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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Już w pierwszych słowach nowego wydania „Cele-
stynki” pragnę podzielić się z Państwem bardzo dobrą 
wiadomością. Gmina otrzymała pozwolenie na rozbu-
dowę budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Ta 

pozytywna decyzja pozwoli nam na rozpoczęcie już 
niebawem procedury przetargowej w celu wyłonienia 
wykonawcy planowanego obiektu. Przypomnę tylko, 
że w minionym czasie pozyskaliśmy działkę od Lasów 
Państwowych na ten cel, opracowana została doku-
mentacja projektowa, a w tym roku pozyskaliśmy 10,6 
mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strate-
gicznych Polski Ład. Jest to kosztowna, bo przekra-
czająca 20 mln zł inwestycja, ale bardzo potrzebna  
i ważna dla uczniów i nauczycieli.  W wyniku rozbudo-
wy przybędzie 8 klas lekcyjnych, 5 oddziałów przed-

szkolnych, kuch-
nia ze stołówką, 
biblioteka… Ak-
tualnie trwają też 
inne prace in-
westycyjne, m.in. 
budowa kana-
lizacji sanitarnej  
ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie, budowa Stacji 
Uzdatniania Wody w Regucie, realizowany jest kolejny 
etap budowy boiska w Dąbrówce… Ponadto wraz z bo-
haterami z czasów II wojny światowej oraz uczniami szkół 
gminnych obchodziliśmy uroczyście 79 rocznicę „Walki  
o szyny” przy pomniku w Pogorzeli, a następnie  

w Szkole Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich 
w Starej Wsi. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 
przedstawili bardzo wzruszający koncert piosenek z cza-
sów wojennych. Niezwykle sympatyczna uroczystość 
miała miejsce w Przedszkolu w Celestynowie. Odbyło się 
bowiem, otwarcie cudownego Ogrodu Sensorycznego,  
a dokonały tego dzieci z grupy „Muchomorki”. Wszyst-
kim Państwu życzę miłej i ciekawej lektury oraz samych 
dobrych i ciepłych chwil tej jesieni.

Wójt Gminy 
Witold Kwiatkowski

Dzień Edukacji Narodowej - str. 20-21Patriotyczna lekcja historii - str. 14

Debata o bezpieczeństwie- str. 10
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AKTUALNOŚCI

Jest zezwolenie na rozbudowę szkoły  
w Starej Wsi

Gmina Celestynów otrzymała zezwo-
lenie na rozbudowę Szkoły Podsta-
wowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich  
w Starej Wsi. To bardzo dobra wia-
domość. Rozbudowa szkoły stała się 
koniecznością, kiedy zlikwidowano 
gimnazja i przybyło uczniów w ob-
wodzie szkolnym: z Dyzina, Dąbrow-
ki, Gliny, Pogorzeli i Starej Wsi, a za-
tem baza edukacyjna musi także się 
powiększyć. W rozbudowanej szko-
le przybędzie 8 klas, 5 oddziałów 
przedszkolnych, miejsce znajdzie od-
dział zerówki, sala ruchowa, kuchnia 
ze stołówką, biblioteka z czytelnią, 
świetlica dla klas 0-3, sklepik i dodat-
kowe pomieszczenia administracyjne.  
Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu 
wykonawcy rozbudowa ruszy naj-
prawdopodobniej w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku. Szacunkowy koszt 
inwestycji grubo ponad 20 mln. zł.

107 urodziny Pani Marianny107 urodziny Pani Marianny
Miło nam poinformować, że swoje 107 uro-
dziny świętuje najstarsza mieszkanka Gmi-
ny Celestynów Pani Marianna Bednarczyk  
z Celestynowa. 
Z tej okazji Wójt Witold Kwiatkowski i Za-
stępca Kierownika USC Bożena Skolimowska 
odwiedzili Jubilatkę i wręczyli jej kwiaty oraz 
symboliczny prezent. Pani Mariannie życzy-
my jak najwięcej zdrowia i uśmiechu każdego 
dnia.
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SAMORZĄD

Akcja pod Celestynowem
W roku przyszłym obchodzić będziemy 80 rocznicę bohater-
skiej akcji Armii Krajowej odbicia 49  więźniów, wiezionych 
przez hitlerowców pociągiem do  obozu zagłady w Oświę-
cimiu. Akcja rozegrała się na stacji kolejowej w Celestynowie. 
W obchodach, którą Gmina Celestynów planuje, mają wziąć 
udział między innymi dzieci i wnukowie uwolnionych wów-
czas osób. Ma ukazać się drukiem wspomnienie Andrzeja 
Wolskiego, uczestnika akcji, a też kolejarza stacji Celesty-
nów, Władysława Święcha, który tej pamiętnej nocy pełnił 
służbę. Planuje się przebudowanie pomnika, który zwieńczy  

Na sesji Rady Gminy 24 paździer-
nika radni przyjęli kilka uchwał do-
tyczących głównie wprowadzenia 
nowych nazw ulic w miejscowo-
ściach Ostrów, Jatne i Glina. Są 
to: ul. Złota, biegnąca na granicy 
Ostrowa i Jatnego, a w Jatnym: za-
twierdzono ulice, których nazwy 
wskazali mieszkańcy: Jasna, Polnych 
Kwiatów, Janowicka, Źródlana, Bo-
rówkowa, Konwaliowa, Podkowy, 
Lubelska, Jana Wilanda, Olendrów, 
Dzika i Wenecka. Zatwierdzono też 
ul. Podgraniczną, która łączy Glinę 
z Jatnym. 
Przyjęli także uchwałę o nieodpłat-
nym przejęciu od PKP SA nierucho-
mości i nabyciu do niej prawa wła-
sności, na której znajduje się pomnik 
„Akcji pod Celestynowem” i pomnik 
upamiętniający ofiary września 
1939 roku. 

Radni uchwalili

Uchwała pozwoli na pewne zmia-
ny w architekturze pomnika „Akcji 
pod Celestynowem” w związku  
z 80-roznicą w 2023 roku odbicia 
49 więźniów politycznych z trans-

portu hitlerowskiego, a także zmiany 
otoczenia pomnika. Ponadto Rada 
przyjęła przyjęli uchwałę wyrażającą 
zgodę na utworzenie Młodzieżowej 
Rady Gminy i zatwierdzili jej statut.

większych rozmia-
rów Orzeł z sym-
bolem AK. Wy-
konanie projektu  
i przebudowy do-
kona znany rzeź-
biarz Ryszard Kozłowski. Komitet obchodów uroczystości 
planuje emisję płatnych „cegiełek” (ile kto może ofiaro-
wać), by każdy mieszkaniec Gminy miał swój osobisty 
udział w tej patriotycznej inwestycji.
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Trwa budowa SUW w Regucie
W dalszym ciągu trwają pracę 
związane z budową Stacji Uzdat-
niania Wody w miejscowości Regut. 
W chwili obecnej odbywa się mon-
taż elewacji budynku a wspomniana 
w poprzednim numerze Celestynki 
konstrukcja hali pod budynek tech-
nologiczny uzdatniania wody jest 
już wykonana.
Wykonawcą inwestycji jest firma 
FUNAM. Planowany termin zakoń-

czenia zadania to maj 2023 rok  
a całość zadania zamknie się  
w kwocie 6.765.000,00 zł. 
Warto nadmienić, że Gmina Ce-
lestynów  pozyskała dofinansowa-
nie w wysokości 2.000.000,00 zł  
z „Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” dla operacji typu „Gospo-

darka wodno-ściekowa” w ramach 
podziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego PROW na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”

Budowa kanalizacji sanitarnej
Coraz bliżej do końca projektu pod nazwą „Poprawa 
gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kar-
czew i Celestynów - etap II”. Kolejny niezbędny do-
kument, który został uzyskany to pozwolenie na użyt-
kowanie sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce i w Starej 
Wsi wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Obecnie trwają prace odbiorowe i od-
twarzanie nawierzchni dróg. Ostatnim etapem realizacji 
tej inwestycji, to przyłącze energetyczne, wykonywane 
przez PGE. Od listopada 2022 roku mieszkańcy będą 
mogli uzyskać warunki przyłączenia się do sieci kanali-
zacyjnej, po które należy wystąpić do Gospodarki Ko-
munalnej. Również budowa kanalizacji na ul. Wojska 
Polskiego w Celestynowie, polegająca na włączeniu 
osiedla na terenie jednostki wojskowej do ogólnej sie-
ci kanalizacyjnej, zbliża się do końca. W najbliższych 
dniach rozpoczną się prace związane z przejściem ko-
lektora pod torami kolejowymi w okolicy miejsca poka-
zanego na zdjęciu.

Zachęcamy do podłączania się do nowocze-
snej sieci kanalizacji sanitarnej, gdyż łączy się 
to z dużą oszczędnością w opłatach za ścieki  
i ochroną środowiska naturalnego.

INWESTYCJE



6

październik nr 10 (286)/22   www.celestynow.pl70 LAT GMINY CELESTYNÓW www.celestynow.pl      październik nr 10 (286)/22 70 LAT GMINY CELESTYNÓW

Droga Glina – Jatne
INWESTYCJE

14 października firma BUDMAX Sp. z o.o. zakończyła 
przebudowę kolejnego 200 m odcinka drogi gminnej 
Glina-Jatne. Wykonana została jezdnia i pobocza z kru-
szywa łamanego. Wartość inwestycji zamknęła się kwo-
tą 164.000,00 zł, w tym 68 tys. zł środki pozyskane ze 
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  
i 96 tys. zł z budżetu gminy Celestynów. 
Docelowo w najbliższych latach na całej drodze pla-
nujemy ułożyć nawierzchnię asfaltową, szczególnie  
w obszarze zabudowanym.

Nowy piec w szkole 
w Podbieli!!!

Wraz z końcem października zakończyły się prace związa-
ne z wymianą pieca olejowego w Szkole w Podbieli. Sta-
ry piec mający już 17 lat został zastąpiony nowym kotłem 

kondensacyjnym, olejowym 
Wolf COD-2-40 o większej 
efektywności energetycznej 
wraz z modułem obsługowym BM-2. Wykonawcą wy-
miany pieca była firma P.H.U. „JAKAR” a całość inwestycji 
zamknęła się w kwocie 32.000,00 zł. Wymiana pieca na 
nowy spowoduje mniejsze zużycie oleju opałowego nawet 
do 30%, co będzie korzystnie wpływało na koszt utrzyma-
nia szkoły oraz mieszkań lokatorskich, a także pozytywnie 
wpłynie  na środowisko naturalne, co wpisuje się w hasło 
promowane przez Gminę: „Celestynów – Gmina z dobrym 
klimatem”.

Nadal trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej ul. 
Mazowieckiej w Dąbrówce, które polegają na wykonaniu nowej 
podbudowy, rozłożeniu nowej nakładki asfaltowej i przebudowie 
chodników. Wykonawca ze względu na zakres prac zamknął drogę 
dla ruchu samochodowego. Utrudnienia te potrwają do 17 listopa-
da 2022 r. Na ten czas zostały wyznaczone objazdy. Do momentu 
wykonania ostatniej warstwy asfaltu droga nie zostanie udostępnio-
na dla ruchu drogowego. Inwestycja realizowana jest przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Otwocku, a wykonawcą jest firma TOMIRAF.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W DĄBRÓWCE

Piękniejsze centrum  
Celestynowa

W parku przed halą sportową w Celestynowie trwają 
obecnie prace w ramach zadania pn. „Zagospodarowa-
nie terenów zielonych w Centrum Celestynowa”. Zadanie 
polega na wykonaniu nasypów ziemnych, które zostaną 
obsadzone roślinnością, a także wykonaniu rabat kwiato-
wych. To początek zagospodarowania terenu placu, na 
którym mają stanąć pod drzewami ławki, stoliki a nawet 
w niedalekiej przyszłości kawiarenka. Aktualne zadanie 
współfinansowane jest ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Ma-
zowsze dla klimatu 2022. Całkowita wartość  wynosi 
198.180,00 zł.
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INWESTYCJE

Boisko do minisiatkówki  
w Dyzinie!!!

Zakończone zostały prace związane z budową boiska do 
minisiatkówkiza budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Dyzinie. W ramach tego zostało wykonane boisko do mi-
nisiatkówki z nawierzchni poliuretanowej na podbudowie 
wraz z zakupem słupów i siatki do gry oraz pomalowa-
niem linii wyznaczających pole gry. Wykonawcą boiska 
była firma Zające-Darkop, a koszt całego zadania wy-
niósł blisko 70.000 zł. Nowe boisko urozmaici możliwości 
spędzania wolnego czasu mieszkańcom Sołectwa Dyzin.

Kolejny etap budowy boiska w Dąbrówce 

11 października Gmina Celestynów podpisała umowę w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infra-
struktury sportowej w Gminie Celestynów” na wykonanie 
kolejnego etapu boiska piłkarskiego w miejscowości Dą-
brówka. 
W ramach tego etapu zostanie wykonana nawierzchnia 
sztuczna boiska w postaci trawy syntetycznej oraz zostaną 
zamontowane bramki piłkarskie o wymiarach 5x2 m. 
Wykonawcą inwestycji jest Firma Zające – Darkop Da-
riusz Zając, która wykonywała w 2021 roku drugi etap 
budowy boiska polegający na wykonaniu podbudowy 

Piłkochwyty na boisku  
w Ostrowiku!!!

Gmina Celestynów w ramach zadania pn. „Mo-
dernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gmi-
ny Celestynów” zrealizowała zadanie polegające 
na budowie piłkochwytów wraz z furtką i bramą  
na boisku do piłki nożnej w miejscowości Ostrowik. 
Wykonawcą piłkochwytów była firma SportPlus. Kwota 
inwestycji wyniosła blisko 28.000 zł, z czego 10.000 
pochodziło ze środków pozyskanych w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2022 - Mazowsze dla Sołectw 2022.

płyty boiska oraz odwodnienia wraz ze zbiornikiem 
odparowującym. 
Kwota za wykonanie tego zadania wyniesie 
331.854,00 zł, a planowane jego zakończenie to 
druga połowa listopada 2022 roku.
Warto nadmienić, że w 2020 roku Gmina Celestynów 
wykonała pierwszy etap budowy boiska, który pole-
gał na wykonaniu oświetlenia tego boiska.
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INWESTYCJE

PKP będzie remontować dworzec

Inwestycja polegać będzie na prze-
budowie dworca kolejowego wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 
oraz ze zmianą zagospodarowa-
nia terenu. Dodatkowo zostanie 
wybudowana wiata rowerowa  
i śmietnikowa, a wyburzony zostanie 
budynek gospodarczy. Planowany 
kształt budynku dworca nie zosta-
nie zmieniony, kubatura nie zosta-
nie zmniejszona ani zwiększona  
w stosunku do istniejącego obiektu, 
gdyż budynek objęty jest ochroną 
konserwatorską. Ochronie podle-
ga też wystrój elewacji zewnętrz-
nych, historyczna bryła, kąt dachu, 
otwory okienne i podziały stolarki 
okiennej. Dlatego budynek przej-
dzie renowację i zyska dodatkową 

iluminację zewnętrzną. Dodatkowo 
w dokumentacji projektowej czy-
tamy, że jednym z ważnych celów 
modernizacji budynku jest dosto-
sowanie dworca i jego otoczenia 
do potrzeb osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Dlatego zo-
staną wyeliminowane obecne 
bariery architektoniczne i zosta-
ną  wprowadzone liczne uspraw-
nienia, w tym m.in. ścieżki pro-
wadzące dla osób niewidomych 
i niedowidzących, oznaczenia  
w alfabecie Braille’a. Zbudowana 
zostanie pochylnia pozwalająca 
na bezproblemowe pokonanie 
różnic terenowych występujących 
w otoczeniu budynku. 
Teren wokół dworca również jest 

objęty przebudową: wybudowane 
zostaną nowe chodniki, dostępne 
będą ławki i stojaki dla rowerów. 
Na czas trwania prac budowlanych 
przewidziano stworzenie dworca 
tymczasowego z dostępną kasą bi-
letową. 
Gmina planuje wydzierżawić od 
PKP pomieszczenia, by wykorzystać 
je na, ogólnie mówiąc, cele kultu-
ralno-edukacyjne, co komponuje się  
z pomysłem młodzieży, która opra-
cowała projekt o nazwie „Przystanek 
Celestynów”. Ma wg tego projektu 
w budynku znaleźć się punkt informa-
cji turystycznej, wypożyczalnia rowe-
rów, mini muzeum Celestynowa…
Remont ma ruszyć na początku przy-
szłego roku.

Po kapitalnej modernizacji i rozbudowie linii kolejowej biegnącej 
przez naszą gminę, Polskie Koleje Państwowe postanowiły zadbać 
też o dworce, szczególnie te zabytkowe, jak budynek stacyjny  
w Celestynowie. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Drony skontrolują czym palimy w piecach!
Zadbajmy wspólnie o dobrą jakość 
powietrza, o płuca nasze i naszych 
najbliższych. Gmina Celestynów za-
warła umowę z Firmą Tornado UAV 
S.C. z siedzibą w Warszawie  na 
przeprowadzenie kontroli palenisk do-
mowych przy pomocy dronów. W ra-
mach realizacji przedmiotowej umowy 
w listopadzie zostaną przeprowadzo-
ne kontrole palenisk domowych z wy-
korzystaniem dronów wyposażonych  
w czujniki pomiaru jakości powietrza 
w gminie Celestynów, w każdym z 15 
sołectw w ilości 300 palenisk. Ponadto  
w przypadku kilku palenisk zostaną 
pobrane i przekazane do laborato-
rium próbki popiołu. 

Drony wykonujące pomiary będą 
wyposażone w czujniki zanieczysz-
czeń: czujniki fizyczne (PM 1, PM 
2,5 i PM 10) oraz czujniki che-
miczne (lotne związki organiczne, 
formaldehyd, cyjanowodór, chlo-
rowodór, amoniak, siarkowodór).  
Pomiary będą przeprowadzane 
głównie w godzinach popołudnio-
wych i nocnych we wszystkich sołec-
twach Gminy Celestynów.
Dzięki tym działaniom Gmina skon-
troluje czy używamy dobrego, do-
zwolonego paliwa oraz wypełni 
obowiązek wynikający z obowią-
zującej na Mazowszu tzw. uchwały 
antysmogowej.

Gmina Celestynów otrzymała środ-
ki na realizację wypłat dodatków 
węglowych. Wsparciem objęto 
800 osób z terenu naszej gminy. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej systematycznie dokonuje wy-
płat świadczeń po dokonaniu we-
ryfikacji złożonych wniosków. Na 
podstawie ustawy o dodatku wę-
glowym gmina zobowiązana jest 
do weryfikacji wniosku o wypłatę 
dodatku węglowego. Jednocześnie 
został wydłużony okres świadcze-
nia do 60 dni.

Ogłoszenie o preferencyjnym zakupie węgla  
dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 października 2022 
r. o zakupie preferencyjnym pali-
wa stałego dla gospodarstw do-
mowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2236) Gmina Celestynów informuje  
o przystąpieniu do zakupu pali-
wa stałego (węgla kamiennego)  
z przeznaczeniem dla gospodarstw 
domowych. Węgiel będzie dystry-
buowany za pośrednictwem firmy 
CELMAR Marek Obroślak i Krzysztof 
Obroślak  z siedzibą w Celestynowie 

przy ul. Osieckiej 2. Jednocześnie in-
formujemy, że aktualnie nie są prowa-
dzone w  Urzędzie Gminy w Celesty-
nowie zapisy, ani nie są przyjmowane 
wnioski od osób zainteresowanych 
zakupem opału po preferencyjnej ce-
nie. Gmina prowadzi obecnie analizę 
zapotrzebowania mieszkańców na 
węgiel, a także podejmuje działania 
zawarcia umowy ze spółką Skarbu 
Państwa na  zakup węgla. O dalszych 
działaniach w powyższej sprawie bę-
dziemy informowali na bieżąco.

Gmina pozyskała na ten cel fundusze 
z budżetu województwa mazowiec-
kiego w ramach programu „Mazow-
sze dla czystego powietrza 2022”.

DODATEK WĘGLOWY ORAZ INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Dokonując weryfikacji wniosku bie-
rze się pod uwagę w szczególności:
1. informacje wynikające z deklara-
cji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,
2. informacje uzyskane w związku  
z postępowaniem o przyznanie:
a. świadczeń rodzinnych oraz do-
datków do zasiłku rodzinnego
b. świadczenia wychowawczego,
c. dodatku osłonowego,
d. dodatku mieszkaniowego,
3. dane zgromadzone w rejestrze 
PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

4. dane zawarte w deklaracji CEEB 
oraz prawdziwoś
5.  danych dotyczących źródeł 
ogrzewania.

Podobny proces weryfikacji OPS ma 
obowiązek przeprowadzić w przy-
padku wniosków złożonych o inne 
źródła ciepła. Na dzień 27.10.2022 
r. gmina Celestynów nie otrzymała 
środków na realizację tego zadania. 
Przy opracowaniu artykułu wzięto 
pod uwagę stan prawny obowiązu-
jący w dniu 27.10.2022 r.

GOPS Celestynów
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BEZPIECZEŃSTWO

Debata społeczna o bezpieczeństwie
Na komisję porządku i bezpieczeń-
stwa gminnej Rady 19 października 
zaproszono policjantów z Komi-
sariatu w Karczewie i posterunku  
w Celestynowie, a też sołtysów, kie-
rowników referatów Urzędu Gminy, 
dyrektorów szkół i mieszkańców, 
celem odbycia debaty na temat 
bezpieczeństwa w Gminie.  Gości  
powitał Wójt Gminy Celestynowie 
Witold Kwiatkowski. Debatę rozpo-
częła rzecznik prasowa KPP Otwock 
mówiąc, że wszystkie postulaty z de-
baty społecznej w 2021 roku w Ce-
lestynowie zostały spełnione, co po-
skutkowało mniejszą ilością zgłoszeń 
mieszkańców. Stwierdziła natomiast, 
że komenda odbiera wiele sygnałów 
od mieszkańców o zakłócaniu ładu, 
niszczeniu mienia i spożywaniu alko-

holu na ul. Koprowskiego i parkingu 
wokół hali sportowej, na ul. Kolejo-
wej w okolicy dworca i ul. Obroń-
ców Pokoju. Podobnego zdania były 
osoby, które włączyły się do dysku-
sji. Malwina Klejn poruszyła sprawę 
chodnika wzdłuż ul. Obrońców Po-
koju. – Chodnik stał się niebezpiecz-
ny dla pieszych – stwierdziła. – Jest 
wąski, a jeżdżą po nim również ro-
werzyści, często z dużą prędkością. 
Należy ustalić, czy jest to ścieżka 
rowerowa, czy chodnik dla pieszych 
– podkreśliła. Wójt wyjaśnił, że usta-
lenie tego leży po stronie zarządcy 
drogi, czyli Zarządu Dróg Powia-
towych i obiecał skierować pismo 
w tej sprawie. Lucyna Komorowska 
– dyrektor Gospodarki Komunalnej 

postulowała, by policja częściej kon-
trolowała to, co dzieje się w obrębie 
obiektów gminnych i domów komu-
nalnych po godz. 20.00. Komisarz 
Lechnik stwierdził, że w tej sprawie 
jest wiele interwencji, nakładane są 

mandaty karne i dodał, że zwiększo-
na jest ilość patroli na ul. Obrońców 
Pokoju, ale też w Jatnym, szczegól-
nie w okresie przebudowy drogi  
w Dąbrówce. Wiesława Przedlacka 
– sołtyska Ostrowa również prosiła  
o częstsze patrole w jej miejscowości 
ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na teren szkolny, na którym stojąca 
altana jest permanentnie niszczona. 
Stwierdzono jednak, że kolejne de-
baty Policji z mieszkańcami w dużym 
stopniu podnoszą bezpieczeństwo. 
– Państwa uwagi – mówił zastępca 

komendanta kom. Paweł Lechnik – 
bardzo nam pomagają, ponieważ 
wskazują nowe miejsca, które nale-
ży kontrolować przez patrole, za co 
bardzo dziękujemy – podkreślił kom. 
Lechnik. Ponadto policjanci prosili, by 

mieszkańcy zaobserwowane zagro-
żone miejsca wpisywali na Mapę 
Zagrożeń i korzystali z programu 
„Twój Dzielnicowy”. Na koniec ko-
mendantka KP Karczew pod. insp. 
Agnieszka Domańska na zakończe-
nie debaty poprosiła, by zgłaszać 
każde naruszenie ładu, niszczenie 
mienia, publiczne spożywanie al-
koholu. – Można dzwonić, nawet 
anonimowo. Każde zgłoszenie 
potraktowane będzie poważnie – 
obiecała.
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BEZPIECZEŃSTWO

Piłeś? Nie jedź!
Gmina Celestynów w celu podniesienia naszego wspólnego 
poziomu bezpieczeństwa oraz w ramach prowadzonej kam-
panii edukacyjno-informacyjnej „Piłeś ? Zostaw rower lub sa-
mochód w domu” przekazała funkcjonariuszom z Posterunku 
Policji w Celestynowie ALKOTESTY jednorazowego użycia, 
które będą rozdawane m.in. podczas kontroli. 
Zakup ALKOTESTÓW oraz kampania edukacyjno-informacyj-
na sfinansowane są ze środków GKRPA w Celestynowie.

Edukacja dla bezpieczeństwa
Gmina, we współpracy z Fundacją Europa 112, mając 
na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo strażaków jed-
nostek OSP, rozpoczęła cykl ich szkoleń. Prowadzą je 
doświadczeni byli oficerowie Biura Operacji Antyter-
rorystycznych, strażacy z Komendy Powiatowej Stra-
ży Pożarnej i policjanci z Komendy Powiatowej Policji. 
Uświadamiają o mogących nastąpić zagrożeniach  
i sytuacjach kryzysowych, związanych z agresją, na-
padem, terroryzmem, uczą samoobrony i jak udzielać 
pierwszej pomocy poszkodowanym… Takie szkolenia 
odbyły się już w jednostkach OSP w Podbieli i Dąb-
rówce.
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BEZPIECZEŃSTWO

Bądź widoczny na drodze
Akcja „Bądź widoczny na drodze” zorganizowana 
przez Gminę Celestynów skierowana była do wszyst-
kich mieszkańców gminy. Zarówno do rowerzystów 
okazjonalnych, jak i do tych, którzy cały rok poruszają 
się na rowerze.
28 października, przy samoobsługowej stacji napraw 
rowerów na Orliku w Celestynowie,
kierownik posterunku Policji w Celestynowie st. asp. Piotr 
Biernacki przypomniał zasady ruchu drogowego obo-
wiązujące nas wszystkich. Było wiele pytań związanych 
z nowymi przepisami ruchu drogowego, jakie jest obo-
wiązkowe wyposażenie roweru, odblasków na ubraniu 
rowerzysty, ale też o wysokość mandatów. Pracownicy 
gminy rozdali wszystkim akcesoria związane z bezpie-
czeństwem i różne upominki.
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TRANSPORT

Korzystajmy z autobusów
W trosce o mieszkańców Gmina do-
finansowuje przewozy pasażerskie 
na liniach: Celestynów – Regut – Po-
nurzyca, Celestynów – Ostrów, Cele-
stynów - Stara Wieś – Ostrów, Stara 
Wieś – Pogorzel i Celestynów Cen-
trum – Celestynów Osiedle ul. Woj-
ska Polskiego. Usługi przewozowe 
świadczy firma transportowa Usłu-
gi Transportowe Janusz Wołoszka  
z siedzibą w Miastkowie Ko-
ścielnym. Kontynuacja przewo-
zów w roku 2022 finansowana 
jest z budżetu Gminy Cele-
stynów, oraz z dopłat uzyska-
nych przez Gminę  z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych. Gmina Celestynów, 
kolejny już trzeci raz, złoży wniosek do tego Funduszu  
o dopłaty tych przewozów na rok 2023. Jeśli otrzymamy 
dofinansowanie, autobusy będą nadal jeździły. Nato-
miast linia autobusowa Celestynów – Otwock – Cele-

stynów obsługiwana wcześniej przez MINI BUS, 
obecnie realizowana przez Usługi Transportowe 
Janusz Wołoszka,  jest linią komercyjną, tzn. bez 

dofinansowania. Utrzymuje się głównie ze sprzedaży bi-
letów. Zachęcamy Państwa do korzystania, bowiem ren-
towność, a tym samym funkcjonowanie przewozów au-
tobusowych zależy w dużej mierze od ilości pasażerów.

Regut ma już miejscowy plan zagospodarowania

29 września 2022 r. Rada Gminy Celestynów podję-
ła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miejsco-
wości Regut. Uchwała wraz z dokumentacją formalno 
-prawną została przekazana do Wojewody w celu we-
ryfikacji. Po zakończeniu tej procedury uchwała zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym a po upływie 
14 dni plan wejdzie w życie. 
Plan miejscowy dla części miejscowości Regut jest już 
piątym planem miejscowym uchwalonym na terenie na-

szej gminy. Zakłada on głównie przeznaczenie rozle-
głego obszaru poscaleniowego pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. Dzięki temu, że plan wejdzie 
w życie możliwe będzie skrócenie procesu inwestycyj-
nego a określenie przeznaczenia poszczególnych te-
renów będzie zapobiegało wprowadzania rodzajów 
zabudowy mogących generować konflikty społeczne. 
Powstanie również możliwość stworzenia układu komu-
nikacyjnego zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.
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14 HISTORIA

PATRIOTYCZNA LEKCJA HISTORII
W nocy z 23 na 24 październi-
ka 1943 r. bohaterscy żołnierze 
Armii Krajowej wykoleili i ostrze-
lali niemiecki pociąg wojskowy 
jadący na front wschodni. W 79. 
rocznicę tego wydarzenia, 24 
października, w Pogorzeli przy 
pomniku, reprezentacje szkół: 
Starej Wsi, Ostrowa i Celestyno-
wa, kombatanci, w osobach:: mjr 
Jakub Nowakowski – żołnierz 
Batalionu „Zośka”, kpt. Jerzy No-
wakowski i dh. Stanisław Napra-
wa - członek Szarych Szeregów, 
a także  Wójt Gminy Celestynów 
Witold Kwiatkowski w towarzy-
stwie radnych Wiktora Piasec-
kiego, Leszka Gąsiorowskiego  
i dyrektor Zespołu Gminnej Oświaty 
Edyty Wrzosek złożyli wiązanki, od-
dając hołd pamięci bohaterów. Ob-
chody uroczystości rozpoczęto mszą 
świętą w kościele pod wezwaniem 
Matki Bożej Anielskiej w Starej Wsi, 
a następnie w Szkole Podstawo-
wej im. Polskich Dzieci Syberyjskich  
w Starej Wsi odbyły się uroczystości 
patriotyczne w wykonaniu uczniów. 
Uroczystość została przygotowana 
z dużym rozmachem, bo jak pod-
kreśliła Elżbieta Osuch, 
dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszko lnego 
w Starej Wsi w jej orga-
nizację zaangażowało 
się wiele osób: mło-
dzież szkolna, nauczy-

HISTORIA
POMNIK ŻOŁNIERZY 

RUCHU OPORU 
został odsłonięty w 1960 r. po za-
chodniej stronie torów, w pobliżu 
stacji kolejowej. Żołnierze podzie-
mia w latach okupacji kilkukrotnie 
wykolejali na tej linii hitlerowskie 
transporty. Pierwsza taka akcja 
została przeprowadzona w nocy 
27/28 września 1943 r. w pobliskiej 
miejscowości  Stara Wieś. Dowodził 
nią cichociemny Józef Czuma „Skry-
ty”, dowódca grup specjalnych OW 
„Kedywu”. W akcji wzięły udział 
oddziały „Falenica” grupy Radość, 
grupy Świder i Wiązowny. W nocy 
23 października 1943 r. grupa bojo-
wa batalionu „Zośka” pod dowódz-
twem Konrada Okolskiego „Kuby” 
rozbiła niemiecki pociąg urlopo-
wy. Również 26 stycznia 1944 r. 
60-osobowa grupa zaatakowała 
pociąg urlopowy z wojskiem nie-
mieckim. Inne akcje miały miejsce 
6 października 1943 r., 29 lutego 
1944 r., a także 27 kwietnia 1944 r. 
W 1944 r. w rejonie Pogorzeli zo-
stał rozbity i wysadzony w powietrze 
niemiecki pociąg pancerny, wspie-
rający obronę 73 DP. Zniszczone 
wagony leżały wzdłuż torów jeszcze 
w 1946 r.

ciele, Rada Rodziców i pracownicy 
szkoły.
- Minęło już tyle lat od tamtych wy-
darzeń, a pamiętam je jakby były 
wczoraj – mówił ze wzruszeniem mjr 
Jakub Nowakowski - W dzisiejszych 
uroczystościach uczestniczy bardzo 
dużo uczniów. Jestem wzruszony, że 
młodzież pamięta o tamtych wyda-
rzeniach, Armii Krajowej, Szarych 
Szeregach. Obyście kochani nigdy 
nie przeżyli okrucieństw wojny, jak 
my – podkreślił mjr Nowakowski.
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Rok harcerski 2022-2023 wystartował!
Wrzesień to nie tylko czas powrotu 
uczniów do szkoły, to także moment, 
w którym zuchy i harcerze rozpoczy-
nają kolejny rok przygody w groma-
dach i drużynach podczas regular-
nych zbiórek. Start roku harcerskiego 
2022-2023 w Hufcu ZHP Celestynów 
zaakcentowaliśmy okazałym wyda-
rzeniem, w którym wzięło udział ok. 
120 zuchów, harcerzy, wędrowników, 
instruktorów i członków Rady Przyja-
ciół Harcerstwa. Rajd, o którym mowa, 

odbył się w dniach 24-26.09.2022 pod hasłem „40 lat 
temu...”.
W nocy z piątku na sobotę harcerska kadra oraz wę-
drownicy pokonali 16-kilometrową trasę Dąbrówka-Ce-
lestynów-Karpiska-Ponurzyca, po drodze wykonując za-
dania przygotowanej dla nich gry fabularnej związanej 
z 40-leciem nadania Hufcowi Celestynów sztandaru  
i imienia Bohaterów Akcji pod Cele-
stynowem (miało to miejsce w 1982 r.).  
Nocny marsz poprzedzony został 
świeczkowiskiem o Akcji pod Cele-
stynowem w bunkrze na Dąbrowiec-
kiej Górze. Uczestnicy trasy zaświecili 
także znicze na grobie śp. phm. Wie-
sława Józefa Muszyńskiego, komen-
danta Hufca Celestynów w latach 
1980-1982, który zasłużył się prze-
prowadzoną pomyślnie Kampanią 
„Bohate”r w czasach, kiedy to polskie 
władze nie były przychylne żołnierzom Armii Krajowej. 
Sobota należała do zuchów i harcerzy! Najmłodsi człon-
kowie Hufca Celestynów dzielnie przeszli trasę z Żółwie-
go Stawu w Regucie do Celestynowa i zdobyli trop Mło-
dego Obywatela. Każdy z zuchowych patroli dostał Kartę 
Bohatera, czyli uczestnika Akcji pod Celestynowem. Zu-
chy wykonywały zadania związane ze swoim Bohaterem,  
a na koniec odbyły sejmik, argumentując, dlaczego ich Bo-
hater zasługuje na wyróżnienie. Harcerze i harcerze starsi 

mieli do pokonania nieco więcej kilometrów: z Ponurzycy 
przez Regut do Celestynowa. Fabuła ich gry terenowej 
również dotyczyła Akcji pod Celestynowem i 1943 r., dla-
tego w jej trakcie musieli wykazać się umiejetnością używa-
nia telefonów polowych, budowania szałasów, udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanym w walce czy gotowa-
niem sobie obiadu na kuchni polowej. Wieczorem wszyscy 

uczestnicy rajdu zgromadzili się przy 
harcerskim ognisku, podsumowali to, 
czego dowiedzieli się o Akcji pod 
Celestynowem podczas marszu, 
wysłuchali gawędy komendantki hm. 
Pauliny Szymańskiej oraz byłych ko-
mendantów: hm. Janiny Skrzypiec-
-Nowak i phm. Przemysława Książka. 
Boisko przy Szkole Podstawowej im. 
Batalionu „Zośka” w Celestynowie, 
gdzie uczestnicy rajdu nocowali, roz-
brzmiało harcerską piosenką.

W niedzielne przedpołudnie mieszkańcy Celestynowa 
mogli zaobserwować przed Halą Sportową apel Hufca 
ZHP Celestynów z meldowaniem gromad, drużyn i zespo-
łów instruktorskich. Wówczas odbyło się także wręczenie 
nagród i pamiątkowych plakietek patrolom, które najlepiej 
poradziły sobie podczas gry terenowej. Rajd był jednym 
z pięciu przedsięwzięć zaplanowanych na rok harcer-
ski 2022-2023 dotyczących 40-lecia nadania Hufcowi 
Celestynów imienia Bohaterów Akcji pod Celestynowem  
i 80-lecia Akcji pod Celestynowem. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli realizację rajdu,  
a w szczególności: Gminie Celestynów za dofinansowa-
nie, Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” 
w Celestyynowie za udostępnienie terenu szkoły, Skan-
senowi Fortecznemu Dąbrowiecka Góra za możliwość 
spędzenia czasu w bunkrze, GOKiS Celestynów i Sołec-
twu Ponurzyca za udostępnienie terenu starej szkoły, OSP 
Dziecinów za wsparcie medyczne i zapewnienie ebzpie-
czeństwa uczestnikom rajdu oraz rodzicom, opiekunom  
i sztabowi organizacyjnemu. Czuwaj!

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ZHP
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Jatne istnieje już ponad 420 lat
Kilka lat temu, przy okazji okolicz-
nościowej imprezy w Jatnym, miesz-
kańcy pokazali wystawę starych 
zdjęć swojej miejscowości. Kurato-
rem wystawy była Edyta Kozłowska. 

Wówczas to właśnie zrodził się po-
mysł, by wydać książkę o historii wsi. 
I stało się. Książkę napisał dr Łukasz 
Maurycy Stanaszek, znany regio-
nalista, a z wykształcenia archeolog  

i antropolog. Zbiera-
jąc materiały dowiódł, 
że wioska powstała w 
1599 roku, a nie jak 
sądzono w XIX wie-
ku. Książka „Dzieje 
wsi Jatne” wydana 
nakładem Gminy 
Celestynów, ale  
z wydatną pomo-

cą finansową mieszkańców so-
łectwa i przystępnie, i niezwykle 
czytelnie złożona przez Grzego-
rza Muczke z Otwocka. 16 paź-
dziernika w świetlicy wiejskiej odbyło 
się spotkanie mieszkańców z autorem. 
Dr Stanaszek, posiłkując się prezen-
tacją multimedialną, opowiedział 
krótko o początkach powstania wsi, 
pierwszych i kolejnych właścicielach,  
o pierwszych osadnikach, którzy wy-
wodzili się z różnych części kraju…  
W swojej książce udowodnił również, 
że ostatni właściciel wsi Maurycy Za-
moyski z Kołbieli nie został znacjo-
nalizowany w 1945 roku, jak podają 
wszystkie źródła historyczne, a sprze-
dał majątek kołbielski wraz z pałacem  
w 1937 roku bankierowi ze Szwaj-
carii. Do 1945 roku majątkiem zarzą-
dzał plenipotent Bechtold. Dość, że 
16 września 1939 z balkonu pałacu 
w Kołbieli Adolf Hitler wydawał swo-
im dowódcom ostatnie rozkazy prze-
kroczenia Wisły i zajęcia Warszawy 
(„Linia Otwocka” publikowała takie 
zdjęcie kilkanaście lat temu – dopisek 
red.). W książce wiele jest tego typu 
zapisanych, a nieznanych faktów. 
Gorąco i osobiście zachęcam do 
przeczytania. Po prezentacji odbył się 
konkurs wiedzy o wsi Jatne, który po-
prowadziła sołtys Katarzyna Bereda, 
a nagrody wręczył Wójt Witold Kwiat-
kowski. Podczas spotkania miała też 
miejsce prezentacja strojów ludowych 
kołbielskiego regionu. Prowadziła je 
Elżbieta Piskorz-Brenekova, współau-
torka wraz z dr Łukaszem Maurycym 
Stanaszkiem książki „Atlas Polskich 
Strojów Ludowych”. Pokazując zdjęcia 
opowiadała, jak przez lata zmieniała 
się „moda” stylizacji strojów, jak nosiły 
się kobiety i mężczyźni, jak pory roku 
zmieniały odzienie… Na zakończenie 
wystąpił zespół Koła Seniorów „Za-
wsze młodzi” z Kołbieli pod kierow-
nictwem Bogusławy Araszkiewicz,  
a wykonane pieśni nagradzane były 
gromkimi brawami.

AnKa
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Noc Bibliotek
Wieczór 1 października rodzice małych dzieci wspominać 
będą długo. Biblioteka w Celestynowie zorganizowała bo-
wiem dla dzieci powyżej sześciu lat czterogodzinną zaba-
wę (od 17:00 do 21:15) w łączniku Hali Sportowej wypeł-
nioną początkowo gimnastyką na materacach, warsztatami  
z włóczką, pokazem cyferek i literek, i na koniec filmem 
pt.”Biuro detektywistyczne Lassico i Maja: pierwsza tajem-
nica”, który opowiedział o Lasse i Maji, którzy się nie znali, 
a Biuro Detektywistyczne nawet nie marzyło o nieśmiałym 
samotniku i zbuntowanej dziewczynce. On jest wzorowym 
uczniem, a ona nową uczennicą w szkole w Velleby. W po-
przednich serialach młodzi widzowie śledzili detektywistycz-
ne przygody pary przyjaciół. Teraz była okazja obejrzeć, 
jak to się zaczęło. Rodzice swoje pociechy pozostawili pod 
opieką kierowniczki Biblioteki Publicznej w Celestynowie 
Ewy Wilczeka, a także zaproszonych gości: Anny Salomon 
– rękodzielniczki szydełkowych cudeniek, ilustratorki książek 
i Alicji Krzanik – autorki wierszy dla dzieci. Te panie wspólnie 
wydały książkę „Cyferkowa książka”, a także obie współ-
pracują z redakcją „Świerszczyka”. Pani Ala opowiadała 
o przygodach dzieci, które opisała w książce, a Pani Ania 
mówiła o swoich szydełkowych ilustracjach zawartych w tej 
wyjątkowej książce. Dzieci ponadto uczyły się szydełkować. 
Dzieci tak się bawiły, że kiedy około 21.00 przyszli po nie 
rodzice, ociągały się z pójściem z nimi do domu.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE KGW

Powstało Koło Gospodyń 
w Celestynowie

Pod koniec sierpnia zawiązało się 
Koło Gospodyń Wiejskich w Cele-
stynowie. Spotkanie zwołała Anna 
Nalazek. Do świetlicy OSP w Cele-
stynowie przybyło ponad dwadzie-
ścia osób. Zebraniu przewodniczył 
Sołtys Tomasz Wyglądała. Od-
czytał propozycję statutu, który po 

krótkiej dyskusji przyjęto. Zgodnie  
z nim wyłoniono zarząd, w skład któ-
rego weszli: Anna Nalazek, Urszula 
Sabała i Monika Sitek. Następnie 
każda osoba pisemnie zadeklaro-
wała przynależność do Koła, pod-
pisano listę obecności, co koniecz-
ne jest do zarejestrowania Koła  
w ARiMR w Otwocku. Na następ-
nym spotkaniu zarząd ukonsty-
tuował się, wybierając na prze-

wodniczącą Koła Annę Nalazek  
a także przedstawił zarys programu 
i zakres działania Koła, oczekując 
od członków pewnych propozycji 
kierunku działania. Na kolejnym 
spotkaniu w gościnnej remizie OSP 
Celestynów zarząd poinformo-
wał, że Koło jest zarejestrowane  

i otrzymało od Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wsparcie finansowe w wysokości 
6 tys. zł. Na cele statutowe. Zarząd 
ponadto zaproponował, by Koło 
podzielić na sekcje: Turystyka i re-
kreacja, Kulinaria, Wsparcie przed-
siębiorczości kobiet, Kultura, sztuka 
i rozrywka, Sprawy społeczne. - 
Nasze KGW łączy różne osoby, 
z różnymi pasjami i zainteresowa-

niami, dlatego stworzyliśmy sekcje 
umożliwiające grupowanie osób 
o podobnych zainteresowaniach. 
Działania takie dają nam też moż-
liwość szerszych działań w na-
szym wiejskich społeczeństwie – 
stwierdziła Monika Sitek – członek 
zarządu. 

15 października Koło zorgani-
zowało spotkanie integracyjne  
w świetlicy strażnicy OSP Celesty-
nów. Sekcja Kulinarna przygotowa-
ła smaczne kanapki, koreczki, słod-
kie wypieki i sójki z kapustą. Stawili 
się wszyscy członkowie, a też goście  
w osobach Wójta Gminy Witolda 
Kwiatkowskiego i radnego powia-
towego Dariusza Grajdy. Dawne 
tańce ludowe i pieśni przypomnieli 
dawni członkowie zespołu „Pole-
soki”: Gabrysia i Andrzej Powałko  
i Ewa Koc. 
– Zespół powstał w latach 70-
tych, a był inspirowany dzia-
łającym wówczas Kołem Go-
spodyń Wiejskich, którego 
członkowie zbierali się co ty-
dzień, a ucząc się szycia, goto-
wania, pikowania kołder, śpiewali 
– przypomniał Andrzej Powałko. 
Po krótkim występie, miejsce za 
konsolą zajął DJ Patryk Cichecki  
i zachęcał do tańca. Bawiono się 
do późnych godzin.
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„Ogród Zmysłów” już otwarty!
Dzień 24 października 2022 roku w naszym przed-
szkolu był dniem bardzo szczególnym - oficjalne 
otwarto ogród sensoryczny. Ogród stworzono, 
aby nasze przedszkolaki w  jak największym stop-
niu mogły odkrywać niesamowity świat zmysłów. 
Z  tej okazji zaprosiliśmy do naszego przedszkola 
gości, dzięki którym „Ogród Zmysłów” mógł za-
istnieć. Byli to: Wójt Gminy Celestynów - Witold 
Kwiatkowski, Sołtys Celestynowa – Tomasz Wyglą-
dała, przewodnicząca rady sołeckiej – Malwina 
Klejn, podinspektor ds. inwestycji – Jakub Nowak 
oraz Dyrektor Przedszkola – Elżbieta Płuciennik. 
Realizacja tego projektu była możliwa dzięki środ-
kom pozyskanym z Sołectwa Celestynów – blisko 
19 000zł. W ramach tych środków możliwe było 
wykonanie projektu ogrodu, zakup roślin i małej 
architektury, instrumentów na drewnianym stelażu, 
wykonanie ścieżki sensorycznej,  zakup przęseł 
ogrodowych oraz drewnianych donic dla każdej grupy. 
Dopełnienie ogrodu stanowią rury deszczowe i głuchy 
telefon -  urządzenia zakupione dzięki wygranemu gran-
towi w wysokości 20 000 zł.  w ramach IV edycji pro-
gramu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanemu 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Oficjalne-
go otwarcia ogrodu dokonały dzieci z grupy „Mucho-
morki”. Widząc uśmiechnięte buzie dzieci biegających 
po ogrodzie, wsłuchujących się w odgłosy płynące z rur 
deszczowych i głuchego telefonu, uważnie stąpających 
po ścieżce sensorycznej oraz grających na instrumen-
tach – uważamy, że było warto! Od teraz w najlepszy 
sposób będziemy mogli dbać o właściwy rozwój senso-
ryczny dzieci, które jest tak istotny w wieku przedszkol-
nym. To dopiero początek naszej pięknej przygody  
z ogrodem zmysłów. Z niecierpliwością czekamy na 
wiosnę, aby jeszcze bardziej odkrywać tajemnice na-
szego przedszkolnego ogrodu sensorycznego. Warto 
marzyć i  spełniać marzenia, warto dać coś od siebie, 
warto pomagać. Dziękujemy każdemu, kto przyczynił 
się do powstania tego wspaniałego miejsca. I do zo-
baczenia w ogrodzie zmysłów.

P. Pusek
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Świętowaliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
odbyła się 14 października uroczy-
stość w Hali Widowiskowo Sporto-
wej w Celestynowie, podczas której 
dyrektorzy szkół i wyróżnieni na-
uczyciele otrzymali nagrody Wójta 
Gminy Celestynów. 
Po części oficjalnej, w której Wójt 
Witold Kwiatkowski złożył życzenia 
wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom oświaty, rozpoczęła się część 
artystyczna przygotowana przez 
uczniów ze szkół i przedszkola  
z Gminy Celestynów. Były okolicz-

nościowe wierszyki w wykonaniu 
przedszkolaków z Celestynowa, 
deklamacje i piosenki ze szkoły  
w Ostrowie, wspaniały taniec 
uczennic piątej klasy Mai Możdżo-
nek i Emilii Bieńkowskiej  ze Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Dzieci 
Syberyjskich w Starej Wsi i uroczy 
taniec uczennic z czerwonymi cho-
rągiewkami do utworu Johannesa 
Brahmsa pt: „Taniec węgierski”. 
Dziękujemy wszystkim uczniom, 
dyrektorom, nauczycielom i rodzi-
com za przygotowanie młodzieży,  

a wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom oświaty życzymy jesz-
cze raz wszystkiego najlepszego  
z okazji święta.
Historia Dnia Nauczyciela w Polsce 
ma swoje początki w 1957 roku. 
Podczas Światowej Konferencji Na-
uczycielskiej w Warszawie ustalo-
no, że dzień 20 listopada będzie 
Międzynarodowym Dniem Karty 
Nauczyciela i świętem nauczycieli. 
Konferencja została zorganizowa-
na przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwiet-
nia 1972 roku, zwana Kartą praw  
i obowiązków nauczyciela, wpro-
wadziła Dzień Nauczyciela obcho-
dzony w rocznicę powołania Komisji 
Edukacji Narodowej. W 1982 roku 
Kartę praw i obowiązków nauczy-
ciela zastąpiła Karta Nauczyciela, 
zmieniając nazwę święta na Dzień 
Edukacji Narodowej oraz wprowa-
dzając przepis: Dzień ten uznaje się 
za święto wszystkich pracowników 
oświaty.

EDUKACJA
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NASZE SPRAWY

SPROSTOWANIE
Redakcja „Celestynki” bardzo przeprasza Radę Sołecką Starej Wsi,  
Sołtysa i mieszkańców za błąd, jaki znalazł się w relacji z zebrania 
Sołectwa. Na utrzymanie terenów zielonych sołectwo przeznaczyło 
4439,91 zł, a nie 11 tys.!!! 

Red. Andrzej Kamiński

Nauka  
japońskiego  

w szkole  
w Starej Wsi

Od początku roku szkolnego 
2022-23 języka japońskiego uczy 
Machiko Nakamura. Pochodzi  
z niewielkiego miasteczka Gumma 
położonego w pobliżu Tokyo w Ja-
ponii. Maco, jak zdrobniale każe do 
siebie mówić, kiedy córka i syn usa-
modzielniły się, wyjechała w 2017 
roku do Indii, by tam uczyć japoń-
skiego. Po trzech latach zaintereso-
wała się Polską. 
Uczyła w Katowicach i Łodzi, aż  
w tym roku, znalazłszy ofertę pracy 

w Starej Wsi w szkole, w niej zosta-
ła zatrudniona. Do pracy dojeżdża 
rowerem, bo ten środek lokomocji 
najbardziej lubi, a polskie potrawy 
chwali, bo są przyrządzane ze świe-
żych produktów, a nie jak w jej kraju 
z importowanych. Przyznała się, że 
uwielbia pierogi z serem i śliwki. No-
wej nauczycielce życzymy sukce-
sów edukacyjnych i grona polskich 
przyjaciół.

KIERMASZ SĄSIEDZKI
W pierwszą sobotę października na terenie targowiska w Celestynowie, tuż 
po godzinie 13, kilkunastu mieszkańców Gminy rozłożyło kramy z przedmio-
tami, które przestały być dla nich potrzebne i jedynie zalegały strychy, szafy, 
piwnice i komórki. Znalazły się na nich zabawki, gry komputerowe, przeczy-
tane książki, zabytkowe kufry, nocne lampki, kapelusze damskie… itp. Niektó-
rzy wymieniali się między sobą rzeczami, ale byli też chętni, którzy kupowali 
za utargowaną cenę 
coś, co im się spodo-
bało. Wiele osób, 
które odwiedziły kier-
masz, obiecywało, że 
5 listopada (sobota) 
też wystawią swoje 
różne rzeczy, które są 
już dla nich zbędne.  
I to jest dobry pomysł, 

bo każdy przecież 
z nas ma w swoim 
domu, czy mieszka-
niu takie przedmioty, 
które tylko zajmują 
miejsce.
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SPORT

Turniej szachowy z okazji 70-lecia Gminy
23 października w hali sportowej w Celestynowie odbył 
się turniej szachowy przeprowadzony przez Klub Szacho-
wy Król Batory Otwock pod patronatem Jana-Krzysztofa 
Dudy arcymistrza szachowego, Turniej nawiązywał do Ju-
bileuszu 70-lecia Gminy Celestynów 
Wzięło w nim udział 160 szachistów z całego kraju i Ukra-
iny. Turniej sędziował znany szachista Paweł Rymarowicz. 
Nagrody zwycięzcom turnieju szachowego wręczał Wójt 
Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski wraz z Przewod-
niczącym Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gmi-
ny Celestynów Wiktorem Piaseckim oraz Wicestarosta  

Powiatu Otwockiego Paweł Zawada wraz z Człon-
kiem Zarządu Powiatu Kingą Błaszczyk.

Gratulujemy wyników i życzymy jeszcze wielu sukcesów.
Wyniki:
GRUPA A
I miejsce: Egor Bogdanov (Ukraina)
GRUPA B
I miejsce: Mirosław Malinowski (Warszawa)
GRUPA C
I miejsce: Lena Jastrzębska (UKS Szachowa Dwójka 
Grodzisk Maz.)
Zawody odbyły się dzięki wsparciu Gmina Celesty-
nów, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Celestynowie oraz Powiat Otwocki
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7 kolejek ligowych zaliczone
Roczniki 2012 i 2011 prowadzone 
przez trenera Adriana Grzankę mają 
za sobą 7 kolejek ligowych w roz-
grywkach MZPN. Starszy zespół 
od tej rudny przeszedł na grę 9x9. 
Chłopcy świetnie potrafili się odna-
leźć na dużym boisku i do tej pory 
odnieśli 4 okazałe zwycięstwa i dwie 
porażki w naprawdę wyrówna-
nych, oraz ciekawych spotkaniach. 
Młodsi podopieczni trenera zaś 
rywalizują w lidze bez uwzględnie-
nia wyników oraz tabel. Mimo tego 
bardzo nas cieszy zdecydowany 
progres naszego zespołu wzglę-
dem poprzedniej rundy gdzie na ten 
moment odnieśliśmy 3 zwycięstwa. 

Udane derby z CKS 
W niedzielne popołudnie gościliśmy na Bór Arenie naszych 
rówieśników z Celestynowa. 
Trener Jura miał do dyspozycji 18 zawodników, w tym  
7 z rocznika 2011, każdy pokazał się z dobrej strony, udało 
się zachować czyste konto i wygrać spotkanie.  Dziękujemy 
naszym rywalom za mecz i życzymy powodzenia w kolej-
nych zmaganiach.
Po meczu trenerzy wybrali po czterech zawodników z prze-
ciwnych drużyn, którzy zostali nagrodzeni małymi upomin-
kami wręczonymi przez prezesa naszego klubu.

RKS BÓR Regut 2013 na piłkarskim szlaku
Od nowego sezonu jesiennego, zawodnicy prowadzeni 
przez trenera Bartka, mierzą swoje siły już jako katego-
ria wiekowa Orlik E2. Drużyna wkroczyła na nowy etap 
przygody z piłką. Z systemu 5- osobowego przeszliśmy 
na grę w 7- osobowym składzie. Początki przeważnie 
bywają trudne, ale nasza ekipa dobrze sobie radzi  
z tą zmianą. Dobra praca na treningach, systematyczność  
i konsekwencja zawodników przynosi dobre efek-
ty. Drużyna ma już za sobą pierwszą serię 5 spotkań  
w ramach rozgrywek MZPN. Bilans jest dla nas korzyst-
ny jeżeli chodzi o wygrane mecze. Ale zawodnicy jak 
i trener przede wszystkim skupiają się na podnoszeniu 
umiejętności indywidualnych- to dla zawodników w tym 
wieku jest najważniejsze, a wynik jest sprawą drugo-
rzędną.  PS. Chcesz dobrze się bawić i zagrać razem 

Warto również odnotować wspól-
ny triumf podopiecznych trenera 
Adriana gdzie na turnieju w Pilawie 
roczników 2011/2012 na koniec 

wakacji, gdzie w pokonanym polu 
pozostawili zespoły Sabio Miętne, 
Wisły Maciejowice, Iskry Pilawa, 
GKS Osieck i Wilgi Miastków.

z nami?! Przyjdź na trening i przekonaj się, że warto!! 
Więcej informacji na Facebook oraz stronie klubowej 
www.borregut.pl  Zapraszamy!!!

Trener Bartek
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SPORT

SPROSTOWANIE
Redakcja „Celestynki” przeprasza za błąd jaki się pojawił w relacji  
z Biegu. Oto faktyczni zwycięzcy na 1000 metrów w klasie 4-5 chłop-
ców: 1 miejsce Kamil Bąk, 2 miejsce Adrian Bigos i 3 miejsce Woj-
ciech Wasążnik.

Drużyna z Celestynowa wygrywa 
Puchar Wójta Gminy Celestynów!

15 października na boisku hali spor-
towej w Celestynowie została roze-
grana druga edycja turnieju siatkówki 
o puchar Wójta Gminy Celestynów. 
W zawodach wzięło udział sześć 
drużyn z terenu Gminy Celestynów 
i województwa Mazowieckiego. W 
pierwszej fazie rozgrywek zespoły 
rywalizowały w dwóch grupach. Do 
meczów półfinałowych awans uzy-
skały po dwie najlepsze drużyny z 
grupy „A” i „B”. W tym roku poziom 
sportowy zawodników wszystkich 
zespołów był bardzo wyrównany, 
aż cztery mecze zakończyły się do-
piero po trzysetowym pojedynku. 
Do finałowego spotkania awanso-
wała drużyna Gminnego Ośrodka i 
Sportu w Celestynowie oraz zespół 
„Gućka i Spóła”, który przyjechał na 
tegoroczny turniej z okolic Mińska 
Mazowieckiego. Początek meczu 
był pod kontrolą gospodarzy jednak 
końcówka pierwszego seta to do-
bra gra w obronie i skuteczne kontry 

gości z Mińska, które dały 
im zwycięstwo w pierwszej 
partii. Drugi set to popis siat-
karzy i siatkarek z Celestynowa, któ-
rzy z dużą przewagą zwyciężyli w 
drugiej odsłonie meczu. O zwycię-
stwie w turnieju zadecydował trzeci 
set, który świetnie rozegrali gracze 
z Celestynowa wygrywając piętna-
ście do dziesięciu. Puchary i medale 
wręczyli Wójt Gminy Celestynów 
Pan Witold Kwiatkowski oraz Radny 
Powiatu Otwockiego Pan Dariusz 
Grajda. 
Podziękowania dla piekarni Oskro-
ba oraz biura promocji Gminy Ce-
lestynów. 

Organizatorem turnieju był Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu a patronem 
medialnym imprezy był miesięcznik 
samorządowy Celestynka.
Fotorelacja z turnieju na fejsbuku 
GOKiS Celestynów.

Poniżej Klasyfikacja końcowa 
Turnieju:
1. GOKiS Celestynów 
2. Gućka i Spóła
3. Paraliż
4. Młode Wilki Pruszków 
5. Artimas
6. Podpinka
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NASI PRZEDSIĘBIORCY

Ziołowe Moczydło w Zabieżkach
Z nastaniem jesieni szukamy ciepłych, 
przytulnych miejsc, żeby trochę się do-
grzać. Można po prostu wskoczyć pod 
kołdrę, albo aktywniej - skorzystać z gorą-
cej kąpieli w balii lub saunie. Na początku 
2022 roku, na mapie gminy Celestynów, 
pojawiło się nowe miejsce, które daje taką 
możliwość. W Zabieżkach otwarte zosta-
ło Ziołowe Moczydło – całoroczny kom-
pleks składający się z dwóch wiat: jednej 
wyposażonej w czan ukraiński, drugiej  
z jacuzzi oraz budynku z przebieralniami, 
toaletami oraz sauną. Czan ukraiński, to 
duża metalowa wanna, pod którą płonie 

żywy ogień. Woda w czanie podgrzewana 
jest do około 40 stopni C. Wanna mieści od  
8 do nawet 12 osób. Do kąpieli w czanie 
dodawany jest wywar z igliwia sosny oraz 
ziół zebranych na okolicznych łąkach. Taka 
kąpiel działa relaksująco i regenerująco. 
Podobnie wyposażona jest druga wiata  
– z balią jacuzzi. Jest w niej stół biesiadny, 
parasol gazowy i kącik kawowy. Dodatkowo 
dostępne są leżanki. W Ziołowym Moczydle 

Więcej zdjęć oraz informacji na temat Ziołowego Moczydła można znaleźć 
na Facebook’u na stronie fb.com/ziolowemoczydlo  

oraz na Instagram’ie @ziolowemoczydlo. Rezerwacji można dokonać  
e-mailowo: ziolowemoczydlo@gmail.com lub telefonicznie: 793 271 000.

jest również sucha sauna. Jednocześnie 
pomieści ona 6-8 osób. Saunę można na-
grzać do temperatury zależnej od upodo-
bań gości – od 70 do 120 stopni.
Ziołowe Moczydło to jednak nie tylko go-
rące kąpiele. Między wiatami a budynkiem 
z sauną znajdują się 2 mauzery z zimną 
wodą – latem służą po prostu do schładza-
nia, a gdy temperatura powietrza jest już 
wystarczająco niska, można w nich rów-
nież morsować. Po gorącej kąpieli w balii 
lub po sesji w rozgrzanej saunie, zanurze-
nie w lodowatej wodzie to niezapomniane 
przeżycie. Jest również miejsce na ognisko 
czy rozstawienie namiotu.
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!
Kominiarz ostrzega!

Mirosław Antos, rzecznik prasowy 
Krajowej Izby Kominiarzy przy-
znaje, że coraz częściej spotyka 
się ze skutkami stosowania paliwa 
niedostosowanego do pieca. - 
Najważniejsze jest nasze bezpie-
czeństwo – stwierdza. - Nie tylko 
to energetyczne, ale związane 
z bezpieczeństwem pożarowym 
- wyjaśnia. - Na rynku pojawia 
się coraz więcej materiałów, któ-
re mają rzekomo zastąpić węgiel 
kamienny, prawie niemożliwy 
do kupna. Na rynku pojawiły się 
paliwa alternatywne, są to pestki 
wiśni, łupiny orzechów, płyty wió-
rowe uformowane w pelet, bry-
kiet, zgranulowane opony, owies, 
węgiel brunatny, który posłowie 
przywrócili do łask, choć zawiera 
siarkę i szkodliwą rtęć… Ich sto-
sowanie może być ryzykowne,  
a nawet w dłuższym okresie czasu, 
nawet śmiertelne. We wszystkich 

urządzeniach grzewczych można 
spalać tylko te paliwa, które wska-
zuje instrukcja obsługi pieca. Jeżeli 
mamy kocioł na węgiel, to drewno 
może być stosowane tylko na roz-
pałkę. Nie może być podstawo-
wym paliwem - dodaje. Materiały, 
które pojawiają się w sprzedaży, 
w naszym piecu się spalą. Powin-
niśmy jednak pomyśleć o skutkach, 
które mogą być katastrofalne – 
dodaje. 
Może dojść do eksplozji pieca,  
a nawet komina, pożaru, zacza-
dzenia. Substancje oferowane 
przez sprzedawców nie są bo-
wiem przebadane. Nie wiadomo, 
jakie gazy emitują, jaka jest emi-
syjność pyłów. Istnieje ryzyko, że 
jeśli wrzucimy tego do pieca za 
dużo, to ten piec albo się wyłą-
czy, ale wręcz wybuchnie – wy-
jaśnia mistrz kominiarski Mirosław 
Antos. Ponadto eksperci ostrzegają 

też przed stosowaniem wszelkich 
zamienników węgla. - Na rynku 
pojawił się miał, ale on może być 
stosowany tylko w miałowcach. 
Uczulam też, by przed sezonem 
grzewczym zaprosić kominiarza, 
który oczyści komin z sadzy, która 
nadmiernie osadzona na ścian-
kach komina może spowodować 
pożar. Upominam, by instalować 
czujniki czadu. To cichy zabójca! 

BEZPIECZEŃSTWO

KONKURS „Eko rady na odpady”
ORGANIZATOR: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów

CELE:
• kształtowanie prawidłowych postaw ekologicz-

nych w zakresie gospodarki odpadami 
• szukanie nowych pomysłów na wdrożenie działań 

ekologicznych, które będzie można zastosować  
w naszej gminie

• zaangażowanie mieszkańców w temat gospodar-
ki odpadami

• znalezienie korzyści dla wszystkich mieszkańców
• usprawnienie systemu gospodarki odpadami

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• konkurs skierowany jest do osób zamieszkałych na 

terenie Gminy Celestynów
• zaproponowanie ekologicznych rozwiązań zwią-

zanych z gospodarką odpadami, które można 
będzie zastosować na terenie Gminy Celestynów

• propozycję działań ekologicznych należy wpisać 
w deklarację uczestnictwa, mile widziane będzie 
zobrazowanie pomysłu (mogą byś szkice, zdjęcia, 
linki do stron internetowych)

• każda osoba może zgłosić wiele pomysłów
• udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 
zgłoszenie czyli deklarację uczestnictwa (+ ewentualne załączniki) należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia 
(jpg/pdf) drogą elektroniczną na adres ochronasrodowiska@celestynow.pl bądź złożyć na kancelarię Urzędu 
Gminy w terminie do 30 listopada 2022r. Deklarację można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy 
bądź w siedzibie urzędu. 
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Młodzież pamięta o bohaterach


