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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Celestynów,

Jak co roku czerwiec w gminach, po-
wiatach, województwach, to czas 
udzielania absolutorium dla orga-

nów wykonawczych przez or-
gany stanowiące. Pragnę w tym 
miejscu podziękować radnym, 
sołtysom, kierownikom i pracow-
nikom Urzędu Gminy, dyrek-
torom i kierownikom gminnych 
jednostek organizacyjnych za 
współpracę i pomoc w realizacji 
ubiegłorocznego budżetu gmi-
ny. Szczególne słowa podzięko-
wania kieruję do Agnieszki Kurek 

- Skarbnika, Piotra Rosłońca - Zastęp-
cy Wójta i Krzysztofa Boczarskiego - 
Sekretarza. Dzięki temu Rada Gminy 

jednogłośnie udzieliła 
Wójtowi wotum zaufa-
nia, a następnie jedno-
głośnie udzieliła mi ab-
solutorium za wykonanie 
budżetu za 2021 r.    Z 
perspektywy minionego 
czasu mogę powiedzieć, 
że mimo bardzo trudnych 
okoliczności, był to bar-
dzo dobry rok budżetowy 
dla Gminy Celestynów. 

Poza codzienną realizacją 
usług bieżących dla miesz-
kańców zrealizowaliśmy wie-
le zaplanowanych inwestycji, 
podnoszących komfort i jakość 
życia.  Mam jeszcze bardzo 
ważną i dobrą wiadomość, 
która z pewnością zainteresuje 
mieszkańców Dyzina, Jatnego, 

Gliny i Starej Wsi. Pozyskaliśmy po-
nad 2 mln zł z PROW-u środków  
z UE na budowę drogi gminnej „przy 
drutach”. Nastał upragniony czas 
wakacji i urlopów. Życzę wszystkim 
udanego, słonecznego i bezpiecz-
nego wypoczynku. Tych z Państwa, 

którzy pozostają na miejscu lub 
powrócą już z podróży, ser-
decznie zapraszam do udziału  
w licznych, atrakcyjnych wy-
darzeniach kulturalnych, orga-
nizowanych dla Was przez 
Gminę, w lipcu i w sierpniu.

Witold Kwiatkowski
Wójt Gminy Celestynów

Gminny dzień bezpieczeństwa - str. 14.

Piknik z OSP w Dąbrówce - str. 17.

Celestynów miastem, czy wsią - str. 18. 

Piknik w Regucie - str. 23. 
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AKTUALNOŚCI

Gmina Celestynów z kolejnym do-
finansowaniem -  na budowę drogi 
„pod drutami” Dyzin-Glina. 
31 maja 2022 r. Gmina Celestynów 
złożyła wniosek o przyznanie po-
mocy na operację typu „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych”  
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej architektury,  
w tym inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie.
06 lipca r. otrzymaliśmy informację, 
że Gmina Celestynów jest na 25 
miejscu listy rankingowej z pośród 
181 gmin. Pozyskana kwota dofinan-
sowania, to 2.056.546,00 zł, a cała 
inwestycja wyceniana jest na kwotę 
3.232.037,96 zł. Gmina Celestynów 
otrzymała największe dofinansowanie  
z całego powiatu otwockiego.

PONAD 2 MILIONY POZYSKALIŚMY  
NA DROGĘ DYZIN-GLINA

Gmina Celestynów rozpocznie 
niebawem budowę drogi gminnej 
pomiędzy miejscowościami Dyzin-
-Glina, o długości 1,5 km wraz ze 
zjazdami z kruszywa oraz kostki bru-
kowej. Będzie to strategiczna droga 
łącząca dwie miejscowości. Celem 
przedsięwzięcia jest poprawa in-
frastruktury drogowej, a tym samym 

stworzenie lepszych warunków do 
rozwoju gospodarczego, ale przede 
wszystkim poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców. Zadeklarowana data 
zakończenia inwestycji to wrzesień 
2024 r.  
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SAMORZĄD

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM 
I WOTUM ZAUFANIA RADNYCH 

DLA WÓJTA
Podczas sesji Rady Gminy Celesty-
nów 30 czerwca miały miejsce dwie 
ważne uchwały. Jedna, to udziele-
nie absolutorium za bardzo dobre 
wykonanie budżetu za rok 2021. 
Wcześniej radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem finansowym, pozy-
tywną opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Warszawie, informa-
cji o stanie mienia oraz stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Bu-
dżet, w roku pandemii, wielu ogra-
niczeń, wykonany został wyjątkowo 
dobrze: dochody Gminy osiągnę-
ły 75.615.193,95 zł., wydatki 
natomiast zamknęły się kwotą 
71.112.197,34 zł., a na inwestycje 
wydano 17.5 mln. zł. Co ważne  
i rzadkie nie było deficytu a nad-
wyżka 4.5 mln. zł. – Dziękuję kie-
rownictwu: skarbnikowi Agnieszce 
Kurek, zastępcy Piotrowi Rosłońcowi 
i sekretarzowi Krzysztofowi Boczar-
skiemu a także administracji Urzędu, 
kierownikom referatów, dyrektorom 
jednostek organizacyjnych, radnym 
i sołtysom – dziękował wójt Witold 

Kwiatkowski po otrzymaniu jedno-
głośnego absolutorium. – To nasz 
wspólny sukces – dodał. Radni bra-
wami podziękowali Wójtowi, a kie-
rownicy referatów obdarowali wią-
zankami kwiatów. Druga uchwała, to 
udzielenie wójtowi wotum zaufania, 
po wcześniejszym zapoznaniu się 
z raportem o stanie Gminy przed-
stawionym przez wójta i debacie  

z udziałem mieszkańców. Z raportu 
wynika duża aktywność inwesty-
cyjna, ale też aktywność kulturalna  
i sportowa. Miało na to wpływ po-
zyskanie z zewnątrz aż 56 mln. zł.  
w latach 2015 – 2021. Nie dziwi 
więc, że Gmina Celestynów, w ran-
kingu przyjaznych gmin dla miesz-
kańców, zajęła w 2021 roku 425 
miejsce na 1533 gmin wiejskich. 
Natomiast w rankingu finansowym 
tychże gmin zajęła 25 miejsce. Ra-
port odzwierciedla, że Gmina jest 
przyjazna, dobrze zarządzana, bez-
pieczna i systematycznie się rozwi-
jająca. Ponadto radni zapoznali się 
ze sprawozdaniem finansowym SP 
ZOZ w Celestynowie za rok 2021, 
z którego dowiedzieli się, że bilans 
zamknął się kwotą 3.831.579,78 zł., 
a zysk w roku 2021 wyniósł prawie 
500 tys. zł. Sprawozdanie przed-
stawił dyrektor SP ZOZ dr Lech Kra-
sieńko, a sprawozdanie pozytywnie 
zaopiniowała Rada Społeczna SP 
ZOZ. 
Radni przyjęli także projekt sztanda-
ru i herbu Gminy Celestynów.
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INWESTYCJE

BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ

Gmina dalej realizuje projekt pod nazwą „Poprawa 
gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kar-
czew i Celestynów - etap II”. 
Obecnie trwają prace projektowe i procedura uzyskania 
pozwolenia na budowę kanalizacji w Lasku oraz w miejsco-
wości Celestynów na ul. Wojska Polskiego, w celu podłą-
czenia do sieci kanalizacyjnej osiedla na terenie Jednostki 
Wojskowej. Budowa rozpocznie się niebawem. Cały czas 
trwa też budowa kanalizacji w miejscowościach Dąbrówka 
i Stara Wieś. Roboty prowadzone są na ul. Mazowiec-
kiej, Majowej, Myśliwskiej w Dąbrówce, ul. Dąbrowieckiej  
i Parkowej w Starej Wsi. To największe zadanie w ramach 
ww projektu. Prace budowlane powinny zakończyć się na 
jesieni 2022 r. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
sieci będziemy Państwa informować o możliwości uzyska-
nia warunków przyłączenia się do sieci oraz wykonania 
przyłączy indywidualnych na terenie posesji.

Ul. Mazowiecka w Dąbrówce

Rondo ul. Mazowieckiej i ul. Prostej

Ul. Mickiewicza w Starej Wsi

Ul. Mazowiecka w Dąbrówce

Ul. Strażacka w Dąbrówce

Ul. Mazowiecka w Dąbrówce
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INWESTYCJE

PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI, 
BO SIĘ OPŁACA!

Szanowni Mieszkańcy, podłączenie budynku do gminnej nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej nie 
tylko poprawi Wasz komfort życia, ale będzie też miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne!
A dlaczego warto? Zapłacisz mniej za kanalizację niż 
za ciągłe wybierania szamba, wartość Państwa nieru-
chomości znacznie wzrośnie, będziecie mieć zagwa-
rantowaną jakość wody, bezpieczny i wygodny odpływ 
zużytej wody, zadbacie o środowisko naturalne, w któ-
rym żyjecie… Przyłączenie gwarantuje duże oszczędno-
ści w Państwa budżecie domowym. 

Oto przykład: Czteroosobowa rodzina wytwarza 
średnio ok. 10 m3 ścieków miesięcznie. Koszt ich wy-
wozu wynosi ok. 275,00 zł, natomiast aktualny koszt 
odprowadzenia ścieków do kanalizacji, to 128,46 zł. 
brutto. Wywóz szamba 275,00 zł. w ciągu roku 
kosztować będzie 3.300,00 zł. a w okresie 5 lat, to 
aż 16.500,00. Przy kanalizacji: 128,46 zł., to w roku 
1.541,52 a w okresie 5 lat, tylko 7.707,60 zł. Z tego 
prostego rachunku wynika duża oszczędność. A prze-
cież im większa rodzina, tym zysk z oszczędności jest 
większy.
Wykonaj tylko jeden krok: Jeśli jest już pobudo-
wana sieć, wystarczy wybrać wykonawcę, który 
wszystko wykona za Państwa!
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INWESTYCJE

MAMY JUŻ RONDO W CELESTYNOWIE
Zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej - ul. Reguckiej z drogą powiatową - ul. 
Św. Kazimierza oraz drogą gminną - ul. Rękasa w Ce-
lestynowie. W dniu 28 czerwca 2022 r. Wykonawca 
– firma „PHU” TOWEMO MONIKA SZCZYGIEŁ wy-
konała oznakowanie poziome ronda. Przebudowa-
ne skrzyżowanie poprawi bezpieczeństwo w centrum 
miejscowości, wymuszając na kierujących zmniejszenie 
prędkości przy jednoczesnym zachowaniu płynności 
ruchu. Ułatwi także komunikację dużym samochodom 
dostawczym przy zachowaniu poziomu bezpieczeń-
stwa. Inwestycja jest realizowana dzięki współpracy 
Gminy Celestynów, Powiatu Otwockiego i Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Gmina Celestynów 
przekazała część nieruchomości niezbędnej do budo-
wy ronda. Powiat Otwocki zlecił opracowanie kom-
pletnej dokumentacji projektowej. Natomiast Samorząd 
Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny jest 
za budowę ronda. Właśnie dzięki takiej współpracy 
możemy szybciej cieszyć się szlakami komunikacyjny-

mi bezpieczniejszymi i wygodniejszymi dla wszystkich 
użytkowników. Koszt przebudowy skrzyżowania to ok.  
1,4 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego.

A. Dębiec

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  
W DĄBRÓWCE I STAREJ WSI

27 czerwca odbyło się spotkanie w terenie, w sprawie przebudowy drogi powiatowej - ul. Fabrycz-
nej w Starej Wsi oraz ul. Mazowieckiej w Dąbrówce..

W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Celestynów Witold 
Kwiatkowski, dyrektor ZDP Paweł Grzybowski, przedsta-
wiciele firmy SANTEX -  wykonawcy kanalizacji sanitarnej  
w Dąbrówce i Starej Wsi oraz przedstawiciel firmy TOMI-
RAF - wykonawcy przebudowy drogi powiatowej.
Obecnie kończą się prace związane z budową kanalizacji 
sanitarnej w drogach powiatowych, które są wykonywane 
na zlecenie Gminy Celestynów. W pierwszych dniach lipca 
firma SANTEX opuści pas drogowy drogi powiatowej, jed-
nak swoje prace w drogach gminnych planuje zakończyć 
do końca września 2022r. Jednocześnie na początku lipca 
swoje prace rozpocznie w tym rejonie firma TOMIRAF, któ-
ra na zlecenie Powiatu Otwockiego będzie przebudo-
wywała ul. Fabryczną w Starej Wsi oraz ul. Mazowiec-
ką w Dąbrówce, poprzez wykonanie nowej podbudowy 
pod jezdnią. Według wstępnego harmonogramu na ul. Fa-
brycznej prace rozpoczną się na początku lipca i potrwają 
do końca sierpnia 2022. Natomiast na ul. Mazowieckiej  
w Dąbrówce planuje się zacząć roboty w połowie lipca  
i zakończyć w październiku. Harmonogram może ulec 
zmianie, jednak w tych miesiącach mieszkańcy miejscowo-
ści oraz pozostali uczestnicy ruchu drogowego muszą liczyć 
się z utrudnieniami i czasowymi zamknięciami dróg. Na bie-

żąco będziemy starali się Państwa informować na naszych 
stronach internetowych i na facebooku o przewidzianych 
zamknięciach i trasach objazdów. 

Trwają prace na ul. Kolejowej w Starej Wsi
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INWESTYCJE

REMONTY DRÓG
Wymienione niżej drogi są aktualnie re-
montowane
Ponurzyca – remont drogi gminnej 
w „Szkolmakach”. Remont polega na 
wykonaniu podbudowy z kruszywa ła-
manego na odcinku 220 mb. i szer 3m 
– 24.354,00 zł
Stara Wieś ul. Prusa – Wykonanie na-
wierzchni z wtórnej mieszanki mineralno 
– bitumicznej wraz z wykonaniem pobo-
czy na odcinku o dł. 70 mb. i szer. 4,5. 
Remont wykonany został ze środków 
Funduszu Sołeckiego – 16.918,65 zł
Glina ul. Polna ul. na Skraju – wyko-
nanie podbudowy z kruszywa beto-
nowego o gr. 20 cm po zagęszcze-
niu, oraz kruszywa łamanego fr. 4/32 
mm na długości 900 m i szer. 3,50 m. 
W ramach tego remontu wykonane zo-
staną również pobocza z kruszywa ła-
manego o szer. po 0,5m z każdej strony  
a także odtworzony zostanie rów - 
koszt 221.400,00 zł
Pogorzel – remont drogi gminnej ul. Po-
lnej na odcinku 255m i szer. 3,5 m wy-
konany zostanie w zakresie wykonania 
podbudowy z kruszywa betonowego 
- koszt wykonania -36.900,00 zł
Ostrowik – wykonanie remontu drogi 
gminnej etap I - polega na wykona-
niu nawierzchni z mieszanki mineralno 
wtórnej ( destrukt)  na długości 450 mb. 
oraz szerokości 4,00 m wraz z wyko-
naniem poboczy, a także oczyszcze-
niem rowu po obydwu stronach drogi 
– 67.650,00 zł

Łączny koszt wykonania remontów 
wynosi – 367.222,65

Ostrowik Ponurzyca

ul. Polna - Glinaul. Polna - Pogorzel

Ponurzyca

ul. Na Skraju - Glina przed realizacją prac

Ponurzyca

ul. Polna - Glina

ul. Polna - Pogorzel ul. Polna - Pogorzel

ul. Prusa - Stara Wieśul. Prusa - Stara Wieś

ul. Prusa - Stara Wieś ul. Prusa - Stara WieśOstrowik Ostrowik
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GMINA POZYSKAŁA  
46 DZIAŁEK DROGOWYCH

22 czerwca Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiat-
kowski i Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak 
podpisali akt notarialny, uznający przekazanie 
Gminie darowiznę nieruchomości, składającą się  
z 46 działek - drogi gminne w Pogorzeli. Jest to ko-
lejny etap działań Gminy Celestynów mający na 
celu regulacje stanu prawnego dróg gminnych. Po-
zyskanie tytułu własności do przedmiotowych działek 
umożliwi Gminie dokończenie rozpoczętych proce-
dur związanych z budową ulic Pięknej i Sportowej 
oraz budowę pozostałych dróg w Pogorzeli.

OŚWIETLENIE BOISKA W GLINIE GOTOWE!
W połowie czerwca zakończono kolejny etap budowy boiska do piłki 
nożnej w miejscowości Glina. W ramach tego etapu budowy wyko-
nano oświetlenie boiska, w którym to zamontowano łącznie 24 sztuki 
profesjonalnych opraw do boisk sportowych na 6 masztach oświetle-
niowych. Dodatkowo została zamontowana rozdzielnia sterowania 
oświetleniem wraz z przystosowaniem jej do rozbudowy instalacji 
elektrycznej. Umożliwi to w następnych etapach przyłączenie kolej-
nych budowanych obiektów składających się na kompleks sportowy  
w miejscowości Glina.
Wykonawcą inwestycji była firma Twój Elektryk 24 z Kątów Wro-
cławskich a inwestycja  zamknęła się w kwocie blisko 145.000,00 
zł.
Warto nadmienić, że w poprzednim roku w ramach funduszu sołeckie-
go miejscowości Glina zostało wykonane ogrodzenie terenu boiska 
sportowego. W kolejnym etapie będzie budowa boiska.

Gmina Celestynów wraz z So-
łectwem Celestynów zakupiła-
monitor interaktywny Iiyama Pro-
Lite TE6504MIS-B2AG 65 cali 
wraz z uchwytem ściennym oraz 
modułem WI-FI dla Szkoły Pod-
stawowej im. Batalionu „Zośka” 
w Celestynowie. Zakupiony mo-
nitor zwiększy multimedialność  
w szkole oraz z pewnością przy-
czyni się do polepszenia stan-
dardów jak i jakości nauki. Duże 
spektrum funkcji tego monitora doprowadzi do uatrakcyj-
nienia prowadzonych lekcji czy zajęć dodatkowych. 

INNOWACYJNA NAUKA W SZKOLE!!!
Dostawcą monitora była fir-
ma Ave Systems z siedzibą  
w Otwocku. Koszt przed-
sięwzięcia wyniósł blisko  
10 tysięcy złotych i został sfi-
nansowany z budżetu Gminy 
Celestynów w ramach fundu-
szu sołeckiego miejscowości 
Celestynów. 
Jest to już drugi rok z rzędu, 
w którym Gmina Celestynów 
wraz z sołtysem miejscowości 

Celestynów przyczynia się do zwiększenia multimedial-
ności w naszej szkole.
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WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

KOLEJNY TRYUMF 
UCZENNIC SZKOŁY W STAREJ WSI

Po raz trzeci Szkoła Podstawowa im. 
Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej 
Wsi przestąpiła do ogólnopolskiego 
konkursu ,,Solidarność i odpowie-
dzialność. Droga dzieci syberyjskich 
do Polski – pomoc Japonii i Polonii 
amerykańskiej 1919-1922”,  orga-
nizowanego przez Muzeum Sztuki  
i Techniki Japońskiej w Krakowie. 
Partnerem Konkursu był Social Wel-
fare Corporation Fukudenkai w To-
kio. Honorowy patronat nad Kon-
kursem objęli Ambasada Japonii  
w Polsce, Ambasada Polski w Japo-

nii oraz Instytut Polski w Tokio, Konsul 
Honorowy Japonii w Krakowie.
Konkurs skierowany był do uczniów 

klas VII i VIII szkół pod-
stawowych oraz do 
uczniów szkół ponad-
podstawowych i został 
podzielony na dwa 
etapy. Pierwszy, to tra-
dycyjny konkurs wie-
dzy o wydarzeniach, 
obejmujący dzieje 
polskich dzieci sybe-
ryjskich i pomoc Japo-
nii a drugi, to konkurs 
form literackich, plastycznych, multi-
medialnych i muzycznych. Zadanie 

konkursowe dotyczyło 
w szczególności od-
powiedzi na pytania: 
,,Czego uczy pomoc 
Japonii udzielona dzie-
ciom polskim z Syberii? 
Jaką to lekcję niesie dla 
mnie, dla moich rówie-
śników, dla dorosłych, 
dla naszego państwa, 
dla społeczeństwa, 
dla szerszego świata?”  
Z satysfakcją informuje-

my, że w tym wyjątkowym dla naszej 
Szkoły konkursie, 15 czerwca obraz 
namalowany na płótnie akwarelami 

i akrylami przez Kingę Zwierzchow-
ską, zdobył I miejsce. II miejsce wy-
walczyły uczennice: Nikola Korpysz 
i Oliwia Solecka, prezentując pro-
gram słowno-muzyczny. Wyróżnie-
nie otrzymały: Maja Mikołajczyk, 
Zuzanna Dąbrowska, Julia Toma-
szewska (za wiersz),  Lena Cichec-
ka, Pola Cichecka, Natalia Pilewska 
(za film), Gaja Włodarczyk (za ob-
raz). Wszystkie uczennice zostały 
nagrodzone bonami upominkowymi 
do Empiku i nagrodami rzeczowy-
mi. Uczniów w przygotowaniu prac 
konkursowych wspierały nauczyciel-
ki: Urszula Frelek, Agnieszka Szer-
szenowicz i Beata Koc. Gratulujemy 
i życzymy sukcesów w przyszłości!

U. Frelek
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DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI
Oficjalnie ogłaszamy, że pierwszy w historii Ogólnopol-
ski Konkurs Twórczości Anglojęzycznej „Dwujęzyczne 
Dzieci” został rozstrzygnięty 31 maja 2022 roku. Komisja 
w składzie p. Witold Kwiatkowski – Wójt Gminy Cele-
stynów, p. Edyta Wrzosek – Kierownik Zakładu Obsłu-
gi Szkół oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Celestynowie Elżbieta Płuciennik, oceniła występy  
w dwóch kategoriach: Baby Beetles – dzieci młod-
sze oraz Tom and Keri – dzieci starsze. Organizatorzy 
ufundowali dla zwycięzców wartościowe nagrody rze-
czowy, zaś koordynatorzy programu „Dwujęzyczne 
Dzieci” przygotowali kody dostępu do kursu w wersji cy-
frowej. Warto zaznaczyć, że Przedszkole Samorządowe 
w Celestynowie jako organizator nie brało udziału  

w konkursie, natomiast przygotowaliśmy nagranie pio-
senki tytułowej kursu w wykonaniu wszystkich przedszko-
laków. Prawie 200 dzieci śpiewało jednocześnie pio-
senkę „Tom and Keri Theme Song”? Dla nas to świetna 
zabawa! Mogą się Państwo o tym przekonać oglądając 
nagranie: https://przedszkolecelestynow.szkolnastro-
na.pl/a,7028,tom-and-keri-theme-song-w-wykonaniu-
-dzieci-z-przedszkola-samorzadowego-w-celestynowie
Organizacja konkursu pozwoliła na promocję naszej 
placówki oraz Gminy Celestynów na szczeblu nie tylko 
ogólnopolskim, ale i światowym. Szczególne podzię-
kowania dla naszego przedszkola za wspaniałą ini-
cjatywę przesłała autorka kursu Claire Selby: https://
www.youtube.com/watch?v=6qVRcdXl1_g

W Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” po raz drugi 
odbył się konkurs fotograficzno- plastyczny dla dzieci z klas 
0-III  oraz ich rodziców pt. „Majowe kwiaty”. Ideą konkursu 
było wykonanie pracy plastycznej na podstawie wykonanego 
wcześniej zdjęcia kwiatów. Jedną z prac wykonuje dziecko,  
a drugą rodzic. W tym roku wpłynęło wiele pięknych prac, cięż-
ko było wybrać najlepszą. Jury brało pod uwagę samodziel-
ność wykonywanych prac oraz kreatywność. Na I miejscu ex 
aequo znalazły się prace Ignacego K. oraz Ady Cz., na II miej-
scu ex aequo Marcina P. oraz Franciszka Sz., na III miejscu Le-
ona S. Wyróżnienia otrzymali: Ksawery W., Zuzanna N., Adam 
F. oraz Leon R. Gratuluję laureatom oraz wyróżnionym dzieciom 
i rodzicom, i dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli  udział w tym 
konkursie.

JB

ZDOLNI TAK SAMO 
JAK RODZICE

AKTYWNE POZNAWANIE GMINY CELESTYNÓW

Dzieci z grupy „Stokrotki” uczęszczające do PSP im. 
Batalionu „Zośka” w roku szkolnym 2021/22 brały 
udział w projekcie edukacyjnym „Ćwiczysz? Będziesz 
zdrowszy”. Założeniem programu jest ruch na świe-
żym powietrzu połączony ze zwiedzaniem ciekawych 
miejsc na terenie Gminy Celestynów, ale i troszkę dalej. 
Rodzice bardzo chętnie wybierali się ze swoimi pocie-
chami na wycieczki, które potem relacjonowali. Do za-
lecanych do odwiedzenia miejsc były m.in.: Żółwi Staw 
w Regucie, Bagno Całowanie, Goździkowe Bagno, 
Jezioro Celestyn, Rezerwat Przyrody „Na Torfach” oraz 
plaża nad Wisłą czy miejska plaża w Otwocku nad 
rzeką Świder i inne. Wspólnie spędzony czas na łonie 
natury bardzo cieszył dzieci i ich rodziców. Projekt edu-
kacyjny trwał od września 2021r. do czerwca 2022r. 
Na każdy miesiąc było zaplanowane odwiedzenie 
jednego z miejsc połączone z różnymi aktywnościami 

jak np. rzuty szyszkami do celu, skakanie, biegi, jazda na 
rowerze czy przeskoki przez pnie drzew. Zachęcam do 
dbania o zdrowie poprzez ruch na świeżym powietrzu. 

JB
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SZTUKA

PLENER MALARSKI 
W CELESTYNOWIE

Rok 2022 jest czasem jubileuszo-
wym dla gminy Celestynów. Ob-
chodzimy 70-lecie jej powstania,  
a to wyjątkowa rocznica. Organi-
zowane są wystawy, 
turnieje, piesze wy-
prawy itp. - wszystko 
po to by wspólnie 
świętować i spędzać 
razem ten czas, aby 
lepiej się poznać. 
Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu by 
uczcić tą rocznicę 
zorganizował plener 
malarsko-rzeźbiarski, a zaproszeni 
twórcy na oczach wielbicieli sztu-
ki realizowali swe dzieła. Grupa 
malarska prace tworzyła przez trzy 
dni (8-10.06.2022). Pierwszego 
dnia w bardzo ciekawym miejscu  
- w ogrodzie deszczowym przy 
Szkole Podstawowej w Celestyno-
wie. Drugi dzień, ze względu na nie-
pewną pogodę, odbył się w łączniku 
przy hali sportowej. Dzień finałowy 
realizowany był w cieniu naszej alei 
dębowej w celestynowskim parku, 
który w przyszłości może stanie się 
ogrodem sztuki. Grupa rzeźbiarska, 
ze względu na zdarzenia losowe, 
realizację swoich prac przełożyła na 
inny termin. Malarki szukały inspiracji 
do swoich prac w przyrodzie, malu-
jąc charakterystyczne miejsca naszej 

gminy. Elżbieta Kręgielewska nama-
lowała Białą Górę, która w przeszło-
ści przysłużyła się budowie szkoły  
w Celestynowie, Urszula Saba-

ła detal z Bagna Goździkowego, 
wełniankę - biało kwitnącą trawę, 
która jest ozdobą naszych bagien  
w okresie wiosennym, zaś Lucyna 
Rutkowska Pejzaż Francuski z lawen-
dą na pierwszym planie i miastecz-
kiem Clapiers w tle. Te trzy prace 
swoją stylistyką nawiązują do im-
presjonizmu. Inaczej bardziej reali-
stycznie swoje obrazy namalowały 
kolejne malarki: Janina Galas pejzaż  
z jeziorem z Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego, który swoim pla-
nem obejmuje najdalej przestrzeń, 
Janina Klejn przeniosła nas na Goź-
dzikowe Bagno spowite jesienną 
kolorystyką, natomiast Helena Kili-
szek również przenosi nas w głęboki 
las, gdzie bobry budują swoje tamy, 
gdzie na bagnach kwitną kaczeńce 

- obraz ten namalowany jest z taką 
dokładnością i dbałością o szcze-
góły jakbyśmy mieli do czynienia  
z malarstwem hiperrealistycz-

nym. Praca Moniki 
Grajdy -Widul ińsk ie j 
- kuratorki pleneru, styli-
stycznie zmierza ku fo-
wizmowi, formę czerpie  
z natury, zaś kolorystkę 
nadaje w sposób za-
skakujący, intrygując 
odbiorców, szczególnie 
tych, którzy doszukują 
się odniesienia w rze-

czywistości. Podczas pleneru powsta-
ły ujmujące i bardzo zróżnicowane 
prace, które dołączą do gminnego 
zbioru dzieł naszych lokalnych twór-
ców. Serdecznie dziękuję organi-
zatorom pleneru za piękną oprawę 
rozpoczęcia i zakończenia pleneru, 
nad którą czuwali Wójt Gminy Cele-
stynów Pan Witold Kwiatkowski oraz 
dyrektor GOKiS Joanna Mokrzycka. 
Dziękujemy za wszystkie relacje, któ-
re pojawiły się w Internecie, wszystkie 
udostępnienia i polubienia. 
Dziękuję wszystkim odwiedzają-
cych twórców podczas ich pra-
cy, za wszystkie słowa wsparcia  
i uznania, choć nie jest łatwo tworzyć 
na oczach publiczności. 

Monika  
Grajda-Widulińska
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PLENER RZEŹBIARSKI

Już po raz trzeci z inicjatywy prze-
wodniczącego Komisji Kultury Rady 
Gminy Celestynów, 
artysty Wiktora Pia-
seckiego, rozpoczął 
się 28 czerwca 
rzeźbiarski plener  
w pracowni artysty  
w Dąbrówce przy  
ul. Mazowieckiej 81. 
Biorą w nim udział: 
komisarz i pomysło-
dawca Wiktor Pia-
secki i Kazimierz 
Kakowski. 
Pierwszego dnia 
rzeźbiarzy odwie-
dziła młodzież 

z sekcji plastycznej 
Powiatowego Mło-
dzieżowego Domu 
Kultury w Otwocku 
ze swoją instruktorką 
Moniką Grajda-Wi-
dulińską. Artyści przy-
bliżyli młodzieży róż-
ne techniki rzeźbienia 
w drewnie.

Przez kolejne dwa dni 
pracownię Wiktora 
Piaseckiego odwie-
dziło wielu mieszkań-

ców, szczególnie osoby młode. 
Rzeźby staną przy już istnieją-
cych w pobliżu Hali Sportowej  
w Celestynowie.
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GMINNY DZIEŃ 
BEZPIECZEŃSTWA 2022 ZA NAMI

19 czerwca odbył się Gminny Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem „Bezpieczeństwo Mojej Gminy 
Naszą Przyszłością”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Europa 112, a współorganizatora-
mi Gmina Celestynów i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie.

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Gminy 
Celestynów, Gminny Dzień Bez-
pieczeństwa został zorganizowany  
w formie wydarzenia plenerowego 
dla wszystkich mieszkańców, łączące-
go wiele służb i formacji związanych 
z szeroko pojętym bezpieczeństwem. 
Inspiracją do organizacji Gminnego 
Dnia Bezpieczeństwa było powołanie 
w 2018 roku Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych w Gminie Celestynów 
oraz ich aktywizacja. 
Warto przypomnieć, 
że obecnie na terenie 
naszej Gminy działa  
6 Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych  
w 6 Ochotniczych 
Strażach Pożarnych.
W trakcie Gminnego 
Bezpieczeństwa można 
było zobaczyć poka-
zy udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej w wy-
konaniu strażaków-ratowników  
z Wojskowego Ośrodka Farmacji 
i Techniki Medycznej w Celesty-
nowie a także pokaz tresury psów, 
który także zaprezentowali żołnie-
rze z tego samego Ośrodka. 
Mieszkańcy, w tym młodzież, chęt-

nie brali udział także  
w lekcjach samoobro-
ny prowadzonych 
przez doświadczone-
go trenera Mirosła-
wa Plata z Akademii 
Dalekowschodnich 
Sztuk Walki Jissenkan 
Otwock. Dla chęt-
nych czekał konkurs 
z nagrodami na te-
mat wiedzy o Gminie 
Celestynów, a dla 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
quiz wiedzy o bezpieczeństwie. 
Uczestnicy wydarzenia mogli również 
wysłuchać wykładu dotyczącego 
bezpieczeństwa antyterrorystyczne-
go prowadzonego przez przedsta-

wiciela Fundacji Europa 112 
i byłego oficera Biura Ope-
racji Antyterrorystycznych 
Dariusza Zdziebko. 
Ważnym punktem Gminne-
go Dnia Bezpieczeństwa 
był także pokaz ewakuacji 
budynku szkoły, w któ-
rym brali udział strażacy  
z Gminy Celestynów oraz 
Powiatu Otwockiego. 

BEZPIECZEŃSTWO
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Na terenie imprezy czekały stoiska 
różnych służb w tym: Policji, WOPR, 
Ochotniczych Straży Pożarnych  
z naszej Gminy, Służby Więzien-
nej, Wojskowego Ośrodka Farmacji  
i Techniki Medycznej. Dużym po-
wodzeniem cieszył się także namiot 
profilaktyczny, w którym można było 
m.in. założyć alko i narkogogle. 
Porad udzielali także członkowie 
GKRPA, na ich stoisku można było 
otrzymać np. jednorazowe alkote-
sty oraz ulotki profilaktyczne. Biuro 
Promocji rozdawało także akceso-
ria bezpieczeństwa w postaci od-
blasków, kamizelek oraz opasek  
w ramach prowadzonej akcji „Bądź 
Widoczny Na Rowerze”. Powodze-
niem cieszyło się również stoisko 
Koła Gospodyń Wiejskich w Dąb-
rówce. 
Finałem Gminnego Dnia Bezpie-
czeństwa było wręczenie nagród 
w konkursie dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z Gminy Cele-
stynów, w ramach którego drużyny 
przygotowywały wcześniej prace 
plastyczne związane z historią Gmi-
ny oraz bezpieczeństwem oraz pre-
zentowały swoje talenty muzyczne, 
taneczne i recytatorskie. Nagrody 
na scenie wręczał Wójt Gminy Wi-
told Kwiatkowski oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Romuald Ziętala. 
W konkursie wyróżnienie zdobyły 
drużyny z Celestynowa i Dąbrówki, 
które otrzymały w nagrodę lampy 
do namiotu ufundowane przez Fun-
dację Europy 112. Trzecie miejsce 
zajęła MDP Podbiel, która otrzymała 
nagrodę w postaci wizyty w Cen-
trum Nauki Kopernik.  

Nagrodę ufundował Pan Mar-
cin Sibilski – właściciel Delika-
tesów Kulfon. Drugie miejsce 
na podium zajęła MPD Dyzin, 
która otrzymała w nagrodę 
„Dzień w Parku Linowym” rów-
nież ufundowaną przez Pana 
Marcin Sibilskiego.
W konkursie zwyciężyła MDP 
Zabieżki, która w nagrodę 
otrzymała grupowe lekcje 
pływania z instruktorem. Tę 
nagrodę ufundowała Gmina 
Celestynów. 
Na zakończenie dla publicz-
ności zaśpiewały w języku 
ukraińskim wokalistki: Yana 
Semerenko oraz Ksenia Onufri-
jenko. Ich występ nawiązywał 
do organizowanych akcji 
Pomocy dla Ukrainy przez Gmi-
nę Celestynów. Wystąpiła 
także Aleksandra Gałecka 
– zwyciężczyni Festiwalu Pio-
senki Żołnierskiej w Lublińcu. 
Można było również obej-
rzeć musztrę paradną  
w wykonaniu uczniów Klasy 
Wojskowej z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicz-
nych im. Stanisława Staszica  
w Otwocku. 
Gratulujemy laureatom konkur-
su i dziękujemy za udział w na-
szym wydarzeniu. Bardzo też 
dziękujemy Michałowi Niem-
cowi - kierownikowi referatu 
promocji Gminy Celestynów 
za wspaniałe przygotowanie  
i prowadzenie całej imprezy

BEZPIECZEŃSTWO
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SOŁECTWA

PIKNIK RODZINNY DWÓCH SOŁECTW
Sąsiadujące ze sobą sołectwa Dyzin i Jatne, przy wydatnej po-
mocy druhów z OSP Dyzin i radnej Moniki Górskiej, zorganizo-
wały dla swoich mieszkańców rodzinny piknik z atrakcjami. Na 
rozległej łące, użyczonej przez Przemysława Popisa, działo się 
wiele. Dzieci bawiły się na dmuchańcach i brały udział w konkur-
sach sportowych, prowadzonych przez Michała Kwietnia z GO-
KiS, dorośli oglądali pokazy iluzjonisty Mago i słuchali piosenek 
w wykonaniu zespołów „Kądziołeczka”, „Perkus” a także zawo-
dów strażackich OSP Dyzin. Organizatorzy zadbali też o coś do 
jedzenia. Była grochówka, dania z grilla, ciasta upieczone przez 
mieszkańców, wata cukrowa, popkorn... Na zakończenie straża-
cy z OSP Dąbrówka zademonstrowali gaszenie palącej się słomy.

K. Bereda

SOŁECTWA Z INWENCJĄ WYBRANE
Grzybobranie, promocja bezpieczeństwa nad wodą oraz koncert 
piosenek powstańczych, to trzy inicjatywy sołectw nagrodzone  
w konkursie „Sołectwo z inwencją”.
W konkursie ogłoszonym przez 
Wójta Gminy Witolda Kwiatkow-
skiego wzięło udział sześć sołectw, 
które zgłosiły chęć realizacji na swo-
im terenie dodatkowej inicjatywy. W 
wyniku oceny spośród nich wyłonio-
ne zostały trzy. 
Zwycięskie przedsięwzięcia realizo-
wały będą następujące sołectwa: 
Podbiel, Ponurzyca, Regut. 
Koszty realizacji każdego z nich  
w wysokości do 10 tys. zostaną sfi-
nansowane przez Gminę. 

PODBIEL, 
przeprowadzi wydarzenie pod na-
zwą „Grzybobranie z kulturą i trady-
cją w koszyku” w ramach jednodnio-
wego spotkania, podczas którego 
zaplanowano również przedstawie-
nie dla dzieci w wykonaniu rodzi-
ców oraz różne formy prezentacji 

lokalnej kultury i zasobów przyrod-
niczych, od wykładu po warsztaty i 
wystawę fotograficzną. Dodatkowo 
wydarzenie to zakłada realizację 
inicjatyw finansowanych w ramach 
programu „Mazowsze Lokalnie”. 

PONURZYCA, 
poprzez występ warszawskiej kapeli 
wykonującej piosenki powstańcze, 
w przeddzień 78. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego 
przypomni lokalnej społeczności o 
patriotyzmie, historii i bohaterach. 
A to wszystko działo się będzie ze 
scenografią w tle przedstawiającą 
barykadę powstańczą.

REGUT, 
wykorzystując występujący na jego 
terenie staw „Żółw” zaplanował wy-
darzenie pod nazwą „Bezpiecznie 

nad Wodą”. W jego trakcie odbędą 
się pokazy ratownictwa wodnego, 
zawody m.in. kajakarskie, tematycz-
ny bieg na orientację czy pokaz tra-
dycyjnego prania na tarze. 
Wszystkim sołectwom gratulujemy 
pomysłów, a laureatom życzymy 
sprawnej organizacji spotkania, tak 
aby w drugim etapie konkursu za-
walczyć o dodatkową nagrodę dla 
swojej miejscowości.
Dziękujemy za uczestnictwo w kon-
kursie pozostałym sołectwom: Za-
bieżki, Stara Wieś, Dąbrówka.



                         17

www.celestynow.pl      czerwiec nr 6 (282)/22 70 LAT GMINY CELESTYNÓW

5 czerwca na łące przy ul. Karczewskiej w Dąbrówce, 
rozbrzmiewała głośna muzyka, radosny śmiech dzieci, 
beczenie owiec i syrena strażacka. Wszystko to za spra-
wą Sołectwa Dąbrówka przy wsparciu Koła Gospodyń. 
Działo się wiele: po łące jeździł kowboj w kapeluszu  

z coltami w kaburach, chętnie pozując do zdjęć  
z dziećmi i doro-

PIKNIK Z POKAZEM  
DRUHÓW Z OSP

słymi, bryczka woziła ich po terenie, dmuchane zjeż-
dżalnie uginały się pod ciężarem śmiejących się dzieci, 
a namiot, pod którym Panie z Koła Gospodyń często-
wały ciastami łasuchów, bez przerwy był oblegany. 
Natomiast w cieniu za stołem siedział Ryotaro Sakamoto  
i wszystkim chętnym wypisywał ich imiona po japońsku. 
Jednak gwoździem programu okazał się zaplanowany 
pokaz gaszenia płonącej słomy przez druhów OSP Dą-
brówka i ratowanie przez Młodzieżową Drużynę Pożar-
niczą poszkodowaną osobę.

SOŁECTWA                          17
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CELESTYNÓW MA BYĆ 
MIASTEM CZY WSIĄ?

10 czerwca odbyła się Debata Oksfordzka 
przygotowana przez uczniów i pedagogów 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bata-
lionu „Zośka” w Celestynowie. Motywem 
przewodnim debaty był temat: „Jaki będzie 
Celestynów?”. Młodzież podzielona była na 
2 grupy: zwolenników opcji, aby Celestynów 
stał się miastem oraz tych, którzy uważali, że 
powinien zostać gminą wiejską. Zdecydo-
wanie wygrała ta druga opcja. W ramach 
Debaty w roli eksperta głos zabrał Wójt Wi-
told Kwiatkowski, który dziękując młodzieży 
za profesjonalne przygotowanie debaty, 
podkreślił jak ważna jest rola młodych ludzi  
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
oraz przedstawił pomysł stworzenia Mło-
dzieżowej Rady Gminy. Dodał ponadto, że 
wszystkie postulaty zwolenników miasta, jak 
między innymi dom kultury ze sceną teatral-
ną i kinową, żłobek a nawet szkoła średnia, 
gdy tylko będzie takie zapotrzebowanie zo-
staną w niedalekiej przyszłości zrealizowane.  
Większość biorących udział w debacie była 
za tym, jak jest, czyli za wsią!

EDUKACJA
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ZHP

Maćka Bittnera, jako dowódcę  
I Kompanii w Batalionie “Zośka”, 
poznałam w 1943 roku, kiedy sama 
pełniłam funkcję łączniczki poszcze-
gólnych plutonów w pierwszej kom-
panii. O ile z plutonami spotykałam 
się na co dzień, z nim nie, ale oczy-
wiście go poznałam, i bardzo mi 
imponował. Bardzo mi się podobał, 
zarówno jako dowódca, jak i chło-
pak. Wspaniale wyglądał. Był wyso-
kim szatynem, z lekko bujnymi, krę-
conymi włosami - bardzo przystojny. 
Co go charakteryzowało, to to, że 
zawsze chodził wyprostowany,  
z podniesioną głową. To była posta-
wa odzwierciedlająca jego cechy. 
Nigdy nie dopuścił do siebie, że 
jesteśmy poddani Niemcom. Często 
powtarzał, że wierzy w swoją szczę-
śliwą gwiazdę, działał zawsze, aby 
tą niepodległość Polski przybliżyć. 
Chociaż w zasadzie panowała 
konspiracja, to wiedzieliśmy wszy-
scy, że był synem generała, więc 
na pewno odziedziczył po ojcu coś  
z postawy wojskowej. Jednocześnie 
nie był “sztywnym żołnierzem”. Ja-
koś zawsze był niezwykle pogodny, 
uśmiechnięty, życzliwy dla ludzi. Nie 
był taki tylko dla wysoko postawio-
nych ludzi, lecz także dla młodszych 
osób, dziewczyn (które wtedy były 
przez niektórych mocno dyskrymi-
nowane i bardzo niechętnie przyj-
mowane, bo uważano, że nic nie 
umiemy i nic nie pomożemy). To go 
cechowało. Taką “skrzynką” łącz-
ności między plutonami a kompa-
nią był sklep z futrami przy Alejach 
Jerozolimskich, gdzie urzędowała 
Hanka Bolkiewicz, później Celińska, 
do której przychodziły Niemki. Tam 
właśnie wymieniało się meldunki. 
Ja chodziłam tam codziennie. Całą 
pocztę od plutonu do kompanii  
i na odwrót, otrzymywałam i dostar-
czałam właśnie przez tą “skrzynkę”. 
Mój rewir plutonów znajdował się 

O SŁAWOMIRZE MACIEJU BITTNERZE PS. „MACIEK” – 
dowódcy grupy „Więźniarka” podczas Akcji pod Celestynowem

Relacja łączniczki Anny Jakubowskiej ps. “Paulinki”

głównie na Woli, w związku z tym 
miałam pseudonim “Hanka z Woli”. 
Jednakże w tym czasie złożyło się, 
że łączniczek “Hanek” było kil-
ka. Była “Hanka Biała”, “Hanka 
Czarna”. Maciek kiedyś adresując 
poszczególne polecenia do po-
szczególnych jednostek, powiedział 
do swojej łączniczki “Zaraz, jak to  
w końcu jest z tymi “Hankami”? “Bia-
ła”, “Czarna”, “Z Woli” - ja się nie 
mogę w tym połapać! Napisz, że 
z mojego rozkazu “Hanka z Woli” 
będzie się nazywała Paulinka”. Ja 
idąc po wszystkie meldunki, usłysza-
łam od Hanki Bolkiewicz, że jeden 
meldunek jest bezpośrednio do mnie 
zaadresowany przez Maćka. Prze-
czytałam go, było w nim napisane 
“Z rozkazu dowódcy kompanii, od 
dzisiaj nosisz pseudonim “Paulin-
ka””. I tak zostałam “Paulinką”. Jest 
to dla mnie bardzo wzruszające 
wspomnienie, ponieważ przez cały 
ten okres po wojnie, a nawet dziś, 
moi koledzy i koleżanki, którzy jesz-
cze żyją, nie mówią do mnie inaczej, 
tylko “Paulinko”.  Chciałabym jesz-
cze opowiedzieć o jednej rzeczy, 
która Maćka charakteryzuje. Był on 
wojownikiem bardzo romantycz-
nym, w odróżnieniu od niektórych 
innych, świecących postawą bardzo 
żołnierską i zdyscyplinowaną. Był 
zakochany, jak wiadomo z relacji 
Barbary Bachowicz. Z jego listów 
łatwo można było wywnioskować, 
jak bardzo romantyczną miał naturę. 
Pamiętam, że kiedyś szłam z nim po 
Warszawie, gdy mieliśmy gdzieś coś 
wspólnie załatwić. Było to w czasie 
bombardowań pojedynczych do-
mów w Warszawie. Szliśmy ulicą, 
zdaję się że Koszykową, przecho-
dząc obok świeżo zbombardowa-
nego domu, wokół wszędzie leżał 
gruz, rozwalone cegły oraz chodni-
kowe płyty. Przystanął w tym miejscu  
i powiedział do mnie bardzo po-

ważnym głosem: “Popatrz, jak to 
łatwo zburzyć, a jak trudno potem 
odbudować”. To zdanie bardzo 
do niego nie pasowało, ponieważ 
zawsze w towarzystwie był weso-
ły, żartował. To bardzo smutne, ale 
także bardzo mądre i nadal aktual-
ne zdanie, które wypłynęło z jego 
ust, wyjątkowo mocno zapadło mi 
w pamięć. Jego aresztowanie było 
dla nas absolutnym szokiem. To był 
chłopak, który przyciągał wzrokiem 
Niemców. Wszyscy mu to mówili. 
Przyciągały uwagę także jego buty, 
zawsze wypastowane, “wyglanco-
wane”, świecące. Nigdy także nie 
nosił czapki, niezależnie od tego, 
czy była to zima, czy lato. Zwra-
cał swoim wyglądem zewnętrznym 
ich uwagę. Historycy tego nie roz-
strzygnęli, ale mówiono, że to był 
przypadek, że wyszedł on z Alei 
Niepodległości od swojego kolegi 
Okomskiego, u którego została jesz-
cze chwilę jego łączniczka. Wycho-
dząc dostał się prosto w ręce Niem-
ców. Jego ojciec i całe środowisko 
robiło rozpoznanie, aby dowiedzieć 
się, gdzie został zabrany. Ja wspo-
minając Maćka, myślę o jego oso-
bowości, sposobie bycia i niezwykłej 
wierzę w tę jego szczęśliwą gwiaz-
dę. Zawszę myślę o tym, że gdyby 
on nawet zginął w czasie Powstania, 
jak wielu moich kolegów i koleża-
nek, zginął by w walce z Niemcami.  
W walce, bezpośredniej.  

relację spisała  Małgorzata Kulka 
z 14 Sobieńskiej Drużyny  

Wielopoziomowej „Stacyjka”  
im. Macieja Bittnera
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SOŁECTWA

Historia Sołectw Gminy Celestynów
ciąg dalszy.

Miejscowość nie zajmuje dużego te-
renu, ale jest bardzo charakterystycz-
na, bowiem w jej okolicy znajdują się 
lasy sosnowe i polodowcowe wy-
dmy. Regut powstał w XVI wieku. Na-

leżał wówczas do starostwa osieckie-
go. Był wsią królewską. 
Szansą na rozwój miała się stać Kon-
stytucja 3 maja. Jednak rzeczywistość 
okazała się inna. Walki powstałe  
w obronie konstytucji nie ominę-
ły również Reguta. Tu obozowały 
wojska polskie i przechodziły tędy 
wojska rosyjskie. Przez to chłopi re-

REGUT guccy nie mogli nic zasiać na polach 
podczas insurekcji kościuszkowskiej. 
Znaczny rozkwit nastąpił dopiero  
w XIX w. Wtedy znowu Regut był 
jedną z najbogatszych miejscowo-
ści starostwa osieckiego. Wieś nale-
ży do Parafii Wniebowzięcia NMP  

w Celestynowie. W remizie strażackiej  
w niedziele (oprócz świąt) o godzinie 
16:00 odprawiana jest Msza Święta. 
W marcu 2020 opublikowany został 
reportaż „Jutro sianokosy” (napisa-
ny przez byłą mieszkankę Reguta, 
Martę Matosek), który opisuje losy 
jednego z najstarszych mieszkań-
ca Reguta, Józefa Celińskiego oraz 

jego rodziny, od II wojny światowej 
aż po czasy współczesne. Książka 
ta relacjonuje w prozatorski sposób 
życie codzienne oraz przemiany go-
spodarcze i społeczne zachodzące  
w Regucie od lat 50., jak również pre-
zentuje kulturę ludową mieszkańców 
Reguta i okolic: dożynki, zwyczaje 
weselne, śpiewki ludowe, prace go-
spodarcze i rolnicze. W Regucie, od 
1927 roku działa Ochotnicza Straż 
Pożarna, obecnie jako stowarzysze-
nie. Oprócz działalności ratowni-
czo-gaśniczej, zabezpiecza imprezy 
masowe oraz prowadzi edukację  
z zakresu przeciw działania poża-
rom [przy OSP działa Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza.
Pierwsza szkoła w Regucie powstała 
w latach 20. XX w. W końcu 1922 
roku dzieci rozpoczęły naukę w domu 
prywatnym. W 1926 roku miesz-
kańcy wybudowali budynek szkoły  
z jedną izbą lekcyjną i mieszkaniem 
dla nauczyciela. Składka po 50 ów-
czesnych zł od domostwa oraz ma-
teriał na budowę od mieszkańców  
i z mienia gromadzkiego pozwoliły 
na ukończenie budynku. Dzieci do 
nowej szkoły zaczęły uczęszczać od 
roku szkolnego 1927/28. 
Od końca lat 50. XX w. Szkoła 
Podstawowa w Regucie mieści się  
w kolejnym budynku (budowany  
w latach 1956-58) przy ul. Wia-
tracznej 13. Regut znany jest rów-
nież z drużyny piłkarskiej RKS Bór 
Regut, która oficjalnie powstała  
w 2000 roku. W klubie jest drużyna 
seniorów, oldboyów, cheerleaderek 
oraz kilka drużyn młodzieżowych 
i dziecięcych. Klub dynamicznie 
się rozwija. Stadion piłkarski w Re-
gucie, na którym rozgrywa swoje 
mecze, wybudowali mieszkańcy. 
Oficjalne otwarcie boiska nastąpiło  
13 września 1998 roku. Rocznik 
2005 w roku 2020 zdobył vice mi-
strzostwo Polski w Futsalu.

Szkoła Podst. w Regucie

Boisko RKS Regut
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Wieś  w  Polsce  położona w  woje-
wództwie mazowieckim, w  powie-
cie otwockim, w gminie Celestynów. 
Wieś jest siedzibą  rzymskokatolic-
kiej Parafii Matki Bożej Anielskiej na-
leżącej do  dekanatu Otwock-Kre-
sy i diecezji warszawsko-praskiej. 
Wieś jest położona 
na trasie regional-
nej Kolei Mazowiec-
kich, według danych  
z 2017 roku pociąg 
jeździ tu co godzinę,  
a podróż do  War-
s za w y - Ś ró d m i e -
ście  trwa średnio 
57 minut. Jednak po 
przebudowie linii ko-
lejowej ruch pocią-
gów odbywa się po 
dwóch torach, więc 
wzrosła ich częstotli-
wość i skrócił się czas 
przejazdu. 
W Starej Wsi funk-
cjonuje Zespół 
Szkolno-Przedszkol-
ny. Przedszkole mie-
ści się w dawnej willi 
Franciszka Zawadz-
kiego, przedwojennego fabrykanta 
rowerów z drewnianymi obręczami  
i właściciela dużej części powierzch-
ni Starej Wsi. To on zlecił przed woj-

STARA WIEŚ ną wykonanie wzorcowego planu 
miejscowego wsi. Niestety wojna 
nie pozwoliła tego planu wdrożyć.  
W testamencie swoją nieruchomość 
rodzinną podarował, ogólnie mó-
wiąc, oświacie. Natomiast Szkoła 
zaczęła funkcjonować od 1964 
roku. Wcześniej lekcje odbywały się 
w domach prywatnych w Samuszy-

nie, Glinie i Dyzinie. Pierwszym kie-
rownikiem szkoły była Janina Bury. 
Dziś szkołą i przedszkolem zarzą-
dza Elżbieta Osuch, a szkole trzy 

lata temu nadano imię Polskich Dzie-
ci Syberyjskich. To dla uczczenia 
uratowanych sierot przez Czerwony 
Krzyż Japonii, która sto lat temu wy-
wiozła z dalekiej Syberii ponad 700 
dzieci: ubrała, odkarmiła, wyleczyła 
i odesłała do Polski. Z kolei szkoła 
w Starej Wsi, po tragicznym trzęsie-
niu ziemi w Kobe (Japonia) w 1996 

roku, gościła w szkole grupę pra-
wie 40 dzieci, w większości sierot, 
próbując by zapomniały o strachu  
i tragedii, jaką przeżyły w Kobe. 

Zorganizowano im wycieczkę 
do Warszawy, Żelazowej Woli  
i otaczano czułością. Nic zatem 
dziwnego, że dzisiejsi ucznio-
wie, choć nieobowiązkowo, 
uczą się języka japońskiego  
i marzą, by odwiedzić Japonię.
 W Starej Wsi w domu prywat-
nym funkcjonuje też Dom Opieki 
dla osób starszych. Przy głównej 
drodze zbudowano niedawno 
ścieżkę rowerową, która ciągnie 
się od Celestynowa do Otwoc-
ka. Większość dróg jest asfalto-
wa i oświetlona. Na stałe miesz-
ka tu 408 osób.

Dawna willa Franciszka Zawadzkiego, dziś przedszkole

Szkoła w Starej Wsi
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EKOLOGIA

CZY SZTUCZNE ŚWIATŁO SZKODZI?

Lubimy podziwiać piękne pokazy świetlne, chodzić nocą po bulwarach pełnych lampek 
czy oglądać widoki zabytków architektonicznych podczas nocnych przechadzek. Nie-
wielu zdaje sobie sprawę z tego, że to, co na zdjęciu, czy w naszym otoczeniu cieszy 
oczy, w rzeczywistości jest również poważnym cywilizacyjnym problemem. Bo gdy świa-
tła w nocy jest za dużo, cierpią na tym rośliny, zwierzęta, a także nasze własne zdrowie. 
Zanieczyszczenie światłem, bo właśnie tak nazywamy nadmierne oświetlenie nocne, ma 
więc bardzo poważne konsekwencje. Jakie i jak im zapobiegać? A no tak, jak z emisją 
gazów cieplarnianych.

W ostatnim czasie w telewizji czę-
sto można zobaczyć reklamy leku 
zawierającego melatoninę, który 
może pomóc w dobrym śnie. Co 
zrobić, żeby nasz organizm funk-
cjonował na tyle dobrze, abyśmy 
mogli sprawnie funkcjonować bez 
wspomagaczy w postaci leków  
i skąd biorą się w naszych organi-
zmach takie niedobory? Okazuje 
się, że sami sobie szkodzimy i po-
zornie niegroźnymi wieczorny-
mi nawykami doprowadzamy do 
zmniejszenia melatoniny w naszym 
organizmie. Melatonina to hormon, 
który odpowiada za poprawne 
funkcjonowanie naszego organi-
zmu - za nasz zegar biologiczny. 
Odpowiednia ilość melatoniny jest 
więc istotna dla poprawnego funk-
cjonowania całego organizmu. To 
jej niski poziom sprawia, że nie re-
generujemy się w nocy podczas snu, 
a w ciągu dnia niedobór serotoniny 
powoduje problemy z trawieniem, 
ciśnieniem krwi, a nawet oddycha-
niem. Niedobory tych hormonów 
mogą wywoływać agresję, ciągłe 
zmęczenie i zwiększać wrażliwość 
na ból. Nasz organizm produkuje 
melatoninę, kiedy jest ciemno, czy-
li głównie w nocy. Im bardziej na-
świetlamy siatkówkę naszego oka, 
tym mniej melatoniny w organizmie. 
Dlatego w obecnych czasach wie-
lu lekarzy doradza zrezygnowanie 
przed snem z używania urządzeń 
wydzielających światło w celu po-
prawienia jakości snu - właśnie po 
to, by zwiększyć ilość melatoniny  
w organizmie, a tym samym popra-
wić odporność organizmu i jego 
ogólne funkcjonowanie.

Każde sztuczne światło ma wpływ 
na człowieka i jego organizm,  
i taki sam wpływ ma oświetlenie ze-
wnętrzne na wszystkie istoty żywe, 
ponieważ naszymi organizmami 
rządzą podobne procesy. Im wię-
cej sztucznego światła produkujemy 
w nocy, tym bardziej zaburzamy 
zegary biologiczne zwierząt, do-
prowadzamy do wymierania nie-
których ich gatunków i tym samym 
zaburzamy całe ekosystemy. Zwie-
rzęta polujące w nocy, nie mogą 
tego robić gdy jest zbyt widno, 
przez co przesiedlają się lub wy-
mierają w danym regionie; owady 
latające przy latarniach w nocy 
nie są zjadane przez zwierzęta ta-
kie jak na przykład jeże; zwierzę-
ta leśne przesiedlają się, szukają 
pokarmu i ciemnych lokalizacji do 
odpoczynku; zwierzęta tracą swoje 
zmysły - takie zachowania prowa-
dzą do zaburzeń w proporcjach 
gatunkowych w danym ekosyste-
mie. Sztuczne światło zaburza ca-
łościowy cykl istnienia ekosystemu. 
Brak naturalnego cyklu świetlnego 
- nocy i dnia - niekorzystnie wpły-
wa na całą faunę i florę wokół nas, 
a co za tym idzie, również na nas 
samych. Nadmiar nocnego oświe-
tlenia i prześwietlania ma wpływ 
na badania astronomiczne. Każ-
de światło wyświecane do góry –  
w niebo, źle dobrane żarówki i ro-
dzaj oświetlenia przydomowego 
jak i ulicznego, niepotrzebnie na-
świetla niebo, a w niczym nie poma-
ga człowiekowi. To powoduje po-
jaśnienie nieba ponad trzykrotnie. 
W efekcie naświetlania nieba nie 
możemy podziwiać nocnego nieba 

a tym samym go badać. Im mniej 
gwiazd widać na niebie ludzkim 
okiem, tym mniej możemy również 
zobaczyć przez teleskop, im więcej 
sztucznego światła tym gorsze po-
miary astronomiczne. Oznacza to, 
że badania naukowe będą niemoż-
liwe w miejscach, w których jest źle 
prowadzona gospodarka świetlna. 
Zanieczyszczenie sztucznym świa-
tłem ma też wpływ na walory este-
tyczne i kulturowe. Sztuczne zanie-
czyszczenie zbędnym oświetleniem 
zaburza krajobraz. 
Nadmiar sztucznego światła ma 
również skutki ekonomiczne. Źle za-
projektowane oświetlenie uliczne, 
używanie sztucznego światła w nie-
właściwy i nieefektywny sposób po-
woduje wymierne straty finansowe 
związane z marnowaniem wypro-
dukowanej energii. W dzisiejszych 
czasach dążymy do ekologicznego 
sposobu życia. Staramy się dbać  
o środowisko, próbujemy zatrzymać 
zmiany klimatyczne, używać odna-
wialnych źródeł energii, a jednak 
z drugiej strony marnotrawimy wy-
produkowaną energię między inny-
mi świecąc tam, gdzie oświetlenie 
nie jest konieczne, lub doświetlając 
nadmiernie przestrzeń. Zanieczysz-
czenie światłem jest konsekwencją 
świetlnej rewolucji jaka miała miej-
sce w 1879 roku dzięki Thomasowi 
Edisonowi. Wynalezienie przez nie-
go żarówki miało znaczący wpływ 
na rozwój cywilizacji. Jednak ze 
wszystkiego powinniśmy korzystać 
racjonalnie i z umiarem.

Monika Sitek
Kierownik Pracowni Instrumentalno-

-Dydaktycznej Obserwatorium Astro-
nomicznego UW w Ostrowiku
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PIKNIK RODZINNO-SPORTOWY 
W REGUCIE ZA NAMI! 

Tegoroczny Piknik Rodzinno-Sporto-
wy w Regucie odbył się w sobotę 18 
czerwca.
Jego organizatorem był Klub Sporto-
wy RKS Bór Regut. 
Piknik poza uroczystym wręczeniu 
nagród oraz wyróżnień na zakoń-
czenie sezonu piłkarskiego miał 
także wymiar sportowej rywalizacji  
w połączeniu z obchodami 70-lecia 
Gminy Celestynów. 

W uznaniu zasług za promowanie 
aktywności fizycznej i zaangażo-
wanie Gminy Celestynów w działal-
ność klubów piłkarskich Wójt Gminy 
Celestynów Witold Kwiatkowski 
otrzymał Złotą odznakę MZPN . 
Jak co roku nie obyło się bez wyróż-
nień nadanych przez Mazowiecki 

Związek Piłki Nożnej dla trenerów 
oraz działaczy klubu. Srebrnymi od-
znakami MZPN odznaczeni zostali: 
Waldemar Szczypiński, Ceza-
ry Dąbrowski, Bartłomiej Masny 
oraz członek zarządu Piotr Laskus. 
Po wyróżnieniu dla działaczy przy-
szedł czas na wyróżnienie samych 
zawodników. 
Pamiątkowe statuetki wręczane 
przez Wójta Gminy Celestynów Wi-

tolda Kwiatkowskiego otrzyma-
li: Kamil Baranowski, Michał 
Więsik, Krupka Adrian, Ogła-
za Michał, Rosłoniec, Michał 
Kobus, Michał Ksawery Po-
pis, Aron Camara, Wojtek 
Galikowski, Kuba Kostecki. 
Specjalne wyróżnienie otrzy-

mali bracia Volodymyr i Oleksan-
der Balanenko, którzy uciekając  
z ogarniętej wojną Ukrainy, znaleźli 
schronienie na terenie naszej gminy.
Na zakończenie części oficjalnej 
wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minki przypominające o obchodach 
70-lecia Gminy Celestynów.
Część piknikową obchodów po-
dzielono na kilka stref gdzie każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Naj-
młodszych wraz z rodzicami lub 
opiekunami można było spotkać  

w sektorze gdzie rozstawione były 
popularne dmuchańce. Dorośli wraz 
ze swoimi pociechami grali na kilku 
rozstawionych boiskach, a wszystko 
to przeplatane pysznymi potrawami 
z grilla.

SPORT
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PODZIĘKOWANIE

SPORT

III TURNIEJ SOŁECTW 
W PIŁCE NOŻNEJ DLA TABORA!

PODZIĘKOWANIE
Elżbieta z Dyzina  

serdecznie dziękuje Państwu  

Elżbiecie i Tadeuszowi Kopczyńskim  
za pomoc, jaką jej okazują.

26 czerwca na boisku „Orlik” w Celestynowie odbyła się 
trzecia edycja Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej. Wzię-
ło w nim udział cztery zespoły: Celestynów, Pogorzel, 
Stara Wieś i Tabor. Drużyny z poszczególnych Sołectw 
rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym”.  
O zwycięstwie w turnieju zadecydował mecz szóstej ko-
lejki gier, w którym zmierzyły się zespoły z Celestynowa  
i Tabora. Tym razem lepsi okazali się zawodnicy z Tabora 
wygrywając mecz finałowy 4:0. Trzecie miejsce w turnie-
ju przypadło Sołectwu Pogorzel. Organizatorem turnieju 
był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie,  
a patronem medialnym imprezy był miesięcznik samorzą-
dowy Celestynka.

Klasyfikacja końcowa turnieju: 
Sołectwo Tabor, Sołectwo Celestynów, Sołectwo Pogo-
rzel,  Sołectwo Stara Wieś 

M. Kwiecień

Nasz Star 266 dostał w prezencie 
nowe obuwie terenowe zasponso-
rowane przez Urząd Gminy Cele-
stynów. Dziękujemy firmie Serwis 
Opon Stanisław Górski z Woli 
Duckiej za szybką, profesjonal-
ną i BEZPŁATNĄ wymianę opon. 
Jeszcze raz dziękujemy Urzędowi 
Gminy i Stanisławowi Górskiemu.

Pozdrawiamy OSP Dyzin
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SPORT

31 maja w łączniku hali sportowej w Celestynowie 
odbył się pierwszy egzamin sprawdzający umiejętno-
ści uczestników zajęć kick-boxing. Grupę młodzieżo-
wą i dorosłą prowadzoną przez instruktora Dawida 
Andrzejewskiego przeegzaminował Bolesław No-
wak. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin. 
Zachęcamy do dołączenia na zajęcia kick-boxing 
organizowane prze Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Celestynowie.

EGZAMIN KICK-BOXING!

28 maja odbyła się czwarta edycja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Celestynów. Uczestnicy mieli do wyboru dwie kategorie: open 
mężczyzn i open kobiet. W pierwszej fazie turnieju zawodnicy i zawodniczki 
rywalizowali ze sobą w systemie grupowym. Pierwsze miejsce wśród Pań 
zajęła Alicja Ołub–Walasek zaś wśród Panów najlepszy okazał się Dawid 
Nowosielski. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Celestynowie. 

Poniżej klasyfikacja miejsc 1-4:

14 maja na boisku hali sportowej 
w Celestynowie rozegrany został 
II towarzyski turniej koszykówki.  
W zawodach wzięły udział cztery 
drużyny GOKiS Celestynów, MUKS 
Piaseczno, Grupa strategia Gim 
92 Warszawa oraz MKS Ósemka 
Skierniewice. Zespoły rywalizowały 
ze sobą w systemie pucharowym, 
po pierwszych meczach półfinało-
wych wyłonieni zostali finaliści oraz 
zespoły które zagrały o trzecie miej-
sce w turnieju. Mecz o trzeci stopień 
podium  pomiędzy Grupą Strategią 
Gim 92 Warszawa i drużyną gospo-
darzy GOKiS Celestynów było bar-
dzo zacięte i przyniosło sporo emo-
cji kibicom zgromadzonym w hali 
Celestynów. Przez większość meczu 
na tablicy wyników utrzymywał się 
remisowy wynik dopiero końcówka 
spotkania rozstrzygnęła pojedynek 
na korzyć gospodarzy. Mecz fina-
łowy pomiędzy MUKS Piaseczno  
a MKS Ósemka Skierniewice dostar-
czył emocji tylko w początkowej fa-
zie meczu, dalsza część rywalizacji 
to dominacja drużyny z Piaseczna 
która pewnie wygrała mecz fina-
łowy. Turniej to ostatni sprawdzian 
dla drużyny koszykarzy GOKiS Ce-
lestynów przed przygotowaniami 
do udziału w rozgrywkach trzeciej 
mazowieckiej ligi koszykówki która 
zagości w Celestynowie od paź-

MUKS PIASECZNO WYGRYWA  
II TOWARZYSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI!

dziernika tego roku. Organizatorem 
imprezy był Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Celestynowie a patronem 

medialnym byli miesięcznik samo-
rządowy Celestynka oraz tygodnik 
Linia Otwocka.

M. Kwiecień

IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ZAKOŃCZONY!

Open kobiet:
1.Alicja Ołub-Walasek 
2.Aleksandra Markowska 
3.Karolina Komorniczak 
4.Monika Trojanowska

Open mężczyzn:
1.Dawid Nowosielski 
2.Zbigniew Samoraj 
3.Bogdan Jurkowski 
4.Tomasz Jarzyna
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OCHRONA ZWIERZĄT

Od wieków PIES i KOT to najlepszy  
i najwierniejszy przyjaciel człowieka. 
Witają nas radośnie w drzwiach, oka-
zują swoją czułość i zaufanie. Umilają 
nam czas oraz mobilizują do aktywno-
ści fizycznej w formie spacerów. Jed-
nak posiadanie zwierzęcia to nie tylko 
przyjemności, ale też odpowiedzial-
ność. Pamiętajmy o obowiązkowych 
szczepieniach zwierząt przeciwko 
wściekliźnie, zabezpieczenia ich przed 
kleszczami, regularnych wizytach u we-
terynarzy oraz codziennej pielęgnacji. 
Uwaga!!! Przypominamy, iż na terenie 
Gminy Celestynów w ubiegłym roku 
odbyły się nielegalne kontrole różnych 
instytucji tudzież stowarzyszeń, które 
odbierały zwierzęta z prywatnych po-
sesji utrzymując, że mają do tego pra-
wo i strasząc karami pieniężnymi. Nie 
oddawajmy zwierząt osobom do tego 
nieuprawnionym. Kontrola warunków 
bytowania zwierząt, zgodna z prze-
pisami prawa powinna odbywać się 
przy udziale upoważnionych przed-
stawicieli organizacji zwierzęcych oka-
zujących  się legitymacją, jak również 
lekarza weterynarii, policji a nawet 
pracownika Urzędu Gminy. Gmina 
Celestynów zachęca do skorzystania 
z akcji dopłat do zabiegów steryliza-
cji oraz czipowania https://www.
celestynow.pl/strona-3342-ochro-
na_zwierzat.html. Zgodnie z „Rozpo-

PUPIL DAJE NAM RADOŚĆ  
I PRZYNOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

rządzeniem Nr 49 Wojewody Mazo-
wieckiego z dnia 31 grudnia 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zwalczania wścieklizny zwierząt  na te-
renie powiatu otwockiego …” nakazuje 
się szczepienie psów i kotów przeciw-
ko wściekliźnie w terminie 30 dni od 
dnia ukończenia przez zwierzę 3 mie-
siąca życia.

Garść ważnych informacji prawnych:
Odławianie zwierząt bezdomnych na-
leży do zadań własnych Gminy, zgod-
nie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2022r. 
poz. 572). Należy jednak pamiętać,  
iż procedura odławiania zwierząt oraz 
umieszczania ich w schronisku zawarta 
jest w „Programie opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gmi-
ny Celestynów w  2022 roku” (Uchwa-
ła nr 362/22 Rady Gminy Celestynów 
z dnia 31 marca 2022r.), która podej-
mowana jest corocznie. Program okre-
śla konkretnych wykonawców upraw-
nionych do czynności odławiania oraz 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
na zlecenie Urzędu, którzy posiadają 
odpowiedni sprzęt oraz kwalifikacje. 
Zatem - jeżeli mieszkaniec zauważy 
(kilkukrotnie) w swojej okolicy zwierzę 
najprawdopodobniej bezdomne lub 
potrzebujące natychmiastowej pomocy 

WAŻNE !!!
Urząd Gminy nie może brać odpowie-
dzialności prawnej oraz tym bardziej 
przyjąć obciążeń finansowych za dzia-
łania osób prywatnych w zakresie bez-
domnych zwierząt, gdyż musi stosować 
się do „Programu opieki …” zaakcepto-
wanego przez wszystkie organizacje  
pro-zwierzęce działające w rejonie 
Gminy. Dosłownie oznacza to, iż każ-
dy mieszkaniec bądź też przejezdny, 
który zabierze psa z przysłowiowej 
„ulicy” do prywatnego auta, lub na 
prywatną posesję, w świetle obowią-
zujących przepisów prawa podjął nad 
nim opiekę i stał się jego właścicielem. 
Obecnie koszt odłowienia i umieszcze-
nia w schronisku jednego dorosłego psa 
wynosi 2.830,00 zł.
Koszty „Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi…” w ostatnich latach:

2017 – 79.253,38 zł
2018 – 89.100,74 zł
2019 – 77.726,41 zł
2020 – 56.245,29 zł
2021 – 122.204,14 zł

Referat Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska, Porządku Pu-

blicznego i Obrony Cywilnej
Ibąk

weterynaryjnej, należy ten fakt zgłosić 
do Urzędu Gminy w Celestynowie do 
działu Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny środowiska, Porządku Publicznego  
i Obrony Cywilnej - pod nr tel. (22) 789 
70 60 wew. 211. W przypadkach zda-
rzeń po za godzinami pracy Urzędu 
należy powiadomić najbliższy poste-
runek policji, który zawiadomi z kolei 
pracownika Urzędu w celu zasadno-
ści podjęcia działań. Posterunek policji  
w Celestynowie oraz Karczewie po-
siadają kontakt do pracownika Urzędu 
niezbędny przy zdarzeniach losowych 
z udziałem zwierząt. 
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EDUKACJA

NARESZCIE WAKACJE
No i wakacje: świadectwa, dyplomy i na-
grody odebrane. Pożegnaliśmy rok szkol-

ny 2021/2022. Przed nami wyczekiwane 
od dawna wakacje i dwa miesiące laby. 

Życzymy wszystkim niezapomnianego  
i bezpiecznego wypoczynku!

Uczniowie

Szkoła w Celestynowie

Szkoła w Ostrowie

Mała szkoła w Podbieli

Szkoła w Regucie

Szkoła w Starej Wsi
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