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ŻYCZENIA z okazji Dnia Edukacji Narodowej

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

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,
Rodzice oraz Uczniowie,
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy na Państwa ręce
serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę
na rzecz społeczności szkolnej.
Nauczycielom szkół z terenu Gminy Celestynów
dziękujemy za wiedzę i umiejętności przekazywane dzieciom
i młodzieży z naszej Gminy, za wsparcie ich wychowania
oraz rozwijanie zainteresowań.
Pracownikom, rodzicom oraz uczniom dziękujemy
za aktywny udział w życiu szkoły, za wspieranie i wcielanie
w życie nowych przedsięwzięć i inicjatyw.
Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy
i nieustającej energii do podejmowania coraz to nowych
wyzwań. Niech każde następne dni przyniosą
Państwu wiele sukcesów i poczucie spełnienia.
Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski

Przewodniczący Rady Gminy
Romuald Ziętala

Wszystkim studentom z naszej Gminy, którzy 1 października w swoich
Alma Mater zaśpiewali Gaudeamus Igitur życzymy najwyższych
ocen w indeksach i udanego roku akademickiego 2021/22.
Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski

Przewodniczący Rady Gminy
Romuald Ziętala
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Urząd Gminy w Celestynowie ............. 22 789 70 60
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............................................... 22 789 70 07 (do 23.00)
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(sprawy sąsiedzkie i rodzinne)
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Gmina liczy na
wsparcie finansowe
z programu Polski Ład

Chodzi o rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starej Wsi im. Polskich Dzieci Syberyjskich. Na chwilę
obecną, poza Rządowym Funduszem Polski Ład, nie ma programów finansowych, z których Gmina
mogłaby pozyskać fundusze na ten cel. Takich programów brakuje już od kilkunastu lat.
Niezależnie jednak od opisanej sytuacji
prace dotyczące rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Starej Wsi są kontynuowane. Do końca lipca przyszłego roku
ma zostać wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły, za którą zapłacimy ok. 300 tys. zł z budżetu Gminy.
Jednocześnie informujemy, że gmina starała się o dofinansowanie tej inwestycji
z rządowych programów pomocowych
i dwukrotnie nie uzyskała tego wsparcia.
Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie
naboru w ramach Rządowego Programu
Strategicznego Polski Ład. Wartość inwestycji wynosi ponad 18 mln zł.
Informujemy, także że Gmina aktualnie
realizuje kilka inwestycji, jedne z najważniejszych to: kanalizacja sanitarna – po-

nad 42 mln. zł, budowa tunelu – ponad
30 mln zł, budowa stacji uzdatniania
wody w Regucie – 5 mln zł, budowa
dróg gminnych – 3 mln 700 tys. zł, budowa oświetlenia ulicznego – 370 tys.
zł, budowa infrastruktury sportowej – 870
tys. zł. Warto podkreślić, że inwestycje te
są realizowane przez Gminę, od kilku lat,
we wszystkich miejscowościach.
A w kwestii funduszy zewnętrznych informujemy, że możliwość ich pozyskania nie zawsze pokrywa się z naszymi
aktualnymi potrzebami. Niemniej jednak
uważamy, że jeżeli takowe środki są, to
należy z nich korzystać. Pozyskane pieniądze inwestujemy w rozwój Gminy
i w ten sposób zaspakajamy potrzeby
mieszkańców.

Budowa boiska
w Dąbrówce już trwa
20 września podpisano umowę na
II etap budowy boiska piłkarskiego
w miejscowości Dąbrówka, a już 27 wykonawca rozpoczął budowę. Jest nim firma „Zające” – Darkop - Dariusz Zając.
Zakończenie inwestycji planowane jest
do końca listopada.
W ramach budowy boiska piłkarskiego
wykonane zostanie:
• odwodnienie boiska w postaci kanalizacji deszczowej ze zbiornikieodparowującym;
• podbudowa boiska z kruszywa ła- III etapu. Po wybudowaniu będzie to komanego.
lejny obiekt sportowy na terenie Gminy
Koszt prac to blisko 240.000,00 zł.
Celestynów, z którego będą korzystały
dzieci, młodzież, dorośli, jak również
Jest to kolejny już etap budowy boiska. kluby sportowe z terenu naszej gminy.
W 2019 roku wykonana została doku- Inwestycja wpisuje się również w realimentacja projektowa, a w 2020 roku zowaną od kilku lat promocję zdrowego
wybudowano oświetlenie. Na rok 2022 trybu życia poprzez stawianie na sport
przewiduje się realizację kolejnego i rekreację w Gminie Celestynów.
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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INWESTYCJE

200 tys. na nowy skatepark
2 września została podpisana umowa na dofinansowanie skateparku w Celestynowie w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej: MAZOWSZE 2021.
To już kolejne, niemałe środki pozyskane w tym roku. Tym
razem Gmina Celestynów pozyskała 200 000,00 zł na budowę nowego skatepark’u. Obiekt będzie zlokalizowany
obok istniejącego pumptracka. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia betonowa, na której znajdzie się
6 urządzeń służących do jazdy na deskorolce i nie tylko… Co
ważne, inwestycja zostanie wykonana jeszcze w tym roku.
Umowę podpisał Wójt Gminy Celestynów - Witold Kwiat-

kowski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Kazimierz Porębski. Na
uroczystym podpisaniu umowy byli również obecni Radni
Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Anna Brzezińska
i Konrad Rytel oraz Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołominie
– Igor Sulich.

Ogród deszczowy jeszcze w tym roku
24 września rozpoczęła się przebudowa dziedzińca Szkoły
Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie przy ul.
Św. Kazimierza. Wykonawcą inwestycji jest firma SORTED Sp.
z o.o. Koszt wykonania inwestycji to 767.520,00 zł, z czego
185.129,00 zł Gmina pozyskała w ramach dofinansowania z
programu pn.: „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”. Termin wykonania zadania, to czwarty
kwartał 2021 roku.
W ramach przebudowy dziedzińca zostaną wykonane m.in.
nawierzchnie, siedziska, oświetlenie, ogród deszczowy, automatyczny system nawadniania, różnorodna zieleń, w tym
drzewa i krzewy wokół.
Innowacyjna inwestycja, jaką jest budowa ogrodu deszczowego, sama w sobie będzie wyczuwalną lekcją, pokazującą
jak dbać o środowisko. Ogród deszczowy jest rozwiązaniem
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ograniczającym odpływ wód opadowych do kanalizacji, pozytywnie wpływa na otoczenie, poprawia czystość wód a do
tego wspomaga infrastrukturę. Głównym zadaniem inwestycji
jest tworzenie terenów zieleni, które sprzyjają poprawie warunków mikroklimatycznych co wpisuje się w program „Gmina
z dobrym klimatem”.
Poza pozytywnym wpływem na środowisko koncepcja wpłynie również na warunki estetyczne oraz zapewni przestrzeń
rekreacyjno–wypoczynkową, głównie dla dzieci i młodzieży
szkolnej oraz osób korzystających z Gminnej Hali Sportowej.
Z przyjemnością po raz kolejny informujemy, że budowa ogrodu deszczowego realizowana jest dzięki pozyskaniu funduszy
zewnętrznych z budżetu województwa mazowieckiego - ponad 180 tys. zł. Będą z niego korzystały dzieci oraz młodzież
ze Szkoły Podstawowej, w liczbie ponad 300 osób każdego
roku szkolnego.
wrzesieńnrnr99(273)/21
(273)/21
wrzesień
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Budowa kanalizacji

Dąbrówki i Starej Wsi rozpoczęta
Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś. Symbolicznego wbicia szpadla
dokonał Wójt Witold Kwiatkowski, przewodniczącym Rady Gminy Romuald
Ziętala i radny Wiktor Piasecki.
Kanalizacja będzie budowana w systemie
grawitacyjno-ciśnieniowym. Łączna długość
kanalizacji to ponad 17 km. Do granic zabudowanych nieruchomości zostaną wybudowane przykanaliki, do których mieszkańcy będą
mogli się podłączać. Szacuje się, że ok. 1500
osób będzie korzystało z wybudowanej kanalizacji. Budowana jest w ramach
projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew
i Gminy Celestynów – etap II”. Wartość
całego projektu szacowana jest na 42 mln
złotych, w tym prawie 26 mln zł. to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą jest
firma SANTEX Kazimierz Czapka z Sędziszowa Małopolskiego, a wartość umowy
wynosi 19.394.886,00. Prace powinny się
zakończyć we wrześniu 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że od września 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy w Celestynowie rozpoczęli kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika.
Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Celestynowie
w godzinach pracy urzędu.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.
W trakcie kontroli, pracownicy będą
wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących
się w nich bioodpadów.
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który korzysta ze
zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:
• nie posiada kompostownika przydomowego,
ROK ŻYCZLIWOŚCI

• nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym,
• uniemożliwia upoważnionej przez
Wójta osobie dokonanie oględzin
nieruchomości, wydana zostanie
decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
od pierwszego dnia miesiąca, w
którym stwierdzono wystąpienie co
najmniej jednej z w/w przesłanek.
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Gmina stawia na światło
LED!
We wrześniu zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Jatne, wzdłuż drogi gminnej – Kozie Górki, ul. Tuwima
w Starej Wsi oraz drogi gminnej w miejscowości Ostrowik.
W ramach rozbudowy oświetlenia wybudowano łącznie czternaście nowych
punktów oświetleniowych LED. Łączny
koszt prac w Jatne wraz z kosztami nadzoru wynosi 25.378,85 zł. Wykonawcą
prac instalacyjnych była firma ELES BUD
Ewa Konopka Strusińska z Kobyłki. Prace
oświetleniowe zbiegały się z zaplanowaną budową drogi gminnej - Kozie
Górki. W Starej Wsi to koszt budowy
wyniósł 16.934,39 zł, a Wykonawcą
prac była firma Mieczysław Wasilewski
BUDWEX z Truskawa. Koszt inwestycji w
Ostrowiku wyniósł 22.017,00 zł, a Wykonawcą prac była firma EPS Piotr Smogur
z Warki. 6 sierpnia podpisano umowę
na budowę oświetlenia wzdłuż drogi
powiatowej łączącej miejscowości Jatne i Dyzin. Oświetlenie w tym miejscu
było szczególnie zasadne i niezbędne
z uwagi na brak chodnika, o który, od
wielu lat do Starosty Otwockiego, wnioskowała Gmina Celestynów. Obecnie

piesi poruszają się poboczem
drogi, co jest szczególnie niebezpieczne po zmroku. Odbyło się już wprowadzenie na
teren budowy Wykonawcy
– firmy Elektro Projekt Michał
Szostak z Cegłowa. Koszt
prac to kwota 55.000,00 zł.
W ramach tej inwestycji zaplanowano budowę 13 słupów oświetleniowych wyposażonych w oprawy LED. Jest
to kolejna inwestycja, w której
Gmina Celestynów stosuje nowoczesne
rozwiązania oświetleniowe.
Oświetlenie uliczne w technologii LED
jest energooszczędne i jego instalacja
zaprocentuje ograniczeniem wydatków
na oświetlenie, a także zmniejszy koszty serwisu dzięki pięcioletniej gwarancji
na montowane oprawy. Ponadto światło
emitowane przez tego rodzaju oprawy
jest równomierne, co znacznie podnosi

bezpieczeństwo na drodze. Technologia LED pozwoli zaprogramować oprawy. Programator w późnych godzinach,
zmniejszy moc poboru opraw, co dodatkowo przełoży się na oszczędności,
nie zmniejszając przy tym bezpieczeństwa mieszkańców. Planowana data
zakończenia inwestycji, to początek
listopada.
A. Dębiec

Jubileusz
60-lecia OSP DYZIN

Pozyskano 140 tys. zł
na plac zabaw!!!

26 września odbyła się uroczystość jubileuszu 60-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie. W wydarzeniu wzięli
udział przedstawiciele: Komendy Powiatowej PSP w Otwocku, Wojskowego Ośrodka Farmacji i Technik Medycznych,
poseł na Sejm RP Bożena Żelazowska i Gminy Celestynów
w osobie Wójta Witolda Kwiatkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Romualda Ziętali, radnych, oraz wszystkich
jednostek OSP z terenu gminy, a także młodzież strażacka
z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Podczas uroczystości Wójt pasował toporkiem na strażaków 11 młodych,
a przedstawicielka Fundacji „Europa 112” Aniela Niemiec wręczyła każdemu mianowanemu druhowi czerwony goździk.
Ponadto z okazji jubileuszu Wójt Witold Kwiatkowski wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Romualdem Ziętalą przekazali na ręce prezesa OSP Dyzin druhowi Jarosławowi Bani
nową motopompę. Po zakończeniu części oficjalnej odbyły
się zawody strażackie, które wygrała Młodzieżowa Drużna Pożarnicza z Celestynowa. Całość zakończył piknik dla
mieszkańców z muzyką, grochówką i zabawami dla dzieci.
Szersza relacja w październikowym wydaniu „Celestynki”.

Gmina Celestynów pozyskała fundusze zewnętrzne na plac
zabaw przy Szkole Podstawowej w Celestynowie przy ul.
Wrzosowej w kwocie blisko 140.000,00 zł. w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem w zakresie rozwoju
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub
kulturalnej. W ramach tego zadania
zostanie wykonana
nawierzchnia
syntetyczna o powierzchni 324 m2.
Zadanie bez wątpienia wpłynie na
walory estetyczne
oraz funkcjonalność placu zabaw. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo oraz zapewni wygodę dla osób korzystających
z obiektu rekreacyjnego.

6

www.celestynow.pl

wrzesień nr 9 (273)/21

ROK ŻYCZLIWOŚCI

POSZUKIWACZE SKARBÓW Z PODBIELI
Mimo deszczowej pogody dzień
uczniów podbielskiej szkoły był dniem
wielkiej przygody… Była nią szkolna
wycieczka pod hasłem „Poszukiwacze
skarbów- przygoda w Dolinie Środkowej Wisły. Uczestnicy zwiedzali
Muzeum im. Tadeusza Kościuszki, poznawali zasady pisania gęsim piórem,
przymierzali mundury a nawet odbyli
kurs fechtunku bezpiecznymi szablami.
Pan przewodnik oprowadzał po zagadkowych miejscach ukrytych w parku krajobrazowym na Podzamczu. Cała grupa z wielkim zaangażowaniem szukała
z pomocą wykrywacza metalu i innych
urządzeń prawdziwego skarbu. Udało
się go odnaleźć! Dodatkowo uczestnicy

wycieczki mogli sprawdzić swoje umiejętności przy rozpalaniu ognia (oczywiście pod nadzorem instruktora), filtrowaniu wody oraz określaniu kierunków
świata.

OGŁOSZENIA

WYNAJMIE
I WYDZIERŻAWI

NOWA
STACJA PALIW

Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa w Celestynowie ul. Osiecka
2 wynajmie dwa pomieszczenia sąsiadujące ze sobą na biuro
lub inną działalność o pow. 17m.kw. jedno przy ul. Osieckiej w
Celestynowie. Wydzierżawimy również plac w Starej Wsi przy ul.
Fabrycznej 5, o pow. około 900 metrów kw.
Informacja pod nr tel.664 926 264
lub e-mail sph.celestynow@post.pl

22 września w gminie Celestynów rozpoczęła swoją
działalność nowa stacja paliw przy ul. Mazowieckiej 2a
w Dąbrówce. Dla komfortu nas wszystkich czynna jest od
godz. 6.00 do 22.00.
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S.O.S. !!!

Potrzebne wsparcie w zakresie edukacji
na temat bezpieczeństwa publicznego.
Na przełomie sierpnia i września, na terenie jednostki OSP w Zabieżkach, realizowany był projekt,
finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, pt. „S.O.S. !!! Siły i środki
niewystarczające, potrzebne wparcie”.
Głównym celem projektu było przedstawienie lokalnej młodzieży, na
przykładzie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, działających w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Celestynów,
zadań i ich znaczenia w Gminie, w
szczegółowości było: zapoznanie się
z działalnością służb mundurowych
oraz funkcjonowania Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej w jednostkach
ochotniczych Straży Pożarnej, udziału
społecznego w działaniach na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców i zapoznanie się z działaniami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku zaprezentowali m.in.
ścieżkę zawodową policjanta, tresurę psów policyjnych i ich zadania
a żołnierze z Wojskowego Ośrodka
Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie zaprezentowali zadania
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i znaczenie wojskowej straży pożarnej, uczyli też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz
z ratownikiem medycznym. Innym

www.celestynow.pl

zadaniem projektu było przedstawienie młodzieży symboli patriotycznych i ich znaczenia w różnego
rodzaju uroczystościach lokalnych
i państwowych, a mianowicie:
udziału służb mundurowych
w uroczystościach państwowych i liturgicznych, prezentacja
wciągania flagi na maszt, znaczenie sztandaru i prawidłowe
zachowanie z jego udziałem.
Kolejnym zadaniem projektu
było przeprowadzenie symulacji
wypadku drogowego i zobrazowanie prawidłowego zachowania służb ratowniczych. Jednym
z ciekawszych zadań projektu
były gry terenowe: zdejmowanie z drzewa kota (czapki),
rozwijanie węża strażackiego
i symulacja gaszenia płonących
zarośli…
Ponadto uczestnicy projektu poznali historię Św. Floriana, patrona strażaków, przedstawioną
przez proboszcza parafii MB
Częstochowskiej w Zabieżkach,

wrzesień nr 9 (273)/21
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ks. dr Tomasza Zadrożnego.
Organizatorzy dziękują wójtowi Gminy Celestynów Witoldowi
Kwiatkowskiemu, byłemu komendantowi PPSP st. bryg. mgr inż. Mariuszowi Zabrockiemu, młodzieży MDP i Fundacji „Europa 112” za
udział w projekcie i osobiste zaangażowanie, natomiast urzędowi
Gminy za zorganizowanie transportu dla młodzieży biorącej udział
w szkoleniu.
Na zakończenie projektu, przy ognisku, odbyło
się podsumowanie. Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski podziękował młodzieży działającej w MDP za duże zaangażowanie w realizacji zadań projektu, a też druhom z jednostki OSP
w Zabieżkach za sprawną organizację całości projektu.
A. Niemiec
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SOŁECTWA

NA ZEBRANIACH PODZIELONO KWOTĘ 519.682,88 ZŁ. Z BUDŻETU GMINY
Do końca września odbywały się w każdym sołectwie zabrania mieszkańców mające na
celu podzielenie przyznanych im przez Radę Gminy środki finansowe - służące poprawie warunków życia, jak choćby na remont dróg, placów zabaw, organizację pikników
rodzinnych, wsparcie finansowe szkół, jednostek OSP.... W każdym spotkaniu uczestniczył wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski, zastępca wójta Piotr Rosłoniec,
skarbnik Agnieszka Kurek i sekretarz Krzysztof Boczarski. Oto, jak wygląda ten podział
w poszczególnych sołectwach:

Celestynów

Na zebranie sołeckie do szkoły w przyszło niewielu mieszkańców, bo zaledwie 30 osób, co stanowi mniej, aniżeli 1%
wszystkich uprawnionych do głosownia Celestynowiaków.
Zebranie otworzyła i prowadziła przewodnicząca Rady
Sołeckiej, Malwina Klein, a poszczególne punkty propozycji rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2021 rok objaśniał sołtys Tomasz Wyglądała. Zebrani nie ze wszystkimi
propozycjami się zgadzali, więc rozgorzała konstruktywna
dyskusja, w konsekwencji czego ustalono ostateczny podział
kwoty 52.292,50 zl. Postanowiono wydać środki na: zakup
interaktywnego monitora do pracowni matematycznej szkoły – 11.000,00, na zakup elementów ogrodu sensorycznego
– 17.500,00 zł, na zakup fantomów i 2 masek dla jednostki
OSP – 6.700 zł., na organizację festiwalu piosenki harcerskiej – 7.500,00 zł., organizację spotkań okolicznościowych
z mieszkańcami – 4.792,50 zł., na organizację pikniku zdrowia – 4.000,00 zł. i na zakup stolika i ławek do namiotu sołeckiego – 800,00 zł.

Dyzin

Mieszkańcy Dyzina na spotkaniu w świetlicy wiejskiej 28
września podzielili kwotę 24.316,01 przyznaną na 2022 rok
następująco: na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi – 850,00 zł., na zakup sprzętu
specjalistycznego dla OSP Dyzin – 2.300,00 zł., na utrzymanie terenów zielonych – 3.000,00 zł., na zakup materiałów
i wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.450,00 zł., na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 5.816,01 zł. i na organizację spotkań z mieszkańcami – 10.900,00 zł.

Glina

W świetlicy wiejskiej odbyło się 24 września zebranie sołeckie
podczas którego mieszkańcy Gliny podzielili środki finansowe
w kwocie 52.292,50 zł. na zadania w roku 2022 w sposób
następujący: na naprawę dróg gminnych – 10.000,00 zł., na
organizację spotkań mieszkańców – 10.000,00 zł., na zakup
wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej
Wsi – 3.920,00 zł., na modernizację boiska sportowego –
24.312,50 zł. i na remont garażu w budynku OSP Dąbrówka
– 2.000,00 zł.

Jatne

Dąbrówka

Mieszkańcy zebrani 9 września w remizie OSP, podzielili na
zadania środki finansowe przyznane przez Radę Gminy na rok
2022 w kwocie: 52.292,50 zł. Rozdzielono tę kwotę następująco: na remont i doposażenie budynku OSP – 26.942,50 zł.,
na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Starej Wsi – 850,00 zł., Na zorganizowanie Dnia Dziecka
– 9.000,00 zł., na zorganizowanie warsztatów kreatywnych
dla mieszkańców – 500,00 zł., na udrożnienie przejazdu i remont dróg na terenie sołectwa – 14.500,00 zł. i organizację
sprzątania sołectwa – 500,00 zł.
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Głównym tematem zebrania mieszkańców sołectwa w dniu 20
sierpnia był podział środków przyznanych przez Radę Gminy
Celestynów na rok 2022. Po długiej dyskusji zdecydowano,
że kwotę 28.394,83 zł. przeznaczą na: budowę oświetlenia ulicznego w kwocie 10.000,00 zł., na organizację spotkań mieszkańców celem większej integracji – 12.574,83 zł.,
wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3.300,00 zł., i na zakup
umundurowania i specjalistycznego sprzętu dla OSP Dyzin –
2.500,00 zł.

Lasek

W zebraniu mieszkańców 3 września, które prowadził przewodniczący Rady Sołeckiej Stefan Kowalski, wzięło udział
12 osób. Głównym punktem spotkania był podział środków
finansowych na 2022 rok. Przyznana kwota, to 15.792,34 zł.
a podzielono ją następująco: zakup kosy spalinowej i kosiarki
- 700 zł., zagospodarowanie terenu placu zabaw – 9.000 zł.,
zakup materiałów do konserwacji terenu i urządzeń na plawrzesień nr
nr 99 (273)/21
(273)/21
wrzesień
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cu zabaw – 2.092.34 zł., organizacja pikników rodzinnych
i spotkań pobudzających aktywność obywatelską - 2.000 zł.
i utrzymanie terenów zielonych - 2000 zł. W sprawach różnych poruszono sprawę oświetlenia, nadania nazw ulicom,
a także rozpatrzono propozycję mieszkańca Dariusza Oskroby, by w Lasku pobudować niewielki kościół. Zdecydowano,
że ta sprawa zostanie poddana społecznym konsultacjom.

Ponurzyca

Kwotę 22.381,19 przyznaną sołectwu przez Radę Gminy w
Celestynowie na rok 2022, mieszkańcy na spotkaniu 20 września podzielili na zadania: budowę oświetlenia ulicznego
13.000,00 zł. i na budowę wiaty przystankowej 9.381,19 zł.

Regut

13 września mieszkańcy Reguta zebrali się, by podzielić przyznane
sołectwo środki finansowe na 2022 rok, w wysokości 38.748,74 zł
i rozdzielili je następująco: na zakup sprzętu specjalistycznego dla
jednostki OSP w Regucie – 10.700,00 zł., na zakup wyposażenia
do budynku OSP w Regucie – 5.000,00 zł., na utrzymanie terenów
zielonych – 1.500,00 zł., na remont altany przy zbiorniku wodnym
„Żółw” - 11.548,74 zł., na doposażenie placu zabaw przy szkole
w Regucie – 10.000,00 zł.

Stara Wieś

Ostrowik

Na zebraniu sołeckim 8 września mieszkańcy zdecydowali,
że kwotę 20.969,29 zł. podzielą na dwa, ale ważne zadania:
na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – 20.000,00 zł.
i na utrzymanie terenu rekreacyjnego sołectwa – 969,29 zł.

Ostrów

Podczas zebrania mieszkańców Ostrowa 12 września, przyznaną przez Radę Gminy Celestynów kwotę 33.101, 15 zł. na
rok 2022 podzielono następująco: 20 000 zł. przeznaczono na projekt skateparku i zagospodarowanie terenu wokół
szkoły, 10 000 zł na piknik dla mieszkańców, a resztę, czyli
3.101,15 na cele szkolne (pomoce
naukowe).

Podbiel

Mieszkańcy na zebraniu w dniu 11 września głównie zajęli
się podzieleniem kwoty 33.400,00 zł na zadania. Zgłaszano
różne pomysły, między innymi na pobudowanie baraku do
składowania sprzętu sportowego, ławek i stolików szkolnych,
krzeseł nie używanych na co dzień…Jednak przeważył pomysł
aby środki podzielić w równych częściach pomiędzy jednostkę OSP a Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel.

Pogorzel

W świetlicy wiejskiej mieszkańcy Pogorzeli spotkali się 14
września, by między innymi podzielić przyznaną sołectwu
kwotę w wysokości 49.677,88 na zadania roku 2022. A dokonano ego następująco: na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowo przebudowy dróg na terenie sołectwa
przeznaczono kwotę 22.000,00 zł., na uporządkowanie
dróg po scaleniowych – 10.000,00 zł., na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi
– 2.500,00 zł., na utrzymanie terenów zielonych w pasach
drogowych – 5.000,00 zł., na organizację spotkań mieszkańców pobudzających do większej aktywności społecznej –
2.677,88 zł., na budowę oświetlenia drogowego – 2.500,00
zł. i na wykonanie projektu placu zabaw – 5.000,00 zł.
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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Dopiero drugi termin zebrania sołeckiego, które odbyło się
28 września pozwolił na przeprowadzenie głosowania nad
zaproponowanym przez Sołtysa i Radę Sołecką podziałem
środków finansowych w wysokości 31.898,42 zł., przeznaczonych na 2022 rok. Przyjęto zatem, że: na naprawę dróg
gminnych wydane zostanie 19.898,42 zł., na utrzymanie
terenów zielonych w pasach drogowych - 6.000,00 zł., na
zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Starej Wsi – 2.000,00 zł., na remont garażu w budynku
OSP Dąbrówka – 1.000,00 zł., i modernizację oświetlenia
ulicznego – 3.000,00 zł.

Tabor

Mieszkańcy Tabora na spotkaniu 19 września przyznaną na
2022 rok kwotę 13.700,64 zł. podzielili na cztery zadania:
na utrzymanie terenu placu zabaw – 200,64 zł., na organizację wyjazdów na basen – 500,00 zł., na organizację
sprzątania sołectwa 1.200,00 zł. i na doposażenie placu
zabaw – 11.800,00 zł.

Zabieżki

Mieszkańcy sołectwa Zabieżki zebrali się 10 września, by podzielić przyznaną przez Radę Gminy kwotę 50.357,68 zł. na zadania w roku przyszłym. Po długiej dyskusji ostatecznie podzielili ww kwotę na: zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki
OSP w swojej miejscowości – 7.000,00 zł., na utrzymanie terenów zielonych – 3.000,00 zł., organizację spotkań z mieszkańcami – 8.000,00 zł., czyszczenie rowów w pasach drogowych
– 2.000,00zł., remont budynku remizy – 14.000,00zł., budowę
oświetlenia przy drogach – 4.000,00 zł. i na zagospodarowanie terenu na placu zabaw przy remizie i wokół niej 12.357,68 zł.
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Równać szanse
Pod takim tytułem 23 września odbyło się w łączniku hali sportowej w Celestynowie forum poświęcone sytuacji celestynowskiej młodzieży. Uczestnikami warsztatów byli m.in. Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski, pracownicy GOKiS i Biblioteki Publicznej, nauczyciele, rodzice, przedstawicielka harcerzy… Organizator przyjął zasadę, by najpierw podyskutować z osobami dorosłymi,
a oddzielnie z młodzieżą.
Zebranych powitała dyrektor GOKiS
Joanna Mokrzycka a zagaił (co prawda zdalnie) wprowadzając w temat,
pracownik Fundacji Polskich Dzieci i
Młodzieży Paweł Walicki. Następnie
pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego Wojciech Wilk poprowadził warsztaty, podczas których dwie
grupy uczestników forum dyskutowało
na dwa tematy: Z jakimi problemami i
barierami boryka się młodzież w naszej
gminie i w jakie działania młodzież chęt-

że domy są jedynie rodzinnymi twierdzami, że nie mają gdzie się spotykać,
że zbyt wolny Internet i nie zawsze telefon ma zasięg, kłopoty z transportem
z małych sołectw…Na drugie pytanie
trenera grupa odpowiadała: młodzież
chętnie angażuje się chętnie w takie
działania, w których mogą wykazać się
samodzielnością, w akcje pomocowe,
gdy sami o nich decydują, gdy jest to
działanie publiczne i widoczne przez
szersze grono rówieśników, czy doro-

i zapewne każdy z Czytelników tego
materiału posiada swoje zdanie na ww
tematy i wyliczyłby inne jeszcze problemy na przykładzie swoich dzieci, czy
wnuków. Ważne jednak jest to, że dzięki takiemu spotkaniu, które przygotował
GOKiS, uzmysławiamy sobie, że nasze
dzieci i młodzież chce i powinna w naszej gminie czuć się, jak u siebie i może
realizować się w niej jak chce. Tylko my,
dorośli, musimy im stwarzać ku temu warunki techniczne ale przede wszystkim

nie się angażuje. Na pierwsze pytanie
uczestnicy forum odpowiadali m.in.:
poczucie że są ograniczani przez dorosłych w poczuciu wolności, w podejmowaniu decyzji, form spędzania wolnego
czasu, że są nadmiernie kontrolowani,

słych, w tematy zgodne z ich zainteresowani, na przykład w sport, bezpieczeństwo, jak choćby przynależność do
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
przy jednostkach OSP… Cóż, odpowiedzi na postawione pytania było wiele

miejmy dla niej czas, by słyszeć co mówią i czego pragną. Tak więc aż nadto
forum uświadomiło nam, jak mało wiemy
o naszej młodzieży.
AnKa
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Od Polesia do Urzecza
Pod takim hasłem przewodnim 21 września w Celestynowie
rozpoczął się drugi już plener rzeźbiarski w Celestynowie. Tego
dnia na placu przed halą sportową, po godzinie 10, dało się
słyszeć warczenie pił łańcuchowych, agregatu prądowego,
szumu dmuchaw elektrycznych. To uczestnicy pleneru: Kazimierz
Kakowski - z Dębówka w pobliżu Szczytna. – Dorota i Agnieszka Szymczak z Borkowa w gminie Kołbiel oraz Wiktor Piasecki
z Dąbrówki – pomysłodawca, a także gminny radny, rozpoczęli

ROK ŻYCZLIWOŚCI
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z pni drewna wydobywać, za pomocą wyżej wymienionych
narzędzi, osobliwe figury. Komisarzem pleneru był Leszek
Jasiński – absolwent ASP, a organizatorem GOKiS.
Do 24 września wiele osób dorosłych, a szczególnie grupy przedszkolaków i uczniów odwiedziły miejsce tworzenia rzeźb. Artyści chętnie udzielali odpowiedzi na pytania
i opowiadali o sztuce tworzenia.

wrzesień nr 9 (273)/21

13

Podbielanki śpiewają
już 20 lat
Nazwę zespołu wymyślił redaktor naczelny Celestynki Wiesław J. Muszyński, kiedy oglądał grupę
kobiet występujących po raz pierwszy podczas dożynek powiatowych, jakie odbywały się 20 lat
temu w Podbieli. I tak zostało do dziś. Zespół wspiera od początku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Podbiel.
29 sierpnia, na placu przed szkołą
w Podbieli, świętowano jubileusz Zespołu Ludowego Podbielanki i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel, założone rok wcześniej. W uroczystości, którą
znakomicie prowadziła była prezes
SRWP Agnieszka Gniadek Cichecka,
uczestniczyli licznie mieszkańcy wsi
i zaproszeni goście, w osobach: wójta
Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego, zastępcy wójta Piotra Rosłońca,
dyrektor Gospodarki Komunalnej, a
byłej członkini zespołu Lucyny Komorowskiej, radnego z Podbieli Wiesława
Rosłońca, notabene pierwszego prezesa stowarzyszenia i byłego członka
zespołu, dyrektor szkoły w Podbieli Zofii Gajewskiej, aktualną prezes Zespołu
Dorotę Celińską-Szol i naturalnie Dyrektor GOKiS Joannę Mokrzycką. - Potrzeba założenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel zrodziła się po tym,
jak zimą 1998 roku ówczesna Rada
Gminy Celestynów podjęła uchwałę
o zamknięciu szkoły w Podbieli – przypominała ze sceny Agnieszka Gniadek
Cichecka. Mała liczba uczniów oraz
wysokie koszty utrzymania budynku
sprawiły, że władze Gminy Celestynów
uznały że dalsze utrzymywanie tak ma-

łej placówki jest nieopłacalne. Jednakże
Marian Celiński, sprawujący w tamtym
czasie kadencję Radnego Gminy Celestynów, nie chciał dopuścić, by za jego
kadencji zamknięto we wsi szkołę. Wraz
z grupą najbardziej aktywnych rodziców, w tym późniejszym pierwszym prezesem Stowarzyszenia Panem Wiesławem Rosłońcem zaczęli szukać innego
rozwiązania. Dowiedzieli się o jedynej
możliwości dalszego funkcjonowania szkoły, w formie placówki społecznej – prowadzonej
przez stowarzyszenie. I tak nie
mając nic do stracenia oddani
szkole mieszkańcy Podbieli postanowili spróbować. Tak powstało Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Podbiel, które jako pierwsze
w województwie mazowieckim
przejęło prowadzenie szkoły.
Na zebraniu Założycielskim,
na którym stawiło się 15 osób,
uchwalono Statut Stowarzyszenia oraz wybrano Zarząd,
w skład którego wchodzili: Wiesław Rosłoniec – Prezes, Marian
Celiński – Wiceprezes, Agnieszka Ćwiek – Sekretarz, Renata
Wasążnik – Skarbnik oraz Bog-

dan Strzeżysz – Członek Zarządu. Stowarzyszenie zarejestrowano oficjalnie
w KRS w dniu 14.08.2001 r. Na pierwszy Zarząd Stowarzyszenia czekały nie
małe wyzwania. Budynek pokryty był
eternitem, miał stare drewniane podłogi
oraz piece kaflowe itd. Stowarzyszenie
postanowiło go wyremontować. W prace wspólnie zaangażowali się wszyscy
mieszkańcy wsi, nieważne, czy mieli

dzieci w szkole, czy też nie. Szkoła
przeszła termomodernizację, zrobiono
nową elewację, wymieniono podłogi,
odświeżono klasy. Wymieniono także dach. Od kwietnia 2019 r. Zarząd
Stowarzyszenia tworzą: Dorota Celińska-Szol – prezes, Sylwia Masna – wiceprezes, Joanna Kurowska – sekretarz,
Rafał Kępka – skarbnik oraz Agnieszka
Gniadek-Cichecka – członek Zarządu.
Warto podkreślić, że Renata Wasążnik, jako skarbnik i Marian Celeiński
swoje funkcje pełnili 19 lat. Chwała im
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za to. Od samego początku Stowarzyszenie propaguje wartości narodowe, chrześcijańskie, społeczne. Dba
o wysoki poziom nauczania uczniów w
Szkole Podstawowej, a także angażuje
się inicjatywy pozaszkolne mające na
celu poprawę jakości i bezpieczeństwa
życia mieszkańców Podbieli i zaprzyjaźnionej Ponurzycy. Zespół Podbielanki powstał samoistnie na potrzeby

Podbieli i okolicy. Piosenki z repertuaru Zespołu
opowiadają o życiu wsi,
obyczajach
ludowych,
świętach, przywiązaniu do
tradycji rolniczych, jako że
większość z nich powstawała przy okazji pracy
w polu, nie zapominają także o historii ojczystej. Wiele piosenek
i przyśpiewek a także skecze to własne kompozycje
członków Zespołu. Doskonałym
tego przykładem są autorskie
programy artystyczne przygotowywane z okazji odbywających
się w Podbieli dożynek. Skecze
i monologi autorstw Pani Janiny
Wasążnik, jak również ich brawurowe wykonanie przez Panią Janinę na długo zapadły w naszej
pamięci. Autorem kilku piosenek
i przyśpiewek jest również Bogdan
Strzeżysz, który w doskonały sposób potrafi przelać na papier to,
co Podbielanki pragną zaśpiewać.
Świętowanie jubileuszu upłynęło
w atmosferze tańca i śpiewu. Występowały dzieci i dorośli, a na
koniec wszystkim podziękował

wójt Witold Kwiatkowski, życząc jednocześnie Zespołowi wielu sukcesów
scenicznych, a Stowarzyszeniu mniej
problemów i więcej satysfakcji ze społecznej działalności na rzecz mieszkańców Podbieli i Małej Szkoły.
AnKa

uatrakcyjnienia Dożynek, które
Powiat Otwocki organizował
w Podbieli w 2001 roku. Zespół
utworzyła grupa Pań i Panów,
z Panią Barbara Kabulską – ówczesną sołtysową na czele. Zarówno Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Podbiel, jak również zespół
Podbielanki były swoistym novum
w gminie Celestynów. Od początku działalności Zespół przypomina tradycje i przyśpiewki
ludowe dawnych mieszkańców
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Czempion wśród trenerów
koni z Podbieli
W 2004 roku przedsiębiorca
budowlany z Falenicy Adam
Wyrzyk postanowił hodować konie. Kupił od Bronisława Rosłońca gospodarstwo
w Podbieli, wydzierżawił łąki,
pobudował stajnię, a nad
nią przytulne mieszkanie dla
rodziny: żony Elżbiety – prowadzi biuro, syna Michała
– trenera i dwóch córek Moniki – zajmuje się organizacją
pracy stajni i Joanny - dżokejki. Po dwóch latach urodziła
się trzecia córka, Zosia. W
ciągu ostatnich lat stajnia się
powiększyła o dodatkowe
boksy, a on sam zaczął trenować konie i szło mu to tak
dobrze, że coraz więcej właścicieli koni chciało, by trenował ich konie. I nie bez przyczyny, gdyż Adam Wyrzyk
w rankingu trenera roku zajmował
pierwsze miejsce w latach: 2009,
2012, 2016, 2020 a czempiona roku
w 2014, 2016,2017, 2018, 2019, 2020
i 2021. Trenowane przez niego konie wyścigowe, głównie rasy arabskiej i angiel-
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skiej odnoszą sukcesy na różnych torach
w kraju i za granicą, dając sławę stajni „Rosłońce”, jeźdźcom, właścicielom i
naturalnie trenerowi Wyrzykowi. Pasję
ojca przyjęły jego dzieci dosiadając
koni na różnego typu wyścigach. W tym
roku na Służewcu w pierwszą niedzie-

www.celestynow.pl

lę lipca, jak każdego roku od połowy
XIX wieku, miała miejsce najważniejsza,
klasyczna gonitwa selekcyjna dla 3-letnich ogierów i klaczy koni pełnej krwi
angielskiej, Westminster Derby. Dystans
gonitwy wynosił 2400 metrów, a wygrała ją córka Joanna Wyrzyk na gniadym
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ogierze Guitar Man (IRE).
– Jest to pierwsza kobieta w historii, która wygrała Warszawskie Derby i cieszę
się, że to moja córcia. Co prawda wcześniej zajmowała wielokrotnie czołowe
miejsca w różnych wyścigach, zdobywając
nagrody, jak: Liry (Oaks) (2020): na klaczy Inter Royal Lady, Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (w Przychówku) (2019): na
klaczy Inter Royal Lady, Sac-à-Papier (2019): na
ogierze Salasaman, czy Golejewka (2020): na
ogierze Plontier – mówi z dumą trener Wyrzyk.
Kiedy Adam Wyrzyk chodził do szkoły średniej,
jego marzeniem było mieć konia. Powodem tej fantazji był zachwyt nad pędzącymi w galopie końmi
podczas wyścigów, na których wówczas bywał.
To pragnienie na długo pozostało tylko w jego
głowie. Jednak zostało zrealizowane dzięki jego
synowi, który podczas pobytu na zielonej szkole
widział stadninę koni i zamarzył, tak jak jego ojciec, by mieć wierzchowca. I tak się stało – Adam
Wyrzyk kupił synowi ogiera – Medisa. I to był początek jego przygody z końmi. – Wszystko się rozpoczęło od momentu, kiedy zacząłem trenować swojego
pierwszego konia. Nie sądziłem, że zrobię jakiś
krok w kierunku hodowli i trenowania koni, bo traktowałem to wyłącznie jako hobby. Okazało się,
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że po zimie ten Medis zaczął wygrywać jeden
za drugim wyścigi. W tym samym roku pojawili się ludzie, którzy chcieli, abym trenował ich słabe konie. Robiłem to, a one
wygrywały gonitwy! – stwierdził.
Andrzej Kamiński
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NARODOWE CZYTANIE W GMINIE

Sołectwo Regut

sek

Sołectwo La

Sołectwo Dąbrówka

Sołectwo Glin

a

in

Sołectwo Dyz

W sołectwach Gminy Celestynów
4 września mieszkańcy włączyli
się w akcję „Narodowe czytanie”.
Starsi i młodsi czytali „Moralność
Pani Dulskiej”, komediodramat
Gabrieli Zapolskiej. Nie łatwa to
lektura - taką opinię można było
tego dnia usłyszeć. Mimo tego,
wraz z rozwojem akcji dramatu, uśmiech pojawiał się na
twarzach słuchaczy.
W tym roku Biblioteka Publiczna
w Celestynowie gościła w świetlicy
wiejskiej w Dyzinie. Po odczytaniu zebranym listu Prezydenta RP
Sołectwo Jatn
e
Andrzeja Dudy, od lat obejmującego akcję Honorowym Patronatem, dramat z podziałem na role przeczytali Wójt Gminy Celestynów Witold
Kwiatkowski, Ewa Wilczek z Biblioteki
w Celestynowie oraz mieszkańcy sołectwa
Dyzin, Małgorzata Kiełczyńska i Franciszek
Kiełczyński. W przyjemnym, niemalże domowym zaciszu świetlicy, słychać było pełne zaangażowania głosy czytających.
W drugiej części spotkania zaproszono
uczestników na warsztaty, podczas których można było wykonać swój własny
„ogród w słoiku”, a także na stoisko bookcrossingu, gdzie każdy mógł wybrać
dla siebie jakąś książkę.
Dziękujemy wszystkim, którzy czytali
razem z nami.

rów

Sołectwo Ost

Sołectwo Star
a Wieś

bieżki

Sołectwo Za

Sołectwo Cel

estynów
Sołectwo Podbiel
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Festiwal filmów francuskich
w Celestynowie
W dniach 16 – 18 września w celestynowskiej hali sportowej odbył się pierwszy Festiwal Filmów Francuskich.
Pomysłodawczynią i motorem przedsięwzięcia była
prezes Stowarzyszenia Grand Ecran 2001 - Béatrice Malige, która w Clapiers organizowała już dwa,
a w grudniu tego roku odbędzie się trzeci, Festiwal Filmów Polskich. Organizacją celestynowskiego festiwalu
był GOKiS wespół z Celestynowskim Stowarzyszeniem
Współpracy Międzynarodowej „Na Świat”. W repertuarze festiwalu znalazły się trzy kultowe filmy: „Cartouche – Zbójca” ze znakomitą rolą, niedawno zmarłego,
Jeana Paulo Belmondo, „Natręt” z Lino Ventura i Jaques
Brelem i trzeci film „Cena strachu” z Charlem Vanelem
i Yvesem Montand. Mieszkańcy naszej gminy owacyjnie nagradzali każdy oglądany film i dopytywali czy
w roku następnym znów zorganizowany festiwal. Słyszeli zapewnienie wójta Witolda Kwiatkowskiego, że
jeśli pandemia nie przybierze groźniejszego wymiaru, to
na pewno. Szczególnymi gośćmi festiwalu była samorządowa delegacja z Clapiers w osobach: Mer Gminy
Clapiers – Eric Penso, Konsul Honorowy
w Montpellier - Daniel Kan-Lacas, Vice
Mer ds. bliźniaczości - Thierry Vindolet, Prezes Stowarzyszenia ACLCC
- Elisabeth Morisson oraz inicjatorka festiwalu Prezes Stowarzyszenia
Grand Ecran 2001 - Béatrice Malige.
Po projekcji ostatniego filmu, Wójt Witold Kwiatkowski wręczył delegacji
z Clapiers album „Trzy dekady przyjaźni
Gminy Celestynów i Gminy Clapiers”.
Zawiera on trzydziestoletnią wzajemną współpracę samorządów, relacje
z pobytu Francuzów w Celestynowie
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i Polaków w Clapiers, rysunki dzieci jak oczami wyobraźni widzą
Francję i kilkadziesiąt zdjęć. Prezent niezwykle się spodobał naszym gościom.
AnKa
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Gmina Celestynów

na festiwalu kultury w Otwocku
5 września, uczestnicy Powiatowego
Festiwalu Kultury w Otwocku mogli
odwiedzić stoisko promocyjne Gminy
Celestynów, na którym artyści z jej terenu zaprezentowali swoje prace.
Gmina Celestynów już po raz XVII wzięła udział w Powiatowym Festiwalu Kultury. Tego dnia Gminę Celestynów reprezentowali artyści mieszkający i tworzący
na jej terenie. Rzeźbę w technice mieszanej przedstawił rzeźbiarz Leszek Jasiński, ludowe rzeźby drewniane Wiktor
Piasecki oraz Stefan Kowalski, rękodzieło artystyczne – koronczarka Genowefa
Galas. Autorom prac towarzyszyło stoisko z materiałami promocyjnymi, zachęcające do odwiedzenia gminy. Można
było otrzymać publikacje, między innymi
książkę Marty Matosek „Jutro sianokosy” i Andrzeja Mazka „Wieś na skraju
lasu” o historii Zabieżek, oraz mapy
i wydawnictwa przedstawiające walory

przyrodnicze i zachęcające do
pieszych i rowerowych wędrówek
po jej terenie.
Red.

Tanecznie na pikniku
w Zabieżkach
29 sierpnia, liczne grono mieszkańców Zabieżek
zgromadziło się na placu przy OSP, by wziąć
udział w pikniku kończącym wakacji i radosne
wkroczenie w nowy rok szkolny. Atrakcji nie zabrakło, ani dla maluchów, ani dla starszaków, którzy
cierpliwie czekali na swoją kolejkę na wejście na
dmuchańce. Dzięki uprzejmości lokalnej instruktorki fitness odbyła się również taneczna rozgrzew-

ka dla wszystkich uczestników. W nagrodę za udział
była słodka atrakcja w postaci waty cukrowej, do której
ustawiła się długa kolejka. Nie zabrakło również malowania buziek, po których wiele dzieci zamieniło się
w kolorowe zwierzątka. Na zakończenie wszyscy mogli poczęstować się kiełbaską z grila.
K. Kudlik
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Seniorzy z Zabieżek w gościach
Z inicjatywy radnej Agnieszki Wojtaś
i sołtys Katarzyny Kudlik, ponad czterdziestoosobowa grupa seniorów z Zabieżek sobotnie popołudnie 11 września spędziła goszcząc
w Kole Gospodyń Wiejskich „Pogorzelanki”
w Kolonii Pogorzelskiej w Gminie Osieck. Czekał na nich suto zastawiony stół smakołykami,

a szczególnie serami, wytwarzanymi przez szefową
Koła Agnieszkę Piętkę. Nim
jednak seniorzy zasiedli za
stołami, każdy z nich zapragnął spróbować wydoić
krowę, a raczej jej model,

który na co dzień
służy młodzieży
szkolnej,
która
odwiedza to miejsce, by poznać,
jak ich babcie,
a raczej prabab-

cie robiły sery, doiły krowy, tkały kilimy, biły
w maselnicy masło… Po zabawie, przy której
było wiele śmiechu, czas za stołami płynął
szybko i wesoło. Były więc opowieści jak to
drzewiej bywało, co śpiewano… Niespodzianką był przyjazd i występ zespołu „Kądziołeczka”.
AnKa

Dąbrówkowa Sobota Dzieci

Piknik na koniec wakacji w Ostrowie

14 sierpnia plac zabaw w Dąbrówce mienił się kolorami wielkich baniek mydlanych, które były jedną z atrakcji zorganizowanych dla dzieci przez mieszkankę Dąbrówki, panią Monikę Zachaj pod hasłem Dąbrówkowa
Sobota Dzieci. Pani Monika przygotowała również gry
z nagrodami oraz udostępniła młodszym dzieciom samochód
z napędem akumulatorowym swojego syna.
Choć na imprezę
nie przybyły tłumy,
na pewno paru
rodziców spędziło
miłe przedpołudnie
ze swoimi dziećmi, co najważniejsze, bez potrzeby wsiadania do samochodu. Drugą inicjatywą pani Moniki było spotkanie 4. września
dzieci z dąbrówkowym pszczelarzem, panem Ryszardem
Gołąbem, który pokazał dzieciom rynsztunek pszczelarza
i bardzo ciekawie opowiadał o życiu pszczół. - Chodzi o to,
żeby pokazać ludziom, że ciekawe rzeczy mogą się dziać
tutaj, na miejscu i możemy je sami naszym dzieciom zorganizować - mówi pani Monika i dodaje, że udało się jej na
ostatnim spotkaniu sołeckim uzyskać 500 zł dofinansowania na
warsztaty dla dzieci w kolejnym roku.
Jeśli są osoby zainteresowane pomocą w organizacji warsztatów, lub mają swoje pomysły, jak ciekawie, pożytecznie
i lokalnie zorganizować dzieciom czas, można pisać na adres
dabrowkowedzieci@gmail.com
Ryotaro Sakamoto

22 sierpnia, na terenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Ostrowie, odbył się piknik rodzinny na zakończenie wakacji, zorganizowany przez Sołtys i Radę Sołecką
Ostrowa.
Dzięki sponsorom
można było zapewnić wszystkim wiele
atrakcji, w szczególności dzieciom.
Było to m.in: malowanie twarzy, bańki
mydlane, zjeżdżalnie,
warkoczyki,
zabawy z animatorką oraz ognisko
i słodki poczęstunek. Zaszczycili nas swoją obecnością harcerze z 21 CDW
„RUDY” im. Jana Bytnara oraz zespół ludowy Kądziołeczka
z Osiecka. Największą atrakcją była laleczka LOL i piesek
Chase - postacie z bajek, za które przebrali się dorośli. Dzieci były zachwycone. Piknik zakończył się zabawą taneczną.
Sołtys i Rada Sołecka wsi Ostrów

ROK ŻYCZLIWOŚCI

www.celestynow.pl

wrzesień nr 9 (273)/21

21

Pamięć o bohaterach
4 września miała miejsce uroczystość
przy pomniku Armii Krajowej POS „Jerzyki” we wsi Pociecha w 82. rocznicę
wybuchu II wojny światowej i 77. rocznicę walk w Powstaniu Warszawskim.
Dowódcą Powstańczych Oddziałów
Specjalnych „Jerzyki” był płk. Jerzy
Strzałkowski, który był jednym z dzieci syberyjskich, którego Japonia „wy-

rwała” z nieprzyjaznej Syberii. Na
uroczystość została zaproszona między innymi dyrektor Elżbieta Osuch
ze Szkoły Podstawowej im. Polskich
Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi wraz
z uczniami, a także dyrektor Anna Kędziorek ze Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie również
z uczniami, ponadto dyrektor Warszaw-

skiej Szkoły Języka Japońskiego Ryotaro
Sakamoto, Ambasadora Japonii, dziennikarz Teruo Matsumoto. Przy Krzyżu
Powstańczych Oddziałów Specjalnych
„Jerzyki” odbył się apel pamięci oraz
zostały złożone wieńce i wiązanki dla
upamiętnienia wszystkich bohaterów
walczących w strukturach POS „Jerzyki”.
Ryotaro Sakamoto

TABLICZKA NA POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI
W 1928 roku, z okazji 10. rocznicy uzyskania niepodległości po latach zaborów, na terenie
kościelnym celestynowscy patrioci na czele ze Stefanem Jankowskim, synem Edmunda Jankowskiego, który finansował trwającą akurat budowę kościoła, zaprojektowali obelisk, który następnie
wykonał miejscowy kamieniarz Stanisław Głaszczka.
Stanął przy tymczasowym wówczas
ogrodzeniu, frontem zwrócony do ul.
Św. Kazimierza. W czasie trwania
II wojny światowej Aleksander Rękas,
syn nauczyciela i posła na Sejm Michała, na tablicy wieńczącej pomnik
namalował charakterystyczną kotwicę
„Polska Walcząca”. Kiedy Polska uwolniła się spod wpływów ZSRR, czyli po
1989 roku i zaczęto obchodzić kolejne
rocznice Niepodległości, z inicjatywy
Wiesława J. Muszyńskiego i akceptacji ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Wawrzyniaka, pomnik rozebrał
a nowy usytuował kamieniarz Stanisław Masny tak, by można było składać wiązanki kwiatów i zapalać znicze.
Poświęcony został 15 sierpnia 2007
roku. Zmieniono cokół ale tablica dłuta
Stanisława Głaszczki pozostała. W połowie lipca tego roku do proboszcza ks.
Mirosława Wasiaka, za pośrednictwem
nauczycielki Iwony Skóry, zgłosili się
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wnukowie Stanisława Głaszczki, Andrzej Wierzba i Przemysław Kowalski
z propozycją umieszczenia na obelisko
tabliczki informującej, że wykonał go
kamieniarz Stanisław Głaszczka. Ksiądz
bez wahania wyraził zgodę i obiecał,
że przywieziona przez wnuków tabliczka zostanie zamontowana. Po dwóch
dniach już znalazła się ona na tablicy.

www.celestynow.pl

W ten oto, sposób, dzięki wnukom celestynowskiego kamieniarza (na celestynowskim cmentarzu jest wiele nagrobków wykonanych przez ich dziadka),
udało się odkryć i zapisać mało znaną
historię, a to dzięki rodzinie kamieniarza,
nauczycielce Iwonie Skórze i proboszczowi ks. Mirosławowi Wasiakowi.
AnKa
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Pamięć w dębach zaklęta
Dźwięk trąbek myśliwskich w sposób szczególny zabrzmiał 17 września dla leśników, symbolicznie
pogrzebanych na polanie pod dębami w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Oni bowiem,
bestialsko zamordowani przez NKWD, wyłącznie za to, że byli Polakami i chcieli swobodnie słuchać
swojego hymnu.
Już po raz dziesiąty Nadleśnictwo Celestynów, Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Warszawie i Klub Twórczego Myślenia zaprosili na Golgotę
Leśników do Centrum Edukacji Leśnej

śniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur
Dawidziuk przywitał gości, a proboszcz
celestynowskiej parafii ks. Mirosław
Wasiak pomodlił się wraz z uczestnikami uroczystości w intencji tysięcy pomor-

hołd był Wójt Witold Kwiatkowski, który wspólnie z Merem Gminy Clapiers
Ericem Penso i Konsulem Honorowym
w Montpellier Danielem Kan-Lacasem
złożył wiązankę. Także w hołdzie pa-

w Celestynowie uczniów, żołnierzy,
kombatantów, władze samorządowe
i leśne – by oddać cześć leśnikom i ich
rodzinom pomordowanych w ZSRR
w latach 1939-1948. Tu, w Centrum Edukacji Leśnej, w 2010 roku złożono urnę z
ziemią z cmentarzy Katynia, Ostaszkowa, Kozielska, Starobielska i nieludzkiej
Syberii. Gospodarz uroczystości, nadle-

dowanych na Wschodzie. Kilka osób
zabrało głos upominając, by nigdy nie
zapomnieć o tych, co oddali życie za
wolną dziś ojczyznę. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Warszawie Marek Roman w swoim
wystąpieniu mówił o trudnym, szczególnie w okresie wojny i okupacji, zawodzie
leśników. Wśród delegacji składających

mięci delegacje służb mundurowych
wojska, leśników i policji państwowej
straży pożarnej, uczniowie szkół z Celestynowa, Kołbieli i Wiązowny a samorządy: Celestynowa, Powiatu, Otwocka
złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów,
a poczty sztandarowe pochyliły swe
drzewce.
AnKa

UCZCZONO PAMIĘĆ O ZAMORDOWANYCH LEŚNIKACH
Już po raz ósmy Nadleśnictwo Celestynów, Sołectwo Bocian, Stowarzyszenie
Kultury Mazowsza a także uczniowie
szkół z Kołbieli i Celestynowa uczcili pamięć bestialsko zamordowanych w 1943
roku przez grupę komunistów kołbielskich leśników: Leśniczego Mieczysława
i podleśniczego Dobrosława Nowakowskich, działających w Armii Krajowej na
terenie Kołbielszczyzny i Celestynowa.
6 września wartę honorową przy
pomniku w lesie, opodal byłej leśniczówki w Goździe, zaciągnęli leśnicy
z Nadleśnictwa Celestynów i uczniowie.
Proboszcz kołbielskiej parafii ks. Krzysztof
Abramowski odprawił mszę polową w intencji zamordowanych, a też wszystkich
leśników pomordowanych przez Sowietów i Niemców hitlerowskich. Wiązanki
kwiatów złożyli: nadleśniczy NadleśnicROK ŻYCZLIWOŚCI

twa Celestynów Artur
Dawidziuk, Elżbieta
Kamińska, w imieniu rodziny Nowakowskich
(bratanica Mieczysława Nowakowskiego) i dyrektor szkoły
w Celestynowie Anna
Kędziorek. Po mszy
nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów
zaprosił wszystkich do
Centrum Edukacji Leśnej na film o tragicznych losach leśników i ich rodzin wywożonych na Syberię, gdzie w bardzo trudnych warunkach przyszło im żyć, a często
umierać. Młodzież szkolna z uwagą i zadumą obejrzała film, a po jego emisji Elżbieta Kamińska, zabierając głos powiedziała: - To wszystko prawda. Ja z mamą

www.celestynow.pl
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i rodzeństwem, jako rodzina leśnika
z Pińska, zostaliśmy wywiezieni na Sybir, gdzie w głodzie i zimnie spędziliśmy bardzo długich pięć lat. Tam też
pochowaliśmy naszego najmłodszego
braciszka Jędrusia. Oby nigdy nikomu
taki los się nie przydarzył – podkreśliła.
AnKa
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RKS BÓR Regut 2013
na piłkarskim szlaku!!
Pod wodzą trenera, Bartłomieja
Masnego zawodnicy uczą się i
doskonalą swoje umiejętności indywidualne. Chłopcy trenują 3 razy
w tygodniu oraz rozgrywają mecze
w weekend. Bardzo cieszy zaangażowanie młodych graczy, którzy
chętnie i z ogromną aktywnością
uczestniczą w treningach oraz meczach w ramach rozgrywek MZPN.
Głównym założeniem w tym momencie jest nauczanie i doskonalenie
swoich umiejętności indywidualnych
w pojedynkach 1x1 w ataku i obronie
oraz umiejętność współpracy w grupie. Cieszą już widoczne efekty pracy, którym są wygrywane
pojedynki z drużynami, z którymi mamy okazję rywalizować

w lidze MZPN. Początek naszych
zmagań ligowych jest bardzo dobry.
W trzech pierwszych meczach udało nam się zdobyć 32 bramki, tracąc
zaledwie 8! Jednak pamiętajmy...
szkolenie piłkarskie to jest proces.
Są te dobre i gorsze chwile. Mamy
nadzieję, że tych dobrych będzie
zdecydowanie więcej!! 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!! Więcej informacji
otrzymacie na stronie klubowej www.rksborregut.pl oraz na
naszym Facebooku!
Trener Bartek

Pierwsza drużyna Boru Regut
udanie rozpoczęła sezon 2021/22.
W mocno przebudowanym składzie
(9 transferów) i po miesięcznym okresie
przygotowawczym w 1 kolejce ligowej
podjęli na Bór Arenie drugą drużynę Józefovii. Rywal wiosną wygrywał mecz
za meczem więc o łatwym zwycięstwie
nie mogło być mowy. Jednak po dobrej
grze podopieczni trenera Hajdackiego
wygrali 3-0. Debiutanckie bramki w nowym zespole strzelił Zawadka zaś jedną
bramkę dołożył wychowanek Boru –
Wojtaś. W 2 kolejce Regut grał w Dziecinowie. Wisła jest spadkowiczem z Ligi
Okręgowej i będzie liczyć się walce
o powrót do wyższej ligi. Na ten mecz
sztab szkoleniowy nie miał dostępnych
aż 6 podstawowych zawodników
a średnia wieku kadry Reguta wynosiła
17 lat. Brak doświadczenia połączony
z procesem przemiany zespołu okazał
się zbyt dużą przeszkodą w wyrównanej rywalizacji przez co mecz zakończył się przekonującym zwycięstwem
gospodarzy 5-1. W 3 kolejce na Bór
Arenę zawitała drużyna Eskadry i po
dobrej grze wywiozła 3 punkty wygrywając 3-1. 4 kolejka to znowu radość
zawodników Boru i długo wyczekiwane zwycięstwo w Maciejowicach 1-3.
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W 5 kolejce zespół pauzował z powodu nieparzystej ilości drużyn w lidze.
6 kolejka to kolejne gorzka porażka tym
razem po bardzo wyrównanym meczu
z rezerwami Wilgi Garwolin. Przeciwnicy strzelili bramkę dająca 3 punkty dopiero w 80 minucie meczu. Jak na razie
pierwsza drużyna przeplata lepsze me-

cze gorszymi ale cały czas trwa i jeszcze będzie trwał proces budowy nowej, odmłodzonej drużyny. Niestety nie
da się tego zrobić w kilka tygodni więc
na eksplozję potencjału podopiecznych
trenera Hajdackiego kibice muszą cierpliwie czekać.
Trener M. Hajdacki

ROCZNIK 2011
9 września rozpoczęliśmy rozgrywki
w III Lidze Okręgowej E1 Orlik - Rocznik 2011. Naszym pierwszym rywalem
była drużyna LKS Mazur Karczew. Gra
chłopców w tym spotkaniu była na dobrym poziomie. Oczywiście zdarzały
nam się błędy, które po zmianie stylu
gry, są normalnym zjawiskiem. Będziemy nad tym pracować na treningach aż
opanujemy to do perfekcji.
Kolejnym przeciwnikiem naszej drużyny był zespół MLKS Józefovia. Ciężka
praca na treningach zaczyna przynosić
efekt. Było to widoczne już w tym meczu. Składne akcje, dużo strzałów na
bramkę przeciwnika pokazało nam, że
obraliśmy właściwy kierunek i idziemy
www.celestynow.pl

dobrą drogą.
W trzecim spotkaniu zmierzyliśmy się
z zespołem UKS Iskra Pilawa. Gra naszych chłopców wyglądała jeszcze lepiej . Bardziej odważni i zdecydowani.
Szybko staraliśmy się przerywać akcje
gości i wyprowadzać kontrataki. Bardzo
cieszy gra naszego zespołu, która z meczu na mecz wygląda coraz lepiej.
Mam nadzieję, że nie jest to przebłysk
trzech meczy, a chłopcy udowodnią,
że stać ich na dużo więcej. Trzy mecze
poza nami, a przed nami kolejne. Wierzę w chłopców , że ciężką pracą na
treningach potrafią wywalczymy bardzo
dobre miejsce w naszej lidze.
Trener Waldek - Bór Regut 2011
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4 SPOTKANIA ROCZNIKA 2012
Rocznik Bór Regut 2012 prowadzony
przez trenera Adriana Grzankę rozegrał
dotąd w 2 lidze okręgowej 4 spotkania. Rywalami zespołu Reguta były KS
Wesoła, Varsovia, Sabio Miętne i Legia
Warszawa. Zmagania ligowe drużyna
rozpoczęła na orliku w Celestynowie
z faworyzowanym w walce o awans
zespołem Legii. Udało się rozegrać
świetny mecz i zwyciężyć 12:5. Wszyscy zawodnicy pokazali się z jak najlepszej strony, defensywa dzielnie starała się wyprowadzać akcje od własnej
bramki mimo wysokiego pressingu zawodników Legii, na wyróżnienie szczególnie zasłużyli zdobywcy bramek,
Kacper Kopciński 5 i Natalka Jóźwiak
3, poza tym parę świetnych interwencji odnotował Kuba Masny. Następnie
rocznik 2012 z Reguta czekał wyjazd
do Warszawy i spotkanie z Varsovią.
W ten gorący sobotni poranek gospodarze okazali się lepsi i sprawili rywalowi dużo problemów w defensywie.

Mimo licznych roszad w składzie, to
Varsovia zdominowała mecz i zasłużenie wygrała. Trzecią kolejkę Bór znowu rozgrywał u siebie, tym razem z KS
Wesoła. W dwóch pierwszych kwartach, to zespół z Wesołej dominował,
grając tylko i wyłącznie długie piłki
z defensywy do ataku, sprawiając
dużo kłopotów obronie gospodarzy.
3 i 4 kwarta, to już niekwestionowana przewaga Reguta. Trener Adrian
bardzo chwalił swoich zawodników
za drugą połowę spotkania: - Jestem
bardzo dumny z drużyny za to, co pokazaliśmy w 3 i 4 kwarcie. Zagraliśmy
tak, jak trenowaliśmy dotychczas naszą
grę. Odważna i składna gra krótkimi
podaniami od własnej bramki, szybkie zmiany stron gry i szanowanie piłki
przy nodze – stwierdził trener Adrian.
Na ogromne wyróżnienie za to spotkanie zasłużył po raz kolejny Kacper popisując się pięknym strzałem z dystansu
i zdobytymi dwiema bramkami, również

Michał Rosłoniec pokazał się z najlepszej strony, zdobywając dwie bramki,
w tym bramkę meczu, strzelając z dystansu
w samo okienko. W 4 kolejce wyjątkowo
rozgrywanej w piątkowy wieczór Regut
gościł rówieśników z Miętnego. Udało
się ponownie zwyciężyć tym razem 10:1.
Był to mecz wyjątkowy dla nowych zawodników którzy dołączyli do zespołu
przed sezonem. Janek Święch zaliczył
swoją pierwszą asystę a Maks Trzaskowski zdobył swoje pierwsze bramki i to od
razu trzy razy wpisując się na listę strzelców. Był to kolejny mecz z którego trener musi być zadowolony. Bór rozgrywał
cierpliwie piłkę od własnej bramki, często
zmieniając strony gry i wygrywając większość pojedynków 1x1. W następnych
zmaganiach dzieci z rocznika 2012 Boru
Regut podejmą w Józefowie z miejscową
Józefovią i mecze rewanżowe rozpoczną
od wyjazdu na Łazienkowską na Legię.
Trener Adrian

Juniorzy 2005/2006
ciężki początek sezonu
Nasza najstarsza drużyna juniorska dość ciężko zaczęła rozgrywki ligowe. Po 4 spotkaniach ligowych mamy na koncie tylko 3 punkty. Od samego początku sezonu mamy
problemy kadrowe, związane jest to z wieloma kontuzjami naszych podstawowych
zawodników, którzy tworzyli trzon tej drużyny. Warto też wspomnieć o odejściu kilku
zawodników do innych klubów, choćby Karol Jastrzębski który przeniósł się do UKS
SMS Łódź oraz kilku zawodników, na co dzień występujących w drużynie seniorów.
O początku sezonu nasi zawodnicy muszą jak najszybciej zapomnieć i zacząć grać na
miarę swoich możliwości, gdzie już nie raz udowadniali że potrafią wyjść z ciężkiej sytuacji. Na szczęście to dopiero początek sezonu i jest jeszcze sporo szans na zmazanie
tej plamy i zrewanżowanie się kilku drużynom za dotychczasowe porażki. Najbardziej
liczymy na szybki powrót naszych kontuzjowanych zawodników i aby już nie przytrafiały
nam się urazy w drużynie.
D. Wiącek
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Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Wójta Gminy
11 i 12 września w Celestynowie odbył się czwarty Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy
Celestynów. W sobotę swoje mecze rozgrywali Panowie, a w niedzielę rozegrany został turniej Pań.
Pierwsze miejsce i puchar Wójta Gminy
Celestynów zdobyła para Antosiewicz
Piotr i Mateusz Szostak. W niedzielny
poranek swoje zmagania w turnieju rozpoczęły Panie. Zespoły rywalizowały
ze sobą w systemie „każdy z każdym”.
Bezkonkurencyjna w tym dniu była para
Aleksandra Feldo, Renata Rząca, która
wygrała wszystkie swoje mecze nie tracąc żadnego seta. Puchary i medale za
miejsca 1-4 wręczył Wójt Gminy Celestynów Pan Witold Kwiatkowski. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Celestynowie, patronem medialnym zawody objęła gazeta
Celestynka.

W kategorii Open Mężczyzn wystąpiło
jedenaście zespołów. Od samego początku na boiskach można było zobaczyć piękne akcje i walkę o każdy punkt.
Faza finałowa dostarczyła wiele emocji,
mecz o trzecie miejsce zakończył się po
trzysetowym boju na korzyć pary Amadeusz Witak, Michał Kamiński. Finał tur-

nieju stał na bardzo wysokim poziomie,
w pierwszym secie walka była na tyle
wyrównana, że o zwycięstwie zadecydowała gra na przewagi, więcej zimnej
krwi zachowała para z Celestynowa
Antosiewicz i Szostak, która wygrała
pierwszą partię 26:24. Drugi set finału
to koncertowa gra pary z Celestynowa.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
MIEJSC 1-4
OPEN Mężczyzn:
1.Szostak/Antosiewicz
2.Wiącek/Tomczak
3.Witak/Kamiński
4.Gmitrzak/Krzywicki
OPEN Kobiet:
1.Feldo/Rząca
2.Morochow/Wójcik
3.Lewandowska/Długosz
4.Staluszka/Cebo

OGŁOSZENIA
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE godz. 17.30-18.30 wiek od 12 lat do 16.
Hala Sportowa w Celestynowie – I piętro, Instruktor: Andrzej Kamiński. Zajęcia bezpłatne. Rekrutacja przedłużona.
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VII Celestynowski
Bieg Uliczny
25 września na malowniczych szlakach leśnych sołectwa Lasek odbył się III etap Celestynowskiego Biegu Ulicznego. Tego
dnia najmłodsi mogli pobiec na krótkich dystansach oraz sztafecie rodzinnej, dla nieco starszych organizator Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie przygotował biegi na dwóch dystansach 5 i 10 km. Do tej edycji zaproszono również
miłośników chodzenia z kijkami.
Uczestnicy zawodów nagradzani byli za poszczególne etapy, ale głównym celem była wygrana w całym cyklu GRAND-PRIX. Pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe dla laureatów poszczególnych kategorii wręczyli Piotr Rosłoniec - zastępca Wójta Gminy Celestynów oraz Joanna Mokrzycka Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie.
Uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!
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Delegacja z Clapiers
w Gminie
Przedstawiciele samorządu Gminy Clapiers byli gośćmi naszej Gminy w dniach 15 – 18 września. W tym
czasie uczestniczyli w I Festiwalu Filmów Francuskich,
ale też odwiedzili IWC „Unipress”, gdzie spotkali się
z prof. Sylwestrem Porowskim, w Regucie podziwiali jeziorko „Żółw”, spotkali się w pracowni rzeźbiarskiej Wiktora Piaseckiego, obejrzeli wystawę zdjęć z XXX-lecia
wzajemnej przyjaźni, a pierwszego dnia pobytu, radni
wraz z Wójtem Witoldem Kwiatkowskim, podjęli ich uroczystą kolacją w hotelu „Relaks”.
Oto kilka zdjęć z ich pobytu.
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