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Szanowni Mieszkańcy Gminy Celestynów
Oddajemy Wam do rąk drugi numer
Celestynki ale już nie tak świąteczny,
jak poprzedni. Rok 2022 miał być
rokiem świętowania jubileuszu 70-lecia powstania Gminy. Niestety, jak to
w życiu bywa, nie do końca można
wszystko zaplanować, czy przewidzieć. Stało się, że agresor Rosyjski
napadł zbrojnie na Ukrainę. Giną
dzieci i kobiety. Giną mężczyźni, którzy z ogromną determinacją walczą
o swój kraj. Polska, w tym także Gmina Celestynów i wiele, wiele innych
miast i miasteczek, otworzyli „drzwi”,
a przede wszystkim serca, by przyjąć
osoby uciekające od śmierci. W Celestynowie w hali sportowej przygotowano miejsca do spania dla ponad
osiemdziesięciu osób, a mieszkańcy
gminy dostarczyli spontanicznie materace, pościel i wiele artykułów spożywczych, ubrań, napojów, słodyczy, zabawek dla dzieci…Wiele też
rodzin zaoferowało swoje mieszkania, a nawet domy. Przynoszone są
gorące posiłki. Zgłaszają się osoby
do pomocy… Drodzy Mieszkańcy,
w imieniu samorządu i swoim własnym, chcę bardzo gorąco podziękować za szczerą ofiarność i solidarność z narodem ukraińskim. Dziękuję
za już, ale proszę, by nie poprzestawać w pomaganiu, gdyż nie wiemy
jak długo potrwa wojna w Ukrainie.
Gmina szykuje plan umieszczenia
dzieci w szkołach i przedszkolach,
a też zatrudnienia dla osób dorosłych. Jednocześnie nie przekładamy
żadnych imprez i wydarzeń kultural-

no-sportowych związanych z obchodami jubileuszowymi naszej Gminy.
W bieżącym wydaniu miesięcznika
możecie Państwo zapoznać się z ich
kalendarzem i gorąco zapraszam do
brania w nich udziału. Niebawem
świętować będziemy Wielkanoc,
z tej okazji chcę wszystkim: mieszkańcom Gminy i naszym ukraińskim gościom, życzyć spokojnych, zdrowych
i rodzinnych świąt.
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Gmina członkiem Metropolii Warszawskiej
Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o oficjalnym przekazaniu
przez Gminę Celestynów Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa dokumentów akcesyjnych.
Miło nam poinformować, że Gmina
Celestynów oficjalnie jest już członkiem stowarzyszenia.
To bardzo ważna inicjatywa społeczno–gospodarcza, mająca realny wpływ na podniesienie poziomu
jakości życia Mieszkańców gminy
a tym samym Województwa Mazowieckiego.

21 stycznia 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Warszawa jednogłośnie przyjął uchwałę
w sprawie przyjęcia celestynowskiego samorządu w poczet członków. I co ważne: członkostwo
w organizacji daje m.in. znacznie
większe możliwości udziału samorządu w negocjacjach warunków
pozyskiwania środków unijnych,
a co za tym idzie realny wpływ na
pozyskiwanie środków zewnętrznych na różnego rodzaju inicjatywy
i inwestycje.

Cieszymy się na przyszłą współpracę i wymianę doświadczeń
#MetropoliaDziała #SilnySamorząd #gminacelestynów

KOMUNIKAT BIBLIOTEKI

Od 21 lutego zapraszamy do Biblioteki Publicznej
w Celestynowie :
PONIEDZIAŁEK: 12:00 -18:00, WTOREK: 8:00 16:00, ŚRODA: 12:00 - 18:00, CZWARTEK: 8:00
- 16:00, PIĄTEK: 8:00 - 15:00
Dodatkowo we wtorki i czwartki będzie możliwość odbioru zamówionych książek na Hali Sportowej w godz.
16:00-20:00 (Bliższe informacje na ten temat można
www.celestynow.pl
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uzyskać w Bibliotece Publicznej w Celestynowie lub pod
nr tel. 22 789-71-02 wew.23)
KOMUNIKAT! FILIA W REGUCIE W MIESIĄCACH
LUTY I MARZEC NIECZYNNA.
ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW DO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CELESTYNOWIE!
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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SESJA

Z życia samorządu

Podczas sesji Rady Gminy 28 lutego radni wnieśli kilka znaczących zmian do budżetu.
Między innymi dodając do wydatków kwotę ponad 186 tysięcy zł. na
przebudowę ul. Kolejowej w Starej
Wsi, w związku z otrzymaną dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w kwocie prawie 280 tys. zł.
(czyt. Str. 7), a także wprowadzając zmiany regulaminu targowiska
w Celestynowie. Dopisano także
kwotę 100 tys. zł, którą Gmina pozyskała na zakup sprzętu komputerowego dla urzędu i podległych
jednostek wraz z systemami zabezpieczającymi. Ponadto w czasie sesji
miała miejsce niecodzienna uroczystość. Wójt Witold Kwiatkowski wraz
z przewodniczącym Rady Romualdem Ziętalą uhonorowali młodych
sportowców z naszej gminy za
osiągnięte wyniki w roku ubiegłym.
Stypendium sportowe zostało przyznane osiągającemu już od kilku lat
wysokie klasyfikacje w turniejach
tanecznych Grzegorzowi Szostakowi, natomiast nagroda lekkoatlecie

Piotrowi Rosłońcowi. Otrzymane
stypendium oraz nagroda ma stanowić wsparcie procesu szkolenia
sportowego zawodników. W dalszej części sesji radni jednogłośnie
zaakceptowali listę członków Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Gminy
Celestynów: Witold Kwiatkowski –
Przewodniczący Komitetu, Romuald
Ziętala– Zastępca Przewodniczącego, Elżbieta Płuciennik – Sekretarz, Marek Kupniewski – Skarbnik
i członkowie: prof. Izabella Grzegory, Bożena Żelazowska, Dariusz
Olszewski, Krzysztof Szczegielniak,
Artur Dawidziuk, płk Waldemar Pa-
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welec, ks. Mirosław Wasiak, Paulina
Szymańska, Dariusz Boceński, Lech
Krasieńko i Marcin Sibilski. Na koniec wójt Witold Kwiatkowski złożył
serdeczne podziękowania w imieniu
swoim i samorządu gminnego mieszkańcom Gminy, którzy spontanicznie
zaoferowali pomoc dla ukraińskich
uchodźców proponując swoje
mieszkania, a też dary przyniesione
dla nich. Podziękował także sołtysom za organizowanie w swoich
sołectwach zbiórki rzeczy, dodając:
na Was zawsze możemy liczyć drodzy mieszkańcy i sołtysi.
AnKa
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Przydomowe oczyszczalnie
ścieków gotowe!
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Zabieżki, Regut, Podbiel, Ostrów, Ostrowik,Dyzin
Na początku roku zakończone zostały prace polegające na budowie 27 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów w miejscowościach: Zabieżki, Regut, Podbiel,
Ostrów, Ostrowik oraz Dyzin. Wykonawcą inwestycji
była Firma EMKAN-PRO z Zambrowa. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł blisko 410.000,00 zł z czego
240.000,00 zł zostało pozyskane z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w formie pożyczki. Koszt jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 15.173,50
zł, z czego 76%, czyli 11.173,50 finansuje Gmina,
a wkład własny mieszkańca wynosi 26% czyli
4.000 zł.
Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy prowadzone są ciągłe zapisy dla mieszkańców zainteresowanych wybudowaniem przydomowej oczyszczalni
ścieków w następnych latach.

Już działa skatepark dla dzieci i młodzieży
W grudniu 2021 roku zakończone zostały prace polegające na budowie nowego skateparku betonowego, który
znajduje się obok istniejącego już pumptracku. Oba te
obiekty stanowią integralną część rozrywki dla fanów
deskorolki, rolek, hulajnóg oraz rowerów typu BMX.
W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia
skateparku w postaci płyty betonowej oraz zamontowano 6 urządzeń do wykonywania zróżnicowanych
akrobacji i trików.
Wykonawcą inwestycji była firma INVEST CONSULTING Jarosław Czarnecki, a całość zadania zamknęła się w kwocie 499.830,00 zł.
Warto nadmienić, że Gmina Celestynów pozyskała środki zewnętrzne na budowę skateparku
w kwocie 200.000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury
Sportowej MAZOWSZE 2021.

www.celestynow.pl
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Budowa kanalizacji trwa
Jednym z największych projektów realizowanych przez naszą gminę jest budowa kanalizacji sanitarnej, która wykonywana jest w ramach projektu pn. poprawa gospodarki wodno - ściekowej na
terenie gminy Karczew i Celestynów - etap II.
W ramach przedsięwzięcia wybudowana już została sieć kanalizacyjna w
Celestynowie tj. zlewnia Witosa, zlewnia Radzińska oraz w miejscowości Pogorzel. Pod koniec poprzedniego roku
zakończono prace na ul. Radzińska,
Krótka, Podleśna i Różana w Celestynowie oraz w ul. Otwockiej, Długiej,
Polnej, M. Dąbrowskiej i Lubelskiej
w Glinie. Obecnie trwa procedura przyłączania tych odcinków do sieci energetycznej i oczekiwanie na wykonanie
prac przez PGE. Natomiast
w Dąbrówce prace prowadzone są obecnie w ul. Chabrowej,
ul. Myśliwskiej, ul. Karczewskiej,
ul. Borowikowej oraz w Starej
Wsi w ul. Norwida. W tym roku
planowane jest również wykonanie kanalizacji w miejscowości Lasek oraz w Celestynowie
w ul. Wojska Polskiego.
W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania pozwolenia
na budowę.
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Spotkanie wójta z posłami RP
16 lutego w Urzędzie Gminy Celestynów odbyło się robocze spotkanie Wójta Witolda Kwiatkowskiego z zaproszonymi gośćmi Panią Anitą Czerwińską - Posłanką
na Sejm RP, rzecznikiem prasowym partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Panem Dariuszem Olszewskim - Posłem
na Sejm RP z Solidarnej Polski.
W spotkaniu wziął udział także Prezydent Otwocka Pan Jarosław Margielski.
Głównym tematem rozmów był Program
Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wójt
podziękował za wsparcie finansowe
z pierwszego naboru, w którym Gmina Celestynów otrzymała 3.150.000 zł
na modernizację oświetlenia ulicznego,
a następnie wójt przedstawił wnioski inwestycyjne do nowego naboru w lutym
2022. Wśród tych wniosków znalazły
się następujące inwestycje: Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, Mo-

dernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów
i Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów.
Posłowie ze zrozumieniem podeszli do przedstawionych potrzeb Mieszkańców Gminy i zadeklarowali chęć
pomocy w ich realizacji.

Kolejna inwestycja
w Starej Wsi
16 lutego ogłoszono wyniki gminnych zadań objętych
dofinansowaniem ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku.
W wykazie znalazła się także
Gmina Celestynów z zadaniem pn. „Przebudowa drogi
gminnej - ul. Kolejowa w Starej Wsi” z kwotą 279.564,68
zł. Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wynosi
465 941,14 zł , w tym udział
budżetu gminy 186 376,46
zł. Uzyskane dofinansowanie
to efekt złożonego wniosku
Gminy Celestynów w ramach
naboru przeprowadzonego
w lipcu 2021 r. Przebudowa
www.celestynow.pl
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drogi poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców,
a także ułatwi dojazd i dojście
do stacji kolejowej w Starej
Wsi. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (daw. Fundusz Dróg
Samorządowych), to wsparcie

realizacji zadań na drogach
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Jego celem jest przyspieszenie
powstawania nowoczesnej
i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
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Rozmowy o rozbudowie
szkoły w Starej Wsi
3 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi miało miejsce spotkanie samorządowców
Gminy Celestynów, Wójta Gminy Witolda Kwiatkowskiego, prof. Sylwestra Porowskiego, prof. Stanisława Filipka, proboszcza Starej Wsi ks. Krzysztofa Cąkały, uczniów i przedszkolaków z przedstawicielką Biura Premiera RP Krystyny Śliwińskiej i pedagoga z Kudowy Zdroju Barbary Drożyńskiej,
a przede wszystkim „gospodarza” Zespołu dyrektorki Elżbiety Osuch z personelem. Na spotkaniu
był także obecny „dobry duch” szkoły Ryotaro Sakamoto.
Szkoła do spotkania przygotowała
się specjalnie i z rozmachem. Najpierw gości poczęstowano śniadaniem, podczas którego Wójt Witold
Kwiatkowski przypomniał, że już
w 2016 roku zawiązał się Komitet
Obywatelski Rozbudowy Szkoły,
a w roku 2020 pozyskano działkę
3500 m2.
Stwierdził też, że w maju tego roku
ma być już dokończony projekt,
a w lipcu spodziewa się otrzymania
pozwolenia na rozbudowę.
Z kolei Adrianna Dębiec z referatu
inwestycji UG przedstawiła fragment
projektu, który obrazował układ klas,
pomieszczeń przedszkolnych, korytarzy, stołówki, kuchni, sklepiku…
a wójt dodał, że w obecnym przedszkolu ma być zorganizowany żłobek. Podkreślił też, że wstępny kosztorys inwestycji wynosi 23 mln. zł,
z czego Gmina może wnieść jedynie 7 mln, a resztę trzeba pozyskać.
Wyraził jednak nadzieję, że wszystko się uda i na 60-lecie istnienia

szkoły, czyli w 2025 rozbudowany
budynek zostanie oddany do użytku.
Poinformował ponadto, że wiele prac
związanych z rozbudową już zostało wykonanych: pozyskano działkę
o powierzchni ponad 3 tys. m2, projekt jest na ukończeniu, szykowany
jest wniosek do Starosty Otwockiego
o wydanie pozwolenia na budowę
i złożony wniosek o dofinansowanie. Jest więc nadzieja, że budowa
ruszy jeszcze w tym roku.
Po krótkim, ale rzeczowym, zapoznaniu gości z planowaną rozbudową, dyrektorka Elżbieta Osuch
zaprosiła wszystkich na salę gimnastyczną, gdzie dzieci przedszkolne
i uczniowie szkoły zaprezentowały japońskie (3 lutego w Japonii obchodzony jest 1 dzień wiosny) przywitanie wiosny. Był śnieg
i zaraz po opadnięciu ostatniego
płatka, radośnie powitano wiosnę.
Po występach dzieci głos zabrała
pani Krystyna Śliwińska dziękując za
zaproszenie i pogratulowała dyrektorce i personelowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu za wysiłek, jaki
wszyscy wkładają, by w tak ciasnym
budynku uczyć 370 uczniów, a jeszcze organizować warsztaty plastyczne, okolicznościowe imprezy, dodatkową naukę języka japońskiego,
a na co dzień mieć uśmiech i czas
dla każdego dziecka. Nic nie obiecała (chodzi o wsparcie finansowe),
ale powiedziała, że będzie pilotować sprawę rozbudowy szkoły,
a swoim szefom przekaże jak najlepszą opinię o szkole, jej personelu
i samorządowcach, którzy są niezmiernie zdeterminowani inwestycją.
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Pola uczy się w Starej Wsi
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17 lutego w Szkole Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi odbyło
się spotkanie autorskie z Anną Marią „Vanitachi” Sutkowską, autorką komiksu „Pola
podbija podstawówkę”. Jest w nim opowieść o dziewczynce, która uczy się w szkole
w Starej Wsi i jest zachwycona szkołą, nauką języka japońskiego, a także urokliwą miejscowością.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie,
nauczyciele, wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski, prof. Stanisław
Filipek, który będąc pracownikiem
ambasady Polskiej w Japonii spowodował przyjazd japońskich sierot poszkodowanych w wyniku trzęsienia
ziemi w Kobe w 1996 roku. Dzieci te
spały w szkole w Starej Wsi, a władze gminy zadbały o pokazanie im
Warszawy, Żelazowej Woli… To też
z jego inicjatywy i prof. Sylwestra Porowskiego dla szkoły wybrano imię
Polskich Dzieci Syberyjskich, które
w latach 1920-22 Japoński Czerwony Krzyż wywiózł z dalekiej Syberii

W Szkole Podstawowej w Starej
Wsi uczniowie nie tylko uczą się
języka japońskiego, ale zafascynowani kulturą japońską, niektórzy
z nich, tworzą japońskie komiksy.
Mieli więc wiele fachowych pytań
do autorki. Na spotkaniu obecny był
również Ryotaro Sakamoto, który komiks Anny Marii „Vanitachi” Sułkowskiej tłumaczy na język japoński i po
wydrukowaniu ma trafić do dzieci
w Japonii. Uczniowie dostali z autografem książkę, a spotkanie prowadziła dyrektor szkoły Elżbieta Osuch, jak
zwykle z uśmiechem i dużym „ładunkiem” informacji dla swoich uczniów.
AnKa

do swojego kraju, gdzie je wykarmił,
ubrał i po roku odwiózł do Polski.
www.celestynow.pl
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„Skarby Celestynowa”
III Biennale Twórców Gminy Celestynów 18.02.-18.03.2022
Galeria PMDK Otwock po raz kolejny gości twórców z gminy Celestynów. Od samego początku nad
realizacją przedsięwzięcia czuwa
pomysłodawczyni i kurator wystawy
Monika Grajda-Widulińska, która
zaprasza do współpracy instytucje i twórców. W roku 2017 odbyła
się pierwsza wystawa „Radość życia to radość tworzenia”, podczas
której swoje prace prezentowali
uczestnicy warsztatów malarskich
organizowanych przez GOKiS
w Celestynowie.
W 2019 r. po raz pierwszy po-

jawia się nazwa „Skarby Celestynowa”,
a do udziału w wystawie obok malarzy
zostali zaproszeni inni twórcy, dzięki czemu zwiększyła się liczba uczestników do
12 osób.
W bieżącym roku wystawa „Skarby Celestynowa” III Biennale Twórców Gminy Celestynów jest jednym z wydarzeń uświetniających
70-lecie Gminy Celestynów. Ze względu na
tę wyjątkową rocznicę, niektórzy twórcy przygotowując swoje dzieła czerpali inspirację
z najbliższej okolicy. Z jednej strony powstały
obrazy inspirowane naturą „Bagno Całowanie Nocą”, „Bocianowskie Bagno”, „Goździkowe Bagno”, „Kapliczka przy drodze”, ale
też czerpiące z architektury „Kościół w Celestynowie”, „Koprówka” czy „Urząd Gminy
70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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w Celestynowie”. Liczba uczestniczących
twórców w wystawie wzrosła do 22 osób.
Każde kolejne wydarzenie z tego cyklu
wzbogaca nasze środowisko, jednoczy
twórców, pokazuje naszą różnorodność.
Zaczynaliśmy klasycznie od malarstwa
i rzeźby, dziś prezentujemy malarstwo,
rysunek, fotografię artystyczną, szydełkowe serwetki, rzeźbę ludową, obrazy
wyszywane koralikami, haft krzyżykowy,
literaturę, biżuterię oraz ceramikę artystyczną.
Tak jak różnorodne są dzieła, tacy są
też ich twórcy. Swoje prace pokazują profesjonaliści, którzy kształcili się
w szkołach i na uczelniach plastycznych, inni odkryli potrzebę
tworzenia na emeryturze, jeszcze
inni są na początku swojej drogi
i tworzą w czasie wolnym po pracy. Jesteśmy różni, ale w każdym
z nas drzemie potrzeba tworzenia,
a wystawa „Skarby Celestynowa”
staje się świętem miłośników piękna
i twórców. Podczas Gali Wójt Gminy
Celestynów Witold Kwiatkowski
podziękował artystom i każdemu
wręczył upominek, życząc dalszej
twórczej pracy. Dużymi brawami podziękowano pomysłodawczyni wystawy Monice Grajda-Widulińskiej,
a równie gorąco dyrektorce PMDK
w Otwocku Ewie Musiejko, która
jako gospodarz domu kultury powitała wszystkich i życzyła dużych
wrażeń artystycznych.
Bardzo cieszy mnie to, że coraz
więcej instytucji współorganizuje
to wydarzenie: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Celestynowie, Urząd Gminy Celestynów i Celestynowskie
Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „Na Świat” - dzięki czemu wystawa wzbogaca się
o kolejne elementy. W tym roku podczas wernisażu zaprezentowany
został również film o historii Celestynowa z racji obchodów 70-lecia utworzenia Gminy Celestynów.
Wernisaż odbył się 18 lutego
w Galerii PMDK Otwock, ale prace
można oglądać do połowy marca.
Zapraszamy!
www.celestynow.pl
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Zarys historii Dąbrówki
Ta niewielka wieś, niemal u wrót Celestyniwa liczy sobie niemal 600 lat pisanej historii.
Dąbrówka, przez którą wiódł ongiś
trakt handlowy od strony Lublina, Kołbieli, przez Karczew do Warszawy,
zaludniała się powoli. W 1428 roku,

już kilka obejść. Z czasem zaczęli
osadzać się tu zamożniejsi chłopi, by
swoje płody rolne sprzedawać handlarzom zatrzymującym się w karczmie

czątku dziewiętnastego wieku było
już 15 domów, w których mieszkało
102 osoby. I mimo upływu prawie
600 lat dalej przez Dąbrówkę ciągną każdego dnia wozy, tyle że
mechaniczne, wioząc mieszkańców
Garwolina, Kołbieli, Celestynowa
do pracy w Otwocku czy Warszawie. Miejscowość rozbudowała się
i zaludniła. – Działki są w cenie, bo
wiele osób od strony Lublina czy
Garwolina, chcąc mieszkać bliżej
Warszawy, do której dojeżdżają do

Dąbrowiecka młodzież z roku prawdopodobnie 50-tego. Od lewej Janka Laskus, Fela
Popiel, Tadzio Laskus i Basia Firląg. Oczywiście na Strażackiej

jak podają kroniki, w Derbach, bo
tak nazywano dawniej miejsce położone w niewielkiej dolinie, miało

na popas, choć często i sami
ładowali swe wozy i dołączali do karawany. Na po-

Naczelnik Piotr Nowak i strażak z Reguta składający
meldunek

Dąbrówka, aktualnie ul. Mazowiecka

70 LAT GMINY CELESTYNÓW

pracy, buduje tu swoje domy. Niech
świadczą o tym liczby. W 2002
mieszkało w Dąbrówce niecałe 800
osób, a dziś 1035, nie licząc ok.
500-set tych, co pomieszkują sezonowo. W żyznej dolinie już nie pasą
się krowy, a jedynie konie, używane
bardziej do rekreacji, niż do prac
polowych. Nikt z mieszkańców nie
zgadza się, by Dąbrówkę nazywać
luty nr 2 (278)/22 www.celestynow.pl
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Strażacy z Lasku dołączyli do powstającej jednostki OSP w Dąbrówce

sypialnią. Na takie określenie
obrusza się też radny Wiktor
Piasecki. Na terenie Dąbrówki,
od lipca 2013 roku, działa Spółka Wodna, do której aktualnie
należy ponad 70 mieszkańców,
a od początku przewodzi jej Jerzy Tomaszewski. Od przeszło
stu lat działa jednostka OSP. Jest
tartak, warsztat samochodowy,
stacja diagnostyczna pojazdów… Jest plac zabaw i boisko,
wiele dróg jest przebudowanych i oświetlonych. To świadczy, że młodzi i zdolni mieszkańcy nie zamierzają wyjeżdżać
stąd w poszukiwaniu pracy,
tylko sami ją sobie tu znaleźli.
Na skraju wsi, przy ul. Karczewskiej znajduje się przepiękna

13

kapliczka drewniana dłuta Wiktora
Piaseckiego, a na początku miejscowości tablica upamiętniająca 11
żołnierzy, mieszkańców Dąbrówki,
którzy w 1945 roku walczyli i polegli
pod Budziszynem. Cóż, miesza się
tu, jak wszędzie w kraju, przeszłość
z dniem dzisiejszym. W pobliżu
wsi na tzw. „Dąbrowieckiej Górze”
znajdują się poniemieckie bunkry
dostępne dla zwiedzających. Przy
ul. Karczewskiej znajduje się stajnia
Mirabell, która poza nauką jazdy
konnej organizuje też kuligi, przejażdżki powozami, przygotowuje
ogniska, co sprawia, że dość licznie
zaglądają tu turyści.
Andrzej Kamiński

Naczelnik Gminy Celestynów Leszek Piasecki na spotkaniu z druhami OSP

Od lewej: Stefan Strzelec, Tadek Kopciński, Wiesia Zawada,
Magda Kamińska, Danka Jastrzębska, Danka Firląg,
Grzesiek Kąkol

Barbara Firląg ( z m. Laskus). W tle dąbrowiecki deptak obecnie ul. Strażacka

www.celestynow.pl
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Pastorałka w kościele
30 stycznia na pastorałkę do kościoła parafii WNMP w Celestynowie zaprosili: proboszcz ks. Mirosław Wasiak z kapłanami, chór Caelestis i przyjaciele. Parafianie przybyli, wypełniając wszystkie
miejsca siedzące, a nawet stojące.
z Maryją, Józefem i maleńkim Jezuskiem. Nagle syrena.
Pojawia się lekarz z pielęgniarką. Badają dzieciątko.
Diagnoza: zdrowe i silne. Policjanci zapewniają bezpieczeństwo i legitymują wszystkich, którzy składają wizytę
nowo narodzonemu. Szewc przynosi Maleńkiemu sandałki, strażacy gotowi są gasić pożar, dziennikarka robi
zdjęcia, starzec przynosi kosz jedzenia… A wszystkie wizyty okraszane są fragmentami kolęd, które wraz z chó-

Z inicjatywy muzyka parafii WNMP w Celestynowie
Sławomira Wąsowskiego w kościele wystawiono pastorałkę pt: „Widzieliśmy Maleńkiego”, z udziałem

rem śpiewają wszyscy zgromadzeni licznie w kościele
widzowie. Nad całością czuwał anioł, może Gabryel?
Po ostatniej wizycie zapadła cisza. Aktorzy kłaniają się
po raz trzeci i nagle burza oklasków. Wszyscy wstają

członków chóru parafialnego Caelestis, ich rodzin, a też
przyjaciół. W oryginalnej scenerii autorstwa wizażystki
Doroty Sybilskiej pokazana została skromna stajenka

z miejsc i długo biją brawo. Przed aktorów wysuwa się
proboszcz ks. Mirosław Wasiak. Brawa ustają, a proboszcz składa podziękowania uczestnikom przedstawienia i wszystkim, którzy przyszli, by je obejrzeć i przeżyć. A było warto. Gratuluję!
AnKa

70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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Młodzi artyści w SP Regut
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Regucie brali udział w szkolnym
konkursie „DIY” (określenie idei związanej z samodzielnym, niekomercyjnym wykonywaniem zwykle na własne potrzeby różnych prac bez
pomocy profesjonalistów). Prace uczestników konkursu można było
podziwiać na szkolnej wystawie. Niezależni Artyści projektowali i tworzyli swoje własne pomysły z ideą nowoczesności oraz funkcjonalności
swoich dzieł.
Wyniki konkursu: 1. miejsce Patryk Pyza kl.I ,,Automat do Pringelsow”,
2. miejsce Jakub Masny kl. III ,,Ośmiornica”, 3. miejsce Katarzyna Rosłoniec kl.VII ,,Pretty Woman”. Wyróżnienia: Lidia Wawer kl.V ,,Łódka”,
Mateusz Zduńczyk kl.II ,, Flowers” , Dawid Budyta kl.I ,,Kombajn”.

Japońska lalka Daruma
W Polsce możemy się spotykać z japońską lalką Daruma, gdy odwiedzimy japońską restaurację albo w salonie japońskich samochodów.
Daruma jest to lalka okrągła i jest lalką, która
nigdy nie „poddaje” się, ponieważ jest cięższa
u podstawy i dzięki temu działa jak klasyczna
bańka-wstańka. W Japonii mówi się: „Nanakorobi Yaoki”, co oznacza „Choćbyś siedem
razy upadał, podnieś się po raz ósmy”. Jest ona
symbolem „cierpliwości”. Daruma jest jednym
z najpopularniejszych prezentów w Japonii. Tylko jak ją kupimy, to nie ma ona oczu. Są białe.
Z nadejściem Nowego Roku wiele osób
w Japonii kupuje Daruma. Potem w domu malują lewe oko myśląc o spełnieniu marzenia, czy
postanowienia na dany rok. Dopiero kiedy ten
cel albo marzenie zostaną zrealizowane, maluje się drugie oko.
W ten sposób Daruma odzyskuje wzrok.
Ryotaro Sakamoto

www.celestynow.pl
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Kształcące wykłady
dla seniorów
Celestynowskie Koło Seniorów rok
bieżący rozpoczęło od wykładu historyka, przewodnika, pilota wycieczek Erwina Kozłowskiego na temat
Kurpiowszczyzny. Studenci poznali
historię Puszczaków, jak pierwotnie
nazywano mieszkańców Puszczy
Białej i Zielonej, dowiedzieli się, że
zajmowali się oni głównie bartnictwem i myślistwem, na co zezwalało
miejscowe prawo, ale po opłaceniu
podatku zwanego kuną, co było niemożliwe w innych regionach kraju,
gdzie chłop nie mógł w lesie zbierać nawet gałęzi. Puszczaki, słynący
ze znakomitych umiejętności strzeleckich, zapisali się godnie w historii Polski, biorąc udział w Insurekcji
Kościuszkowskiej. Sławę zdobyli też
Kurpie w czasie powstania listopadowego, kiedy podpułkownik Józef
Zaliwskiutworzył z nich oddziały
partyzanckie - „Kurpiki ostrołęckie”.
W regularnym Wojsku Polskim sformowany z Kurpiów w tym okresie
został również ochotniczy 6 Batalion
Strzelców Celnychzwany potocznie
„6 Batalionem Kurpiów”. Po wykładzie wielu studentów zapragnęło
odwiedzić Kurpie, a szczególnie
miejscowość Łyse, gdzie w Wielkanoc odbywa się konkurs kilku metrowych palm.
W kolejną środę (zajęcia w co drugą środę miesiąca o godz. 11.00
w łączniku Hali), dietetyczka Monika Lendzion z Naturhouse z Otwocka wyjaśniała, jak się ma żywienie,
do odporności organizmu. – Na
odporność ma duży wpływ dobry sen, aktywność fizyczna, dieta
z przewagą warzyw i owoców,
spożywanie tłustych morskich ryb,
olej z wiesiołka, soja, orzechy,
kakao… Natomiast nie tworzy odporności przetworzona żywność,

czerwone mięso, rafinowane zboża, środki chemiczne, palenie papierosów i nadmierne spożywanie
alkoholu – wyliczała mgr Lendzion.
Na koniec wykładu zaproponowała
posmakowanie kilku potraw i chleba
z naturalnymi ziarnami zbóż. Wiele
pań pytało o przepis i szczegóły odżywczych i zdrowych potraw.
9 lutego natomiast wykład poprowadził psycholog Edward Jakubowicz na temat: „Kiedy smutek jest
chorobą”. Mówił głównie o depresji, jej skutkach i sposobach wyjścia
z tej obezwładniającej choroby.
Stwierdził nawet, że obecnie to epidemia, równie groźna, tyle że mniej
śmiertelna od pandemii coronawirusowej.
A dopadająca wszystkich, którzy pozostają
na kwarantannie, pracy zdalnej, czy osoby
samotne. Jak radzić
sobie z tą chorobą?
Radził dużo spacerować, rozmawiać
z napotkanymi ludźmi, a przebywając w
domu, nie rezygnować

70 LAT GMINY CELESTYNÓW

z codziennych rytuałów, jak ubieranie się, dbanie o wygląd: malowanie, czy golenie (zależy od płci), wykonanie kilka telefonów do rodziny,
albo znajomych…
AnKa
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PODSUMOWANIE AKCJI
ZIMA 2022
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w ramach Akcji Zima 2022 zorganizował różnorodne atrakcje dla
maluchów z rodzicami, dzieci oraz
młodzieży. W okresie ferii odbyły się
dwa wyjazdy autokarowe do Kina
Cinema City Sadyba na film „Sing 2”
oraz Sali Zabaw „Kolorado” w Warszawie. Opiekunami wyjazdów byli
pracownicy GOKiS, z wycieczek
każdorazowo skorzystało 45 dzieci.
Stacjonarnie raz w tygodniu na Hali
Sportowej odbywały się zajęcie plastyczne pn. „Kreatywne piątki”. Dzieci wykonały piękne prace - bałwanki
w śnieżnej pokrywie oraz błyszczą-

ZWIĘKSZONA PULA
KODÓW LEGIMI!
Darmowy dostęp do tysięcy
książek i audiobooków!
Miłośników e-booków i audiobooków zapraszamy do Biblioteki
Publicznej w Celestynowie, aby
otrzymać specjalny kod dostępu.
Aktywacja kodu następuje po rejestracji bezpłatnego konta Legimi na
stronie www.legimi.pl/mazowieckie.
Czytelnicy naszej Biblioteki mają dostęp do 66 000 ebooków i 40 000
audiobooków. Wybierać można
spośród literatury popularnej (romansów, powieści obyczajowych,
kryminałów), literatury faktu (biografii, reportaży), a dla młodszych
odbiorców również bajek i lektur
szkolnych. Szczegóły w Bibliotece
Publicznej w Celestynowie lub pod
nr tel. 22 789-71-02 wew.23

www.celestynow.pl
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ce płatki śniegu na patyku. Drugą
formą zajęć były gry i zabawy sportowe, dzieci chętnie brały udział
w znanych zabawach: „Grze w kolory”, grze „Chodzi lisek koło nogi”
czy „Gęsi, gęsi do domu”. Z zajęć plastycznych oraz sportowych
skorzystali wszyscy zainteresowani
uczestnicy. Jednorazowo z każdej
formy skorzystało średnio 11 osób.
Nową formą zajęć w ferie były
spotkania kick-boxing dla młodzieży. Zajęcia odbyły się dwa razy
po 1,5 godz. W jednym spotkaniu średnio udział wzięło 14 osób.
Zajęcia cieszyły się tak dużym
zainteresowaniem, iż GOKiS od
września planuje rozszerzyć ofertę
zajęć stałych. Najmłodsi mieszkańcy gminy Celestynów wraz z rodzicami spotkali się na zabawach

z animatorami 02.02. oraz spektaklu teatralnym „Ale frajda! Zimowisko” połączonym z animacjami
09.02. W jednym spotkaniu uczestniczyło średnio 47 dzieci. Wszystkie formy spędzenia czasu w ferie
sprawdziły się i pozostaną długo
w naszej pamięci. Dziękujemy
dzieciom, rodzicom i instruktorom
za kreatywnie spędzony czas.

WYKŁADY CELESTYNOWSKIEGO
KOŁA STUDENCKIEGO DLA SENIORÓW

Spotkania dla seniorów w formie wykładów na łączniku Hali Sportowej dwa
razy w miesiącu w środy w godz. 11.00-12.30, najbliższe spotkania:
09.03.2022 Wykład z okazji Dnia Kobiet z wizażystką Dorotą Tomaszewską-Sibilską
30.03.2022 Spotkanie z lokalnym pisarzem Edwardem Reymontem Kręgielewskim, na temat najnowszej książki „Przerwany bieg o życie” oraz warsztaty wielkanocne (dekoracje świąteczne)
13.04.2022 „Wiosna i Wielkanoc w muzyce” - Maria Holka
27.04.2022 „>>Czuję..., bo potrzebuję...<<, czyli o komunikacji, która buduje wspólnotę.” - Dorota Czajkowska
WYNAJEM I UDOSTĘPNIANIE ŚWIETLIC WIEJSKICH - szczegóły na
stronie www.gokcelestynow.pl w zakładce ŚWIETLICE
70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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Pomniki przyrody na
terenie Gminy Celestynów

Pomniki przyrody to jedna z najstarszych form ochrony przyrody.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi za pomniki przyrody
uznaje się pojedyncze twory przyrody lub ich skupiska o szczególnej
wartości przyrodniczej, naukowej,
kulturowej bądź historycznej oraz
odznaczające się indywidualnymi
cechami wyróżniającymi je spośród
innych tworów. Najczęściej pomnikami przyrody zostają wiekowe,
okazałych rozmiarów drzewa,
krzewy, głazy, skały, jaskinie,
wodospady, źródła. Jeśli chodzi o drzewa – na terenie naszej
Gminy występują tylko takie pomniki przyrody - odznaczają się
odpowiednimi wymiarami, ciekawym pokrojem lub nietypowymi
kształtami dlatego zyskały miano
pomnika przyrody a jest ich 25.
Na terenie Gminy Celestynów
za pomniki przyrody są uznane
w dużej mierze dęby szypułkowe, jednak wyróżnić możemy
też gatunki drzew takie jak: grusza polna, lipa drobnolistna, sosna pospolita. Bardzo serdecz-

nie zachęcamy do odwiedzenia
pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów. Pomniki przyrody zlokalizowane są na terenie Gminy
w miejscowościach: Regut, Podbiel, Ponurzyca, Tabor, Celestynów, Lasek, Glina, Pogorzel,
Dąbrówka, Jatne. Lokalizacje
pomników przyrody dostępne są
na stronie internetowej: https://
celestynow.e-mapa.net/ Ponad-

Celestynów
przyrody odegrają główną rolę.
Wskażemy trasę turystyczną,
podczas której Nasze Pomniki
przyrody będzie można obejrzeć
z bliska, zobaczyć te, których
jeszcze nie zdążyliśmy zobaczyć,
a także dowiedzieć się ciekawych szczegółów na ich temat.
Klaudia Borutha

Tabor

Regut/Podbiel
70 LAT GMINY CELESTYNÓW

to zachęcamy do regularnego
śledzenia aktualności na strony
internetowej Gminy Celestynów
oraz wypatrywania ich w „Celestynce”, z uwagi na fakt, iż wraz
z przyjściem wiosny i pojawieniem się pierwszych ciepłych
promieni słonecznych Gmina
Celestynów planuje zorganizować konkurs z nagrodami dla
największych miłośników przyrody z terenu Naszej Gminy.
Zaprezentujemy Państwu również ciekawe miejsca na terenie
naszej Gminy, w których Pomniki

Ponurzyca
luty nr 2 (278)/22 www.celestynow.pl
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WYCIECZKA
Z OKAZJI JUBILEUSZU
5 lutego, odbyła się zapowiadana
wcześniej wycieczka po Bagnie
Całowanie, jednym z największych
mokradeł na Mazowszu, niezwykle urozmaiconym przyrodniczo,
bardzo urokliwym, położonym
w znacznej części na terenie Gminy
Celestynów.
Z okazji Jubileuszu, uczestnicy zostali obdarowani przez Małgorzatę
Jabłońską z Biura Promocji Urzędu
Gminy Celestynów upominkami:
mapkami turystycznymi, zawieszkami z symbolem Gminy, magnesami
i ulotkami. Mimo pochmurnej pogody, wiatru i miejscami niełatwego do
przejścia terenu, wycieczka, zorganizowana przez Stowarzyszenie
Puszcza Mazowiecka i poprowadzona przez Annę Nalazek, przewodniczkę PTTK po Mazowieckim
Parku Krajobrazowym, była bardzo
udana, a zapowiadany wcześniej
deszcz się na szczęście nie pojawił.
Wkrótce odbędą się kolejne wycieczki, chętnych zapraszamy do
śledzenia naszego profilu i udostępniania znajomym.
MJ

https://www.facebook.com/Jubileusz-70-lecia-Gminy-Celestynow
www.celestynow.pl
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KOMINIARZ ANTOS RADZI

BEZPIECZEŃSTWO I OBOWIĄZKI

WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Na pytanie, gdzie czujemy się najbezpieczniej, większość z nas odpowie W DOMU.
Ale niestety w domu też czyha na nas szereg zagrożeń,
o których nie mamy wiedzy lub świadomości. Ogrzewając budynek z własnego urządzenia grzewczego
typu kocioł CO, piecokuchnia, piec kaflowy, kominek
itp. oraz niezależnie od rodzaju paliwa: węgiel, drewno, gaz, olej itd. właściciel budynku jest zobowiązany
do prawidłowego, zgodnego z przepisami użytkowania tych urządzeń grzewczo-kominowych i zapewnienia
właściwej wentylacji nawiewno - wywiewnej.
KOMINY i inne instalacje
Zgodnie z Ustawą o Prawie Budowlanym, właściciel/
zarządca zobowiązany jest przeprowadzać tzn. zlecać
okresowe przeglądy:
1. 1 raz w roku – kontrola przewodów kominowych –
przeprowadza mistrz kominiarski
2. 1 raz w roku – kontrola szczelności instalacji gazowej – przeprowadza osoba z uprawnieniami
Eksploatacyjnymi i Dozorowymi w tym zakresie
(najlepiej połączyć ją z przeglądem kominiarskim)
3. Raz na 5 lat – pomiary instalacji elektrycznej – przeprowadza osoba z uprawnieniami Eksploatacyjnymi i Dozorowymi w tym zakresie
Ponadto:
• Przewody kominowe dymowe (od palenisk na opał
stały) – co 3 miesiące
• Przewody kominowe spalinowe (od palenisk na
opał ciekły i gazowy) – co 6 miesięcy
• Przewody kominowe wentylacyjne - 1 raz w roku
Kontrole i czyszczenie kominów należy zlecać jedynie
uprawnionym kominiarzom.
Mistrz kominiarski lub inna osoba przeprowadzająca
kontrolę (w zakresie instalacji gazowej lub elektrycznej)

zobowiązana jest wydać Protokół z Kontroli - określający jej zakres i ewentualne zalecenia oraz wskazać
termin następnej kontroli. W przypadku braku okresowych kontroli czyszczeń kominów, zdarzenia skutkujące roszczeniem wobec firmy ubezpieczeniowej,
likwidator szkody ma prawo, a nawet powinność odmowy wypłaty odszkodowania, nawet za zdarzenia
nie związane z kominami.
Ponadto brak okresowych kontroli i czyszczeń kominów
stanowi realne zagrożenie pożaru sadzy, a w efekcie pożarem budynku.

Skutki zapalenia sadzy w kominie 1 (1)
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W przypadku pożaru kominowego:
1. Zadbaj o bezpieczeństwo własne
i innych osób
2. Powiadom Straż Pożarną
3. Odetnij dopływ powietrza do kotła/kominka
4. Obserwuj czy ogień nie rozprzestrzenia się w budynku na zewnątrz komina, czy nie doszło do
pożaru dachu
5. Po ugaszeniu pożaru niezwłocznie wezwij mistrza kominiarskiego
6. Wykonaj zalecenia wydane
przez mistrza kominiarskiego
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
Kodeks karny art. 160 § 1. „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
EKOLOGIA I EKONOMIA
W urządzeniach grzewczych można spalać jedynie paliwa certyfikowane, zalecane przez producenta
kotła o niskiej wilgotności.
Zabronione jest spalanie niewłaściwych paliw stałych, w tym o zbyt dużym poziomie wilgotności i/lub materiały odpadowe, mówiąc wprost
śmieci np. plastiki, wiórowe płyty
meblowe itp. W ten sposób przyczyniamy się do zanieczyszczenia powietrza. Nie jest to też ekonomiczne,
a ich spalanie grozi karą grzywny.
Możemy w prosty sposób i co ważne bez kosztowo ograniczyć emisję
zanieczyszczeń z naszego komina,
jak i również obniżyć koszty ogrzewania, przechodząc na sposób palenia od góry.
Ponadto na wymianę kotła, kuchni,
pieca można uzyskać dotację w ramach rządowego programu „Czyste
Powietrze” i/lub w ramach gminnych programów dotacji na wymianę tzw. kopciucha.
Mirosław Antos
mistrz kominiarski – rzeczoznawca Krajowej Izby Kominiarskiej
email: info@kominiarz.pl
tel. 602-704-566
www.celestynow.pl
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ASYSTENT OSOBISTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Gmina Celestynów rozpoczyna realizację rządowego programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, dzięki pozyskaniu środków finansowych w wysokości 285.651,00 zł
z Funduszu Solidarnościowego.
Do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zgłosiło się 10
osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Celestynów. Wsparcie asystenta ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez m.in. pomoc w czynnościach dnia codziennego oraz towarzyszenie
przy wizycie w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy
sportowych.
Osoby objęte programem to:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.
Usługi asystencji osobistej będą świadczyć:
- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun
osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom
niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia,
że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec
niej usług asystencji osobistej.
GOPS
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WYMIENIAMY KOPCIUCHY

Zgodnie z uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie programu ochrony powietrza dla stref
w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe
substancji w powietrzu mieszkańcy województwa
mazowieckiego mają obowiązki wymiany pieców,
w poniższych terminach:
• do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy
PN-EN 303-5:2012;

70 LAT GMINY CELESTYNÓW

• do końca 2027 r. należy wymienić piece na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN
303-5:2012;
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 3035:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich
żywotności.
Posiadacze kominków są zobowiązani wymienić je do
końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające
emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
Mariola Obłoza
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Nowe nazwy ulic
w Ostrowie
Kolejne sołectwo w Gminie Celestynów będzie maiło
nowe nazwy ulic. Rada Gminy Celestynów 28 stycznia podjęła uchwałę o nadaniu nazw dla dziewięciu
ulic w miejscowości Ostrów. Wśród uchwalonych
nazw znalazły się: ulica Lubelska, Kasztanowa, Kościelna, Spacerowa, Topolowa, Sosnowa, Graniczna, Przemysłowa oraz Polna. Wszystkie uchwalone
nazwy zostały zaproponowane przez Radę Sołecką Wsi Ostrów po wcześniejszym uzgodnieniu ich
z mieszkańcami miejscowości. Dotychczas w Ostrowie
funkcjonowały numery porządkowe przypisane ogólnie do całej miejscowości. Jednakże wraz z rozwojem

zostanie pisemnie zawiadomiony przez Urząd Gminy
o nowym numerze, jaki będzie przypisany do jego posesji. Kwestia uporządkowania numeracji porządkowej oraz
nazewnictwa ulic jest niezwykle istotna i potrzebna, niemniej może wiązać się z pewnymi niedogodnościami dla
mieszkańców - szczególnie jeżeli chodzi o wymianę niektórych dokumentów czy aktualizację danych w różnych
urzędach i instytucjach. Ponadto obowiązkiem właścicieli
jest także oznakowanie swoich posesji nowym numerem.
Przypominamy że tabliczka z numerem porządkowym
budynków powinna zawierć zarówno numer porządkowy, nazwę ulicy oraz miejscowości.

miejscowości, taki system oznaczenia budynków nie
funkcjonował poprawnie i coraz trudniej było nadawać nowe numery zachowując ciągłość i transparentność numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowe nazwy ulic będą obowiązały od dnia 18
lutego 2022 r. Nadanie nazw ulic będzie wiązało się
ze zmianą numerów porządkowych poszczególnych
budynków. Każdemu budynkowi posiadającemu „stary” numer zostanie nadany nowy numer przypisany do
przyległej ulicy
W najbliższym czasie każdy właściciel ww. budynków

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Nowe nazwy ułatwią szybszy dojazd karetki pogotowiaoraz kurierów. Wójt Witold Kwiatkowski dziękuje mieszkańcom Ostrowa za podjętą decyzję.
W przypadku pytań w zakresie zmiany numeracji zachęcamy do kontaktu z Referatem Geodezji, Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Celestynowie
(tel. 22 789-71-19 wew. 122, 126 i 115).

www.celestynow.pl
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Brąz w turnieju koszykarskim
dla GOKiS Celestynów!

27 lutego męska drużyna koszykówki GOKiS Celestynów wzięła udział w Amatorskim Turniej Koszykówki
Mężczyzn rozgrywanym w Górze Kalwarii. W turnieju
wzięło udział osiem zespołów, które rywalizowały ze
sobą w dwóch grupach. Nasz zespół dobrze zaprezentował się w pierwszej fazie zawodów, wygrywając dwa
z trzech rozegranych spotkań. Dwa zwycięstwa dały
nam awans do meczu półfinałowego. Mecz o awans
do finału od samego początku nie układał się po naszej
myśli. Po słabym początku zespół przeciwników zdobył
dużą przewagę punktową, której nie oddał aż do końca meczu. W meczu o trzecie miejsce zmierzyliśmy się
z zespołem z Warki, który minimalnie przegrał swój
mecz półfinałowy. Mecz o brązowy medal niestety

rozpoczęliśmy od kilku prostych strat i niecelnych rzutów, które wykorzystali nasi przeciwnicy, rzucając nam
kilka punktów. Jednak dobre zmiany w naszym zespole i doping ławki, przełożyły się na dobrą grę naszego
zespołu. Po skutecznej grze w obronie i kilku świetnych
indywidualnych akcjach pod koszem przeciwnika, zespół GOKiS Celestynów wygrał całe spotkanie 21:18.
Gratulację dla całego zespołu za walkę do końca!
M. Kwiecień

5 miejsce w turnieju Sabio CUP
rocznika 2012
22 stycznia rocznik 2012 wziął udział w bardzo mocno obsadzonym turnieju Sabio CUP organizowanym na
hali w Górznie. Mimo nieobecności paru naszych kluczowych zawodników udało nam się zająć 5 miejsce na
10 zespołów. W fazie grupowej spotkaliśmy się z Wilga
I Garwolin, Victoria II Sulejówek, UKS Białe Orły Warszawa i Masovia Siedlce, a w meczu o 5 miejsce poko-

naliśmy gospodarzy turnieju 2:1. Na pewno najbardziej
utknęło nam w pamięci piękne trafienie z rzutu wolnego
Kacpra Kopcińskiego. Tradycyjnie za wsparcie i zdjęcia
dziękujemy rodzicom z rocznika 2012 ;)
70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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Zima w RKS BÓR Regut 2013

Zawodnicy trenera Bartka po zakończeniu rozgrywek nie zwalniają tempa. Po udanym sezonie jesiennym nadal z pełnym zaangażowaniem pracujemy nad poprawą swoich umiejętności. Cele, które
mamy założone sumiennie realizujemy podczas treningów oraz gier z kolegami z innych drużyn.
Zawodnicy mieli okazję przed zakończeniem roku 2021 rozegrać
2 turnieje halowe.
Pierwszy turniej odbył się w Siennicy
gdzie mieliśmy okazję sprawdzić się
z mocnymi drużynami w formule gry
każdy z każdym po 10 minut.
W 6 meczach udało nam się wygrać 3 i w 3 zremisować. Przed feriami zimowymi rozegraliśmy mecz
na Hali w Celestynowie z kolegami z drużyny Sokoła Kołbiel. Był
to pierwszy mecz w nowym 2022
roku. Pomimo kilku absencji spowodowanych kwarantanną udało nam
się rozegrać dobre zawody. Dwugodzinna gra umożliwiła każdemu
z zawodników pokazanie swoich
umiejętności. Wiele pomysłowych
i składnych akcji oraz tego co w piłce najpiękniejsze… bramki i pojedynki 1x1. Mecz rozegrany na wysokim
poziomie i w duchu fair play.
Podczas ferii zimowych drużyna
uczestniczyła w obozie piłkarskim.
W trakcie zajęć pracowaliśmy nad
poprawą wielu aspektów dotyczących piłki nożnej przy tym świetnie się bawiąc. Cały dzień każdy
z zawodników miał okazję uczyć się
i doskonalić swoje umiejętności.
W trakcie trwania obozu rozegraliśmy mecz z drużyną Drukarza Warszawa. To była świetna okazja do
weryfikacji wykonywanej pracy. Ponad 1.5 godziny gry dał okazję dla
każdego z zawodników na sprawdzenie swoich umiejętności. Chłopcy zdali ten egzamin na 5!
Jednak pamiętajmy... szkolenie piłkarskie to jest proces.
Najważniejsze to drążyć w młodych
adeptach piłki nożnej chęci do nauki
i poprawy swoich umiejętności!!
Jeśli chcesz dołączyć do nas to
drzwi są otwarte! Przyjdź, zobacz,
trenuj i baw się razem z nami!
www.celestynow.pl
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Więcej informacji otrzymacie na stronie klubowej www.rksborregut.pl
oraz na naszym Facebooku

Ferie zimowe RKS BÓR
W pierwszym tygodniu ferii RKS BÓR REGUT prowadził zajęcia półkolonijne na hali w Górznie. Przez 5 dni od poniedziałku do piątku roczniki 2011 / 2012 / 2013 / 2014 odbyły 10 jednostek treningowych.
Na koniec każdego dnia każda grupa grała mecz 5x5. Zawodnicy

podczas półkolonii doskonalili swoją technikę, wytrzymałość i piłkarską
inteligencję, a szczególnie integrowali się mocno w grupach i nie tylko. Podczas przerw między treningami zawodnicy mieli przygotowany
obiad i małą przekąskę.
70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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Fotograf
Andrzej Bigos fotografuje już prawie pięćdziesiąt lat.
Na osiemnaste urodziny, za pierwszą pensję, kupił sobie aparat z górnej wówczas półki – Prakticę. – Trochę dołożyła mi mama – dopowiada. Trzaskał zdjęcia
na wszelkich rodzinnych uroczystościach, a też nie
odmawiał znajomym, by uwiecznić śluby, chrzciny,
urodziny… Nie brał pieniędzy, bo fotografowanie
sprawiało mu przyjemność. Dopiero wiele lat później

zarejestrował zakład, który prowadzi do dziś w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego 22. Adres ten
dzisiaj znają wszyscy, bo każdy mieszkaniec Gminy
Celestynów, powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, przynajmniej raz usiadł przed obiektywem.
Andrzej pokazał mi w komputerze swoje archiwum,
w którym przechowuje ponad 100 tysięcy zdjęć legitymacyjnych i kilkanaście tysięcy ze ślubów, chrzcin

i innych rodzinnych
uroczystości. To, jeśli
chodzi o fotografie cyfrowe, ale na
strychu przechowuje
także metr sześcienny negatywów, gdy
aparaty zapisywały zdjęcia na błonie
światłoczułej.
Jednak nie tylko parał
się fotografią. Dwie
kadencje (1994 –
2002) był radnym w celestynowskim samorządzie.
Ściśle współpracował także z redakcją „Celestynki”
od początku jej istnienia. Ponadto jemu zawdzięczamy bogaty serwis fotograficzny z pierwszej wizyty
gości z Clapiers, a także z pobytu gminnej delegacji we Francji. W 30 rocznicę podpisania umowy
o wzajemnej współpracy pomiędzy gminami, zdjęcia
Andrzeja Bigosa można było oglądać na wystawie
przy ul. Św. Kazimierza.
Zakład Fotograficzny - Andrzej Bigos
Czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 18.00 – 21.00.
W pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym.
Tel: 601 236 388, e-mail: 131605@wp.pl

GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH
Na terenie Gminy Celestynów funkcjonuje grupa AA „Dar”. Jej członkowie spotykają się raz
w tygodniu, w poniedziałki w godz. 18:00-20:00, w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

WAŻNE TELEFONY

ALARMOWE
Pogotowie ratunkowe .................................... 999
Straż pożarna ................................................... 998
Policja ................................................................. 997
Pogotowie gazowe ......................................... 992
Pogotowie energetyczne .......... 991, 22 778 28
00, 22 778 28 22
Numer ratunkowy .......................................... 112
GMINA
Urząd Gminy w Celestynowie
............................................................ 22 789 70 60
Posterunek Policji w Celestynowie
(pp-celestynow@ksp.policja.gov.pl)
...................................... 22 789 70 07 (do 23.00)
Dzielnicowi gminy Celestynów
(sprawy sąsiedzkie i rodzinne)
.....................................600 997 474, 600 997 500
Ośrodek Zdrowia w Celestynowie
...... 22 506 51 71
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia

NMP w Celestynowie ..........22 719 27 44
BS w Celestynowie ................ 22 789 70 24
Nadleśnictwo Celestynów ... 22 789 70 03
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Celestynowie ........................ 22 789 70 61
Poczta ....................................... 22 789 71 00
Zakład Obsługi Szkół .............. 22 789 89 64
ZS w Celestynowie ..... 22 789 70 10, 22 789 70 92
SP w Celestynowie ............. 22 789 70 22
SP w Starej Wsi .................. 22 789 70 46
SP w Ostrowie ..................... 22 789 71 07
SP w Regucie ........................ 22 789 70 49
Przedszkole w Starej Wsi . 22 789 74 80
Przedszkole w Celestynowie ... 22 789 70 39
GOKiS ................................. 22 789 71 02
Gospodarka Komunalna ... 22 789 70 52
Konserwatorzy sieci wodociągowej GK
1. Waldemar Floriańczyk .......... 607 328 158
2. Stanisław Celiński .................... 602 468 728
Konserwatorzy sieci kanalizacyjnej:
1. Artur Górecki ..................... 789 027 259
2. Robert Maleszewski ....... 886 858 533
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3. Robert Ryfka .................. 511 229 265
4. Bogdan Laskus .............. 607 327 834
POWIAT
Komenda Powiatowa Policji
22 779 40 91-6
Komenda Policji w Karczewie
22 780 65 77
Państwowa Straż Pożarna w Otwocku
22 718 16 20
Nadleśnictwo Celestynów .... 22 789 70 03
Szpital Powiatowy w Otwocku
22 778 26 00
Biuro numerów ........ 118 913
Starostwo Powiatowe w Otwocku
22 778 13 00
Wydział Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Otwocku
22 788 15 34
Urząd Skarbowy w Otwocku
22 778 23 01
ZUS w Otwocku ........................... 22 719 45 60
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III Celestynowski Maraton
Fitness zakończony!

23 stycznia na boisku hali sportowej w Celestynowie
odbyła się trzecia edycja Celestynowskiego Maratonu Fitness. W maratonie wzięło udział prawie
trzydzieści Pań, które przez trzy godziny intensywnie uczestniczyły w pięciu jednostkach treningowych, takich jak zumba, tabata, płaski brzuch, TBC
i stretching. Treningi poprowadziły Justyna Słodownik i Katarzyna Łuniewska, które w każde
wtorki prowadzą zajęcia organizowane przez
GOKiS Celestynów. Impreza sportowa miała na celu popularyzację fitnessu jako aktywnej formy spędzenia wolnego czasu. Każda z Pań
za ukończenie maratonu otrzymała pamiątkowe gadżety
z biura promocji Urzędu Gminy Celestynów. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Celestynowie, a patronem medialnym była gazeta
Celestynka.

www.celestynow.pl
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Gościmy uchodźców
z walczącej Ukrainy

Kontakt tel. 510-077-386
email: ug@celestynow.pl
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