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Umowa na dokumentację
rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Starej Wsi podpisana
14 lipca podpisano umowę na opracowanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi na kwotę 295.200,00 zł.
Wykonawcą prac projektowych została
firma AC Studio Jarosław Romański Jacek
Sołgała z Poznania.
Projektant ma za zadanie w terminie 12
miesięcy od dnia podpisania umowy,

wadzone zostaną roboty budowlane,
w ramach, których planuje się uzyskać
6 sal dla klas 1-3, 5 oddziałów przedszkolnych, salę ruchową, 2 sale dla klas
4-8, kuchnię ze stołówką, bibliotekę,

opracować dokumentację projektową
i na jej podstawie uzyskać wymagane
pozwolenia.
Po opracowaniu dokumentacji przepro-

a także szatnie i świetlicę dla klas 0-3,
odział zerówki, sklepik szkolny oraz pomieszczenia administracyjne.
Rozbudowa szkoły stała się konieczna,
kiedy zlikwidowano gimnazja
i szkoły podstawowe stały się
znowu ośmioklasowe. Dokumentacja stanie się podstawą
do rozpoczęcia prac budowlanych oraz posłuży Gminie
Celestynów w pozyskaniu
środków zewnętrznych na ten
cel, bowiem szacunkowy koszt
prac budowlanych sięga blisko
18.000.000,00 zł. W najbliższych latach będzie to jedna
z największych inwestycji na terenie Gminy Celestynów.

WYDAWCA I ADRES REDAKCJI:
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ALARMOWE
Pogotowie ratunkowe ........................................... 999
Straż pożarna .......................................................... 998
Policja ........................................................................ 997
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Pogotowie energetyczne .......... 991, 22 778 28 00,
22 778 28 22
Numer ratunkowy ..................................................... 112
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Urząd Gminy w Celestynowie ............. 22 789 70 60
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(pp-celestynow@ksp.policja.gov.pl)
............................................... 22 789 70 07 (do 23.00)
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Komenda Policji w Karczewie ............ 22 780 65 77
Państwowa Straż Pożarna w Otwocku 22 718 16 20
Nadleśnictwo Celestynów .................. 22 789 70 03
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Starostwa Powiatowego w Otwocku .. 22 788 15 34
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ZUS w Otwocku ....................................... 22 719 45 60
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Jak co roku, dzień 1-go września jest wyjątkowym dniem dla tej części społeczeństwa, która posiada dzieci w wieku szkolnym oraz tych, którzy pracują w sektorze
szeroko pojętej edukacji.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 jest pełne nadziei na długo wyczekiwany powrót do szkoły, do rówieśników oraz bezpośredniej nauki z nauczycielami
i pedagogami.
Wszystkim Wam: Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom życzę radosnej energii
pełnej zapału do wspólnej pracy nad kształtowaniem charakterów młodego pokolenia.
Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym życzymy roku pracy pełnej
satysfakcji w realizowaniu zamierzonych celów edukacyjno – wychowawczych. Wyrażamy nadzieję, że wytrwałość i cierpliwość nadal będą z Wami na co dzień.
Pragniemy również aby nadchodzący rok szkolny był satysfakcjonujący również dla wszystkich Rodziców w sposobie i poziomie edukacji Waszych dzieci.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Ziętala

Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski

1-SZY WRZEŚNIA DNIEM PAMIĘCI!
Pierwszego września Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski
wraz z delegacją: Zastępcą Wójta Piotrem Rosłońcem, Skarbnikiem Gminy Agnieszką Kurek, Kierownikiem ZOSZ Edytą Wrzosek,
Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiktorem Piaseckim oraz Dyrektorką Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka
w Celestynowie Anną Kędziorek. złożył biało – czerwoną symboliczną wiązankę pod pomnikiem upamiętniającym ofiary wojny
i okupacji hitlerowskiej. Pomnik ten wystawiło społeczeństwo Celestynowa w 1946 roku dla 35 ofiar 3 egzekucji przeprowadzonych
na polskiej ludności na naszym terenie oraz dla 18 ofiar zamordowanych indywidualnie w latach niewoli niemieckiej.
Tym corocznym gestem delegacja dała wyraz pamięci o tych,
którzy bez wahania oddali życie za wolność i niepodległość
naszego kraju.
Cześć ICH pamięci!!!

NOWY KOMENDANT PPSP W OTWOCKU
Nowym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku został st. bryg. Tomasz
Król. Uroczyste powołanie na stanowisko odbyło się 15 lipca 2021.
St. bryg. Tomasz Król od ponad dekady
pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP
m. st. Warszawy ostatnio jako naczelnik stołecznego ośrodka szkolenia KW
PSP w Warszawie. Strażakiem jest od
1994 r. Ukończył Szkołę Główną Służby
Pożarniczej w Warszawie, a następnie
w trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje kończąc m.in. studia podyplomowe
„Bezpieczeństwo i ochrona człowieka
w środowisku pracy” w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.
Dowodzenie otwocką strażą przejął od
zastępcy komendanta powiatowego mł.
bryg. Michały Gigoły, który od początku
maja br. faktycznie nią kierował. 1 maja
ROK ŻYCZLIWOŚCI

br. bowiem poprzedni
komendant powiatowy,
bryg. Roman Krzywiec,
który pełnił tę funkcję od
roku, został zastępcą
komendanta miejskiego PSP w Warszawie.
Powołania st. bryg.
Tomasza Króla na nowego
komendanta
powiatowego PSP w
Otwocku dokonał 15 lipca br. nadbryg.
Jarosław Nowosielski, mazowiecki komendant wojewódzki PSP. W uroczystym
spotkaniu wzięli ponadto udział: st. bryg.
Artur Gonera – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, mł.

www.celestynow.pl

bryg. Michał Gigoła – zastępca komendanta powiatowego PSP w Otwocku,
oraz bryg. Marcin Konecki - naczelnik
wydziału kadr KW PSP w Warszawie.
KZ (i.Otwock)
Fot. FB/kppspotwock
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Wnioski Gminy Celestynów
do Polskiego Ładu
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, Rozwój infrastruktury drogowej, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz – to trzy duże zadania, na które Gmina Celestynów złożyła wnioski w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład.
Rządowy Fundusz Polski Ład jest Programem Inwestycji Strategicznych, który ma
na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie zadań realizowanych przez
Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Starej Wsi
W ramach zadania powstaną między
innymi: nowe sale dydaktyczne, oddział
zerówki, oddziały przedszkolne, sala
ruchowa, biblioteka oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Prze-

widywana wartość zadania to blisko
25 000 000,00 zł. Warto nadmienić, że
Gmina Celestynów już dwukrotnie składała wnioski na te inwestycję w ramach
rządowego Funduszu Przeciwdziałań
COVID-19 o dofinansowanie na dane
zadanie. Mamy nadzieję, że do trzech
razy sztuka i rząd RP udzieli wsparcia na
tę pożyteczną inwestycję.
Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Celestynów
Inwestycja obejmuje budowę oraz
przebudowę dróg gminnych o łącznej

długości ponad 5 km. Przewidywana
wartość inwestycji to ok. 9 500 000,00
zł.
Modernizacja oświetlenia ulicznego
w Gminie Celestynów
Zadanie ma na celu kompleksową
modernizację oświetlenia ulicznego w
Gminie Celestynów. Inwestycja obejmie wymianę ok. 2000 sztuk na oprawy
LED. Przewidywana wartość inwestycji
to ok. 3 500 000,00 zł. Mieszkańcy
czekają na pozytywne rozpatrzenie
wniosków Gminy.

Rondo w centrum
Celestynowa

10 sierpnia w siedzibie Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w War-

- ul. Reguckiej z drogą powiatową
- ul. Św. Kazimierza oraz drogą gminną

jednoczesnym zachowaniu płynności
ruchu. Inwestycja jest realizowana dzięki
współpracy Gminy Celestynów i Powiatu
Otwockiego, które odpowiedzialne były
za przygotowanie projektu, oraz Województwem Mazowieckim finansującym
budowę. Przewidywany termin realizacji inwestycji, to 16 miesięcy. Prace rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni. Koszt przebudowy skrzyżowania to
ok.1,4 mln zł. Środki w całości pochodzą
z budżetu Mazowsza.

Od lewej: Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski, przedstawiciel wykonawcy PHU TOWEMO Monika Szczygieł i dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski

szawie Dyrektor Grzegorz Obłękowski
podpisał umowę z firmą z Otwocka
PHU TOWEMO Monika Szczygieł,
wykonawcą ronda w Celestynowie. W
spotkaniu brał również udział Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski. Rondo o średnicy 22 m wybudowane zostanie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
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- ul. Rękasa. Poprawi ono bezpieczeństwo na skrzyżowaniu zlokalizowanym
w centrum miejscowości,
wymuszając
na kierujących zmniejszenie prędkości przy

www.celestynow.pl
www.celestynow.pl
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Budowa
dróg gminnych
Gmina modernizuje kolejne drogi. Aktualnie zakończono przebudowę dróg w Celestynowie: Ludową i Dębową a w Zabieżkach Paprociową i Ziołową, a przebudowa ulic Wesołej i Widok jest ukończona i czekają na odbiór techniczny. Aktualnie
trwają prace związane z budową ul. Sucharskiego i Otwockiej. Jesienią, po uzyskaniu zezwolenia na wycinkę drzew, będzie budowana ul. Radzińska.
Trwają prace związane z budową ul. Sucharskiego i ul. Otwockiej w Celestynowie.
Ku końcowi zmierzają prace związane z budową ul. Wesołej
i ul. Widok. Na ul. Wesołej pozostało do wykonania pobocze.
Natomiast na ul. Widok regulowane są urządzenia wodno –
kanalizacyjne. Budowa dróg podniesie jakość ich użytkowania i zwiększy komfort codziennego życia mieszkańców.
W trakcie wykonywania robót mogą pojawić się utrudnienia
związane z dostępem do posesji. Prosimy o wyrozumiałość.

ul. Paprociowa w Zabieżkach

ul. Ziołowa w Zabieżkach

ul. Ludowa w Celestynowie

ul. Dębowa w Celestynowie

Przebudowa drogi w Jatnym
5 lipca Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski
podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej znajdującej się na dz. nr ew. 362
w miejscowości Jatne tzw.
Kozie Górki.
Wykonawcą budowy została firma
ALBLU Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. Funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego pełnić będzie pan
Waldemar Sitek. Tego samego dnia
Wykonawca został wprowadzony
na teren budowy. Przewidywany terROK ŻYCZLIWOŚCI

min rozpoczęcia prac drogowych to
połowa lipca 2021 r.

Zaplanowane działania

Zakres prac przewiduje wykonanie nakładki asfaltowej, pobocza, budowę
zjazdów indywidualnych, odwodnienia,
wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
Długość przebudowywanej drogi to
430 mb.
Koszt prac to ok. 230.000,00 brutto.
Prace powinny zakończyć się na początku września 2021 r.
Warto zaznaczyć, że jednocześnie na

www.celestynow.pl

tej drodze trwają prace związanie
z budową oświetlenia drogowego.
W ostatnich dniach postawiono
6 słupów.
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Dodatkowe 4 miliony
na tunel
Celestynów otrzymał 4 mln złotych wsparcia z budżetu Mazowsza na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego. Umowę w sprawie dotacji podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz przedstawiciele gminy Celestynów: wójt
Witold Kwiatkowski i skarbnik Agnieszka Kurek.
Uroczyste podpisanie umowy odbyło
się w środę, 14 lipca 2021 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Celestynowie. Ważnym gościem spotkania była posłanka
na Sejm RP Bożena Żelazowska, która
aktywnie wspiera gminę Celestynów na
forum wojewódzkim i krajowym. Obecni
byli także przewodniczący rady Gminy
Celestynów Romuald Ziętala, radni Urszula Sabała i Wiktor Piasecki, sołtys
Celestynowa Tomasz Wyglądała oraz
pracownicy urzędu gminy. - Inwestycja
jest bardzo potrzebna w gminie Celestynów, żeby poprawić bezpieczeństwo użytkowników dróg – zarówno
mieszkańców Celestynowa, jak też powiatu otwockiego i szerzej województwa, m.in. turystów. To jest inwestycja
w rozwój naszej części Mazowsza
- podkreśla wójt gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski. Jak następnie wyjaśnia, po modernizacji gmina korzysta
ze „wspaniałej linii kolejowej”, ale jednocześnie rozwój generuje znacznie
większy ruch i problemy komunikacyjne, których rozwiązaniem jest właśnie
budowany przejazd bezkolizyjny.
- Podniesie on poziom bezpieczeństwa
i przyczyni się do wzrostu komfortu użytkowników drogi, dodatkowo znacznie poprawi płynność ruchu skracając
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czas przeprawy przez tory. Zadanie
bez wątpienia poprawi standard życia
mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie
na środowisko znacząco ograniczając emisję spalin, pyłów oraz hałasu

www.celestynow.pl

– mówi wójt Kwiatkowski jednocześnie
zaznaczając, że zadanie dla gminy jest
trudne ze względu na koszty. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie bowiem
ok. 30 mln zł. Obecnie jest ona na eta-

pie projektowania. W lutym br. została
podpisana umowa z wykonawcą na
realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja obejmuje: rozbiórkę
istniejącego przejazdu kolejowego,
rozbudowę istniejącego układu drogowego ul. Jankowskiego jako tunel
o łącznej długości ok. 350 m, budowę wiaduktu kolejowego w ciągu linii
kolejowej nr 7, zmiany w infrastrukturze
kolejowej, budowę i przebudowę odwodnienia, oświetlenia oraz poprawę
oznakowania drogi. - Samorząd województwa mazowieckiego od początku,
od ponad 20 lat, stara się realizować
politykę równomiernego rozwoju –
mówi marszałek Adam Struzik. - Żyjemy
w regionie ogromnego potencjału, ale
ciągle jesteśmy w fazie rozwoju. Głównymi barierami w tym rozwoju są finanse, bo szczególnie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie mają ograniczone źródła
dochodu. Niektóre inwestycje przekraczają możliwości gmin z tego właśnie
względu. Mamy tego świadomość –
lipiec/sierpień nr 7-8 (271-272)/21
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podkreśla marszałek. Stąd, jak mówi, są stworzone
w województwie specjalne programy, które za zadanie mają wsparcie mazowieckich samorządów lokalnych w różnych dziedzinach. Dzięki środkom finansowym z tych programów powstają nowe drogi, boiska,
sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe i wiele innych
inwestycji. Fundusze przydzielane są każdego roku
przez samorząd Mazowsza- Kierujemy się przy tym
zasadą równomiernego rozwoju, ale też solidarności
z mazowieckimi wspólnotami – mówi marszałek. 4 mln to maksymalne dofinansowanie, które gmina
może uzyskać na inwestycję z programu “Instrument
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. W tym roku
z budżetu Mazowsza na ten cel zostało przeznaczone rekordowe 151 mln zł, z czego ponad 95
mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty
samorządów lokalnych. Przekazanie dofinansowania jest ważnym momentem dla gminy Celestynów:
tak istotna i potrzebna jest to inwestycja - podkreśliła posłanka Bożena Żelazowska.
- Na ten dzień gmina Celestynów czekała wiele
lat, wiele potrzeba było zabiegów, pracy, trudnych
rozmów, aby mogła być realizowana – mówi Bożena Żelazowska i dodaje: - Przy wprowadzeniu
szybkich linii kolejowych, przy rozwoju miejscowości muszą być nowe rozwiązania komunikacyjne
zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom –
podkreśla poseł RP. 4 mln zł od samorządu Mazowsza to kolejne środki, które Gmina Celestynów
pozyskała na tę ważną inwestycję- zadanie współrealizowane jest ze środków PKP PLK S.A., przy
udziale finansowym Powiatu Otwockiego. Dotychczas uzyskane wsparcie wynosi - ok. 13 mln zł – od
PKP PLK SA ze środków unijnych w ramach programu POIIŚ, 2,5 mln zł ze środków Powiatu Otwockiego. Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2023.
K. Zalewska (I.Otwock.pl)

Gmina uzyskała już pozytywną
opinię komunikacyjną Powiatowego Inżyniera Dróg
i uzgodnione są z PKP rozwiązania drogowe. Gmina czeka na
ZRIG czyli zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej.

ROK ŻYCZLIWOŚCI
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INWESTYCJE

Ponad milion na

kanalizowanie w Celestynowie
29 czerwca odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ul. Krótkiej, ul. Różanej, ul. Podleśnej i ul. Radzińskiej, w miejscowości Celestynów. Łączna długości budowanej sieci wynosi ok. 1 300 m.
Inwestycję wykonuje firma PHU STOLMEX Stanisław Kozłow- Aktualnie skanalizowana jest ul. Podleśna, a trwają prace na
ski z Zamościa, a jej koszt wynosi 1.092.131,22 zł brutto. Re- ulicy: Radzińskiej. W najbliższym czasie rozpoczną się prace
alizacja robót budowlanych powinna zakończyć się do 30 na ulicach: Krótkiej i Różanej.
listopada 2021 r. Łącznie podłączonych zostanie 35 posesji
(około 120 osób).

Kanalizowanie
2 ulic w Pogorzeli
zakończone
W Pogorzeli skanalizowano już
dwie ulice: Polną i Piękną. Koszt
budowy 1,4 mln. Mieszkańcy
tych ulic proszeni są o składanie wniosków do Gospodarki
Komunalnej o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Prawie 3 miliony na kanalizowanie Gliny
29 czerwca 2021 r., rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej długości ok. 2 600 m
w miejscowości Glina w ul. Otwockiej, ul. Długiej,
ul. Polnej, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Lubelskiej ul.
Wilczej.
Wykonawcą inwestycji jest firma BKW Bogdan
Tarnowski z siedzibą w Nasutów 206C, 21-025
Niemce. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 2.986.882,80 zł. Roboty
budowlane powinny zakończyć się do 1 grudnia
2021 r.
Podłączonych do sieci zostanie 55 posesji tj. około
200 osób.
Inwestycja ta realizowana jest w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej
na terenie gminy Karczew i Celestynów etap II.
POIS.02.03.00-00-0104/17
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Skanalizowana została już ulica Polna i Długa, aktualnie prowadzone są prace na ul. Otwockiej, a następnie ulice: Lubelska, Wilcza
i Marii Dąbrowskiej.
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INWESTYCJE

30 TYS. ZŁ

Z MIAS DLA SOŁECTW
30 czerwca została podpisana umowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.
W tym roku do programu zostały zgłoszone takie Sołectwa jak: Tabor, Zabieżki oraz Ostrowik. Każde sołectwo otrzymało wsparcie w kwocie wynoszącej
10 000,00 zł. W ramach dofinansowania zostaną wykonane następujące prace:
Ostrowik – modernizacja boiska sportowego – zakup i montaż siatki ochronnej (piłkochwytów) wraz z elementami montażowymi przy boisku do gry
w piłkę nożną oraz przy boisku do gry w siatkówkę;
Zabieżki – modernizacja placu zabaw w zakresie ogrodzenia terenu wokół placu zabaw wraz z furtką oraz doposażeniem placu zabaw;

Wymiany
pieców
W bieżącym roku, już po raz drugi
Gmina Celestynów ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie
do wymiany starego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym
(tj. węglem, miałem, drewnem,
koksem), na nowe, korzystniejsze
z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego. Nabór trwał
od 10 do 31 marca br.
W ramach tego naboru podpisanych zostało 46 umów.
W kwietniu ogłoszony został również nabór wniosków na udzielenie
dotacji na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej o zainstalowanej
mocy elektrycznej od 2kW do 10
kW. Na te dofinansowania podpisanych zostało z mieszkańcami 14
umów.

Tabor – modernizacja placu zabaw w zakresie zakupu i montażu ogrodzenia
wraz z akcesoriami montażowymi, wymiana podłoża polegającego na ułożeniu
geowłókniny wraz z wymianą piachu pod urządzeniami oraz utwardzenie terenu
pod urządzeniami siłowni plenerowej.
Dziękujemy Marszałkowi Województwa Adam Struzik oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
#MIAS

Przypominamy, że aby otrzymać
dotacje należy zgodnie z podpisanymi umowami oraz Regulaminem udzielenia tych dotacji do 15
listopada 2021 ROKU zrealizować
przedsiwzięcie i złożyć wniosek
o wypłatę dotacji.

Prawie milion na termomodernizację
SP ZOZ w Celestynowie

6 lipca podpisano umowę na termomodernizację i przebudowę Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Celestynowie!
Wykonawcą prac jest firma „LA BELLE
MAISON” Michał Kunatkowski z Karczewa. Prace trwają.
W ramach zaplanowanych prac wykonane zostanie:
modernizacja kotłowni gazowej polegającej na wymianie istniejących atmosferycznych kotłów gazowych na kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania;
docieplenie ścian zewnętrznych oraz
docieplenie stropu; wykonanie nowej
konstrukcji dachu i podmurowanie istniejących kominów - przebudowa dachu nad
budynkiem bez zmiany jego wysokości;
ROK ŻYCZLIWOŚCI

Zamierzony zakres prac ma na celu podniesienie, jakości obsługi pacjentów oraz
wzrost energooszczędności obiektu,

www.celestynow.pl

a także podniesienie jego estetyki i funkcjonalności. Przebudowa i termomodernizacja potrwają 4 miesiące.
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NOWE ZARZĄDY OSP

W REGUCIE, CELESTYNOWIE I DYZINIE
12 i 13 czerwca odbyły się zebrania walne sprawozdawczo - wyborcze w ochotniczych Strażach Pożarnych w Regucie i w Celestynowie. Podczas zebrań dotychczas zarządy przedstawiły m.in. sprawozdania finansowe za rok 2020 i uzyskały absolutorium. Zebrania miały na celu również wybory
nowych zarządów po upływie pięcioletniej kadencji.
W OSP Celestynów Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezes - Dariusz
Boceński, V-ce prezes -Michał Bigos,
Naczelnik - Piotr Janisiewicz, Sekretarz
- Michał Cieślak, Skarbnik - Sebastian
Sadoch, Gospodarz - Piotr Wilczek.
Podczas zebrania w OSP Celestynów,
zostali uroczyście odznaczeni druhowie
za członkostwo w OSP, którzy służą w
osp odpowiednio 10, 15, 20, 25 i 30 lat.
OSP Regut Zarząd ukonstytuował się
następująco: Prezes - Grzegorz Okrąglewski, Naczelnik - Krzysztof Egert,
Skarbnik - Katarzyna Kominek, Sekretarz - Emilia Wawer, Gospodarz - Kamil Mika.
Dotychczasowym Zarządom dziękujemy
za 5-letnią pracę, a nowym gratulujemy
i życzymy satysfakcji z pełnienia społecznych funkcji. Kolejne zarządy, które
nie odbyły jeszcze zebrań, przedstawi-

my w kolejnym wydaniu „Celestynki”.
W Dyzinie 29 sierpnia odbyło się walne zebranie członków jednostki OSP,
podczas którego wybrano nowy zarząd
i komisję rewizyjną. Oto ich składy: Zarząd: Prezes Jarosław Bania, Naczel-

nik Paweł Wypych, Skarbnik Wioleta
Zając, Sekretarz Sylwia Dobrowolska
i Gospodarz Mateusz Ząberg. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Monika Górska, Tomasz Daczkowski
i Janusz Prasuła.
Red.

DODATKOWE PIENIĄDZE DLA OSP
Ponad 44 tys. zł dofinansowania pozyskała Gmina Celestynów na doposażenie jednostek ochotniczej
straży pożarnej oraz na remont strażnicy. Umowy na wsparcie z Województwa Mazowieckiego podpisane zostały pod koniec czerwca.
Zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Regut (3
komplety) i OSP Dąbrówka (6 kompletów) oraz remont budynku
OSP Celestynów (wymiana drzwi garażowych) w ramach otrzymanych dofinansowań pozwoli jednostkom na zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na znacznie wyższym poziomie, przy zachowaniu bezpieczeństwa samych druhów.
Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE
OSP – 2021’’ wsparcie wynosi 25.000,00 zł, natomiast ,,OSP2021’’ łącznie 19.440,00 zł.
Serdeczne podziękowania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana
Adam Struzik za udzielone wsparcie.
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Taniej za śmieci!
Od sierpnia 2021r. za śmieci zapłacimy mniej, ale nie wolno zapomnieć o prawidłowej segregacji,
gdyż to, jak segregujemy, znacząco wpływa na wysokość opłaty za odpady komunalne. Najdroższe
są odpady zmieszane, następnie BIO.
Przypominamy, że w dniu odbioru odpady mają być wystawione już o godz.
6:00 rano, należy o tym pamiętać. Samochody wyposażone są w rejestratory
tras, dlatego w przypadku wystawienia
odpadów później reklamacje nie będą
rozpatrywane. W przypadku jakiekolwiek reklamacji, uwag dotyczących
odbiorów odpadów, należy je zgłaszać bezpośrednio następnego dnia
do Referatu Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy
w Celestynowie, natomiast w dni wolne
od pracy reklamacje zgłaszamy do Sołtysa lub Radnego swojej miejscowości.

Osoby, które zadeklarowały kompostowanie odpadów BIO czerpią z tego
korzyści m.in. mniej zapłacą (ulga za
kompostowanie, to 9 zł.), a ponadto
zyskują cenny nawóz wykorzystywany
w ogrodzie. Firma odbierająca odpady
na bieżąco kontroluje czy odpady są
segregowane oraz od osób deklarujących kompostownik, nie odbierają BIO.
Ponadto zgłaszają takie przypadki do
Urzędu Gminy.
W najbliższym czasie planowane jest
przeprowadzenie przez pracowników
Urzędu kontroli właściwej segregacji
odpadów jak również posiadania przydomowego kompostownika.

Zwodociągowano GK
ul. Sosnową w Zabieżkach

Gospodarka
Komunalna
CELESTYNÓW

W ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Celestynów Gospodarka Komunalna
w Celestynowie zrealizowała inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej
w ul. Sosnowej w miejscowości Zabieżki.
Dzięki wykonanym pracom nowy fragment
sieci obejmie ok. 47 nieruchomości. Prace na
zlecenie Gospodarki Komunalnej wykonuje
TOP-WATER Sławomir Topolewski. Koszt inwestycji wynosi 79.770,00 zł netto.

UWAGA:

Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem się do wodociągu powinni: złożyć do
Gospodarki Komunalnej w Celestynowie wniosek o wydanie warunków technicznych
przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zlecenie sporządzenia projektu
budowlanego uprawnionej do tego firmie, zlecenie budowy przyłącza wodociągowego uprawnionej do tego firmie, po zakończeniu prac podpisanie umowy z Gospodarką Komunalną w Celestynowie na dostawę wody.
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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SP w Podbieli ze sprzętem
komputerowym
Szkoła Podstawowa w Podbieli zakupiła nowy sprzęt komputerowy i narzędzia interaktywne dla
uczniów. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych
w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Na realizację celu przeznaczono 20 tys. złotych.
Dzięki otrzymanemu grantowi od Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Szkoła Podstawowa w Podbieli została wyposażona w laptopy oraz sprzęt, który posłuży podwyższeniu jakości
nauczania. Dotychczasowe stanowiska komputerowe wymagały pilnej wymiany. Biorąc dodatkowo pod uwagę obecną
sytuację pandemii, która wymusiła na szkołach wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i sposobów nauczania „online”,
potrzeba pozyskania sprzętu dla uczniów stała się jednym
z priorytetów.
„Chcemy, aby zakupiony sprzęt służył nie tylko naszym uczniom,
ale także ich rodzicom i dziadkom. Takie wyposażenie szkoły wpłynie na poprawę jakości procesu dydaktycznego,
a także pozwoli na podejmowanie działań, mających na celu

12

www.celestynow.pl

eliminowanie wykluczenia cyfrowego wśród dorosłych mieszkańców” – mówi Dorota Celińska-Szol, prezeska Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel – organu prowadzącego szkołę.
Szkoła jest centrum życia społecznego i kulturalnego
lokalnej społeczności. Wypełniona na co dzień dziecięcym gwarem, daje przestrzeń do podejmowania
różnych inicjatyw pozalekcyjnych wśród dorosłych mieszkańców. Nowa sala komputerowa daje nie tylko daje
możliwość do organizacji lekcji informatyki, ale także spotkań dla dorosłych, chcących rozszerzyć swoją wiedzę
i praktyczne umiejętności cyfrowe.
Pierwszą okazją do wspólnego spotkania w nowej sali komputerowej i sposobem świętowania wygranej były sierpniowe warsztaty dla dzieci i seniorów. Skorzystały
z nich zarówno dzieci uczęszczające do szkoły
w Podbieli, jak i chętni seniorzy, zamieszkali w Podbieli. Najmłodsi w trakcie spotkania poznawali
tajniki programowania i animacji komputerowych,
a dorośli uczestnicy dowiedzieli się o najbardziej
przydatnych portalach oraz niebezpieczeństwach,
na które narażeni są w sieci. Po warsztatach miało
miejsce uroczyste otwarcie sali komputerowej.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel – organu prowadzącego szkołę, grono pedagogiczne, sołtysi wsi Podbiel
i Ponurzyca, najmłodsi i najstarsi uczestnicy warsztatów.
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XV piknik militarny
na Dąbrowieckiej Górze
14 i 15 sierpnia miłośnicy militariów mogli oglądać wystawy plenerowe umundurowania, broni oraz
zabytkowych pojazdów wojskowych na Dąbrowieckiej Górze. Takie atrakcje i wiele innych przygotowało dla nich Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium podczas XV pikniku
fortecznego.

Piknik odbył się w ramach obchodów 80 lat Punktu Oporu
Dąbrowiecka Góra (1941-2021).
Osoby, które zdecydowały się odwiedzić w ten weekend Dąbrowiecką Górę -Skansen Forteczny mogły również podejrzeć jak podczas
budowy umocnień pracowali cieśle, zbrojarze oraz polowa kuchnia.
Tradycyjnie już otwarte dla zwiedzających były wyremontowane
i wyposażone wnętrza schronów.
Piknik militarny w sąsiedztwie Dąbrówki , odbywa się już od kilkunastu lat i odwiedzany jest
przez miłośników militariów,
jak i miłośników rowerowych
i pieszych wycieczek po okolicznych lasach,
stanowiąc interesujący punkt takiej wyprawy.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Gminy Celestynów.
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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Letnia
Scena
muzyczna
Z zaproszenia wójta Witolda Kwiatkowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Romualda Ziętali skorzystało liczne grono mieszkańców Gminy Celestynów i 22 sierpnia przybyło na plac przed
halą sportową, by wziąć udział w muzycznym wydarzeniu, które
przygotował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Na scenie, już od
godziny 17-ej działo się wiele. Konferansjer Andrzej Frajndt – lider
zespołu „Partita” przedstawiał kolejnych wykonawców, a byli to: Katarzyna Pakosińska, aktorka Teatru Kamienica, a wcześniej związana z kabaretem „Moralnego Niepokoju”, Zespół Ludowy „Podbielanki”, obchodzący w tym roku
20 lecie swojej śpiewaczej kariery i gwiazda wieczoru Marcin Sójka, zwycięzca 9 edycji The Viice of Poland, który zaśpiewał kilka znanych przebojów,
jak: „Czas nas uczy pogody”, „Zaskakuj mnie”, „Wróć”, „Dalej”… Działo się
także wiele na placu. Liczne stoiska pod namiotami przyciągały uwagę dorosłych i dzieci, które mogły pomalować sobie buźki, albo włosy, pozjeżdżać
z wysokiej zjeżdżalni, zjeść lody, popcorn, dostać gadżety Gminy…

14
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Scena Muzyczna
dla dzieci
Licznie zgromadzonych, najmłodszych uczestników, powitała w imieniu organizatora imprezy
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Dyrektor Joanna Mokrzycka. Program przewidywał wspaniałe show z klaunami Ruphertem i Rico, nie zabrakło także zabaw na zjeżdżalni, eurobungee
czy mobilnym placu zabaw. Można było obejrzeć wóz strażacki z bliska, a także podziwiać
wystawę fotograficzną „Przyroda wokół nas”
zrealizowaną przez GOKiS w ramach konkursu
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP
z Gminy Celestynów.
Na zakończenie wysłuchaliśmy największych
włoskich przebojów Zespołu Al Bano e Romina
Power w wykonaniu Duetu An Dreo e Karina.
Dziękujemy uczestnikom za wspólną zabawę,
a druhom z OSP w Podbieli za czuwanie nad
bezpiecznym przebiegiem wydarzenia.

Przerwany bieg o życie
Pod takim tytułem ukazała się kolejna powieść Edwarda R.
Kręgielewskiego z Celestynowa. Jest to dramatyczna historia Rafała Skotnickiego, który nieopacznie został wplątany
w zabójstwo na warszawskiej Pradze i osadzony przez policję
w areszcie, skąd udało mu się uciec i dotrzeć do Osiecka. Jego
losy są przewodnim wątkiem książki, co sprawia, że powieść
czyta się jednym tchem. Między kolejnymi dramatycznymi wydarzeniami Rafała
przewija się interesująca, miejscami bardzo dramatyczna historia rodziców i dziadków autora. Rodu Kręgielewskich z Celestynowa.
„Za sprawą wartkiej akcji, ciekawych opisów przyrody, oraz niebagatelnych bohaterów na kilka chwil przeniosłam się do przeszłości (lat przedwojennych – dop. Red.)
i wraz z postaciami toczyłam walkę – pisze w recenzji Monika Matura. Z kolei autor
we wstępie pisze: „Przyświecała mi pewna idea, która spowodowała, że głównym
bohaterem książki nie uczyniłem członka rodziny, jak to pierwotnie zamierzałem,
lecz człowieka o przestępczym życiorysie. Człowieka ukształtowanego w mojej wyobraźni, lecz istniejącego w rzeczywistości, przeciętnego, ale jakże odmiennego od
wielu złoczyńców…” www.kuturatka.pl i www. ridero.pl
AnKa
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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76. Jubileusz Wojskow
i Techniki Medyczn
Po raz pierwszy w historii WOF i TM uroczystości z okazji
obchodów utworzenia Ośrodka FiTM odbyły się poza terenem jednostki. Komendant płk. Waldemar Pawelec zdecydował, że w tym roku 27 sierpnia będą one odbywać się na
terenie przed Halą sportową w Celestynowie, by więcej niż
dotychczas mieszkańców Gminy Celestynów miało okazję
uczestniczyć w święcie Ośrodka.
Po przyjęciu meldunku od prowadzącego uroczystość oficera, komendant powitał gości, w tym m.in. Starostę Powiatu
Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka, Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego, Przewodniczącego Rady
Romualda Ziętalę, radnych i mieszkańców, słowami: „Witam

16

www.celestynow.pl

Państwa chlebem i otwartym sercem”. Dosłownie chlebem,
gdyż żołnierze w polowej piekarni na kołach piekli chleb
i częstowali. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przy
dźwiękach hymnu narodowego zagranego przez Orkiestrę
Reprezentacyjną Wojska Polskiego, komendant odznaczył
zasłużonych w służbie oficerów i żołnierzy, a także pracowników cywilnych. Kiedy oficjalna część uroczystości dobiegła końca, mieszkańcy mieli rzadką okazję z bliska obejrzeć
czołg Leopard i sanitarny Rosomak, a też odwiedzić liczne
stoiska, m.in. z wydawnictwami wojskowymi, sprzętem sanitarnym, promocyjnym Gminy…W tym czasie orkiestra grała
żołnierskie pieśni i marsze. Należy mieć nadzieję, że kolejne rocznice będą również obchodzone na terenie cywilnym,
a nie w jednostce.
AnKa
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FINAŁ PROJEKTU MŁODA
MODA!

Za nami wielki finał projektu Młoda Moda realizowanego w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem projektu było wsparcie rozwoju osobistego
młodzieży, włączenie ich w życie społeczne oraz pobudzenie wyobraźni poprzez naukę planowania, organizacji, pracy
w grupie, jak również samodzielności w działaniu. Po pięciu miesiącach wspólnej pracy młodzież mogła zaprezentować efekty
projektu na finale dnia 3 lipca 2021 r. W towarzystwie zaproszonych gości, rodziców i przyjaciół uczestnicy zaprezentowali się
w strojach uszytych podczas projektu. Na spotkaniu nie zabrakło
redaktora naczelnego miesięcznika samorządowego „Celestynka”. Zorganizowany przez młodych wybieg oczarował wszystkich, a młodzi prezentowali się na nim, jak zawodowi modele.
Nie zabrakło fotorelacji i prezentacji z przebiegu projektu, które
pozwoliły na chwilę wrócić do tych niesamowitych spotkań. Młodzież opowiedziała o wspólnie spędzonych chwilach, ale także
o trudnościach, gdyż realizacja projektu w czasie pandemii nie
należała do łatwych. Pokonywanie tych problemów wzmocniło
efekty projektu.
W programie uczestnicy przewidzieli także słodki poczęstunek,
którego sponsorem były Zakłady Piekarskie „Oskroba”.

18
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Kino na leżakach
26 czerwca na Orliku zgromadziła się liczna widownia. Najmłodsi oraz dorośli mieli okazję obejrzeć najnowszą adaptację powieści dla dzieci „Tajemniczy
ogród”.
Był to pierwszy seans w ramach Kina na leżakach i nie ostatni
w tym roku. 24 lipca wyświetlono film „Na noże”, a 28 sierpnia „Był
sobie pies 2”. Wszystkie filmy cieszyły się dużą frekwencją mieszkańców. Dla uczestników tego dnia przygotowano niespodzianki.
Wylosowane osoby z rąk Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiktora Piaseckiego oraz p.o. dyrektora GOKiS Joanny
Mokrzyckiej otrzymały upominki lub talony na popcorn bądź watę
cukrową.
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Spotkanie uczniów z pisarką
15 czerwca gościem Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie była pani Wanda Kuca (Warska), autorka książek dla dzieci i dorosłych.

W sali gimnastycznej na gościa czekali
uczniowie klas drugich. Dzieci przygotowały się na to spotkanie. W ramach
projektu czytelniczego „Codziennie
czytam metodą bostońską” przeczytaliśmy książkę „Tajemniczy kuferek babci
Jagusi”. Poznaliśmy jej bohaterki: bab-
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cię Jagusię, Olę oraz Igę. Pani Wanda
Warska opowiadała o bohaterach jej
książek i przeżywanych przez nich przygodach. Dzieci skierowały do autorki
wiele pytań. Chciały wiedzieć: kiedy
rozpoczęła się przygoda z pisaniem,
skąd pisarka czerpie pomysły na książki, która z napisanych
książek jest jej ulubioną, czy utożsamia się
z babcią Jagusią, jak
długo pisze się książkę
oraz jak to się stało,
że koleżanka z naszej
szkoły, Ola Celińska,
uczennica klasy 2b
została ilustratorką jej
książki. Autorka odpowiedziała na zadane
pytania oraz wyjaśniła,
że Ola została wybrana przez wydawnictwo
VEBINARUM , które
wydaje książki pani
Wandy Warskiej. Ola
przeczytała maszynopis książki i przygotowała lustracje do tekstu.
Jej prace bardzo się
spodobały i dlatego
ilustrują książkę „Ta-
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jemniczy kuferek babci Jagusi”. Przy
tej okazji dzieci pogratulowały Oli dużego wyróżnienia oraz sukcesu. Pani
Wanda zachęcała dzieci do rozwijania
swoich pasji i zainteresowań. Podkreślała, że warto rozwijać talenty, którymi zostaliśmy obdarowani. Spotkanie
z Panią Wandą Warską minęło nam
bardzo szybko. Okazało się niezwykle wzbogacające i pełne wzruszeń.
W imieniu Dyrekcji, nauczycieli, wszystkich uczestników spotkania dzieci podziękowały za przyjazd do naszej
szkoły, rozmowę i poświęcony czas.
Wyraziły nadzieję, że będzie Pani miło
wspominać to spotkanie oraz odwiedzi
nas jeszcze w Celestynowie. Chłopcy
poprosili, aby w kolejnej części „Tajemniczego kuferka babci Jagusi” pojawili się koledzy Oli i Igi. Pani Wanda
obiecała, że przychyli się ich do prośby.
Na koniec uczestnicy spotkania mogli
zakupić książki pani Wandy Warskiej,
w których autorka wpisała imienne dedykacje oraz złożyła autografy. Należy
wspomnieć, że cały zysk ze sprzedaży
napisanych przez panią Wandę Kuca
(Warską) książek jest przekazany na misje w Afryce. Uczniowie, którzy zakupili
książki, wsparli ten szczytny cel.
Mirosława Ocypa-Owsińska

lipiec/sierpień nr 7-8 (271-272)/21

ROK ŻYCZLIWOŚCI

Strefa Mocy
To plenerowe wydarzenie ewangelizacyjne połączone z koncertami, z użyciem nowoczesnych
narzędzi multimedialnych!
2 tiry z mobilną sceną, profesjonalnym
koncertowym oświetleniem, nagłośnieniem i telebimem oraz 50-osobowa ekipa jeżdżą przez miesiąc po całej Polsce
z plenerowymi rekolekcjami katolickimi.
To ewangelizacja na miarę XXI wieku.
5 i 6 lipca Strefa Mocy - mobilny kościół
- pojawił się w Celestynowie. Wydarze-

nie odbyło się w godz. 19 do 22 przez
dwa dni w parku przy hali sportowej.
W programie były m.in. koncerty zespołów: Full Power Spirit. Były też świadectwa nawrócenia i działania mocy Bożej, modlitwa za chorych, cierpiących,
potrzebujących, a także konferencje
świeckiego ewangelisty katolickiego

Witka Wilka i uwielbienie.
Strefa Mocy organizowana jest przez małżeństwo
ewangelizatorów katolickich, Witka
i Sylwię Wilków, rodziców 4 dzieci oraz
blisko 50-osobową ekipę. Odbywa się
w wielu miastach w Polsce od 5 lat. Cel,
to głoszenie ewangelii w przestrzeni
publicznej, umacnianie wiary i nawrócenie. Do tej pory Strefa Mocy gościła
w 40 polskich miastach. Strefa Mocy, to
pragnienie, które początkowo pojawiło

się w sercu jednego człowieka, ewangelizatora – Witka Wilka. Była to wizja
głoszenia ewangelii przy użyciu profesjonalnych nowoczesnych narzędzi:
nowoczesnej mobilnej sceny, profesjonalnego, pełnego mocy nagłośnienia,
nastrojowego koncertowego oświetlenia, dużego multimedialnego telebimu.
To wszystko przy współudziale pełnych
talentów i entuzjazmu ludzi dotkniętych
przez Boga Żywego. Pragnienie to było
pasją… było żywe i posiadało MOC!

Misjonarz w Celestynowie!
W niedzielę, 1 sierpnia w kościele w Celestynowie odbyła
się uroczysta msza z udziałem misjonarza Stowarzyszenia
Misji Afrykańskich ks. Arkadiusza Nowaka.
Po uroczystościach zainteresowani przeszli do plenerowej
„Galerii Pod Dębami”, gdzie mogli obejrzeć zdjęcia mieszkanki gminy Goni Zduńczyk i osobiście porozmawiać z au-
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torką. Fotografka w szczegółach przybliżyła codzienne życie rdzennych Afrykańczyków, jak i pokazała prace misyjną
ks. Arka.
Jeszcze przez kilka tygodni zapraszamy do oglądania wystawy. Galeria umieszczona jest wzdłuż parkingu, vis a vis trybun
w Celestynowie.
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Sakaki
widziane oczami Polaka
Sakaki odwiedziłem w 2014 roku przy okazji szkoły letniej zorganizowanej przez Warszawską
Szkołą Języka Japońskiego. Był to dwutygodniowy pobyt, podczas którego byliśmy m.in. w Tokio,
Kyoto, Shizuoce, Nagano oraz właśnie w Sakaki, które ze wszystkich wcześniej wymienionych miast
najbardziej zapadło mi w pamięć.
Sakaki to malownicza, mała miejscowość. Część miasta położona jest na
zboczu góry, co dodaje jej jeszcze więcej uroku. Ale najlepsze w Sakaki, to jej
mieszkańcy. Ludzie, którzy tam mieszkają, są pełni energii i radości życia, bardzo
życzliwi i pomocni.
Do dziś, z uśmiechem
na twarzy i ciepłem
w sercu, wspominam
czas spędzony z państwem Kasuga, moją
hostfamily i państwem
Takeuchi – pan Takeuchi jest wiceprezesem
Stowarzyszenia Wymiany Międzykulturowej Sakaki. Ciężko
jest opisać atmosferę
i uczucia jakie towarzyszyły w Sakaki,
jeżeli się tam wcześniej nie było. Przede
wszystkim panuje tam
relaksujący i błogi
spokój.
Otoczenie
gór i lasów oraz rzeka, która przecina
miasto,
zapewnia
czyste i świeże powietrze. Latem dźwięk
cykad nadaje okolicy
niepowtarzalny, sielski
charakter. Otoczenie
gór dostarcza, praktycznie nieograniczonej, ilości ścieżek do
pieszych wędrówek
i pomysłów jak spędzić dobrze dzień.
Z wielu gór, które znajdziemy w Sakaki, najbardziej zapamiętałem Jizaisan.
Jest to ciekawa góra, która kształtem
przypomina piramidę. Wraz z panem
Takeuchi, za co bardzo mu dziękuję,
miałem przyjemność zdobyć jej szczyt.
Krajobraz w Sakaki jest górzysty, dzięki
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temu po wejściu na jeden szczyt można przejść na kolejny i kolejny, co czyni
wędrówkę jeszcze ciekawszą. Po całym
dniu aktywności na świeżym powietrzu,
wieczorem wspaniale jest się odprężyć
w onsenie, czyli gorącym źródle. W

te, więc rozluźniając się w ciepłej wodzie, dodatkowo możemy podziwiać
piękno przyrody i oddychać świeżym
wieczornym górskim powietrzem. Ahh,
prawdziwa przyjemność dla ciała i duszy. Nawet teraz pisząc to wszystko,

okolicach Sakaki jest ich bardzo dużo.
W onsenie znajdziemy baseny z gorącą wodą o różnych temperaturach,
więc każdy znajdzie taki, który mu odpowiada. Ja zwykle wybierałem najcieplejszy, a następnie przechodziłem do
basenu z zimną wodą i tak na zmianę.
Do tego wszystkiego baseny są odkry-

wracają błogie wspomnienia z tamtego
czasu. Dla samych onsenów, wróciłbym
do Sakaki na piechotę! Pobyt w Sakaki
to moje jedno z najlepszych wspomnień
i gorąco polecam każdemu je kiedyś
odwiedzić!
Michał Kurcius
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Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces
Henry Ford

JUTRO ZNÓW PÓJDZIEMY NA CAŁOŚĆ

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,
Szanowni Sympatycy naszego Stowarzyszenia. Co połączyło nasze siły, że
przeszliśmy z sukcesem cztery lata naszego liceum, założyliśmy stowarzyszenie i chcemy spotykać się do dziś?
To efekt niestrudzonej, profesjonalnej
pracy naszych pedagogów, którzy nie
tylko przekazywali nam wiedzę, uczyli
umiejętności, ale kształtowali nasze, nierzadko zwichrzone, charaktery i tworzyli
między nami więzy.
Nasze Stowarzyszenie, które powstało 27 kwietnia 2009 r. to hołd złożony
Naszym Profesorom. Mimo braku biura
i finansów osiągnęliśmy cele statutowe,
przede wszystkim utworzyliśmy Miejsca
Pamięci o naszych Profesorach. Nie udało się wznowić działania liceum, co było
podstawą założenia Stowarzyszenia.
Dla nas, absolwentów 3 LO w Celestynowie, były i są ważne też spotkania,
bale, wspólne wycieczki, niezapomnia-

ne spotkania z Profesorami w szkole
i w ogrodzie Lucynki, bycie ze sobą
mimo upływu 50 i więcej lat po maturze.
To sukces nas wszystkich, jednak należy
podziękować przede wszystkim Koleżankom i Kolegom pomysłodawcom
i założycielom Stowarzyszenia, członkom kolejnych Zarządów i tym, którzy
nie szczędzili energii, trudu i czasu, często kosztem rodziny, zdrowia, aby przygotować każde spotkanie, opracować
projekty, zdobyć finanse, co jest nie lada
wyzwaniem.
Osobiście z szacunkiem dziękuję Wojtkowi Kucharskiemu, Lucynie Rutkowskiej
i Wojtkowi Kielerowi za przewodniczenie i zarządzanie finansami. To Wy włożyliście całe serce, aby stowarzyszenie
przetrwało do dziś. Lucyna Rutkowska
przewodniczy od 2016 r. Ale jako celestynianka pracowała przy opracowaniu
każdego projektu, prowadziła owocne
rozmowy z władzami Celestynowa, czu-

wała i czuwa nad każdym zadaniem.
Nie mogę wziąć udziału w Walnym Zebraniu, jednak myślami jestem z Wami.
Gratuluję sukcesów odchodzącemu Zarządowi, życzę kontynuacji Nowemu.
Jeśli mogę głosować on-line, mój głos
przekazuję Lucynie Rutkowskiej.
Moi Drodzy, pozwólcie, że zakończę
sparafrazowanym fragmentem piosenki
zespołu Pod Budą.
Jutro znów pójdziemy na całość
Za to wszystko, co się w życiu nam udało
i nie udało.
Za dziewczyny, które dawniej nas nie
chciały,
Za chłopaków, którzy wciąż nas uwielbiali,
Za marzenia, które w chmurach się rozwiały,
Za Kolegów, których coraz mniej zostało…

Maria Gudro-Homicka,
absolwentka 1964

100 paczek dla potrzebujących
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie pozyskał 100 paczek żywnościowych od Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku w ramach Modułu IV programu
PEFRON: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub klęsk kryzysowych, wywołanych
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chorobami zakaźnymi”. Paczki żywnościowe zostały przekazane osobom, które jednocześnie spełniły następujące warunki: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (stopień
umiarkowany, znaczny), pobierają zasiłek pielęgnacyjny,
oraz korzystają z pomocy finansowej tutejszego Ośrodka.
GOPS
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Wsparcie dla drużyny
siatkarek GOKiS Celestynów
od firmy Engie Sar
W czwartek, 8 lipca, w łączniku Hali Sportowej Celestynów odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową współpracę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Celestynowie z firmą Engie Sar Sp. z o. o.
Engie Sar od lutego 2020 roku wspiera finansowo
zespół siatkarek GOKiS Celestynów, pierwsze środki przeznaczone zostały na zakup kompletów strojów
dla całej drużyny. Również w tym roku siatkarki mogą liczyć na wsparcie. Pod nową umową współpracy swoje podpisy złożyli Pan Tomasz Różycki Wiceprezes
Zarząd Engie Sar Sp. z o. o. i Pani Joanna Mokrzyca
p.o. Dyrektora GOKiS Celestynów. Podczas spotkania był czas na podsumowanie
dotychczasowej działalności zespołu oraz
prezentację celów na kolejny rok. Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć drużynę siatkarek na boisku, które w tym samym
czasie rozgrywały mecz towarzyski z jedną
z warszawskich drużyn.

Nowa gratka dla fanów
akrobacji na
deskorolkach
Gmina Celestynów pozyskała kolejne środki zewnętrze,
tym razem na budowę nowego skatepark’u betonowego w miejscowości Celestynów w ramach programu
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury
Sportowej MAZOWSZE 2021.
Kwota dofinansowania wynosi 200 000,00 zł. Nowy skatepark będzie zlokalizowany obok istniejącego toru rowerowego – pumptrack.
Dziękujemy Marszałkowi Województwa Adam Struzik
oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego za
wsparcie tej inwestycji.
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II Celestynowski Turniej

Trójek Koszykarskich rozstrzygnięty!
18 lipca na boisku Hali Sportowej w Celestynowie rozegrana została druga edycja Celestynowskiego Turnieju Trójek
Koszykarskich o Puchar Wójta
Gminy Celestynów.
W zawodach wzięło udział 11 drużyn.
Zespoły rywalizowały ze sobą w fazie
grupowej i pucharowej. Podczas meczów kibice mogli zobaczyć składne
akcje i walkę o zwycięstwo do samego

końca. Ostatecznie pierwsze miejsce
zajął zespół Team Dawcio, drugie miejsce wywalczył zespół Night Hot Frytka
Show, natomiast miejsce trzecie przypadło drużynie MTN Streetball. Laureaci
czterech pierwszych miejsc otrzymali
pamiątkowe medale i puchary oraz
pakiety z Biura Promocji Urzędu Gminy Celestynów. Organizatorem turnieju
był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Celestynowie, patronatem medialnym
imprezę sportową objęła gazeta Celestynka.

Poniżej klasyfikacja końcowa
turnieju:
1. Team Dawcio
2. Night Hot Frytka Show
3. MTN Streetball
4. Fokas Brothers
5. Karolo10
6. Golden Hops
7. FTC
8. Drużyna BBH
9. Shake and Bake
10. Czwórka basket
11. Grupa Interwencyjna

Boisko do siatkówki już gotowe
28 lipca zostało oddane do użytku boisko do gry w siatkówkę plażową znajdujące się na terenie Szkoły Podstawowej im.
Batalionu „Zośka” w Celestynowie.
Wykonawcą boiska było konsorcjum firm: HUBERTUS Anna Lutowska oraz
MJM-BUD. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł około 89 tysięcy złotych.
Boisko będzie właściwym miejscem na lekcje wf-u dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz sportową atrakcją dla mieszkańców naszej Gminy.
Pamiętajmy przy tym, że ma służyć wszystkim mieszkańcom, dbajmy więc o to
miejsce jak o własne. Boisko jest objęte monitoringiem.
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GRAND PRIX

w Celestynowie po raz trzeci
11 lipca przy Hali Sportowej w Celestynowie miały miejsce start i meta X-tego etapu z serii „GRAND
PRIX AMATORÓW NA SZOSIE – Rowerem przez Polskę” po Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
W rajdzie wystartowało 135 rowerzystów na kilku dystansach m.in.: na
trasie podróżniczej – 200 km, sportowej – 125 km oraz rekreacyjnej
85 km. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób spędzających wolny czas na kółkach.
Wśród rowerzystów amatorów byli również mieszkańcy naszej gminy m. in.: sołtys Ponurzycy Pan Wojciech Soszyński startujący na trasie
sportowej – 125 km czy Zastępca Wójta Pan Piotr Rosłoniec, który na
trasie rekreacyjnej 85 km wywalczył 6 miejsce.
Wszystkim zawodnikom i organizatorowi RBK Sports & Management
Karol Koneczny we współpracy z Fundacją eRBeKa serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną zabawę „Rajdy dla Frajdy” za rok.
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Zmiana prezesa
w RKS BÓR Regut
Nowym prezesem od czerwca tego roku został Piotr Laskus. Oto, co nam powiedział o swoich planach dotyczących Klubu i o sobie:
Po złożeniu rezygnacji ze stanowiska prezesa klubu Alberta
Niemca 27.06.2021r Zarząd uchwalił Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na kadencję zarządu 2020/2023, podczas którego
zostałem wybrany nowym prezesem klubu RKS Bór.
Jako nowy prezes wprowadziłem zmiany związane ze schematem organizacyjnym, który powinien ułatwić obieg informacji i poprawić funkcjonowanie klubu, sekcje sportowe zostają
bez zmian, dalej będziemy prowadzić i promować akademię
piłkarską w rocznikach 2005/06/07; 2009/10; 2011; 2012;
2013/14; 2014/15 oraz aktualnie uruchamiamy grupę naborową, do której chętnych serdecznie zapraszamy.

siąca będziemy przygotowywali się do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w rocznikach U-13; U-15; oraz U-17, liczę na
kolejne sukcesy na tym polu.

Piłka seniorska A klasa w tej drużynie nastąpiły największe
zmiany, nowy trener Mateusz Hajdacki, nowe transfery oraz
coraz bardziej widoczna zmiana pokoleniowa rocznik 2005
dołącza do seniorów co jest widoczne na boisku w ostatnich
meczach z Józefovią i Sokołem Kołbiel, cała drużyna pokazała że potrafimy zagrać bez straty bramki a chłopaki z 2005
rocznika asystują i zdobywają gole, bardzo mocno trzymam
kciuki za trenera oraz całą drużyną ponieważ jednym z moich
celów jako prezesa jest mocna i stabilna drużyna seniorska.
Drużna oldbojów rozpoczyna rozgrywki, jak co roku bez
zmian.
Jeżeli chodzi o młodzieżowy Futsal, to w najbliższych mie-

Drużyna seniorska w Futsalu jest aktualnie kompletowana
i startuje w III lidze.
No i nasza drużyna siatkarska, która zaprezentowała się
z najlepszej strony i po ciężkiej walce awansowała do III ligi,
duże wyzwania przed nimi, w których mocno ich dopinguję.
Jeżeli chodzi o moją osobę, to jestem z wiązany z klubem od
10 lat ,od momentu kiedy z moją żoną zapisaliśmy na treningi do RKSu naszego syna, który do tej pory gra w roczniku
2005 i powoli dołącza do drużyny seniorskiej. Liczymy że będzie mógł się w niej dalej rozwijać i łapać doświadczenie do
dalszej kariery piłkarskiej.
AnKa

Gratulujemy zaszczytnej funkcji i życzymy sukcesów zawodnikom, trenerom i zarządowi!

Podziękowanie dla zawodnika
Podczas meczu RKS Bór Regut z Józefovią Józefów 14 sierpnia, odbyło się oficjalne podziękowanie dla wieloletniego
zawodnika, a jednocześnie kapitana
drużyny Piotra Zawady, który postanowił zakończyć karierę piłkarską. - Swoją
karierę w klubie zaczął jako dziesięciolatek i cały czas z nr 4 na koszulce. Taką
też koszulkę otrzymał, wraz z pucharem,
z rąk prezesa Piotra Laskusa na pamiątkę. Piotr Zawada, co prawda zaprzestał grania, ale nadal będzie działał na
rzecz klubu. Pierwszym trenerem jego
był Ireneusz Rybka – podkreślił aktualny
trenet Daniel Wiącek.
ROK ŻYCZLIWOŚCI

Podziękowania za wybitną grę złożył zawodnikowi również zastępca wójta Gminy Celestynów Piotr Rosłoniec i dotychczasowy prezes klubu Albert Niemiec.
W imieniu Zarządu Klubu składamy
serdeczne podziękowania dla Piotra
za wieloletnią grę w barwach naszego
klubu. Dziękujemy bardzo za zaangażowanie i, że w ciężkich momentach
zespół mógł na Ciebie liczyć. Życzymy
Ci wielu sukcesów, szczęścia, zdrowia
oraz niekończącej się pasji do piłki nożnej. Piotrze Dziękujemy! Zarząd Klubu
RKS BÓR Regut.
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