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UCZCiLiśmy 229. ROCZniCę
kOnSTyTUCJi 3 maJa

Obchody rocznicy niestety nie były takie, jak zwykle.
nie było pocztów sztandarowych, uczniów, harcerzy i nie było koncertu patriotycznego. 

Było inaczej, ale równie uroczyście. ksiądz eugeniusz Jankowski celebrując mszę św. w intencji umiłowanej Ojczyzny 
i wszystkich tych, którzy oddali życie za jej wolność i niepodległość, w kazaniu przypomniał historię utworzenia 

konstytucji, lata narodu podczas zaborów, a też walk z okupantem w pierwszej i drugiej wojnie. 
na koniec mszy odśpiewano „Boże coś Polskę”.

następnie pod pomnikiem niepodległości władze Gminy, w osobach wójta Witolda kwiatkowskiego, zastępcy wójta
Piotra Rosłońca i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damiana krysztofika złożyli wiązankę.
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OD ReDakCJi

Nie jest łatwo stwo-
rzyć gazetę w okre-

sie pandemii, gdy za-
mknięte są szkoły, bib-
lioteki, stadiony i nie
ma wydarzeń kultu-

ralnych i nie można opuszczać domów. Nie można
też spotykać się, by przeprowadzić z kimś wywiad.
Dziennikarz zamknięty w czterech ścianach swojej
pracowni jest niemy i głuchy. Może jedynie, ko-
rzystając z dobrodziejstwa Internetu, łączyć się 
z ludźmi i tą drogą porozumiewać się z nimi. Dlatego
drodzy Czytelnicy nie znajdziecie w tym wydaniu re-
lacji z imprez, świąt, czy szkolnych wydarzeń. Gazetę
jednak udało się zapełnić artykułami, a nawet wy-
wiadami, które przeprowadziłem mailowo. 

W dużej mierze pomogli zapełnić gazetę
kierownicy referatów Urzędu Gminy, dyrekto-
rzy szkół, którzy zdali relację, jak w ich szkołach
przebiega nauka internetowa i wójt Witold
Kwiatkowski, który telefonicznie informował 
o różnych istotnych wydarzeniach. Chcę też 
w tym miejscu podziękować nowej kierownik
biura promocji, Annie Zakrzewskiej, która przy-
syłała mi mailowo różne newsy.

Dzięki tym wszystkim zabiegom udało się
złożyć kwietniową Celestynkę. Czy uda się zapeł-
nić ciekawymi materiałami wydanie majowe Ce-
lestynki? Nie wiem, ale mam nadzieję, że nastąpi
rozluźnienie tej domowej izolacji. Zobaczymy.
Mamy już wolny dostęp do lasów i parków, na
boiska, do bibliotek, muzeów  – byle w masecz-
kach i rękawiczkach. Otwarto bazary w ograni-
czonym zakresie i możemy kupować od rolników
życiodajne nowalijki. W sklepach i kościołach
może być więcej ludzi. Premier zapowiada kolejne
otwarcia. Bądźmy dobrej myśli. Zdrówka i wio-
sennych nastrojów, celestynowianie! 

Andrzej Kamiński, Redaktor Naczelny

ZamknięTa

PORaDnia DLa kOBieT

informacje 3

informujemy, że na podstawie decyzji Sanepidu, w związku z wykryciem 
zarażenia koronawirusem u lekarza pracującego w Poradni Ginekologicznej 

w SPZOZ w Celestynowie, poradnia będzie nieczynna do odwołania.

SZanOWni mieSZkańCy
Nadal pozostańmy zdyscyplinowani i konsekwentni w naszych działaniach
na rzecz zapobiegania zarażeniu koronawirusem. Pamiętajmy o higienie, 
maseczce i rękawiczkach, a także o zachowywaniu minimum 2-metrowej 
odległości w kontaktach z innymi. Nie zapominajmy również o pomocy 
osobom starszym i samotnym.

Życzymy Wam bezpiecznej służby,
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,
a także zdrowia, szczęścia, 
pomyślności w życiu osobistym.

Niech podejmowane działania 
i służba drugiemu człowiekowi
będą zawsze źródłem 
osobistej satysfakcji 
i społecznego uznania.

Wójt Gminy Celestynów

Witold Kwiatkowski

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Ziętala

Podziękowanie
Szanowni Czytelnicy, jak widzicie, do każdej Cele-

stynki dołączona jest maseczka, którą Gmina dla
Was zakupiła w celestynowskiej firmie krawieckiej,
dbając o Wasze bezpieczeństwo. W tym miejscu, 
w Waszym i swoim imieniu dziękuję firmie Wiktora
Mordeckiego z Dąbrówki, która nieodpłatnie ofia-

rowała ponad 2000 koszulek foliowych. Dziękuję 
też firmie „Kartonex” Janusza Kielera i synów, która

również nieodpłatnie dostarczyła pudełka kartonowe, 
w których gazetę transportowano do sklepów. Bardzo też dzię-

kuję celestynowskim harcerzom i pracownikom Urzędu, którzy po godzinach
pracy wkładali do opakowania Celestynkę.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

UWaGa!
GOkiS informuje, iż Obiekt Sportowy

„Orlik 2012” w Celestynowie
czynny jest od 5 maja 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela 
administrator, pod numerem telefonu
798 082 029 lub pod adresem e-mail:

sport@gokcelestynow.pl
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Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem prze-
konanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy

i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzy-
ści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne my-
ślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw
prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian
w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, za-
hamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny roz-
kład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu 
z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związ-
ków chemicznych będących truciznami zarówno dla
ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przy-
czyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą
niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie 
w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności,
która ze względu na występujące w tym czasie okresy
wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w ze-
stawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego 
w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem po-
żarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpo-
wiedzialny jest człowiek.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone
i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia
pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice de-
cydują się na wypalanie traw, przekonane są że 
w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę
zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to
tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kie-
runku, pożary bardzo często wymykają się spod kon-
troli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.
Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą do-
bytek całego życia. Występuje również bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku 
w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną lu-
dzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz

strażacy!!! Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować,
muszą również liczyć się z konsekwencjami.

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest
środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabro-
nione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakłada-
nych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe

kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci
zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypad-
kach nawet odebrania, należnej wysokości wszyst-
kich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Pożary traw powodują również spustoszenie dla
flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatun-
ków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Coraz cie-
plejsze i suchsze wiosny powodują, że to potencjalne
niebezpieczeństwo coraz bardziej przekłada się na realne.
Tylko w 2019 r. w Polsce wybuchło blisko 9200 pożarów
lasów (najwięcej w UE po Hiszpanii i Portugalii), o pra-
wie 1/4 więcej niż rok wcześniej i ponad dwukrotnie wię-
cej niż w roku 2017. Leśnicy rozpoczęli  już akcję
bezpośrednią w ochronie przeciwpożarowej lasów. Ozna-
cza to, że wdrożone do stosowania zostały wszystkie siły
i środki, aby zabezpieczyć tereny leśne przed pożarami.
Od lat   na ochronę przeciwpożarową Lasy Państwowe
wydają ok. 100 mln zł rocznie.  W Gminie Celestynów
lasy zajmują 53% powierzchni, rolne 36% , a 11% to
działki mieszkańców, drogi i nieruchomości publiczne.

STOP POżaROm!

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie, to okresy, 
w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. 

Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. 

informacje4

- OSP Celestynów – 10 razy,

- OSP Dąbrówka – 12,

- OSP Podbiel – 17,

- OSP Regut – 25,

- OSP Zabieżki - 26

każdy wyjazd wozu gaśniczego do palących się traw, czy lasu Gminę kosztuje ok. 800 zł, 
nie licząc wody. Tak więc 89 wyjazdów kosztowało nas podatników 71,2 tys. zł.

W Gminie Celestynów od stycznia do kwietnia 5 jednostek OSP
łącznie wyjeżdżało do gaszenia traw i lasów aż 89 razy: 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: 
Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu 
wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) 
– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wyso-
kość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do
5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.)
stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża
życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu 
w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, pod-
lega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
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POmOC PRZy ZakUPaCH
Pomoc harcerzy obejmowała będzie zakup żywno-

ści, leków oraz artykułów higienicznych i środków
czystości. Celem akcji jest ochrona tych mieszkańców
Gminy Celestynów przed koniecznością wychodzenia 
z domu i adresowana jest do seniorów i osób z niepeł-
nosprawnościami. Z „Zakupów dla seniorów” mogą
skorzystać osoby powyżej 65 roku życia, samotne

lub mieszkające z drugą osobą niepełnosprawną,
niemogące liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół 
i sąsiadów. Koszt zamówionych zakupów pokry-
wany jest przez osobę zainteresowaną i nie może
przekroczyć 200 zł. Żywność, środki higieniczne 
i środki czystości będą zakupione w ilościach nie-
zbędnych do funkcjonowania osoby zaintereso-

wanej. Leki zakupione będą na podstawie 
recept. Zakupy produktów codziennego użytku
będą się odbywały maksymalnie dwa razy 
w tygodniu.

Dziękujemy 103 Wędrowniczej Drużynie Od-
krywców "Vestigia", Hufiec Celestynów, za cenną ini-
cjatywę i wsparcie logistyczne GOPSu. GOPS

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 22 789 70 54 wew. 139/140 pracownicy socjalni w godzinach od 8:00 do 16:00 
(godziny pracy GOPS). Dzwonić też można pod numer 512 239 231 po godzinach pracy GOPSu, ale wyłącznie w sytuacji pilnej.
W celu realizacji usługi należy zadzwonić pod jeden z podanych numerów telefonów podać imię i nazwisko, adres 
oraz numer telefonu. Na wskazany numer telefonu skontaktuje się harcerz w celu ustalenia zakresu potrzeb
i terminu realizacji usługi. Osoba robiąca zakupy  rozliczy się na podstawie paragonu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie oraz Hufiec ZHP Celestynów informują,
że w okresie zagrożenia koronawirusem COViD-19 jest możliwość skorzystania z pomocy harcerzy z gminy Celestynów.

Ze względu na obecną sytuację
na świecie nie mogą odbywać
się zbiórki harcerskie, jednak
Hufiec ZHP Celestynów nie zwal-
nia tempa i szyje maseczki dla
szpitali i ośrodków zdrowia.

Na świecie panuje pandemia wy-
wołana niebezpiecznym koro-

nawirusem. W Polsce, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się choroby zos-
tajemy w domach. Jednak nie
wszyscy mogą to zrobić – lekarze,
pielęgniarki i ratownicy medyczni
codziennie bez specjalnego wypo-
sażenia, pomimo braku maseczek
antywirusowych oraz  środków do
dezynfekcji, ryzykują własnym zdro-
wiem i życiem, aby pomóc innym. Jest to ogromne poświęcenie. Hufiec ZHP Cele-
stynów postanowił wesprzeć pracowników medycznych i rozpoczął akcję szycia
masek ochronnych. 

Produkcja maseczek  trwa cały czas – dołączyli do niej także harcerze 
z Hufca ZHP Otwock. Każdy robi co może – nagłaśnia sprawę, zbiera materiały
lub samemu produkuje.  „Fabryki” maseczek zlokalizowane są w domach wo-
lontariuszy, a także w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Je-
ziorach. Aktualne informacje o przebiegu akcji można śledzić na stronie Hufca
Celestynów na Facebooku. 

Łączną pulę uszytych maseczek przez harcerzy z Celestynowa i Otwocka (10.000
szt.) przekazano na ręce pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. prof. Grucy oraz szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia przy ul. Batorego 
w Otwocku, a także lokalnych ośrodków zdrowia w Celestynowie i Sobieniach-Jeziorach. 

Akcję może wesprzeć każdy
na wiele różnych sposobów. 
Jednym z nich jest przekazanie
ciężko dostępnych, a koniecznych
do dalszej pracy materiałów 
– fizeliny, bawełny, nici oraz ba-
wełnianych tasiemek lub zaofe-
rowanie własnych rąk do pracy 
– wystarczy maszyna do szycia 
i chęci pomocy. Istotną formą
wsparcia jest także nagłaśnianie
akcji - udostępnianie postów 
w mediach społecznościowych
oraz śledzenie facebookowej
strony Hufca Celestynów. 
Aby dotrzeć do jak największej
liczby odbiorców, i okazać swoje
wsparcie dla pracowników per-

sonelu medycznego, można użyć specjalnie przygotowanej nakładki do zdjęcia
profilowego na Facebooku. 

Szycie maseczek to nie jedyna inicjatywa ZHP Celestynów. Harcerze rozpoczęli
również akcję pomocy na terenie gminy, polegającą na wsparciu osób niesamodziel-
nych w robieniu zakupów. Aby skorzystać z takiej możliwości należy skontaktować się
z GOPS Celestynów (tel. 22 789 70 54 wew. 139/140, w godzinach od 8:00 do 16:00 
i 512 239 231 po godzinach pracy GOPSu.

Obie akcje będą trwały aż do ustania pandemii. W tym trudnym okresie ważne
jest jednoczenie się i myśl o braterstwie. O idei pomocy niesionej przez harcerzy po-
winniśmy pamiętać wszyscy. Dbajmy o swoich bliskich, o ludzi, których nie znamy, 
a także o tych, którzy dbają o nas – lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych, 
policjantów i strażaków. Pozostańmy w domach, aby ułatwić im pracę, a sami skłońmy
się do refleksji o naszych wartościach i ideałach. Dh Małgorzata Kulka

Jak w Celestynowie walczy się z koronawirusem?

Celestynowscy harcerze rozdają uszyte przez siebie maseczki mieszkańcom
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Gminny Zespół Zarządzania kryzysowego 

SOłeCTWa 
ZaBieżki i DyZin

Szycie maseczek ruszyło w sołectwie Zabieżki (fot.), gdzie kilka pań
szyje maseczki, a radna Agnieszka Wojtaś oraz sołtys Katarzyna Kud-

lik rozprowadzają je wśród mieszkańców miejscowości. Gmina przeka-
zała radnej materiały, aby prace mogły trwać dalej.

Do akcji włączyło się również sołectwo Dyzin. Radna Monika Górska
oraz Sołtys Anna Linowska odebrały materiały z GOKiS, które pozwolą
na kontynuację prac.

Gratulujemy pomysłu. Działania te powinny wpłynąć na poprawie-
nie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Zespół zajmuje się przede wszystkim: analizą przepisów, ograniczeń, obostrzeń, wytycznych i poleceń organów odpowiedzialnych za podejmowanie poszczególnych dzia-
łań oraz wdrażaniem ich,  wydawaniem komunikatów dla mieszkańców, koordynacją działań związanych z pomocą potrzebującym; zapewnieniem środków ochrony

osobistej dla OSP, GOPS-u i jednostek podległych. Red.

Powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Celestynów z dniem 25 września 2019 roku. W skład jego wchodzą: wójt Gminy Celestynów, zastępca wójta
Gminy Celestynów, sekretarz Gminy, kierownik Referatu Gospodarki komunalnej, Ochrony środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej, pra-
cownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, kierownik Posterunku Policji Państwowej, kierownik GOPS-u oraz naczelnik OSP 
w Celestynowie. 

Akcja szycia maseczek dla mieszkańców w celestynowskim ośrodku kultury za-
inicjowana została w połowie kwietnia. Gmina Celestynów sfinansowała zakup

materiału, Już w środę na łączniku hali sportowej panie, które zgłosiły się jako wo-
lontariuszki, rozpoczęły pracę, pod fachowym okiem Emilii Sędek
z Wiązowny. Pani Emilia wcześniej prowadziła kurs kroju i szycia dla mieszkańców
gminy, pięć wolontariuszek szyje maseczki na maszynach dostarczonych przez
panią instruktor. Materiał, według formy, pokroili pracownicy GOKiS-u, by panie
mogły tylko szyć. – Po kursie jest to doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejęt-
ności – stwierdza jedna z wolontariuszek.

Maseczki będą przekazywane poprzez GOPS w Celestynowie osobom star-
szym i najbardziej potrzebującym. Akcja szycia maseczek jest drugim etapem
działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i uła-
twienie dostępu do środków ochrony w czasie pandemii koronawirusa. W pierw-
szej kolejności, kilkanaście dni temu, środki ochrony osobistej (maski, rękawice,
przyłbice i środki dezynfekujące) zostały przekazane służbom, które bezpo-
średnio dbają o nasze bezpieczeństwo i pomagają potrzebującym (tj. OSP, GOPS,
GK, harcerze). W trzecim etapie gmina planuje kolejne działania. Jeśli ktoś 
z mieszkańców czuje potrzebę wsparcia dzieła szycia maseczek, można skon-
taktować się z GOKiS .

W czasie koronawirusa szyjemy 
maseczki – GOKiS i GOPS



Tuż po świętach Wielkanocnych, pracownicy Szkoły Podstawowej w Celestynowie, a następnie Szkoły Podstawowej w Regucie rozpoczęli szycie maseczek

Korzystają z materiałów jakie udało im się zdobyć, dodatkowo otrzymają wsparcie w postaci materiałów zakupionych
przez Urząd Gminy w Celestynowie. Maseczki będą przekazywane nieodpłatnie najbardziej potrzebującym. Z kolei

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozpoczęło szycie maseczek na potrzeby własne (pracownicy, opiekunowie
dzieci, nauczyciele). Brawo i podziękowania za inicjatywę.

wolontariat na czasie 7
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naUCZanie W CZaSie PanDemii

nauka odbywa się zgodnie z zarządzeniem dy-
rektora Zespołu nr 2019/2020 z dnia 25 marca
2020r. w sprawie organizacji kształcenia na od-
ległość w  okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Poniżej jego szczegóły.

Wszyscy nauczyciele reali-
zując zajęcia uwzględniają:
1) równomierne obciążenie
uczniów w poszczególnych
dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć 
w każdym dniu,

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowa-
nia intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem moni-
torów ekranowych i bez ich użycia,
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Wychowawcy w porozumieniu z nauczycielami przed-
miotu, uwzględniając zalecenia wyszczególnione 
w Zarządzeniu dyrektora oraz wynik konsultacji z ro-
dzicami, określają dzienny plan zajęć z zachowaniem
tygodniowego wymiaru godzin w danej klasie. 

Nauczyciele, materiał planowany do zrealizo-
wania w ciągu całego tygodnia, przesyłają w po-
niedziałek. (zostało to ustalone z rodzicami).
Uczniowie w klasach starszych, a w klasach młod-
szych uczniowie z rodzicami, metodą planu daltoń-
skiego mogą sami rozdzielić zadania do realizacji w
dogodny dla siebie sposób. Nauczyciele są dostępni
mailowo i telefonicznie.

Nauczyciele wybierają materiał podstawowy,
aby był dostosowany do możliwości wszystkich
uczniów w danej grupie/klasie. Stosując indywi-
dualizację nauczania proponują też zadania do-
datkowe, aby dać możliwość rozwijania się
uczniom zdolnym i takim, którzy chcą więcej czasu
poświęcić nauce. 

Ze względu na to, że nie wszyscy uczniowie mają
w każdej chwili dostęp do komputera i internetu (np.
wielodzietność, zdalna praca rodziców) oraz z powo-
dów zdrowotnych uczniowie podczas nauki zdalnej
nie muszą cały czas korzystać z komputera. Nauczy-
ciele wybierają różne narzędzia – czasami komputer

potrzebny jest tylko do odczytania polecenia. Ucznio-
wie mają wybór między realizacją zadań przy kom-
puterze, korzystaniem z podręcznika czy telewizji 
a działaniem twórczym . Często zdarza się, że sprzęt
elektroniczny potrzebny jest tylko do obejrzenie kil-
kuminutowego filmu objaśniającego lub do wykona-
nia krótkiego zadania.

Ewentualne problemy i trudności, po konsulta-
cji nauczyciel-rodzic, są na bieżąco rozwiązywane,
prace są dostosowane do możliwości domowych
ucznia – np. brak komputera czy dostępu do inter-
netu. Prowadzony jest stały kontakt wychowawca-
rodzice, wychowawcy-specjaliści, specjaliści-rodzice
w rozwiązywaniu pojawiających się sytuacji 
problemowych. 

Nauczyciele stosują głównie ocenianie kształtu-
jące.Po każdym tygodniu specjaliści i nauczyciel bib-
liotekarz przedstawiają dyrektorowi raport z  zadań 
w danym tygodniu, który jest analizowany, a wnio-
ski wdrażane do realizacji w tygodniu kolejnym. 

Tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu Nau-
czycieli i Rodziców, Uczniowie mogą uczyć się w sys-
temie, do którego nikt z nas nie był przygotowany. Za
taką właśnie współpracę dziękuję całej Społeczności
Szkolnej. Dyrektor ZSz-P w Starej Wsi 

Elżbieta Osuch

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi 

minęło wiele dni odkąd praca szkolna wy-
gląda inaczej. Wszystkim Dzieciom dzięku-
jemy za pilną naukę w domu. Zdecydowana
większość z Was systematycznie śledzi e-
dziennik, fb czy stronę szkoły i świetnie sobie
radzi z zadaniami. Dziękujemy Rodzicom za
pomoc i prace ze swoimi dziećmi.  Dziękujemy
nauczycielom za zaangażowanie. Wszystkim
- za ciepłe słowa.

W związku z nowymi wy-
tycznymi i rozporządzeniem
ministra edukacji narodowej
w sprawie szczególnych roz-
wiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowa-
nia jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, w każdej szkole nie
tylko w gminie Celestynów, ale również w Polsce i na
świecie nauka wygląda inaczej…. Każda placówka
ma swoje odrębne zasady funkcjonowania dotyczące
zadań i sposobów realizacji   wymagań. Wszystkie te
zasady zostały wprowadzone np zarządzeniami  Dy-
rektora Szkoły i przekazane do wiadomości Nauczy-
cieli, Rodziców i Uczniów.

Każdy z Uczniów, Rodziców dzieci szkolnych czy
przedszkolnych, Nauczycieli, Dyrektorów i Uczniów spo-
tyka się z taką sytuacją pierwszy raz w życiu. Nikt nie ma
łatwo. Nikt nie ma gotowej recepty na funkcjonowanie
w tym trudnym DZIŚ. Trudno jest dotrzeć do wszystkich,
szczególnie do tych, co mają ograniczony dostęp do in-
ternetu, czy w ogóle nie posiadają komputera. Na
pewno bardzo przydatną okazała się wiedza dotycząca
oceniania kształtującego (dla dyrektorów) zdobyta pod-
czas studiów podyplomowych dla liderów oświaty. 

Kluczem do „sukcesu”  w zdalnym nauczaniu jest
pozyskiwanie informacji zwrotnej i możliwość ko-
rzystania z dziennika elektronicznego (niestety ser-
wery  okazały się być przeciążone i też wszyscy odczuli

trudności z komunikacją, z kolei aplikacje do wideo-
konferencji zostały przejęte przez hakerów 
i stanowiły zagrożenie dla uczniów). Starajmy się do-
strzegać dobro i pozytywy wokół.

Ósmoklasiści z Reguta w tym trudnym czasie
zdobyli kolejne doświadczenie i przystąpili do pró-
bnego egzaminu z języka polskiego, matematyki i ję-
zyka angielskiego. 

W czasie zarazy, w Szkole Podstawowej w Regu-
cie została ukończona altana-scena (w ramach pro-
jektu pracowniczego Firmy Henkel. Serdecznie
dziękujemy Panu Szymonowi Bilskiemu za pomoc 
w realizacji zadania. To już kolejna – i mamy nadzieję
nie ostatnia – edycja zakończona sukcesem  dla nas),
gdzie uczniowie będą mogli prezentować swoje
umiejętności artystyczne jak tylko ten trudny czas
minie. Przygotowania do koncertu trwają. 

Nieustannie prosimy, aby dzieci dostosowały się do
zaleceń i przebywały w domu. W tym trudnym czasie za-
uważmy piękną wiosnę za oknem i nie zapominajmy 
o ciepłym słowie dla bliskich… Wszystkim życzymy zdro-
wia, pokoju i siły. Jeszcze będzie przepięknie…

Dyrektor SP Regut Krystyna Rosłonek 

Szkoła Podstawowa w Regucie 
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Realizacja nauki i podstawy programowej w SP
Ostrów odbywa się w sposób dostosowany do
istniejącej sytuacji i dostępnych warunków jej
realizacji  w szkole i w domach uczniów.

Komunikujemy się głównie
przez dziennik elektroniczny
Librus, dzięki któremu nau-
czyciele mogą przesyłać in-
formacje na temat
realizowanych lekcji oraz za-
dawać i sprawdzać prace

domowe. W przekazie nauczycielskim staramy się
wiele wyjaśniać, podawać wiele przykładów umożli-
wiających zrozumienie nowych treści i pojęć. Zada-
jemy tylko tyle, ile zostało przez nas wyjaśnione.

Szczególną uwagę zwracamy na informację zwrotną
przekazaną przez uczniów. Uważnie sprawdzamy
przesyłane zadania i prace domowe, głównie pod
kątem zrozumienia przez ucznia przekazywanych tre-
ści. Odpowiadamy na wszelkie pytania, wyjaśniamy
problemy i dopiero wtedy, gdy jesteśmy przekonani,
że wszystko jest jasne przechodzimy do dalszej czę-
ści materiału.

Nauczyciele regularnie realizuję lekcje przekazu-
jąc informacje do uczniów, rodziców, a także do wia-
domości dyrektora, który sprawdza i archiwizuje proces
zdalnego kształcenia. Wszyscy wykazują  dużą aktyw-
ność. Wydałem dyspozycje nauczycielom, aby ilość za-
dawanych prac nie przekraczała niezbędnego minimum
i ograniczała się do najistotniejszych zagadnień zwią-
zanych z realizację podstawy programowej.

Korzystamy używanych przez uczniów podręczni-
ków i ćwiczeń, zalecanych przez MEN e-podręczników,
szkoły z TVP. Komunikujemy się również mailowo tele-
fonicznie i przez inne dostępne środki komunikacji.

Ostatnio we współpracy z radnym gminnym, 
a także rodzicem uczennicy klasy V – Pawłem Felczy-
kiem staramy się wprowadzić udostępniony przez
Microsoft  program TEAMS. Aplikacja umożliwia prace

online grupami. Jest to fajne rozwiązanie dla szkoły,
gdzie nauczyciele mogą prowadzić lekcję widząc i sły-
sząc uczniów (z wzajemnością). Do korzystania jest
potrzebny telefon tablet lub komputer z kamerą i mi-
krofonem oraz głośnikami lub słuchawkami (stacjo-
narny lub laptop). Wdrożenie pomysłu byłoby
doskonałą formą  wspomagającą dotychczasowe me-
tody przekazu.

Paweł Felczyk pomógł również w doprowadze-
niu do użytku starych komputerów znajdujących się 
w szkole, które niebawem trafią do potrzebujących
ich uczniów i wspomogą proces zdalnego nauczania.

Nic nie zastąpi naszego bezpośredniego kontaktu
z uczniem. Wszystko co obecnie jesteśmy w stanie za-
proponować to tylko namiastka tego co robiliśmy
jeszcze nie dawno. Nie możemy jednak tylko czekać
aż skończy się pandemia.Zarówno nauczyciele, ro-
dzice i uczniowie oczekują powrotu do normalności.
Mam nadzieję, że wkrótce to nastąpi. W przeciwnym
przypadku stracimy bardzo wiele.

Jedną rzeczą, która nas- nauczycieli, rodziców 
i uczniów łączy, jest wielka chęć zobaczenia się wkrótce
w szkole, w klasie, w ławkach i z nauczycielem przy
tablicy. Dyrektor Szkoły, Andrzej Kraszewski

Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu
„Zośka” w Celestynowie  znalazła się w nowej,
niecodziennej sytuacji. Cała społeczność szkolna
podjęła trudne wyzwanie, więc nauka trwa.

Zgodnie z wytycznymi MEN
szkoła prowadzi zdalne nau-
czanie na bazie możliwości
Internetu, korzystając z urzą-
dzeń mobilnych. Proces edu-
kacji domowej przebiega
według dotychczasowego

planu zajęć dydaktycznych, w sposób dostępny dla
uczniów. Metody pracy  uzależnione są od specyfiki
przedmiotu  oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
Podstawowym narzędziem pracy jest e-dziennik, 

w którym znajduje się zakres treści nauczania i zada-
nia (zakładka: „zadania domowe”) dla poszczególnych
klas. E – dziennik służy także  do wymiany korespon-
dencji  między członkami społeczności szkolnej. Nau-
czyciele komunikują się  z uczniami za pośrednictwem
poczty elektronicznej, co umożliwia  odsyłanie infor-
macji zwrotnej.  

Innymi formami komunikacji są:  smsy, rozmowy te-
lefoniczne, korzystanie z WhatsAppa, Messengera i Skypa. 

W obecnej sytuacji zasadniczą formą nauki zdal-
nej jest praca indywidualna. Dzięki komunikatorom,
portalom oświatowym i dostępnym aplikacjom wdra-
żamy się do pracy grupowej, poprzez prowadzenie e-
konferencji i e-lekcji. 

Uczniowie pracują w domu  korzystając z pomocy
rodziców oraz wskazówek nauczycieli. Ich źródłem wie-
dzy stały się podręczniki, strony internetowe wydaw-
nictw np. flipbook, ćwiczenia, platformy edukacyjne
(e-podręczniki, Matlandia, Matzoo, Scrach, Pi-stacja,
Dzwonek), filmy edukacyjne z Internetu (linki polecane
przez nauczycieli), lekcje TVP np. lektury ,  prezentacje
i karty pracy, blogi prowadzone przez nauczycieli.

Szkoła wykorzystuje wszystkie dostępne możli-
wości zdalnego nauczania. Dążąc do doskonałości, 
w XXI w. powinniśmy posiadać bezpieczną platformę

np. Teams umożliwiającą prowadzenie zajęć online,
a co za tym idzie każdy nauczyciel i uczeń powinien
mieć dostęp do szybkiego łącza internetowego
(światłowód) oraz własnego sprzętu komputerowego
wyposażonego w kamerę i głośniki.

Mimo trudnej sytuacji wszyscy  stanęli na wy-
sokości zadania, dzięki czemu proces edukacji nie
został przerwany. Rodzice czuwają nad przebie-
giem nauki.  Dobra współpraca na płaszczyźnie
szkoła – dom pomaga dzieciom odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości. Uczniowie mają okazję
uczestniczenia w prawdziwej „lekcje życia”, uczą się
samodyscypliny, dobrego planowania dnia  i sa-
modzielnego pokonywania trudności. Szczerze
piszą i mówią o tym, że chętnie wróciliby  już do
szkoły. Nauczyciele realizują odpowiedzialnie, po-
stawione im zadania, szukając różnorodnych roz-
wiązań i możliwości pracy z uczniem. Służą
wsparciem i pomocą. Nie szczędzą czasu i własnego
sprzętu ucząc  „na odległość’.

Wzajemna współpraca i zaangażowanie wszystkich
stron umożliwia realizację  podstawy programowej. 

Z wyrazami szacunku, Anna Kędziorek
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie  

70 TyS. Zł na kOmPUTeRy DLa SZkół
Gmina otrzymała 70 tys. zł z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup sprzętu komputerowego

dla szkół w ramach Centralnego Projektu Polska Cyfrowa.
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LiST z CLaPieRS

Listopad 1995

Z wielkimi emocjami dowiedzieliśmy się o artykule Lu-
cyny w lokalnym czasopiśmie Celestynka w styczniu
2020 r .; wywołał on wiele wspaniałych wspomnień!

Rzeczywiście, oprócz tego, że uczestniczyliśmy w
rozpowszechnianiu wiedzy o naszym zakątku Francji,
byliśmy częścią delegacji z Clapiers, która przyjechała
do Celestynowa 25 lat temu!

Oprócz ciepłego powitania ze strony urzędników,
szczególnie doceniliśmy kontakt z mieszkańcami Cele-
stynowa: gościnność, troska, okazanie naturalnej go-
ścinności.

Kilku mieszkańców Celestynowa zaprosiło nas do
swoich domw cy€stujc rodzinnymi posiłkami. Zosta-
liśmy podzieleni pomiędzy kilka rodzin, ponieważ było
nas 10 osób, a to byłoby zbyt wiele dla jednej i tej samej
rodziny!

Odkryliśmy szczególnie bogatą polską kuchnię i
majeranek, nauczyliśmy się też doceniać wódkę! 

W tych rodzinach czuliśmy naprawdę ogrzani
ciepłą atmosferą, co kontrastowało z zimnem panują-
cym na zewnątrz (nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni,
my na południu Francji!)

Dzięki tłumaczom, którzy nam towarzyszyli (Lu-
cyna Rutkowska, Barbara Zakrzewska, o śmierci której
niestety dowiedzieliśmy się jakiś czas temu), a także
dwóm młodym studentom Magdzie i Piotrowi, mog-
liśmy wiele rozmawiać z mieszkańcami Celestynowa… 

Zwiedziliśmy waszą miejscowość, bardzo zalesioną
(park ekologiczny), odwiedziliśmy kilka firm, szkoły, li-
ceum i technikum, rynek…

A ponieważ dzięki uprzejmości Gminy mieliśmy
do dyspozycji minibus z kierowcą, mogliśmy również
pozwiedzać okolice poza Celestynowem. Ujęła nas
Warszawa, z murami obronnymi, Rynkiem Starego
Miasta i, oczywiście, muzeum getta… bardzo wzru-
szające. Poznaliśmy ponadto Kraków z Wawelem i Ko-
palnię Soli w Wieliczce… zaskakujące i piękne,
Zobaczyliśmy niemiecki obóz koncentracyjny Ausch-
witz… ogromne emocje… szacunek i hołd dla mi-
lionów ofiar!... 

Dokładnie pamiętamy ten cudowny pobyt w Pol-
sce, która wspaniałym krajem. Pamiętamy wyjątkową
gościnność naszych polskich przyjaciół.

Marjolaine i Alain Aventurier
Monique i Jean-Pierre Mezy

krok po kroku pozyskuję wspomnienia przyjaciół z Clapiers. Udostępniłem znajomym stronę Celestynki, 
na której Lucyna publikuje swoje wspomnienia. monique mézy i marjolaine aventurier byli bardzo poruszeni. 

Panie przyjechały do Celestynowa wraz ze swoimi mężami w 1995 roku. 
monique jest żoną Jeana Pierre'a mézy'ego, który był pierwszym zastępcą burmistrza Pierre'a maurela, 

a marjolaine była sekretarzem burmistrza. napisali załączony tekst i dali dwa archiwalne zdjęcia. 

Wieści od przyjaciół
Od 17 marca jesteśmy we Francji przetrzymywani w zamknięciu, co oznacza, że zdecydowana
większość ludzi zostaje zmuszona do pozostania w domu, a w naszym przypadku także ogrodu.
Możemy wyjść poza posesję, maksymalnie 2 osoby razem, na jedną godzinę dziennie, w pro-
mieniu jednego kilometra wokół domu. Mamy też prawo iść do sklepów spożywczych (pie-
karnia, sklep mięsny, sklep owocowo-warzywny, apteka supermarket). W sklepach wejścia są
filtrowane, a między kupującymi musi być zachowany odstęp minimum jednego metra. Wyj-
ście jest również możliwe dla osób zmuszonych do pracy, takich jak personel medyczny, pra-
cownicy supermarketów, dostawców. Ci, którzy mogą, wykonują telepracę z domu.

W Clapiers życie nie jest zbyt trudne, mamy przestrzeń, nie ma dużej koncentracji mieszkań, są to raczej pry-
watne domy, często z ogrodem. W dużych miastach trudniej jest wytrzymać zamkniecie w domu.
Według mojej wiedzy, nie mieliśmy żadnych poważnych przypadków koronawirusa, a mieszkańcy przestrzegają
zasad narzuconych przez rząd. Jednak wioska ma zupełnie inny aspekt, niewiele osób na ulicach i oczywiście wszel-
kie wspólne działania są zatrzymane. Wiele stowarzyszeń wymienia się i oferuje zajęcia kulturalne, sportowe itp. Ini-
cjatywy te przekazywane są przez stronę internetową miasta: https://www.ville-clapiers.fr/AGENDA/8021/

Yves Fanjaud – z-ca Mera

WSPOmnienia Z naSZeGO PRZyJemneGO POByTU W CeLeSTynOWie
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Japońska półka w bibliotece
Co do pomysłu ,,japońskiej półki", to zrodził się
on spontanicznie, gdy pani Hanna Pawłowska,
dyrektor GOkiS w Celestynowie, oprowadzała
mnie i mojego męża, Ryotaro, po gminnej bib-
liotece. Chciałam, żeby mieszkańcy gminy Ce-
lestynów mieli szansę poznać Japonię z różnych
stron, nie tylko od tej tradycyjnej, ale również
„praktycznej”, stąd książki o japońskich meto-
dach pielęgnacji urody, czy o utrzymaniu zdro-
wia dzięki leśnym kąpielom. 

Uważam, że przybliżenie również takich
aspektów kultury Japonii, ułatwi miesz-
kańcom Celestynowa poczucie więzi 
z tym, bądź co bądź, bardzo odległym
i egzotycznym krajem. Dokonaliśmy
dwóch zakupów książek, oczywiście w ję-

zyku polskim,  dla urzędu gminy: jest to 
w sumie 50 egzemplarzy książek o wspo-
mnianej wyżej tematyce. Pan Witold
Kwiatkowski, wojt gminy Celestynów ser-
decznie podziękował i powiedział, że
ksiązki bedą przekazane do szkół, a także
jako nagrody do zdobycia w gminnym
konkursie np. wiedzy o Japonii. Pozwoli
to przybliżyć nam kulturę japońską.

Sponsorem książek jest pan Noboru
Watabe, który często przysyła gminie 
i szkole w Starej Wsi japońskie słodycze.
Tak więc zasugerowałam, że fajnie by-
łoby, gdyby taka półka powstała, a pani
Hania, mimo że miejsca w bibliotece
jak na lekarstwo, zgodziła się, za co jes-
teśmy jej wdzięczni. Monika Zachaj

List od Pana naboru Watabe – sponsora książek

Urodziłem się 5 stycznia 1960r, mam 60 lat. Po ukończeniu liceum w wieku 18 lat wstąpiłem do Ja-
pońskich Sił Samoobrony, następnie pracowałem w policji, obecnie, od 2018 roku, jestem na eme-
ryturze. Jestem kawalerem, mam psa rasy shiba. Mój pogląd na życie ilustrują słowa „działać dla
ludzi” oraz „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”. Moje hobby to podróże, czytanie książek i kolek-
cjonowanie mini-samochodów. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi gminy Celestynów oraz
Ryotaro Sakamoto. Marzy mi się, że w Polsce powstanie kiedyś piękny pomnik upamiętniający
Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” ( polska wojskowo-cywilna organizacja konspiracyjna
(utworzona przez Jerzego Strzałkowskiego, jednego z dzieci syberyjskich przerzuconych do Pol-
ski przez Japonię), działająca w okresie od jesieni 1939 r. do stycznia 1945 r. na obszarze Gene-
ralnego Gubernatorstwa i części ziem wcielonych do Rzeszy), otoczony drzewami japońskich
wiśni, z pawilonem w japońskim stylu. W tym roku, niestety, nie odwiedzę Polski ze względu na
pandemię, ale w przyszłym roku jak najbardziej. Wiem, że i w Polsce trwa trudna sytuacja epide-
miologiczna, dlatego życzę wszystkim mieszkańcom Celestynowa przede wszystkim zdrowia. 
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Premier Mateusz Morawiecki 16 kwietnia zatwier-
dził listę zadań,które uzyskały dofinansowanie ze

środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście
projektów, które w 2020 roku uzyskały dofinansowa-
nie w Województwie Mazowieckim znalazło się 91 in-
westycji gminnych oraz 47 inwestycji powiatowych.
Na finalnej liście z powiatu otwockiego dofinanso-
wanie otrzymało jedynie miasto Otwock (7 mln zł na
dwa zadania) i Powiat Otwocki ( ponad 2,5 mln zł na
jedno zadanie), niestety żadna inna gmina z naszego
powiatu, w tym Celestynów nie znalazły się na liście
z dofinansowaniem.

Gmina Celestynów, w 2019 roku złożyła wnio-
sek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych dwóch zadań inwestycyjnych, tj.
przebudowy ul. Inżynierskiej oraz ul. Kupieckiej 
w Celestynowie. Koszty inwestycyjne obu dróg zos-

tały oszacowane w sumie na 532 382,32 zł. W ra-
mach zadania gmina wykonała projekty budow-
lane. W obydwu ciągach drogowych zostało
zaplanowane wykonanie nowej nawierzchni z be-
tonu asfaltowego, progów zwalniających z kostki

betonowej oraz zjazdów do posesji mieszkańców. 
W tegorocznym budżecie zaplanowano środki sta-
nowiące finansowy wkład własny w te inwestycje.
Wiązaliśmy ogromne nadzieje, że dzięki tym fun-
duszom zrealizujemy oczekiwane przez mieszkań-
ców inwestycje drogowe.

Z ogromnym rozczarowaniem przyjęliśmy wia-
domość o braku środków od Wojewody. Urząd Gminy
Celestynów wystąpił do Wojewody Mazowieckiego 
o wyjaśniania, jaki był powód nieprzyznania dofi-
nansowania. Ze względu na brak dofinansowania 
z FDS oraz sytuację finansową związaną z pandemią,
będziemy zmuszeni do przełożenia realizacji tych in-
westycji na lata następne. Red.

Dbamy o czystość gminnych ulic 
W kwietniu tego roku, w ramach bieżącego  utrzymania dróg gminnych (utwardzenie ich kruszywem dolomitowym o gradacji
0.4 – 32mm) wykonano następujące prace: w miejscowości Dąbrówka - ul. Skośna, ul. Starowiejska, ul. Strażacka, ul. Karczewska,
ul. Jodłowa, ul. Willowa, ul. Piaskowa, ul. Cicha, ul. Majowa; w miejscowości Pogorzel - ul. Piękna, ul. Żurawia, ul. Leśna, ul. Ma-
kowa, ul. Myśliwska.  Także w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych przed Wielkanocą, na zlecenie Gminy firma Tomiraf
przeprowadziła mechaniczne czyszczenie na mokro chodników, jezdni, placów, przystanków autobusowych i parkingów. Sprząta-
nie dróg gminnych,  to nie tylko kwestia estetyki naszej małej ojczyzny, lecz także bezpieczeństwo kierowców, ale również zdrow-
sze powietrze i większy komfort  życia naszych mieszkańców. Podczas zamiatania na mokro i zmywania nawierzchni usuwany był
pył, kurz, piasek, błoto, a także inne zanieczyszczenia. Red.

Gmina Celestynów bez dofinansowania

W dniu 21 kwietnia br. władze gminy oraz dy-
rekcja Samodzielnego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Celestynowie wprowadzili do
pomieszczeń gabinetu rehabilitacji przy
Ośrodku wykonawcę, który w najbliższym cza-
sie przeprowadzi ich remont. 

Wykonawcą prac jest firma „La Belle
Maison” Kunatkowski Michał z sie-
dzibą w Karczewie, a koszt remontu
wynosi blisko 0,5 mln zł. Planowo re-
mont ma potrwać do końca sierpnia
br., tak aby już od września miesz-
kańcy mogli korzystać z odnowionego
wnętrza. W jego wyniku zwiększona
zostanie powierzchnia przeznaczona
dla pacjentów oraz znacznie podnie-
siony zostanie komfort korzystania 
z zabiegów. Red.

ODnOWiOny GaBineT
ReHaBiLiTaCJi JUż We WRZeśniU!
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BUDOWa kanaLiZaCJi TRWa

Wramach przedsięwzięcia trwają obecnie prace, polegające na budowie sieci ka-
nalizacji sanitarnej w obrębie zlewni Radzińska i zlewni Witosa w miejscowości

Celestynów. Sieć kanalizacyjna została już wykonana w ulicach: Zwycięzców, Pod-
górna, Orzeszkowej, Szkolna, Witosa, Narutowicza, Partyzantów. Obecnie trwają prace
na ul. Osieckiej oraz montowane są studnie na ul. Orzeszkowej. Za chwilę rozpoczną się
prace na ul. Laskowskiej. Łączny koszt budowy tej kanalizacji to kwota 7 mln zł.

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju prace nie zostały prze-
rwane, a jedynie inaczej zorganizowane. Budowa kanalizacji powinna zakończyć
się w wakacje 2020 r.

Realizowane są również działania poprzedzające rozpoczęcie prac w te-
renie w pozostałych miejscowościach objętych tym etapem. Na budowę ka-
nalizacji w Pogorzeli gmina już podpisała umowę z wykonawcą, w chwili
obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa. Przygotowania, po
rozstrzygnięciu przetargu, do podpisania umowy z Wykonawcami trwają 
w przypadku inwestycji w Glinie, Starej Wsi, Dąbrowce, w Celestynowie na
ul. Radzińskiej i ulic do niej dochodzących. Trwają również przygotowania do
ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji na Osiedlu Wojskowym w Cele-
stynowie oraz Lasku. Red.

Gmina Celestynów realizuje projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy karczew i Celestynów etap
ii. POiS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa ii

,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020.
Wartość projektu wynosi 42 mln zł, w tym środki unijne to kwota 22 mln zł.
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Gmina Celestynów rozpoczęła kolejną turę budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków. inwestycja realizowana jest już na terenie gminy od
kilku lat. W tym roku oczyszczalnie zostaną wybudowane w 40 gospodarstwach domowych.

Koszt budowy 40 przydomowych biologicznych, oczyszczalni ścieków to blisko 600 tys zł. Zadanie realizowane jest w ra-
mach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków etap VII” i jest wykony-

wane przez firmę EMKAN-PRO Krzysztof Murawski. Budowa rozpoczęła się w miejscowości Podbiel. Wykonawca sukcesywnie
będzie realizował kolejne „przydomówki”.                           Red.

Ruszyła budowa przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków

Gospodarka komunalna w Celestynowie infor-
muje, iż w związku z rygorystycznymi zalece-
niami ministra zdrowia, dotyczącymi przeciw-
działaniu rozszerzania się pandemii koronowi-
rusa, mogą wystąpić czasowe ograniczenia w wy-
konywaniu usług i prac konserwacyjnych sieci
kanalizacyjnej.

służby gospodarki komunalnej przy-
pominają wszystkim użytkownikom
urządzeń kanalizacyjnych, aby  nie
wrzucać do wc, zlewów, umywalek 
i pozostałych sanitariatów  - ręczni-
ków papierowych, szmat, gazet, pam-
persów, chusteczek nawilżanych,
resztek owoców i warzyw oraz innych
trudno rozpuszczających się w wodzie
materiałów  zbijających się w rurach
w zwartą masę.  

Sieć kanalizacyjna jest zaprojekto-
wana tak, aby przyjmować jedynie
ścieki z Państwa domów, nieczystości
sanitarne i papier toaletowy. Wszystkie

niedozwolone odpady stałe przyczy-
niają się m.in. do zapychania rurocią-
gów, przenośników oraz awarii pomp.
Częściowe zapychanie się rur kanaliza-
cyjnych powoduje zwolniony odpływ
ścieków oraz zatory sieci kanalizacyj-
nych i przepompowni ścieków, co skut-
kuje cofką ścieków w instalacjach
mieszkaniowych i piętrzeniem ścieków
w studzienkach. 

dlatego też przestrzegamy i go-
rąco apelujemy o należyte korzysta-
nie z urządzeń kanalizacyjnych 
i stosowanie się do zaleceń.

Wszyscy pamiętamy wielką awarię
kanalizacji w roku 2017 wynikłą z za-
korkowania się rur folią, pampersami,
obierkami... trwała ponad 3 tygodnie 
i kosztowała niemal 300 tys. zł. Nie do-
puszczajmy do tego GK

CO MOŻNA ZNALEźć W KANALIZACJI
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Zinicjatywy wójta Witolda Kwiatkowskiego doszło dwa
lata temu do spotkania: Nadleśniczego Artura Dawi-

dziuka, przedstawicieli Stowarzyszenia Rodziców i wójta.
Dyskusja początek miała nieco burzliwy, gdyż rodzice na-
pierali, by szybko dokonać zamiany i rozpocząć rozbudowę.
Jednak nadleśniczy Dawidziuk wyjaśnił, że to nie jest takie
proste, bo są żelazne procedury Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych co do takich zamian. 

- Przede wszystkim Gmina musi posiadać działkę leśną, która bę-
dzie spełniała nasze oczekiwania, a więc miała dokumentację planis-
tyczną i była pod względem wartości równoważna z naszą działką leśną
w Starej Wsi o powierzchni 0,3309 ha, która ze względu na prawną
możność zabudowy posiada dużą wartość  – wyliczał punkt po punkcie
nadleśniczy Dawidziuk i dodał, że nie wchodzi w rachubę zamiana metr
za metr, a jedynie wartość rynkowa jednej i drugiej działki, a także ich
przeznaczenie. I jeśli już te warunki zostaną spełnione, on będzie mu-
siał uzyskać zgodę na ową zamianę od Dyrektora Regionalnego Lasów
Państwowych. 

Rodzice, rozumiejąc problem, obiecali daleko idącą pomoc, ale naj-
więcej pracy czekało wójta i jego urzędników. Wójt zaczął poszukiwania
odpowiedniej działki, ale trwało to długo, bo nie każda, zdaniem nadleś-
niczego, z którym wójt się konsultował, nadawała się. Ostatecznie znale-
ziono działkę w Dyzinie o łącznym obszarze 1,86 ha, która spełniała
założenia i warunki zamiany. Gmina kupiła działkę, a nadleśniczy sporządził
pozytywną opinię, powołując się w niej na korzyści dla Nadleśnictwa, pod-
kreślił potrzebę pomocy młodzieży ze szkoły w Starej Wsi i wskazał na dobrą
współpracę z Gminą. Ta opinia trafiła do dyrektora Marka Romana wraz 
z wnioskiem o zamianę działek. Dyrektor opinię nadleśniczego przyjął, 
a rozumiejąc zbożny cel zamiany, po rozmowach z wójtem Kwiatkowskim,
wydał decyzję pozytywną. Wszyscy przyjęli to z wielką ulgą. Następnego
dnia podpisaliśmy z wójtem Witoldem Kwiatkowskim notarialną umowę 
o zamianie działek. Dwuletni trud wielu osób został zakończony wielkim
sukcesem na rzecz uczniów i pracowników Szkoły im. Polskich Dzieci Sybe-
ryjskich w Starej Wsi – stwierdza z satysfakcją i wielką ulgą nadleśniczy

Artur Dawidziuk, dziękując jednocześnie rodzicom uczniów, dyrektorowi
RDL Markowi Romanowi i naczelnikowi Andrzejowi Gutkowskiemu, pra-
cownikom Nadleśnictwa: Dominice Ryszke i Ewie Dunal, dyrektorce szkoły
w Starej Wsi Elżbiecie Osuch i pracownikom Gminy z kierownikiem Bartło-
miejem Bandychem na czele. Andrzej Kamiński

WSPaniały SUkCeS
niewątpliwym sukcesem może pochwalić się Gmina Celestynów, nadleśnictwo Celestynów

i Stowarzyszenie Rodziców uczniów szkoły w Starej Wsi. W krótkim, bo zaledwie dwuletnim okresie udało się dokonać
przez Gminę i nadleśnictwo zamiany działek (zamiana działek w sąsiedniej gminie trwała 10 lat). 

Z tym, że Gmina odpowiedniej leśnej działki nie posiadała, natomiast nadleśnictwo było administratorem 
działki sąsiadującej z terenem szkoły w Starej Wsi, o którą Gmina zabiegała chcąc rozbudować szkołę. 

koncepcja oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
27 kwietnia 2020 roku Gmina Celestynów podpisała umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy Szkoły Podstawowej im.
Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi. W ramach umowy wykonawca wykona koncepcję rozbudowy szkoły oraz PFU, który jest niezbędnym załącznikiem
do przeprowadzenia postępowania przetargowego na rozbudowę szkoły. To kolejny znaczący krok w realizacji tej inwestycji. Poprzednim było pozyskanie te-
renu od Lasów Państwowych, niezbędnego pod rozbudowę obiektu. Po wielomiesięcznej procedurze udało się wreszcie ten teren pozyskać i podpisać akt no-
tarialny, o czym Państwa informowaliśmy w poprzedniej Celestynce. Teraz cieszymy się, że możemy napisać, że Gmina przystąpiła już do fazy projektowej, która
zaczyna się opracowaniem koncepcji i PFU. Wykonawcą jest firma EKOINBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, która za kwotę ok. 20 tys. zł w ciągu najbliższych
4 miesięcy opracuje dokumentację. 

Jedno z pierwszych spotkań w sprawie zamiany działek

Czerwonym kolorem zaznaczono pozyskaną działkę a białym budynek szkoły
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Drewniany budynek dworca w Ce-
lestynowie powstał w latach 90.

XIX stulecia, jako jeden z wielu po-
dobnych obiektów, wznoszonych
wzdłuż linii kolei Nadwiślańskiej. An-
drzej Kamiński, dziennikarz zwią-
zany m.in. z tygodnikiem „Linia
Otwocka” przypomniał niedawno, że
przez ostatnie dziesięciolecia budy-
nek wykorzystywany był zgodnie z

pierwotnym przeznaczeniem. Znaj-
dowała się w nim poczekalnia, kasa,
bar dla podróżnych oraz biuro 
zawiadowcy stacji (Andrzej Kamiński
– blog). Przed paroma laty elewacje
drewnianego dworca pomalowano.
Był to ostatni remont budynku przed
prowadzoną obecnie modernizacją
linii kolejowej na odcinku Otwock 
– Pilawa. 

Dworzec wyłączono z użytkowa-
nia dla celów PKP, lecz na pierw-
szym piętrze nadal mieszkali
lokatorzy komunalni, których

gmina Celestynów miała przepro-
wadzić do nowych mieszkań. Pożar
wybuchł w nocy z 9 na 10 grudnia
2019 r. Ogień objął wschodnią
część budynku dworca – drewnianą
klatkę schodową i jedno z pomiesz-
czeń. Akcja gaszenia pożaru, w któ-
rej udział wzięło 11 jednostek
straży pożarnej, trwała około czte-
rech godzin. Jeden z lokatorów

uległ zaczadzeniu i zmarł. Tylko
sprawności i szybkiemu działaniu
strażaków zawdzięczamy, że nie
było więcej ofiar. Sam obiekt został
w stosunkowo niewielkim stopniu
uszkodzony. Płomienie nie zdołały
zniszczyć dachu. Budynek zabez-
pieczono i zamknięto. Jakie będą
dalsze losy zabytku? 

- Ponieważ dworzec ten jest objęty
Programem Inwestycji Dworcowych na
lata 2016 – 2023, aktualnie mamy 
w planach jedynie prace zabezpiecza-
jące – powiedział „Dodatkowi Mazo-

wieckiemu” rzecznik prasowy PKP S.A.
Michał Stilger. Trwają prace projek-
towe, po zakończeniu których, w dru-
giej połowie br. przystąpimy do
wyboru wykonawcy robót budowla-
nych. Zakres przebudowy zostanie
uzgodniony z konserwatorem zabyt-
ków – oświadczył Stilger. 

Ważne jest, że po modernizacji, budy-
nek zachowa swoje niektóre funkcje. Na

parterze znajdzie się ogrzewana pocze-
kalnia, pomieszczenie dla kas biletowych 
i ogólnodostępne toalety. Inwestycja
objąć ma nie tylko remont i modernizację
dworca, lecz także przebudowę placów
przydworcowych, parkingu i aranżację
zieleni. Budynkiem zainteresowana jest
Gmina Celestynów, która część tego
obiektu chce wydzierżawić i przeznaczyć
na izbę pamięci, być może harcówkę, ka-
wiarenkę, punkt turystyczny oraz wypo-
życzalnię rowerów dla turystów

Janusz Sujecki
(Przedruk z Gazety Polskiej)

WkRóTCe RemOnT DWORCa PkP

W grudniu ub. roku, w drewnianym budynku dworca kolejowego w Celestynowie wybuchł tragiczny w skutkach pożar. 
Choć zniszczenia samego obiektu były niewielkie, jeden z lokatorów zajmujących pierwsze piętro dworca zmarł. 
Obecnie zabytkowy budynek jest zamknięty. PKP S.A. zapowiada szybkie przystąpienie do remontu.

Wizualizacja dworca
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Zinformacji uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa wynika, że zostały już podjęte początkowe działania w celu 
gazyfikacji miejscowości Regut, Podbiel oraz Tabor. 
Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu gazyfikacji mieszkańcy wspomnianych powyżej miejscowości będą

mogli składać wnioski o przyłączenie gospodarstw domowych do sieci gazowej. Proces przyłączenia do sieci gazowej
jest opisany na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa w zakładce „Dla Klienta” pod adresem https://www.psgaz.pl/wnio-
sek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej

inwestycja realizowana przez PSG jest podzielona na 4 etapy:
etap i – Dąbrówka, Stara Wieś do torów – etap zakończony – sieć nagazowana odebrana protokołem końcowym. 
PSG w chwili obecnej zleca już rozbudowy nowych odcinków z przyłączami z włączeniem od wybudowanej sieci gazowej

etap ii – odcinek przekroczenia torów kolejowych – etap projektowania. Obecnie zostało uzyskane odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych

etap iii – odcinek w m. Glina, Jatne dz. 657, 659, 156, 661 i 357 – została uzyskana nieprawomocna decyzja PNB. PSG Oczekuje na uprawomocnienie decyzji a na-
stępnie zostanie rozpoczęte postępowanie przetargowe dot. budowy tego odcinka. Przewidywany termin zakończenia budowy ii kwartał 2021r.

etap iV – odcinek w m. Jatne, Dyzin – etap projektowania. Planowo etap ten miał zakończyć się do 30.04.2020, ale z uzyskanych przez nas informacji do-
kumentacja nie została jeszcze ukończona. Przewidywany termin zakończenia budowy ii kwartał 2021r.

TRWa GaZyFikaCJa
na TeRenie Gminy CeLeSTynóW

Od 2019 roku na terenie Gminy Celestynów trwają intensywne prace przy budowie sieci gazowej. 
inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Warszawie,

która planuje do końca marca 2021 roku wybudować sieci gazowe w pięciu miejscowościach 
na terenie naszej gminy: Dąbrówka, Stara Wieś, Dyzin, Glina oraz Jatne.  
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Wielu historyków uważa, że głównym powodem
upadku Pierwszej Rzeczypospolitej było nad-

używanie prawa liberum veto, które od 1652 po-
zwalało każdemu posłowi na zerwanie Sejmu 
i odrzucenie wszystkich przyjętych przez
Sejm uchwał. Korzystając z takiej możli-
wości magnaci, a nawet agenci działa-
jący na rzecz państw ościennych,
mogli z łatwością przekupić jedną
lub więcej osób, aby odrzucić jakie-
kolwiek niewygodne z ich punktu
widzenia reformy. Jedynie tzw.
„sejm skonfederowany” był wolny
od liberum veto. Sejm Czteroletni
(zwany też Sejmem Wielkim),
który przyjął Konstytucję, na-
zwaną potem od daty chwalenia
Konstytucją 3 Maja, był właśnie
takim sejmem i tylko to pozwoliło na
przyjęcie radykalnych, jak na ówczesne
czasy, reform. 

Konstytucja 3 Maja miała być odpowie-
dzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną 
i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z naj-
większych potęg europejskich i największym krajem 

w Europie. O potrzebie reform pisał już 200 lat wcześ-
niej Piotr Skarga, piętnując indywidualne i zbiorowe

wady obywateli Rzeczypospolitej. W tym samym
okresie pisarze i filozofowie, tacy jak: Andrzej

Frycz Modrzewski i Wawrzyniec Goślicki oraz
Jan Zamoyski, wraz ze szlachtą opowiada-

jącą się za egzekucją praw, wzywali do
wprowadzenia gruntownych reform.

Podczas panowania ostatniego króla,
Stanisława Augusta Poniatowskiego
(1764–1795), oświecenie zaczy-
nało zakorzeniać się na ziemiach
polskich. Król przystąpił do wpro-
wadzania rozważnych reform:
utworzył ministerstwa skarbu 
i wojska oraz ustanowił cło kra-

jowe. Rozpoczęto również dyskusję
nad potrzebą gruntownych reform

ustrojowych. Jednakże idea reform 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie

była wygodna dla państw sąsiadujących.
Słabość królestwa polskiego była dla nich

korzystna, więc powstanie potężnego państwa
nie leżało w ich interesie. Aby zapobiec powsta-

niu nowoczesnego państwa polskiego, caryca Rosji,
Katarzyna Wielka i król Prus, Fryderyk Wielki, spro-

maj i święto drugiej w świecie, po Stanach Zjednoczonych,
a pierwszej w europie konstytucji. Warto przypomnieć   jak doszło do jej uchwalenia. 

TłO HiSTORyCZne kOnSTyTUCJi 3 maJa

śWięTO FLaGi naRODOWeJ
Data święta flagi nie jest przypadkowa, ma

uzasadnienie historyczne. Jedno z nich to
fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z Dy-
wizji kościuszkowskiej 1 armii WP pierwsi za-
wiesili biało-czerwoną flagę na pruskiej
kolumnie Zwycięstwa w centrum Berlina,
zanim swoją flagę wywiesili na Bramie Bran-
denburskiej Sowieci. 

Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy
żołnierze przyczynili się do zakończenia II wojny światowej oraz działań

zbrojnych w Europie.
Dodajmy, że w czasach PRL 2 maja, a więc po Święcie Pracy, obywatele mieli

nakaz zdejmowania biało-czerwonych flag, aby nie zostały do 3 maja, nieuzna-
wanego przez władze komunistyczne przedwojennego narodowego Święta Kon-
stytucji 3 Maja. 

Co oznacza biel i czerwień na polskiej fladze?
Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową lub narodową. Jej
wygląd zwykle nawiązuje do tradycji historycznej państwa. Polska flaga składa

się z dwóch równych, poziomych pasów - białego
i czerwonego. Proporcja wysokości flagi do jej dłu-
gości wynosi 5:8. Oficjalnie została uznana za sym-
bol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok
po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Same
barwy - biel i czerwień - już wcześniej były uzna-
wane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świe-
cie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się 
z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego
Księstwa Litewskiego. 

Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli litewskiej
Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te
godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel
znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor
godła niż tła. Poza granicami Polski, oficjalnym symbolem naszego kraju
jest flaga z polskim orłem w czerwonym polu herbowym na białym pasie.
Używa się jej jedynie w celach dyplomatycznej reprezentacji Rzeczypospo-
litej Polskiej. Podobna do niej jest bandera Marynarki Wojennej RP, odróż-
nia ją jedynie to, że oba pasy mają ukośne wcięcia w kierunku drzewca. 

(źródło: Internet)
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wokowali konflikt pomiędzy „konserwatystami” 
w Sejmie a królem, dotyczący praw mniejszości religij-
nych. Caryca Katarzyna i król Fryderyk stanęli w tym kon-

flikcie po stronie szlachty i w październiku 1767 pod
Warszawę nadciągnęły wojska rosyjskie. W obliczu
przeważających sił August Poniatowski i jego zwo-
lennicy przystali na narzucone siłą przez Rosjan wa-
runki o nienaruszalności wolności szlacheckich i ich
prawa do liberum veto oraz prawa szlachty do buntu
przeciwko władzy królewskiej – rokoszu. Po uchwa-
leniu praw kardynalnych Rzeczpospolita stała się pro-
tektoratem Imperium Rosyjskiego. 

Nie wszyscy jednak zgodzili się z decyzją Stani-
sława Augusta i 29 lutego 1768 kilku magnatów i ofi-
cerów, między innymi Kazimierz Pułaski zawiązało
konfederację barską mająca stawić czoła rosyjskiej in-
terwencji zbrojnej. Dało to początek wojnie domowej,
która trwała aż do 1772 r., kiedy to siły polskie uległy
przeważającym siłom rosyjskim. 

Klęska konfederacji barskiej była dramatycznym po-
czątkiem tragicznych dla Polski zdarzeń. 5 sierpnia 1772

r. przedstawiciele trzech mocarstw, sąsiadów Polski (Rosji,
Prus i Austrii) spotkali się w Petersburgu, gdzie podpisali
akt I rozbioru Polski. Trzej zaborcy zabrali z terytorium

Rzeczypospolitej Obojga Narodów ponad 211 tys. km².
Wymówką do tego jawnego ataku na suwerenność Rze-
czypospolitej była rzekoma anarchia i brak współpracy 
z siłami zaborców, jakoby usiłujących przywrócić porzą-
dek. Zaborcy zażądali, aby polski Sejm ratyfikował ten
rozbiór, a w przypadku braku zgody Sejmu zagrozili dal-
szymi rozbiorami. Pod tą presją król Stanisław August Po-
niatowski zwołał Sejm Rozbiorowy (1773-1775), który
zebrał się 19 kwietnia 1773 r. Na posiedzenie Sejmu sta-
wiło się tylko 102 posłów. Pozostali, wiedząc już o zgodzie
króla na podział kraju, odmówili uczestnictwa w farsie.
Pomimo protestów w czasie posiedzenia Sejmu, włącz-
nie z dramatycznym gestem Tadeusza Reytana (patrz
obraz Jana Matejki „Rejtan”), Sejm ratyfikował akt, który
stał się znany jako I rozbiór Polski. 

Wielu patriotów zdało sobie sprawę, że w tych
okolicznościach niezbędne reformy trzeba odłożyć na
korzystniejszą dla Polski sytuację międzynarodową.

Stanisław August skupił się przede wszystkim na
wspieraniu kultury i odbudowy gospodarczej znisz-
czonego czteroletnią wojną kraju.

Pod koniec lat 80. w Prusach zmarł polakożerca Fryde-
ryk II, a nowy władca – Fryderyk Wilhelm II – rozluźnił so-
jusz z Austrią i Rosją, które zaangażowały się w wojnę
przeciw Turcji, sprawy polskie zeszły na dalszy plan. W tej sy-
tuacji zwołano w 1788 r. sejm, który nazwano później Wiel-
kim lub Czteroletnim, już na samym początku został
skonfederowany. Marszałkiem sejmu został zwolennik re-
form Stanisław Małachowski. W wyniku obrad, dzięki współ-
pracy stronnictwa patriotycznego oraz dworskiego,
przeprowadzić wiele reform, m.in. zwiększono liczebność
armii do 100 tysięcy żołnierzy i wprowadzono podatek na
jej utrzymanie. Jednak najważniejsze było uchwalenie 3
maja 1791 r. Konstytucji. Przekształcała ona Polskę w mo-
narchię konstytucyjną, z dziedzicznym władcą stojącym
na czele rządu i znosiła liberum veto um veto. Od tej pory
w sejmach decydować miała większość głosów. Red.

Opracowanie na podstawie materiałów 
historycznych zamieszczonych w sieci.

Obraz Jana matejki ,,Rejtan”

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, 
uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 
25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483. 
Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły. 

16 LaT W Unii eUROPeJSkieJ
1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do ue, 

po wcześniejszym referendum, które odbyło się 7 i 8 czerwca 2003 roku.

Pokazało, że 77,45% przy frekwencji 58,85% osób zagłosowało 

za wejściem do ue, a 22,55% było przeciw. 

sąd najwyższy uznał referendum za ważne. 

wynik był wiążący, gdyż w referendum wzięła udział więcej niż połowa

uprawnionych do głosowania obywateli.  
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STaRa Wieś

Wzebraniu 1 marca 2020 roku wzięło udział 26 mieszkańców, w tym zaledwie dwóch członków Rady Sołeckiej: radny
Leszek Gąsiorowski i Rafał Jarząbek, sołtys Elżbieta Nowak i gościnnie dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Elżbieta Osuch. Zebranie prowadziła sołtys, która wymieniła najważniejsze zadania jakie zostały wykonane w miejsco-
wości Stara Wieś z dużym zaangażowaniem środków finansowych Gminy oddanych w gestię sołectwa (fundusz sołecki) w wy-
sokości  24.500 zł w minionym roku: remont ul. Mickiewicza, Kołłątaja, uzupełniono ubytki na ul. Prusa, wykoszono
tereny zielone w pasach ulic: Mickiewicza, Kołłątaja i Norwida, zorganizowano piknik rodzinny, zakupiono urządzenia
wielofunkcyjne dla szkoły, zakupiono komputer dla przedszkola i zorganizowano akcję sprzątania terenów zielonych
miejscowości. Ponadto zgłoszono dwa wnioski: o usunięcie drzew – 3 sosen i brzozy, które zagrażają budynkom.

LaSek

Na zebranie 7 marca tego roku, które zwołał sołtys Marek Kupniewski, a prowadził przewodniczący Rady Stefan Ma-
riusz Kowalski, poza członkami Rady Sołeckiej w osobach: już wymienionego przewodniczącego, Marcin Kobus,

Marcin Popis i Marcin Hibowski przybyło 18 mieszkańców. Po przyjęciu porządku obrad sołtys Marek Kupniewski przed-
stawił sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznych zadań, a były to: renowacja piaskownicy, remont wiaty biesiadnej,
budowa drewutni przy owej wiacie. Wymienił też co zakupiono z funduszu sołeckiego, który wynosił 10.508 zł: sprzęt
sportowy, elementy doposażenia placu zabaw, stół do tenisa stołowego, zestaw nagłaśniający i tablicę. Przedstawił po-
nadto inicjatywy: wspólne z mieszkańcami porządkowanie sołectwa, budowa ołtarza na Boże Ciało, zorganizowanie
pikniku rodzinnego i pikniku „Zakończenie Lata”. Sprawozdanie zebranie przyjęło. Sołtys wyliczył także co planuje wraz
z Radą Sołecką wykonać w najbliższym czasie, a są to wycinka drzew zgodnie z wydanymi pozwoleniami, dokończenie
budowy drewutni, wyrównanie terenu placu zabaw. Na tym zebranie się zakończyło.

JaTne

Wzebraniu sołeckim 8 września 2019 roku wzięło udział 25 mieszkańców. Zebranie poprowadziła Katarzyna
Bereda, a sprawozdanie z wykonania wcześniej ustalonych zadań i dokonanych wydatków przedstawił

sołtys Tomasz Daczkowski: organizacja pikniku, ogniska, Mikołajek, zakup sprzętu sportowego, doposażenie
świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wykonanie kroniki wsi, utrzymanie terenów zielonych,
zakup umundurowania dla OSP Dyzin. Na wyżej wymienione zadania wydano łącznie 20.967,72 zł.

Zebranie wyartykułowało ponadto szereg wniosków: wykonanie projektu drogi „Kozie Górki”, projekt drogi
do stacji PKP w Starej Wsi, przedłużenie drogi Stare Jatne do Gliny, zamontowanie spowalniaczy na drodze
Stare Jatne i wniosek o częstsze opróżnianie kontenerów PCK. Na tym spotkanie mieszkańców zakończono.

Red.

ZeBRania SOłeCkie
Sprawozdawcze zebrania sołeckie za miniony rok odbywają się do końca marca każdego roku.

W tym roku jedynie trzy sołectwa (Stara Wieś, Lasek i Jatne) takie zebrania zorganizowały. 
Wszystkie inne ze względu na panującą epidemię nie mogły tego uczynić. 

należy jednak mieć nadzieję, że epidemia w niedługim czasie się zakończy i sołtysi 
wraz z radami sołeckimi je przeprowadzą.

od redakcji: 
Wydawać by się mogło, że mieszkańcom podwarszawskich miejscowości powinno zależeć, by mieszkało się w nich wygodnie, więc maksyma „Nic o nas bez nas” po-
winna im przyświecać. Niestety tak nie jest. Na zebrania sołeckie, na których omawiane są najważniejsze problemy, czyli: czy naprawić drogę, polepszyć oświetlenie
ulic, zakupić pomoce naukowe do szkoły dla ich dzieci, czy też zabawki do przedszkola, czy wreszcie posprzątać las, do którego chodzą w wolnych chwilach na spa-
cery...Niestety, na zebrania przychodzi tylko nieliczna grupa mieszkańców. Jesteście Państwo pośrednio władzą samorządową, bo od waszych wniosków, petycji do
Gminy, czy nawet Powiatu zależy czy będzie Wam się wygodniej żyło. Pamiętajcie o tym, gdy następnym razem sołtys ogłosi termin zebrania sołeckiego. AnKa

Powitanie lata 2019

Piknik rodzinny w Lasku

Zbiorowe zdjęcie uczestników
pikniku w Jatnym w roku ubiegłym

PODSUmOWanie ROkU 2019

sPrawy samorządowe20
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andrzej kamiński: - Jak długo mieszka Pani w Dyzinie, czym się zajmuje
(praca, dom), jaki stan rodziny, czym się Pani interesuje prywatnie...
anna Linowska: - Mam 37 lat, od 10 lat mieszkam w Dyzinie, 
a pracuję w hospicjum onkologicznym. Jestem mamą
2. córek i żoną wspaniałego męża.

ak: - Od kiedy jest Pani sołtysem? 
aL: - Sołtysem jestem od ponad
roku. Ale zanim zostałam wy-
brana sołtysem założyłyśmy
wraz z obecną radną z Dyzina

i Jatnego, Moniką Górską,
stowarzyszenie ,,Nasz Dyzin,,  

ak: - Jaki jest skład rady sołeckiej?
aL: - Skład rady to: Katarzyna
Hajdacka, Barbara Regulska,
Iwona Budzisz,  Sylwia Dobrowol-
ska, Iwona Piętka, Katarzyna Wielgo-
łaska i Ireneusz Zadrożny.

ak: - Dominacja kobiet. Jakie macie
plany odnośnie ewentualnych zmian 
i promocji Dyzina?
aL: - Wspólnie z Radą i Stowarzy-
szeniem stworzyłyśmy PLAN OD-
NOWY SOŁECTWA DYZIN NA
LATA 2019-2025. Misja i Wizja:
Chcemy, by Sołectwo Dyzin stało
się wsią aktywnych i ambitnych
ludzi, ale chcemy także by: zbu-
dowano drogę „nad drutami”
(która to inwestycja od wielu lat
spędza nam sen z powiek), stan
tej drogi jest fatalny, należy poło-
żyć nową nawierzchnię, dokonać
modernizacji oświetlenia ... za-
gospodarować teren OSP i urzą-
dzić tam  boisko sportowe oraz
teren do rekreacji.

Kolejny temat to aktywizacja
i zwiększenie integracji miesz-
kańców- organizacja imprez,
warsztatów i spotkań dla dzieci 
i dorosłych.

ak: - Jak rada sołecka podzieliła fundusz sołecki na ten rok? 
aL: - Został on przeznaczony min. na Zespól Szkolno-Przedszkolny
w Starej Wsi oraz doposażenie i remont świetlicy w Dyzinie.

ak: - Co Pani i rada planujecie w tym roku zrobić dla miesz-
kańców, jakie imprezy?

aL: - W styczniu były warsztaty dla
dzieci z Qulilingu, którego nauczy-

łam się sama i przekazałam wie-
dzę dalej, obchodziliśmy Dzień
Babci i Dzień Dziadka. 
W lutym był „kulig”, czyli wy-
cieczka wozami na kołach, bo
nie było śniegu, ale atmosfera

była kuligowa.
Na marzec planowaliśmy

sprzątanie Dyzina i obchody
pierwszego dnia wiosny, ale z po-

wody koronawirusa imprezy te nie do-
szły do skutku.

W kwietniu mieliśmy robić
palmy wielkanocne i uczcić
Dzień Seniora, ale epidemia po-
krzyżowała nam plany. Co będzie
dalej nie wiadomo, może w maju
uda się przeprowadzić uroczysty
Dzień Dziecka Na lipiec zaplano-
waliśmy  piknik rodzinnyy. Potem
są wakacje, a we Wrześnu bę-
dzie sprzątanie Dyzina i  Dzień 
Ziemniaka, Październik to Hallo-
ween, czyli dzieciaki zbierają cu-
kierki.  Grudzień to: Bombko-
wanie, czyli robienie ozdób cho-
inkowych, Mikołaj i świąteczny
poczęstunek.

ak: - O co byście poprosili wójta i radę
gminy jeśli chodzi o inwestycje 
w Dyzinie, poza tym co Pani wymieniła? 
aL: - Hmm! Na pewno o wsparcie
finansowe jeśli chodzi o budowę
boiska.

ak: - Dziękuję za rozmowę.

naSZ DyZin
CHCemy ODnOWić

Piknik w Dyzinie 
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Wokresie minionych dwóch dekad
udało mi się, wraz z mieszkań-

cami Starej Wsi i dobrej współ-
pracy z radnymi kolejnych
kadencji, wiele zrobić – mówi
radny Leszek Gąsiorowaski. -
Pierwszą udaną inwestycją,
jaką wraz z Gminą udało się
wykonać, była wymiana dachu
na budynku szkoły, gdyż większe
ulewy sprawiały, że sufity klas
przeciekały. Przy okazji remontu wy-
mieniono także okna, które zamykało
się na zakrzywione gwoździe. Drugą
poważną inwestycją, o jaką
udało nam się z mieszkań-
cami uprosić radnych na kilku
kolejnych sesjach, był remont
i rozbudowa budynku przed-
szkola, do którego wówczas
uczęszczało tylko 25 dzieci.
Zgodnie z zaleceniami in-
spektorów BHPi SANEPID wy-
mieniono drewniane schody
na piętro, dobudowano
kuchnię, jej zaplecze, łazienki
i drugie wejście do budynku.
Wraz z rodzicami, własnymi
siłami wymieniliśmy ogro-
dzenie i uporządkowaliśmy
teren. Po remoncie do
przedszkola zapisanych jest
już 97 dzieci. To były nasze
sukcesy. Niestety od roku
2000 bombardowaliśmy, 
z rodzicami uczniów szkoły,
Gminę o rozbudowę bu-
dynku. Jednak mimo naszej determi-
nacji, po burzliwych dyskusjach 
na sesjach kolejnych rad 
i petycjach, żaden z poprzednich wój-
tów nie podjął się rozmów z Nadleś-
nictwem o zamianie działek w celu
pozyskania gruntu graniczącego z te-
renem szkoły, co pozwoliłoby ją roz-
budować – opowiada radny.

- Dopiero poprzedni i aktualny
skład rady i wójt, Witold Kwiatkowski, 

a także nadleśniczy, Artur Dawidziuk, do
problemu podeszli poważnie i skutecz-
nie. Dokonali niemożliwego, o czym za-
pewniali nas poprzednicy i zamienili
działki tak, że Gmina może zgodnie z
prawem rozpocząć rozbudowę szkoły,
do której aktualnie, po nowej reformie,
która zlikwidowała gimnazja, uczęszcza
370 uczniów do ośmiu klas, więc nauka
kończy się o osiemnastej - podkreśla
radny Gąsiorowski. 

- Aktualnie rada sołecka uchwaliła,
że pilną sprawą jest budowa dróg 

w ulicach Tuwima i Norwida, więc 
z funduszu sołeckiego przezna-
czyła 5 tys. zł projekty tej
pierwszej i 4 tys. zł na drugą.  
i na ubytki na innych dogach -
1,5 tys. zł. Ponadto 4.4 tys. zł

przeznaczyła na zakup zaba-
wek terenowych dla przed-

szkola, a 6.5 tys. zarezerwowała
na piknik „Powitanie lata”. Ale jeśli

stan epidemiczny się przedłuży i pik-
nik się nie odbędzie, pieniądze naj-

prawdopodobniej zostaną
przezna- czone na potrzeby
szkołyi przedszkola – mówi
radny.

- Są też inne jeszcze po-
trzeby, ale już niezależne od
nas - kontynuuje. - Złoży-
liśmy wniosek do Gminy 
o wykonanie projektów mo-
dernizacji ul. Kolejowej i bu-
dowę oświetlenia ul. Tuwima.
Wysłaliśmy też pismo do
wicestarosty Powiatu Otwoc-
kiego o wykonanie remontu
ul Fabrycznej, od ronda do
przejazdu kolejowego, gdyż
na tym odcinku są zadoło-
wania w drodze i chodniku
są tak duże, że podczas opa-
dów deszczu woda nie
spływa i długi czas utrzy-
muje się nawet na długości
20 metrów. Na ostatek chcę

bardzo gorąco podziękować miesz-
kańcom Starej Wsi za ścisłą współ-
pracę ze mną, jako sołtysem i teraz,
gdy jestem radnym. Bardzo serdecz-
nie też dziękuję dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnemu p. Elżbiecie
Osuch, która w całej rozciągłości po-
piera wszelkie inicjatywy sołectwa 
i moje - stwierdził na zakończenie
swojej wypowiedzi radny Leszek Gą-
siorowski. Not. AnKa

20 LaT W SamORZąDZie
Leszek Gąsiorowski w celestynowskim samorządzie działał, jako sołtys Starej Wsi, 19 lat,

dwie kadencje jako sołtys i radny, a w bieżącej kadencji już wyłącznie jako radny.

Piknik w Starej Wsi 
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kWieTniOWa SeSJa 

Pierwotny  termin wynikający z umowy z Wy-
konawcą planu zakładał, że Wójt Gminy 

Celestynów przedłoży Radzie Gminy do uchwale-
nia plan miejscowy do końca czerwca 2020 roku.
Niestety obecna sytuacja uniemożliwia tutej-
szemu Urzędowi Gminy przeprowadzenie proce-
dury wyłożenia do publicznego wglądu projektu
planu oraz zorganizowania w tym czasie dyskusji
publicznej z udziałem mieszkańców miejscowo-
ści Pogorzel, zgodnie z procedurą wskazaną 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowania prze-
strzennym. Mając na uwadze zarówno przesłanki
formalno-prawne jak również bezpieczeństwo 
i zdrowie mieszkańców, prace planistyczne zostały
nad planem zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Pogorzel – część B zostały
wstrzymane do czasu zniesienia stanu epidemii.

Gmina Celestynów prowadzi także prace
związane z uchwaleniem planu miejscowego dla

miejscowości Regut. Na obecnym etapie prac nie
ma konieczności dokonywania zmiany terminów
przedmiotowej umowy. Obecnie trwają prace nad
przygotowaniem projektu planu, który w dniu 17
kwietnia 2020r. został przedstawiany do zaopi-
niowania przez Gminną Komisję Urbanistyczo-Ar-
chitektoniczną w Celestynowie. Ze względu na

obowiązujące ograniczenia posiedzenie Komisji
odbyło się zdalnie, za pośrednictwem elektro-
nicznych środków porozumiewania się na odle-
głość, które umożliwiły Komisji oraz autorom
opracowania bezpośredni kontakt w czasie rze-
czywistym. Następnym etapem prac projekto-
wych jest przesłanie projektu planu wraz 
z  naniesionymi uwagami Komisji do organów 
i instytucji wskazanych w ustawie  w celu uzys-
kania niezbędnych uzgodnień i opinni (prawie 30
instytucji) oraz złożenie stosownych wniosków 
o zamianę przebaczenia gruntów leśnych na cele
nie leśne. Po wykonaniu wszystkich powyższych
czynności projekt będzie gotowy do publicznego
wglądu dla mieszkańców Reguta. Jeżeli sytuacja
epidemiologiczna pozwoli, wyłożenie projektu
planu odbędzie się we wrześniu 2020 roku.

Referat Geodezji, Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, Gmina Celestynów zmuszona była przesunąć terminy 
wyłożenia do publicznego wglądu projekt planu miejscowego dla części miejscowości „Pogorzel – część B”. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE CELESTyNÓW

• O udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 15 tys. zł Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania: 
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Obrońców Pokoju w Celestynowie w rejonie centrum handlo-
wego opodal „Kulfona”  i w Pogorzeli na ul. Witosa przy pomniku.

• Przedłużyli do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju
i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, będącym podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność fi-
nansowa w związku ze spadkiem obrotów uległa pogorszeniu w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. 

• Radni dokonali pewnych zmian w tegorocznym budżecie, by Gmina mogła przekazać dotację Powia-
towej Komendzie Policji na zakup samochodu w wysokości 50 tys. zł., na sfinansowanie projektu mo-
dernizacji dróg w Starej Wsi ul. Kolejowej i w Zabieżkach ulic: Paprociowej i Ziołowej w wysokości 12
tys. zł, a także wsparła finansowo Powiatową Państwową Straż Pożarną w Otwocku do modernizacji
strażnicy PSP i do zakupu skokochronu

• Ponadto radni przyjęli  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2020 roku”

Podczas sesji radni, z zachowaniem nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa związanego z pandemią, 
podjęli kilkanaście uchwał. między innymi:

Przejście dla pieszych w Celestynowie
będzie doświetlone
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• Kiedy myjesz zęby, do płukania ust
używaj kubka zamiast bieżącej wody!
Zużyjesz tylko 0,5 litra zamiast 16 litrów!
• Kiedy myjesz zęby lub twarz, zwracaj uwagę,
żeby woda nie była cały czas odkręcona.
• Kiedy myjesz ręce, strumień wody nie
musi wypływać z maksymalną siłą.
• Bierz szybki prysznic zamiast kąpać się
w wannie! Pełna wanna to około 180
litrów wody, podczas gdy jedna minuta
kąpieli pod prysznicem to około 10 lit-
rów wody.
• Jeżeli kąpiesz się w wannie, nie nale-
waj wody do pełna. Napełniaj wannę w
1/3 pojemności. Pamiętaj, żeby naj-
pierw zatkać odpływ korkiem. To nic, że
przez pierwsze kilka sekund leci zimna
woda: ogrzeje się, gdy dodasz gorącej.
• Pamiętaj, że nie musisz za każdym
razem spuszczać całej wody ze spłuczki
w toalecie. Zazwyczaj spłuczka ma dwa
przyciski mniejszy i większy. Zawsze
najpierw użyj mniejszego.

• Unikaj zbędnego spłukiwania toalety.
Chusteczki itp. wrzucaj do kosza, a nie
do toalety.

Do rodziców:
• Napraw kapiące krany, cieknącą
spłuczkę. Jeżeli kran kapie z częstotli-
wością kropla na sekundę, to rocznie
może wykapać 11.935 litrów wody!
• Zmień wszystkie krany na takie, które będą
oszczędzać wodę. Wystarczy zainstalować
perlatory, czyli siatki o drobnych oczkach,
które napowietrzają wypływającą wodę.
Dzięki temu strumień będzie silniejszy.
• Używaj jednouchwytowych baterii –
dzięki nim szybciej uregulujesz tempe-
raturę i zmarnujesz mniej wody niż krę-
cąc dwoma kurkami.
• Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy,
kiedy są już pełne.
• Nie myj naczyń pod bieżącą wodą.
Kiedy zmywasz ręcznie, napełnij jedną
komorę zlewu (lub miskę) wodą z pły-

nem. Spłukuj szybko pod niewielkim
strumieniem bieżącej wody.
• Nie wylewaj wody, jeśli możesz jej
użyć np. do podlewania kwiatów,
ogrodu czy do sprzątania.

Oszczędzanie wody w ogrodzie
Podlewaj swoje rośliny głęboko, tzn. lej
wodę dłużej w jednym miejscu zamiast
szeroko wokół roślin, ale krótko. Zachę-
cisz je w ten sposób do głębokiego
wzrostu korzeni i zwiększysz ich tole-
rancję na suszę, bo korzystać będą z głę-
biej położonej wody gruntowej. Użyj
beczki deszczowej podstawionej pod
rynnę do zbierania wody deszczowej w
ogrodzie, a najlepiej zainstaluj pompę
zewnętrzną. artykuł ze stron:

www.akademiawodnika.pl, 
www. waterfootprint.org,

www.aquanet.pl, waterfootprint.org,
www.ekonsument.pl, www.teg.edu.pl, 

oraz z artykułu Piotra Bielskiego.

nie maRnUJmy WODy
światowy Dzień Wody odbywa się co roku, w dniu 22 marca, w celu uświadomienia ludziom,

jak wielką rolę odgrywa woda  i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. 
Obchodzony jest od 1993 roku, od 27 lat. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej 

podczas konferencji ds. środowiska i Rozwoju narodów Zjednoczonych (UnCeD). 
Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne OnZ. 

Od lat w obchodach tego dnia aktywnie uczestniczy również Unia europejska.

CO mOżemy ZROBić, aBy OSZCZęDZać WODę

Wydawałoby się, że zasoby wody są niewyczerpalne. Jednak wraz ze wzrostem liczby ludności, zasoby wody na Ziemi
nieprzerwanie maleją, a nasze zapotrzebowanie na nią jest coraz większe. Dlatego też warto zastanowić się nad tym, 

jak można ją oszczędzać, aby za kilka lat nie brakło jej dla żadnego człowieka. Woda jest na wagę złota.
Jeżeli w odpowiednim czasie nie rozpoczniemy oszczędzania i nie zaczniemy jej gromadzić, to będą nam w przyszłości

grozić wojny o ten życiodajny płyn. Potrzeba tak niewiele, aby dbać o  najcenniejszą substancję na naszej planecie. 
Warto zacząć od siebie. Daj dobry przykład rodzicom i rodzeństwu, jak w życiu codziennym oszczędzić wodę.
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(nie)CZySTe POWieTRZe CZ.1
Od listopada 2019r. na terenie wszystkich so-
łectw gminy Celestynów działają czujniki
monitorujące stan jakości powietrza. Urzą-
dzenie informuje o temperaturze powietrza,
wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu
pyłów zawieszonych - Pm 2.5 i Pm 10 (odpo-
wiadających za tzw. smog). Zamontowano
również tablice informujące o wyżej 
podanych parametrach w miejscowościach,
gdzie znajdują się szkoły publiczne: w Ostro-
wie (na budynku szkoły), Regucie ( na bu-
dynku OSP), Celestynowie (na budynku hali
sportowej) oraz Starej Wsi (na budynku
szkoły Podstawowej).

Przeanalizowano wyniki pomiarów pod kątem
stężeń pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 

w okresie od listopada 2019r. do 31 marca 2020r.
Analiza pokazała, że największe stężenie pyłów
zawieszonych PM 2,5i PM 10 odnotowano w go-
dzinach porannych tj. 6:00 – 9:00 oraz popołud-
niowych tj. 16:00 -19:00.

Najgorszym miesiącem pod względem po-
ziomu PM 2,5 był styczeń 2020r.Największe wa-
hania poziomu zanieczyszczeń zanotowano 
w dniu 16 stycznia 2020r. w godz: 16:00 – 23:00
na czujnikach zamieszczonych w miejscowościach
Celestynów oraz Glina oraz w dniu 19 stycznia
2020r. w godz. 18:00 – 23:00 na czujniku za-
mieszczonego w miejscowości Regut.

Powyższe informacje powinny uświadomić na
wszystkim, jak duży wpływ na jakość powietrza, ma sposób oraz rodzaj spalanych
materiałów w piecach i kotłach węglowych służących do ogrzewania naszych
domów. Jak ważne jest, aby palić materiałami dopuszczonymi do spalania i jak
najszybciej przechodzić na kotły ekologiczne, a najlepiej na rozwiązania tzw. „zie-
lonej energii”. Gmina Celestynów systematycznie wprowadza i realizuje
Plany i Programy ekologiczne min. w tym roku planowane jest urucho-
mienie naboru na dopłaty do wymiany pieców. W następnym wydaniu po-
damy wyniki wskazań czujników w innych sołectwach

Celestynów Hala Sportowa, ul. koprowskiego 2  (16 stycznia 2020  )

Glina świetlica Wiejska ul. Wilcza 10  (16 stycznia  2020)  

Regut, Pl. św. Floriana 1 (19 stycznia 2020)

uwaga!
od dnia 12 maja można składać wnioski 

na dopłaty do zakupu pieców z budżetu gminy 
w ramach programu ,,gmina z dobrym klimatem"

regulamin przyznawania dotacji na BiP gminy

Informujemy, że osoby, które chcą na bieżąco
śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie,
mogą zainstalować aplikację Syngeos. 
Dla systemów opartych o Android można ją 
pobrać ze sklepu Google Play. Aplikację mogą
również wykorzystywać użytkownicy IOS. 
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Pod takim tytułem ukazała się książka marty matosek.
Wydało ją Stowarzyszenie kultury mazowsza z fi-
nansowym udziałem Gminy Celestynów.
„Jutro sianokosy” to książka oparta na
faktach – historie z życia kilku poko-
leń mieszkańców celestynow-
skich wsi, szczególnie Reguta.  

Niewiele jest do-
stępnych po-

w s z e c h n i e
publikacji, które
w żywy, beletry-
styczny sposób
oddają specy-
fikę życia wsi
naszej Gminy
na przestrzeni
dekad. Książka
„Jutro siano-
kosy” tę lukę 
w dużej mierze
zapełnia, dając
czytelnikowi po-
rywający obraz li-
teracki, wzboga-
cony zdjęciami z ar-
chiwów rodzinnych,
utrwalający relacje i bar-
wne dialogi toczone w lo-
kalnej gwarze. To swoista saga
rodu, która nie stroni od opisu nie-
zwykłych, czasem wręcz sensacyjnych
historii z życia mieszkańców Gminy, ich
dziedzictwo kulturowe i ludowe tradycje. 

Co przychodzi na myśl, gdy sięgniemy do  ostatnich stu la-
tach historii Polski? Odzyskanie niepodległości? Wojna i Po-
wstanie Warszawskie? Czy może siermiężne 45 lat komunizmu
i przemiana ustrojowa po 1989 roku? Pewnie wszystko i dużo
więcej, ale jeśli się nad tym zastanowimy, to zauważymy, że his-
toria minionego stulecia jest opowiedziana głównie z per-
spektywy stolicy i wielkich ośrodków miejskich. Wieś jest
najczęściej anonimowym tłem. 

A przecież historia wielu wsi (również w Gminie Cele-
stynów) oraz ich problemów i zmagań, jest żywa tylko tak
długo, jak długo żyją pokolenia, które ją pamiętają. Gdy od-
chodzi starsze pokolenie, wraz z nim odchodzi pamięć o za-
przeszłym życiu. Chyba, że ktoś sięgnie po tę pamięć 
i utrwali wydobyte z jej zakamarków wspomnienia. Tak po-
stąpiła Marta Matosek. „Jutro sianokosy” to literacki zapis
wspomnień jej dziadków i jej własnych: dziecięcych i mło-
dzieńczych doznań.  

Historia życia i kultury ludowej w wielu
wsiach Gminy Celestynow (np. w Regu-

cie lub w Ponurzycy) została co
prawda opisana w gminnych

rocznikach i kronikach (Kur-
kiewicz W., Kurkiewiczowa

W., 1994, „Celestynów.
Kronika ważniejszych

wydarzeń 1833-
1994”. Wydanie

drugie, Celesty-
nów.) i specjalis-
t y c z n y c h
publikacjach
(Pokropek M.,
„Życie i twór-
czość Józefa
Soboty”). Jed-
nak często
jest to historia
sucha, pozba-
wiona emocji,

ukazująca fakty,
która nie za-

chęca do lektury. 
„Jutro siano-

kosy”, to dzieje 
rodziny jednego 

z najstarszych miesz-
kańców Reguta, Józefa

Celińskiego. Książka śledzi
jego historię, począwszy od

dzieciństwa w Ponurzycy, w czasie
II wojny światowej, poprzez służbę woj-

skową w PRL-u, założenie rodziny w Regucie,
działalność rolniczą oraz społeczną (był sołtysem Reguta 
i wieloletnim radnym Gminy Celestynów) aż do czasów
współczesnych. Książka ukazuje realia życia w podcelesty-
nowskich wsi; codzienne zmagania z naturą, kulturę ludową
i przemiany, jakie zachodziły na wsi na przestrzeni ponad
siedemdziesięciu lat. Jest to okres, podczas którego ważne
wydarzenia historyczne i przemiany polityczne w Polsce
wpływały znacząco na życie mieszkańców Gminy. Reportaż
literacki napisany przez wnuczkę Józefa Celińskiego, Martę
Matosek przy współpracy ze Stowarzyszeniem, to lektura
obowiązkowa! 

Marta Matosek na stałe mieszka i pracuje w Londynie, ale
mocno jest związana z rodzinnym Regutem i swoją rodziną 
w nim mieszkającą. Książkę o dziadku i jego historii napisała
na jego 90-te urodziny, które obchodził pierwszego marca
tego roku. – To mój prezent-niespodzianka dla dziadka – zwie-
rza się w rozmowie z „Celestynką”. Andrzej Kamiński

JUTRO SianOkOSy

książkę można pobrać
ze strony: kulturamazowsze.pl

albo z yUTOBe pt: książka marty matosek
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Od kiedy tylko
d e s t y l a to -

rom udało się
uzyskać spirytus,
m e d y c y n a
uznała, że to
świetne lekar-
stwo na różne

dolegliwości. W warszawskim muzeum
wódki znalazłem informację, że spirytus
pierwsi uzyskali Włosi już w XI w. destylu-
jąc wino. Stąd pierwsza jego nazwa - spi-
ritus vini, czyli duch wina. Potem doszły:
woda ognista i woda życia. Dzięki temu
odkryciu powstały mocne alkohole, różne
koniaki, brandy, armaniaki itd., które, jak
wino, zdobyły świat. Jednak czysty spiry-
tus dostępny był tylko a aptekach. A wielu
krajach to się nie zmieniło, spirytusu nie
ma na półkach sklepowych.

U nas nie mieliśmy tak dużej ilości
wina, aby go przetwarzać na spirytus vini,
zresztą wina raczej sprowadzaliśmy z Wę-

gier, a sami robiliśmy przepyszne miody,
ale próbowano uzyskać spirytus ze zboża
i to się udało gdzieś między XIV a XV wie-
kiem, kiedy to pojawiła się na naszych zie-
miach wódka, czyli rozcieńczony wodą
spirytus. Pierwszy o niej zapis, znaleziony
w Sandomierzu, w kronikach sądowych,
pochodzi z 1405 roku.

Tak więc spirytus towarzyszy ludzko-
ści od blisko tysiąca lat. W okresie plag, 
w czasach wojen był ratunkiem dla cho-
rych i rannych, służył do dezynfekcji i do
odkażania ran i rąk medyków. Do tej pory,
w warunkach polowych, jest najpewniej-
szym środkiem dezynfekującym. Polacy o
tym wiedzą doskonale. Na wieść o możli-
wej epidemii rzucili się przede wszystkim
na spirytus. W ciągu paru dni ogołocono
z niego niemal wszystkie sklepy, ale na-
tychmiast były nowe dostawy, bo hurtow-
nie monopolowe i gorzelnie nie zawiodły.. 
Kiedy apteki nie miały dostatecznej ilości
odkażaczy, kiedy brak było nawet spiry-

tusu salicylowego i wody utlenionej, 
nie było denaturatu, państwowy przemysł
chemiczny dopiero przestawiał się na pro-
dukcję środków dezynfekujących, był 
cudowny  środek - nasz narodowy lek –
spirytus.

Myślę, że miał i ma duży wkład w to, że
ta epidemia nie rozprzestrzeniła się tak, jak
na zachodzie, gdzie sprzedaje się go w ma-
łych buteleczkach, a w paru krajach – na re-
ceptę. Powinien powstać Pomnik Polskiego
Spirytusu. To polski bohater od wieków.

Na początku powstania  poradnika
antywirusowego w TVP Info, jeden z tele-
widzów zapytał, czy wypicie kieliszka
mocnego alkoholu może go zabezpieczyć
przed wirusem. Odpowiedź zwaliła mnie
z kanapy: - W pewnym sensie tak, ale mu-
siałby to być alkohol przynajmniej 60-, 
a najlepiej 70-procentowy, a takiego prze-
cież nie da się wypić. 

Panie doktorze, panie doktorze…
Zbigniew D. Skoczek

Skok w bok

CHWała DUCHOWi 

CZyTELNIKU!

WyPOżyCZ kSiążkę
nie WyCHODZąC Z DOmU

Ibuk Libra www.libra.ibuk.pl to czy-
telnia on-line podręczników akade-
mickich,  książek naukowych oraz
literatury popularnej w języku pol-
skim. Platforma owa umożliwia czyta-
nie na komputerze, smartfonie,
laptopie czy tablecie przez całą dobę,
siedem dni w tygodniu. Wszędzie
tam, gdzie jest dostęp do Internetu. 

dostęp z domu możliwy jest po
uzyskaniu kodu Pin, który można

uzyskać telefonicznie  (22) 789 71
02 wew. 23 w godz. 8.00 - 16.00
lub pisząc na e-mail: kontakt@bib-
liotekacelestynow.pl Proszę tylko
podać numer karty czytelnika 
w celu weryfikacji. 

Polecamy także strony internetowe:
https://wolnelektury.pl/ i https://lek-
tury.gov.pl/ Strony te zapewnia-
ją bezpłatny dostęp do lektur szkol-
nych. Biblioteka

W związku z przedłużającym się zamknięciem Biblioteki Publicznej w Celestynowie
zapraszamy naszych czytelników do korzystania z platformy iBUk LiBRa - czytelni czynnej całą dobę
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Głównym profilem działalności
firmy, jest sprzedaż i montaż tzw.

stolarki otworowej, czyli drzwi we-
wnętrznych i zewnętrznych, okien,
bram garażowych czy parapetów. 
W swoim portfolio posiada również
elementy wyposażenia wnętrza: ro-
lety, plisy, moskitiery oraz panele
podłogowe z podkładem. Dzięki salo-
nowi o ponad 60 m2 powierzchni,
klienci przed zakupem mają możli-
wość dokładnie zapoznać się z towa-
rem. Bogata ekspozycja drzwi
wewnętrznych, zewnętrznych, rolet,
plis, paneli i parapetów sprawia, że
salon w Celestynowie jest jednym 
z największych i najlepiej wyekspo-
nowanych punktów w powiecie

otwockim. Dzięki usłudze montażu,
klienci mogą liczyć na zniżki podat-
kowe, natomiast ci, którzy chcą wyko-
nać montaż we własnym zakresie, na
pomoc logistyczną. Prawie dwuletnia
działalność zaowocowała ogromną
ilością montaży i zadowolonych klien-
tów oraz wieloma pozytywnymi ko-
mentarzami, m.in. na Facebooku, za
co bardzo serdecznie dziękujemy. 

Ważnym aspektem przy tworzeniu
działalności, była chęć zapewnienia
mieszkańcom gminy celestynów i po-
wiatu otwockiego dostępu do towaru
czy montażu bez konieczności ruszania
w dalszą podróż. Firma zapewnia bez-
płatny pomiar i wycenę, bez względu
na usytuowanie. Dzięki temu nie tylko

osoby młode, myślące o budowie czy
remoncie korzystają z usług firmy Bra-
Dom, ale również osoby starsze bez
wychodzenia z domu mogą liczyć na
fachową pomoc. Firma współpracuje z
największymi producentami stolarki 
w Polsce, takimi jak:. PORTA, POL-SKONE,
DRE, ERKADO, ALUPLAST, VEKA. 

Dzięki tej współpracy cały czas pod-
nosimy swoje kwalifikacje poprzez
szkolenia i zdobywane certyfikaty.
Ciągły rozwój firmy sprawia, że coraz
więcej zapytań pada z dalszych regio-
nów niż powiat otwocki. Jednakże
główna i priorytetowa zasada firmy, to
być pod ręką i wychodzić naprzeciw
klientom z powiatu, gminy, Celesty-
nowa, naszej małej ojczyzny."

Firma BraDom rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2018 roku.
Siedzibę ma w Celestynowie przy ulicy Osieckiej 2, w budynku byłej piekarni „natura” na i piętrze.

Jest firmą rodzinną, stworzoną przez Daniela Piekarskiego i Sławomira Zakrzewskiego, mieszkańców Celestynowa. 

BRaDOm nam SłUży

BraDom s.c.  Celestynów, ul. Osiecka 2 , tel. 535-713-007
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GOkiS w akcji
W czasie pandemii Gminny Ośrodek kultury i Sportu, mimo od-
wołanych zajęć, spotkań publicznych, imprez masowych i kon-
certów, nie próżnuje. 

Organizuje przeróżne konkursy, internetowe zajęcia z in-
struktorami, ale także pracownicy odnawiają pomiesz-
czenia hali sportowej, wykorzystując czas jej zamknięcia
dla miłośników sportu. Pomalowane są szatnie, łącznik,
prysznice, a w najbliższym czasie także odnowione będą
inne pomieszczenia, w tym sala sportowa.

Poniżej kilka pomysłów na trening domowy:

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=VnDXI04Wkvc
https://www.youtube.com/watch?v=WCjVoZJnF8M
https://wordwall.net/pl/resource/965932/sportowa-krzy%c5%bc%c3%b3wka
https://www.youtube.com/watch?v=6IZPtkn4-
j8&fbclid=IwAR3Faly9gyXnyw_LiWGwPrE9wakA8R5Jzj70rU_tLrRbT02Vi-
Qimnrbrv9w
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcyJE2g&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR3ERyCIk7hSWqa1itiLodj-fJp4hLv6L3mFLIrbPxkj6pCXMLB-kStKlEM
https://www.youtube.com/watch?v=hg_NxIHkBX0&t=3s&fbclid=IwAR2C9tVn
b-QbvOMwOayB4S9aKTy_jFnxNE5xFTBLFjBWQiOATwP604F-5GM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=zCnTl-Mki9g
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Sabina kościkiewicz
mOJa CiOCia, kTóRa ODeSZła

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą… (ks. Jan Twardowski)”

Wswoim życiu spotykamy różnych ludzi: takich, którzy są 
z nami na chwilę i takich, którzy towarzyszą nam w ra-

dości i smutku… To ich bliskość buduje nas
i dodaje nam skrzydeł, pomaga
rozwijać się i popełniać
błędy… Mam szczęście.
Znam i znałam takie
osoby. Jedną z nich
była siostra mo-
jego taty – Sa-
bina Kości-
kiewicz. Ode-
szła od nas po
ciężkiej cho-
robie 29
marca… Nie-
którzy znają
ją jako pa-
nią od fizyki,
z którą zgłę-
bialiśmy prawo
A r c h i m e d e s a .
Inni pamiętają ją
jako instruktorkę
ZHP, komendantkę
hufca w latach 1979-
1980. Niejedna har-
cerska przygoda, obóz,
ognisko nie odbyłyby się
bez jej zaangażowania.
W la- tach dziewięćdzie-
siątych wszyscy mieliśmy
lodówki od Kościkiewiczów,
jedliśmy pierogi z Fabo...
Często spotykaliśmy ciocię 
w sklepach, czy na ulicach Cele-
stynowa – zawsze zabieganą,
pełną energii, uśmiechniętą i życzliwą.
Nieraz zamieniliście z nią słowo, ucię-
liście sobie pogawędkę lub
wymieniliście się
ważnymi

sprawami. Była zawsze obec-na w Celestynowie i związana 
z nim od urodzenia. Taką ją znaliście.  Z powodu pandemii ko-

ronawirusa odebrano Wam możliwość pożeg-
nania Sabiny Kościkiewicz, która

Celestynowowi podarowała tak wiele.
Gdy odchodziła, świat naszej ro-

dziny się zatrzymał. Nic nie jest już
takie jak przedtem. Przy stole

jedno miejsce zostało puste.
Była dla nas dobrym du-

chem, który dbał 
o ciepło domowe i pie-

lęgnował relacje 
rodzinne. Uwielbia-

liśmy jej ciasta, sa-
łatki, bigos, wspól-
ne kawki na tara-
sie, ploteczki i po-
ważne rozmowy.
Dbała o nas
wszystkich. Zawsze
gotowa do pomocy
pojawiała się, gdy

jej potrzebowaliśmy,
nawet gdy o to nie

prosiliśmy. Niczego
nie oczekiwała w za-

mian. Niczego nie
chciała dla siebie. Żyła

dla nas – rodziny, przyja-
ciół, dla innych. Często za-

pominała o sobie. 
Dziś pogrążeni w smutku i ża-

łobie kolekcjonujemy nasze wspom-
nienia, malując powidoki naszej

pamięci. Jest z nami i w naszych
sercach. 

Tęsknimy 
za Tobą, Ciociu

Magdalena 
Przybysz



alarmowe
Pogotowie ratunkowe ...................................................................... 999
Straż pożarna ....................................................................................... 998
Policja ......................................................................................................997
Pogotowie gazowe ............................................................................ 992
Pogotowie energetyczne ..........991, 22 778 28 00, 22 778 28 22
Numer ratunkowy .............................................................................. 112
gmina
Urząd Gminy w Celestynowie ..................................... 22 789 70 60
Posterunek Policji w Celestynowie
(pp-celestynow@ksp.policja.gov.pl).......22 789 70 07 (do 23.00)
Dzielnicowi gminy Celestynów
(sprawy sąsiedzkie i rodzinne)........... 600 997 474,  600 997 500
Ośrodek Zdrowia w Celestynowie ..............................22 506 51 71
Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia NMP w Celestynowie ....................... 22 719 27 44
BS w Celestynowie ........................................................... 22 789 70 24
Nadleśnictwo Celestynów .............................................22 789 70 03
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.. 22 789 70 61
Poczta ....................................................................................22 789 71 00
Zakład Obsługi Szkół .......................................................22 789 89 64
ZS w Celestynowie ................................22 789 70 10, 22 789 70 92
SP w Celestynowie ........................................................... 22 789 70 22
SP w Starej Wsi ...................................................................22 789 70 46
SP w Ostrowie .................................................................... 22 789 71 07

SP w Regucie ...................................................................... 22 789 70 49
Przedszkole w Starej Wsi ................................................ 22 789 74 80
Przedszkole w Celestynowie ........................................ 22 789 70 39
GOKiS..................................................................................... 22 789 71 02
Gospodarka Komunalna...................................................22 789 70 52
Konserwatorzy sieci wodociągowej GK 
1. Waldemar Floriańczyk................................................. 607 328 158
2. Stanisław Celiński ..........................................................602 468 728
Konserwatorzy sieci kanalizacyjnej:
1. Artur Górecki................................................................... 789 027 259
2. Robert Maleszewski...................................................... 886 858 533
3. Robert Ryfka.....................................................................511 229 265
4. Bogdan Laskus................................................................ 607 327 834
Powiat
Komenda Powiatowa Policji ..................................... 22 779 40 91-6
Komenda Policji w Karczewie .......................................22 780 65 77
Państwowa Straż Pożarna w Otwocku.......................22 718 16 20
Nadleśnictwo Celestynów .............................................22 789 70 03
Szpital Powiatowy w Otwocku .................................... 22 778 26 00
Biuro numerów ........................................................................... 118 913
Starostwo Powiatowe w Otwocku ............................. 22 778 13 00
Wydział Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Otwocku ........................ 22 788 15 34
Urząd Skarbowy w Otwocku ........................................ 22 778 23 01
ZUS w Otwocku .................................................................22 719 45 60

ważne TELEFONY

Porady Prawne niePłatne dla mieszkańców gminy - zawieszone do odwołania 
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W związku z aktualnym zagrożeniem epide-
miologicznym Zespół interdyscyplinarny infor-
muje mieszkańców i klientów, iż zostały
wprowadzone ograniczenia w kontaktach bez-
pośrednich na linii klient-pracownik. mimo
utrudnionych warunków staramy się konty-
nuować naszą pracę. 

W takich sytuacjach jak obecna, bardzo ważna jest
solidarność społeczna. Apelujemy o odpowiedzial-
ność nie tylko za siebie, ale też za osoby z naszego
sąsiedztwa. Jeżeli jesteśmy świadkiem przemocy,
zgłośmy to policji lub pod któryś z numerów inter-
wencyjnych. Możemy w ten sposób ocalić czyjeś

zdrowie lub nawet życie. Zawiadomienie o przestęp-
stwie przemocy może złożyć każdy- nie tylko osoba
pokrzywdzona. Również osoba, która podejrzewa, że
doszło do takiego przestępstwa. Obecnie zachęcamy,
aby składać zawiadomienia o przestępstwie lub
wykroczeniu drogą mailową, telefonicznie lub
listownie. Zachęcamy wszystkie osoby, które doz-
nają przemocy, do szukania pomocy w wyjściu z tej
sytuacji. Ukrywanie i tuszowanie przemocowych in-
cydentów prowadzi do coraz większych problemów.
Im szybciej rodzina objęta zostanie kompleksową po-
mocą , tym lepsze i szybsze będą pozytywne zmiany.
Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub czujesz, że
czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone, zadzwoń:

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestyno-
wie 22 789 70 54 wew. 139/140

• Posterunek Policji w Celestynowie 22 789 70 07

• Numer alarmowy 112 – pracownik przekieruje twoje
zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych: poli-
cji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego

• Zadzwoń na „niebieską linię” (801 120 002) –
konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, powiedzą,
jak możesz pomóc ofierze przemocy w rodzinie, jak
reagować na przemoc oraz wskażą miejsca i formy
pomocy w twojej najbliższej okolicy.

W OBLICZU KORONAWIRUSA
Służby nadal działają i wspierają osoby dotknięte przemocą



Zapraszamy mieszkańców gminy i nie tylko do odwiedzenia profilu Celestynowa na Facebooku. Staramy się w tym jednym
miejscu zebrać informacje ze wszystkich placówek działających na terenie gminy. Znajdziecie w nim m.in. zapowiedzi

nadchodzących imprez celestynowskiego ośrodka kultury oraz informacje o gospodarce komunalnej i urzędzie.

doŁącz
do nas


