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Uczniowie zapalili znicze na cmentarzu  
i przy pomnikach

Z OSTATNIEJ CHWILI!
Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej podał 

wyniki rankingu „Gmina dobra do życia”. Gmina  
Celestynów zajęła 425 miejsce na 2477 gmin polskich.  

Super!! Więcej w następnym wydaniu miesięcznika.

Tuż przed Świętem Zmarłych ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Batalio-
nu „Zośka” odwiedzili celestynowski 
cmentarz a następnie wszystkie pomniki 
poległych w okresie II wojny światowej 
aby zapalić światła pamięci. Na cmen-
tarzu spotkali się z  panem Stefanem 
Przydromirskim, który opowiedział hi-
storię powstania cmentarza i wskazał 
kilka mogił znanych osób. Odwiedzili 
miejsca spoczynku zasłużonych na-
uczycieli: Michała Rękasa, Jana Sta-
nisława Paulusa; pomnik ku pamięci 
mieszkańców Dąbrówki zamordowa-
nych przez bandę Rybackiego, mo-
giłę zbiorową pracowników celesty-
nowskiej cegielni; grobowiec rodziny 

Jankowskich i Nowakowskich oraz grób 
pierwszej osoby pochowanej na celesty-
nowskim cmentarzu.
Bardzo dziękujemy za ciekawe opowie-
ści panu Stefanowi Przydromirskiemu.

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Celestyno-
wie cały czas pracuje, ale w związku z przypadkami zachorowań na Covid-19 
zmuszeni jesteśmy dla bezpieczeństwa pracowników i interesantów wprowadzić 
ograniczenia w poruszaniu się po terenie Urzędu Gminy. Pracownicy Urzędu 
Gminy dołożą wszelkich starań, aby pomóc w załatwieniu Państwa sprawy. 
Jednocześnie apelujemy mając na względzie bezpieczeństwo Nas wszystkich, 
aby sprawy były zgłaszane i obsługiwane w miarę możliwości online – poprzez 
e-PUAP, e-maile lub telefonicznie. 
W przypadkach szczególnych, nadal będzie możliwość kontaktu osobistego  
z konkretnym pracownikiem UG, zajmującym się daną sprawą. Pracownik ten 
telefonicznie lub po przyjściu mieszkańca do urzędu ustali sposób i termin spo-
tkania.
Jednocześnie informujemy, że Wójt przyjmuje sprawy interesantów telefonicznie  
w poniedziałki w godz. 10.00-17.00 po wcześniejszym umówieniu rozmowy za 
pośrednictwem Sekretariatu: tel. 22 / 789 70 60 wew. 102. Można też zgłaszać 
sprawę poprzez e-mail: wojt@celestynow.pl
Bardzo prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski

OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY
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Marianna Bednarczyk z Celestynowa 
12 października obchodziła 106 urodzi-
ny. Z tej okazji odwiedził ją wójt Gminy, 
Witold Kwiatkowski w towa-
rzystwie Bożeny Skolimow-
skiej z USC. Oboje życzyli 
jubilatce długich  lat życia 
w zdrowiu i dotychczaso-
wej dziarskiej kondycji. Do 
życzeń dołączyli okoliczno-
ściowy dyplom, wiązankę 
kwiatów i kosz wypełniony 
słodyczami. 

Pani Marianna urodziła się 
w rodzinie gospodarzy rol-
nych w dawnym powiecie sokołowskim.  
Z  rodzicami mieszkała do zamążpój-

22 października Wójt Gminy Celesty-
nów Witold Kwiatkowski uczestniczył  
w spotkaniu informacyjnym dotyczącym 
programu „Cyfrowa Gmina” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020, organizowa-
nym przez sekretarza stanu ds. cyfryzacji  

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Pana Janusza Cieszyńskiego. 
Z rąk wicewojewody Artura Standowi-
cza odebrał symboliczny czek na kwotę 
100 tys. zł. - wsparcie, na które Gmina 
Celestynów może liczyć z programu 
„Cyfrowa Polska”. 
Program ma pomóc w zapewnieniu 
sprzętu i oprogramowania niezbędnego 
do sprawnego funkcjonowania urzędu, 
szczególnie w czasie pandemii.

25 października w Urzędzie Gminy  
w Celestynowie odbyło się spotka-
nie Wójta Gminy Celestynów Witolda 
Kwiatkowskiego i Zastępcy Wójta Piotra 
Rosłońca z Posłanką na Sejm RP Boże-
ną Żelazowską oraz Radnym Powiatu 
Otwockiego Dariuszem Grajdą.

Cyfrowa 
Gmina

106. urodziny  
Pani Marianny

ścia. Po ślubie przeniosła się do męża, 
który gospodarzył w niewielkiej wsi Złot-
ki, w pobliżu Treblinki. Urodziły się im trzy 

córki. Po 17 latach wspólnego gospo-
darzenia mąż zmarł. Pani Marianna go-

spodarzyła dalej, wychowując 
córki, z których najmłodsza mia-
ła wówczas 4 lata. Odpoczy-
wać zaczęła, gdy w 1972 roku 
zamieszkała w Celestynowie u 
najmłodszej córki, która wraz z 
mężem opiekuje się nią do dzi-
siaj. – Mama jest stale uśmiech-
nięta, wesoła i bardzo lubi 
gości – stwierdza córka, Bogu-
miła Rosłoniec.  I to jest jedna  
z recept na długowieczność.

AnKa

Na roboczo z posłem  
i radnym powiatowym

Głównym tematem rozmów były sprawy 
najważniejsze dla mieszkańców gminy. 
Wśród nich: rozbudowa szkoły w Sta-
rej Wsi, budowa tunelu w Celestynowie 
i budowa kanalizacji na terenie gminy. 
Omówiono również sprawy dotyczące 
aktualnej sytuacji finansowo-budżetowej 

samorządów.
Bardzo dziękujemy Pani Poseł, 
jak i Panu Radnemu, za meryto-
ryczne spotkanie i za wsparcie 
celestynowskiego samorządu. 
Pani posłanka Bożena Żelazow-
ska zaprasza do swojego biura  
ul. Kościelna 5/7 w Wołominie, 
albo emailowo: bozena.zela-
zowska@sejm.pl 
lub tel: 729-885-654

Konkurs literacki
Gmina Celestynów i Redakcja 
„Celestynki” ogłasza konkurs lite-
racki na opowiadanie tematycznie 
związane z Gminą Celestynów,  
a konkretnie z którąś z miejscowo-
ści. Prace w zamkniętych koper-
tach, oznaczonych pseudonimem 
autora, prosimy składać w Biurze 
Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy 
Celestynów ul. Regucka 3 w ter-
minie do 30 stycznia 2022 roku, 
bądź wysyłać na adres urzędu. 

W kopercie oprócz opowiadania 
należy umieścić imię, nazwisko  
i krótką biografię. Najciekawsze 
prace wyłoni jury i przyzna na-
grody.
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Trwa budowa ronda 
w Celestynowie

Trwają prace związane z przebudową skrzyżo-
wania ulic: Regucka, Św. Kazimierza i Rękasa w 
Celestynowie. Prace rozpoczęto od przebudowy 
infrastruktury podziemnej w pasie chodnika. Inwe-
stycję prowadzi Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa 
dzięki pomocy Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika, który finansuje budowę i 
Powiatu Otwockiego.

Rondo o średnicy 22 m poprawi bezpieczeństwo 
na skrzyżowaniu zlokalizowanym w centrum miej-
scowości, wymuszając na kierujących zmniejszenie 
prędkości na ul. Św. Kazimierza, na której miały miej-
sce liczne stłuczki, potrącenia, jak też śmiertelny wy-
padek. Utrudni częste nocne wyścigi motocyklowe 
i podrasowanych samochodów. Rondo poprawi w 
znacznym stopniu komunikację, także dużym cięża-
rówkom i TIR-om, dużym samochodom dostawczym 
przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa.

Prace związane z przebudową samej nawierzchni 
są planowane na wiosnę 2022, o czym będziemy 
na bieżąco informować. 

Koszt przebudowy skrzyżowania, to ok. 1,4 mln zł. 
Środki w całości pochodzą z budżetu Mazowsza. 
W związku z trwającymi pracami mogą pojawić 
się utrudnienia. Prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności.
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Gmina Celestynów 
w Metropolii Warszawskiej

Podczas sesji Rady Gminy pod koniec 
października radni jednogłośnie poparli 
projekt uchwały o przystąpieniu Gminy 
Celestynów do Stowarzyszenia „Me-
tropolia Warszawa”, do którego należą 
powiaty, wiele gmin i miasto Warszawa 
z tzw. obwarzanka wokół Stolicy. Dzięki 
przynależności do metropolii Gmina Ce-
lestynów uzyska możliwość wspólnego 
negocjowania warunków pozyskiwania 
środków unijnych na lata 2021 – 2027. 
Przystąpienie do Stowarzyszenia umoż-
liwi Gminie lepszą integrację metro-
politarną wspólnoty samorządowej.  
A także umożliwi wymianę doświadczeń 

i najlepszych praktyk. Stowarzyszenie 
podejmuje wspólne inicjatywy, dzięki 
którym głos wypracowany na forum me-
tropolitarnym jest słyszany i dostrzegany 
zarówno na poziomie krajowym, jak  
i europejskim. Ponadto Stowarzyszenie 
zapewnia szkolenia i specjalistyczną 
pomoc merytoryczną w działaniach bę-
dących przedmiotem zainteresowania 
samorządów. 
Z pośród innych uchwał procedo-
wanych podczas sesji na uwagę 
zasługuje przyjęta uchwała o wpro-
wadzeniu programu dwujęzyczno-
ści: „Dwujęzyczne Dzieci” w wieku  
0 – 3 lata na terenie Gminy Celestynów. 
– Dwujęzyczność wiąże się z licznymi 

korzyściami dla rozwoju intelektualnego, 
psychiki oraz zdrowia dziecka – mówił 
wójt Witold Kwiatkowski. – Dzieci otrzy-
mują zdrową dawkę treningu a przy 
tym wiedzę i umiejętności, które na ich 
etapie rozwoju utrwalają się nadzwy-
czaj szybko i efektywnie. Rodzice dzie-
ci urodzonych po pierwszym stycznia 
2022 otrzymają bezpłatnie pakiety do 
nauki języka – podsumował wójt Wi-
told Kwiatkowski. Ponadto poinformował 
radnych i publiczność, że w sołectwie 
Jatne mieszkańcy wybrali nowego soł-
tyskę, którą jest Katarzyna Bereda oraz  
przewodniczącego Rady Sołeckiej i jest 
nim Cezary Dąbrowski. Obojgu życzo-
no satysfakcjonującej i efektywnej pracy.
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Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z Woje-
wództwa Mazowieckiego, w ramach pomocy fi-
nansowej na realizację zadań w ramach programu 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2021”, zakończono prace remontowe 
na placu zabaw w Taborze. To już kolejne sołectwo, 
które w okresie ostatnich trzech lat skorzystało z fun-
duszu MIAS.
W zakres przedsięwzięcia weszło: wykonanie m.in. 
nowego, panelowego ogrodzenia placu, wymiana 
nawierzchni na pow. 255m kw., posianie trawy, utwar-
dzenie kostką brukową wejścia na teren, gdzie zloka-
lizowany jest plac zabaw.
Środki przeznaczone na realizację zadania wynio-
sły: środki Sołeckie – 8 500,00 zł., środki pozyskane  
z MIAS – 10 000,00 zł. i środki pochodzące z bu-
dżetu Gminy Celestynów – 11 487,40 zł.

Pod koniec października ruszyła budo-
wa skateparku w Celestynowie. Wyko-
nawcą inwestycji jest firma Invest Con-
sulting Jarosław Czarnecki z Gliny. Koszt 
całości zadania wynosi 499 380,00 zł. 
W zakres budowy skateparku wchodzi;
- wykonanie nawierzchni betonowej; 
dostawa i montaż 6 urządzeń prefa-
brykowanych pokazanych na zdjęciu 
poniżej; budowa dojścia do skateparku 
łączącego istniejące utwardzenie tere-
nu przy pumptracku.

Nowy skatepark 
jeszcze w tym roku

Prace potrwają do końca bie-
żącego roku. Nowo powstały 
skatepark oraz istniejący już tor 
rowerowy – pumptrack będą 
integralnym miejscem rozrywki 
dla fanów „deski”, rolek, wro-
tek, hulajnogi oraz rowerów 
typu BMX.
Gmina Celestynów pozyska-
ła dofinansowanie na bu-
dowę skateparku w kwocie 

200.000,00 zł z Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach 
programu Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MA-
ZOWSZE 2021. Istniejący w Celestyno-
wie skatepark, po remoncie urządzeń, 
zostanie przeniesiony do innego sołec-
twa.

Plac zabaw w Taborze po przebudowie
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Po kilku latach starań Gminy Celestynów 
i mieszkańców Pogorzeli, Powiat Otwocki 
zdecydował się pobudować chodnik przy 
ul. Brzozowej i rozpocząć budowę chodni-
ka przy ul. Głównej, poczynając od prze-
jazdu kolejowego.

Cieszymy się, że dzięki temu poprawi się 
bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa  
i Gminy Celestynów.

W październiku tego roku podpisano umowę na budowę  
27 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 
Wykonawcą inwestycji jest firma EMKAN – PRO Krzysztof 
Murawski. Łączny koszt inwestycji wyniesie około 400.000,00 
zł. Zakończenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
planowane jest na przełom listopada i grudnia. Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane w miejscowo-
ściach, które znajdują się poza aglomeracją Otwocka, stano-
wiąca podstawę do planowania przedsięwzięć wodno-kanali-
zacyjnych m.in.: Ostrowik – 4 sztuki, Podbiel – 2 sztuki, Regut  
– 9 sztuk, Ostrów – 6 sztuk i Dyzin – 1 sztuka.
Warto nadmienić, że Gmina Celestynów pozyskała środki ze-
wnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu pn. 
„Zadania z zakresu ochrony wód” w kwocie 240.000 zł. Za-
danie to jest integralną częścią programu „Gmina z dobrym kli-
matem”. 

Celem inwestycji jest budowa chodnika 
z kostki brukowej Holland, o szeroko-
ści 2 m na długości 245 mb, budowie 
zjazdu publicznego na parking oraz 
zjazdów indywidualnych w granicach 
pasa drogowego na prywatne pose-
sję oraz remoncie miejsc postojowych  
i istniejącego chodnika przy Szkole Podsta-
wowej w Ostrowie. Tego też dnia nastąpiło 
wprowadzenie wykonawcy na budowę. 
Termin wykonania prac: 30.11.2021 r. 
Wartość inwestycji to ok. 150.000 zł. 
Cieszymy się, że dzięki tej inwestycji zna-
cząco poprawi się bezpieczeństwo miesz-
kańców Gminy Celestynów a przede 
wszystkim bezpieczeństwo na drodze od 
drogi krajowej S-17 do kościoła.

Ruszyła budowa chodnika w Ostrowie
19 października Wójt Gminy Witold Kwiatkowski podpisał umowę na budowę chodnika w miejsco-
wości Ostrów z wykonawcą REN BUD Zbigniew Wąsowski. 

Proekologiczne działania 
Gminy Celestynów! 

Zakończono 
budowę chodnika  

w Pogorzeli
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Dąbrówka: W związku z obecnie trwającą budową kana-
lizacji w miejscowości Dąbrówka informujemy, że: od dnia  
2 listopada były prowadzone prace w ul. Pogorzelskiej, od ul. 
Myśliwskiej do ul. Majowej,  od dnia 4 listopada trwały prace 
w ul. Willowej od strony ul. Radosnej. Ponadto nadal konty-
nuowane były prace na ulicach: Bocznej pomiędzy ulicami 
Wypoczynkowa do ulicy Strażackiej i Jodłowej.
Równocześnie trwają prace kanalizacyjne w Celestynowie,  
a całość jest w ramach projektu pn: „Poprawa gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – 
etap II”, na ogólny koszt 42 mln zł. z czego 26 mln. to dofinan-
sowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Raport 
z  budowy kanalizacji

W poprzednim wydaniu miesięcznika pisaliśmy o rozpoczęciu budowy kanalizacji w Dąbrówce  
i Starej Wsi. Teraz informujemy, że prace budowlane są mocno zaawansowane, a prowadzi je firma 
SANTEX Kazimierza Czpki z Sędziszowa Małopolskiego. Wartość inwestycji, to prawie 20 milionów 
zł. Niżej przedstawiamy miejscowości i ulice, w których prace trwają i też te, które niebawem będą 
kanalizowane:

Glina: ul. Lubelska, oraz obręb skrzyżowania ul. Długiej, 
Otwockiej i M. Dąbrowskiej
Celestynów: prace odtworzenia nawierzchni dróg na u. Ra-
dzińskiej, na Krótkiej, Podleśnej, Różanej.

Informujemy, że jeśli nastąpi konieczność zamknięcia odcinka 
drogi, Wykonawca robót powiadomi o tym fakcie osobiście 
(ustnie, oraz poprzez wywieszenie ogłoszeń) właścicieli po-
sesji, do których dostęp będzie utrudniony, lub uniemożliwiony.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie @RegioPoland

Całkowita wartość inwestycji wynosi  
3 500 000 zł, w tym wkład własny gmi-
ny to 350 000 zł. W ramach przyznane-
go dofinansowania zostanie wykonana 
kompleksowa modernizacja oświetle-
nia ulicznego polegająca na wymianie 
opraw oświetleniowych, wysięgników 
oraz kompensatorów do szaf SON  
w całej Gminie Celestynów. Moderni-
zacja oświetlenia obejmie wymianę ok. 
2000 sztuk wyeksploatowanych opraw 
oświetleniowych sodowych na opra-
wy LED z dodatkową redukcją mocy  
w godzinach nocnych. Oświetlenie 
uliczne w nowoczesnej technologii LED 
jest rozwiązaniem energooszczędnym  
i zaprocentuje ograniczeniem wydatków 
na oświetlenie, a także zmniejszy kosz-

PONAD 3 MLN. NA MODERNIZACJĘ ULICZNEGO OŚWIETLENIA

ty serwisu dzięki gwarancji producenta 
na montowane oprawy oświetleniowe. 
Światło emitowane przez tego rodzaju 
oprawy jest równomierne, co znacznie 
podnosi bezpieczeństwo na drodze. 
Technologia LED pozwoli zaprogra-
mować oprawy. Programator w póź-
nych godzinach zmniejszy moc poboru 
opraw, co dodatkowo przełoży się na 
oszczędności, nie zmniejszając 
przy tym bezpieczeństwa miesz-
kańców. Inwestycja w  oprawy 
LED to także duży krok w stronę 
poprawy estetyki gminy, a także 
wymierny wkład w ochronę śro-
dowiska. Zgodnie z zasadami 
naboru wniosków kompleksowa 
modernizacja oświetlenia musi 

się zakończyć w 2 kwartale 2023 roku. 
Gmina Celestynów wnioskowała rów-
nież o dwa inne zadania, na które nie 
otrzymała dofinansowania, tj. rozwój 
infrastruktury drogowej na terenie Gminy 
Celestynów, obejmujący budowę oraz 
przebudowę dróg gminnych o łącznej 
długości ponad 5 km w miejscowo-
ściach Celestynów, Glina, Jatne, Ostrów 
i Stara Wieś oraz rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi.

Gmina Celestynów otrzymała 3 150 000 zł z Rządowego Fundu-
szu “Polski Ład” na modernizację oświetlenia ulicznego.
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Młodzi druhowie w muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

28 października, z inicjatywy Wójta 
Gminy Celestynów, została zorganizo-
wana wycieczka do Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku! W wyjeź-
dzie wzięły udziały dzieci i młodzież  
z Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, działających na terenie Gmi-
ny Celestynów, członkowie Pocztów 
Sztandarowych oraz młodzież wyróż-
niająca się w aktywności społecznej, 
uczęszczająca do szkół podstawo-

wych. Gościnnie w wyjeździe uczestni-
czyły zaprzyjaźnione  Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze z Wólki Mlądzkiej oraz 
Otwocka - Jabłonny. Zajęcia te miały na 
celu poznawanie historii oraz podnie-
sienie świadomości znaczenia patrioty-
zmu. Wydarzenie doskonale wpisało się  
w nadchodzącą rocznicę Święta Naro-
dowego, odzyskania przez Naszą Oj-
czyznę Niepodległości. Profesjonalność 
oraz zaangażowanie przewodników, ich 

wiedza oraz umie-
jętność przekazania 
informacji, pozwoliły 
uczestnikom poznać 
życie Józefa Piłsud-
skiego oraz wpływ 
jego osoby na bieg 
historii Polski.  Dzie-
ci i młodzież mo-
gły wziąć udział  
w wydarzeniu dzięki 
współpracy Gminne-
go Ośrodka Kultury 

Polska, po latach zaboru jej przez Ro-
sję, Austrię i Prusy wraz z zakończeniem 
pierwszej wojny światowej, w roku 1918, 
odzyskała upragnioną niepodległość. 
Na powrót powróciła jako wolny kraj na 
mapę świata. Niestety nie trwało to dłu-
go, bo już w 1939 roku Niemcy hitlerow-
skie zawładnęły nią na długie i tragiczne 
dla Polaków pięć lat. Pod ich okupacją, 
jak nauczeni minioną historią bohaterscy 
Polacy, nie poddali się. Walczyli! Wielu 
zginęło. Chwała im i szacunek. W 1945 
roku znów Polska była Polską, ale już pod 
silnymi wpływami wyzwoliciela, Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Trudno zatem mówić, że kraj w owym 
czasie, a trwał on do 1989 roku, był 
niepodległy i suwerenny. Dlatego dziś, 
szanujmy naszą niepodległość i wszelki-
mi siłami zabiegajmy o nią. 11 listopada, 
w 103 rocznicę uzyskania niepodległo-
ści, Gmina Celestynów, jak każdego 

i Sportu w Celestynowie  z Fundacją 
Europa  112. Nawiązanie kontaktów 
pozwoli na korzystanie z zajęć edu-
kacyjnych przygotowanych dla szkół  
i przedszkoli w zakresie edukacji histo-
rycznej.

Szanujmy Niepodległość 
Rzeczpospolitej

roku, upamiętniła ten dzień 
złożeniem przez Wójta 
Witolda Kwiatkowskiego, 
w towarzystwie zastęp-
cy wójta Piotra Rosłońca, 
przewodniczącego gmin-
nej Rady Romualda Ziętali 
i wiceprzewodniczącego 
Rady Damiana Krysztofi-
ka wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem Niepodległo-
ści, w asyście pocztów 
sztandarowych WOFiTM, 
uczniów SP w Celestynowie, OSP Ce-
lestynów, OSP Dąbrówka, OSP Regut, 
Totus Tus i kombatantów. Wiązanki zło-
żyli także przedstawiciel WOFiTM, 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ba-
talionu „Zośka”, Gospodarka Komunal-
na, GOPS. Następnie w kościele, gdzie 
wcześniej odprawiona została Msza 
Św. w intencji niepodległej Ojczyzny 

celebrowana przez ks. Eugeniusza Jan-
kowskiego, odbył się koncert „Jak długo  
w sercach naszych” w wykonaniu arty-
stów. Punktualnie o 11.00, jak w całym 
Kraju, odśpiewano wraz z artystami 
Mazurka Dąbrowskiego. Uczczono ten 
dzień także sportowo. O 15.00 rozegra-
ny został Niepodległościowy Turniej Piłki 
Siatkowej.
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3 i 4 listopada odbyły się spotkania w ramach 
akcji prowadzonej przez Gminę Celestynów 
„Bądź widoczny na rowerze”. Pierwsze w Cele-
stynowie przy Hali Sportowej z uczniami szkoły 
podstawowej. 

Licznie zebraną młodzież powitał wójt Gminy Witold Kwiat-
kowski. Następnie szkolenie poprowadził funkcjonariusz 
Policji z celestynowskiego posterunku. Informował dzieci  
w co powinien być wyposażony rower poruszający się po 
drogach publicznych i kierujący, by zachować bezpieczeń-
stwo. Mówił także o zasadach ruchu drogowego, zagroże-
niach i bezpiecznym poruszaniu się po drogach, gdy nie ma 
ścieżki rowerowej. Każdy z uczestników otrzymał akcesoria 
bezpieczeństwa: kamizelkę, odblaski, świecące zapinki na 
szprychy, bransoletki odblaskowe.
Drugie spotkanie odbyło się na terenie szkoły w Starej Wsi. 
Tu z uczniami rozmawiali Policjanci z Komendy Powiatowej  
w Otwocku. Również mówili, jak bezpiecznie poruszać się na 
rowerze, ale poruszyli też temat posiadania karty rowerowej. 
– Dzieci do 10 roku życia mogą poruszać się po drogach 
publicznych bez karty ale koniecznie z osobą dorosłą. Na-

Bądź bezpieczny na rowerze

tomiast dzieci powyżej dziesięciu lat mogą samodzielnie, ale 
wyłącznie posiadając kartę rowerową – informował funkcjo-
nariusz Ruchu Drogowego. Tu, podobnie jak w Celestynowie 
pracownicy Gminy rozdali akcesoria odblaskowe. Najwięk-
szą radość wszystkim uczniom sprawili Policjanci, włączając 
sygnalizację świetlną i dźwiękową radiowozu.
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Celem spotkania było zebranie wniosków  
i ukierunkowanie przyszłych działań w zakresie 
wprowadzenia i aktualizacji dokumentów plani-
stycznych, programów i formy współpracy z sa-
morządem w obszarze gospodarki wodnej, bio-
rąc pod uwagę problem suszy hydrologicznej  
i racjonalne działania zapobiegania suszy. 
Uregulowania dotyczące współpracy w re-
alizacji programów Spółek Wodnych z wła-
dzami Gminy. Forum otworzył Wójt Witold 
Kwiatkowski, po którym prelekcję na temat 
zagrożeń związanych z zasobami wodnymi 
wygłosił zaproszony ekspert prof. dr hab. inż 
Mirosław Dytczak z Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie. Następnie Pan Bartłomiej 
Bandych - kierownik Referatu Geodezji, Nie-
ruchomości i Gospodarki Przestrzennej przed-
stawił formy użytkowania powierzchni  
w gminie na terenach zurbanizo-
wanych, rolnych, leśnych i wodnych  
z uwzględnieniem zjawisk wywołanych 
niekorzystnymi warunkami hydrogeo-
logicznymi (susza, powódź). Lucyna 
Komorowska – Dyrektor Gospodarki 
Komunalnej w Celestynowie omówiła 
wspólną politykę realizacji programów 
i nadzoru Wójta Gminy w zakresie go-
spodarki wodnej z podmiotami działa-
jącymi w tym obszarze m.in. Spółkami 
Wodnymi. Kolejnym punktem forum 
było przedstawienie wniosków i reko-
mendacji w zakresie wyników audytu  

5 października w Urzędzie Gminy Celestynów odbyło się Małe  
Forum Gminne w zakresie programu gospodarki wodnej pod hasłem 

„WODA TO ŻYCIE”.

w Spółkach Wodnych funkcjonujących 
na terenie Gminy Celestynów. To zagad-
nienie omówiła Aniela Niemiec – Kie-
rownik Biura Audytu i Kontroli. Bieżące 
problemy z zakresu gospodarki wodnej  
w Gminie przedstawiła Monika Radzi-
kowska - Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowiska, Porząd-
ku Publicznego i Obrony Cywilnej. Na 
koniec spotkania głos zabrał Mariusz Za-
brocki - były Komendant Powiatowy Straży 
Pożarnej w Otwocku, który opowiedział  
o zużyciu wody przez straż i możliwościach 
jego zmniejszenia. Jesteśmy przekonani, że 
Małe Forum Gminne pod hasłem „WODA 
TO ŻYCIE” przyczyni się do pogłębie-
nia wiedzy i zastosowania jej w praktyce  
w obszarze gospodarki wodnej w Gminie 
Celestynów.
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Wówczas Batalion „Zośka” zaatako-
wał pociąg wiozący do Rzeszy urlopo-
wanych żołnierzy niemieckich z frontu 
wschodniego. Uroczystość poprzedziła 
msza w kościele w Starej Wsi, którą ce-
lebrował proboszcz parafii Matki Bo-
żej Anielskiej w Starej Wsi ks. Krzysztof 
Cąkała. Po złożeniu kwiatów wszyscy 
uczestnicy udali się do szkoły w Starej 
Wsi, w której uczniowie zaprezentowali 
patriotyczne widowisko słowno-mu-
zyczne. 

Historia akcji
Jesienią 1943 roku gubernator Ge-
neralnej Guberni Hans Frank miano-
wał dowódcą SS i policji w dystryk-
cie warszawskim Franza Kutscherę. 
Ten hitlerowski bandyta wprowadził 
okrutny terror w Warszawie i oko-
licy. Za najmniejsze przewinienie 
karano śmiercią lub wywózką do 

Jak każdego roku uczniowskie reprezentacje szkół Gminy Celestynów: ze Starej Wsi im. Polskich 
Dzieci Syberyjskich i Celestynowa im. Batalionu „Zośka”wraz z dyrektorami, kombatantami, wła-
dzami gminy, na czele z wójtem Gminy Witoldem Kwiatkowskim i Kierownik Zakładu Obsługi Szkół 
Edytą Wrzosek, a także radnymi z Dąbrówki Wiktorem Piaseckim i Starej Wsi Leszkiem Gąsiorow-
skim , nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów  Arturem Dawidziukiem, przedstawicieli wojennych 
Szarych Szeregów: mjr Jakubem Nowakowskim ps. „Tomek”, kpt. Tadeuszem Siek ps. „Kajtek”, kpt. 
Stanisławem Naprawą ps. Jastrząb” i mieszkańcami Starej Wsi i Pogorzeli, złożyli 25 października 
wiązanki, a poczty sztandarowe ze szkoły w Celestynowie i Starej Wsi przy pomniku Akcji Zbrojnej 
„Pogorzel”, która miała miejsce 78 lat temu, na łuku toru kolejowego w okolicy Pogorzeli.

obozu koncentracyjnego. Ulice War-
szawy spływały krwią rozstrzela-
nych w łapankach niewinnych ludzi. 
Co tydzień ginęło 300 Polaków.  
Kierownictwo walki podziemnej po-
stanowiło na terror odpowiedzieć 
odwetem. Jedną z jego form było 
wykolejanie i ostrzeliwanie pociągów 
wiozących żołnierzy niemieckich. Ko-
menda Główna AK na akcję w Pogo-
rzeli wyznaczyła dowódcę Konrada 
Okolskiego „Kubę”. On wyznaczył  
10 żołnierzy z 3 plutonu I kompanii. 
Za najlepsze miejsce wybrano łuk toru 
kolejowego koło stacji Pogorzel. Kolej-
ką wąskotorową, dwie członkinie służb 
pomocniczych, dowiozły broń z War-
szawy do Karczewa. O zmierzchu 23 
października oddział dotarł, po 10 km 
marszu, do lasu koło Pogorzeli. Potem 
nastąpiły nieprzewidziane komplika-
cje. Pociąg nie nadjechał na czas, bo 
popsuła się lokomotywa w Celestyno-

wie. Kolejna, ściągnięta z Otwocka, 
wolno prowadziła skład i około drugiej 
w nocy najechała na minę, którą od-
palono przedwcześnie. Z toru spadły 
lokomotywy i dwa wagony. Ostrze-
lano pociąg i zarzucono granatami. 
Niemcy stracili kilku żołnierzy, a kilku-
nastu zostało rannych. Grupa uderze-
niowa Batalionu „Zośka”  dotarła do 
Karczewa, zdała broń i rozproszyła 
się. Przerwa w ruchu kolejowym na li-
nii Warszawa Lublin trwała 15 godzin.  
Dowódca akcji „Kuba” (uczestnik akcji 
pod Arsenałem i w Wilanowie poległ 
w Powstaniu Warszawskim w sierpniu 
1944 roku mając 21 lat). Jego zastęp-
ca, Jan Rodowicz „Anoda”, został za-
mordowany po wojnie przez bezpiekę. 
Z dziewięciu pozostałych uczestników 
– trzech poległo w Powstaniu, sześciu 
zmarło po wojnie. 

Andrzej Kamiński
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Już po raz 12 Stowarzyszenie Bezpieczna Młodość 
im. Grzegorza zaprosiła 9 października miesz-
kańców Powiatu Otwockiego na mszę i koncert 
zespołu „Chwila Nieuwagi” z Rybnika do kościo-
ła pw. Matki Bożej  Częstochowskiej w Józefowie  
z przesłaniem: o bezpieczeństwo dzieci i młodzie-
ży z Powiatu Otwockiego poszkodowanych w wy-
niku wypadków komunikacyjnych. 

Po mszy koncert zespół zaczął się od zaśpiewania hymnu Sto-
warzyszenia Bezpieczna Młodość. Pierwsza zwrotka kłuje  
w serce: „Tą pieśnią się za ciebie modlę; Abyś odrodził się  

W trosce o bezpieczne 
życie młodzieży

z poranień; Bo przecież i największy problem; To nic in-
nego jak zadanie…”. Koncert prowadził znany konferan-
sjer Michał Niemiec. Inspiracją założenia stowarzyszenia 
przez Stanisława Zduńczyka i jego przyjaciół była śmierć 
jego syna Grzegorza, który 13 lat temu zginął w wypadku 
samochodowym w Józefowie, mając osiemnaście lat i pięk-
ne życie przed sobą. Stowarzyszenie przez minione 12 lat 
pomogło wielu młodym osobom, które uległy wypadkom, 
tak finansowo, jak również organizując dla nich pomoc 
psychologiczną, a ponadto organizując liczne szkolenia  
w szkołach, czy przy okazji imprez lokalnych, jak pomagać  
i jak ratować życie, gdy się jest świadkiem wypadku.

AnKa
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8 października dzielnicowy z Po-
sterunku Policji w Celestynowie asp. 
szt. Grzegorz Kwas odwiedził dzieci  
z oddziałów przedszkolnych Szkoły 
Podstawowej w Celestynowie im. Bata-
lionu „Zośka”w niezwykle istotnej spra-
wie.
Funkcjonariusz przypomniał przedszko-
lakom, jak bezpiecznie pokonać drogę 
do szkoły i domu, niezależnie od pory 
roku, dnia i pogody. 
Na zakończenie spotkania dzieci otrzy-
mały odblaski i z ogromnym zadowole-
niem obejrzały z bliska radiowóz poli-
cyjny. Dziękujemy za poświęcony czas 
i ważną lekcje.

Nauka  bezpiecznych  
zachowań
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W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele:posłanka na Sejm Bożena Żelazowska, wójt Gmi-
ny Celestynów Witold Kwiatkowski, przewodniczący Rady Gminy Romuald Ziętala, zastępca 
wójta Piotr Rosłoniec, radni, druhowie jednostek OSP z Gminy a także przedstawiciele z Ko-
mendy Powiatowej PSP w Otwocku i Wojskowego Ośrodka Farmacji i Technik Medycznych  
z Celestynowa. A przede wszystkim młodzież 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 Wi-
told Kwiatkowski wraz z Przewodni-
czącym Rady Gminy Romualdem Zię-
talą przekazali na ręce prezesa OSP 
Dyzin druhowi Jarosławowa Bani 
nową motopompę. Po zakończeniu 
części oficjalnej odbyły się zawody 
strażackie, które wygrała Młodzie-
żowa Drużna Pożarnicza z Celesty-
nowa. Całość zakończył piknik dla 
mieszkańców z muzyką, grochówką  
i zabawami dla dzieci. 

Jubileusz 60-lecia 
OSP DYZIN

26 września odbyła się uroczystość Jubileuszu 
60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie. 
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Jubileusz 60-lecia 
OSP DYZIN Dyzińska Ochotnicza Straż Pożar-

na powstała w 1961 roku. Jej za-
łożycielami byli: Stanisław Bania, 
Stanisław Wiącek, Józef Glinka  
i Roman Koczyk. Jako pierwsza  
w powiecie założyła drużynę żeń-
ską. Od samego początku człon-
kowie OSP brali czynny udział, 
zarówno w akcjach pożarniczych, 
jak i gminnych zawodach strażac-
kich. Zaangażowanie mieszkań-
ców Dyzina w działalność straży 
zaowocowało staraniami dążą-
cymi do wybudowania strażnicy, 
które to starania zakończyły się  
w 2004 r. za czasów kadencji wój-
ta Tomasza Atłowskiego uzyska-
niem aktu notarialnego działki nu-
mer 60 i pozwoleniem na budowę 
budynku strażackiego. 

W 2011 roku dzięki współpracy  
z ówczesnym wójtem Stefanem 
Traczykiem i radnym Zbigniewem 
Konefałem rozpoczęto budo-
wę. Za dostosowanie projektu do 
obecnego wyglądu i kierownictwo 
całym przedsięwzięciem odpowia-
dał Tadeusz Zieliński. Strażnicę 
ukończono w 2017 roku podczas 
kadencji obecnego wójta Witol-
da Kwiatkowskiego. Wszystko to 
było możliwe dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu wieloletniego pre-
zesa Mariana Trybucha, naczelni-
ka Marka Rogólskiego, gminnym 
dotacjom i oczywiście pomocy 
wszystkich członków naszej stra-
ży, i mieszkańców. Na przestrzeni 
historii prezesami byli: Stanisław 
Wiącek, Krzysztof Bania, Marian 
Trybuch i obecnie Jarosław Bania.  

Jednostka dysponuje samocho-
dem STAR 266 przekazanym nam 
przez wójta z Dąbrowieckiej OSP. 
Tylko w tym roku, dzięki dotacjom  
z funduszu COVID, środków MSW  
i przy udziale własnego kapitału za-
opatrzyliśmy się w pięć kompletów 
odzieży specjalistycznej. Dyzińską 
OSP tworzą druhny i druhowie  
z Dyzina i Jatnego.

HISTORIA 
OSP 

DYZIN
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Wizyta miała związek z kontynuacją współpracy 
polsko-japońskiej w Gminie Celestynów. 

Podczas uroczystości goście, poza Ambasadorem, 
byli jeszcze obecni: prof. Stanisław Filipek – były pra-
cownik ambasady Polskiej w Japonii, dyrektor Insty-
tutu Wysokich Ciśnień „Unipress” Izabella Grzegory, 
prof. Sylwester Porowski – wynalazca niebieskiego 
lasera i były dyrektor i założyciel IWC „Unipress”, 
i osoba szczególna, Anna Domaradzka z Kalifor-
nii, której ojciec i dwie jego siostry były Syberyjskimi 
dziećmi uratowanymi przez Japonię. Wszyscy podzi-
wiać mogli specjalnie przygotowane przez uczniów 
pokazy m.in. japońskiego tańca, karate czy gimnasty-
ki artystycznej. Nie zabrakło też akcentów polskich. 

Ambasador Japonii 
z wizytą w Starej Wsi 

11 października Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi  
gościła  Ambasadora Japonii w Polsce, Jego Ekscelencję Pana Miyajima Akio.

Podczas uroczystości Wójt Witold Kwiatkowski wrę-
czył Ambasadorowi symboliczny upominek od Gminy, 
a wszyscy goście od dyrektor szkoły Elżbiety Osuch 
piernikowe serca. W trakcie wizyty Pan Ambasador 
odwiedził także dzieci w klasie uczącej się języka ja-
pońskiego. W lekcji brała także udział japońska wo-
lontariuszka Marin Iwai. 

Na zakończenie wizyty Pan Ambasador uczestniczył 
w oficjalnym otwarciu ścieżki sensorycznej, sfinanso-
wanej ze środków budżetu Gminy Celestynów, 
przy współudziale rodziców, 
nauczycieli i uczniów szkoły.



www.celestynow.pl           październik nr 10 (274)/21                           17ROK ŻYCZLIWOŚCI



18 ROK ŻYCZLIWOŚCIwww.celestynow.pl          październik nr 10 (274)/21  18 ROK ŻYCZLIWOŚCIwww.celestynow.pl          październik nr 10 (274)/21  

7 sierpnia w Sakaki odbył się festiwal sztucznych ogni „Sakaki 
Don Don”. W Polsce fajerwerki kojarzą się nam z Nowym Ro-
kiem, w Japonii zaś zwyczajowo puszcza się je latem. W Saka-
ki co roku w sierpniu organizowany jest letni festiwal, którego 
uczestnicy tańczą tradycyjne tańce, śpiewają i kupują jedzenie 
na festiwalowych stoiskach. W tym roku, ze względu na pande-
mię, miasto Sakaki postanowiło uniknąć gromadzenia się ludzi 
i zamiast festiwalu z tańcami i śpiewem, postawiło właśnie na 
sztuczne ognie. O 8.20 wieczorem zaczęto je wystrzeliwać  
z dwóch różnych miejsc w mieście. Mieszkańcy Sakaki oglądali 

je z nadzieją, że pandemia wkrótce się 
skończy i do miasta wróci normalność.
Natomiast 3 września odbył się drugi 
pokaz fajerwerków. Tym razem była 
to impreza odbywająca się cyklicznie, 
świętująca w tym roku 27-lecie jej istnie-
nia. Organizatorami i sponsorami były 
firmy mające siedziby w Sakaki. 
I w tym przypadku, chcąc uniknąć tłu-
mów, zrezygnowano z tradycyjnych 
stoisk z jedzeniem i skupiono się tylko 
na sztucznych ogniach, które puszczano 
niemal bez przerwy przez 20 minut.

Ryotaro Sakamoto

Fajerwerki „Sakaki Do Don”

W Szkole im. Polskich Dzieci Syberyj-
skich w Starej Wsi języka japońskiego 
uczy wolontariuszka Marin Iwai. Oto, co 
mówi o sobie: Jestem Marin Iwai z Tokio 
w Japonii. Mam 26 lat. Od 7 paździer-
nika mieszkam w Gminie Celestynów  
i uczę języka a także kultury japońskiej 
w Szkole w Starej Wsi 
oraz w Warszawskiej 
Szkole Języka Japoń-
skiego. Podczas liceum 
spędziłam rok w No-
wej Zelandii i tam pro-
wadziłam kurs języka 
japońskiego. Od tego 
czasu, cały czas marzę 
być nauczycielką języ-
ka japońskiego. Moje 
hobby, to podróże, 
lacrosse-zespołowa 

Nauka japońskiego 
w szkole w Starej Wsi

gra sportowa i gotowanie. Jeśli chodzi 
o kulturę Japonii, to lubię ceremonię 
herbaciarnią. Cieszę się ze współpracy  
z Gminą Celestynów. Pozdrawiam Ma-
rin Iwai – powiedziała.

AnKa
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W każdej organizacji opartej na działaniu 
grup i zespołów potrzebni są liderzy, któ-
rzy w umiejętny sposób pokierują swoich 
podwładnych we właściwych kierunkach 
podczas ich działań. Bywają liderzy 
czasem lepsi, a czasem gorsi. Można by 
sporo czasu poświęcić na dyskusję o po-
żądanych cechach dobrego lidera, ale 
jedną z nich na pewno jest umiejętność 
wychowania swojego następcy, który  
w przyszłości poprowadzi zespół na 
takim samym, albo lepszym poziomie. 
Hufiec ZHP Celestynów  we wrześniu 
2021 r. zorganizował rajd wędrowny 
dla liderów harcerskich drużyn i zucho-
wych gromad. W trakcie tego wyda-
rzenia uczestnicy poznali tajniki pracy  
z potencjalnymi następcami, ale przede 
wszystkim mieli okazję poznać siebie le-
piej niż zazwyczaj, kiedy spotykają się 
po to, żeby zaplanować, przygotować 
i przeprowadzić zbiórkę 
lub biwak. Wówczas swój 
czas, uwagę i energię kieru-
ją na zadania, które każdy  
z nich ma do wykonania.  
I to jest właściwe podejście, 
bo dzięki niemu działania 
są „dopięte na ostatni gu-
zik”, a w dłuższej perspek-
tywie buduje ich osobisty 
profesjonalizm. Jednak nie-
rzadko brakuje wtedy czasu 
na zwyczajne pobycie ze 
sobą i lepsze poznanie się 
nawzajem. Taki czas został 
im zagwarantowany pod-

Harcerski rajd w służbie 
mieszkańcom

czas rajdu. Od piątku do niedzieli 
wędrowali po okolicach Celestynowa 
drużynowi ze swoimi przybocznymi  
i wspólnie realizowali powierzone za-
dania. Takimi zadaniami były m.in. tzw. 
służby na rzecz społeczności lokalnej. 
A co zostało wykonane? Posprząta-
no ze śmieci drogę leśną prowadzą-
cą do Centrum Edukacji Leśnej, umyto  
i posprzątano niektóre pomniki na te-
renie Celestynowa, zaimpregnowano 
tablice historyczne, a także wykonano 
szereg prac na rzecz Schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Celestynowie. 
Wszystko w poczuciu chęci dbania  
o nasze wspólne dobro. Na podkreśle-
nie zasługuje także fakt, że wśród uczest-
ników rajdu byli nie tylko mieszkańcy 
Celestynowa, ale także Ząbek, Sobieni-
-Jezior, Jatnego i Starej Wsi. Tym bardziej 
warto docenić wykonane prace. 

Służba jest nieodłączną zasadą 
harcerskiego systemu wychowaw-
czego (obok pracy nad sobą  
i braterstwa). Efektem harcerskiego 
wychowania jest przygotowany do 
życia w społeczeństwie odpowie-
dzialny obywatel, który kieruje się 
wartościami pozwalającymi na em-
patyczne wspieranie innych ludzi, 
którzy żyją wśród nas i nierzadko 
potrzebują pomocy. My mieszkań-
cy najczęściej nie zwracamy uwagi 
na pracę wolontariuszy, bo natu-
ralnym jest dla nas, że w lesie po-
winno być czysto od śmieci, tablica 
historyczna powinna ładnie wy-
glądać, a pomnik i jego najbliższe 

otoczenie powinno wyglądać godnie. Lecz taki 
stan rzeczy nie zrobi się sam. Zrobią to zazwy-
czaj ludzie, którym zależy na osiągnięciu takich 
efektów. Czasem będą to służby gminne mające 
takie zadania w swoich obowiązkach, czasem 
zatroskani mieszkańcy, a czasem wolontariusze 
harcerscy. A dobry lider to taki, który nie tylko 
wie, że służbę należy wykonać, lecz przede 
wszystkim umie to zrobić osobiście, żeby w od-
powiednim momencie pokazać podwładnemu 
sposób na wykonanie konkretnej czynności.

hm. Tomasz Dudewicz
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Szkoła w Podbieli wygrała  
14 tysięcy na tablicę

Kolejny raz mamy powód do radości  
i dumy!
Szkoła Podstawowa w Podbieli wygra-
ła 14.000 zł w programie rządowym 
Aktywna Tablica. Kolejne sale zostaną 
wyposażone w tablice interaktywne. 
Dzięki tym inwestycjom dydaktyka w na-
szej szkole będzie spójną z aktualnymi 
trendami nowoczesnych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych. 
Dodatkowa dobra informacja jest taka, 
że cała kadra naszej placówki weźmie 
udział w dwumiesięcznym kursie z tego 
obszaru a po jego ukończeniu otrzyma-
ją międzynarodowy certyfikat. 

Zofia Gajewska

Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania w Gminie Celestynów

W zawiązku z obchodzonym Dniem 
Głośnego Czytania uczniowie z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowa im. Bata-
lionu „Zośka” w Celestynowie czytali 
wspólnie z zaproszonymi gośćmi swoje 
ulubione książki.
Był to dzień zwracający uwagę, jak 
ważne dla rozwoju młodego człowieka, 
jest czytanie. Dlatego też w naszej Gmi-
nie realizowane jest czytanie metodą 
bostońską, w ramach której dzieci po-
święcają dwa razy dziennie, po dzie-
sięć minut, na głośne czytanie.

Dzień chłopaka u „Zośki”

Dzień Chłopaka celestynowskiej szko-
le obchodzono bardzo wesoło. Każda 
klasa świętowała w swoim gronie. Zo-
stały wręczone prezenty, a dla wszyst-
kich był słodki poczęstunek. Tego dnia, 
odbył się również konkurs na „Naj-
śmieszniejsze nakrycie głowy „. Trzeba 
przyznać, że wspaniałych, twórczych  
i kreatywnych pomysłów nikomu nie bra-
kowało. GRATULUJEMY !!!

1 października w Szkole Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Sta-
rej Wsi odbyło się wielkie święto: uroczyste Ślubowanie Pierwszoklasistów. 
Tradycja została dopełniona przez Dyrektor Szkoły - dotknięciem ramienia 
Pierwszoklasisty dużym ołówkiem i wypowiedzenie słów: „Pasuję Cię na 
ucznia Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi”.

Drodzy Pierwszoklasiści!
Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i samych powodów do radości!

Ślubowanie Pierwszaków 
szkoły w Starej Wsi

Wspaniała wiadomość! Nasza szkoła im. Batalionu „Zośka” została wyróżniona  
i nagrodzona Europejską Odznaką Jakości: eTwinning! Bardzo dziękuję za współ-
pracę i  zaangażowanie naszym partnerom Oksanie Miroshnichenko i Özlem Bayer 
a przede wszystkim wspaniałej grupie młodzieży z klasy 8D! Brawo Wy! Redakcja 
dołącza się do gratulacji.

Sylwia Kościkiewicz Gryc

Nagroda dla 
„Zośki”
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Osoby biorące udział w spotkaniu, jak: 
nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów 
Artur Dawidziuk, wójt Gminy Celesty-
nów Witold Kwiatkowski, zastępca 
dyrektora Mazowieckiego Parku Krajo-
brazowego Robert Belina, który zabie-
rając głos przedstawił zadania Parku 
i poparł działalność Stowarzyszenia, 
regionalista Paweł Ajdacki – członek 
stowarzyszenia, a także wiele osób, któ-
rym lesistość Mazowsza leży na sercu. 
Podczas spotkania uczestnikom podaro-
wano książkę „Zabieżki. Wieś na skraju 
lasu”, wydaną przez Stowarzyszenie 
Kultury Mazowsza sfinansowaną przez 
Gminę Celestynów i mieszkańców Za-
bieżek. Obecność autora Andrzeja 
Mazka sprawiła, że wszyscy poprosili 

go o dedykację. Na koniec częstowano 
kiełbaskami z grilla i zaproszono na pie-
sze wycieczki po malowniczym Mazo-
wieckim Parku Krajobrazowym, między 
innymi na wycieczkę w poszukiwanie 
4 grudnia kamiennych kręgów wokół 
„Czarciego Dołu” - początek o godz. 
10.00 na parkingu przy ul. Żurawinowej 
w Zabieżkach. Adres Stowarzyszenia: 
puszcza.maz@gmail.com

AnKa

Z miłości do puszczy
25 września do Centrum Edukacji Leśnej zaprosiło, działające od roku, Stowarzyszenie Puszczy 
Mazowieckiej i przedstawiło się: Przedmiotem naszej troski są w szczególności tereny leśne ciągną-
ce się wzdłuż Wisły, pomiędzy Otwockiem a granicami województwa mazowieckiego. Dążymy do 
objęcia ochroną prawną obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, ograniczenia wycinki drzew, 
zalesiania i zwiększania różnorodności biologicznej – mówił prezes stowarzyszenia Dobiesław  
Rzemieniewski. 
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Miło nam poinformować, że wśród 
laureatów konkursu kulinarnego organi-
zowanego przez LGD Natura i Kultura 
znaleźli się mieszkańcy Gminy Celesty-
nów.

I miejsce w kategorii „Dania główne” 
za „Gołąbki z kaszy gryczanej” nale-
ży do mieszkanki Gminy Celestynów,  
w tej samej kategorii III miejsce za „Rosół 
z gąsek z makaronem” otrzymało Koło 
Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki.

W kategorii „Przystawki” I miejsce za 
„Pasztet z konfiturą z żurawin” przy-
znano Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Regucie. 
Natomiast w kategorii „Desery” II miej-
sce za „Śmietanowiec” zajęła Rada So-
łecka Sołectwa Regut.

Wygrały gołąbki i pasztet
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu sprawił nie lada frajdę studen-
tom Celestynowskiego Koła Seniorów zapraszając do świetlicy 
w Pogorzeli na wspaniały koncert w wykonaniu dwojga zna-
nych wokalistów: Danuty Stankiewicz i Stanisława Górki. Pani 
Danuta zaśpiewała swoje najbardziej lubiane przez fanów zło-
te przeboje z minionych lat, włączając do ich wykonania osoby  
z publiczności, a prof. Stanisław Górka zaczarował publiczność 
najbardziej znanymi piosenkami Bułata Okudżawy, Włodzimierza 
Wysockiego i wiele swoich, pięknie akompaniując sobie na gitarze. 
Gdy śpiewał Modlitwę Okudżawy wiele osób miało łzy w oczach. 
Sobotnie popołudnie 16 października studenci i osoby z Pogorzeli 
przeżyli wzniośle, choć wesoło. Wiele osób tuż po koncercie mówi-
ło do dyrektorki GOKiS Joanny Mokrzyckiej, by częściej organizowa-
ła takie uczty duchowe.

AnKa

Spotkanie z piosenką w Pogorzeli
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SPORT

Charytatywny turniej tenisa stołowego odbył się 3 październi-
ka w hali sportowej w Celestynowie. Wzięło w nim udział 110 
zawodników w 7  kategoriach. Uczestnicy wspomogli Patryka 
Czajkę, będącego pod opieką Fundacji Dzieciom „Zdążyć  
z Pomocą”. Zebrano 1715 zł.

Najliczniej reprezentowana była kategoria Amator. Zagrało 
w niej 32 zawodników. Liczne były także kategorie Weteran, 
Ping Pong oraz Open. 

Zawody nie odbyłyby się bez pomocy firm: Budisef, Seka, 
Unique Design, Elraf oraz Urzędu Gminy Celestynów, który 
objął patronatem turniej i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Celestynowie, który ufundował nagrody i puchary dla naj-
lepszych zawodników z kategorii Open. Nad całością za-
wodów czuwał Wojtek Soszyński z Fundacji Centrum Edukacji  
i Aktywizacji Społecznej.

Szczegółowe wyniki poszczególnych kategorii:
Kategoria Amator: 32 uczestników
1.       Wojtek Soszyński
2.       Marcin Dudziec
3.       Tomek Osiński
4.       Nicolas Nizioł

Kategoria Młodzik/młodziczka (4 osoby)
1.       Antek Skrzeczkowski
2.       Piotrek Chułerański
3.       Maja Grzybowska
4.       Kuba Skrocki

Charytatywny turniej  
tenisa stołowego

Kategoria Kadet/kadetka (2 osoby)
1.       Maks Miazga
2.       Piotrek Chułerański

Kategoria debel (20 uczestników, 10 par)
1.       Marcin Dudziec/Jha Prashant
2.       Zbyszek Samoraj/ Wojtek Wypyszyński
3.       Grzesiek Prudziński/Tomek Osiński
4.       Darek Kociszewski/Wojtek Soszyński

Kategoria Deska (Ping Pong) 15 uczestników
1.       Piotrek Szablewski
2.       Tomek Osiński
3.       Wojtek Soszyński
4.       Mariusz Wołowiecki

 Kategoria Weteran (19 zawodników)
1.       Piotrek Szablewski
2.       Tomek Osiński
3.       Wojtek Soszyński
4.       Grzesiek Prudziński

Kategoria Open (18 zawodników)
1.       Mariusz Wołowiecki
2.       Piotrek Szablewski
3.       Mariusz Cabaj
4.       Mikołaj Sieroń
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SPORT

Firma DIGIFLEX  
wspiera siatkarzy GOKiS Celestynów!

Miło nam poinformować, iż firma Digiflex Group s.c. zasponsorowała drużynę siat-
karską mężczyzn GOKiS Celestynów w formie zakupu kompletów strojów meczo-
wych. Digflex dołącza jako kolejna firma, która wspiera sekcje siatkarskie Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie. 21 września na Hali Sportowej w Cele-
stynowie odbyło się oficjalne przekazanie strojów, na którym pojawili się właściciele 
firmy DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz i Piotr Kolera, dyrektor GOKiS Celesty-
nów Joanna Mokrzycka oraz zastępca Wójta Gminy Celestynów, Piotr Rosłoniec.

Z początkiem października swoje zma-
gania w Powiatowej Lidze Mińskiej 
rozpoczęła sekcja siatkarska mężczyzn 
GOKiS Celestynów. W pierwszej ko-
lejce nasz zespół rozegrał mecz wy-
jazdowy w Kałuszynie, który zakończył 
się wygraną gospodarzy 3:0. Druga  
i trzecia kolejka to lepsza gra naszego 
zespołu która dała dwa zwycięstwa 3:1 
oraz 3:0. W lidze występuje dziesięć 
drużyn, które rywalizują ze sobą w sys-
temie każdy z każdym. Przed siatkarzami 
GOKiS jeszcze wiele spotkań o punkty. 
Zapraszamy do kibicowania podczas 
meczów domowych na Halę Sportową 
w Celestynowie.

Druga wygrana siatkarzy 
GOKiS Celestynów

12 września na boisku Hali Sportowej  
w Celestynowie rozegrany został pierw-
szy mecz III Mazowieckiej ligi siatkówki 

Inauguracja III ligi siatkówki 
kobiet w Celestynowie!

kobiet. Jest to historyczny moment  dla 
żeńskiej siatkówki na terenie naszej 
Gminy.  Nigdy wcześniej Celestynów 

nie posiadał kobiecej drużyny siatkar-
skiej występującej w rozgrywkach ligo-
wych na Mazowszu. Zespół siatkarek 

GOKiS Celestynów w pierwszej kolej-
ce zmierzył się z zespołem UKS Ate-
na Warszawa, mimo wyrównanej gry  
w początkowej fazie dwóch pierwszych 
setów, nasz zespół poniósł porażkę 0:3. 
Dla siatkarek GOKiS Celestynów jest 
to debiut w rozgrywkach trzeciej ligi.  
- Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze 
dużo pracy przed zespołem ale za-
pewniamy, że do każdego meczu 
podchodzimy z zaangażowaniem  
i chęcią zwycięstwa - powiedziała ka-
pitan drużyny Klaudia Morochow. 

M. Kwiecień
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Już por raz czwarty podczas kolejnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości rozegrany został turniej 
siatkówki. Turniej odbył się w Hali Sportowej Celestynów. 

Do zawodów przystąpiło sześć drużyn. Corocznym założeniem orga-
nizacji turnieju jest wspólne świętowanie Dnia Niepodległości w formie 
współzawodnictwa sportowego. Turniej rozpoczęto od odśpiewania 
Hymnu Narodowego. Tym razem na najwyższym stopniu podium sta-
nęli zawodnicy sekcji siatkówki GOKiS, drugie miejsce przypadło cele-
stynowskim samorządowcom, trzecie miejsce zajęli uczniowie klas mun-
durowych ZSEG z Otwocka, czwarte pracownicy WOFiTM, 
piąte pracownicy Nadleśnictwa Celestynów i szóste ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”. Pamiątkowe 
medale i Puchary wręczył Wójt Gminy Celestynów Witold 
Kwiatkowski, wraz z przewodniczącym Rady Gminy Romu-
aldem Ziętalą. Organizatorem Turnieju był Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Celestynowie a patronatem medial-
nym miesięcznik Celestynka i portal internetowy „iOtwock”. 
Wszystkim drużynom dziękujemy za udział w zawodach  
a zwycięzcom gratulujemy! 

IV NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ 
SIATKÓWKI ROZTRZYGNIETY!
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AKCJA - SEGREGACJA
W okresie wrzesień - październik prze-
prowadzane zostały kontrole wywiązy-
wania się mieszkańców z obowiązku 
segregacji odpadów komunalnych, jak 
również wywiązywania się z posiada-
nia kompostowników i kompostowania 
w nim odpadów. Już po pierwszych 
kontrolach zauważono, że mieszkańcy 
muszą poprawić (dokładniej, zgod-
nie z zasadami) segregację. Zdarzały 
się przypadku złego zakwalifikowania 
odpadu. Dlatego część osób dostała 
pouczenia dotyczące nieprawidłowej 
segregacji, które na razie należało po-
traktować jako upomnienie. Niestety, ale 
w przypadku ponownego stwierdzenia 
braku segregacji lub jej nieprawidłowe-
go prowadzenia, Wójt może w drodze 
decyzji, nałożyć opłatę podwyższoną. 
Na tę chwilę nie zostało wszczęte żadne 
postępowanie. Natomiast kontrole po-
siadania kompostowników i komposto-

wania w nich odpadów przebiegły 
w większości pozytywnie. Wszyscy 
mieszkańcy z kontrolowanych nie-
ruchomości udostępnili upoważnio-
nym pracownikom wejście na teren 
posesji i zweryfikowanie kompo-
stownika. Kompostowniki miesz-
kańcy posiadają różne: gotowe, 
plastikowe, kupione, zrobione wła-
snoręcznie, większe, mniejsze, ale 
najważniejsze, że spełniają swoją 
funkcję i odpady są w nich kom-
postowane, co nas bardzo cieszy. 
Kontrole będą dalej kontynuowane, 
dlatego apelujemy o właściwą se-
gregację. To naprawdę nie jest trud-
ne i się opłaca. Każdy mieszkaniec 
razem z harmonogramem odbioru 
odpadów (na odwrocie) otrzymał 
zasady segregacji, zatem należy je 
stosować.

S. Bakuła

Gmina Celestynów wykonując zapisy 
„Programu usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Gminy Ce-
lestynów na lata 2018-2032” tak jak  
w latach poprzednich w 2021r. również 
dokonała odbioru wyrobów zawierają-
cych azbest od mieszkańców.
Pomimo starań 2021r. Gmina Celesty-
nów niestety nie uzyskała środków ze-
wnętrznych z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW). 

WZROST ILOŚCI ODPADÓW !
Niestety, ale w 2021 r. zauważono 
znaczny wzrost ilości odebranych już od-
padów od mieszkańców, a rok jeszcze 
się nie skończył. Porównując ilość odpa-
dów odebraną w  okresie -X.2020 r. i I-X 
2021 r. zauważono łączny wzrost odpa-
dów o 22% ! Tabela poniżej przedstawia 
wzrost/spadek ilości poszczególnych 
frakcji odpadów. Zastanawiające jest 

to czym spowodowany jest ten wzrost. 
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć 
na to pytanie, dlatego musimy wspólnie 
spróbować ograniczyć ilość odpadów, 
zacznijmy od prawidłowej segregacji. Za 
odpady zmieszane jak również remonto-
wo budowlane oraz gabaryty ponosimy 
największe koszty za 1 tonę nawet dwu-
krotnie więcej niż za odpady segregowa-

ne. Urząd ze swojej strony robi wszystko 
by koszty za odpady komunalne były jak 
najniższe, natomiast to od Państwa zależy 
jaka będzie ich ilość. Gmina płaci Wy-
konawcy za każdą odebraną tonę, skoro 
ilość odpadów się zwiększa, koszty rów-
nież, a co za tym idzie będziemy zmusze-
ni do zwiększenia stawki.

S. Bakuła

AZBEST ODEBRANY
Całe zadanie zostało zrealizowane  
z budżetu gminy.
Odebrano od mieszkańców 112,61 Mg 
z 51 posesji i poniesiono koszty w wyso-
kości 44.998,96 zł. Gmina Celestynów 
wzorem lat ubiegłych w 2022 roku pla-
nuje również wystąpić do WFOŚiGW  
o dofinansowanie.
Osoby zainteresowane bezpłatnym od-
biorem i utylizacją azbestu w 2022 roku 
powinny jak najszybciej złożyć do urzę-
du wniosek. Nabór trwa cały rok. Wnio-

ski obejmują wyłącznie odbiór azbestu 
(eternitu) zdjętego z dachów budynków 
mieszkalnych/gospodarczych  i zma-
gazynowanego na posesji.
Druki wniosków dostępne są w Urzę-
dzie Gminy w Celestynowie w Biurze 
Obsługi Mieszkańca oraz na stronie 
www.celestynow.pl w zakładce Ochro-
na Środowiska.
Szczegółowe informacje udzielane są 
pod nr tel. 22  789-70-60 wew. 211  
w godzinach pracy Urzędu Gminy.
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Świętowali 60-lecie Świętowali 60-lecie 
jednostki w Dyziniejednostki w Dyzinie


