
                         1

wrzesień nr 9 (285)/22   www.celestynow.pl70 LAT GMINY CELESTYNÓW www.celestynow.pl      wrzesień nr 9 (285)/22 70 LAT GMINY CELESTYNÓW

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  ISSN 1506-395X wrzesień nr 9 (285)/22

CELESTYNÓW DĄBRÓWKA DYZIN JATNE GLINA LASEK OSTROWIK OSTRÓW PODBIEL POGORZEL PONURZYCA REGUT STARA WIEŚ TABOR ZABIEŻKI

Z okazji Z okazji 
Dnia EdukaDnia Edukacji Narodowej cji Narodowej 
wszystkim nauczycielom i pracownikom oświatywszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty
żżyczymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej yczymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej 
pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych 
uczniów. uczniów. 

Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy!Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy!
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Celestynów,

- str. 21

- str. 26

- str. 23

W życiu gminnego samorządu 
wrzesień jest niezwykle ważnym 
miesiącem. Odbywają się bowiem 
zebrania sołeckie, podczas których 

decydujecie Państwo o podziale, 
w sumie ponad pół miliona złotych, 
jakie z budżetu gminy są dla po-
szczególnych sołectw przeznaczone 

na rok następny. Spotkania z miesz-
kańcami 15 sołectw są też ważne dla 
mnie, jako wójta i zawsze wysoko 
sobie je cenię. Mam okazję bez-
pośrednio porozmawiać i poznać 
problemy, z którymi borykają się 

mieszkańcy. Mam również sposob-
ność poinformować o sprawach bie-
żących, odpowiedzieć na pytania 
oraz opowiedzieć o stanie realizo-

wanych inwestycji. Wysłuchuję 
z uwagą propozycji nowych 
inwestycji, które mogą ułatwić 
codzienne życie mieszkańców. 
Serdecznie dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom, którzy biorą 
udział w zebraniach 
wiejskich. Dzięki Waszej 
aktywności nasz cele-
stynowski samorząd ma 
lepszą jakość. Tegorocz-

ny wrzesień, to też zacne jubi-
leusze dwóch jednostek OSP 
Podbieli i OSP Celestynowa, 
a także 50 – lecie Instytutu 

Wysokich Ciśnień Unipress PAN 
w Lasku.  Dużym wydarzeniem 
był również, organizowany 
przez GOKiS VIII Bieg Ulicz-
ny, w którym w tym roku wzięło 
udział ponad 250 osób, a co 
ważne, pobiegło w nim 
wiele dzieci, co ogromnie 
cieszy i napawa opty-
mizmem na przyszłość. 
Miały też miejsce roczni-

ce wydarzeń historycznych, po 
raz jedenasty w Centrum Edu-
kacji Leśnej odbyła się uroczy-
stość uczczenia pamięci po-
mordowanych przez NKWD 
ZSRR polskich leśników i ich 

rodzin w latach 1939-1948 i uroczy-
stość przy pomniku zamordowanych 

leśników Nadleśnictwa Celestynów 
w 1943 roku tylko za to, że należeli 
do Armii Krajowej.
Życzę Państwu miłego spędzenia 
czasu z Celestynką.

Wójt Gminy 
Witold Kwiatkowski
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AKTUALNOŚCI

Jest pozwolenie 
wodno-prawne tunelu

27 września 2022 roku Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie wydało pozwolenie wodno-
-prawne na wykonanie urządzeń wodnych w zakre-
sie odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
z terenu tunelu w ciągu ul. Jankowskiego w Celesty-
nowie. 
To kolejny krok do uzyskania Zezwolenia na Realizację 
Inwestycji Drogowej: na budowę tunelu. Na podstawie 
niniejszego pozwolenia wodno-prawnego zostanie 
przebudowany rów melioracyjny po zachodniej stro-

nie torowiska, biegnący po terenie kolejowym wzdłuż  
ul. Plantowej w ul. Rękasa. 
Przebudowa będzie polegała na nadaniu odpowied-
niego spadku i umocnieniu płytami ażurowymi. Jed-
nocześnie informujemy, że pozwolenie wodno-praw-
ne na odprowadzenie wód z rowu melioracyjnego  
z ul. Kwiatowej , który wychodzi w miejscu włącze-
nia projektowanego tunelu i ul. Obrońców Poko-
ju zostało uzyskane przez Gminę Celestynów już  
w grudniu 2021 r.

3 miliony na SUW w Ostrowie
W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 gmina Celestynów po-
zyskała 3 mln zł na rozbudowę stacji uzdat-
niania wody w miejscowości Ostrów i budo-
wę przydomowej oczyszczalni ścieków przy 
Szkole Podstawowej w Podbieli. 19 września 
została podpisana umowa na otrzymane 
wsparcie z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Mazowieckiego.
Przebudowa stacji uzdatniania wody jest ko-
nieczna, szczególnie wobec silnie rozwijają-
cego się budownictwa mieszkaniowego, jak 
i produkcyjno-usługowego, w rejonie działa-
nia SUW Ostrów (tj. miejscowości Ostrów, 
Ostrowik, Jatne, Dyzin).
Natomiast budowa oczyszczalni ścieków 
przy szkole w Podbieli jest już zakończona.
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SAMORZĄD

Sesja jubileuszowa 
Przewodniczący Rady Gminy Romuald Ziętala na se-
sji 29 września po przedstawieniu porządku obrad  
i stwierdzeniu quorum, zadysponował wprowadzenie 
pocztu ze sztandarem Gminy Celestynów. Po odśpie-
waniu hymnu państwowego Wójt Witold Kwiatkowski  
w krótkich słowach odniósł się do minionych 70 lat istnie-

nia Gminy. W pierwszych słowach podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do jej powstania i stopniowego 
rozwoju. Przez te lata gmina wyraźnie się rozwinęła i z de-
kady na dekadę staje się piękniejszym miejscem do życia. 
– To ogromna zasługa i ciężka codzienna praca wielu 
ludzi, mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców, 
pracowników, społeczników i przyjaciół gminy także spo-
za jej terenu. Dzisiaj jesteśmy im bardzo wdzięczni i pełni 
uznania obejmujemy wszystkich pa-
mięcią i ciepłymi myślami. Jesteśmy 
wspólnotą, więc wszystko co robimy 
dobrego czynimy także dla gminy – 
podsumował Wójt na zakończenie. 
Po przemówieniu, Przewodniczą-
cy Rady wraz z Wójtem dokonali 
wręczeni Medali 70-lecia Gminy 
Celestynów: radnym sołtysom, dy-
rektorom placówek oświatowych, 
dyrektorom jednostek podległych 
Gminie, członkom GKPA, przedsta-
wicielom Kół Gospodyń Wiejskich 
i przedstawicielom Organizacji Po-
zarządowych. Następnie wszyscy 
udali się na plac przed  Halą, gdzie 
posadzono „Dąb 70-lecia Gminy”  

i wykonano pamiątkowe zdjęcie. Na tym część jubi-
leuszowa się zakończyła i radni zaczęli procedować 
uchwały. Między innymi o przystąpieniu Gminy do za-
wiązanej Spółki Wodnej w Zabieżkach, wyrażeniu 
zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i na-
danie jej statutu, w tym miejscu należy dodać, że Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy-
znał kwotę ponad 20 tys. zł. na organizację kam-
panii wyborczej owej Rady, radni ponadto pozy-
tywnie ocenili sytuację ekonomiczno-finansową SPZ  
w Celestynowie, na podstawie sprawozdania złożone-
go przez dyrektora lek. Lecha Krasieńkę i uchwałą przy-
jęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Regut.
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Budowa SUW w Regucie

INWESTYCJE

W dalszym ciągu trwają pracę związane z budo-
wą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Regut.  
W chwili obecnej odbywa się montaż konstrukcji oraz 
elewacji budynku Stacji Uzdatniania Wody. W po-
przednich etapach zostało wykonane między innymi 
wycinka drzew, roboty ziemne pod wylanie płyty funda-
mentowej, oraz wylanie płyty fundamentowej, na której 
będzie montowany budynek stacji uzdatniania wody. 
Wykonawcą inwestycji jest firma FUNAM. Planowany 
termin zakończenia zadania to maj 2023 rok a całość 
zadania zamknie się w kwocie 6.765.000 zł. 
Warto nadmienić, że Gmina Celestynów pozyska-
ła dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł 
z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  
w obszary wiejskie” dla operacji typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej  
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” w ramach działania 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU  
OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA  

W OBSZARY WIEJSKIE”

„Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich”  
objętego PROW na 
lata 2014-2020.

Dzięki pozyskaniu przez Gminę środ-
ków 159.800,00 dzieci będą bawiły 
się nowymi zabawkami.
14 września Gmina Celestynów pod-
pisała umowę z Województwem Ma-
zowieckim o dofinansowanie w wyso-
kości 159 800,00 zł na modernizację 
placu zabaw w centrum Celestynowa. 
Przewidywany koszt zadania: 251 
140,00 zł. Termin realizacji zada-
nia: sierpień 2023 roku. W ramach 
zadania zostanie wykonana moder-

Prawie 160 tys. 
na modernizację placu zabaw

nizacja istniejącego placu zabaw  
w Celestynowie polegająca na za-
kupie i montażu siedmiu nowych ze-
stawów zabawowych, demontażu 
wyeksploatowanych zabawek oraz 

wykonaniu nowej, bezpiecznej na-
wierzchni na powierzchni około 200 
m2. Zadanie korzystnie wpłynie na 
walory estetyczne oraz funkcjonal-
ność placu zabaw. Inwestycja zna-

cząco poprawi bezpieczeństwo oraz 
zapewni komfort dzieci korzystających 
z obiektu.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie.”  
W tym miejscu należy dodać, że So-
łectwo Celestynów przeznaczyło  
8 tys. zł na wykonanie ogrodzenia 
placu od strony ronda i ul. Reguckiej.
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INWESTYCJE

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej

Powoli zbliżamy się do końca projektu pod nazwą „Po-
prawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy 
Karczew i Celestynów - etap II”. Obecnie trwają prace 
odtworzenia dróg gminnych po budowie kanalizacji  
w Dąbrówce i Starej Wsi. Do końca października 
wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytko-
wanie sieci kanalizacyjnej oraz zakończyć wszystkie 
prace. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie sieci 
będziemy Państwa informować o możliwości uzyskania 
warunków przyłączenia się do sieci oraz wykonania 
przyłączy indywidualnych na terenie posesji. Jednocze-

śnie trwa budowa kanalizacji miejscowości Celestynów 
na ul. Wojska Polskiego, w celu podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej osiedla na terenie Jednostki Wojskowej. 
Prace budowlane powinny zakończyć się w listopadzie.
Główną pompownią na sieci kanalizacji sanitarnej  
w Dąbrówce jest pompownia ścieków P1, zlokalizowana 
u zbiegu ulic Karczewska i Strażacka. Obecnie czeka-
my na przyłączenie tej pompowni do sieci energetycznej 
przez PGE. Po zasileniu pompowni w prąd możliwy bę-
dzie jej rozruch i korzystanie z kanalizacji.

Zachęcamy do podłą-
czania się do nowocze-

snej sieci kanalizacji  
sanitarnej, 

gdyż łączy się to z dużą 
oszczędnością w opła-
tach za ścieki i ochroną 

środowiska.
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INWESTYCJE

Ulica Fabryczna w Starej Wsi 
przebudowana

Po wyremontowaniu ul. Kolejowej w Starej Wsi przez 
Gminę Celestynow, przebudowana została przez Po-
wiat Otwocki też ul. Fabryczna. W ramach zadania zo-
stała wymieniona konstrukcja i nawierzchnia chodników, 
oraz jezdni, na odcinku od ul. Kolejowej do ronda. Koszt 
inwestycji, to ponad 980 000,00 zł!
To niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców Starej 
Wsi, która przede wszystkim znacznie poprawi bezpie-
czeństwo dzieci uczęszczających do szkoły podstawo-
wej, jak zapowiedział wykonawca robót - firma Tomiraf 
sp. z o.o.

W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Celestynów”, na dofinansowanie którego zosta-
ła podpisana umowa, Gmina Celestynów w 2022 roku zutylizuje 
218,75 Mg wyrobów, obecnie składowanych na posesjach miesz-
kańców Gminy.
Dofinansowanie pozyskane zostało z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (wfosigw.
pl) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (nfosigw.gov.pl) w formie dotacji, w kwocie 34.965,00 zł. 
Program będzie realizowany do 2032 roku.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA 
ODBIORU AZBESTU

Modernizacja strażnicy OSP w Dąbrówce!!!

Zakończyły się pracę jednego z eta-
pów modernizacji strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dąbrówce, które 
polegały na wykonaniu 48 m2 wielo-
warstwowej, antypoślizgowej posadzki  
z barwionej żywicy epoksydowej i kru-
szywa kwarcowego w garażu strażnicy. 
Kwota zadania wyniosła około 9.000 
zł, a wykonawcą posadzki była Firma 
Posadzkarstwo, Usługi budowlane Jo-
lanta Sokół. W ramach tego zadania,  
w kolejnych etapach zostaną wykonane 
zadania takie jak modernizacja instalacji 
elektrycznej w garażu Ochotniczej Straży 
Pożarnej, montaż drzwi dwuskrzydłowych 
z przeszkleniem oraz zostaną zakupione 
3 sztuki nowych szafek strażackich.
Ponadto w budynku zostanie wykona-
na instalacja gazowa oraz centralnego 
ogrzewanie w budynku strażnicy. Gmi-
na Celestynów otrzymała na to zadanie 
dofinansowanie w ramach zadania pn. 
„Mazowieckie strażnice OSP -2022”  
w kwocie 30.000 zł.
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KULTURA

Tworzy się 
Młodzieżowa Rada Gminy Celestynów

Gorąco zachęcamy młodzież szkolną do wzięcia udziału w projekcie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 
Gmina Celestynów pozyskała dofinansowanie w kwocie 22.500 zł z budżetu Województwa Mazowieckie-
go w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic  
m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, w ramach którego sfinansowana zostanie kampania informacyj-
na i kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów, jak i działania edukacyjne dla jej członków  
i opiekunów.
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SOŁECTWA

Mieszkańcy sołectw podzielili 
kwotę 562.442,82 zł

Do końca września odbywały się w każdym sołectwie zabrania mieszkańców mające na celu po-
dzielenie przyznanych im przez Gminę środki finansowe - służące poprawie warunków życia, jak 
choćby na remont dróg, placów zabaw, organizację pikników rodzinnych... Nie rzadko mieszkańcy 
decydowali też przeznaczyć część środków na jednostki OSP. W każdym spotkaniu uczestniczył 
Wójt Witold Kwiatkowski, Zastępca Piotr Rosłoniec, Sekretarz Gminy Krzysztof Boczarski, Skarbnik 
Agnieszka Kurek i Radny powiatowy Dariusz Grajda. Wójt Witold Kwiatkowski serdecznie dziękuje 
mieszkańcom za aktywny udział w zebraniach. Oto, jak wygląda ten podział w poszczególnych 
sołectwach:

CELESTYNÓW
Zebrani mieszkańcy po dyskusji 
ostatecznie postanowili przyznaną 
kwotę na 2023 rok, w wysokości 

56.738,90 zł podzielić następują-
co: 8 tys. przeznaczyć na doposa-
żenie placu zabaw, 13 tys. wydać 
na zakup profesjonalnego zestawu 
nagłaśniającego dla szkoły w Cele-
stynowie, dodatkowo 3 tys. na do-
posażenie świetlicy szkolnej, za 7,7 
tys.  zakupić sprzęt specjalistyczny 
dla OSP Celestynów. Kwotę 3,5 tys. 
przeznaczyć na zakup programu 
multimedialnego dla Przedszkola 
Samorządowego w Celestynowie, 
kwotę 15 tys. przeznaczyć na or-
ganizację festiwalu piosenek har-
cerskich i za kwotę 6.538,90 zor-
ganizować spotkanie integracyjne 
mieszkańców.

DĄBRÓWKA
Mieszkańcy na zabraniu sołeckim 
ostatecznie zdecydowali kwotę 

56.737,90 zł, przyznaną na 2023 
rok podzielić na następujące zada-
nia: na modernizację wiaty przy OSP 
w Dąbrówce – 4 tys. zł, na zakup 
wyposażenia dla OSP w Dąbrów-
ce – 5 tys. zł, na doposażenie terenu 
placu zabaw – 20 tys. zł, na organi-
zację Dnia Dziecka – 15.037,90 zł 
na zakup wyposażenia dla Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Starej 
Wsi – 4 tys. zł, na zakup wyposa-
żenia dla szkoły w Celestynowie  
– 3 tys. zł na organizację spotkań 
mieszkańców w celu upowszech-
nienia idei samorządowej – 4 tys. zł  
i na warsztaty kreatywne dla dzieci 
Sołectwa Dąbrówka – 1,7 tys. zł.

DYZIN
Przedstawiciele mieszkańców Dyzi-
na podczas zebrania sołeckiego po-
dzielili fundusz sołecki wyznaczony 
na 2021 rok w kwocie 27.120,72 zł 
następująco: na zakup wyposażenia 
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Starej Wsi przeznaczyć 3 tys. 
zł, na zakup wyposażenia dla szkoły 

w Celestynowie 1,5 tys. zł, na zakup 
wyposażenia dla OSP w Dyzinie 
– 3 tys. zł na organizację spotkań  
z mieszkańcami w celu upowszech-
niania idei samorządowej – 5,2 tys. 
zł, na zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego 3.4 tys. zł i na wyko-
nanie projektu i doposażenie placu 
zabaw – 11.020,72 zł Taki podział 
środków mieszkańcy przyjęli jedno-
głośnie. 

JATNE 
Mieszkańcy Jatnego kwotę 
30.751,94 zł przyznaną na rok 
2023 rozdzielili następująco: na 

budowę oświetlenia ulicznego prze-
znaczyli 6 tys. zł, na organizację 
spotkań mieszkańców w celu upo-
wszechniania idei samorządowej  
i pobudzanie aktywności obywatel-
skiej 11.251,94 zł, na doposażenie 
świetlicy wiejskiej – 8 tys. zł na zakup 
sprzętu specjalistycznego dla OSP 
Dyzin 3 tys. zł na zakup wyposaże-
nia dla szkoły w Ostrowie – 2,5 tys. 
zł W zebraniu uczestniczył otwoc-
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SOŁECTWA

ki starosta Krzysztof Szczegielniak  
a też Grażyna Kilbach, Przewodni-
cząca Rady Powiatu Otwockiego, 
Wicestarosta Otwocki Paweł Zawa-
da, Obecny był również zastępca 
dyrektora Zarządu Dróg Powiato-
wych Marcin Kasprzak i radny po-
wiatu Dariusz Grajda. Rozmawiano 
o budowie chodnika przy drogach 
powiatowych w Jatnem i Dyzinie. 

GLINA 
Kwotę wskazaną przez Radę Gmi-
ny Celestynów na rok 2023 w wy-
sokości 56.737,90 zł mieszkańcy 

Gliny podzielili następująco: na 
zakup wyposażenia dla Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Starej 
Wsi – 4 tys. zł, na zakup wyposa-
żenia dla szkoły w Celestynowie 
1,5 tys. zł, na doposażenie pla-
cu zabaw – 47.137,90 zł, na za-
kup wyposażenia dla OSP Dyzin  
– 3 tys. zł i na zakup wyposażenia 
dla OSP Dąbrówka – 1,1 tys. zł.  
W zebraniu sołeckim wzięło udział 
16 osób.

LASEK
Zebranie sołeckie postanowiło roz-
dzielić kwotę 17.645,49 zł następu-
jąco: kwotę 13.645,49 przeznaczyć 
na modernizację i doposażenie 
placu zabaw, 2 tys. zł przeznaczyć 
na organizację pikniku rodzinnego  
i kwotę 2 tys. zł wydać na utrzyma-
nie terenów zielonych.

OSTROWIK
Zebranie sołeckie miejscowości 
Ostrowik środki finansowe w wyso-
kości 22.581,68 zł przyznane na 

2023 rok podzieliło następująco: 
na wykonanie oświetlenia uliczne-
go przeznaczono kwotę 16 tys. zł, 
na zakup wyposażenia dla szkoły  
w Ostrowie 3 tys. zł, na zakup sprzętu 
specjalistycznego dla OSP Dyzin – 
2 tys. zł i n utrzymanie dróg gminnych 
na terenie sołectwa 1.581,68 zł.

OSTRÓW
Mieszkańcy sołectwa przyznaną 
im kwotę 35.688,14 zł postanowili 
rozdysponować w sposób nastę-

pujący: na budowę oświetlenia na 
terenie szkoły przeznaczyć 20 tys. 
zł na rozmieszczenie monitoringu 
wizyjnego budynku szkoły i terenu 
wokół – 5 tys. zł, na zakup wyposa-
żenia dla szkoły – 9.238,14 zł i na 
zakup sprzętu specjalistycznego dla 
OSP w Dyzinie 1.450,00 zł.

PODBIEL
Mieszkańcy zebrani w szkole kwo-

tę 36.368,99 zł podzielili nastę-
pująco: 35 tys. zł przeznaczono na 
remont pomieszczeń budynku OSP  
w Podbieli, a kwotę 1.368,99 wy-
dać na zakup wyposażenia do 
szkoły w Celestynowie.

POGORZEL
Po wybraniu przewodniczącego  
i protokolanta, zebrani podjęli dys-
kusję nad propozycją Rady So-

łeckiej, jak podzielić fundusz wy-
znaczony przez Gminę w kwocie 
53.049,94 zł na rok 2023. Po me-
rytorycznej dyskusji mieszkańców 
środki podzielono następująco: na 
wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowa i przebudowę 
chodników dojścia do stacji PKP – 
9.049,94 zł, na uporządkowanie 
dróg po scaleniowych – 10 tys. zł, 
na utrzymanie terenów zielonych  
w pasach drogowych – 7 tys. zł, na 
organizację spotkań mieszkańców 
pobudzających do aktywności oby-
watelskiej – 10 tys. zł, na moderni-
zację placu zabaw – 16 tys. złi na 
zakup wyposażenia dla Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Starej 
Wsi – 3 tys. zł Taki podział środków 
zebranie przyjęło większością gło-
sów.

PONURZYCA 
Zebranie sołeckie, przy niewielkiej 
niestety frekwencji mieszkańców, po-
prowadził sołtys Wojciech Sosiński  
i zaproponował podzielenie 
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w kwocie 15.205,76 zł na 2023 
rok:  zakup elementów małej archi-
tektury – 4 tys. zł, doposażenie pla-
cu zabaw – 8,5 tys. zł, doposaże-
nie terenu placu zabaw przy szkole  
w Regucie – 1.205,76 zł, utrzy-
manie terenu placu zabaw 0,5 tys. 
zł, i zakup artykułów sportowych  
1 tys. zł Wywiązała się dyskusja, ale  
w konsekwencji propozycję podzia-
łu środków zaproponowaną przez 
sołtysa przyjęto jednogłośnie.

ZABIEŻKI
Mieszkańcy zebrani w remizie 
OSP po dyskusji postanowili kwotę 
54.071,22 zł rozdysponować na 

zadania w roku 2023 następująco: 
na utrzymanie terenów zielonych 
– 3 tys. zł, na organizację spotkań 
mieszkańców w celu upowszech-
nienia idei samorządowej i pobu-
dzenie aktywności obywatelskiej 
– 10.071,22 zł, na remont budyn-
ku  OSP w Zabieżkach 15 tys. zł, 
na zakup wyposażenia dla Szkoły 
Publicznej im. Batalionu „Zośka”  
w Celestynowie – 1.5 tys. zł, na za-
gospodarowanie terenu placu za-
baw – 12 tys. zł, na tablicę pamiąt-
kową wydarzenia historycznego 
– 0,5 tys. zł, na zakup wyposażenia 
dla OSP Zabieżki – 4 tys. zł, na za-
kup namiotu plenerowego – 2 tys. zł, 
na zakup sprzętu specjalistycznego 
dla OSP w Zabieżkach – 6 tys. zł.

SOŁECTWA

funduszu sołeckiego w kwocie 
23.886,66 zł na 2023 roku na-
stępująco: na budowę wiaty przy-

stankowej – 12 tys. zł, na zakup 
wyposażenia dla OSP Regut 1 tys. 
zł, na organizację pikniku wiejskiego  
– 3 tys. zł i na utrzymanie dróg gmin-
nych – 7.886,66 zł.

REGUT
Na zebranie soleckie nie przybyło 
do remizy wielu mieszkańców. Ot, 
kilkanaście osób, ale takich, którym 

rozwój Reguta leży mocno na sercu. 
Przyznany przez Radę Gminy  fun-
dusz sołecki w kwocie 41.418,67 zł 
na rok 2023 zebranie postanowiło 
podzielić: na zakup sprzętu specja-
listycznego i umundurowania dla 
OSP Regut – 13.5 tys. zł, na zago-
spodarowanie i modernizację tere-
nu wokół stawu „Żów” – 15. Tys. zł, 
na doposażenie placu zabaw przy 
szkole w Regucie – 8 tys. zł, na or-
ganizację spotkań mieszkańców  

w celu upowszechniania idei samo-
rządowej i pobudzania aktywności 
obywatelskie – 4 tys. zł i na utrzyma-
nie terenów zielonych – 918,67 zł.

STARA WIEŚ
Mieszkańcy na zebraniu sołec-
kim gównie skupili się na podziale 
środków finansowych w kwocie 

34.439,91 zł na rok budżetowy 
2023. I tak na naprawę dróg gmin-
nych na terenie sołectwa przezna-
czono kwotę 11 tys. zł, na utrzyma-
nie terenów zielonych – 11 tys. zł, 
na zakup wyposażenia dla Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Starej 
Wsi – 3 tys. zł, i kwotę 16 tys. zł na 
koncepcję zagospodarowania dro-
gi wewnętrznej na osiedlu bloków 
mieszkalnych.

TABOR
Zebranie otworzył i prowadził soł-
tys Dariusz Kasprzak. Przedstawił 
propozycję Rady Sołeckiej dotyczą-
cej podziału funduszu sołeckiego  

Mieszkańcy sołectw podzielili kwotę 562.442,82 zł - ciąg dalszy
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90 lat OSP w Podbieli
11 września odbył się Jubileusz 
90-lecia OSP Podbiel, połączony 
ze szkoleniami dotyczącymi bezpie-
czeństwa realizowanymi w ramach 
zadania publicznego Województwa 
Mazowieckiego „Edukacja Dla Bez-
pieczeństwa - IV etap” przez Funda-
cję Europa 112.
Na początku części oficjalnej odda-
no hołd minutą ciszy 343 strażakom, 
którzy zginęli ratując innych w trakcie 
zamachu terrorystycznego 11 wrze-
śnia 2001 r. na wieże World Trade 
Center w Nowym Yorku. 
Następnie głos zabrał Prezes OSP 
Podbiel Grzegorz Cichecki, który 
podziękował wszystkim za przybycie  
i przybliżył historię swojej jednostki. 
Wójt Witold Kwiatkowski z okazji jubi-
leuszu wręczył na ręce Prezesa OSP 
Podbiel defibrylator, który będzie słu-
żył mieszkańcom, jednocześnie ser-
decznie pogratulował druhom i życzył 
zdrowia i poczucia dobrze pełnionej 
służby. Listy gratulacyjne wręczyli tak-
że Zastępca Komendanta Komendy 

HISTORIA JEDNOSTKI:

Ogniowa Straż Pożarna w Podbieli została założo-
na w 1932 roku przez druha Antoniego Rosłońca. 
Pierwszym prezesem został Jan Kominek, a naczel-
nikiem Antoni Rosłoniec. Oddział liczył wówczas 32 
strażaków. Przystąpiono do porządkowania placu 
pod budowę remizy. Organizowano zabawy ta-
neczne, loterie fantowe a wszystko po to, by zebrać 

fundusze na materiały budowlane. W 1934 nowym 
prezesem został Władysław Zawada, który zainicjo-
wał zbiórkę pieniędzy od strażaków i mieszkańców 
wsi. Za zebrane pieniądze zakupiono sikawkę ręczną  
i beczkowóz o pojemności 200 litrów na drewnia-
nych kołach, wąż,5 odcinków węży tłocznych i prą-
downicę. W roku 1936 remiza była gotowa. Posiada-
ła dwie sale, z których jedną przeznaczono na klasę 
lekcyjną, a drugą na szkolenia i zebrania strażaków.

PSP w Otwocku Michał Gigała oraz 
Prezes Zarządu Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Otwocku Mariusz Zabrocki. 
Po części oficjalnej nastąpiły szkolenia 
z zakresu bezpieczeństwa antyterro-
rystycznego, które prowadził Dariusz 
Ździebełko, pierwszej pomocy przed-
medycznej – Dariusz Cichecki, bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym – naczel-
nik powiatowej Komendy Policji Łukasz 
Masny,  bezpieczeństwa nad wodą 
– Zdzisław Litwińczuk. Odbył się tak-
że konkurs wiedzy o bezpieczeństwie  
i historii OSP Podbiel, który poprowadził  
Michał Niemiec.
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18 września przed budynkiem hali 
sportowej wystartowała ósma edycja 
Celestynowskiego Biegu Ulicznego. 
Wydarzenie sportowe otworzyli: Wi-
told Kwiatkowski Wójt Gminy Cele-
stynów, Romuald Ziętala Przewod-
niczący Rady Gminy Celestynów 
oraz Joanna Mokrzycka Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Celestynowie. W tym roku uczest-
nicy mieli do wyboru trasy na dystan-
sach: 150, 300, 600, 1000, 2500, 
5000 metrów oraz nordic walking 
na 5 km. Rywalizacji sportowej towa-
rzyszył szereg dodatkowych atrakcji 
takich jak: warsztaty kick-boxing, po-

miar cukru we krwi, pomiar ciśnienia, 
pomiar składu masy ciała, warsztaty 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, warsztaty origami, ścianka wspi-
naczkowa oraz narko i alkogogle. 
Uczestnicy chętnie korzystali ze stoisk 
Biura Promocji oraz GKRPA Gminy 
Celestynów. We wszystkich biegach 
łącznie wzięło udział 250 osób. Dla 
zwycięzców przewidziane były me-
dale, puchary oraz nagrody rzeczo-
we. Patronem medialnym imprezy byli: 
Celestynka, iOtwock, Halootwock. 
Dziękujemy wszystkim – uczestnikom 
biegów i kibicom za wspaniałą spor-
tową niedzielę! 

Zwycięzcy biegu na 5000 m open 
- rywalizację ukończyły 44 osoby
1. Daniel Sychowicz, Otwock 17:20
2. Daniel Sujak, Sępochów, 17:30
3. Michał Jamioł, Kielce, 17:51

5000 m kobiety
1. Barbara Domżał, Otwock 22:25
2. Anna Jamioł, Kielce, 22:42
3. Hanna Kożuch, Dyzin, 26:23

5000 m Nordic Walking 
- konkurencję ukończyło 14 osób
1. Ewa Siwek, 36:49
2. Piotr Rejmentowski, 37:27
3. Krzysztof Gadomski, 37:33

Zwycięzcy biegu na 2500 m 
- ukończyło go 30 osób
1. Daniel Sychowicz, Otwock
2. Michał Jamioł, Kielce
3. Tadeusz Domżał, Otwock

VIII Celestynowski Bieg Ulicznyrozstrzygnięty!
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Najlepsze kobiety na dystansie 2,5 km:
1. Dominika Kalinowska, Karczew
2. Anna Jamioł, Kielce,
3. Anna Kowalska, Celestynów
Sztafeta rodzinna 4x250 m - udział brało 9 sztafet
1. Drużyna Andrzejak
2. Drużyna Plejznerowski
3. Drużyna Jamioł
Zwycięzcy biegu na 1000 m - klasa 4-5 
- chłopcy - udział wzięło 7 zawodników
1. Kamil Bąk
2. Adrian Mikoś
3. Wojciech Wasążnik
Najlepsi w biegu 1000 m - klasa 4-5 
- dziewczęta - udział wzięło 10 zawodniczek
1. Natalia Jóźwiak
2. Urszula Sychowicz
3. Milena Kowalska
Zwycięzcy biegu na 600 m - klasa 2-3 
- chłopcy - udział wzięło 19 zawodników
1. Oliwier Gatkowski
2. Antoni Cichecki
3. Miłosz Jamioł
Zwycięzcy biegu na 600 m - klasa 2-3 
- dziewczęta - udział wzięło 13 zawodniczek
1. Pola Zielińska
2. Amelia Cichecka

3. Milena Mucha

VIII Celestynowski Bieg Ulicznyrozstrzygnięty!

Zwycięzcy biegu na 300 m - do lat 7 
- chłopcy - udział wzięło 4 zawodników
1. Aleksander Bigos
2. Michał Maciejczyk
3. Oskar Kata
Zwycięzcy biegu na 300 m - do lat 7 
- dziewczęta - udział wzięło 10 zawodniczek
1. Amelia Żurawska
2. Zuzanna Komoń
3. Nina Zielińska

Szczególne podziękowania kierujemy do:
• Biura Promocji Gminy Celestynów
• Delikatesów Kulfon
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych 
• Komendy Powiatowej Policji w Otwocku
• Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Celestynów 
• Pizzeri Nigro z Celestynowa 
• Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-

wotnej w Celestynowie
• Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Ce-

lestynowie
• Piekarni „Oskroba”
• Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych 

w Otwocku
za współpracę i wsparcie w organizacji VIII Celesty-
nowskiego Biegu Ulicznego.
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JUBILEUSZ

Jubileusz 60-lecia OSP Celestynów
Obchody rozpoczęła 24 września 
Msza Św. w kościele celestynowskiej 
parafii. Celebrował ją proboszcz ks. 
Mirosław Wasiak. Ławy kościelne 
zapełnione były druhami wszystkich 
gminnych jednostek OSP, a po środ-
ku świątyni stały ich poczty sztanda-
rowe, wraz z pocztem Gminy Cele-
stynów. W kazaniu proboszcz mówił 
o trudnej służbie strażaków, ale nie-
zwykle pożytecznej i zapewniają-
cej mieszkańcom bezpieczeństwo 
nie tylko przed żywiołem ognia, ale 
też powodzi, ratujących również 
poszkodowanych w wypadkach 
drogowych, często z narażeniem 
zdrowia i życia. Po mszy, przed od-
nowioną remizą, miała miejsce część 
oficjalna. Prezes jednostki dh Dariusz 
Boceński powitał gości: (podaje-
my obok). Następnie przytoczył 

historię jednostki: Początki Straży 
Pożarnej w Celestynowie sięgają 
XIX w. W 1871 r. po wybudowaniu 
Nadwiślańskiej Linii Kolejowej za-
wiązała się Kolejowa Ochotnicza 
Straż Pożarna, której działalność 
została przerwana przez II wojnę 
światową. Za początek nowej or-
ganizacji uznaje się wydarzenie  
z 1962 roku w postaci pożaru 
budynku mieszkalnego Pana Sit-
ka przy ul. Świerczewskiego. Dziś 
Św. Kazimierza. Inicjatorem zało-
żenia Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Celestynowie był znany dzia-
łacz społeczny Józef Stawikowski, 
który stał się honorowym druhem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ce-
lestynowie. Należy zwrócić szcze-
gólną uwagę, iż pełna nazwa 
jednostki nosi nazwę jego założy-

ciela tj. Ochotnicza Straż Pożarna  
w Celestynowie im. Józefa Stawi-
kowskiego. Po tym zajściu 21 czerw-
ca 1962 r. w sali opodal Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej (bu-
dynek w okolicy dzisiejszego ronda 
już nie istnieje) zorganizowano ze-
branie mające na celu powołanie 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Na 
zebranie przybyły 54 osoby, które 
wstąpiły w szeregi OSP. Wybrano 
zarząd, którego prezesem został 
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JUBILEUSZ

Jubileusz 60-lecia OSP Celestynów
Stanisław Papis, naczelni-
kiem - Bolesław Księżpol-
ski, II prezesem - Stanisław 
Floriańczyk, skarbnikiem 
- Stanisław Chwedczuk, se-
kretarzem - Waldemar Sut-
kowski, członkiem zarządu 
- Bolesław Galas, człon-
kiem zarządu - Stanisław Abramowicz. (całość na stronie 
fb Gminy Celestynów). Zaproszeni goście składali życze-
nia i na ręce prezesa Boceńskiego wręczali upominki i listy 
gratulacyjne. W imieniu Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, Adama Struzika, list odczytał prezes Gminnego 
Zarządu OSP Dariusz Grajda i wraz z posłanką na Sejm 
Bożeną Żelazowską wręczyli dla Jednostki OSP Celesty-
nów odznaczenie Pro Mazovia. List gratulacyjny w imieniu 
posła na Sejm Dariusza Olszewskiego odczytał sołtys Ce-
lestynowa Tomasz Wyglądała. Natomiast w imieniu samo-
rządu Gminy Celestynów Wójt wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Romualdem Ziętalą podarowali Jednostce wy-
twornicę pianową ze zbiornikiem PRO-PAK. Po przemówie-
niach prezes dh Dariusz Boceński w towarzystwie prezesa 
zarządu powiatowego OSP dh Mariusza Zabrockiego 
dokonali aktu odznaczeń strażaków za długoletnią służbę 
(obok lista odznaczonych). Na koniec wszyscy ustawili się 
do pamiątkowego zdjęcia na tle remizy. Tak przebiegła 
część oficjalna. Po niej, na placu przed Halą Sportową, od-
były się zawody strażackie we wszystkich kategoriach wie-
kowych (wyniki obok). Publiczność częstowano grochówką 
i kiełbaskami z grilla. 

AnKa

ODZNACZENI ZA WYSŁUGĘ LAT:
• 10 lat - Damian Zduńczyk, Wojciech Zawada, Katarzyna Boceńska, 

Karol Kiliszek
• 15 lat - Piotr Wilczek
• 20 lat - Jerzy Prasuła
• 30 lat - Bogdan Bogucki, Stanisław Kurek
• 40 lat - Waldemar Wielgołaski, Andrzej Augustyniak
• 60 lat - Roman Czarnecki, Jan Pokrywka

WYNIKI ZAWODÓW
 
Kategorie wiekowe 
Do 12 lat - OSP Zabieżki
(jedyna startująca) 
Od 12 do15 lat – OSP Podbiel
OSP Zabieżki 
 
 
Kategorie od 15 do18 
1 OSP Podbiel 
2 OSP Celestynów 
3 OSP Dąbrówka 
 
Kategoria wiekowa od 18 lat 
 
1 OSP Podbiel 
2 OSP Celestynów 
3 OSP Regut



18

wrzesień nr 9 (285)/22   www.celestynow.pl70 LAT GMINY CELESTYNÓW www.celestynow.pl      wrzesień nr 9 (285)/22 70 LAT GMINY CELESTYNÓW

50 lat Instytutu Unipress
Główna uroczystość obchodów jubileuszu 50-le-
cia Instytutu Wysokich Ciśnień „Unipress” odbyła się 
w Lasku. Rozpoczęto ją od Mszy św. celebrowanej 
przez księdza infułata Jana Sikorskiego z archidie-
cezji warszawskiej z udziałem proboszcza WNMP  
w Celestynowie ks. Mirosława Wasiaka. W homilii  
ks. dr Jan Sikorski nawiązał do słów Jezusa, by człowiek 
niczego nie budował na piasku, a na skale. – Trud-
niej, ale trwale. I tak było z Instytutem. Zbudowano go 
na skale, dlatego trwa, rozwija się i umacnia – mówił 
ksiądz infułat Sikorski. Po mszy wszyscy przeszli przed 
taras willi, z którego zabrzmiały bębny i bębenki, na 
których Ryotaro Sakamoto z polską koleżanką ogłosili 
ważne wydarzenie, a grą powitali przybyłych gości. 

Po fantastycznej muzyce (przypominającej afrykańskie tam 
tamy) Dyrektor prof. Izabella Grzegory przywitała pracow-
ników i gości, a następnie zaprezentowała multimedialnie 
dorobek Instytutu, w którym to pomysłodawca i założyciel, 
prof. Sylwester Porowski, zajmuje poczesne miejsce. Bar-
dzo gorąco podziękowała, którzy z Instytutem związani 
są zawodowo 20, 30 i 40 lat ofiarowując im symbolicznie 
„podarunek wdzięczności”, jak nazwała kubeczki, 
dzbanuszki, miseczki…Wójt Gminy Celestynów Wi-
told Kwiatkowski, w towarzystwie Zastępcy Piotra 
Rosłońca i Przewodniczącego Rady Gminy Romual-
da Ziętali wręczyli Pani Dyrektor Kwiaty i upominek, 
a Wójt odczytał okolicznościowy list gratulacyjny od 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika. Gratulacje na ręce Dyrektor Instytutu złoży-
ła także Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi  
im. Polskich Dzieci Syberyjskich Elżbieta Osuch wraz 
z kilkorgiem uczniów. Do gratulacji dołączyła się 
również delegacja z ukraińskiej gminy Gliniany i na-
uczycielka fizyki Lucyna Rutkowska.
Po części oficjalnej, na łące wszyscy obecni połą-
czeni w pary, następnie czwórki i ósemki, zatańczyli 
Poloneza do muzyki Michała Ogińskiego. Na koniec 
w sali konferencyjnej zespół folklorystyczny „Dzieci 
Płocka” tańczył i śpiewał znane ludowe tańce i pieśni.
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50 lat Instytutu Unipress
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Festiwal filmów
francuskich 

Już po raz drugi w Celestynowie 
odbywał się Festiwal Filmów Francu-
skich za uprzejmą sprawą przyjaciół 
z francuskiego miasteczka Clapiers, 
w osobach: prezes Stowarzyszenia 
„Grand Ecran 2001 - Beatrice Ma-
lige, prezes Stowarzyszenia ACLCC 
- Elisabeth Morisson, Magali 
Gvbert. Od 15 września do 18 za-
prezentowano mieszkańcom Gminy  
13 kultowych filmów, w tym aż 7 ani-
mowanych dla dzieci przedszkol-
nych. Pomysłodawczynią przedsię-
wzięcia była prezes Stowarzyszenia 

„Grand Ecran 2001” – Beatrice 
Malige, która w Clapiers zorganizo-
wała już 3 Festiwale Filmów Polskich. 
Organizatorem celestynowskiego 
Festiwalu był GOKiS, wespół ze 
Stowarzyszeniem Współpracy Mię-
dzynarodowej „Na Świat”.
W tym roku po raz pierwszy jeden  
z filmów: „Wakacje Pana Hulot”, 
wyświetlono dla uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego im. K.I. Gał-
czyńskiego w Otwocku. Wszystkie 
pozostałe w sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”  

w Celestynowie. W sobotę poka-
zano dwa filmy: „Mężczyzna który 
kochał kobiety” w reżyserii Francois 
Truffauta, w całości kręcony w mia-
steczku Montpellier z 1977 roku  
i drugi „Lato 85” w reżyserii Francois 
Ozona z 2020 roku. Następnego 
dnia francuscy goście pokazali rów-
nież dwa filmy: „W pełnym słońcu”  
w reżyserii Rene Clement z 1960 roku 
z debiutującym wówczas Alainem 
Delonem w roli głównej i komedię 
„Wakacje Pana Hulot” z 1953 roku. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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KULTURA

Wystawa plenerowa  
„Skarby Celestynowa”

Wystawę plansz z notkami biograficznymi  
artystów  i zdjęciami ich prac uroczyście 
otworzył 17 września Wójt Gminy Celesty-
nów Witold Kwiatkowski, w towarzystwie 
przewodniczącego Rady Gminy Romualda 
Ziętali i wiceprzewodniczącego Rady Da-
miana Krysztofika i przewodniczący komisji 
kultury Wiktor Piasecki.. Powiedział, że jest 
dumny i zaszczycony obecnością, i aktywno-
ścią twórczą kilkudziesięciu artystów, którzy 
w Gminie mieszkają. – Osoby figurujące na 
planszach, to bogactwo intelektualne naszej 
gminy – mówił, zachęcając do dokładne-
go przyjrzenia się ich twórczości. Wystawę  
i album, który niebawem się ukarze przygo-
towała komisarz jej Monika Grajda-Widu-
lińska wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy 
Międzynarodowej „Na Świat” i jego prezeską 
Katarzyną Bojanowską-Niewczas. Wystawę 
można obejrzeć na placu obok boiska „Orlik”  
w Celestynowie. Gorąco zachęcamy!
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Obóz wędrowny
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ZHP

Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat,  
wędrownik patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę. Wędrowanie, to znacznie 
więcej, niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna. To sztuka wchłaniania życia, które nas  
otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody i człowieka.

Powyższe przesłanie zawarte jest w Kodeksie Wędrowniczym i znane już 
dobrze wędrownikom z Hufca ZHP Celestynów, czyli harcerzom powyżej 
16 roku życia – najstarszej grupie wiekowej. W dniu 23-27 sierpnia 2022 
r. 12 wędrowników pokonało pieszo i kajakami trasę Suwałki-Augustów, 
niosąc na plecach swój dobytek i nocując pod namiotami. Była to wspa-
niała przygoda połączona z umacnianiem wzajemnych relacji, fizycznym 
wyczynem, odpowiedzialną logistyką i lekcją samorządności, ponieważ 
wędrownicy zorganizowali ten wyjazd samodzielnie począwszy od wy-
znaczenia trasy, poprzez opracowanie budżetu, planu wyżywienia, zaku-
pu biletów pociągowych i umówienia noclegów. W trakcie tej 5-dniowej 
wyprawy wędrownicy zrealizowali trop „Ekologiczny obóz”, postępując 
w sposób przyjazny dla klimatu, a także zaplanowali program działań na 
rozpoczęty niedawno rok harcerski 2022/20223!
Obóz dofinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych.

Paulina Szymańska
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PAMIĘĆ O BOHATERACH

Golgota Leśników i ich rodzin

Już po raz jedenasty Nadleśnictwo 
Celestynów i Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Warszawie 
zaprosili na Golgotę Leśników do 
Centrum Edukacji Leśnej w Celesty-
nowie  uczniów, żołnierzy, komba-
tantów, władze samorządowe i le-
śne – by oddać cześć Leśnikom i ich 
rodzinom pomordowanych w ZSRR 
w latach 1939-1948. Tu, w Centrum 
Edukacji Leśnej, w 2010 roku złożono 
urnę z ziemią z cmentarzy Katynia, 
Ostaszkowa, Kozielska, Starobielska 

19 września Leśnikom, symbolicznie pogrzebanych na polanie pod 
dębami w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, oddano hołd  
pamięci. Oni bowiem, bestialsko zamordowani przez NKWD, wyłącznie 
za to, że byli Polakami i chcieli swobodnie słuchać swojego hymnu,  
a faktycznie spoczywają gdzieś na ziemiach dawnego ZSRR, dziś  
Rosji, zasługują na pamięć kolejnych pokoleń Polaków.

i nieludzkiej Syberii. Gospodarz 
uroczystości, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Celestynów Artur Dawi-
dziuk przywitał gości w osobach po-
sła na Sejm Dariusza Olszewskiego, 
po. dyrektora Generalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych Józefa Ku-
bicę, dyrektora RDLP Warszawa 
Marka Romana, nadleśniczych 
warszawskiej i białostockiej dyrek-
cji, kombatantów, samorządow-
ców, żołnierzy Warszawskiego 
Garnizonu, uczniów szkół z Ce-

lestynowa, Starej Wsi, Wiązowny  
i Kołbieli. Po Mszy Św., którą od-
prawił kapelan Leśników ks. Wiktor 
Ojrzyński wraz z proboszczem ce-

lestynowskiej parafii ks. Mirosła-
wem Wasiakiem, odbył się apel 
poległych i złożenie wieńców 
pod pomnikiem Leśników. W imie-
niu celestynowskiego samorządu 
wiązankę złożył Sekretarz Gminy 
Krzysztof Boczarski.

AnKa

W 1943 roku, w nocy, na tydzień przed wigilią, kołbielscy ko-
muniści podstępnie wywabili z leśniczówki w Goździe leśnicze-
go Mieczysława Nowakowskiego i jego syna podleśniczego 
Dobrosława, żołnierzy lokalnego oddziału dywersyjnego Armii 
Krajowej i w pobliskim lesie za-
strzelili. 9 lat temu, z inicjatywy 
Nadleśniczego Artura Dawidziu-
ka, pobudowano pomnik upa-
miętniający ich śmierć. Od tego 

czasu każdego roku Nadleśnictwo 
Celestynów, Sołectwo Bocian, Gózd 
i Stowarzyszenie Kultury Mazowsza 

Likwidacja Leśników  
za udział w AK

organizuje przy pomniku spotkanie  
z mszą polową mieszkańców, leśni-
ków i delegacji Szkoły Podstawowej 
im. Batalionu „Zośka” z Celestynowa  
i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajo-
wej z Kołbieli. W tym roku sztanda-
ry szkół pochyliły się nad pomnikiem  
6 września. Rodzinę zamordowanych 
reprezentował stryjeczny wnuk Mie-
czysława i stryjeczny brat Dobrosła-
wa  Andrzej Kamiński.

AnKa
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Ostatni sprawdzian koszykarzy  
przed startem sezonu ligowego!

SPORT

17 września na boisku hali sportowej w Celestynowie odbyła się trzecia edycja towarzyskiego tur-
nieju koszykówki. W zawodach wystąpiły trzy drużyny klubowe z terenu województwa mazowieckiego 
które rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym”.
Drużyna gospodarzy RKS Bór Re-
gut  swój pierwszy mecz  z koszy-
karzami Grupy Strategii Gim 92 
Warszawa przegrała aż 59-110. 
W drugim meczu koszykarze RKS-u 
wyszli odmienieni co było widoczne 
na parkiecie, dobra gra w obronie 
i skuteczne kontry pozwoliły na wy-
równaną grę z faworytem turnieju 

Hydrotruck Radom. Końcówka spotkania była bardzo emo-
cjonująca jednak więcej zimnej krwi zachwali koszykarze  
z Radomia którzy wygrali całe spotkanie 83 do 79. Me-
dale i puchary zawodnikom wręczyli: Witold Kwiatkowski 
- Wójt Gminy Celestynów, Romuald Ziętala -Przewodniczą-

cy Rady Gminy Celestynów oraz 
Damian Krysztofik Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Celestynów. 
Mimo dwóch porażek trener ko-
szykarzy RKS Bór Regut Tadeusz 
Borkowski jest dobrej myśli przed 
pierwszą kolejką III ligi która już  
2 października o godzinie 12:00 
rozpocznie się na boisku hali spor-
towej w Celestynowie. Z tego miej-
sca zapraszamy wszystkich miło-
śników koszykówki do wspierania 
naszej drużyny podczas inaugura-
cyjnego meczu z drużyną Speed 
sport Wołomin. Organizatorem tur-
nieju był RKS Bór Regu a patronem 
medialnym był miesięcznik samo-
rządowy „Celestynka”. 

Poniżej klasyfikacja 
końcowa III Towarzyskiego 
Turnieju Koszykówki:

1. Hydrotruck Radom
2. Grupa Strategia  

Gim 92 Warszawa
3. RKS Bór Regut

PUCHAR BURMISTRZA KARCZEWA 
DLA DRUŻYNY SIATKARSKIEJ  

GOKiS CELESTYNÓW!
4 września odbyła się ostatnia kolejka wakacyjnej Ligi Siatkówki o Puchar 
Burmistrza Karczewa. Nasza drużyna złożona z siatkarzy i siatkarek Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu wygrała wszystkie swoje mecze ligowe, nie 
tracą przy tym ani jednego seta. Z kompletem zwycięstw zajęliśmy pierwsze 
miejsce w lidze. Puchar oraz nagrodę pieniężną w wysokości jednego tysią-
ca złotych wręczył drużynie Burmistrz Karczewa Pan Michał Rudzki. 
MK
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Nasi mistrzami Świata  
w Kata i Kobudo

SPORT

Do Turnieju Mistrzostwa Świata WKA w Szczecinie 
przygotowywała się ekipa trenera Mirka Platy z Aka-
demii Karate w  Otwocku. Łącznie z Akademii wystąpiło 
28 osób, w tym również adepci trenujący na co dzień 
w Szkole Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich 
w Starej Wsi. To właśnie w tej Szkole z ramienia Senseia 
Platy, szkoli i trenuje oraz motywuje do ciężkiej pracy 
Sensei Klaudia Ćwiek. Powołania do reprezentacji Pol-
ski uzyskali: Mateusz Rosłoniec i Julia Rosłoniec (ucznio-
wie Szkoły w Człekówce, którzy trenują w Szkole  
w Starej Wsi) oraz Łucja Czerwińska, Michał Woźniak, 
Agnieszka Bakuła, Maja Bakuła, Oliwier Tarnawski, 
Laura Rosik – ze Szkoły w Starej Wsi. 

Od 15 września, aż przez dwa dni, godnie walczyli w konkurencjach 
indywidualnych, parach  oraz drużynówkach w kategoriach Kata oraz 
Kobudo (posługiwanie się bronią nunchak). W imprezie uczestniczyło 
ponad 500 zawodników z 26 krajów. 
Zawodnicy dali nam ogromne powody do dumy, gdyż Łucja Czerwińska 
zdobyła złoto, Michał Woźniak - złoto i 2 srebrne medale, Agnieszka 
Bakuła - 2 srebrne medale oraz Maja Bakuła - srebro. 
Mateusz Rosłoniec - 3 złote medale, a jego siostra Julka Rosłoniec  
- 3 srebrne medale.
W zawodach udział wziął również Adam Czubarowicz, a także Gabry-
sia Jałocha ze szkoły w Celestynowie im. Batalionu „Zośka”, która zdoby-
ła 1 złoto oraz 2 srebra.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM 
i AKADEMII OTWOCK JISSINKAN
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REKREACJA

GMINA CELESTYNÓW 
ze stacjami naprawy rowerów

Mieszkańcy gminy Celestynów mogą już korzystać z trzech bezpłatnych samoobsługowych stacji 
naprawy rowerów, które Gminny Ośrodek Kultury i Sportu postawił w ramach projektu „POMOC 
ROWEROWA W GMINIE CELESTYNÓW”. Było to możliwe dzięki grantowi przekazanemu, w ra-
mach IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Stacje napraw rowerów, jako oryginalne i nowoczesne rozwiązania, znajdują się na terenie kom-
pleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Celestynowie oraz świetlic wiejskich w Jatnem i w Ponu-
rzycy, zwiększając tym samym ich atrakcyjność oraz podnosząc standard sołectw w naszej gminie. 
Posłużą nie tylko rowerzystom - będą pomocne także dla rodziców z wózkami dziecięcymi, opieku-
nów osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, a nawet podczas pom-
powania piłek sportowych lub materacy. Program „WzMOCnij swoje otoczenie”, to ogólnopolski 
program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorzą-
dów i ich jednostek.
Nowe przepisy dot. rowerzystów
Obowiązkowe wyposażenie roweru (2022)
Obowiązkowe wyposażenie roweru określane jest roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Obejmuje 
ono:

• z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne bar-
wy białej lub żółtej selektywnej;

• z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe bar-
wy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co 
najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwo-
nej;

• co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprze-

raźliwym dźwięku.

Kiedy rowerzysta może jeździć po chodniku?
Na to pytanie odpowie Art. 33 Prawa o ruchu drogo-
wym, który dopuszcza trzy sytuacje, w których rowerzy-
sta może poruszać się po chodniku.
1. Gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kie-

rującą rowerem.

2. Gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch 
pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 
50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielo-
nej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

3. Gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu 
rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, goło-
ledź, gęsta mgła).

Dodatkowo rowerzysta poruszający się chodnikiem ma 
obowiązek jechać z prędkością zbliżoną do prędkości 
pieszych, ustępować im pierwszeństwo i nie utrudniać 
ruchu. W pozostałych przypadkach rowerzyści zobo-
wiązani są do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa 
ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone. Jeśli nie są, 
powinien poruszać się poboczem, lub prawą stroną jezdni.

Pierwszeństwo na ścieżce rowerowej
Zdarza się, że na drodze dla rowerów znajduje się przej-
ście dla pieszych. Rowerzystów obejmują w tym miejscu 
takie same przepisy, jak innych kierujących. Oznacza to, 
że mają oni obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym 
znajdującym się na przejściu oraz wchodzącym na przej-
ście. Pieszy nie może jednak wtargnąć bezpośrednio 
przed nadjeżdżający rower.
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Wzmacnianie bezpieczeństwa 
energetycznego Mazowsza

Inwestycja ma kluczowe znaczenie 
dla zasilania Mazowsza i aglome-
racji warszawskiej, które w ostatnich 
latach odznaczają się dynamicznym 
wzrostem zapotrzebowania na moc. 
Prowadzona inwestycja polega na 
budowie dwutorowej linii 400 kV  
w miejscu istniejącej od lat 70-tych linii 
jednotorowej. Oznacza to, że prze-
wody fazowe będą w układzie piono-
wym, a nie w układzie płaskim. Wpły-
wa to na wysokość słupów nowej linii, 
jak również na wysokość zawieszenia 
przewodów, które będą zawieszone 
wyżej niż miało to miejsce w przypad-
ku linii istniejącej. Poszczególne słupy 
nowej linii będą miały różną wyso-
kość. Jest ona uzależniona m.in. od 
typu i funkcji danej konstrukcji, od rzeź-
by terenu i tego, co znajduje się w da-
nym miejscu pod linią (np. skrzyżowa-
nia z drogami, czy innymi liniami, itd.). 
Średnia wysokość nowych słupów to 
62 m. Dzięki zastosowaniu nowych 
konstrukcji słupów pas technologiczny 
linii (wytyczony pas w celu prawidło-
wej obsługi linii elektroenergetycznej) 
zmniejszy się z 80 m na 70 m. Co istot-
ne, planowane słupy będą zlokalizo-
wane w sąsiedztwie istniejących, więc 
w przypadku krajobrazu nie będą 
czymś nowym. Dodatkowo wykorzy-
stano technologie słupów przestrzen-
nych kratowych oraz wybrano kolor 
konstrukcji oliwkowo-zielony. Dzięki 
temu konstrukcje w jak największym 
stopniu będą wtapiały się w krajobraz 
(w gminie Celestynów większość linii 
prowadzona jest w otoczeniu lasu). 
Kwestie środowiskowe, w tym rów-
nież wpływ linii na krajobraz, zostały 
pozytywnie zweryfikowane na etapie 
wydawania decyzji środowiskowej. 
Dla prowadzonej inwestycji wydana 
została pozytywna opinia w formie 
decyzji przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie.

Rusza II etap budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice–Miłosna. Dzięki inwestycji 
wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne 5 milionów mieszkańców Mazowsza. Prace prowadzo-
ne są z wykorzystaniem technologii BIM.
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VIII BIEG ULICZNY VIII BIEG ULICZNY 
W KADRZEW KADRZE


