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2 akTUalNOści

ołTarze
BożeGo cIała

ołtarz na schodach Urzędu Gminy zbudowali mieszkańcy ul. otwockiej

ołtarz na terenie przykościelnym wykonany przez mieszkańców 
sołectwa Tabor

ołtarz przy Hali Sportowej. dzieło mieszkańców sołectwa Lasek
ołtarz obok Przedszkola.

Pomysł i budowa mieszkańców ulic zacisze, Sucharskiego i zielonej
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Upalny czerwiec
pozwolił na do-

kończenie zaczętych
w maju inwestycji
drogowych i rozpo-
częcie nowych. Sprzy-
jało temu również
pozyskanie środków

zewnętrznych, m.in.  na  zakup dla dwóch sołectw
urządzeń w ramach siłowni plenerowej oraz urzą-
dzenie strefy relaksu i terenu przyległego, a także
na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Słoneczna pogoda pozwoliła też na orga-
nizację wielu integracyjnych imprez na terenie
sołectw, które jak zwykle cieszyły się olbrzy-
mim zainteresowaniem mieszkańców. Miały
miejsce interesujące spotkania kulturalne (z re-
żyserem, aktorem Cezarym Harasymowiczem,
aktorkami Teatru Królewskiego Sylwią Ma-
jewską i Aliną Więckiewicz), debaty na temat
bezpieczeństwa, konsultacje z mieszkańcami
Pogorzeli w sprawie ul. Pięknej i warsztaty li-
derów sołectw. Wiele też działo się w sporcie:
rozegrano turniej piłki siatkowej o puchar
wójta, Celestynowski Maraton Fitnes i mecze
w RKS “Bór”. Zakończył się rok szkolny, a tym
samym rozpoczął czas wakacji, co najbardziej
ucieszyło dzieci i młodzież, którym redakcja
życzy codziennego słońca, wielu ciekawych
przygód i uprasza o bezpieczne  spędzanie wol-
nego czasu. Drukujemy też ankietę, prosząc
przy tym o jej wycięcie, wypełnienie i złożenie
w Biurze Obsługi Mieszkańcow w Urzędzie
Gminy Celestynów przy ul. Reguckiej 3.

Następny numer ,,Celestynki” ukaże się do-
piero po wakacjach. 

Andrzej Kamiński,
Redaktor Naczelny

Słowo
od redakcjI

dofINaNSowaNIe Na USUNIęcIe azBeSTU
Gmina celestynów pozyskała z wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska dotację w wyso-
kości 21.000,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu swojej gminy.
dodatkowe środki własne przeznaczone na ten cel to kolejne 21.000,00 zł. za łączną kwotę 
41 000,00 zł w 2019 r. roku zostanie odebranych aż 162 ton wyrobów azbestowych z około 100
nieruchomości.

Osoby, które mają już gotowy eternit do odbioru tj. zdemontowany i składowany na terenie posesji, prosimy
o jak najszybsze złożenie wniosku. Odbiory planowane są na czerwiec-sierpień 2019 r. Wszelkie informacje
można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony
Cywilnej Urzędu Gminy w Celestynowie, tel. 22 789 70 60 wew. 112, pok. 39.

Gmina celestynów planuje budowę nowej sta-
cji uzdatniania wody. Na ukończeniu jest już do-
kumentacja projektowa, pozyskano także
działkę w regucie pod tę inwestycję. Tak więc 
w najbliższych latach, z wykorzystaniem środ-
ków unijnych, zostanie wybudowana nowa sta-
cja uzdatniania wody, co pozwoli zabezpieczyć
stale rosnące potrzeby mieszkańców na pobór
dobrej, pitnej wody. 

Niemniej jednak obecnie musimy pamiętać, by racjo-
nalnie korzystać z wody, a w okresie wysokich tempe-
ratur, używać jej wyłącznie do celów socjalno -
bytowych. W związku z powyższym wydane zostało
zarządzenie, by od 11 czerwca nie podlewać ogród-
ków, nie myć samochodów...  Występujące wysokie
temperatury powietrza zewnętrznego wpływają dia-
metralnie na zwiększenie zapotrzebowania na wodę.
Pomimo zwiększonej intensywności uzdatniania wody
oraz jej dostarczania do sieci wodociągowej  następuje

znaczny spadek ciśnienia. Problem znacząco nasila się
w godzinach wieczornych, kiedy właściciele nierucho-
mości rozpoczynają podlewanie ogrodów przydomo-
wych. System wodociągowy na terenie gminy
Celestynów wraz z istniejącymi stacjami uzdatniania
wody  pracuje, wykorzystując  maksymalne możliwo-
ści zainstalowanych urządzeń i nie jest przygotowany
do tak dużego zużycia wody, jaki został zanotowany
w ostatnich tygodniach. Ograniczenie poziomu zuży-
cia wody ma na celu zabezpieczenie w pierwszej ko-
lejności podstawowych potrzeb socjalno – bytowych
mieszkańców. Za utrudnienia przepraszamy.

oGraNIczeNIa zUżycIa wody 

Gmina Celestynów z sukcesem złożyła wniosek o udzielenie do-
tacji ze środków Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
i Turystyki na zakup dla dwóch sołectw urządzeń w ramach si-
łowni plenerowej oraz urządzenie strefy relaksu i terenu przy-

ległego. W jednej z tych miejscowości przewidziany jest również plac zabaw. Wysokość dofinansowania
wyniesie 68 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Roz-
woju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym „Otwarte Strefy Ak-
tywności edycja 2019". Zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie dwóch Otwartych Stref Aktywności
zlokalizowanych w miejscowościach Dąbrówka oraz Ponurzyca. Dla miejscowości Dąbrówka zaku-
pionych zostanie 8 różnych urządzeń siłowni plenerowej, wykonana strefa relaksu obejmująca: stół do sza-
chów/warcabów i tenisa stołowego, kosze na śmieci oraz nasadzenia krzewów. W miejscowości Ponurzyca
dofinansowanie obejmie siłownię plenerową – zakup 6 różnych urządzeń, strefę relaksu obejmującą: ławki,
stół do szachów/warcabów i tenisa stołowego, nasadzenia krzewów, zakup koszy na śmieci oraz doposażenie
placu zabaw w 3 urządzenia zabawowe tj: linarium, drabinkę wielofunkcyjną, huśtawkę metalową ,,bo-
cianie gniazdo”. Plac zabaw zostanie ogrodzony. Zadanie ma być zrealizowane do 15 października br.

Pozyskaliśmy nowe środki 
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17 czerwca  odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Pięknej w Pogorzeli, doty-
czące dokumentacji projektowej przebudowy tej drogi, gdyż w tym roku Gmina
celestynów przystąpiła do jej opracowania.

Projektant Michał Michniewicz wraz z kierownikiem referatu in-
westycji Katarzyną Bojanowską-Niewczas oraz wójtem Witoldem
Kwiatkowskim omówili koncepcję przebudowy drogi, miejsca po-
szerzenia pasa jezdni w wybranych odcinkach mijanki. Miesz-
kańcy, radny Wiesław Jagiełło oraz przedstawiciele rady sołeckiej
m. in. Tadeusz Floriańczyk zwrócili uwagę na problem odwod-
nienia drogi i konieczność spowolnienia ruchu np. poprzez bu-
dowę progów zwalniających. Wszystkie wnioski mieszkańców
zostały zanotowane i przekazane projektantowi.

koNSULTacje Na UL. PIękNej w PoGorzeLI

zakończoNe I rozPoczęTe INweSTycje

łącznik przy Szkole Podstawowej w celestynowie przy 
ul. Św. kazimierza jest już ocieplony, dach wyremontowany 

i z zamontowaną fotowoltaniką. wymienione są rówwnież grzejniki 
w całej szkole, jak też oświetlenie

Ul. Świerkowa w Pogorzeli. 
ostatni etap budowy o dł. 185 mb. 
wykonawcą jest firma Tomiraf sc.Gminny ośrodek kultury i Sportu jest już po termomodernizacji

dyskusja o Pięknej

Budynek Szkoły Podstawowej w regucie jest ju z po termomodernizacji. 
wymieniono też w szkole grzejniki i oświetlenie na bardziej oszczędne
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wójt otrzymał 
woTUm zaUfaNIa I aBSoLUTorIUm

***
Radni na sesji 28 czerwca przyjęli plan zagos-
podarowania przestrzennego dla części miejs-
cowości Pogorzel o obszarze ok. 16 hektarów.
Teren ten został zakwalifikowany do strefy in-
westycyjnej, związanej z ekstensywną zabu-
dową mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.

***
Na czerwcowej sesji przyjęto Regulamin Wy-
nagradzania i Przyznawania Dodatków Nau-
czycielom zatrudnionym w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Ce-
lestynów. Co prawda Karta Nauczyciela okre-
śla w drodze regulaminu wysokość stawek
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz warunki pracy, a także
szczegółowe warunki ich przyznawania przez
organ prowadzący, ale przyjęty przez radnych
regulamin został uszczegółowiony i dostoso-
wany do obowiązujących aktualnie przepisów
prawa. Ponadto został uzgodniony z repre-
zentatywnymi związkami zawodowymi.

NewSy

Sesja rady Gminy celestynów, która odbyła się
28 czerwca, będzie nazywana historyczną. Po
raz pierwszy, zgodnie z ustawą sejmową, wójt
witold kwiatkowski przedstawił radnym ra-
port o Stanie Gminy, który jak to stwierdził, bę-
dzie podstawą i odniesieniem do kolejnych
raportów. 

Stan gminy wójt przedstawił, odnosząc się do każ-
dej sfery działania samorządu: sytuacji finansowej,

demograficznej, społecznej, poziomu bezpieczeń-
stwa, oświaty i edukacji, wyposażenia w infrastruk-
turę techniczną i zagospodarowania przestrzennego,
ochrony środowiska naturalnego….Rada pozytyw-
nie oceniła raport i w głosowaniu elektronicznym jed-
nogłośnie obdarzyła wójta swoim zaufaniem. 

Drugim ważnym punktem obrad radnych było od-
niesienie się do sprawozdania z wykonania budżetu za
rok 2018, które przedstawił wójt. Wynikało z niego, że 
w roku ubiegłym plan dochodów gminy wykonany zos-

tał w 102%, czyli osiągnął kwotę 46,4 mln, a plan wy-
datków osiągnął na koniec roku kwotę 46,5 mln, co daje
95,4%, z czego na inwestycję wydano 8,5 mln, w tym 1,2
mln z funduszy zewnętrznych. Dzięki temu w minionym
roku zbudowano lub zmodernizowano 21 dróg na tere-
nie gminy, w tym 7 dróg powiatowych sfinansowanych
wespół z powiatem otwockim. Ponadto zbudowano: 34
przydomowe oczyszczalnie ścieków, oświetlenie uliczne,
siłownie i place zabaw we wszystkich gminnych miejs-
cowościach, zakupiono wóz strażacki dla OSP Regut,
zmodernizowano celestynowskie targowisko, a także
pumptrack przy szkole w Celestynowie, ogrodzono 
boisko w Glinie i plac przy remizie w Dąbrówce, wy-
budowano boisko do koszykówki w Podbieli. Z zapre-
zentowanych wykresów graficznych wynikało, że
wydatki na inwestycje z roku na rok rosną, a dzięki
temu coraz więcej gmina buduje i modernizuje. Nic
zatem dziwnego, że radni jednogłośnie udzielili wój-
towi absolutorium, za co wójt Witold Kwiatkowski po-
dziękował: - Nie jest to wyłącznie moja zasługa, ale

radnych, dziękuję więc im za mądre i przemyślane de-
cyzje oraz twszystkich pracowników urzędu i współ-
pracowników. Bez was  nie mógłbym osiągnąć tak
dobrych wyników – podkreślił wójt Kwiatkowski. 
W imieniu pracowników skarbnik Agnieszka Kurek, za-
stępca wójta Piotr Rosłaniec i sekretarz Krzysztof Bo-
czarski wręczyli mu bukiet kwiatów, a radni i publicz-
ność podziękowali głośnymi brawami. AnKa
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Sołtysi i samorządowcy z gminy celestynów
wzięli udział 15 czerwca w warsztatach mają-
cych na celu wsparcie sołtysów w tworzeniu
planów rozwoju sołectw, a tym samym utwo-
rzeniu strategii gminy. 

Prowadziła je Jadwiga Olszowska-
Urban, która dawała przykłady innych

gmin i sołectw, które znakomicie wyko-
rzystały różne znamienne fakty z prze-
szłości, by uatrakcyjnić swoją
miejscowość  Zaprezentowała miejscow-
ość, w której przed wojną funkcjonowała
fabryka guzików. Mieszkańcy postano-
wili zatem zbierać guziki, by w końcu
otworzyć minimuzeum guzików. Przy tej
placówce pootwierały się punkty gastro-
nomiczne, lodziarnie, pierogarnie, bo ich
miejscowość stała się znana, a do mu-
zeum zaczęły zjeżdżać tłumy turystów. 

Przykład sprawił, że każdy uczestnik
szkolenia zaczął zastanawiać się, czym
może jego wieś zainteresować osoby 
z zewnątrz. Redaktor Andrzej Kamiński
zaproponował, by raz w roku organizo-
wać Rowerowy Rajd na Orientację po
terenie gminy. Uzasadnił to faktem, że
przed wojną w miejscowości Glina ist-
niała fabryka rowerów z drewnianymi
obręczami Franciszka Zawadzkiego,
który ponadto był wielokrotnym mist-
rzem w wyścigach rowerowych. Dodał,
że mieszkająca w Dąbrówce jego
wnuczka ma oryginalny rower z drew-
nianymi obręczami, który odziedziczyła
po swojej matce, a córce pana Fran-
ciszka i mógłby on służyć jako dosko-
nałe logo, a nawet dawać możliwość
zrobienia sobie przy nim zdjęcia.

Pomysł spodobał się i wiele osób
zaczęło dodawać różne szczegóły:
żeby rajd nazwać imieniem Franciszka
Zawadzkiego, że trasę ustalić tak, by
wiodła poprzez wiele sołectw i miejsc,
które warto pokazać, że można uru-
chomić noclegi dla uczestników 
w gospodarstwach agroturystycznych
albo w byłej szkole w Ponurzycy…Inni
wysuwali nowe pomysły, np. by cy-
klicznie organizować jakiś koncert, na
stacji PKP w Celestynowie urządzić
punkt informacyjny z wypożyczalnią
rowerów i bufetem dla turystów…

Warsztatów nie zakończyło to
spotkanie. Będą odbywać się cyklicz-
nie, aż wspólnie zostanie wypraco-
wana ogólna strategia rozwoju gminy.
Każdy sołtys i radny postanowił
sprawę promocji omówić z mieszkań-
cami, by na kolejnym spotkaniu móc
zaproponować już konkretne działa-
nia. I o to właśnie chodziło! AnKa

PromUję
Swoje SołecTwo

Pani jadwiga olszowska-Urban niezwkle interesująco prowadziła warsztaty
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o tym, jak skutecznie zaradzić zagrożeniom,
rozmawiali mieszkańcy gminy i przedstawiciele
policji. osoby starsze dowiedziały się, jak bez-
piecznie zachować się na drodze oraz jak nie
dać się oszukać oszustom, którzy wymyślają
coraz to sprytniejsze sposoby wyłudzania od
nich pieniędzy.

Komenda Powiatowa Policji 
w Otwocku z udziałem Celestynow-

skiego Koła Studenckiego dla Senio-
rów zorganizowała 12 czerwca debatę
społeczną o bezpieczeństwie. W spot-
kaniu uczestniczyli: komendant komi-
sariatu w Karczewie podinsp. Paweł
Glinka, policjanci z tzw. drogówki,
dzielnicowy posterunku w Celestyno-
wie asp. Robert Matosek i zastępca
wójta Piotr Rosłoniec. Debatę prowa-

dził oficer prasowy Komendy Powiato-
wej Policji nadkom. Daniel Niezdrowa.
Policjant informował, pouczał, ale też
na konkretnych przykładach przestrze-
gał. Mówił np.  o nieprawidłowym ko-
rzystaniu ze ścieżek rowerowych,
przejeżdżaniu rowerem po „pasach”,
chodzeniu prawą stroną jezdni.

Poinformował, że jeśli ktoś zauważy
jakiekolwiek nieprawidłowości w za-
chowaniu współmieszkańców, którzy
regularnie i w jakimś konkretnym miej-
scu łamią przepisy albo zakłócają spo-
kój, należy zaznaczyć to miejsce 
na Mapie Zagrożeń powiatu. 
Wystarczy wejść na stronę KPP 
w Otwocku i w zakładce poszukać
„Mapy Zagrożeń”. Takie miejsca patrole
policji będą monitorować. Podczas

dyskusji wielu seniorów wskazywało
niebezpieczne miejsca, na przykład
przy dworcu kolejowym, a wieczorami
na parkingu opodal, nieprawidłowo,
bo na chodniku parkujące samochody
przy ul. Św. Kazimierza w dni targowe,
nagminne jeżdżenie po chodnikach
przeznaczonych wyłącznie dla pie-
szych, nocne rajdy głośnych moto-
cykli…Na zakończenie komendant
podinsp. Paweł Glinka oznajmił, że de-
baty będą odbywać się częściej, a jeśli
gmina zechce, przyśle na spotkanie 
z seniorami informatyków, którzy prze-
szkolą, jak korzystać z komputera, by
samodzielnie każdy mógł na Mapie Za-
grożeń wpisywać niebezpieczne
miejsca. To znacznie przyspieszy inter-
wencje policji. AnKa

deBaTa o BezPIeczeńSTwIe
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rok SzkoLNy zakończoNy

absolwenci gimnazjum i podstawówki
18 czerwca w Szkole Podstawowej im. Bata-
lionu ,,zośka” w celestynowie rok szkolny za-
kończyli uczniowie ostatnich klas gimnazjum 
i pierwsze, od osiemnastu lat, klasy ósme
szkoły podstawowej.

Była to uroczystość pełna wzruszeń. Wspominając wy-
darzenia z dwóch ostatnich dekad funkcjonowania
gimnazjum, niejednej osobie zgromadzonej w sali
gimnastycznej szkoły łza zakręciła się w oku. Pierwszą
część wydarzenia zakończyło przekazanie na ręce dy-
rektor Anny Kędziorek sztandaru Gimnazjum im. por.
Józefa Czumy w Celestynowie oraz wyprowadzenie
go. Sztandar od tej chwili będzie znajdował się 
w szkolnej izbie pamięci.

Funkcjonujące od 1999 roku gimnazjum zakoń-
czyło swoją działalność, co jest konsekwencją reformy
strukturalnej w oświacie. W 2019 r. ukończył go
ostatni rocznik gimnazjalistów.

W drugiej części uroczystości rozdane zostały
świadectwa absolwentom oraz szkolne nagrody za

osiągnięcia w nauce, w sporcie oraz wysokie wyniki
egzaminów. Zastępca wójta gminy Celestynów Piotr
Rosłoniec wraz z kierownikiem Zakładu Obsługi Szkół
Edytą Wrzosek wręczyli dodatkowe nagrody dla naj-
lepszych uczniów gminy w kategorii gimnazjum i dla

ósmoklasistów. Podziękowania oraz gratulacje otrzy-
mali również rodzice i pedagodzy.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia
w dalszej edukacji oraz bezpiecznych i spokojnych 
wakacji.

czapki gimnazjalistów w górze. rok szkolny zakończony

Szkoła Podstawowa im. Batalionu zośka w celestynowie Szkoła Podstawowa im. Polskich dzieci Syberyjskich w Starej wsi

Szkoła Podstawowa w ostrowie Szkoła Podstawowa w Podbieli Szkoła Podstawowa w regucie

Uczniowie zakończyli rok szkolny i rozpoczęli wakacje. w gminnych placówkach oświatowych odbyły się uroczystości, 
podczas których wręczone zostały nagrody za osiągnięcia w nauce oraz sporcie. 

Gratulujemy i życzymy słonecznych wakacji. Poniżej zdjęcia z zakończenia nauki w szkołach gminy celestynów.
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Swoimi wspaniałymi głosami chór zapewnił muzycznie
oprawę mszy, a po jej zakończeniu dał koncert pieśni re-

ligijnych i patriotycznych.
Chór białoruski, jak też kilkanaście innych z Polski i za-

granicy, wziął udział w jubileuszowym 25. Międzynaro-
dowym Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Diecezji
Warszawsko-Praskiej ,,Sacrosong”, który od 2003 roku od-
bywa się w Otwocku w parafii Matki Bożej Królowej Pol-
ski w dniach 6 – 9 czerwca. Wcześniej, bo od 1994 roku,
miał miejsce w katedrze warszawsko-praskiej. Tego-
roczny festiwal wygrał chór „Głos Duszy”, a  dzięki pro-
boszczowi ks. Mirosławowi Wasiakowi, wójtowi
Witoldowi Kwiatkowskiemu i nadleśniczemu Arturowi
Dawidziakowi, wystąpił w Celestynowie.

Chór liczący niemal 30 osób od lat występuje w wielu
krajach Europy, a w repertuarze ma utwory kompozytorów-
klasyków (D.Pergalezi, A.Vivaldi, G.F.Händel, I.S.Bach), jak
również współczesnych kompozytorów Białorusi, Ukrainy,
Rosji, Bułgarii, Polski i Łotwy.  W ten sposób chór ,,Głos duszy”
pragnie pomóc słuchaczom  dołączyć  się do świata muzyki
sakralnej. Dyrygentem chóru jest doktor nauk pedagogicz-
nych, docent wydziału sztuki wokalnej i chóralnej Białoru-
skiego Uniwersytetu Państwowego Kultury i Sztuki - Tatjana
Gażewska-Pieszak, a organistką – Kallinika Miedwiediewa. So-
listami natomiast: Alisa Lapienok, Irina Dieszko, Tatjana Ga-
żewska-Pieszak.

Po koncercie wiele osób nabyło płyty z pieśniami chóru,
by w domowym zaciszu raz jeszcze ich posłuchać. AnKa

GłoS dUSzy
PorUSzył Serca

Niedzielną południową mszę 9 czerwca w celestynowskim kościele uświetnił białoruski chór „Głos duszy” , 
który działa przy kościele św. Szymona i św. Heleny w mińsku na Białorusi.  
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18 czerwca po ciężkiej chorobie zmarł jerzy Bojanowski, wielo-
letni dyrektor zarządu dróg Powiatowych w otwocku. miał 69 lat.
kiedy 3 lata wcześniej przechodził na emeryturę, miał wiele pla-
nów na dalsze życie w gronie kochanej rodziny. Niestety, choroba
przekreśliła wszelkie plany. 

Rodzina, przyjaciele, pracownicy ZDP , samorządowcy
i myśliwi z Koła Łowieckiego „Sokół” pożegnali śp. Je-
rzego Bojanowskiego 22 czerwca, towarzysząc Mu 
w ostatniej mszy św. w kościele celestynowskiej para-
fii, a także w ostatniej drodze. Spoczął na cmentarzu 
w Celestynowie. Cześć Jego Pamięci. Red.

Pożegnanie
jerzego Bojanowskiego

wSPomNIeNIe
Z Jurkiem siedzieliśmy w jednej ławce w celestynowskiej szkole podstawowej. Wiele też czasu spędzaliśmy poza szkołą. Snu-

liśmy plany dalekich podróży wzorem Tomka Wilmowskiego, bohatera powieści Alfreda Szklarskiego. Chcieliśmy wybrać się na
Czarny Ląd, do Australii, do Indian w Ameryce…W któreś wakacje zbudowaliśmy łódź, którą zamierzaliśmy opłynąć świat. Kiedy
była gotowa, wysmołowana i zapełniona ekwipunkiem, wodowaliśmy ją na stawie „Zajączkowskiego” w towarzystwie kibicujących
nam kolegów i koleżanek. Rzucona na wodę natychmiast zatonęła, pozostawiając po sobie tylko bąbelki na powierzchni, ku wiel-
kiej uciesze widzów. Ze spuszczonymi głowami wróciliśmy do swoich domów.

Po zakończeniu nauki w szkole każdy z nas poszedł swoją drogą. Spotkaliśmy się po latach już jako mocno dorośli. Jurek zarzą-
dzał drogami powiatowymi, a ja pracowałem jako dziennikarz „Linii Otwockiej”. Wtedy znów odżyły w nas marzenia, ale już nie 
o zdobywaniu świata, a wiążące się z wolnym czasem na emeryturze. Planowaliśmy wspólne wypady na ryby i polowania. Nie-

stety, nasze drogi znów się rozeszły wraz z odejściem Jurka do lepszego świata. Myślę jednak, że kiedyś znów się spotkamy i spełnimy wówczas, już bez przeszkód,
nasze dziecięce marzenia. Siądziemy do barki i wędrować będziemy po świecie, no może nieco innym, ale na pewno łagodniejszym.

Trzymaj się, Jurku i czekaj na mnie. Andrzej Kamiński
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22 czerwca w zielonce Bankowej pożegnaliśmy
zbigniewa ozimczuka  - wieloletniego mieszkańca
celestynowa, nauczyciela polonistę kierującego
Szkołą Podstawową w celestynowie w latach
1967-1974.  zmarł 15 czerwca w wieku 91 lat. 

Pan Zbigniew urodził się 4 marca 1928
r. w Maksymilianowie. Pochodził z ro-

dziny nauczycielskiej. Jako 16-latek został
wywieziony do Niemiec, gdzie pracował
w fabryce części samolotowych. Po wy-
zwoleniu i powrocie do Polski rozpoczął
naukę w studium nauczycielskim. Na-
stępnie ukończył studia wyższe i Szkołę
Instruktorów Teatralnych w Łodzi. Rozpo-
czął pracę w zawodzie jako nauczyciel.
Kierował szkołą m.in. w Kutach, a w naszej
gminie w Pogorzeli i Celestynowie. Po
przejściu na emeryturę wraz z żoną Zofią
-również nauczycielką -osiedlili się w Zie-
lonce Bankowej.

Prywatnie: wspaniały ojciec zara-
żający pasją do śpiewu, tańca i czyta-
nia. Mąż, który przez 65 lat nie
opuszczał na krok żony i wspierał we
wspólnych przejściach.

Dziadek pięciorga wnucząt i sze-
ściorga prawnucząt, którym zapewnił
usłane słodyczą dzieciństwo i najlep-
szy obraz "dziadziusia", jaki może po-
zostać w pamięci.

Z atencją wyrażają się o tak wyjątko-
wym człowieku mieszkańcy Celestynowa,
z którymi - jak wspomi- nają - prowadził
czasem długie dysputy. O uczniów trosz-
czył się jak o własne dzieci. 

Zawsze miał dla nich czas. Intereso-
wało go ich zdrowie, rodzina i sprawy dy-
daktyczne. Miał wyjątkowe szczęście 
w otaczaniu się dobrymi ludźmi.

Już po roku kierowania placówką 
w Celestynowie powołał Społeczny Ko-
mitet Budowy nowej szkoły przy ul.
Wrzosowej. Jak dobry reżyser dobrał
szczęśliwie zespół ludzi, w przeważającej
liczbie rodziców uczniów, decyzyjne
osoby m.in. z Jednostki Wojskowej w Ce-
lestynowie, by rozpocząć w tak trudnych
czasach dużą i nowoczesną inwestycję.
Pierwsze lekcje w nowym budynku od-
były się 14 grudnia 1974 roku.

zBIGNIew ozImczUk 

Sylwetkę śp. zmarłego pana zbigniewa przybliżyli wypowiedziami mieszkańcy celestynowa,
uczniowie oraz podwładni nauczyciele ze szkoły Podstawowej w celestynowie. 

jak wSPomINają SwojeGo NaUczycIeLa PoLoNISTę UczNIowIe:
- Dla mnie to wspaniały Profesor, bo od zawsze tak o nim mówię;

- Rozmiłował nas w literaturze pięknej;
- Do dziś pamiętam tekst przedstawienia pod kierunkiem pana Ozimczuka

na zakończenie roku szkolnego;
- Konsekwentnie uczył nas gramatyki;

- Pokochałem język polski;
- Dziękuję, że mogłem być Jego uczniem;

- Wymagający, ale wielkiej dobroci człowiek;
- Każdemu pomagał;

- Byłem wysokim chłopcem i zawsze na zajęciach praktycznych w suterenie w podpiwniczeniu obijałem
sobie głowę. Dziękuję, że moje dzieci uczyły się w warunkach bardzo dobrych.

Panie zbigniewie, był Pan także dla nas nauczycieli wyjątkowym człowiekiem i prawdziwym
przyjacielem. dziękujemy ci z całego serca. 

wyjątkowemu Przełożonemu - koleżanki i koledzy nauczyciele z celestynowa. 
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19 czerwca zakończyła się  ostatecznie historia
Gimnazjum im. Porucznika józefa czumy „Skry-
tego” w celestynowie. dwadzieścia lat minęło
od chwili, gdy w marcu 1999 roku ówczesne mi-
nisterstwo oświaty powołało do życia gimnazja.
1 września w celestynowskim Gimnazjum naukę
rozpoczęto w  7 klasach pierwszych.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi pod
kierunkiem dyrektor Doroty Stańczak od pod-

staw tworzyli swój nowy Dom – Gimnazjum. Wy-
pracowane zostały szkolne obyczaje, święta,
imprezy cykliczne.

Początki gimnazjum związane są ze szkołą
podstawową , w której na II piętrze przez 5 lat
uczyły się klasy pierwsze. Część nauczycieli szkoły
podstawowej przeszło do pracy w nowo powstałej
placówce.

W 2003 roku rada gminy nadała Gimnazjum w
Celestynowie imię porucznika Józefa Czumy. Fakt
ten uroczyście ogłoszono podczas rozpoczęcia roku
szkolnego. 31 marca 2004 roku odsłonięta została

tablica upamiętniająca patrona oraz nadano szkole
sztandar. W 2004 r Gimnazjum zostało włączone do
Zespołu Szkół i wtedy przez trzy lata szkołą kiero-
wała dyrektor Danuta Glinka.

Przez ławki gimnazjalne przewinęło się 2507
uczniów z terenu całej gminy. Pracowało w szkole
ponad 100 nauczycieli i  ponad 20 pracowników
obsługi. Zmieniały się na lepsze warunki pracy, po-
moce naukowe. Szkoła działała jak dobrze funkcjo-
nujący organizm. Gimnazjum otrzymało tytuł
„Szkoła z klasą”.

Dwadzieścia wspólnych lat to poważne inicja-
tywy i fantastyczne akcje. Wycieczki krajowe i za-
graniczne, wykłady, pikniki, finały WOŚP, zawody
sportowe z wieloma sukcesami, noce filmowe, dys-
koteki, apele, audycje, rajdy...

To organizowane akcje: Polubić czytanie, Dni
Matematyczno- Przyrodnicze, wędrówki szlakiem
patrona, Sprzątanie Świata, dni otwarte, Gimnaz-
jalne Igrzyska Olimpijskie, otrzęsiny, Oscary,  Dni
Języków Obcych i wiele innych….

Dwadzieścia wspólnych lat to radości i smutki,
czasami łzy. To porażki i zwycięstwa. To dobre i złe
oceny. Sprawdziany i prace domowe…To przyjaźnie
do końca życia, szkolne sympatie i nieporozumienia...

Szkołę tworzyło wielkie zaangażowanie
uczniów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsługi.
w związku z reformą ministerstwa oświaty 28
marca 2017 gimnazja w Polsce zostały formal-
nie zlikwidowane. Obecnie nauczyciele Gimnaz-
jum im. Porucznika Józefa Czumy „Skrytego”  pracują
w szkole podstawowej, a młodsze dzieci uczą się 
w dawnym budynku gimnazjum. Iwona Skóra

koniec historii Gimnazjum

dnia 18 czerwca 2019 r po raz ostatni sztandar Gimnazjum im. Por jó-
zefa czumy „Skrytego” uczestniczył w uroczystości zakończenia roku
szkolnego. 

Po założeniu w 1999 roku Gimnazjum w gminie Celestynów trwał proces orga-
nizowania szkoły, a jednym z etapów były starania o nadanie imienia i sztandaru. 

Wśród uczniów przeprowadzono głosowanie na wybór patrona szkoły. Pla-
cówka  współpracowała w realizacji tego zadania z Urzędem Gminy, Kuratorium
Oświaty i Ministerstwem Obrony Narodowej. Ogromy wkład pracy włożył w te
działania Tomasz Skrzypkowski, wicedyrektor i nauczyciel historii w Gimnazjum.

Na wniosek szkoły Rada Gminy Celestynów  uchwałą nr 41 z 26 sierpnia 2003
roku nadała Gimnazjum imię porucznika Józefa Czumy. Fakt ten uroczyście ogło-
szono podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004.Na uroczystym apelu, 
w obecności członków rodziny por. Józefa Czumy, 31 marca 2004 roku odsłonięta
została tablica upamiętniająca patrona oraz nadano szkole sztandar.

Jako komitet  fundacyjny sztandaru wystąpiła gimnazjalna rada rodziców,
którą reprezentował, m. in.  Bogdan Strzeżysz. Rodzice przekazali sztandar dy-
rektor Dorocie Stańczak, która wręczyła go uczniom. 
Środki potrzebne na  sfinansowanie zakupu sztandaru pochodziły od darczyńców,
którzy upamiętnieni zostali pamiątkowymi gwoździami w drzewcu sztandaru:
1) firma DFDS Transport Sp.z.o.o w Pruszkowie,
2) PZU S.A. w Warszawie,
3) Wiesław i Arkadiusz Sadowscy z firmy EL-SAD w Otwocku,
4) Elżbieta Matosek - Sklep Spożywczy w Celestynowie,
5) Bożena i Henryk  Młot  z firmy "Młot" Sp. J. w Ostrowiku,

6) Marek i Krzysztof Obroślak  z firmy "CELMER" w Celestynowie,
7) Bogdana Strzeżysz  z Podbieli – ówczesny radny powiatu otwockiego,
8) Dariusz Oskroba - Zakłady Piekarskie "Oskroba" w Celestynowie,
Ponadto przekazano podziękowania za wsparcie i życzliwość:
1) Tomaszowi Atłowskiemu - wójtowi gminy Celestynów,
2) Arturowi Kubajkowi - przewodniczącemu Rady Gminy Celestynów,
3) Ryszardowi Raczyńskiemu - Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty

W drzewcu sztandaru znajduje się łącznie 14 gwoździ, w tym m.in: samo-
rząd uczniowski, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum w Celestyno-
wie. W związku z wizytą sztandaru w Katyniu umieszczono na drzewcu znak -
Katyń 2005. Pierwszy poczet sztandarowy wybrany w 2004 roku to zwycięzcy
„Złotej Listy” – najlepsi uczniowie Gimnazjum wybrani głosowaniem rady pe-
dagogicznej: Dorota Bocian, Magdalena Wojciechowska, Jacek Kordel. Odtąd
corocznie wybierano do pocztu sztandarowego, a więc reprezentowania szkoły
– uczniów wyróżniających się wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi wy-
nikami w nauce. Sztandar towarzyszył społeczności szkolnej w ważnych chwi-
lach gimnazjalnego życia. Podnosił rangę uroczystości szkolnych, na sztandar
przyjmowane było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Reprezentował szkołę
podczas uroczystości gminnych i powiatowych.

W związku z reformą oświaty nastąpiło wygaszenie Gimnazjum  poprzez włą-
czenie go do organizmu Szkoły Podstawowej.  18 czerwca 2019 roku mury szkoły
opuścił ostatni rocznik uczniów Gimnazjum im. por. Józefa Czumy „Skrytego”. Sztan-
dar szkoły został uroczyście pożegnany i odprowadzony do szkolnej Izby Pamięci. 

Na podstawie informacji od Tomasza Skrzypkowskiego, Iwona Skóra

„Nauka, Praca, Ojczyzna” – pod patronatem „Skrytego”

Historia sztandaru Gimnazjum im. por. Józefa Czumy „Skrytego”
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1 czerwca w dyzinie miał miejsce Bajkowy dzień dziecka Po przywitaniu gości odbyło się przedstawienie dla dzieci w wykonaniu
Stowarzyszenia ,,Nasz dyzin" i rady sołeckiej . Było mnóstwo pyszności dla dzieci,  dobrej zabawy i - jak zawsze  - dużo wspaniałego humoru, 

a  dzięki strażakom oSP dyzin czuliśmy się bezpiecznie.

Bajkowy piknik w dyzinie

do Szkoły Podstawowej w Starej wsi im. Polskich dzieci Syberyjskich
21 czerwca przybyli niezwykli goście z japonii: masaja ouchi 
– muzyk grający na bębnach z miasta Hokkaido, który w niedługim
czasie ma na stałe zamieszkać w Polsce i karas fujiyama – nindża,
który uczy technik walki w abakusie w Tokio. jego ojciec był mist-
rzem miecza japońskiego. 

Przywiózł ich zaprzyjaźniony ze szkołą Ryotaro Sakamoto. Karas pokazywał dzie-
ciom i nauczycielom niektóre techniki ataku i obrony. Do pojedynku z nim sta-
nął też wójt Witold Kwiatkowski. Spotkanie z japońskimi gośćmi bardzo się
wszystkim podobało.

NINDżA W SZKOLE
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PoLSko-jaPońSkI
dzień w Lasku

otwarcia dokonał ryotaro Sakamoto, grając na bębnach

Publiczność z zachwytem przyglądała się widowisku

Prof. Sylwester Porowski i dyrektor Iwc „Unipress” Izabella Grzegory otwierają uroczystość

Uczniowie SP w Starej wsi prezentują grę biało - czerwonych kolorów
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w ramach tegorocznych obchodów setnej rocz-
nicy nawiązania stosunków dyplomatycznych
pomiędzy Polską i japonią Instytut wysokich
ciśnień PaN „Unipress” zaprosił do swojej pod-
warszawskiej siedziby w Lasku wielu gości z ja-
ponii i Polski, by wspólnie uczcić długoletnią
wzajemną współpracę.

Na spotkanie, zgodnie z dawną ja-
pońską tradycją, przywołał wszyst-

kich Ryotaro Sakamoto, grając na
bębnach, co niezwykle spodobało się
polskim gościom.

Uroczystość oficjalnie otworzyła dy-
rektor Instytutu Izabella Grzegory wraz
z prof. Sylwestrem Porowskim, jego
twórcą. Przypomniała długoletnią, nie-
zwykle przyjacielską współpracę z nau-
kowcami, a także artystami japońskimi
oraz udział gminy Celestynów i Szkoły
Podstawowej w Starej Wsi w goszcze-
niu dzieci japońskich, poszkodowa-
nych w wyniku trzęsienia ziemi w Kobe.
Wspomniała także o wystawie instala-
cji artystycznej japońskiego rzeźbiarza
- obecnego na spotkaniu - Kiyokatsu
Matsumiya, dzięki któremu  rok temu
ukazał się album z rysunkami dzieci ja-
pońskich i polskich z gminy Celesty-
nów. Symbolizowało to podanie sobie
wzajemnie rąk poprzez pół świata. 

Po zagajeniu spotkania nastąpiła
dyskusja o wzajemnej współpracy 
i przyjaźni między Polską i Japonią.
Podkreślano w niej, że mimo ogromnej
odległości, innej tradycji, można się
przyjaźnić i wspólnie podejmować
różne działania.

Po wymianie poglądów przyszła
kolej na część artystyczną. Najpierw
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Starej Wsi im. Polskich Dzieci Sybe-
ryjskich, które fantastycznym śpiewem
i tańcem nawiązały do polskiej tradycji
ludowej. Następnie popis śpiewu 
i tańca dały dzieci z Płocka - w ich
szkole także spędzały czas japońskie
dzieci z Kobe.  Po obiedzie i zwiedzeniu
laboratoriów oraz wystawy artysty
Matsumiya  dzieci z Płocka zachęciły
wszystkich do wspólnych tańców na
trawie. A na koniec spotkania dyrektor
Grzegory zaprosiła wszystkich na sma-
kołyki z grilla. AnKa

Pokaz walki karate w wykonaniu dzieci z Płocka

dzieci z Płocka zaprezentowały się w strojach ludowych…

... i dały popis tańca ludowego
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Nauczycielka plastyki U. frelek ze szkoły w Starej wsi zabrała swoich
uczniów do rzeźbiarza wiktora Piaseckiego, by mogły zobaczyć jak prze-
biega  tworzenie z kloca drewna figury św. floriana – patrona strażaków. 

Artysta, nim włączył piłę spalinową, by z pnia odciąć
zbędny materiał, opowiedział dzieciom o swojej pasji,

którą odkrył w sobie, będąc już dojrzałym mężczyzną.
Wcześniej zajmował się zawodowo stolarką, bo od dziecka
lubił drewno, więc wytwarzał z niego różne przedmioty
użytku codziennego: stołki, ławki, stoły, altany…Kiedyś
wziął do ręki dłuto i odpoczywając na ławce przed domem,
zaczął nim dłubać w kawałku drewna lipowego. Jakież było
jego zdziwienie, gdy z tego dłubania ukazał mu się Jezus
Frasobliwy. Pokazał żonie. Pochwaliła, a figurkę postawiła
na półce w widocznym miejscu. Któregoś dnia odwiedził go
kolega i widząc rzeźbę, zapytał, czy jest na sprzedaż. Wiktor
odmówił, tłumacząc, że jest to jego pierwsza praca rzeź-
biarska i chce ją zachować. Jednak zainteresowanie kolegi
jego pracą sprawiło, że dłuto brał do ręki już częściej. Dziś
ma za sobą kilkanaście wystaw, wiele nagród i wiele zapro-
szeń z całego kraju na plenery rzeźbiarskie. 

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały artysty, ale
czekały na obejrzenie go przy pracy. Poszła zatem w ruch
piła spalinowa, którą z pnia odcinał zbędne kawałki drewna.
Po pewnym czasie dostrzec już można było twarz świętego
z hełmem na głowie, a następnie tułów, ręce i nogi. Dzieci,
obserwując pracę rzeźbiarza, nie mogły się nadziwić, że 
w tak krótkim czasie z drewnianego kloca pokazał się św.
Florian jak żywy, bo nawet wyraz twarzy wskazywał na jego
odwagę i stanowczość. 

Cóż, trudno przewidzieć, czy któreś z tych dzieci za-
chłyśnie się pasją tworzenia, ale pewne jest, że ta lekcja pla-
styki zapadnie im na długo w pamięci. AnKa

Lekcja plastyki u rzeźbiarza
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w roku bieżącym obchodzimy stulecie nawiązania ofi-
cjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Pol-
ską i japonią. jednak pierwsze nasze kontakty 
krajem kwitnącej wiśni zaczęły się już w XVI wieku za
sprawą biskupa Bernarda maciejowskiego (później-
szego prymasa Polski). 

W mieście Amakusa na wyspie Kiusiu ist-
nieje aż sześć różnych muzeów poświęco-
nych działalności Kościoła katolickiego 
w XVI i XVII w. W jednym z nich - budynku
Kolegium Amakusa - wystawiona jest no-
tatka w języku polskim. Pierwszym natomiast Japoń-
czykiem, który w 1892 roku odwiedził Polskę był
major Yasumasa Fakushima, odbywający samotną po-
dróż konną z Berlina do Władywostoku. Z kolei 
w 1904 roku podczas wojny rosyjsko-japońskiej Ja-
ponię odwiedzili Józef Piłsudski i Roman Dmowski,
prosząc między innymi o łagodne traktowanie pol-

skich żołnierzy przymusowo walczących 
w armii rosyjskiej.

Wszystkie te fakty przypomniał 26
czerwca zaprzyjaźniony z gminą Celestynów
Japończyk Ryotaro Sakamoto  podczas spot-
kania z mieszkańcami. Przekonywał ponadto,
że kolory naszych flag narodowych są po-
dobne, bo biało-czerwone, a Fryderyk Chopin
– uwielbiany w Japonii – ma równie długie
palce dłoni jak Japończycy. Znaczącym na-
tomiast gestem przyjaźni ze strony Japonii
było repatriowanie do siebie w latach 1919-

1923 z Syberii ponad 700 polskich dzieci, gdzie je od-
karmiono, ubrano i następnie odesłano do Polski. Nasz
kraj odwzajemnił się, goszcząc poszkodowane w 1995
roku w wyniku trzęsienia ziemi w Kobe dzieci japońskie.
Przebywały one między innymi w szkole w Starej Wsi.
Dziś przyjacielskie stosunki również łączą gminę Cele-
stynów z Japonią. AnKa

Ponad wiekowe
KONTAKTy POLSKO - JAPOńSKIE

w gminie celestynów grant na realizację pro-
jektów społecznych trafił do Przedszkola Samo-
rządowego w ramach zakończonej pierwszej
edycji konkursu dobrosąsiedzkiego
„wzmocnij swoje otoczenie” organi-
zowanego przez Polskie Sieci elek-
troenergetyczne. Projekt „mobilne
miasteczko ruchu drogowego dla
dzieci” zostanie zrealizowany do
końca 2019 roku. 

Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie
najlepszych projektów związanych z rozwojem lo-

kalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia
społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie
w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do zna-
nego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet
partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą ak-
tywnie zmieniać swoją okolicę.

W gminie Celestynów zwycięski okazał się pro-
jekt, w ramach którego zostanie stworzone mobilne
miasteczko ruchu drogowego dla dzieci. - WzMOCnij
swoje otoczenie” to konkurs promujący inicjatywy spo-
łeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długo-
trwały ślad. Projekt mobilnego miasteczka ruchu
drogowego kształtuje właściwe postawy i nawyki za-
pewniające bezpieczeństwo na drodze. Rozwija dzie-
cięcą wyobraźnię i wspomaga umiejętności radzenia
sobie w różnych sytuacjach. Dzięki projektowi możliwe

będzie zwiększenie świadomego i odpowiedzialnego
uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym. Jesteśmy
przekonani, że zrealizowane działanie stanie się wizy-
tówką regionu i jego mieszkańców – mówi Beata Ja-

rosz – Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.
Lista laureatów konkursu „WzMOCnij swoje oto-

czenie” jest dostępna na stronie: www.wzmocnijoto-
czenie.pl w zakładce „Aktualności”.

zwycIęSTwo PrzedSzkoLa
SamorządoweGo
w ceLeSTyNowIe
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9 czerwca do szkoły w Podbieli, korzystając z za-
proszenia dyrekcji szkoły, rady rodziców i Sto-
warzyszenia rozwoju wsi, przybyło wielu
mieszkańców oraz gości z innych miejscowości
gminy celestynów, którzy przewidywali dosko-
nałą zabawę.

Inie zawiedli się! Działo się bowiem wiele, a do śmie-
chu było też mnóstwo okazji. Najpierw wystąpiły

dzieci najmłodsze w inscenizacji „Kocham cię mamo 
i tato” i tak te maluchy były rozczulające, że niejednej
mamie i niejednemu tacie łza zakręciła się w oku. Dzieci
starsze zaprosiły wszystkich na „Podróże małe i duże”, 
z których, co wskazywało na ich patriotyzm lokalny, za-
wsze z chęcią wracały do Celestynowa. Najwięcej jed-
nak uciechy sprawili rodzice w inscenizacji „ZOO”. Mamy
i tatusiowie, a także przewodnicząca rady rodziców Do-

rota Celińska-Szol i dyrektor szkoły Zofia Gajewska -
przebrani za małpy, świnie, słonia, dzika, żyrafę…ga-
niali po scenie, uciekając od „wściekłego” dzika.

Po występach, za które wszyscy artyści zebrali
olbrzymie brawa, dyrektor Zofia Gajewska zaprosiła
na teren przed szkołą, gdzie dzieci malowały wraz z
artystką Moniką Grajdą- Widulińską bardzo długi
transparent, inne poddawały się malowaniu twarzy
czy zmywalnych tatuaży, a jeszcze inne naciągały
rodziców lub dziadków na kupno loda. Wiele osób
obejrzało też wystawę prac plastycznych uczniów
szkoły pt: „Wolność jest w nas! Dumni ze swojej Nie-
podległej”. Ciekawym i niezwykle pożytecznym był
pokaz strażaków z OSP Podbiel, którzy zaprezento-
wali instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dorośli natomiast zasiedli za stołami w cieniu drzew,
by dogodzić swojemu podniebieniu kiełbaską 

z grilla,  smacznymi ciastami, truskawkami, bana-
nami…Kiedy wszyscy zaspokoili już apetyt, dyrek-
tor Gajewska zaprosiła na projekcję filmu Andrzeja
Kamińskiego „żeńcy”.  Autor, nim włączono film,
opowiedział o jego genezie, o magii towarzyszącej
kręcaniu poszczególnych scen, o aktorach, wśród
których był  zespół „Podbielanki”, znany wszystkim
Wit Laskus, Andrzej Powała i profesjonalny aktor Ja-
rosław Gruda. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się występ ze-
społu „Podbielanki”. Wystąpił on w plenerze i swoim
śpiewem towarzyszył tym, co po obejrzeniu filmu za-
siedli za stołami, by w cieniu ochłodzić się, delektując
pysznymi smakołykami. Wiele z tych osób wtórowało
zespołowi, kiedy śpiewał znaną im pieśń. Zrobiło się
więc swojsko i rodzinnie. I o to właśnie organizato-
rom chodziło. AnKa

ŚwIęTo rodzINy w PodBIeLI
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Sołtys wraz z radą sołecką, strażakami z oSP 
i GokiS-em zaprosili dzieci i ich rodziców 15
czerwca na dzień dziecka.

Na wszystkich, ale głównie na dzieci, czekało na
placu przy remizie wiele niespodzianek. Po przy-

witaniu przez sołtysa Marka Fokta, dzieci przywołał
do siebie magik Kacper Kulik i zaczął demonstrować
czarodziejskie sztuczki, które śmieszyły albo zapierały
dech w piersiach. Raz znikała z jego rąk wstążka, którą
po chwili znajdował u któregoś dziecka,  innym razem
sznur sam się rozwiązywał z supłów albo w niejasny
sposób z kart znikały czarne kropki. Śmiechu przy tym
było co nie miara, bo magik celowo się mylił lub prze-
kręcał imiona dzieci. Po zakończeniu pokazu prestidi-
gitatora dzieci posiliły się domowymi ciastami 
i lodami, by nabrać sił witalnych przed sportowymi
zmaganiami, które przygotował Michał Kwiecień 
z GOKiS-u. Młodsze wzięły udział w biegu sztafeto-
wym z przeszkodami na czas, a starsze grały w pla-
żową piłkę siatkową. Te, które nie miały ochoty na
sportową zabawę,  uczestniczyły w warsztatach pla-
stycznych, tworząc z kolorowego piasku wspaniałe
obrazy albo z okrzykami radości zsuwały się z plasti-
kowej zjeżdżalni. 

Dorośli również setnie się bawili. Na boisku do
siatkówki plażowej rozegrany został turniej w prze-
ciąganiu liny, co kibicującym dzieciom bardzo się po-
dobało, a szczególnie bawiło je, gdy tatusiowie 
i wujkowie wywracali się na piach. 

Kiedy zapadł zmierzch, kilka dąbrowianek spła-
wiło wianki z płonącymi świeczkami w wartkim stru-
mieniu. Towarzyszył temu śpiew: „Wiła wianki 
i rzucała je do falującej wody…” przy akordeonowym
akompaniamencie Ryszarda Pawelca. Były też inne
pieśni, ale już przy ognisku i kiełbaskach. I tak minęło
sobotnie popołudnie spędzone wesoło, trochę spor-
towo, a głównie rodzinnie. AnKa  

dąbrówka dzieciom

„Delikatesy Małgosia” Małgorzata Kostecka,
Sklep „BETI” Beata Zakrzewska, 

„KULFON”,  
„OSKROBA”,  

„MENUT” Przemysław Popis, 
„TIMBER” Maciej Kobus,

Sklep motoryzacyjny „RAFKON PARTS”,
„MGBUD” Maciej Galas, 

„JAN-BUD” Janusz Łukasik,  
„GTO” Tomasz Gocłowski, 

Marlena Majewska, Czesław żołądek, 
Marianna Witan, Justyna Popiel

Sponsorzy
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mimo okrągłej, bo 10 rocznicy utworzenia cen-
trum edukacji Leśnej w celestynowie Nadleś-
nictwo nie urządziło jej z pompą i oficjalnym
zadęciem. Nie było przemówień, orderów dla
zasłużonych, kwiatów…Było natomiast wiele
atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, któ-
rzy słoneczną niedzielę 23 czerwca postanowili
spędzić w ceL-u.

Tuż przy bramie witał gości olbrzymi
kleszcz, na szczęście z tworzywa, 

a liczne plakaty przestrzegały i po-
uczały, jak się przed „potworem” ustrzec. 

Zielarka prezentowała kwiaty i ro-
śliny, które pomagają w chorobach,
bartnik mówił o pożytecznej roli
pszczół, pilarz rzeźbił cudeńka piłą spa-
linową, policjanci szkolili, jak być bez-
piecznym w różnych sytuacjach,
członkowie stowarzyszenia „Pro Forta-
licium” demonstrowali wojskowe eks-
ponaty, sokolnik prezentował pracę 
z sokołem, a strażacy z PPSP z Otwocka
pozwalali dzieciom wejść do łodzi ra-
towniczej albo usiąść za kierownicą
wozu bojowego…Oblegane były też:
plac zabaw, ścieżka zdrowia, kącik leś-
niczego, strefa gier…Jednym słowem
każdy, mały i duży, mógł znaleźć dla
siebie coś interesującego. Nic zatem
dziwnego, że tego dnia CEL odwiedziło,
jak obliczył nadleśniczy Artur Dawi-
dziuk, który dziesięć lat temu otwierał
jedyne w kraju tak rozbudowane 
i z symbolicznym cmentarzem poleg-
łych z rąk hitlerowców i stalinowców
leśników, ponad tysiąc osób. 

Jedynym akcentem mówiącym o ju-
bileuszu było odsłonięcie muralu na
ścianie budynku. I tak właśnie powinny
w dzisiejszych czasach być obchodzone
wszelkie jubileusze. Brawo leśnicy 
z Nadleśnictwa Celestynów. AnKa

jubileusz ceL-u bez pompy
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kiedykolwiek zaprasza sołectwo zabieżki, jest
gwarancja, że będzie wiele niespodzianek. Tym
razem 23 czerwca sołtys z radą sołecką, radna 
i druhowie strażacy przeszli samych siebie w or-
ganizacji pikniku „Postaw na rodzinę”. 

Rodzin faktycznie było wiele, ale i wiele też osób
niebędących mieszkańcami Zabieżek. Zwabiła

ich, nie pierwszy  już raz, tematyka imprezy przy
strażnicy strażackiej. Najpierw popis sprawności po-
kazała drużyna młodzieżowa OSP. Nielegalnie roz-
palone ognisko MDP ugasiła, a następnie drużyna
ratownicza zajęła się matką i synem, którzy ucier-
pieli w wyniku strzałów z broni palnej chuliganów.
Akcja podobała się i nagrodzona została brawami.

Sołtys Katarzyna Kudlik i radna gminna Agnieszka
Wojtaś zaprosiły do remizy na przedstawienie „Kop-
ciuszek”, w którym znakomicie swoje role grały
młode mieszkanki wsi. Następnie był wspaniały wy-
stęp zespołu seniorów „Zawsze młodzi” z Kołbieli,
który zaprezentował wiele pieśni ludowych i oko-
licznościowych i  przypomniał, że Kołbiel byłaby
miasteczkiem, gdyby nie doły. W międzyczasie na
zewnątrz budynku najmłodsze dzieci zabawiała
wytrawna animatorka, która jako rekin gryzła te,
które źle tańczyły i na sygnał nie zdążyły stanąć na
wyspie - kartce papieru. Uciechy przy tym było co
nie miara, ale były też nagrody, które rekompen-
sowały porażki.  Dużym powodzeniem cieszyły się
dmuchane zjeżdżalnie, które zasponsorowała ko-

misja ds. działania przeciwalkoholowego gminy
Celestynów. Zainteresowani historią Zabieżek
mogli obejrzeć prezentację multimedialną przy-
gotowaną przez Andrzeja Mazka, dla smakoszy
były: fontanna czekoladowa, lody i kiełbaski, a dla
kobiet - stoisko Avon z kosmetykami Tuż przed
godz. 20. dzieci miały okazję wziąć udział w zaba-
wie obsypywania się kolorowym piaskiem. Im-
prezę zakończył zespół COVER, który zachęcił
wszystkich do tańca. Podest, wypełniony po
brzegi, spełniał swoją rolę do późnych godzin wie-
czornych. Tak Zabieżki przywitały pierwszy dzień
lata i oby w takich nastrojach ono przebiegało. Za
okazane wsparcie organizatorzy dziękują GOKIS -
owi oraz GKRPA. AnKa  

PoSTaw Na rodzINę
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rocznik 2010 po dwóch sezonach pobytu 
w I lidze mzPN, odnotowuje spadek

W rozgrywkach I ligi okręgowej MZPN sezonu
2018/2019 runda wiosenna, barw RKS-u rocznik
2010, pod wodzą trenera Jacka Bąka bronili:
Osiak T., Cieślik Sz., Fokt N., Jóźwiak B., Wojcie-
chowski F., Michalski M., żebrowski M., Szcze-
pański Sz., Struski I., Maleszewski K., Książek P.,
Rudnicki Sz., Jakub M. 

Można sobie zadawać pytanie: czego zabrakło do
utrzymania? Odpowiedź, patrząc na tabelę jest prosta 5
pkt. Jednak w przekroju całego sezonu, patrząc okiem ro-
dzica zabrakło przede wszystkim:  
• poczucia jedności drużyny, której wspólny cel jest
najważniejszy,
• walki „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”,
przez pełne 60 minut.,
• akceptacji zmienionych pozycji na boisku, co często
przeradzało się w frustrację na boisku i niepotrzebne
nerwy.,
• posypując głowę popiołem „większej cierpliwości
Nas Rodziców”!!!,
• lepszego przygotowania motorycznego zespołu.

Nie zabrakło jednak rzeczy dobrych jak wygrana z Wi-
chrem, Deltą czy kapitalny wygrany, pełen emocji
mecz w Grodzisku. W życie sportowca wkalkulowana
jest porażka (a za taką uważam spadek tego zespołu),
którą zespół rocznika 2010 przyjmuje z żalem ale 
i godnością. Nie ma obrażania się na siebie. Myślę, że
w chłopcy po wakacjach znajda motywację i siłę, aby
na wiosnę 2020 wrócić do elity.

Ze swej strony chciałbym podziękować chłop-
com, którzy nie byli powoływani na mecze ligowe.
Dzielnie trenowali i nie odpuszczali żadnego treningu.
Na wyróżnienie zasługuje Szymon R., którego podej-
ście do treningu można postawić za wzór do naśla-
dowania. Dziękujemy również trenerowi Jackowi, za
cenne rady i wytrwałość. Miłych wakacji drużyno,
ładuj akumulatory na nowy sezon!!!

PodSUmowaNIe roczNIka 2010

Grupa 2007/08  zakończyła zmagania piłkarskie
w II lidze okręgowej d2 młodzik. jeszcze przed
rozgrywkami założylismy sobie, że głównym
celem do zrealizowania będzie utrzymania ze-
społu w II lidze. oczywiście walka o najwyższy
cel, jakim jest awans, też był brany pod uwagę.

Sezon możemy zaliczyć do udanych, ponieważ cel zos-
tał zrealizowany, ale muszę przyznać, że problemów
nam nie brakowało. Jednak mimo tego chłopcy po-
stawili wysoką poprzeczkę  drużynom, które rywali-
zowały z nami  w rozgrywkach  ligowych.

W tym sezonie drużyny w naszej lidze rozgryw-
kowej były bardzo mocne. Trzeba zaznaczyć, że to
sama elita z okolicznych miejscowości. Kosa Kon-
stancin - spadkowicz z pierwszej ligi, Józefovia Józe-
fów - bardzo mocny zespół ,który ma za cel awans do
pierwszej ligi, OKS Otwock  - zawsze mocni i nieprze-
widywalni , Mazur Karczew  - pierwszy z beniamin-
ków , który prezentuje   wysoki  poziom oraz KS
Halinów  - drugi z beniaminków , wielka niewiadoma,
bo o tym zespole wiedziałem najmniej. 

Nasz zespół w rywalizacji z tymi drużynami wy-
padł bardzo dobrze. Wola walki, zaangażowanie, de-

terminacja, walka do ostatniej minuty gry sprawiły,
że zajęliśmy w naszej grupie trzecie miejsce. Uzyska-
liśmy wynik: 6 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki. Może
trochę smucić bilans bramkowy  21- 24 , ale to są
właśnie te problem, które trzeba rozwiązać. 

Liga już za nami. Teraz przyszedł czas  na odpo-
czynek. To moment, kiedy chłopcy mogą trochę od-
począć od futbolu, zregenerować się i naładować
swoje akumulatory. Czas jednak szybko upływa i nie-
długo zaczniemy przygotowania do nowego sezonu.

Muszę zaznaczyć,  że  utrzymane zespołu w lidze
w przyszłym sezonie będzie wymagało od zawodni-
ków  dużo więcej  potu na treningach.  

Wszystkie zespoły grające w ligach prezentują
tak wysoki poziom, że nie ma już przysłowiowych
chłopców do bicia.

Chciałbym też podziękować w imieniu własnym
i zawodników  wszystkim rodzicom, którzy swoim
dopingiem pomogli naszej drużynie w osiągnięciu ta-
kiego wyniku. Dziękujemy !!!. Trener: Waldek

Udany sezon grupy 2007/08
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w rundzie wiosennej do rozgrywek ligowych zostały zgłoszone dwie nasze drużyny. 

Grupa A rywalizowała na czwartym poziomie rozgrywkowym, a za przeciwników mieliśmy drużyny z Koł-
bieli, Radości, Wawra, Wilgi i Wólki Mlądzkiej. W dziesięciu spotkaniach wygraliśmy 3 razy, a 7 razy uzna-

liśmy wyższość przeciwników. Zdobyliśmy  43 gole, a straciliśmy 69. Warto zaznaczyć że w tej grupie większość
zawodników byla z rocznika 2012, a mimo tego nasza drużyna pod względem technicznym nie ustępowała
przeciwnikom. Niestety pod względem fizycznym już tak.

Grupa B rywalizowała na trzecim poziomie rozgrywkowym, a za przeciwników mieliśmy drużyny z Miętnego,
Otwocka, Pilawy i Sulejówka. W ośmiu spotkaniach wygraliśmy wszystkie swoje mecze, strzelając przy tym naj-
więcej w całej lidze bramek - 84 i tracąc tylko 24. W ten sposób awansowaliśmy do II ligi, gdzie będziemy mierzyli
się z jeszcze bardziej wymagającymi przeciwnikami. W treningach grupy 2011/2012 uczestniczy 27 małych spor-
towców Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę sportową właśnie z nami!

roczNIk 2005
Zawodnicy Boru Regut z rocznika 2005 nie zaliczą
sezonu do bardzo udanych. Wywalczonego jesie-
nią utrzymania w pierwszej lidze okręgowej nie
udało się powtórzyć już wiosną. Dwa zwycięstwa,
dwa remisy i aż dziesięć porażek spowodowało,
że  przyszły sezon drużyna zacznie w drugiej lidze.
Drużyna, po odejściu zimą kilku zawodników oraz
trapiona kontuzjami w trakcie sezonu, nie spros-
tała zadaniu, jakie postawił zarząd klubu. Nie-
mniej cele szkoleniowe, jakie ma trener Mateusz
Hajdacki, są realizowane. Potrzeba jedynie cier-
pliwości, aby zobaczyć efekty pracy i zawodników
grających na wysokim poziomie. 

SeNIor
Pierwsza drużyna Boru Regut sezon może zaliczyć
do udanych. Podopieczni Jacka Bąka zajęli wysokie
czwarte miejsce, notując 16 zwycięstw, 2 remisy 
i 8 porażek. Zespół strzelił 78 bramek, a dużą ce-
giełkę do tego wyniku dołożył Patryk Szrajder, zos-
tając królem strzelców ligi z 21 bramkami na
koncie. Mimo że zarząd klubu postawił drużynie
za cel awans do ligi okręgowej, osiągnięty wynik
został uznany za bardzo dobry. Z walki o awans
RKS odpadł dopiero w przedostatniej kolejce po
porażce z SRT Halinów. Teraz zawodników czeka 3-
tygodniowa przerwa wakacyjna i możliwe zmiany
w sztabie szkoleniowym oraz kadrze drużyny.  

koNIec SezoNU 
zespół rocznika 2009, prowadzony przez tre-
nera Bartłomieja masnego, rywalizował 
w III lidze okręgowej e2 gr.2. 

Był to bardzo pracowity okres dla zespołu oraz tre-
nera.  Pierwsza runda meczów ligowych to nie-
stety pasmo porażek z jedną tylko wygraną. 
Na całe szczęście runda rewanżowa okazała się dla
nas o wiele lepsza (2 zwycięstwa oraz remis).
Praca na treningach dała efekty i chłopcy w końcu
uwierzyli w swoje umiejętności. Ten sezon uwa-
żam za mało udany pod względem miejsca w ta-
beli. Jednakże bardziej cieszą mnie indywidualne
postępy moich podopiecznych. Pamiętajmy, że
szkolenie młodych adeptów futbolu nie odbywa
się tylko tu i teraz. Są to umiejętności oraz nawyki,
które mają procentować w przyszłości.  Pomimo
częstych braków kadrowych udało nam się za-
chować bezpieczne miejsce w tabeli i w przyszłym
sezonie znów spotkamy się w III lidze. Mamy na-
dzieję,  że chłopcy wejdą w nowy sezon ze zdwo-
joną siłą i pokażą, na co ich stać. 

Podsumowanie rundy wiosennej 

U-8 (2011/2012)

Puchar dla zwycięzców

11 drużyn dwuosobowych wzięło udział w II Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar wójta
Gminy celestynów. wśród zespołów było 8 par męskich i 3 pary żeńskie. 

Rozgrywkom na wysokim poziomie sprzyjała słoneczna pogoda. Panowie rywalizowali ze sobą w systemie
grupowym i pucharowym a panie w systemie każdy z każdym, dostarczając wielu sportowych emocji. Na-
grody, medale oraz puchary zwycięskie drużyny otrzymały z rąk zastępcy wójta gminy Celestynów Piotra Ro-
słońca. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy. Już teraz Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Celestynowie oraz Urząd Gminy w Celestynowie zapraszają na tę imprezę za rok.
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a f r y k a
dla wielu jest
wciąż egzotycznym, tajemniczym kontynen-
tem, a jedynie nieliczni mieli okazję do niej do-
trzeć i bliżej poznać żyjących tam ludzi. jednym
z takich podróżników jest ksiądz arkadiusz
Nowak ze Stowarzyszenia misji afrykańskich.
30 czerwca, mimo licznych obowiązków, od-
wiedził celestynów i podczas wieczornego 
w kościele spotkania opowiadał o swojej misji
niesienia wiary.

Ksiądz Arkadiusz Nowak   pracuje wśród Masa-
jów w Ngorongoro w Tanzanii, prowadząc

pierwszą tam ewangelizację. Niekonwencjonalny
misjonarz, pełen zachwytu nad światem i życiem,
autor książki „ Opluty przez Boga”, przepełniony jest
wdzięcznością dla Boga i ludzi  i pełen wiary w to ,
że to Jezus prowadzi a on mu tylko towarzyszy.

Zjednoczona Republika  Tanzanii leży we
wschodniej Afryce. To kraj dwóch bardzo różniących
się od siebie rzeczywistości, ponieważ powstała 
z  połączenie dawnych kolonii brytyjskich: Tanga-
niki i Zanzibaru (TAN+ZEN). Wyspę Zanzibar łączy
wielowiekowa więź z islamem oraz innymi krajami
muzułmańskim, natomiast  Tanganika była  pań-
stwem z rdzenną religią,  zanim nastało chrześci-
jaństwo. Obecnie w Tanzanii chrześcijanie stanowią
ok.62% z czego 30% to katolicy, 35,2%   muzuł-
manie a pozostały procent stanowią wyznawcy re-
ligii tradycyjnej. Swoją posługę duszpasterską
pełnią tam m.in misjonarze Stowarzyszenia Misji
Afrykańskich, a wśród nich ks. Arkadiusz Nowak.
Film, który misjonarz o. Nowak zaprezentował 
w celestynowskim kościele, przeniósł nas na Czarny
Ląd, ukazując życie i zwyczaje Masajów, jednej ze
120 grup etnicznych Tanzanii.

- Tradycyjnie życie Masajów skupia się wokół
bydła, które stanowi główne źródło pożywienia 
– komentował kolejne obrazy filmu ks. Nowak. 
- Miarą bogactwa mężczyzny jest liczba dzieci 
i bydła. Mężczyzna, który ma wiele dzieci i nie ma
bydła, lub odwrotnie, jest uważany za biednego.
Według wierzeń Masajów Bóg podarował im całe
bydło na świecie. Dlatego kradzież bydła od innych
plemion jest tylko odbieraniem swojej własności.

Praktyka ta jest coraz
rzadziej spotykana.
Masajowie mają
silne poczucie wspól-
noty, co pozwala im
dobrze działać ze-
społowo. Dzięki temu
czują się silni. Nie-
ważne, jaka jest po-
zycja Masaja w
społeczności, jest on
odpowiedzialny za
poprawne jej funk-
cjonowanie. Według
nich tylko współpraca może przynieść wymierne
korzyści. Tradycyjny masajski dom jest skonstruo-
wany dla ludzi, którzy ciągle się przemieszczają,
więc jego trwałość jest bardzo mała. Manyatty
(chaty) mają kształt owalu lub koła i są budowane
przez kobiety. Szkielet domu jest budowany 
z drewnianych tyczek, wbitych bezpośrednio 
w ziemię i przeplecionych mniejszymi gałązkami.
Taka konstrukcja jest następnie oblepiana mie-
szanką błota, trawy, krowiego gnoju i moczu oraz
popiołu. Manyatta jest mała (3 × 5 m), a jej wy-
sokość wynosi 1,5 m. Na tej niewielkiej przestrzeni
rodzina gotuje, je, śpi, prowadzi życie towarzyskie
i przechowuje żywność, paliwo oraz wszystko, co
posiada. W manyatcie często żyją również małe
zwierzęta gospodarskie. Wioski (enkang) są oto-
czone płotem w kształcie okręgu, który jest budo-
wany przez mężczyzn, zazwyczaj z ciernistej
akacji. W nocy bydło domowe, kozy i owce są za-
mykane w ogrodzeniu w centrum wioski, z dala od
dzikich zwierząt. Dla Masajów najważniejszym

wyznacznikiem jest ko-
horta, do której przyna-
leżą. Mali chłopcy, pomimo
że są zobowiązani wypasać
cielaki i jagnięta, gdy tylko
nauczą się chodzić, spę-
dzają dzieciństwo głównie
na zabawach. Dziewczynki
są odpowiedzialne za do-
datkowe prace przy goto-
waniu czy dojeniu. Co
około 15 lat powstaje
nowe pokolenie morans
lub inaczej murran (wo-

jowników). Nowe pokolenie wojowników jest
tworzone z chłopców w wieku 12–25 lat, którzy
osiągnęli już wiek dojrzewania i nie należą do
młodszej kohorty. Wysoki wskaźnik umieralności
wśród niemowląt Masajów doprowadził do nie-
uznawania dziecka do czasu, aż przeżyje trzy
miesiące, natomiast Masajowie, którzy żyją
zgodnie z tradycją, nie urządzają ceremonii po-
grzebowych, a zmarli są pozostawiani padlino-
żercom – podkreślił ks. Arkadiusz Nowak,
kończąc opowieść o Afryce. Za spotkanie 
z mieszkańcami Celestynowa podziękował mu
wójt Witold Kwiatkowski wręczając wiązankę
polskich kwiatów, podziękował proboszczowi ks.
Mirosławowi Wasiakowi za możliwość zorgani-
zowania spotkania w kościele, a także podzię-
kował Małgorzacie i Robertowi Zduńczykom,
którzy zaprosili misjonarza Arkadiusza Nowaka
do Celestynowa. Z kolei gość z Afryki obdarował
wójta i proboszcza tradycyjnym kraciastym
okryciem. Andrzej Kamiński

afryka
BLIżej NaS
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500+
Nowe zaSady
w związku z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r.  (dz. U. z 2019 r., poz.
924) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w celestynowie informuje, 
że wnioski na świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, 
czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać 
w dwóch formach:

• od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej za pomocą portalu
empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;                                     

• od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Celestynów,
pokój nr 7.

WAżNE: Osoby pobierające już świadczenie wychowawcze na drugie dziecko
wraz z wnioskiem na pierwsze dziecko (składanym od 1 lipca 2019 r.) wnios-
kują jednocześnie na drugie i kolejne dziecko. 

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świad-
czenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie przyznane z wyrówna-
niem od 1 lipca 2019 r. złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać
będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli
bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec, sierpień oraz wrze-
sień 2019 r. GOPS Celestynów, KP

GOKiS�zapraSza�Od�lipca�dO�KOńca�rOKu�na:

• 7 lipca  - Gminne Powitanie Lata w Starej Wsi (plac targowy)
• 14 lipca -  Piknik historyczno-edukacyjny w Celestynowie (plac przed halą)
• 18 sierpnia - Dzień Gminy Celestynów z udziałem gwiazd:

izabeli Trojanowskiej, antka Smykiewicza, myslovitz, weekend (Celestynów, plac przed halą)
• 18 sierpnia -  II Celestynowski Puchar Sołectw w Celestynowie (boisko orlik )
• 7  września -  Narodowe Czytanie w Celestynowie (plac przed Urzędem Gminy)
• 22 września - V Celestynowski Bieg Uliczny (start przed halą w Celestynowie )
• 27 października -  II Turniej Koszykówki o Puchar Wójta Gminy ( hala w Celestynowie )
• 11 listopada - obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości (kościół w Celestynowie
• 11 listopada - III Niepodległościowy Turniej  Siatkówki (hala w Celestynowie)
• 8 grudnia - Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
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wójT GmINy ceLeSTyNów zwraca SIę z UPrzejmą ProŚBą
o wyPełNIeNIe aNkIeTy, PrzeProwadzaNej Na PoTrzeBy oPracowaNIa PLaNU

GoSPodarkI NISkoemISyjNej dLa GmINy ceLeSTyNów Na LaTa 2019 – 2023. 
Przekazane przez Państwa dane pozwolą przygotować dokument, który będzie ukierunkowany na zmniejszenie emisji

zanieczyszczeń do atmosfery, przekraczających dopuszczalne normy oraz wskaże możliwości osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych i społecznych przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Stanie się on również pomocny 

przy ewentualnych, uruchomionych przez gminę Celestynów dofinansowaniach takich jak: przyłącza do sieci gazowej,
wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja budynków, wykorzystanie OZE, mających na celu walkę ze smogiem 

oraz realizację Programu Ograniczenie Niskiej Emisji. 
zadbajmy wspólnie o zdrowie i życie nasze i naszych dzieci, o ich przyszłość w zdrowym i czystym środowisku. 



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
CELETAXI ............................................................................... 500 306 222
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. Jarosław Kubajek........................................................... 607 072 242
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

TUrmaLIN to psi cud!! Zupełnie jak kamień szla-
chetny od którego pochodzi jego imię. Piękny i wyjąt-
kowy. Niewielki, śliczny, łagodny i zakochany w
ludziach. Ma serce na łapce! Ma ok. 2 lat. Waży ok 12
kg, ma krótkie łapki i puszysty ogonek. Gdy tylko ktoś
koło niego kucnie, natychmiast wywraca się do góry
kołami i czeka na pieszczoty. Jest boski.

ToPaz to najdelikatniejszy, najwrażliwszy i najkochań-
szy psiak w naszym schronisku. Malutki, nakolankowy,
przytulasty i eteryczny. Czaruje swoimi czarnymi jak wę-

gielki oczyma. Ko-
chany i cudowny
chłopczyk szuka
s p o k o j n e g o
domku. Nie wy-
maga dużo ruchu
ani aktywności.
Najważniejsza

jest dla niego miłość i czułość. To taki delikatny psiaczek.
Może żyć z innymi zwierzętami, byle nie były dominu-
jące i ekspansywne, bo go całkiem stłamszą. Ma półtora
roku i waży ok 8 kg. Weźcie Go! 

BreGo to średniej wielkości pies w wieku ok. 5 lat.
Jest bardzo energiczny i wesoły. Kocha ludzi i za-

bawę. Miewa problemy 
w kontaktach z innymi
psami z uwagi na jego
ekspresyjną naturę.Wy-
maga doświadczonego
domu, który nauczy go ra-
dzić sobie z emocjami.
Brego ciągnie na smyczy z
uwagi na zbyt małą
dawkę ruchu jaką możemy mu zapewnić w schro-
nisku. Prosimy o mądry i aktywny domek. 

adoPcje

pOrady�prawne�niepłatne�dla�mieSzKańców�Gminy:�
wtorki�i�środy�w�godz.�1500-1900 i�w�piątki�w�godz.�800-1200.�także�1�i�3�środa�miesiąca�w�godz.�1100-1500

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl; 
tel. 22 789 70 61
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ceLeSTyNowSkI maraToN fITNeSS

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

30 czerwca Na HaLI SPorTowej w ceLeSTyNowIe Po raz PIerwSzy odBył SIę ceLeSTyNowSkI maraToN fITNeSS. 
do TrzyGodzINNeGo PaNeLU TreNINGów, kTóre odBywały SIę jedeN Po drUGIm zGłoSIło SIę PoNad dwadzIeŚcIa Pań. 

Uczestniczki maratonu miały okazję sprawdzić swoją formę fizyczną  podczas różnych form fitnessu, takich jak: boot
camp, zumba, tabata, trening obwodowy, BUP oraz trening rozciągający. Wszystkie jednostki treningowe trwały 

po trzydzieści minut. Organizacja maratonu miała na celu zintegrowanie społeczności lokalnej, podniesienie 
świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz promocję różnych form aktywności fizycznej związanych z tematyką fitness.

Imprezę sportową oficjalnie otworzył Wójt Gminy Celestynów  Witold Kwiatkowski, który już na samym początku
podziękował wszystkim uczestniczkom za zgłoszenie się do udziału w maratonie. 

zajęcia podczas imprezy sportowej poprowadzili instruktorzy fitness:
Żaneta Kornatowska, Justyna Słodownik oraz Andrzej Bartoszuk. 

Organizatorem celestynowskiego maratonu fitness były:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie oraz Urząd Gminy w Celestynowie. 

Patronatem medialnym imprezę objęły gazeta Celestynka oraz iOtwock. MK


