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Piórem kronikarza...

Nie otwieram puszki Pandory. Ba, nie 
zbliżam się nawet do niej, by przez nie-
uwagę nie wypuścić zła, które w niej 
zamknęli dobrzy ludzie. Wystarczy bo-
wiem tego, które nas otacza i w sposób 
perfidnie zorganizowany wnika w nas.

Ostatnimi dniami, za sprawą rodziny  
i nadchodzących świąt, zmuszony by-
łem robić zakupy w sklepikach, sklepach 
i mega sklepach. I co? Ano to, że po-
czułem się niczym imbecyl, czy nie do-
uczony głupek. Już po przekroczeniu 
progu któregokolwiek sklepu, a szcze-
gólnie tych o największej handlowej 
powierzchni, wali mnie po oczach za-
chęta, czyli po nowemu reklama, że oto 
jest niespotykanie rzadka okazja kupić 
gwoździe, bo są proste, z łebkiem, który 
nie odpada i ostre, niczym igły. Idę da-
lej, bo gwoździe kupiłem akurat innym 
razem i do tej pory mam, choć nie są mi 
do niczego potrzebne, bo nie mam młot-
ka. Spotykam transparent, po nowemu 
baner, na którym wypisano, że jaja są 
tańsze o całe 20%. Myślę sobie, okazja! 
Ale z drugiej strony po co mi jaja, kiedy 
ich nie znoszę. Czuję jednak, że jestem 
idiotą. Jakimś niedoukiem, choć przecie 
odebrałem należyte wykształcenie, a na 
plecach dźwigam bagaż sześćdziesię-
cioletnich doświadczeń. No, ale co, głu-
pi jestem. Nie kupuję i tracę okazję, któ-
rą ktoś uczony mi stwarza. Smutny snuję 
się między półkami, ręce mi się pocą, aż 
tu z ukrytych głośników do uszu dolatuje 
muzyczka stonowana, łagodna i przede 

wszystkim wolna. Spaceruję wiec so-
bie, oglądam. Coś tam mierzę, coś 
smakuję za darmo, oglądam telewi-
zję, patrzę na długonogie dziewczyny  
i czuję się lepiej. Chandra spowodo-
wana nie dopasowaniem do współ-
czesności powoli ustępuje miejsca 
chęci robienia zakupów. Ruszam. Naj-
pierw powoli, szukając okazji, póź-
niej sezonowych obniżek, by w koń-
cu cwałem gnać od regału do regału  
i zapełniać koszyk.

Przy kasie okazuje się, że mam trzy kilo 
prostych gwoździ, tańsze o 20% jaja, 
skarpetki w kwiatki, czapkę z pompo-
nem i wiele, wiele innych okazyjnie na-
bytych rzeczy. Wszystko to opłaciłem, 
szybko i okazyjnie, wziętym kredytem. 

Z moich zakupów cieszy się właściciel 
sklepu, producenci i eksperci od tech-
nik oddziaływania na klienta. Cieszy 
się nawet zakład, który opróżnia moje 
pojemniki na śmieci, do których cisną-
łem wszystkie zakupione okazyjnie ar-
tykuły. Nie cieszę się tylko ja i moja ro-
dzina, bo kredyt musimy spłacać przez 
rok. No cóż, nieuctwo kosztuje. Mnie-
mam, że Czytelnicy Celestynki są bar-
dziej rozstropnymi klientami sieciówek. 

A z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Państwu rodzinnych spotkań 
bez polityki, dużo zdrowia i szczęścia  
w nadchodzącym Nowym Roku.

Andrzej Kamiński

Świąteczne 
zakupy



www.celestynow.pl   listopad/grudzień nr 11/12 (275-276)/21                           3ROK ŻYCZLIWOŚCI



4 ROK ŻYCZLIWOŚCIwww.celestynow.pl   listopad/grudzień nr 11/12 (275-276)/21  

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 6 października 
2021 roku uchylił Decyzję Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu oraz Wojewódzkiego Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków dotyczącą objęcia m.in. ul. Jankow-
skiego w Celestynowie ochroną konserwatorską. Skargę do 
sądu w tej sprawie złożyła Gmina Celestynów oraz PKP PLK 
S.A i Zarząd Dróg Powiatowych. Sąd podzielił argumenty ja-
kie Gmina przedstawiła podważając decyzję Konserwatora. 
Sąd wskazał na wady prowadzenia samego postępowania, 
brak „zbadania okoliczności kluczowych dla sprawy” w tym 
brak dowodów na to, że budowa tunelu może spowodować 
zagrożenie dla zabytkowej Willi i drzewostanu. 

Konserwator błędnie stwierdził, że budowa tunelu odetnie 
rów, który nawadnia drzewostan na zabytkowej posesji, choć  
rów ten tak naprawdę odwania tę posesję. WSA stwierdził 
również, że Konserwator wydając Decyzję nie zważył rzetel-
nie interesu społecznego uznając, że ochrona zabytków „ma 
bezpośrednie i niekwestionowane pierwszeństwo nad innymi 
rodzajami interesu społecznego” w tym przypadku, przewa-
ża nad bezpiecznym przejazdem pod torami kolejowymi. 
Sąd stwierdził, że takie przekonanie nie ma potwierdzenia  
w przepisach ustawy o zabytkach, a tym bardziej w przepi-
sach Konstytucji RP.

Przypomnijmy, że Wojewódzki Mazowiecki Konserwator 
Zabytków, 18 XII 2020 roku, wydał decyzję o wpisaniu do 
rejestru zabytków nieruchomych otoczenia zabytkowej willi 
przy ul. Św. Kazimierza 16, w tym część pasa kolejowego  
i ul. Jankowskiego w Celestynowie, choć rok wcześniej wydał 
pozytywną opinię, co do  budowy tunelu pod linią kolejową  
w ul. Jankowskiego. Pomimo odwołań Gminy Celestynów, 

Sąd uchylił decyzję Ministra  
Kultury i Konserwatora Zabytków!

PKP oraz Zarządu Dróg Powiatowych jak 
również zebranymi ok. 500 podpisów miesz-
kańców, Minister Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu decyzją z 24 III 2021 roku, 
podtrzymał decyzję Konserwatora. Wyrokiem 
z 6 X 2021 WSA uchylił obydwie decyzje. Od 
wyroku WSA Minister i Konserwator mogą się 
jeszcze odwołać, choć po tak miażdżącym 
uzasadnieniu uchylenia jego decyzji, byłoby 
to zaskakujące. Kosztami postępowania Sąd  
obciążył Ministra Kultury.

Obecnie realizowana jest umowa z lutego 2021 
r. z firmą Mosty S.A. Z Warszawy na wykonanie 
dokumentacji i budowę tunelu pod torami w ul. 
Jankowskiego. Dokumentacja projektowa jest na 
ukończeniu, trwa proces uzgodnień z instytucja-
mi zewnętrznymi, przed złożeniem dokumentów 
do Starosty o wydanie pozwolenia na budowę.Często zamykany przejazd sprawia, że spaliny samochodów niszczą nie tylko okoliczny 

drzewostan, ale też zdrowie mieszkańców
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INWESTYCJE

Liderem rankingu została Gmina Choj-
nice (woj. pomorskie). Spośród gmin 
wiejskich powiatu otwockiego pierwsze 
miejsce zajęła Gmina Celestynów (76), 
drugie Gmina Wiązowna (341), na ko-
lejnych pozycjach znalazły się gminy: 
Gmina Kołbiel (378); Gmina Sobienie-
-Jeziory (760); Gmina Osieck (964).
Ranking przygotowany został przez 
Katedrę Finansów Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu. Ocena 
kondycji finansowej dokonana została  
w oparciu o siedem wskaźników: udział 
dochodów własnych w dochodach 
ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej 
do dochodów ogółem; udział wydat-
ków inwestycyjnych w wydatkach ogó-
łem; obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i po-

Gmina Celestynów 
w czołówce rankingu finansowego 

samorządów
Gmina Celestynów w wyniku umiejętnego i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych, jak 
też dobremu zarządzania nimi z przeznaczeniem na inwestycje, zajęła 76 miejsce spośród 1533 
gmin wiejskich w rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce w 2020 roku. Jest to też 
najlepszy wynik oceny kondycji finansowej wśród gmin wiejskich powiatu otwockiego.

chodne od wynagrodzeń; udział środ-
ków europejskich w wydatkach ogółem 
– bez poręczeń; udział środków euro-

pejskich w wydatkach ogółem; udział 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych w dochodach bieżących.

Na sesji Rady Gminy Celestynów 30 
listopada radni przegłosowali kilka 
bardzo istotnych dla mieszkańców 
gminy uchwał. 

Między innymi przyjęli miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Pogorzel, co wyznacza, gdzie 
są, mówiąc w skrócie, gdzie są tereny pod za-
budowę mieszkaniową, handlową i wskazuje 
tereny pod inwestycje. 
(Szczegóły na BIP w zakładce uchwały). 
Radni zdecydowali także o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka 
i Celestynów, celem powiększenia terenu celestynowskiego 
cmentarza.
Zakładane powiększenie ma nastąpić na gruntach przylegają-
cych do jego zachodniej granicy od strony Dąbrówki. Ponadto 

Radni przegłosowali

zdecydowali o przestąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejsco-
wości Lasek. Granicą terenu objętego planem ma być obszar 
w granicach obrębu geodezyjnego Lasek z wyłączeniem 
działek 238/1 i 238/2.



6 ROK ŻYCZLIWOŚCIwww.celestynow.pl   listopad/grudzień nr 11/12 (275-276)/21  

Budowa kanalizacji  
w naszej gminie

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Poprawa gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”. Przypomi-
namy, że to największy projekt kanalizacyjny realizowany przez naszą gminę, na który 
pozyskaliśmy prawie 22 mln zł ze środków Unijnych. Jednak całkowity koszt budowy 
ma wynieść ponad 42 miliony, z czego 20 milionów pokryte będzie z budżetu gminy. 
Obecnie trwają prace w miejscowości Dąbrówka, Glina oraz Celestynów w okolicy 
ul. Radzińskiej. 
Warto zaznaczyć, że budowa kanalizacji w Glinie i w Celestynowie zbliżają się 
ku końcowi. Podczas   realizacji zadania wybudowano ok. 2600 m sieci za kwotę 
2.986.882,80 zł w Glinie na ul. Otwockiej ul. Długiej, ul. Polnej,  ul. Marii Dąbrow-
skiej, ul. Lubelskiej, ul. Wilczej oraz wybudowano 1 300 m za kwotę 1.092.131,22 zł  
w Celestynowie na ulicach Radzińska, Krótka, Podleśna, Różana. Niezwłocznie po 
zakończeniu prac odbiorowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego oraz Gminę mieszkańcy powyższych ulic zostaną poinformowani o procedurze 

budowy przyłącza do wybudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast 
budowa kanalizacji w Dąbrówce 
idzie pełną parą. Obecnie kilka ekip 
pracuje w różnych częściach tej rozle-
głej miejscowości. Budowa kanalizacji 
w Dąbrówce i Starej Wsi to największe 
zadanie w ramach tego projektu. Jego 
wartość wynosi ok. 20 mln zł.
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Pod koniec listopada zakończyły się prace związane z budową ko-
lejnego, drugiego już etapu budowy boiska piłkarskiego w miejsco-
wości Dąbrówka. Wykonawcą inwestycji była firma Zające-Dar-
kop Dariusz Zając. Koszt całej inwestycji to 238.620,00 zł. 
W ramach budowy boiska piłkarskiego wykonane zostało:
- odwodnienia boiska w postaci kanalizacji deszczowej ze zbior-

nikiem odparowującym;
- ukształtowanie terenu oraz wykonaniu podbudowy boiska z kru-

szywa łamanego. 
Był to kolejny już etap budowy boiska, która trwa od 2020 roku. 
Niebawem zamontowane będą piłkochwyty a boisko pokryte 
będzie sztuczną nawierzchnią. W tamtym roku zostało wykonane 
oświetlenie boiska. Budowa tego boiska ma na celu zwiększenie 
aktywności mieszkańców sołectwa Dąbrówka. W przyszłości bę-
dzie to wspaniałe i nowoczesne miejsce do rozgrywania zawo-
dów sportowych głównie w piłkę nożną.

W poprzednim numerze Celestynki informowaliśmy o podpisaniu umowy oraz 
rozpoczęciu prac związanych z budową betonowego skateparku, a teraz in-
formujemy, że został zakończony pierwszy etap budowy polegający na wylaniu 
płyty betonowej skateparku, budowie dojścia do skateparku łączące istniejące 
utwardzenie terenu przy pumptracku. 

Dodatkowo została zamontowana już jedna z sześciu docelowych ram jakie 
będą znajdować się na skateparku. Pozostałe rampy zostaną zamontowane 
do końca tego roku. Wykonawcą inwestycji jest firma INVEST CONSULTING  
Jarosław Czarnecki, a całość zadania zamknie się w kwocie 499.830,00 zł. 

Warto nadmienić, że Gmina Celestynów pozyskała środki zewnętrzne na bu-
dowę skateparku w kwocie 200.000,00 zł z Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infra-
struktury Sportowej MAZOWSZE 2021.

Kolejny etap budowy boiska  
w Dąbrówce zakończony!

Skatepark 
w budowie!!!

Nowe oświetlenie  
w miejscowości Jatne!

W październiku zakończono budowę 
oświetlenia w miejscowości Jatne przy 
drodze powiatowej Jatne-Dyzin. Inwe-
stycja znacząco podniesie bezpieczeń-
stwo osób korzystających z drogi oraz  
z jej pobocza. W ramach zadania wy-
budowano łącznie 13 słupów. Na 
słupach zostały zamontowane nowo-
czesne, energooszczędne oświetlenie 
LED, które między 23:00 a 4:30 zre-
dukuje swoją moc o 40%. Dzięki temu 
zapewnimy odpowiednie doświetlenie 
drogi w czasie, gdy jest mniej uczęsz-
czana. Wykonawcą prac była firma Mi-
chał Szostak Elektro-Projekt z Cegło-
wa. Koszt budowy to 55.000,00 zł.  
W tym roku zaplanowano jeszcze roz-
budowę oświetlenia w miejscowości 
Zabieżki przy ul. Malowniczej oraz  
w miejscowości Dąbrówka przy ul. Spo-
kojnej. Przy ul. Malowniczej powstanie 14 
słupów oświetlenia wraz oprawami LED 
oraz wykonane zostanie nowe złącze 
kablowe. Przy ul. Spokojnej w Dąbrówce 
wykonanych zostanie 6 słupów stalo-
wych wraz z oprawami LED. W miejsco-
wości Celestynów przy ul. Podgórnej za-
planowano rozbudowę oświetlenia wraz  
z wymianą opraw sodowych na opra-
wy LED na odcinku 200 m. Łączny koszt 
zaplanowanych do końca roku prac to 
blisko 140 000,00 zł.
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Za ponad milion dwieście 
zbudowano drogi

15 grudnia 2021 r. zakończono budowę dróg gminnych ul. Radzińskiej, ul. Suchar-
skiego oraz ul. Otwockiej w Celestynowie. Prace wykonywane były w ramach za-
dania pn. „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”. Zakres prac 
polegał na wykonaniu nawierzchni jezdni głównej z mieszanki bitumiczno-asfalto-
wej, nawierzchni zjazdów oraz nawierzchni chodników/dojść do posesji z kostki 
brukowej, poboczy, wykonaniu wyniesionych skrzyżowań i  progu zwalniającego 
oraz wykonaniu odwodnienia. Przebudowywany odcinek ul. Radzińskiej wynosił 
363 mb, ul. Sucharskiego 260 mb, zaś ul. Otwockiej to 350 mb. Łącznie wybudo-
wano prawie kilometr drogi w asfalcie. Celem inwestycji było zapewnienia komfortu 
oraz bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Celestynów. Powyższe prace wykonała 
Firma TOMIRAF sp. z o.o. z Woli Karczewskiej. Całkowity koszt inwestycji to 
ponad 1.150.000,00 zł. Zadanie wykonane zostało z środków z budżetu Gminy 
Celestynów oraz z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych.
W Celestynowie firma Budmax sp. z o.o. z Tarczyna wyremontowała na zlecenie 
Gminy ulicę Orzeszkową i Narutowicza za kwotę blisko 100 tys. zł. 

Ponadto zakończono prace po-
legające na uzupełnieniu gruzem 
ul. Malowniczej w Zabieżkach 
realizowane przez firmę TO-
MIRAF Sp. z o.o. oraz na ul. 
Poziomkowej w Zabieżkach, po-
legające na ułożeniu destruktu 
wykonane przez firmę Budmax 
Sp. z o.o. z Tarczyna.

Ul. Malownicza w Zabieżkach

Ul. Narutowicza w Celestynowie

Ul. Otwocka  w Celestynowie

Ul. Poziomkowa w Zabieżkach

Ul. Sucharskiego  w Celestynowie

Ul. Radzińska w Celestynowie
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W listopadzie został oddany do użytku 
długo wyczekiwany ogród deszczowy 
znajdujący się przy Szkole Podstawo-
wej im. Batalionu „Zośka” w Celesty-
nowie przy ul. Św. Kazimierza. Wyko-
nawcą inwestycji była firma SORTED 
sp. z o.o. Koszt umowy to 767.520,00 
zł, z czego 185.129,00 zł pochodzi  
z dofinansowania w ramach programu 
pn. „Mazowiecki Instrument Wspar-
cia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2021”. W ramach bu-
dowy ogrodu deszczowego zostały 
wykonane m.in. nawierzchnie, donice  
z siedziskami; oświetlenie; automatycz-
ny system nawadniania; różnorodna 
zieleń. Dziedziniec sam w sobie będzie 
wyczuwalną lekcją, pokazującą jak 
dbać o środowisko. Ogród deszczowy 
jest rozwiązaniem ograniczającym od-
pływ wód opadowych do kanalizacji, 
pozytywnie wpływa na otoczenie, po-
prawia czystość wód a do tego wspo-
maga infrastrukturę. Głównym zadaniem 
inwestycji jest tworzenie terenów ziele-
ni, które sprzyjają poprawie warunków  

W listopadzie zakończono budowę chodnika wzdłuż drogi 
gminnej w Ostrowie od drogi krajowej S-17, do szkoły i ko-
ścioła i oddano także do użytku chodnik przy szkole.Celem 
inwestycji było zapewnienia komfortu pieszym oraz bezpie-
czeństwa mieszkańcom gminy Celestynów. 
Zakres prac w szczególności polegał na wykonaniu blisko 250 
mb  chodnika z kostki brukowej, zjazdu na teren szkoły, zjaz-
dów na posesje prywatne oraz modernizacja zatoki parkingo-
wej  przy Szkole Podstawowej w Ostrowie. Powyższe prace 

wykonała Firma REN-BUD 
Zbigniew Wąsowski  
z Gliny. Całkowity koszt inwe-
stycji to blisko 150.000,00 zł. 
Zadanie wykonane zostało 
z środków z Budżetu Gminy 
Celestynów.
W listopadzie zakończono 
także budowę chodnika na 
terenie Szkoły Podstawo-
wej im. Mikołaja Kopernika  
w Ostrowie. Chodnik wraz 

Ogród deszczowy gotowy!

mikroklimatycznych, projekt zakłada 
unikalne w skali gminy wykorzystanie 
wody opadowej w postaci ogrodu 
deszczowego oraz nasadzenia ziele-
ni, co idealnie wpasowuje się w hasło 
promowane przez Gminę Celestynów 
– „Gmina z dobrym klimatem”. Poza 
pozytywnym wpływem na środowisko, 
ogród deszczowy wpłynie również na 
warunki estetyczne oraz zapewni prze-

strzeń rekreacyjno–wypoczynkową,  
głównie dla dzieci i młodzieży szkolo-
nej oraz osób korzystających z Gmin-
nej Hali Sportowej. Dodatkowo zakłada 
się wykorzystanie danej strefy na apele  
i zajęcia, a także do spotkań mieszkańców.

Chodniki w Ostrowie zbudowane

z wybudowanym w 2019 r. parkingiem umożliwi obsługę  
i bezpieczny dowóz uczniów do szkoły oraz dogodny postój 
pojazdów dla rodziców i kadry nauczycielskiej. Budowa blisko 
50 m metrów chodnika, to koszt nieco ponad 21.000,00 zł. 
Zadanie udało się zrealizować przy współudziale środków 
Sołeckich sołectwa Ostrów, a także środków z budżetu Gmi-
ny. Wykonawcą prac była firma Jan-Bud z Dąbrówki.
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W nawiązaniu do dotychczasowej współpracy Gminy Celesty-
nów ze Stowarzyszeniem Metropolia Warszawa, 12 listopada 
odbyło się spotkanie wójta Witolda Kwiatkowskiego z dyrekto-
rem biura stowarzyszenia Pawłem Tomczakiem.

Podczas niego miało miejsce oficjalne przekazanie stowarzysze-
niu dokumentów akcesyjnych Gminy. Członkostwo w organiza-
cji daje m.in. znacznie większe możliwości udziału samorządu  
w negocjacjach warunków pozyskiwania środków unijnych.

Więcej informacji o stowarzyszeniu mogą Państwo 
znaleźć na stronie: https://sm.waw.pl/

Gmina Celestynów 
w Stowarzyszeniu  

Metropolia Warszawa

28 października 2021 r., Wójt Gminy Celestynów 
Witold Kwiatkowski oraz Starosta Otwocki Krzysztof 
Szczegielniak, reprezentujący Skarb Państwa, podpisa-
li akt notarialny, w którym w formie darowizny Gminie 
Celestynów przekazanych zostało 41 działek położ-
nych w miejscowościach Tabor i Podbiel.
Nieruchomości te stanowią drogi gminne powstałe  
w wyniku scalenia i wymiany gruntów. O ich przekaza-
nie Gmina Celestynów starała się od 2018 r.
Cieszymy się, że po kilkuletnich staraniach Gminy Ce-
lestynów, udało się uzyskać zgodę Wojewody Ma-
zowieckiego na przekazanie nieruchomości w formie 
darowizny.
Obecnie Gmina Celestynów czeka na zakończenie 
procesu związanego z przekazaniem kolejnych działek 
drogowych położnych w miejscowości Pogorzel.

Starosta przekazał Gminie Celestynów 
działki ze Skarbu Państwa

Bezpieczeństwo w sieci 
Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 
100.000 zł planuje się zakup niezbędnego 
sprzętu, oprogramowania i urządzeń dla Urzę-
du Gminy i jednostek podległych, celem zwięk-
szenia bezpieczeństwa obsługi mieszkańców.
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Podczas debaty, Wójt Gminy Celesty-
nów Witold Kwiatkowski zgłosił kilka 
istotnych wniosków: zwrócił uwagę, by 
patrole policyjne kontrolowały lasek  
za remizą OSP w Celestynowie przy  
ul. Szopena, gdzie spożywany jest alko-
hol, by częściej kontrolować prędkość 
pojazdów na drogach: z Celestynowa 
do Jatnego, z Otwocka do Celestyno-
wa, od drogi krajowej Nr 50 do Osiec-
ka… Zwracając się do przedstawiciela 
Zarządu Dróg Powiatowych wniosko-
wał, by przejście dla pieszych na wy-
sokości Pogorzeli bardziej doświetlić  
i poprawić znaki poziome na drogach 
powiatowych, a niektóre pionowe wy-
mienić. 
Z kolei radny Wiktor Piasecki zawnio-
skował, by patrole częściej kontrolo-
wali, szczególnie nocą parking przed 
sklepem „Małgosia” w Dąbrówce, 
a Dyrektor szkoły w Celestynowie 
Anna Kędziorek zwróciła uwagę 
na miejsce za halą sportową, gdzie 
w godzinach wieczornych grupuje 
się młodzież i spożywa alkohol. Na 
koniec spotkania wójt Kwiatkowski 
podziękował Policjantom za skutecz-
ność i szybkie reagowanie na zgła-
szane telefonicznie przez mieszkań-
ców wnioski. 

(Tel. Alarmowe: 112 i 997).

16 listopada 2021 r. odbyła się deba-
ta, z udziałem zastępcy Komendanta 
Komisariatu Policji w Karczewie, komisa-
rzem Pawłem Lechnikiem, kierownikiem 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Otwocku nadkom. 
Jakubem Komorowskim, kierownikiem 
Posterunku w Celestynowie st. asp. Pio-
trem Biernackim, dzielnicowymi: asp. 
sztab. Robertem Matoskiem, asp. sztab. 
Grzegorzem Kwasem i z-cą Dyrektora 

ZDP Powiatu Otwockiego Marcinem 
Kasprzakiem. Debatę prowadziła oficer 
prasowy KPP w Otwocku Paulina Ha-
rabin. Na wstępie przedstawiła wnioski  
i postulaty zgłoszone na poprzedniej 
debacie przez mieszkańców Gminy 

Debata 
na temat bezpieczeństwa

Celestynów, które zostały objęte priory-
tetem przez policyjne załogi patrolowe 
i monitorowane przez dzielnicowych  
z celestynowskiego Posterunku. A były 
to m.in: parking przed halą sportową 
w Celestynowie, na którym odbywały 
się zjazdy samochodów i grupowanie 
się młodzieży, stacja PKP i ul. Kolejowa, 
w obrębie których spożywano alkohol, 
zaśmiecano, Stara Wieś, PKP – spoży-
wanie alkoholu, dewastacja mienia ko-

lejowego, zaśmiecanie… Ponadto przy-
bliżony został program „Dzielnicowy 
bliżej nas”, którego celem jest szerokie 
otwarcie Policji na problemy społecz-
ności lokalnej i reagowanie na wnioski 
i postulaty mieszkańców.
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Jeżdżę 
BEZPIECZNIE 
rowerem

Kolejną szkołą, której uczniowie  
i klasa przedszkolna uczestniczyli 24 
listopada w spotkaniu z Policjantami 
Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Otwocku, była 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Ko-
pernika w Ostrowie. Dzieci z uwagą 
słuchały porad funkcjonariuszy, jak 
zachować się jadąc rowerem po jezd-
ni, chodniku, czy ścieżce rowerowej, 
jak ma być wyposażony rower, a tak-
że jak się ubrać, by być widocznym 
przez innych użytkowników drogi. 

Policjanci ponadto poinformowali,  
że dziecko do 10 roku życia może 
poruszać się po drogach publicznych 
wyłącznie z opiekunem dorosłym, na-
tomiast mając 10 i więcej lat, koniecz-
nie i obowiązkowo posiadając Kartę 
Rowerową.
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13 października w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Koper-
nika 5. w Ostrowie odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego 
Konkursu Plastycznego pt. ,,Moja przygoda w kosmosie’’. 
Konkurs skierowany był do uczniów kl. 0-8 szkół podstawo-
wych z powiatu otwockiego. Temat konkursu, związany był 
z postacią Mikołaja Kopernika, patrona Szkoły Podstawowej 
w Ostrowie. Jego celem było  rozbudzanie zainteresowań 
kosmosem i odkryciami w tej dziedzinie wiedzy,  populary-
zacja wiedzy i świadomości o wielkim polskim astronomie  
i jego naukowej teorii,   rozwijanie i promowanie uzdolnień 
artystycznych uczniów, motywowanie uczniów do rozwijania 
pasji artystycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycz-
nej. Wszystkie nadesłane prace konkursowe zasługiwały na 
uznanie. Odznaczały się pomysłowością i ciekawym przed-
stawieniem tematu, jak również kreatywnym zastosowaniem 
różnorodnych technik plastycznych. Spośród 102 nadesła-
nych prac, spełniających wymogi formalne i techniczne, Komi-
sja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Moja przygoda w kosmosie
I kategoria - uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych:
I miejsce – Jakub Kostecki SP Celestynów

II miejsce – Wojciech Narólski SP Celestynów

III miejsce – Maja Niewiedzielska SP Józefów.

II kategoria - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych:
I miejsce – Piotr Lenarczyk SP w Siedzowie

II miejsce – Klaudia Cacko SP nr 8 w Otwocku

III miejsce – Wiktoria Gawrońska SP nr 1 w Józefowie

III kategoria - uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych
Wyróżnienia: Dominika Redek,  Iwona Szymańska.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkim uczestnikom 
oraz ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział w arty-
stycznych zmaganiach. Sponsorami nagród byli: Urząd gminy  
w Celestynowie  oraz Starostwo Powiatowe w Otwocku.
Organizatorzy serdecznie dziękują za przekazane upominki.
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14 listopada, w Dzień Ogólnopol-
skiego Dnia Seniora, GOKiS zapro-
sił mieszkańców Gminy do świetli-
cy w Jatnym na występ romskiego  
Zespołu „Miro Iło”, co należy  
tłumaczyć: „Moje Serce”.

Zespół zaprezentował publiczności kon-
cert piosenki cygańskiej w wykonaniu Artura 
Szczewińskiego, pokaz tradycyjnego tańca 
cygańskiego a też tańca z Indii, Iranu, Turcji 
i Węgier. Ponadto kierowniczka Zespołu Ula 
Jarosińska zabrał wszystkich na wędrówkę 
w Świat, opowiadając historię od zarania 
społeczności romskiej. Wszystkich zaskoczy-
ła informacja, że w Rumunii od XVI wieku do 
połowy IX istniało usankcjonowane prawem 
państwowym niewolnictwo. A była nim objęta 
najbiedniejsza kasta społeczna, właśnie Cy-
ganie. Na koniec programu, Pani Ula rozdała 
spódnice cygańskie tym paniom, które wyra-
ziły ochotę potańczyć do piosenki „Da, da”, 
którą zaśpiewał Artur Szczewinski. Do pań do-
łączył znany wszystkim artysta muzyk Andrzej 
Powałko, a żona Gabrysia pierwsza się zgło-
siła. Publiczność w rytm muzyki biła brawo i na 
stojąco nagrodziła Zespół owacjami.

Cygański śpiew 
i taniec  
w Jatnym
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- Urzecze  (Łurzyce, Urzyce), to hi-
storyczny podwarszawski  mikrore-
gion  etnograficzny, rozciągający się 
po obydwu brzegach  Wisły, pomię-
dzy dawnymi ujściami  Pilicy  i  Wilgi,   
a mokotowskimi  Siekierkami  i pra-
wobrzeżną  Saską Kępą – mówił dr 
Stanszek. - Na ukształtowanie się 
odrębnej tożsamości mikroregionu  
i zamieszkujących go  modrych Łu-
rzycoków  wpłynęło szereg czyn-
ników. Przede wszystkim była to 
obecność  Wisły, swoistego „okna 
na świat” dla ludzi żyjących nad jej 
brzegami. Z tego właśnie względu 
podwarszawskie Urzecze tradycyj-
nie związane było z handlem wiśla-
nym,  flisakami  zwanymi tu orylami, 
a także z  osadnictwem olęderskim, 
które pojawiło się tu już w początkach 

Piskorze z Urzecza
W ostatnią sobotę listopada GOKiS, wraz z Publiczną Bibliote-
ką w Celestynowie, zaprosili mieszkańców gminy na uroczy wie-
czór do Hali Sportowej, na wykład o Urzeczu i Polesiu dr Łukasza 
Maurycego Stanaszka i koncert Zespołu Ludowego z Łukówca.

XVII wieku – opowiadał regionalista  
dr Stanaszek. Mówił o zwyczajach, 
obrzędach, strojach i codziennych za-
jęciach. Historię dokumentował licznymi 
zdjęciami. Licznie zebrana publiczność 
nagrodziła prelegenta gromkimi brawa-
mi. W drugiej części wieczoru wspaniały 

koncert pieśni ludowych zaprezentował 
Zespół Piskorze.
Nazwa Zespołu Piskorze nawiązuje do 
historii i lokalnej tradycji mieszkańców 
Łukówca, którzy niegdyś w przepły-
wającej w okolicy rzece Jagodziance 
i jej płytkich rozlewiskach łowili ryby  
(w szczególności gatunek ryby o nazwie 
„piskorz”) bardzo często gołymi rękoma 
– był to prosty sposób pozyskiwania po-
żywienia w trudnych czasach. Czynności 
te świadczyły o niezwykłej zręczności,  
a także zainspirowały do nazywania 
mieszkańców Łukówca „Piskorzami”. 
Repertuar Zespołu obejmuje nie tylko 
utwory z regionu Urzecza i Kołbielsz-
czyzny, ale również piosenki ludowe  
z całej Polski. 
Aktualnie skład zespołu stanowią 32 oso-
by, w tym dwóch instrumentalistów. Od 
października 2019 roku Zespół występuje  
w strojach ludowych (region wilanowski 
– Nadwiślańskie Urzecze), które zostały 
wykonane dzięki dofinansowaniu uzy-
skanemu z Narodowego Centrum Kultu-
ry.  Kierownikiem Zespołu Piskorze jest Pi-
skorka Magdalena Przybysz, nauczyciel 
muzyki. Od marca 2019 roku Piskorze 
współpracują z akordeonistą Dariuszem 
Lisem, a od września 2020 roku ze skrzy-
paczką Natalią Korpanty. W paździer-
niku 2020 roku do zespołu dołączyła 
klarnecistka Karolina Olszanka. 
Absolutną niespodziankę zgotowa-
ła wszystkim dyrektor GOKiS Joanna 
Mokrzycka rozdając za darmo książkę 
Edwarda Reymonta Kręfielewskiego 
„Przerwany bieg ożycie”.

AnKa
Dr Łukasz Maurycy Stanaszek
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Zdecydowanie więcej Japończyków 
wychodzi z domu 24 grudnia na randkę, 
do restauracji, czy na spacer. 25 grud-
nia wielu Japończyków czuje, że jest już 
po świętach. Dla przykładu: telewizja 
i radio mają więcej ciekawszych pro-
gramów 24 grudnia, niż dzień później. 
Główne jedzenie 24 i 25 grudnia, to tort 
z bitą śmietaną i truskawkami, ciasta i na 
obiad smażony kurczak. Są też prezen-
ty, ale gównie dla dzieci. Kładzione są 
pod poduszką, kiedy dzieci śpią. Radują 
się rano 24 grudnia. Ale są też inne tra-
dycje obchodzone przez wyznawców 
różnych wiar. W  Japonii  istnieją obok 
siebie, uzupełniają się i przenikają dwie 
główne religie: shintō (droga bogów)  

Boże Narodzenie 
w Polsce i w Japonii?

W Japonii Boże Narodzenie, to czas dla kochanków i kolegów,  
a nie dla rodzin. W Polsce rodziny zbierają się w Wigilię, by spę-
dzić wspólnie czas przy stole wigilijnym, przełamać się opłatkiem, 
złożyć sobie wzajemnie życzenia i pośpiewać kolędy przy choin-
ce. W Japonii ta tradycja jest odwrotna. 

i buddyzm (synkretyzm shintō-buddyj-
ski). Nakładają się na nie chińskie sys-
temy filozoficzno-religijne: konfucjanizm 
i taoizm i w niewielkim stopniu chrześci-
jaństwo.

Początki chrześcijaństwa w Japonii
Historia chrześcijaństwa w Japonii za-
częła się w  1552 roku, kiedy przypły-
nął  misjonarz Franciszek Ksawery do 
wyspy Kiusiu. Potem stopniowo Boże 
Narodzenie stało się powszechne. Jed-

nak od 1612 do 1873 
roku, szogunat Edo za-
kazał świętowania Bo-
żego Narodzenia.
Teraz każdy ma wybór 
wiary. Kim był Św. Fran-
ciszek Ksawery (1506–
1552)?  Był z zakonu 
jezuitów i zajął w historii 
Kościoła wyjątkowe 
miejsce. Nazwano 
go apostołem narodów 
na wzór św. Pawła. 
Niewielu ludzi tak 
wpłynęło na dzieje 

Kościoła, jak ten święty. Ogłoszono 
go patronem misji, patronem Da-
lekiego Wschodu, Papieskich Dzieł 
Misyjnych. 15 sierpnia 1549 roku po 
długiej i męczącej podróży Franciszek 
Ksawery z dwoma innymi jezuitami  
z Hiszpanii dotarł do brzegów nie-
dawno odkrytej Japonii. To było jej 
pierwsze zetknięcie się z chrześcijań-
stwem. Wylądował w Kagoshimie – 
ówczesnym centrum życia polityczne-
go i kulturalnego południowej Japonii. 
Niedaleko znajduje się dzisiaj pomnik 
Ksawerego. Do tej podróży przygoto-
wywał się już od lat. Podczas pobytu  
w Goa uczył się języka i zbierał infor-
macje o Japonii od trzech Japończy-
ków, których sprowadził z Malakki.  
Z nimi też wyruszył do ich ojczyzny.  
W Kagoshimie pod jego wpływem na-
wrócił się na chrześcijaństwo samuraj 
Kimura z rodziną. Z tej rodziny pocho-
dził pierwszy japoński kapłan i błogo-
sławiony, Sebastian Kimura, umęczony  
w 1622 roku. 

Ryotaro Sakamoto
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16 listopada w Szkole Podstawowej im. Batalionu 
„Zośka”, odbyła się niezwykle ważna uroczystość 
ślubowania i pasowania uczniów klas I. Dzieci pod 
kierunkiem pań wychowawczyń przygotowały krótki 
program artystyczny, w którym wspólnie recytowały 
wiersze i śpiewały piosenki. Pierwszoklasiści oficjal-
nie zostali przyjęci w poczet uczniów PSP im. Ba-
talionu „Zośka” i stali się pełnoprawnymi członkami 
społeczności szkolnej. Wszyscy uczniowie otrzymali 
pamiątkowe książki, zakupione przez Radę Rodzi-
ców. Każda klasa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie 
z panią dyrektor i wychowawcą. Na zakończenie 
wszyscy zjedli pyszny poczęstunek, przygotowany 
przez rodziców. 

Uczymy się 
języka 

niemieckiego
Szkoła Podstawowa im. Batalio-
nu „Zośka” w Celestynowie do-
łączyła do projektu E-Twinning 
- „Deutsch kreativ”.

Projekt ten skierowany jest do 
nauczycieli języka niemieckiego  
i uczniów klas 4-8 szkoły podsta-
wowej. W trakcie trwania projek-
tu uczniowie wcielą się w rolę po-
dróżników, artystów, reporterów, 
a nawet detektywów i Mikołajów, 
wykonując wspólnie ciekawe za-
dania. 
Wszystko po to, by zwiększy  mo-
tywację i zainteresowanie nauką 
języka niemieckiego, kreatyw-
nie poszerzy wiedzę dotyczącą 
DACHL (Skrótem tym określa się 
często niemieckojęzyczny obszar 
językowy) oraz pozna  proste na-
rzędzia TIK (techniki językowe). 
Projekt będzie realizowany w kla-
sie 7b w gr.1. 
Gratulacje!

16 listopada uczniowie klas trzecich 
Szkoły Podstawowej im. Batalionu 
„Zośka” byli na wycieczce autokarowej 
w Warszawie. 
Na początku zwiedzaliśmy komnaty 
króla Augusta Poniatowskiego w Zam-
ku Królewskim. Największe wrażenie 
zrobiły na nas: sala tronowa, sypialnia 
króla, poukrywane zegary i tajemne 
przejścia. W drugiej części wycieczki 
pojechaliśmy do Centrum Nauki Koper-
nik. Oglądaliśmy bardzo ciekawe, inte-
raktywne wystawy. Mogliśmy sprawdzić 
jak działa rower, jak wysoko możemy 

Ślubowanie klas I. 
„Zośki”

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy 
Wam sukcesów w nauce. 
Powodzenia! Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

Lekcja pod gwiazdami

podskoczyć, poleżeć na łożu fakira, 
skonstruować katapultę, zniknąć w ma-
gicznym lustrze. Na koniec odbyła się 
Lekcja pod gwiazdami w Planetarium. 
Obejrzeliśmy film pt. „Ziemia, Księżyc, 
Słońce”. Mięliśmy możliwość zadawa-
nia pytań ekspertom z dziedziny kosmo-
su. Dowiedzieliśmy się, że Ziemia nie 
jest plaska, planety karłowate nie mają 
prostych orbit, a kojoty nie znają się na 
kosmosie. Przekonaliśmy się, że jesteśmy 
tylko maleńką cząstką całego wszech-
świata.

Uczniowie klasy 3b
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Gmina Celestynów w naborze wnio-
sków otrzymała ze środków Woje-
wództwa Mazowieckiego pomoc 
finansową w formie dotacji celowej  
w kwocie 25 000,00 zł z przeznacze-
niem na wymianę 3 bram garażowych 
w remizie OSP Celestynów w ramach 
zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNI-
CE OSP-2021”. Wymiana bram gara-
żowych była ostatnim, trawiącym kilka 
lat etapem termomodernizacji budynku 
OSP w Celestynowie.
Jednocześnie Gmina Celestynów otrzy-
mała z Województwa Mazowieckiego 
pomoc finansową na zakup kompletów 
odzieży ochrony indywidualnej strażaka 
z przeznaczeniem dla jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych, w ramach za-
dania ,,OSP-2021”.
Dofinansowania w kwocie: - 12 990,00 
zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

Pozyskane środki na OSP z Mazovii

w Dąbrówce na zakup 6 kompletów 
odzieży ochrony indywidualnej strażaka 
w skład, którego wchodzą: hełm strażac-

ki z latarką, buty strażackie, ubranie spe-
cjalne, rękawice specjalne; - 6 450,00 
zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Regucie na zakup 3  kompletów 
odzieży ochrony indywidualnej straża-
ka, w skład którego wchodzą: hełm stra-
żacki z latarką, buty strażackie, ubranie 
specjalne i rękawice specjalne. Dodat-
kowe środki finansowe na zakup ww. 
sprzętów pochodziły z budżetu Gminy 
i poszczególnych sołectw. Sprzęt i ubra-
nia w imieniu Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika prze-
kazał radny powiatowy Dariusz Grajda. 
Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiat-
kowski podziękował druhom za ich 
służbę, a z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
życzył jak najmniej wyjazdów, zdrowia 
i rodzinnego, radosnego świętowania.

Mariola Obłoza
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Ochotnicza Straż Pożarna w Podbieli zakupiła nowe hełmy i ubra-
nia specjalistyczne dla druhów za kwotę 23.629,97 zł w ramach 
zadania: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony  
indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usu-
wania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Podbieli”.

Zakup został zrealizowany w ramach dofinansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w kwocie 19.929,97 zł, Gminy Celestynów  
w kwocie 3.400 zł i samej jednostki OSP Podbiel - 300 zł. 

Niech im dobrze służą.

Jednostka OSP Zabieżki dokonała za-
kupu sprzętu, wyposażenia oraz środ-
ków ochrony indywidualnej, służących 
do prowadzenia akcji ratowniczych  
i usuwania skutków zagrożenia na po-
trzeby OSP w Zabieżkach, dofinanso-
wanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie wfosigw.pl oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.
pl, w formie dotacji środków, w kwocie  
19 872,78 zł oraz środków własnych 
jednostki w kwocie 5161,02 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabieżkach przy 
wsparciu środków zewnętrznych zrealizowała 
zadanie pt. „Wykonanie instalacji fotowoltaicz-
nej w budynku OSP Zabieżki”.

Zadanie w wysokość: 21.499,60 zł dofinan-
sowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, 2.500,00 zł z Gminy Celesty-
nów oraz symbolicznemu wkładowi Ochotni-
cza Straż Pożarna w Zabieżkach.

Zarządowi straży gratulujemy i życzymy jeszcze 
wielu takich inicjatyw.

Hełmy i ubrania 
dla OSP Podbiel

OSP Zabieżki zakupiła wyposażenie

FOTOWOLTAIKA NA REMIZIE
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Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny 
przez ludzkie zmysły, dlatego NIE USŁYSZYMY KIEDY SIĘ 
WYDOBYWA, NIE ZOBACZYMY ANI NIE POCZUJEMY 
POŻARU SADZY.
Sadza powstaje jako produkt uboczny spalania, w wyniku 
niepełnego spalania stałego materiału palnego jak np. mo-
krego drewna, węgla, śmieci oraz odpadów komunalnych. 
Znajdująca się we wznoszonym ją dymie, osiada i gromadzi 
się na wewnętrznych powierzchniach przewodu dymowe-
go komina. Najwięcej gromadzi się jej w miejscach, gdzie 

W związku z rozpoczęciem sezonu ,,grzewczego’’ Urząd Gminy w Celestynowie przy-
pomina o wprowadzonej w listopadzie 2017 r. uchwale antysmogowej, która reguluje 
m.in. zasady spalania paliw stałych. Uchwała wprowadzona na terenie województwa 
mazowieckiego, stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców 
województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczenia  
i zakazy wymienione w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń, w których 
następuje spalanie paliw stałych, tj: piece, kominki i kotły. 
Jednocześnie Urząd Gminy informuje, że od 1.07.2018 r. zakazane jest spalanie w kotłach, 
piecach i kominkach:  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzy-
staniem tego węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw 
zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drew-
na). Ponadto Urząd Gminy w Celestynowie ma możliwość przeprowadzania w obecności 
funkcjonariuszy Policji kontroli palenisk, pod kątem spalanego paliwa stałego. Pamiętajmy! 
Wymiana przestarzałych kotłów i stosowanie dobrej jakości paliw wpłynie na znaczną po-
prawę czystości powietrza, a także zdrowia i komfortu życia mieszkańców. I pamiętajmy: 

Uwaga na czad i sadze
jest niższa temperatura na długości komina, czyli przeważnie  
w części przechodzącej przez nieużytkowe poddasze, 
albo w części wystającej ponad dach, gdzie komin jest nie-
ocieplony.
Sadza jest materiałem łatwopalnym i przy zbyt długim nie 
czyszczeniu lub niedokładnym czyszczeniu przewodów ko-
minowych, bardzo często i łatwo dochodzi do jej zapalenia.

Więcej informacji: https://www.celestynow.pl

Smog zabija, choć powoli

KAŻDEGO ROKU UMIERA W POLSCE 50 TYS. OSÓB 
NA CHOROBY ZWIĄZANE BESPOŚREDNIO ZE SMOGIEM!

Wójt Gminy Celestynów przeprowa-
dził nabór wniosków o dotację celową  
z budżetu Gminy Celestynów, na dofi-
nansowanie wymiany źródeł ciepła.
Nabór wniosków skierowany był do 
właścicieli budynków jednorodzinnych  
i wielorodzinnych, w których nastąpi wy-
miana na piec, korzystniejszy z punktu 
widzenia kryterium sprawności energe-
tycznej oraz kryterium ekologicznego 
w ramach działań Gminy Celestynów 
skoncentrowanych wokół idei  ,,Gmina  
z dobrym klimatem’’.  
W ramach naboru złożono łącznie 53 
wnioski o udzielenie dotacji. Z 53 zło-
żonych wniosków, 45-ciu wnioskodaw-
ców zawarło umowy dotacji z Gminą 
Celestynów, a 30-stu wnioskodawców  

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW  - PODUSUMOWANIE NABORÓW

złożyło wnioski o wypłatę dotacji. 
Suma wypłaconych dotacji celowych 
na wymianę źródeł ciepła w 2021 r. 
wyniosła 110 045,12 zł.
Ponadto został przeprowadzony nabór 
wniosków o dotację celową z budżetu 
Gminy Celestynów, na dofinansowa-
nie przedsięwzięcia polegającego na 
zakupie i montażu instalacji fotowolta-
icznej w ramach działań Gminy Cele-
stynów skoncentrowanych wokół idei 
,,Gmina z dobrym klimatem’’.
W ramach naboru złożono łącznie 14 
wniosków o udzielenie dotacji. Z 14-
stu złożonych wniosków, 13-stu wnio-
skodawców zawarło umowy dotacji 
z Gminą Celestynów, a 6-ciu złożyło 
wnioski o wypłatę dotacji.

Suma wypłaconych dotacji celowych 
na zakup i montaż instalacji fotowolta-
icznej w 2021r. wyniosła 15 000,00 zł.
Jednocześnie informujemy, że w 2022 
roku również będą prowadzone nabo-
ry dotyczące dofinansowania wymiany 
źródeł ciepła oraz zakupu i montażu in-
stalacji fotowoltaicznych.
Zachęcamy do śledzenia aktualności na 
stronie Urzędu Gminy w Celestynowie.

Mariola Obłoza
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WZROST ILOŚCI ODPADÓW

Można zauważyć, że w 2021 r. zdecydowanie więcej niż  
w 2020r. wystawiono i przywieziono na PSZOK odpadów wiel-
kogabarytowych, leków, odpadów remontowych oraz papie-
ru. Ilość odpadów zmieszanych również ciągle rośnie. Za ww. 
odpady ponosimy największe koszty. Gmina rozlicza się z firmą 
świadczącą usługi za każdą odebraną tonę odpadów. Zasta-
nawiające jest to, że pomimo tego, że ok 1/3 mieszkańców za-

W poprzednim artykule informowaliśmy, że zauważono znaczny wzrost ilości odpadów komunal-
nych, które mieszkańcy wystawiają przed posesję. W niektórych frakcjach odpadów ich ilość niestety 
zdecydowanie uległa zwiększeniu. Poniższa tabela obrazuje wzrost ilości odpadów w miesiącach 
styczeń – październik 2021 r. w stosunku do stycznia – października 2020 r.

deklarowała posiadanie przydomowych kompostowników, ilość 
odpadów Bio nie zmalała, a nawet wzrasta. Zachęcamy zatem 
do rozsądnego prowadzenia segregacji.
Przypominamy, że z kompostowania Bio odpadów płynie 
wiele korzyści, dlatego zamiast wystawiać dużą ilość wor-
ków, za które wszyscy płacimy, warto je wykorzystać i uzyskać  
z nich naturalny nawóz dla swoich roślin.

każdy poniedziałek – w godz. 12:00 – 16:00,
pierwsza sobota miesiąca – w godz. 8:00-12:00

Skorzystać z PSZOKU mogą tylko osoby, które 
mają złożoną deklarację za odpady komunalne.
Można przywieść następujące frakcje odpadów:

PLASTIK
REMONTOWO - BUDOWLANE
(prócz styropianu i papy)
PAPIER
GABARYTY
BIOODPADY

ELEKTROODPADY
OPONY
IGŁY, STRZYKAWKI
TEKSTYLIA
SZKŁO
BATERIE
LEKI

PRZYPOMINAMY ZASADY FUNKCJONOWANIA PSZOKu
PSZOK czynny jest dla mieszkańców Gminy Celestynów w następujących dniach:
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Damian Jakubik rozegrał jak dotąd 
w Radomiaku ponad 140 meczy we 
wszystkich rozgrywkach i strzelił pięć 
goli. Został wybrany przez kibiców naj-
lepszym prawym obrońcą Fortuna 1 Ligi. 
To też jego duża zasługa, że Radomiak 
znalazł się w Ekstraklasie oraz może 
godnie reprezentować siebie i klub  
w najwyższej klasie rozgrywkowej  
w Polsce. 

Tak mówi o sobie - Na ile zdrowie, bo-
isko i warunki meczowe mi pozwalają 
staram się podłączać do akcji zaczep-
nych. Dziś od bocznych obrońców 
wymaga się gry do przodu, żeby robili 
szum i zamieszanie. My w Radomia-
ku staramy się wspomagać, odciążać 
naszych pomocników i napastników.  
W obecnych czasach po prostu trzeba 
tak grać - sugeruje. 

Najlepszy prawy obrońca
Damian Jakubik, piłkarz Radomiaka Radom, grający na pozycji prawego obrońcy, 
jest stałym mieszkańcem Celestynowa i wychowankiem Mazura Karczew, w którym 
rozpoczął seniorską karierę. Reprezentował również CKS Celestynów, Dolcan Ząbki  
Górnik Łęczna, Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Znicz Pruszków.  31-letni obrońca 
od 2017 roku jest piłkarzem Radomiaka i zdobywa z nim swoje największe sukcesy.

W robieniu liczb z pewnością Jakubi-
kowi pomaga taktyka Radomiaka. Tre-
ner Dariusz Banasik stawia na otwarty 
futbol, w którym rola bocznych obroń-
ców nie sprowadza się tylko do zabez-
pieczenia tyłów. Obraz z biegającym  
w przodzie Jakubikiem utkwił w pamię-
ci niejednemu kibicowi „Zielonych”.  
W przypadku Jakubika na samym bie-
ganiu w przodzie więc się nie kończy. 
Oddają to jego główne statystyki oraz te 
mniej widoczne. W całym poprzednim 
sezonie zaliczył 14 kluczowych podań, 
63 razy dośrodkowywał piłkę, zagrywa 
ze skutecznością na poziomie 77 pro-
cent. Atak tylko z pozoru nie jest natu-
ralnym środowiskiem 31-latka. Za dzie-
ciaka zawsze grał z przodu. Dopiero  
w grupach młodzieżowych, z racji tego, 
że był jednym z większych i silniejszych, 
wzięli go na obronę. - Czy na treningu, 

czy na małych gierkach, poza klubem, 
kiedy gram z kolegami, staram się 
być z przodu. Można powiedzieć, że 
obrońcą jestem tylko w klubie. Gdzie 
indziej gram w ofensywie. Myślałem 
kiedyś o grze w przednich formacjach, 
ale to już chyba na zakończenie karie-
ry. Cieszę się, że w Radomiaku mam ku 
temu takie możliwości. Lubię - przepra-
szam, polubiłem bronić, a i atakowanie 
nie jest mi obce, więc u trenera Bana-
sika wszystko się zgadza! - zaznacza 
wychowanek Mazura Karczew. 

W tymże Radomiaku zadbał o stabiliza-
cję. - Bez sensu co pół roku zmieniać 
klub i ryzykować. W Radomiaku mam 
dużo występów na koncie, nie mam na 
co narzekać. Nie szukam na siłę nie 
wiadomo czego - puentuje Jakubik - 
kreatywny boczny obrońca.  

AnKa

W zielonym stroju Damian Jakubik
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Debiut sekcji koszykówki 
GOKiS

21 listopada na boisku Hali Sportowej 
w Celestynowie rozegrany został towa-
rzyski turniej koszykówki, w którym wzię-
ły udział trzy drużyny: Grupa Strategia 
GIM 92 Warszawa, Awenta UKS Pro-
basket Mińsk Mazowiecki oraz GOKiS 
Celestynów. Był to pierwszy oficjalny 
turniej, w którym udział wzięła sekcja 
koszykarska Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Celestynowie. Zespoły ry-
walizowały ze sobą w systemie „każdy 
z każdym”. Koszykarze z Celestynowa 
dobrze zaprezentowali się w turnieju, 
ich bilans to jedna wygrana i jedna po-
rażka. Bezkonkurencyjni tego dnia byli 
koszykarze z Mińska Mazowieckiego, 
którzy wygrali oba swoje mecze, trzecie 
miejsce w zawodach przypadło zespo-
łowi z Warszawy. Dla wszystkich drużyn 
organizator przygotował pamiątkowe 
puchary i medale. 

Poniżej klasyfikacja końcowa 
turnieju:
1. Awenta UKS Probasket  

Mińsk Mazowiecki
2. GOKiS Celestynów 
3. Grupa Strategia GIM 92 Warszawa

Wyniki meczów:
GOKiS Celestynów - Grupa Strategia 
GIM 92 Warszawa 54:43 
GOKiS Celestynów - Awenta UKS 
Probasket Mińsk Mazowiecki 57:76 
Awenta UKS Probasket Mińsk Mazo-
wiecki - Grupa Strategia GIM 92 War-
szawa 100:48
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Trudny początek sezonu 
siatkarzy RKS Bór Regut

OGŁOSZENIA

Po awansie do III ligi skład niemalże się 
nie zmienił. Zawodnicy od połowy sierp-
nia rozpoczęli przygotowania do sezo-
nu. Po ciężkim okresie przygotowawczym 
przyszedł czas, aby sprawdzić swoje 
siły w wyższej klasie rozgrywkowej. Na 
początek trudny rywal z Kobyłki nie po-
zostawił złudzeń kto jest mocniejszy, 
pewnie wygrywając 3:0. Kolejny rywal 
to także jeden z pretendentów do awan-
su do II ligi, czyli Iskra Warszawa. Rywal 
bardzo szybko zweryfikował siły RKS 
bardzo pewnie wygrywając 3:0. We-
dług przedsezonowych założeń, zawod-
nicy z Reguta spodziewali się, że z tymi 
przeciwnikami może być trudno o zdoby-
cze punktowe, niestety przewidywania  
w pełni się sprawdziły. Później przyszedł 
czas na zespoły, które oceniane były jako 
przeciwnicy w zasięgu siatkarzy z Gminy 
Celestynów. Pierwszym z nich była Wisła 
Płock. Zespół składający się z młodych 
zawodników, którzy ogrywali się w roz-
grywkach juniorskich, niejednokrotnie na 
poziomie ogólnopolskim wspierani przez 
o wiele bardziej doświadczonych za-
wodników. Po zaciętej walce pierwsze 
punkty w ligowej tabeli trafiają na konto 

RKS, niestety tylko 1, bo wynik to 2:3 dla 
gości z Płocka. Zawodnicy RKS ostrzyli 
sobie zęby na następne spotkanie licząc 
na kolejne punkty. Przeciwnikiem był 
zespół WTS Warka. Niestety po 1 wy-
granym secie powróciła niemoc w szere-
gach zawodników z Reguta i mecz padł 
łupem przyjezdnych 3:1. Kolejna szansa 
na punkty nadarzała się w meczu z Her-
kules Sulejówek, niestety braki kadrowe, 
które dokuczały od początku sezonu  
i słaba dyspozycja dnia spowodowały, 
że jedynie w 3, jak się okazało ostatnim 
secie zawodnicy BORU Regut nawiązali 
walkę z przeciwnikiem ostatecznie ulega-

jąc 23:25 i w całym meczu 0:3. 
Po 5 kolejkach sytuacja w tabeli nie wy-
glądała zbyt dobrze, z 1 punktem zespół 
RKS Bór Regut zamykał tabelę. W reszcie 
przyszła szansa na odbicie cię od dna.  
W starciu ostatniej sprzed ostatnią druży-
ną ligi, gracze RKS nie dali żadnych szans 
zdziesiątkowanej ekipie z Mławy (druży-
na przyjechała w 6 osobowym składzie) 
pewnie wygrywając 3:1. Po pewnie wy-
granych dwóch pierwszych setach do  
8 i 15, pod koniec trzeciego seta wkradło 
się rozluźnienie i cała uzyskana przewa-
ga została roztrwoniona. Set padł łupem 
zespołu z Mławy 25:23. Na szczęście 
gracze z Reguta szybko pozbierali się po 
przegranym secie i pewnie zamknęli spo-
tkanie w czterech setach, wygrywając 
ostatniego 25:16. Zaliczając pierwsze 
zwycięstwo i inkasując 3 punkty zamienili 
się miejscami w tabeli ze swoimi ostatnimi 
przeciwnikami z Mławy. W imieniu całej 
drużyny oraz sztabu trenerskiego, życzy-
my wszystkim mieszkańcom Zdrowych 
i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego i Zdrowego Nowego 
Roku. Zapraszamy wszystkich na trybuny 
Hali Sportowej w Celestynowie i wspie-
ranie nas gorącym dopingiem.

Trener Robert Bątruk
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Siatkarki GOKiS 
Celestynów 
z historycznym 
zwycięstwem  
w trzeciej lidze!
Po serii porażek w rozgrywkach 
trzeciej Mazowieckiej lidze siat-
kówki kobiet mamy pierwsze zwy-
cięstwo! Po zaciętym meczu nasze 
siatkarki pokonały w listopadzie 
UKS Olimp Tłuszcz 3:2. 
Gratulacje!!!

W niedzielę - 12 grudnia - na boisku Hali Sportowej w Ce-
lestynowie rozegrana została trzecia edycja Turnieju Ha-
lowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Celestynów. Do 
zawodów zgłosiło się siedem drużyn z terenu Gminy Ce-
lestynów i Powiatu Otwockiego. W pierwszej fazie turnieju 
zespoły podzielone zostały na dwie grupy, w których rywa-
lizowały ze sobą w systemie każdy z każdym. Do drugiej 
fazy zawodów awansowały po dwa najlepsze zespoły  
z grupy „A” i „B”. Mecz o trzecie miejsce toczył się pomię-
dzy dwoma drużynami z Celestynowa, o końcowym wyni-
ku zadecydował konkurs rzutów karnych, w którym lepszy 
okazał się zespół „Futbolu Na Tak”. Spotkanie finałowe 
toczyło się pomiędzy dwoma młodzieżowymi zespołami, 
od początku spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie 
intensywności. Po pierwszej połowie na tablicy wyników 
widniał wynik remisowy: jeden do jednego. Druga poło-
wa to walka o każdą piłkę 
oraz składne akcje z oby-
dwu stron, dwie z takich 
akcji wykorzystali zawod-
nicy drużyny „SKY”, którzy 
wygrali całe spotkanie trzy 
do jednego. Organiza-
torem turnieju był Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu 
w Celestynowie, patronem 
medialnym była gazeta 
Celestynka. Cztery pierw-
sze drużyny turnieju otrzy-
mały pamiątkowe puchary 
i medale.

III Turniej Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Celestynów 

rozstrzygnięty!
Wyniki fazy finałowej:
Finał: 
SKY – Naprzód Tyły  3:1
Mecz o 3. miejsce: 
Futbol Na tak – Zip Skład  3:3 (3:1) PK

Poniżej klasyfikacja końcowa III Turniej Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Celestynów:
1. SKY
2. Naprzód Tyły 
3. Futbol na Tak 
4. Zip Skład
5. Tajny Skład 
5. Old Boy 
6. Avanti – dyskwalifikacja 
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Psycholog 
pomoże

Gmina Celestynów uruchomiła dla mieszkańców 
Gminy program bezpłatnego wsparcia psycho-
logicznego. Psycholog Radosław Guz przyjmuje  
w każdy czwartek w godz. 16.00-18.00 w pko-
ju nr 4 Urzędu Gminy. Zapisy przyjmuje GOPS 
pod tel. (22) 789-70-54 wew. 136 i 139.

Wsparcia psychologicznego mogą oczekiwać:
• osoby pokrzywdzone przemocą domową;
• osoby w kryzysie;
• osoby współuzależnione.
Program sfinansowany jest ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Celestynowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Celestynowie realizuje wielolet-
ni rządowy program „Posiłek w szkole  
i w domu”, polegający na zapewnieniu 
pomocy w formie posiłku, świadcze-
nia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych lub świadczenia pie-
niężnego na zakup posiłku lub żywności 
wszystkim osobom jej potrzebującym  
w szczególności:
• dzieciom do czasu podjęcia nauki 

w szkole podstawowej,
• dzieciom do czasu ukończenia 

szkoły ponadpodstawowej lub 
szkoły ponadgimnazjalnej,

• osobom i rodzinom znajdującym 
się w sytuacjach wymienionych  
w art. 7 ustawy o pomocy społecz-
nej, w szczególności osobom starszym, chorym i nie-
pełnosprawnym.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana - jeże-
li dochód nie przekracza 1051,50 zł w przypadku osoby  
samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny - 

Asystent osobisty
Gmina Celestynów planuje podjąć się realizacji rządowego progra-
mu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, którego 
celem jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepeł-
nosprawnościami poprzez wsparcie asystenta w czynnościach dnia 
codziennego oraz towarzyszenie przy wizycie w urzędzie, wydarze-
niach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. Program skierowa-
ny jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności 
i osób dorosłych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można 
uzyskać pod numerem telefonu: 22 789 -70 -54 wew. 
139 lub 140.

 Posiłek w szkole i w domu

kwoty 792 zł, pomnożonej przez liczbę członków rodziny.
Pozostałe informacje można 
uzyskać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Celestynowie: 
tel.: 22 789-70-54 wew. 139.

Grupa wsparcia 
dla uzależnionych

Na terenie Gminy Celestynów funkcjonuje grupa 
AA „Dar”. Jej członkowie spotykają się raz w tygo-
dniu, w poniedziałki w godz. 18:00-20:00, w sali 
przy plebani parafii w Celestynowie.
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NASI PRZEDSIĘBIORCY

Przyjechałem przed „pogonią”. Pani Ela opowiedziała mi ro-
dzinną historię o pasji do koni. Oto ona: - Cała przygoda  
z końmi w naszej rodzinie pojawiła się, gdy miałam osiem 
lat. Wtedy mój tata kupił pierwszego konia. To on zara-
ził nas tą pasją – mówiła Pani Ela. - Był to chyba rok jakiś 
1999, gdy tata z mamą pojechali do Podbieli oglądać go-
spodarstwo, które znaleźli w ogłoszeniu, ale nie było to do 
końca to, czego szukali. Zupełnie przypadkiem postanowili 
się jeszcze rozejrzeć po okolicy i skręcili w stronę Ponurzy-
cy. Gdy wyjechali na górkę i zobaczyli nasz obecny teren, 
to podobno mama powiedziała „O! To jakbyś kupił, to 
rozumiem!” Gdy podjechali do gospodarstwa - zobaczyli 
tabliczkę z napisem „na sprzedaż” i tak związaliśmy swoje 
życie z Ponurzycą. Przez wiele lat traktowaliśmy to, jako 
naszą pasję, lub hobby: trenowaliśmy, jeździliśmy na za-

wody - głównie skokowe. Moja siostra Marysia zdobyła 
Mistrzostwo Warszawy i Mazowsza Juniorów. Mój brat 
brązowy medal w Pucharze Polski. Ja po zajściu w pierw-
szą ciążą i  studia weterynaryjne na SGGW przestałam 
startować i na jazdę miałam dużo mniej czasu. 
W pewnym momencie, gdy moje rodzeństwo przestało już 
tak intensywnie trenować i startować w zawodach, zaczę-
łam udzielać lekcji jazdy konnej. 
W 2014 r. wraz z moją siostrą Klarą, która ma duże do-
świadczenie w organizacji obozów dla dzieci i młodzieży 
jeszcze z czasu studiów, zorganizowałyśmy pierwszy obóz 
jeździecki w Ponurzycy. I tak to się zaczęło... Zrobiliśmy re-
mont stajni. Obecnie budujemy dom, a główną motywacją 
do tej inwestycji było to, że nasza obecna infrastruktura 
nie pozwala na przygotowywanie posiłków na organizo-
wanych przez nas obozach i musimy zamawiać catering. 
Do tego w zimniejsze dni nie mamy wystarczająco miejsca 
żeby usiąść po jedzie i napić się herbaty czy kawy. Kto wie, 
może w przyszłości uda się poprowadzić tu gospodarstwo 
agroturystyczne i mieć parę pokoi do wynajęcia. 
Obecnie mamy 11 koni. Wszystkie są własnością stajni. 
Prowadzimy szkółkę jeździecką oraz organizujemy obozy 
dla dzieci. 

Stajnia w Ponurzycy
Stajnię w Ponurzycy poznałem przypadkiem. Znajomy dał mi telefon do właścicielki, Elżbiety Żół-
towskiej, mówiąc zajrzyj do jej posiadłości jeździeckiej w Ponurzycy. Warto. Tak zrobiłem. W słu-
chawce usłyszałem: proszę przyjechać w sobotę, urządzam pogoń za lisem z okazji Dnia Hubertusa, 
patrona jeźdźców, leśników i myśliwych. 

W najbliższej przyszłości chcemy nawiązać współpracę  
z przedszkolami i zapraszać grupy maluchów na zajęcia 
edukacyjne – podkreśliła Elżbieta Żółtowska.

Andrzej Kamiński
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W wigilię imienin Św. Mikoła-
ja zaistniała Bajkowa Niedzie-
la. Jak każdego roku zorga-
nizowana była przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu. I było 
bajecznie. Imprezę prowadził 
DJ BikeMusic, więc muzyka  
z kolumn leciała raczej młodzie-
żowa. 

Hala Sportowa zapełniona po 
brzegi dziećmi i ich rodzicami. 
Najpierw dyrektorka GOKiS Jo-

anna Mokrzycka wręczyła nagrody 
dzieciom, które najwyżej oceni-
ło jury konkursu „Zimowy pejzaż 
świąteczny”, następnie miały 
miejsce występy dzieci, młodzie-
ży i dorosłych z sekcji GOKiS: 
baletowej, tańca nowocze-
snego, gier, zabaw ruchowych  
i kick-boxingu. Nie szczędzono 
braw. Po występach wszyscy, dzieci  
i rodzice, otoczyli tłumnie stoły przy 
których prowadzone były warszta-
ty tworzenia ozdób świątecznych. 
Kolejka ustawiła się też do stoiska 

bibliotecznego, gdzie odpowiadając na 
zadane pytanie można otrzymać 
było książkę. Ogólnie atmosfera 
była niezwykle przedświąteczna, 
więc radosna i pachniała choinka.

Bajkowa niedziela


