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2 aKtUaLNOŚCi

rok SzkolNy rozPoczęty
Prawie 600 celestynowskich uczniów rozpoczęło rok szkolny 2019/20
mszą w kościele wniebowzięcia NmP. Nowy wikary ks. michał włoch od-
prawiając mszę namawiał w kazaniu, by uczniowie, rodzice i nauczyciele
wzięli sobie do serca Psalm 127, który streszczając najkrócej nakazuje
„zakasać rękawy i wziąć się do pracy”. 

Po odśpiewaniu „My chcemy Boga” wszyscy udali się pod pomnik upamiętniający
ofiary wojny i okupacji hitlerowskiej, gdzie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ba-

talionu „Zośka” Anna Kędziora w imieniu uczniów złożyła wiązankę biało czerwonych

kwiatów. Sołtys Tomasz Wyglądała podobną wiązankę złożył w imieniu mieszkańców
Celestynowa,  a wójt Witold Kwiatkowski w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy. 

W hali sportowej uczniowie podzieleni na klasy, po odśpiewaniu hymnu
przyjęli życzenia dobrej nauki od dyrektor Anny Kędziory i wójta Witolda Kwiat-
kowskiego. Po tej uroczystości nauczyciele i uczniowie udali się do swoich klas,
w których będą się uczyć, biegać po korytarzach, ćwiczyć w Sali gimnastycznej,
nie tak jak ich rówieśnicy w 1939 roku. Oni zamiast książki zmuszeni byli wal-
czyć z hitlerowskim okupantem i często ginąć za kraj. Niech pamięć o nich nigdy
nie zaginie! AnKa 
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Minęły wakacje
dzieci, urlopy ro-

dziców i zaczął się
okres nauki i pracy. Po-
wrót do domu w na-
szej Gminie wielu
mieszkańców pozy-
tywnie zaskoczył. Oto

zmodernizowany budynek urzędu gminy, w szkole
w Celestynowie nowoczesna kuchnia, przy przed-
szkolu nowe zabawki dla najmłodszych, ruszyła bu-
dowa gazociągu w Starej Wsi, oddana do użytku cała
ulica Świerkowa w Pogorzeli i dokończona ul. Prusa
w Celestynowie, a także zdobyte dofinansowanie
na budowę boiska w Glinie, na zakup samochodu
dla OSP Zabieżki...i wiele innych inwestycji, o któ-
rych piszemy w tym wydaniu Celestynki. 

Na łamach znajdziecie też Państwo wszystko
to, co działo się w naszej Gminie w lipcu i sierpniu. 
A działo się wiele. Stowarzyszenie Kultury Mazow-
sza kręciło film fabularno-dokumentalny o najcie-
kawszych miejscach w Gminie. Będzie on niebawem
na stałe wpisany na internetową stronę oficjalną
Gminy. Ponadto zachęcam do przeczytania o „Super
bohaterce” Zofii Kulińskiej, a też o czasie wojny, którą
wspomina znany architekt p. Malendowicz. Przed-
stawiam też Państwu artykuł o najstarszej rodzinnej
firmie Laskusów działającej na terenie Gminy: „ELA”
Wyrób folii i opakowań z Ostrowa. 

Przedstawiam również moją i pracowników
urzędu gminy troskę o gminny budżet i dalsze in-
westycje. Chodzi o rządowe obietnice: PKS w każ-
dej gminie, podwyżki dla nauczycieli i zerowy PIT
dla osób do 26 roku życia. Są ze wszech miar
słuszne, nie neguję. Tyle tylko, że rząd ich realiza-
cję finansową „zwalił” na gminy. Wiąże się to z tym,
że nasza gmina będzie zmuszona ograniczyć in-
westycje, by spełnić zadania rządowe. To tak, jakby
szef firmy nakazał pracownikowi, by jego dzieci do
szkoły jeździły rowerami, które sam ma kupić.  

W „numerze” znajdziecie też Państwo relacje
z kolejnych obchodów Dnia Gminy Celestynów, 
z otwartego dnia Wojskowego Ośrodka Farmacji 
i Techniki Medycznej, meczy RKS Bór i sołeckich
zmagań piłkarskich. 

Piszemy także o coraz bliższych kontaktach 
z Japonią: o wizycie japońskich turystów w naszej
gminie, a też o zainteresowaniu japońskiej tele-
wizji szkołą w Starej Wsi, noszącej imię Polskich
Dzieci Syberyjskich. 

Gorąco zachęcam do przeczytania „od dechy
do dechy” Celestynki.

Andrzej Kamiński,
Redaktor Naczelny

Słowo
od redakcjI

dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu „zośka” w celestynowie gmina pozyskała z ministerstwa
edukacji Narodowej 80 tys. zł z programu „Posiłek w szkole i w domu ”na modernizację i doposa-
żenie kuchni, a  z własnych środków dołożyła 20 tys. zł. 

Tak więc za kwotę 100 tys. wykonany został remont pomieszczenia, zakupiono nowe meble kuchenne,
urządzenia praz naczynia i sztućce.  Dzięki tej modernizacji będą lepsze warunki do przygotowania posił-
ków dla dzieci.

2 sierpnia 2019 r. gmina celestynów ogłosiła przetarg na montaż trybuny sportowej przy boisku
orlik w celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „wzrost miejsc rekreacji i turystyki
na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika
w Gminie celestynów”. 

Najniższą ofertę na wykonanie budowy
trybuny wynoszącą 171.393,12 zł złożyła

firma AVA SEATS Sp. z o.o. Na budowę chod-
nika biegnącego wzdłuż parkingu przy ul. Hi-
larego Koprowskiego złożona została jedna
oferta w wysokości 50.740,59 zł  przez Firmę
Wielobranżową EL-MAD z Zabieżek. Budowa
trybuny sportowej i chodnika to kolejne
przedsięwzięcie, na które gmina Celestynów
pozyskała dofinansowanie w kwocie
156.576,00 zł ze środków zewnętrznych, w tym przypadku  z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na trybunie znajdą się  124 zadaszone miejsca siedzące, co znacząco
przyczyni się do poprawy warunków użytkowych boiska szkolnego. Pozwoli zapewnić widzom dogodną
możliwość oglądania rozgrywek sportowych odbywających się na boisku. W ramach budowy wykonane
zostanie także nowe, stabilne ogrodzenie, które uniemożliwi wejście osób niepowołanychi zwiększy bez-
pieczeństwo uczniów korzystających z orlika.

trybuna przy „orliku”
już wkrótce

moderNIzacja kuchNI
w celeStyNowSkIej Szkole
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jeszcze w 2015 roku wójt Gminy celestynów wi-
told kwiatkowski rozpoczął rozmowy z Polskimi
Sieciami Gazowymi dotyczące rozbudowy sieci
gazowej na terenie gminy celestynów. obecnie
trwa już budowa głównej sieci w dąbrówce i Sta-
rej wsi. wykonawca firma drill – Bud ma wyko-
nać to zadanie w I kwartale 2020 roku. Później
mieszkańcy będą mogli występować do PSG 
o przyłączenie do sieci.

Odbyło się wiele spotkań, efek-
tem których było rozpoczęcie

prac projektowych budowy gazo-
ciągu na terenie miejscowości: Dąb-
rówka, Stara Wieś, Glina, Dyzin 
i Jatne, a dodatkowo dzięki moc-
nemu wsparciu i determinacji
mieszkańców, również Pogorzeli.
Pierwszy etap przewiduje budowę
sieci głównej z Celestynowa, przez
Dąbrówkę, do Starej Wsi. Równo-
cześnie trwa projektowanie sieci 
w Glinie (od przejazdu w St. Wsi),
Dyzinie, Jatnem i Pogorzeli. Realiza-
cja kolejnych etapów ma nastąpić 
w latach następnych, po uzyskaniu

pozwolenia na budowę i wyłonieniu
wykonawcy przez PSG.

W czerwcu br. wójt spotkał się
przedstawicielami PSG w sprawie
podjęcia przez PSG budowy gazo-
ciągu w Regucie, Taborze, Podbieli 
i Ponurzucy. Złożył również pismo od
mieszkańców Reguta w tej sprawie. 
W końcu czerwca zarząd PSG podjął
decyzję o przestąpieniu do wykona-
nia koncepcji budowy sieci gazowej 
w miejscowościach Regut, Tabor 
i Podbiel. Oczekujemy, że koncepcja
zostanie wykonana i potwierdzi ona
zasadność budowy sieci, a kolejne
miejscowości będą mogły korzystać 
z czystej energii gazowej.

Gmina wystąpiła również o bu-
dowę sieci gazowej w Ostrowie 
i Ostrowiku, czekamy na odpowiedź
z PSG.Realizacja w/w inwestycji jest
zgodna z gminną polityką ograni-
czenia smogu i zanieczyszczenia
powietrza oraz z realizowanymi
przez gminę inwestycjami proeko-
logicznymi. Red.

ruSzyła
Budowa GazocIąGuPowIat wreSzcIe Skończył

Inwestycja rozpoczęta jeszcze na jesieni 2018 roku

została ukończona. Po licznych apelach miesz-

kańców, radnych oraz pismach z celestynow-

skiego urzędu gminy prace na kilkusetmetrowym

odcinku ul. Laskowskiej w Celestynowie – drodze

powiatowej - ruszyły w lipcu br. Liczymy na to, że

po ukończeniu budowy kanalizacji dalszy odci-

nek ul. Laskowskiej jak i droga do Lasku doczeka

się modernizacji zgodnie z opracowanym przez

powiat otwocki projektem.

NajBoGatSze
Samorządy 2018 roku
Jak co roku pismo samorządu terytorialnego

„Wspólnota” publikuje ranking najbogatszych

samorządów w Polsce. Są tam wymienione za-

równo województwa, powiaty, gminy jak rów-

nież miasta. Gmina Celestynów corocznie pnie

się w rankingu zamożności. W roku 2018 mamy

531 miejsce na 1548 klasyfikowanych gmin. 

W stosunku do roku 2017 awansowaliśmy o 282

miejsca, a w porównaniu z rokiem 2010 gdzie

zajmowaliśmy miejsce 1216 skok o blisko 700

pozycji jest jeszcze bardziej spektakularny.

Ciekawostką jest to, że zamożność per capita

w gminie Celestynów (3092,49 zł) jest wyższa niż

w Otwocku (3088,58 zł). Niekwestionowanym li-

derem w naszym powiecie jest sklasyfikowana na

29 miejscu w kraju gmina Wiązowna (5544,43 zł).

Ze opisem i szczegółami rankingu można się zapo-

znać pod linkiem: http://www.wspolnota.org.pl

NewSy

wójt witold kwiatkowski, radny dąbrówki wiktor Piasecki i Starej wsi leszek Gąsiorowski
oglądają wykopy pod rurę gazową
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zakończone zostały prace w ramach ostatniego etapu przebudowy ul. Prusa w celestynowie. 12
sierpnia nastąpiło odebranie inwestycji. ul. Prusa jest jedną z najdłuższych ulic w celestynowie.
jej modernizacja została rozpoczęta w ubiegłym roku. 

Tegoroczny etap polegał na utwardzeniu drogi poprzecznej oraz 2 dróg we-
wnętrznych nawierzchnią asfaltową. Pobocza utwardzono kruszywem, wyko-

nano zjazdy. Koszt inwestycji to 275 tys. zł. Prace wykonywała firma BRUK BUD
Piotr Skoczek z Pogorzeli.

PrzeBudowa PruSa
zakończoNa

zakończyły się prace na ostatnim już odcinku
modernizowanej ulicy świerkowej w Pogorzeli.
odbiór nastąpił 25 lipca.

Wramach trzeciego etapu prac na ulicy położona
została nakładka asfaltowa. Wykonano zjazdy

na posesje z kostki brukowej, utwardzono pobocze
kruszywem oraz wyniesiono skrzyżowanie ul. Świer-
kowej z ul. Słowiczą. Koszt tej inwestycji wyniósł

255.397,52 zł. Wykonawcą tego odcinka była firma
TOMIRAF S.C z Gliny.

Poprzednie etapy modernizacji drogi były realizo-
wane w 2017 r. (koszt 347.151,05 zł) oraz 2018 r. (koszt
310.437,42 zł). Ul. Świerkowa to jedna z głównych ulic
w Pogorzeli (ul. Główna jest drogą powiatową). Całko-
wita zmodernizowana długość to niemal 700 mb.

To już druga inwestycja w Pogorzeli zakończona 
w tym roku – w maju wyremontowano ul. Kolejową.

śwIerkowa w PoGorzelI
zakończoNa

Powałka zNów Na PodIum 

Andrzej Powałka z Celestynowa 8 czerwca 

w Maciejowicach, podczas Przeglądu Śpiewa-

ków Ludowych, wyśpiewał pierwsze miejsce.

Wielkie gratulacje!

NIe śmIeć
Urząd Gminy Celestynów apeluje do mieszkań-

ców korzystających z Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych przy OSP Cele-

stynów o przestrzeganie wytycznych wskaza-

nych w terminarzu wywozu odpadów, tj.

zielona tabelka PSZOK.

Niedopuszczalne jest pozostawianie odpa-

dów przed bramą OSP czy też luzem na jego te-

renie. Wywóz odpadów na PSZOK musi być

uzgodniony w Urzędzie, natomiast odpady zło-

żone mogą być wyłącznie w pojemniku właści-

wej frakcji.

Na PSZOK nie można oddawać odpadów

niebezpiecznych typu: eternit, styropian, papa,

wata szklana. Niewłaściwe korzystanie z PSZOK-

u powoduje dodatkowe koszty, które kolejno

przekładają się na wzrost stawki za odpady.

uwaGa!!! teren jest monitorowany 

i w przypadku nieprzestrzegania zasad

składowania odpadów, będą wyciągane

konsekwencje.

Osoby prowadzące działalność gospodar-

czą i firmy prywatne nie są uprawnione do ko-

rzystania z Punktu, gdyż zgodnie z prawem są

one zobowiązane do podpisania umowy na od-

biór odpadów bezpośrednio z firmą odbiera-

jącą odpady.
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Podpisanie umowy 11 lipca 2019 roku na bu-
dowę tunelu pod linią kolejową w celestyno-
wie pomiędzy PkP Plk Sa a Gminą celestynów
przejdzie do historii i będzie tak chwalebnie
wspominane, jak budowa kolei nadwiślańskiej,
dzięki której niewielka leśna osada celestynów
się rozwinęła w 6 tys. miejscowość podwar-
szawską.

Nowa inwestycja zastąpi istniejący przejazd ko-
lejowo-drogowy w ulicy Jankowskiego w Cele-

stynowie. Szacowana jest na ponad 24 mln zł, 
z tego 13 mln zapewni PKP PLK w ramach projektu
„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii
kolejowych z drogami – etap III”, 8,5 mln zainwes-
tuje Gmina Celestynów, 2,5 mln - Powiat Otwocki.

Na uroczyste podpisanie umowy przybyli do
Celestynowa przedstawiciele wszystkich zaangażo-
wanych w inwestycję stron: Piotr Szymanowicz –
Zastępca Dyrektora Regionu Centralnego, Centrum
Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Agnieszka Kurek – Skarbnik Gminy Celestynów, Wi-
told Kwiatkowski – Wójt Gminy Celestynów, Andrzej
Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury, Arnold Bresch – członek zarządy PKP PLK
S.A. i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., Cezary Łukaszewski – Starosta
Otwocki, Romuald Ziętala – Przewodniczący Rady
Gminy Celestynów, Mirosław Siemieniec – rzecznik
prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsek-
wentnie podnoszą poziom bezpieczeństwa na sieci
kolejowej. Budowa bezkolizyjnej przeprawy 

w Celestynowie to jedna z wielu inicjatyw na rzecz
bezpieczeństwa, które realizujemy na terenie całej
Polski. Nowy obiekt zlikwiduje tzw. wąskie gardło
na mapie transportowej miasta, co usprawni ko-
munikację i zapewni bezpieczny i sprawny przejazd
pociągów i samochodów – mówił Arnold Bresch,
członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Umowę o wzajemnej współpracy podpisali: Ze
strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Piotr Szy-
manowicz – Z-ca Dyrektora Regionu Centralnego,
Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A., a ze strony Gminy Celestynów: Witold
Kwiatkowski - Wójt Gminy Celestynów  i Agnieszka
Kurek - Skarbnik Gminy Celestynów. 

Wójt Gminy Witold Kwiatkowski w imieniu
mieszkańców Celestynowa podziękował

przedstawicielom PKP PLK za wkład finansowy
w budowę tunelu, podziękował staroście Po-
wiatu Otwockiego za dofinansowanie inwesty-
cji i  bardzo gorąco podziękował gminnym
radnym za wyrażenie zgody na podjęcie się
kosztownej, inwestycji,  w momencie, gdy
Gmina jest w trakcie realizacji wielu kosztow-
nych inwestycji, jak chociażby budowy kanali-
zacji, budowy dróg...

Budowa ma rozpocząć się w 2020 roku  a za-
kończyć w 2023 roku. Tunel rozwiąże problemy ko-
munikacyjne mieszkańców Celestynowa, ale
głównie tych mieszkańców, którzy mieszkają po
drugiej stronie torów i do przedszkola, szkoły, urzę-
dów...muszą przejeżdżać przejazd kolejowy. 

Andrzej Kamiński

Budowa tuNelu coraz BlIżej

od lewej: Piotr Szymanowicz – przedstawiciel PkP Plk S.a., witold kwiatkowski  - wójt Gminy celestynów 
i andrzej Bittel – sekratarz stanu w ministerstwie Infrastruktury

od lewej: romuald ziętala – przewodniczący rady Gminy celestynów,  
cezary łukaszewski – starosta otwocki, Piotr Szymanowicz – z-ca dyrektora PkP Plk S.a., 

andrzej Bittel – Sekretarz Stanu z ministerstwa Infrastruktury, 
witold kwiatkowski – wójt Gminy celestynów, agnieszka kurek – skarbnik Gminy celestynów 

i arnold Bresch – członek zarządu PkP Plk S.a. i dyrektor d.s. realizacji inwestycji PkP Plk S.a.
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Gmina celestynów zrealizowała  termomoder-
nizację budynku urzędu Gminy w celestynowie,
dofinansowaną z europejskiego Funduszu roz-
woju regionalnego w ramach osi Prioryteto-
wej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
działania 4.2 ,,efektywność energetyczna” re-
gionalnego programu operacyjnego woje-
wództwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budynek UG wybudowany ponad 30 lat temu nie
przechodził dotychczas większych remontów

i modernizacji. W ramach inwestycji wykonano: do-
cieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian fundamento-
wych, docieplenie ścian zewnętrznych lukarn oraz ich
przebudowa,ocieplenie kominów murowanych, do-
cieplenie stropu piwnicy,docieplenie dachu - stropo-
dachu, przebudowę więźby dachowej, wykonanie
nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami bla-
charskimi,  montaż kominków wentylacyjnych syste-
mowych – ocieplonych do pomieszczeń biurowych
zlokalizowanych na poddaszu budynku, odtworzenie
instalacji odgromowej, wykonanie okładzin schodów
wejściowych od strony Policji, wykonanie opaski wokół
budynku  z płyt betonowych, modernizację instalacji
c.o. (wymiana rurociągu oraz grzejników żeliwnych na
płytowe), wymianę opraw oświe- tleniowych na
oprawy  w technologii LED, montaż instalacji fotowol-
taicznej. Wartość inwestycji: 1.709.700,00 zł brutto.
Jest to ostatni z czterech budynków: Szkoła w Regu-
cie, GOKiS, budynek dawnego gimnazjum i Urząd

Gminy, które termomodernizowano. Gmina na ten
cel pozyskała dofinansowanie ok. 1.4 mln zł. 
A całość inwestycji wyniosła niecałe 3.7 mln. zł. Ter-
momodernizacja budynku Urzędu Gminy w Celesty-
nowie ma na celu likwidację wad technologicznych
typu przemarzania ścian, stropu na poziomie parteru
poprzez dostosowanie obiektu do obowiązujących
przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród
zewnętrznych (co jednocześnie zmniejszy zużycie
energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem), poprawę stanu tech-
nicznego oraz estetyki obiektu. Planowane efekty:

kompleksowa poprawa energooszczędności budynku,
zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 63,80%,
zgodnie z danymi audytu energetycznego, zmniejsze-
nie emisji  CO2 do powietrza o 34,89%, zgodnie z da-
nymi audytu energetycznego, efektywność kosztowa
projektu wynosi 2,89 zł/ kWh.

Wykonawca robót: firma pn. SGW Budow-
nictwo Waldemar Stelmach Spółka komandy-
towa z siedzibą w Radomiu. Inspektor nadzoru
inwestorskiego: firma pn. Pracownia Projek-
towa Józef Sarosiek z siedzibą w Nowych Iga-
niach. Red.

rewItalIzacja
urzędu GmINy
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Zawody otworzył komendant PPSP bryg. Mariusz
Zabrocki, życząc druhom jak najkrótszego czasu

w rozwijaniu węży i prądem wody obrócenia ru-
chomej tarczy.

Po zaciętej, kilku godzinnej rywalizacji kolej-
ność czołowych miejsc w poszczególnych katego-
riach wiekowych wyglądała następująco: 

kategoria zespołów mieszanych do 12 lat: 
1. miejsce OSP Zabieżki
2. miejsce OSP Gadka
3. miejsce OSP Regut
kategoria zespołów mieszanych 12 - 15 lat:
1. miejsce OSP Gadka
2. miejsce OSP Zabieżki
3. miejsce OSP Podbiel
kategoria zespołów mieszanych 16 - 18 lat:
1. miejsce OSP Kołbiel
2. miejsce OSP Podbiel

3. miejsce OSP Zabieżki
kategoria żeńska 12 - 15 lat:
1. miejsce OSP Regut
2. miejsce OSP Dziecinów
kategoria chłopcy do 12 lat:
1. miejsce OSP Podbiel

Wszystkim drużynom podziękowano za udział, naj-
lepszym wręczono dyplomy i puchary a organizato-
rom zawodów, w szczególności gospodarzom, złożono
serdeczne podziękowania za wzorową organizację tak
dużego i wymagającego przedsięwzięcia. 

zawody SPortowo-PożarNIcze mdP
7 lipca w dziecinowie, Gmina Sobienie-jeziory, przeprowadzono zawody młodzieżowych drużyn Pożarniczych ochotniczych straży pożarnych po-

wiatu otwockiego. w zawodach udział wzięło ogółem 25 drużyn, w tym 3 kobiece, 5 męskich i 17 mieszanych. 

Gmina celestynów już po raz trzeci pozys-
kała dofinansowanie z województwa mazo-
wieckiego do zakupu nowego, średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzę-
tem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym
na stałe. 

Wtym roku pomoc finansowa przeznaczona
jest na wyposażenie Ochotniczej Staży Po-

żarnej w Zabieżkach. Kwota dotacji wynosi
100.000,00 zł i jest jednym z kilku źródeł finan-
sowania, z których ma zostać dokonany zakup sa-
mochodu dla jednostki w Zabieżkach. Pozostałe
źródła to: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 121 tys., MSWiA 289
tys. Gmina Celestynów 486 tys. co razem da 
wymaganą kwotę: 896.916 tys. zł. OSP Zabieżki
podpisały już umowę z wykonawcą pojazdu, 

firmą „Stolarczyk” z Kielc. Zakup samochodu ra-
towniczo-gaśniczego dla OSP Zabieżki to już trzecia
tego typu inwestycja. W latach ubiegłych zaku-
pione zostały nowe, średnie samochody ratowni-
czo-gaśnicze dla: OSP w Podbieli oraz OSP 
w Regucie.

środkI PozySkaNe 
na kolejny samochód dla straży
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doFINaNSowaNIe dla Sołectw
Gmina celestynów uzyskała dofinansowanie z województwa mazowieckiego w ramach mazowieckiego Instrumentu aktywizacji Sołectw na projekty
realizowane w sołectwie regut oraz ostrów.

Dofinansowanie każdego z projektów wynosi 10 tys. zł. W Regucie przeznaczone zostanie ono na modernizację kładek na stawie oraz postawienie przy nim rzeźb
żółwi. W Ostrowie natomiast zmodernizowany zostanie plac zabaw poprzez montaż dodatkowych zabawek dla najmłodszych. Całkowity koszt realizacji prac w Re-

gucie ma wynieść 23 tys. zł, natomiast w Ostrowie 24 tys. zł. Dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa mogły uzyskać zadania, 
w których zaangażowane zostały środki sołeckie.

doFINaNSowaNIe Na moderNIzację BoISka w GlINIe
wójt witold kwiatkowski 12 sierpnia 2019 r. podpisał umowę na dofinansowanie przez Samorząd województwa mazowieckiego kolejnej inwesty-
cji na terenie Gminy celestynów. tym razem gmina pozyskała środki na modernizację boiska w Glinie.
Dofinansowanie dla Gminy Celestynów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 wynosi 95 250,00 zł.

doFINaNSowaNIe zadań Na ochroNę PowIetrza
Gmina celestynów pozyskała kolejne dofinansowanie na zadania dotyczące ochrony powietrza na jej terenie. 15 lipca 2019 r. podpisana została
umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „mazowieckiego Instrumentu wsparcia ochrony
Powietrza mazowSze 2019”.

Wramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza realizowane będą dwa zadania o łącznej wartości 359.992,10 zł, z czego 179.996,0 zł to do-
finansowanie z Województwa Mazowieckiego. 

Pierwsze z zadań dotyczy poprawy jakości powietrza w placówkach oświatowych, do których zakupione zostaną profesjonalne oczyszczacze powietrza. Filtry 
w nich zawarte będą wychwytywać szkodliwe substancje i alergeny. Zainstalowane zostaną w świetlicach szkolnych, salach dydaktycznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych oraz szkół podstawowych.

Drugie zadanie ma zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprzez bezpośrednie monitorowanie stanu powietrza w naj-
bliższej okolicy. W każdej miejscowości zainstalowane zostaną urządzenia służące do pomiaru jakości powietrza.

Realizowane zadania zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni mają na celu polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę powietrza.

PozySkalIśmy PrawIe 300 tyS. zł

wójt witold kwiatkowski podpisuje umowę na dotację w towarzystwie skarbnik Gminy agnieszki kurek
i wicemarszałka województwa mazowieckiego wiesława roboszuka
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Próchnica, to choroba cywilizacyjna, która ma ogromy
wpływ na zdrowie ludzi. w trosce o prawidłowy rozwój 
i zdrowie naszych małych mieszkańców – uczniów, Gmina
przystąpiła do programu walki z próchnicą realizowanego
ze środków Narodowego Funduszu zdrowia, pod honoro-
wym patronatem mazowieckiego kuratora oświaty.

W dniach 03-05 czerwca 2019 r. na terenie szkoły w Celestyno-
wie przy ul. Wrzosowej 42 funkcjonował mobilny i w pełni wy-
posażony w specjalistyczny sprzęt gabinet stomatologiczny
Dentobus. Doświadczeni specjaliści świadczyli bezpłatną pomoc
dentystyczną, w ramach której u 126 uczniów wykonane zostały
przeglądy stomatologiczne oraz w zależności od potrzeb, zabiegi
profilaktyczne- fluoryzacja, usuwanie kamienia, piaskowanie.
Po przeglądzie stomatologicznym rodzicom udostępniono karty
informacyjne dotyczące stanu zdrowia dzieci z ewentualnymi
wskazaniami do dalszego leczenia. 

Aktualnie są prowadzone badania dzieci w szkołach w Re-
gucie, Podbieli i Ostrowie oraz przy szkole Podstawowej w Kątach,
a także w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie.

K. Krakowska i J. Drozd

Próchnicy mówimy StoP!

w pierwszej połowie lipca na teren budowy
został wprowadzony wykonawca przebudowy
ulicy krasińskiego w Starej wsi w ramach wie-
loletniego zadania inwestycyjnego pn. „Prze-
budowa ulic: mickiewicza, krasińskiego,
Parkowa w Starej wsi”. Pod koniec lipca prace
ruszyły, a pod koniec sierpnia zostały zakoń-
czone zgodnie z umową.

Inwestycja polegała na wykonaniu
nakładki z betonu asfaltowego, 
zjazdów do posesji, odwodnienia oraz
poboczy z kruszywa. Kosztowała
507.585,67 zł brutto. Kwota ta za-
wiera pozyskane przez Gminę Cele-
stynów środki zewnętrzne z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wysokości
228.584,00 zł brutto. Red.

PrzeBudowa ul. kraSIńSkIeGo
w Starej wSI ukończoNy
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Sejm przyjął ustawę mającą przywrócić połącze-
nia autobusowe w każdej gminie. Pieniądze na
dopłaty będą pochodzić ze specjalnego funduszu.

Ustawa o Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych została

przyjęta przy sprzeciwie zaledwie
6 posłów, a 27 wstrzymało się od
głosu – podaje Informacyjna
Agencja Radiowa. 

Aby uruchomić linie auto-
busowe w gminach, rząd do
każdego przejechanego kilo-
metra będzie dopłacać ma-
ksymalnie złotówkę w ciągu
najbliższych trzech lat i do 80
groszy w latach późniejszych.

Gmina z nadzieją czekała na
uruchomienie rządowego pro-
gramu, który zakładał wznowienie
linii autobusowych. Liczyliśmy na to,
że w końcu zostaną rozwiązane pro-
blemy małych miejscowości. Gmina
Celestynów, przygotowując doku-
menty do wniosku o dofinansowanie 
rządowe,  zwróciła się z zapytaniem 

o cenę jednego kilometra do kilku prze-
woźników i okazało się, że wynosi  ona

5 zł/km. Wynika więc z tego, że  trzeba
będzie dołożyć 4 zł za kilometr. Jeżeli
zatem na linii autobusowej Ponurzyca-
Tabor-Regut-Celestynów uruchomione
zostaną 4 kursy w ciągu dnia (dwa

przed południem i 2 w godzinach
popołudniowych), to koszt roczny

po stronie gminy wynosiłby ok.
58 000 zł a dofinansowanie 

z budżetu państwa zaledwie
ok.14 000 zł rocznie.
Ponadto należy podkreślić, że
pomimo tej dopłaty, przewoź-
nik pobierałby także opłaty za
przejazd. Ze względu na tak
niskie dofinansowanie nie-

wiele samorządów w skali kraju
decyduje się na uruchamianie

linii autobusowych, w tym m.in.
powiat otwocki, który też nie złożył

wniosku o to dofinansowanie. Red.

PkS w każdej gminie?

Gminy wiejskie nie chcą się zgodzić na sposób po-
działu dodatkowej kwoty subwencji na ten rok,
w tym zwłaszcza na nierówne traktowanie jed-
nostek samorządu terytorialnego. – Strona sa-
morządowa nie uczestniczyła w negocjacjach
rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli -
mówi  wójt Gminy celestynów witold kwiatkow-
ski. minister edukacji zapowiada podwyżki od
września, deklarując, że odpowiednie środki zo-
staną samorządom przekazane.

Wydatki na oświatę stanowią naj-
większą część budżetu małych

gmin. Samorządowcy wskazują, że
szkoły są wyposażane w podstawowe
materiały edukacyjne, ale na remonty 
i większe inwestycje już nie wystarcza.
Subwencja oświatowa, którą otrzy-
mują gminy z budżetu państwa, jest
za mała. AnKa

Podwyżki dla nauczycieli

Gmina będzie obserwowała funkcjonowanie programu
i jeśli rząd zwiększy dofinansowanie, wówczas ponow-
nie przeanalizuje  możliwość ubiegania się o te środki. 

Gmina Celestynów nie otrzymała dotychczas  środków na w/w podwyżki (wynagrodzenia zasadniczego
oraz  dodatku za wychowawstwo) więc z naszych podatków będziemy musieli na ten cel przeznaczyć
ok. 1 miliona zł, co niestety zmniejszy budżet, jaki miał być przeznaczony na kolejne inwestycje ocze-
kiwane przez mieszkańców. 
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Skarbnik gminy celestynów obliczyła, że
gmina na zerowym PIt młodych mieszkań-
ców straci rocznie ok. 1 miliona zł. rząd nie-
stety nie zrekompensuje tej straty, więc rada
gminy będzie zmuszona ograniczyć wydatki
na inwestycje, a tym samym rozwój naszej
gminy będzie znacznie ograniczony i spo-
wolniony. 

oile pomniejszenie stawki PIt z 18 do 17 proc.
ze względu na powszechny charakter zmiany

oceniane jest pozytywnie, o tyle zerowy PIt wciąż
budzi obawy o nierówne traktowanie. zmiany te,
choć dobre dla podatników, oznaczają też straty
dla samorządów.

Jeszcze w tym roku wszyscy zapłacimy niższy PIT.
Zgodnie z najnowszą decyzją Rady Ministrów obniżka PIT
z 18 do 17 proc. ma obowiązywać nie od 1 stycznia 2020
roku, lecz od 1 października 2019 roku. Niemalże pewne
jest jednak zwolnienie z podatku od 1 sierpnia 2019 mło-
dych ludzi -  do 26. roku życia. Ustawa czeka tylko na pod-
pis prezydenta.

Obniżka PIT polega na mniejszym opodatkowaniu
dochodów nieprzekraczających kwoty stanowiącej pierw-
szy próg podatkowy tj. 85. 528 zł. Chodzi o zarobki opo-
datkowane według skali podatkowej i osiągnięte przez
pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów, 
a także przedsiębiorców. Te osoby bez wątpienia zyskają na
obniżce PIT. Zgodnie z szacunkowymi zyskami przy wy-
nagrodzeniu za pracę w wysokości 2 250 zł (minimalne
wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zysk wyniesie mie-
sięcznie ok. 39 zł. Przy przeciętnym wynagrodzeniu rów-
nym 4 765 zł  - zysk to 61 zł.

„Skromne korzyści podatników, duże koszty dla
budżetu i samorządów”
Jak wskazują eksperci z Bussiness Centre Club, zmiany
w PIT uderzą  w samorządy terytorialne i ogólną kon-
dycję finansów publicznych.

Samorządy już wcześniej postulowały, aby rząd
zrekompensował straty z wpływów z opodatkowania
PIT -ów (zaledwie 37% otrzymują gminy) i pozwolił
na jakikolwiek udział w podatku VAT (aktualnie sa-
morządy nic nie otrzymują).

„Dochody z PIT stanowią największą część do-
chodów jednostek samorządu terytorialnego. Każda
obniżka podatku od osób fizycznych powoduje obni-
żenie dochodów jednostek samorządu terytorial-
nego. Obniżka podatków jest korzystna dla
pracujących Polaków, ale niekorzystna dla samorzą-
dów, które dbają o nasze najbliższe otoczenie właś-
nie z naszych podatków”.

AnKa

PIt zerowy dla młodych

myślą przewodnią dnia dyzina, który odbyły się
13.07.2019 r., był zdrowy tryb życia. w progra-
mie znalazło się wiele atrakcji.

Dla najmłodszych przygotowano teatrzyk dla dzieci,
występ dzieci z Dyzina, strzelnicę, skręcanie balonów,
warsztaty malowania piaskiem, konkurs MasterChef
oraz zabawę taneczną. Chętni mogli pomalować sobie
twarze, a we włosy wpleść kolorowe warkoczyki. 
Impreza zorganizowana została przez Sołtysa, Radę
Sołecką oraz stowarzyszenie ,,Nasz Dyzin”. Koszulki
oraz długopisy, z hasłem zachęcającym do zdrowego
życia, rozdawane uczestnikom spotkania dofinanso-
wała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Celestynowie.

dNI dyzINa

Serdeczne podziękowania dla:
Jakub Sameryt nasz Dyzinski Picasso, Kinga Piętka i Katarzyna Wielgołaska nasze nowe stylistki fryzur ,
Anita Madej nałogowy skręcacz balonów, OSP Dyzin którą dbała o spokojny przebieg naszej zabawy,

Piotrek Stefanowski za pomoc przy szykowaniu, Barbara Regulska Wokal i układ taneczny z Dyziniakami,
Magda Gessssler która zaszczyciła nas swoją obecnoscia, Pani Hani Pawłowskiej z GOKiS za wsparcie i pomoc,

ORAZ SPONSOROM: Stanisław i Albina Brzozowscy, Wojciech i Stanisława Stefanowscy, Stanisław Górski, 
Dariusz Trzaskowski, Paulina i Kamil Sieraszewscy, Marian Trybuch, Stowarzyszenie ,,NASZ DYZIN,,
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Prezentacja dotycząca zmian klimatu, lekcje dla
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, akcja
oczyszczania ze śmieci terenu wokół komina sta-
rej cegielni, promocja zmiany nawyków konsu-
menckich to wydarzenia, którymi lokalna
inicjatywa „celestynów dla klimatu” rozpoczęła
cykl działań nastawionych na edukację miesz-
kańców gminy celestynów w obliczu katastrofy
klimatycznej oraz wspieranie działań na rzecz
ochrony klimatu i zasobów ziemi.

Wlipcu w Szkole Podstawowej im. Batalionu
„Zośka” w Celestynowie odbyła się prezentacja

dotycząca zmian klimatu – przyczyn oraz zagrożeń 
z nimi związanych.  Prezentacja skierowana była do
wszystkich osób, w tym tych mających jakiekolwiek
wątpliwości, jak również do grup zawodowych, które
w swojej pracy będą lub mają już do czynienia z efek-
tami globalnego ocieplenia, czyli lekarzy, nauczycieli
i innych przedstawicieli oświaty, strażaków, policjan-
tów, urzędników, rolników czy leśników. 

Edukacja to podstawa do podjęcia skutecznych
działań na rzecz zachowania klimatu przyjaznego dla
ludzi. Taka idea przyświecała zespołowi CdK w zorga-
nizowaniu w czerwcu pilotażowych zajęć edukacyj-
nych w szkole podstawowej i ostatniej klasie
gimnazjum. Na tym zresztą nie koniec. Jesienią,
wspólnie z Urzędem Gminy Celestynów, planowana
jest seria prezentacji we wszystkich gminnych szko-
łach. Tematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień kli-
matycznych i smogu.

Aktywiści „Celestynowa dla Klimatu” stawiają na
szerokie podejście do tematu odpowiednich postaw
obywatelskich i konsumenckich. Zgodnie z tą ideą
przygotowane zostały dwie akcje: sprzątanie terenu
wokół komina starej cegielni w Celestynowie 
oraz zachęcanie klientów celestynowskich skle-
pów do zabierania ze sobą na zakupy własnych opa-
kowań wielorazowych zamiast korzystania z tzw.
„jednorazówek”. 

„Celestynów dla Klimatu” obecny był również na
Dniu Gminy Celestynów. W pawilonie CdK goście

sprawdzali swoją wiedzę na temat klimatu. Natomiast
dzieci w ramach konkursu plastycznego rysowały
drzewa. Wszyscy odwiedzający mieli okazję zyskać
„klimatyczny” nadruk na przyniesionej przez siebie
koszulce. W zorganizowaniu stoiska pomógł Urząd
Gminy Celestynów, a do pomocy podczas wydarzenia
zgłosiło się wiele osób z lokalnej społeczności.

Na profilach Facebook i Youtube „Celestynów dla
Klimatu” można obejrzeć przygotowaną przez zespół
CdK „Celestynowską Kronikę Filmową”, która została
zrealizowana przy współpracy z lokalną społecznością.
„Jest to bezprecedensowa produkcja, która w sposób
błyskotliwy i humorystyczny przedstawia obraz Cele-
stynowa i jego mieszkańców w roku 2019. Film przygo-
towano w konwencji starych polskich kronik filmowych”.

Zachęcamy do zaglądania na profile internetowe
„Celestynowa dla Klimatu”. Tam na bieżąco podawane
są informacje o planowanych wydarzeniach, o tym,
co interesującego dzieje się w związku z ochroną kli-
matu w Polsce i na świecie. 

Katarzyna Broda i Marek Elis

celestynów dla klimatu

Za współczesne zmiany klimatu Ziemi odpowiadają gazy cie-
plarniane takie jak dwutlenek węgla oraz w mniejszym

stopniu również metan. Zwiększona koncentracja tych gazów
w atmosferze blokuje ucieczkę ciepła z Ziemi, co przekłada się
na obserwowany wzrost średniej temperatury naszej planety.
Dwutlenek węgla pochodzi ze spalania paliw kopalnych, ta-
kich jak węgiel, gaz i ropa. Emisje metanu występują między in-
nymi przy przemysłowym chowie zwierząt.

Naukowcy dowodzą, że mamy niewiele czasu, żeby zapo-
biec podniesieniu się średniej temperatury Ziemi o 1,5 stopnia
w stosunku do okresu przedprzemysłowego. Według Między-
rządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) powinniśmy

ograniczyć emisje CO2 o połowę do 2030 roku i do zera do 2050
roku. Takie działania pozwoliłyby na zmniejszenie uciążliwości
skutków katastrofy klimatycznej.

Tymczasem emisje gazów cieplarnianych cały czas rosną
i robi się niewiele, by je powstrzymać. Politycy i korporacje ig-
norują ten problem, chociaż przegrzewanie Ziemi jest faktem.
Musimy więc zacząć podejmować racjonalne decyzje tak, by
przygotować się na skutki katastrofy klimatycznej, którą już
teraz obserwujemy w postaci coraz częstszych fal upałów, susz,
gwałtownych opadów atmosferycznych, spadającego poziomu
wód gruntowych oraz pozostałych ekstremalnych zjawisk po-
godowych.

od lewej katarzyna Broda i maciej elis z córką zosią warsztaty klimatyczne podczas dnia Gminy



14 Nasi gOŚCie

lipiec/sierpień nr 6/7 (248/249)/19 www.celestynow.pl

Na terenie gminy celesty-
nów 9 lipca br. gościli japoń-
czycy interesujący się
historią Polskich dzieci Sy-
beryjskich. odwiedzili Instytut wysokich ciśnień
PaN w lasku i funkcjonujący w jego ramach Park
Innowacyjny unipress, urząd Gminy w celesty-
nowie oraz Szkołę Podstawową im. Polskich
dzieci Syberyjskich w Starej wsi.

WInstytucie Wysokich Ciśnień PAN w Lasku tra-
dycyjnie, chlebem i solą, gości przywitał wójt

Witold Kwiatkowski. Następnie amatorski zespół lu-
dowy z Podbieli zaśpiewał kilka przyśpiewek, które
spotkały się z oklaskami. Wszyscy uczestnicy spot-
kania nie mogli się oprzeć również rytmicznym ru-
chom w takt muzyki. Po zakończonym występie
podróżni z Japonii chętnie robili sobie zdjęcia 
z członkami zespołu. Podczas kolejnego punktu wi-
zyty profesor Sylwester Porowski opowiedział ze-
branym o wydarzeniach orgaznizowanych przez
instytut w związku z obchodzonym w tym roku 100-
leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych
między Polską a Japonią. Profesor opowiedział rów-
nież o prowadzonych w Lasku działaniach z dzie-
dziny fizyki i oprowadził po nowoczesnym
laboratorium. Przedstawił możliwości wykorzysta-
nia wysokiego ciśnienia w konserwacji żywności.

Ciśnienia znacznie przewyższającego to, które pa-
nuje na dnie najgłębszego rowu oceanicznego po-
łożonego niedaleko Japonii – Rowu Mariańskiego.
Próbując herbaty zaparzonej na zimno, pod ciśnie-
niem pytano profesora Porowskiego o cel i możli-
wości takiej technologii oraz różnice między
produktami obrabianymi innymi metodami. Goście
z Japonii odwiedzili również Urząd Gminy w Cele-
stynowie, gdzie zapoznali się z jego funkcjonowa-
niem, oraz Szkołę Podstawową w Starej Wsi. 
W szkole noszącej od listopada ubiegłego roku imię
Polskich Dzieci Syberyjskich zakończono wizytę.

Uczniowie placówki przygotowali pożegnalny wy-
stęp artystyczny, który zamknęli odśpiewaniem 
w języku japońskim hymnu kraju kwitnącej wiśni,
czym bardzo wzruszyli przyjezdnych. Każdy z gości
wyjechał z albumem o Gminie Celestynów w rękach.

o celestynowie w japońskiej 
telewizji śniadaniowej
Ogromne wrażenie jakie na naszych gościach z Japonii
zrobiła wizyta w Celestynowie ma swój finał w 10 mi-
nutowej relacji dziennikarza Kazuhiko Inoue (który oso-
biście był w naszej gminie z delegacją)

japończycy w celestynowie

W 1919 r. blisko 800 polskich dzieci zagubionych na terenie Syberii znalazło schronienie w japońskich sierocińcach, do których bramą był port w Tsurudze. W 1996 r.
z inicjatywy prof. Sylwestra Porowskiego Celestynów znalazł się wśród polskich miejscowości, które po trzęsieniu ziemi w Japonii przyjęły na swoim terenie, w ramach
akcji "Wakacje w Polsce" organizowanej przez prof. Stanisława Filipka, dzieci z rejonu objętego kataklizmem. Mieszkały one w Szkole Podstawowej w Starej Wsi a pod-
czas wizyty w IWC PAN spotkały się z czwórką polskich Dzieci Syberyjskich. Po raz drugi dzieci z Kobe odwiedziły Celestynów w 2005 r. 

W 2016 r. z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Wysokich Ciśnień PAN i japońskiego artysty Kiokatsu Matsumiya umieszczono w instytucie w Lasku instalację, jego au-
torstwa, upamiętniającą współpracę polsko-japońską. W tym samym roku na podarowanym papierze czerpanym Washi dzieci z Celestynowa wykonały rysunki o te-
matyce Inochi-życie. Prace wraz z pracami japońskich i litewskich dzieci wzięły udział w wystawie w Urzędzie Miejskim w Tsurudze, a następnie opublikowane zostały
w albumie pt. "Wystawa rysunków dzieci z Celestynowa".
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mieszkańcy jatnego są zgodni, że wybór sołtysa
tomasza daczkowskiego i rady sołeckiej z prze-
wodniczącą katarzyną Beredą, był słuszny. to
oni, wspierani przez Stowarzyszenie „jatne to
my” i  GokiS, po raz pierwszy w historii tej miejs-
cowości zorganizowali integracyjną imprezę dla
mieszkańców. 

Rozpoczęła się ona mszą, którą celebrował pro-
boszcz parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczen-

nika ks. Hubert Walczyk. Odprawił ją w intencji
integracji mieszkańców i zacieśnienia więzów po-
między nimi. Po mszy dzieci pobiegły zjeżdżać 
z dmuchanych zamków albo wziąć udział w warsz-
tatach plastycznych. Natomiast dorośli udali się do
świetlicy, by przy kiełbaskach, kaszance, ciastach
obejrzeć filmy: „Wesele Kołbielskie” i „Żeńcy”, ko-
mentowane przez autora i producenta Andrzej Ka-
miński, który przy okazji opowiadał ciekawostki
związane z ich powstawaniem.

Dużym zainteresowaniem wszystkich, dużych
i małych, cieszyła się wystawa starych fotografii „Ku
pamięci osób, które tworzyły miejscowość”. Zdjęcia
zebrała i przygotowała wystawę Edyta Kozłowska,
która wyznała, że myśli o wydaniu albumu z za-
wartymi w nim wspomnieniami starszych miesz-
kańców. Oby się jej udało! 

Wiele też działo się na placu. Zajęcia sportowe
dla całych rodzin poprowadził profesjonalnie kie-
rownik celestynowskiej hali sportowej Michał Kwie-
cień. Były też gry i zabawy dla dzieci. A ponadto
smakołyki z grilla, lody, wata cukrowa, ciastka...i na-
poje, bo słońce sprawiło, że upał sięgał 30 stopni.
Nad bezpieczeństwem wszystkich czuwali strażacy
z jednostki OSP Dyzin.

Na koniec imprezy, przy muzyce zespołu „PER-
KUS”, bawiono się do późnej nocy. Cóż, piknik ze
wszech miar udany, ale sołtys zapowiedział, że za
rok będzie on jeszcze bardziej atrakcyjny i prosił, by
w imieniu organizatorów i mieszkańców podzięko-
wać sponsorom, co oczywiście czynimy. AnKa

Piknik rodzinny w jatnym

Sponsorzy: 
Firmy: „Młot” Sp.j, „Markon”, „Redek” sc, „Motorex”, „Menut”, „Bogucki Folie”, „Mochtoys”,

„Paweł i Piotr”, „AA Anna Recycling” W. Bogucki, Piekarnia „Oskroba”, Piekarnia „Młyn”.
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tegoroczny obóz hufca zhP celesty-
nów odbył się w dniach 21 lipca – 4
sierpnia w sercu jury krakowsko-
częstochowskiej, w Siamoszycach. Przez dwa
tygodnie zuchy i harcerze zdobywali nowe
umiejętności. łącznie 115 osób uczestniczyło
w zajęciach obozowych na 3 podobozach.

Na koloni zuchowej nasi najmłodsi
mieszkali w „komnatach”. Zuchy do-

konały wielu starań, by stać się rycerzami
i damami dworu oraz by poznać historię
prawdziwych średniowiecznych za-
mków. Dowiedziały się między innymi,
jak powstawały pierwsze gromady 
w Polsce i nauczyły piosenek powstań-
czych. A pomiędzy wszystkim było dużo,
dużo tańców i dobrej zabawy. Nie za-
brakło też ciekawych wycieczek do
Zamku w Chęcinach, Ogrodzieńcu oraz
sztolni "Czarny Pstrąg".

Na podobozie "Rudy Lot", czyli dru-
żyn ze Starej Wsi oraz Celestynowa, har-
cerze mieli możliwość zapoznania się 
z tematyką puszczaństwa i wcielili 
w rolę Słowian. Podczas obozu uczyli
rękodzieła i majsterki – m.in. rzeźbili 
w drewnie, wykonywali własne sztućce,
medaliony i pierścienie. Nie zabrakło
również pionierki, czyli budowania 
z drewna oraz zdobnictwa obozowego,
podczas którego harcerze wykonywali
obrzędowe totemy. Uczestnicy obozu
odwiedzili też Ojcowski Park Narodowy
i Jaskinię Głęboką.

Trzeci z podobozów, „Korona Kró-
lów”, przeniósł się w czasie do pano-
wania Kazimierza Wielkiego. Szkoląc

harcerSkIe wakacje
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się na rycerzy i zdobywając niezbędne
dla nich umiejętności, harcerze z dru-
żyn celestynowskich, kołbielskich i so-
bieńskich odkrywali piękno i atrakcje
turystyczne Jury Krakowsko-Często-
chow- skiej. Zwiedzili 4 zamki, wspinali
się po skałkach, uczestniczyli w spły-
wie pontonowym i wycieczce rowero-
wej, a także jeździli konno. Chociaż
Kazimierz Wielki zastał Polskę drew-
nianą, a zostawił murowaną, harcerze
zbudowali  obozowy zamek z drewna.
Na wejściu powstała brama zwodzona
z wartownią, w sali tronowej każdy za-
stęp miał swoją ławkę, a król i królowa
trony. Co wieczór spotykali się tam, by
podsumować obozowy dzień i wybrać
spośród nich najbardziej wyróżniają-
cych się postawą rycerską harcerzy. 

Jak co roku nasze zuchy i harcerze
wrócili z mnóstwem nowych umiejęt-
ności, wspomnień i, co ważne, nowymi
znajomościami i przyjaźniami. Teraz
chwila oddechu, a od września wra-
camy do pracy! 

Wszystkich zainteresowanych wstą-
pieniem do drużyn harcerskich i gro-
mad zuchowych zapraszamy na zbiórki
od września. Działamy na terenie gmin:
Celestynów, Kołbiel i Sobienie-Jeziory.
Kontaktować się można bezpośrednio
z drużynowymi lub za pośrednictwem
strony hufca na Facebooku.

Kadra Hufca Celestynów
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dobra muzyka, wspólna
zabawa z nutką sporto-
wych emocji. tak 
niedzielę, 18 sierpnia,
spędzili mieszkańcy oraz
goście przybyli na dzień
Gminy celestynów. Na
scenie wystąpili: kabaret
łowcy.B, Izabella troja-
nowska, antek Smykie-
wicz, myslovitz oraz
weekend.

Jako pierwszy ze
swoim progra-

mem wystąpił Kaba-
ret Łowcy.B. Wpra-
wiając swoimi ske-
czami widownię 
w doskonały humor.
To czerwony kaptu-
rek, aniołki i parodia
jednego z muzycz-
nych teleturniejów
telewizyjnych wywo-
łały uśmiech na twa-
rzach zebranych pod
sceną. Natomiast 
Izabella Trojanowska
zaśpiewała dla miłoś-
ników rockowych
brzmień zapraszając
do wspólnej zabawy
również na scenie.

Dla najodważniej-
szych i najaktyw-
niejszych tancerzy
czekały nagrody. Po-
między występami
można było odwie-
dzić liczne stoiska
twórców i artystów
ludowych oraz edu-
k a c y j n o - i n fo r m a -
cyjno-promocyjne,
którym za wspólnie
spędzony czas 
na grach, zabawach 
i quizach serdecznie
dziękujemy. Organi-
zator Dnia Gminy 
Celestynów, czyli
Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ce-
lestynowie pod pat-
ronatem Wójta Gminy
Celestynów oraz
Przewodniczącego
Rady Gminy Celesty-
nów, przy wsparciu fi-
nansowym Samo-
rządu Województwa
Mazowiec- kiego oraz
Kolei Mazowieckich
przygotował pro-
gram, w którym
każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Mło-

śwIęto GmINy
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dzież bawiła się przy utworach Antka
Smykiewicza, debiutującego wokalisty,
laureata drugiego miejsca w pierwszej
edycji programu The Voice of Poland
oraz półfinalista 7 edycji programu
Must Be The Music. W trakcie spotkania
ogłoszono również wyniki II Turnieju
Sołectw o Puchar Wójta Gminy Cele-
stynów. Swój ubiegłoroczny tytuł
obronili mieszkańcy sołectwa Celesty-
nów. Przedostatnim punktem wie-
czoru był występ kultowego zespołu
Myslovitz, którego utwory śpiewane
są już od ponad dwudziestu pięciu lat.
Śpiewane były i w tym dniu przez ce-
lestynowską widownię. Wieczór za-
kończył zespół Weekend energicznym
występem, który nie pozostawił wśród
publiczności ani jednej obojętnej
osoby – nikt nie mógł się oprzeć ru-
chom w takt muzyki. Przez cały pro-
gram płynnie przeprowadził
zebranych Eugeniusz "Geno" Witek.
Podczas Dnia Gminy Celestynów prze-
prowadzona została również zbiórka
charytatywna dla Teosia. Zebrane fun-
dusze przeznaczone zostaną na ko-
lejną operację chłopca, tym razem
bioder w Klinice w USA.

Wszystkim przybyłym do Celesty-
nowa serdecznie dziękujemy za wspól-
nie spędzone popołudnie, niesamo-
witą atmosferę oraz wspólną zabawę.
Już teraz liczymy na to samo w przy-
szłym roku! Beata Przysowa

Dziękujemy za wsparcie finansowe
Samorządowi Województwa Mazo-
wieckiego, Kolejom Mazowieckim
oraz lokalnym przedsiębiorcom spon-
sorującym wydarzenie: Piekarni
Oskroba, firmie AUTO-LESZEK z Cele-
stynowa, firmie MPACK POLAND z So-
biekurska, Delikatesom „Kulfon” 
z Celestynowa, Delikatesom „Fudi” 
z Celestynowa, Sklepowi Spożywczo-
Wędliniarskiemu „u Matosków” z Ce-
lestynowa, Delikatesom „BZYK” 
z Celestynowa; Pizzerii „Sekret” z Cele-
stynowa, Drogerii „Kleopatra” z Cele-
stynowa, Sklepowi Spożywczemu
„Grosik” z Celestynowa. Dziękujemy
także służbom porządkowym, dbają-
cym o bezpieczeństwo: ochotni-
czej straży pożarnej, policji oraz za-
bezpieczeniu medycznemu i firmie
ochroniarskiej, a także obsłudze tech-
nicznej. dzięKUjemy

i zaPraszamy za rOK

wójt w. kwiatkowski w towarzystwie radnej sejmiku mazowieckiego Bożeny żelazowskiej i dy-
rektora kolei mazowieckich dariusza Grajdy mówi o ostatnio wykonanych inwestycjach
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XIII Piknik Forteczny na dąbrowieckiej Górze 15
sierpnia br. był z pewnością jedną z najciekaw-
szych i najlepiej zorganizowanych imprez ple-
nerowych tego lata w naszym regionie. 

Zawdzięcza to przede wszystkim pasjonatom 
z  Koła Terenowego „Przedmoście Warszawa”

Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro
Fortalicium przy wsparciu Nadleśnictwa Celesty-
nów. Organizatorzy nie tylko udostępnili do zwie-
dzania wyremontowane schrony Regelbau 514 
i Regelbau 120a, ściągnęli do lasu na granicy gmin
Celestynów i Karczew różnorodnych wystawców
militariów, stare pojazdy wojskowe, strzelnice itd.,
to jeszcze zorganizowali świetne widowisko histo-
ryczne - inscenizację walk wojsk sowieckich z nie-
mieckimi o schrony Pohulanka w 1944 roku.

W tym celu pieczołowicie przygotowali -
wspólnie z członkami grup rekonstrukcyjnych -
arenę widowiska, odtwarzając rozmieszczenie
umocnień, zasieków itp., które służyły żołnierzom
w trakcie walki o Punkt Oporu Pohulanka (odbyła
się w dniach 30.07-8.08.1944). To przygotowanie
inżynieryjne pola walki - jak przyznaje Hubert Trze-

pałka, przewodniczący Koła terenowego „Przed-
moście Warszawa” - to była najtrudniejsza część za-
dania organizacyjnego. Złożyły się na to: budowa
okopów, schronów przeszkód przeciwpiechotnych 
i przeciwpancernych. Było to też najbardziej  czaso-
chłonnym zadaniem - przed wydarzeniem i po nim. 
- Na szczęście te przeszkody są już złożone i od-
transportowane w całości do naszego składu - wy-
jaśniał trzy dni po wydarzeniu Hubert Trzepałka. -
Co roku będzie ich przybywać, a co najważniejsze
składają się one z oryginalnych części z czasów II
wojny światowej. Podobnie ma się rzecz z ukry-
ciami z blachy falistej - współczesne są elementy
drewniane zaś blachy pochodzą z epoki.

Wykopane transzeje i schrony, wraz ze znajdu-
jącym się tam sprzętem wojskowym, po insceniza-
cji, widzowie mogli obejrzeć z bliska i trzeba
przyznać, że dla wielu osób było to ciekawe do-
świadczenie. Szczególnie dla dzieciaków, jak 11-
letni Michał, którego ojciec musiał niemal na siłę
wyciągać z okopów, obiecując w zamian kilka rzu-
tów granatem.

Uczestnicy, zarówno dzieci jak i dorośli, którzy
tłumnie przybyli na Dąbrowiecką Górę gremialnie

zresztą doceniali całość imprezy: Rewelacja! Fanta-
styczne wydarzenie! Kto nie był niech żałuje! Dzię-
kujemy za wspaniałą lekcję historii - powtarzali. 

Zadowoleni są także organizatorzy: po
pierwsze zebrane zostały do puszki fundusze na
na dalszy remont obiektów - 3642,38 zł. - Naj-
większą satysfakcją są jednak reakcje publiczno-
ści - powiedział Hubert Trzepałka. - Ludzie
wracają później po inscenizacjach i często przy-
noszą wojenne pamiątki zalegające na podwór-
kach: słupki, blachy czy elementy wyposażenia
żołnierzy. Dzielą się też swoimi wspomnieniami
i wiedzą o historii regionu. Często ta szczątkowa
wiedza wspominkowa jest motorem dokładniej-
szego  sprawdzania dokumentów i weryfikacji
wydarzeń. 

Przy obopólnym zadowoleniu jest szansa na
powtórkę już za rok. - Mamy zamiar wrócić do tra-
dycji corocznych inscenizacji. I wygląda na to, że
przygotowanie pola walki do inscenizacji 2020 za-
cznie się już we wrześniu - zdradził przewodniczący
Koła „Przedmoście Warszawa”.

Czyli planują coś ekstra... Zapamiętajcie na
przyszły rok! ZetKa

ForteczNy PIkNIk
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Nastąpił koniec okupacji niemieckiej w Zabieżce.
Początkowo był entuzjazm i radość z odzyskanej

wolności. Z czasem okazało się, że żołnierze zostaną
na dłużej, bo front zatrzymał się na linii Wisły. 
W związku z tym trzeba było żołnierzy rosyjskich i pol-
skich, którzy stacjonowali na terenie wsi, utrzymy-
wać. Do tego doszli przesiedleńcy z miejscowości
leżących w pobliży Wisły, która była jednocześnie linią
frontu. Oprócz wyżywienia należało zapewnić wszyst-
kim dach nad głową, w związku z czym nierzadko
spano w zabudowaniach gospodarczych. Stosunki po-
między mieszkańcami Zabieżki a stacjonującymi we
wsi szeregowymi żołnierzami rosyjskimi były na ogół
poprawne, choć dość częste pojawiały się przypadki
okradania mieszkańców z ich mienia. Dla stacjonują-
cych we wsi żołnierzy uruchomiono polowe kino,
które działało na skraju wsi na górze za gajówką. 
O zmroku wyświetlano tam filmy, które przychodzili
oglądać także mieszkańcy wsi. Relacje się popsuły,
kiedy po pewnym czasie i rozpoznaniu terenu Rosja-
nie zaczęli w najbliższej okolicy aresztować ludzi na-
leżących do ruchu oporu. Jesienią 1944 r. urządzili na
terenie wsi prowizoryczne więzienie stanowiące jed-
nocześnie punkt zborny przed wysłaniem w dalszą
drogę pojmanych ludzi. Więźniów sprowadzano 
z okolicznych wsi, chociaż były też przypadki przy-
wożenia osób aż spod Garwolina. Przetrzymywano
ich w domach rodzin Grzegrzółków, Galasów, Ćwie-
ków (obecnie posesje nr 42, 40, 38 przy ul. Żurawi-
nowej), w izbach opróżnionych ze wszystkich
sprzętów. Leżeli pod ścianami na podłodze, 
a w drzwiach stał wartownik z karabinem gotowym
do strzału. Część z nich więziona była  w ziemiankach,
w których gospodarze przechowywali wcześniej
płody rolne, a teraz służyły niewoleniu ludzi. Na prze-
słuchania prowadzono ich do domu rodziny Ćwieków
stojącego po drugiej stronie drogi (obecnie posesja nr
25 przy ul. Żurawinowej). Przesłuchania prowadził
oficer rosyjski. Co jakiś czas przyjeżdżały ciężarówki 
i wtedy ładowano na nie więźniów i wywożono 
w nieznanym kierunku. Nieznana jest liczba prze-
trzymywanych w ten sposób w Zabieżce więźniów,
lecz na podstawie relacji najstarszych mieszkańców
wsi można szacować, że było to co najmniej kilka-
dziesiąt osób. Jednocześnie trwał pobór do wojska.
Młodych mężczyzn ze wsi, którym udało się przeżyć
wojnę, wcielano teraz do armii. Część z nich po krót-
kim przeszkoleniu zdążyła jeszcze wziąć udział w wal-
kach. Niektórzy, jak Jan Kwaśniak, zostali ranni, 
a trzech niestety nie wróciło. W styczniu 1945 r. front
znowu ruszył i walki przesunęły się dalej na zachód.
We wsi zaczęło się powojenne życie. Wracali z robót w
Niemczech mieszkańcy wsi zabrani do nich przymu-
sowo podczas okupacji niemieckiej. Wracali też nie-

którzy z przeciwnej strony. Z łagrów na wschodzie wra-
cali ludzie, którzy nie spodobali się sowieckiej władzy
po zajęciu terenów Polski. W odróżnieniu od tych, co
wracali z zachodu ci wracali ostatkiem sił, wychudzeni,
zawszeni i chorzy. Aleksandra Mazka powracającego
z łagru, gdzie pracował w kopalni torfu, koledzy przy-
nieśli do wsi ze stacji kolejowej w Zabieżce na rękach.
Ten dwudziestoparoletni wtedy chłopak nie miał sił
pokonać ostatniego kilometra do domu. 

Pomimo trudnych warunków życie we wsi po-
woli odradzało się. Domów szybciej przybywało niż
ludzi, których przez lata wojny wręcz ubyło. O ile 
w 1935 r. w Zabieżce było 415 mieszkańców i 77
domów, to po wojnie w 1948 r. liczba mieszkańców
wynosiła 385 osób, które zamieszkiwały 97 domów.
Wieś powoli, bo powoli, ale się rozwijała. W pierw-
szej połowie lat 50. naprawiono popsuty przez rosyj-

skie czołgi bruk na drodze prowadzącej przez wieś.
Zbudowano też w tym czasie małą przydrożną ka-
pliczkę w miejscu stojących obok siebie dwóch krzyży.
Inicjatorami budowy byli: Jan Bąk, Antoni Witak i Jan
Galas. Od tej pory to w niej i przy niej odbywało się
święcenie pokarmów w Wielką Sobotę przed Wielka-
nocą, tam odprawiane były nabożeństwa majowe 
i odmawiano różaniec w październiku. 

W roku 1954 r. zmianie uległ podział administra-
cyjny kraju. Wraz z nim zerwaniu uległy wielowie-
kowe administracyjne powiązania łączące wieś 
z dotychczasowym ośrodkiem władzy w Osiecku
(gmina) i w Garwolinie (powiat). Zabieżka 5 paź-
dziernika 1954 r. weszła w skład nowo utworzonej
Gromadzkiej Rady Narodowej z siedzibą w Kątach, 
w powiecie mińskim, a od 1958 r. w powiecie
otwockim. Andrzej Mazek, cdn.

koNIec okuPacjI zaBIeżek

Stacja kolejowa

tak wyglądała ul. żurawinowa
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ostatnie dni sierpnia szesnastoletni tadzio mal-
lendowicz spędził na szykowaniu się do szkoły.
Był uczniem lo im. zamoyskiego w warszawie.
tęsknił za lekcjami, ale głównie, jak to jest 
w tym wieku, za kolegami. książki, zeszyty
i piórnik spakował i z niecierpliwością czekał.
Nie doczekał się. 

Pierwszego września 1939 roku nie zadzwonił
dzwonek w budynku na ul. Smolnej, choć przed

szkołą zebrała się liczna grupa uczniów. Dyrektor Ko-
zicki z bardzo poważną miną powiedział do nich:
,,Dziś zaczynacie inną lekcję. Sami w niej będziecie
nauczycielami i uczniami. Zaliczycie ją, jak przeżyje-
cie, broniąc naszej polskiej wolności”. 

- Nie rozeszliśmy się po domach – wspomina dziś
Tadeusz. – Zaczęliśmy zastanawiać się, jak pomóc
polskiemu wojsku. Ktoś ze starszych kolegów powie-
dział, że na Pradze zbierają się studenci, harcerze 
i młodzi, którzy chcą walczyć z najeźdźcą. Mnie i mo-
jego starszego brata Witolda ojciec odwiózł na Pragę.
Oznajmiono nam, że kto chce i czuje się na siłach,
niech uda się do Garwolina, gdzie mają się odbywać
szkolenia wojskowe. Poszliśmy zatem pieszo 60 kilo-
metrów, bo na środki lokomocji nie można było liczyć
i było to niebezpieczne. Tam odbyliśmy przyspieszone
szkolenie wojskowe, po którym dano nam przydział
wojskowy, czyli między innymi wódkę i papierosy, 
a przede wszystkim broń. Poczuliśmy się dorośli i wa-
leczni. Dowództwo skierowało nas do Brześcia nad
Bugiem, ale do miasta nas już nie wpuszczono. Było
zamknięte, bo przygotowywało się do obrony, 

a głównie do obrony Cytadeli. Rozlokowano nas w re-
jonie lotniska Adamkowo, by na przedpolu opóźniać
atak nieprzyjaciela.

Jeszcze w dniu 14 września Polacy odparli dwa
silne uderzenia piechoty wspartej czołgami, z których
kilka skutecznie wyeliminowali. Po nieudanych ata-
kach niemieckiej piechoty artyleria i lotnictwo nasiliły
bombardowanie, chcąc zmiękczyć polską obronę. Na-
stępny dzień przebiegał według podobnego scena-
riusza. Niemcy ostrzeliwali twierdzę z artylerii 
i wysyłali samoloty, które bombardowały obrońców. 

W trakcie walk obronnych został ranny gen. Pli-
sowski, który mimo tego dalej dowodził obroną
twierdzy. Gdy okazało się, że obrona Brześcia nie ma
już znaczenia dla przebiegu kampanii i nie doczeka
się odsieczy ze strony wojsk polskich, generał wydał
rozkaz o opuszczeniu twierdzy. Straciwszy około 40%
ludzi (zabici i rani), po odparciu siedmiu ataków, 
w nocy z 16 na 17 września 1939 roku obrońcy twier-
dzy po rozminowaniu mostu na Bugu mieli opuścić ją
i udać się w kierunku na Kodeń.

Pod wejściu Sowietów nakazano się nam rozpro-
szyć. Tak zrobiliśmy. Ja na piechotę w cywilnym ubra-
niu powróciłem do Warszawy. Tak zakończyła się moja
wojaczka, ale nie obrona kraju. W Warszawie natych-
miast nawiązałem kontakty z AK i jako żołnierz oddziału
szturmowego brałem udział w różnych akcjach. Na-
tychmiast też zacząłem uczęszczać na tajne komplety
zorganizowane przez dyrektora liceum Zamoyskiego 
w mojej szkole. Maturę zdałem w 1941 roku. W kon-
spiracji poznałem swoją żonę i wzięliśmy ślub w 1943r.
Pod koniec lipca 1944 roku dostałem rozkaz, by się udać

w okolice Białegostoku, ponieważ trzeba było  pomóc
tamtejszej partyzantce  - oddziałom AK. Pojechaliśmy
z żoną i walczyliśmy tam do końca wojny. Po powrocie
do Warszawy dowiedziałem się, że nie żyją mój brat i oj-
ciec, zastrzelony na Woli na Górczewskiej. Teraz stoi tam
pomnik, bo zginęło wiele osób. W Katyniu zaś zginął
ojciec mojej żony. Jeszcze podczas okupacji ukończy-
łem szkołę podchorążych, a dowództwo AK pod koniec
wojny awansowało mnie do stopnia pułkownika. Po
wojnie w 1946 roku  zdałem egzaminy na architekturę
na Politechnice Warszawskiej. Ukończyłem ją i zaczą-
łem szukać pracy. Nie było to łatwe, bo korzystając 
z amnestii, przyznałem się, że byłem w AK. Jednak
przyjął mnie do swojej pracowni Wejchert, znany 
z przed wojny jeszcze urbanista. Urodziła się moja
pierwsza córka Ewa. Od kolegów z pracowni dostałem
nocnik i wszyscy mi gratulowali, bo to pierwsze
dziecko wśród koleżanek i kolegów z pracy. Przyszła w
dodatku na świat w moje urodziny. Później urodziła
się druga córka Ania. Projektowałem bloki w odbudo-
wującej się Warszawie oraz całe osiedle domków jed-
norodzinnych na ul. Gimnastycznej. Już jako
mieszkaniec Celestynowa, właściciel dworu Radzin,
który kupiłem w 1975 roku, zaprojektowałem kaplicę
na miejscowym cmentarzu. 

Tak wyglądało moje dorastanie poszargane dzia-
łaniami wojennymi – podkreślił pan Tadeusz Mallen-
dowicz,  mający 96 lat. 

Cóż, los skazał go na szybkie dorastanie, pozba-
wione wszelkich uciech i zabaw młodości, ale dziś ma
satysfakcję, że walczył o kraj i jego wolność. Chwała
mu za to! Wysłuchał Andrzej Kamiński

wojna zaszargała dzieciństwo

wójt witold kwiatkowski w towarzystwie kierownik gminnej oświaty edyty wrzosek i zastępcy wójta Piotra rosłońca
ofiarował bohaterowi wojennemu tadeuszowi mallendowiczowi wiązankę kwiatów, dyplom i kosz słodyczy
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jako harcerze z 103 wdo “Vestigia” działa-
jącej w hufcu zhP celestynów w ramach
realizacji Propozycji Programowej “Super-
bohater” przyjrzeliśmy się lokalnej spo-
łeczności i bohaterom z tego terenu. dzięki
byłej komendantce hufca druhnie janinie
Skrzypiec-Nowak oraz uprzejmości innych
ludzi, mogliśmy poznać osobę i historię
zofii kulińskiej, która okazała się być wiel-
kim – niestety przez niektórych zapomnia-
nym - autorytetem. dziś, kiedy Internet ma
wielką moc, a słowo pisane dociera do każ-
dego zakątka świata, chcielibyśmy opo-
wiedzieć jej historię. 

Zofia Kulińska z domu Jankowska urodziła
się 8 października 1918 roku w Warszawie.

Była wnuczką zasłużonego naukowca prof. Ed-
munda Jankowskiego, który stworzył dla ro-
dziny posiadłość i nazwał ją “Skarbonką”.
Swoje dzieciństwo Zosia spędziła właśnie 
w rodzinnym majątku Strzępki obok Celesty-
nowa, gdzie również zdobyła wykształcenie
podstawowe. 

Maturę uzyskała w znanym i cenionym Gim-
nazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie, gdzie
również pierwszy raz zetknęła się z harcerstwem.
Jako aktywna członkinii 14 Warszawskiej Że-
ńskiej Drużyny Harcerskiej brała udział w wielu
wyjazdach i wycieczkach. Uczestniczyła m.in. w Jubileu-
szowym Zlocie ZHP w Spale, który odbył się w 1935 roku.
Wiele jej zdolności i pasji zarówno harcer-
skich, jak i związanych z naukami ści-
słymi znalazło ujście podczas
studiów na Uniwersytecie Warszaw-
skim na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym – sekcja fizyki, który
ukończyła w 1932 roku. 

Jej mąż, Tadeusz Kuliński, był dru-
żynowym 27 WDH działającej przy
Publicznym Gimnazjum im. Czackiego
w Warszawie. Absolwent Politechniki
Warszawskiej, przed wybuchem
wojny pracował jako elektryk. Tade-
usz we wrześniu 1939 roku walczył
jako oficer rezerwy, po czym dostał się
do sowieckiej niewoli w okolicach Zamościa. Uwięziony
został w obozie w Starobielsku, skąd wysłał kilka kartek po-
cztowych na adres niedawno poślubionej żony. W 1940
roku korespondencja ustała. Kochająca żona jednak ocze-

kiwała kolejnych listów, nie wiedząc, że jej mąż
został zamordowany. 

Zofia podczas wojny przebywając w ro-
dzinnej posiadłości, prowadziła wśród celesty-
nowskiej młodzieży tajne nauczanie.
Zorganizowała wraz z innymi nauczycielami
gimnazjalne komplety tajnego nauczania.
Stworzyła też konspiracyjne zastępy harcerek 
i harcerzy – Szare Szeregi oraz nimi kierowała.
Mimo tęsknoty za Tadeuszem, Zofia wierzyła,
że prawdziwie kochać może tylko poświęcając
się ludziom i ojczyźnie. We wrześniu 1942 roku
w porozumieniu z druhem Feliksem z Otwocka
założyła w Celestynowie dwie drużyny harcer-
skie: żeńską i męską. 

Była również członkinią Służby Kobiet.
Wraz ze swoimi harcerkami, które nauczyła
pierwszej pomocy, pomagała rannym oraz gro-
madziła opatrunki, środki medyczne, jak rów-
nież prosty sprzęt medyczny. Doceniając
poświęcenie swoich harcerzy, zaraz po wojnie,
w 1946 roku, Zofia zorganizowała im obóz 
w Jabłonkach na Mazurach. 

Po wojnie, nadal pozostając w “Skar-
bonce”, poświęcała się pracy z młodzieżą.
Wierna pamięci męża uczyła w Samorządo-
wym Gimnazjum i Liceum w Celestynowie.
Działalność w harcerstwie przewijała się w jej
życiu do końca dni. Kilka ostatnich lat spędziła

w domu spokojnej starości w Konstancinie. Tam też
zmarła 30 listopada 1999 roku. 

Pamięta o niej wiele osób, nie tylko harcerzy, ale
i jej podopiecznych. Mówią o niej
niezwykle ciepło. Była ogromnym
autorytetem i wspaniałym liderem,

a jednocześnie jej oczy i usta wyra-
żały czystą, niczym niesplamiona,
skromność i miłość do przyrody oraz
całego otaczającego ją świata. Zofia
Kulińska jest naszym bohaterem.
Jest, bo żyje nie tylko w naszych ser-
cach, ale m.in. w ufundowanym
przez Kulińskich kościele Zesłania
Ducha Świętego w Otwocku. Pa-
miętają ją również absolwenci

“Hoffmanowej” w Warszawie jak 
i ogromne zastępy harcerzy. 

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI! 
Informacje zebrała 103 WDO “Vestigia”, 

artykuł spisała Emilia Bąk

SuPerBohaterka
Na mIarę harcmIStrzyNI 



24 WOKół Nas

lipiec/sierpień nr 6/7 (248/249)/19 www.celestynow.pl

tradycyjnie już wojskowy ośrodek Farmacji 
i techniki medycznej w celestynowie, który
działa od 1945 roku, z okazji kolejnych rocz-
nic jego powstania zorganizował 30 sierpnia
uroczyste obchody. dla mieszkańców nato-
miast otworzył jednostkę. 

Część oficjalną - z udziałem zaproszonych gości
- poprowadził szef wydziału ogólnego Ośrodka

ppłk Piotr Matykiewicz. On też przedstawił ko-
mendantowi WOFiTM płk Krzysztofowi Kaczmar-
kowi placówkę do obchodów rocznicowego
święta. Przy dźwiękach hymnu narodowego
wciągnięto flagę na maszt, a następnie komen-
dant odznaczył medalami, nagrodami rzeczowymi
i urlopami wyróżniających się żołnierzy, oficerów
i pracowników cywilnych Ośrodka.

W dalszej części uroczystości zaprosił gości 
i licznie przybyłych mieszkańców gminy Celestynów
na wojskową grochówkę, bigos i kiełbaski z grilla,
ale też usilnie namawiał do zwiedzenia WOFRiTM. A
było co oglądać:  czołg Leopard, transporter opan-
cerzony, nowy wóz bojowo-gaśniczy Scania Woj-
skowej Straży Pożarnej czy pachnącą nowością
sanitarkę z wyposażeniem.   Największym jednak
zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psów do
zadań specjalnych. Natomiast duże powodzenie,
szczególnie u dzieci, miał paintball  - tym razem
strzelano do tarczy, dorośli zaś dość licznie odwie-
dzali stoisko promocyjne Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień i Centralnej Biblioteki Wojskowej. AnKa

wojSkowa roczNIca
i dzień otwarty koszar
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Na początku sierpnia kręcony był film fabu-
larno-dokumentalny „Pieszo i rowerem” pro-
mujący Gminę celestynów, a już niebawem
będzie on do obejrzenia na oficjalnej stronie in-
ternetowej gminy. myślą przewodnią filmu
jest: odwiedź naszą gminę, albo w niej za-
mieszkaj.

Producentem filmu jest Stowarzy-
szenie Kultury Mazowsza wg sce-

nariusza Andrzeja Kamińskiego.
Reżyserem - Wojciech Klimala, znany
z reżyserii serialu „Barwy Szczęścia” 
i też „Żeńcow”, a realizatorem Agencja
Kosmos Produkction. 

Treść filmu jest prosta: Do Celesty-
nowa przyjeżdża grupa turystów z ro-
werami (w rolę ich wcielili się
pracownicy urzędu i kilkoro miesz-
kańców). Odwiedza najciekawsze
miejsca gminy. Są to m.in. Obserwa-
torium Astronomiczne Uniwersytety
Warszawskiego w Ostrowiku, Instytut
Wysokich Ciśnień PAN w Lasku, Bagno
Całowanie w Podbieli, Centrum Edu-
kacji Leśnej w Celestynowie, a także:
odpoczywają nad jeziorkiem Żółw 
w Regucie, grają w siatkówkę na hali
sportowej, zakupy robią na bazarku 
w Celestynowie, a nocują w „Stajni
Grand” w Glinie, gdzie przy ognisku 
i w towarzystwie artystów: Genowefy
Galas – koronkarki, Wiktora Piasec-
kiego – rzeźbiarza i Andrzeja Kłoska –
garncarza, opowiadają sobie wrażenia
z wycieczki. Film pokazuje też kilka
przedsiębiorstw, by wykazać, że na te-
renie gminy funkcjonuje ponad 750
zakładów, które zatrudniają ok. 3000

osób, a niektóre z nich znane są 
w kraju i za granicą. Producentowi,
poza pochwaleniem się tymi firmami,
że działają na terenie gminy, chodziło
też o obniżenie kosztów realizacji
filmu poprzez finansowy udział firm.
A są to: „EKOPAK” Plus, „ELA” Wyrób
folii i opakowań, PrintMedia24, Nad-
leśnictwo Celestynów, „Bruk-Bud”
Piotr Skoczek, Delikatesy „Kulfon”, 
a też agroturystyka w Glinie „Stajnia
Grand” państwa Doroty i Andrzeja

Grajdów. Wszystkim tym firmom wiel-
kie dzięki, że utożsamiają się z gminą
i chcą ją promować. 

Zdjęcia nagrywane były 2 i 3 sierp-
nia, ale z przerwami, bo przelotne
deszcze, mimo zapewnień prognosty-
ków, były nieustępliwe. Ekipa i akto-
rzy mimo to dali z siebie wszystko, by
wszystkie zaplanowane nagrania 
poszczególnych scen zostały zrealizo-
wane. Aktorów i ekipę filmową kar-
miła restauracja „Sekret”. AnKa

FIlm o NaSzej GmINIe
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młode małżeństwo elżbieta i euge-
niusz laskusowie  z ostrowa poszu-
kując zarobkowego zajęcia na
dalsze lata swojego życia, postano-
wiło zająć się produkcją korków 
i woreczków foliowych. kolejnym
etapem realizacji planów zawodo-
wych było zarejestrowanie działal-
ności gospodarczej pod nazwą „ela”.
to właśnie rok 1980 stał się począt-
kiem rodzinnej przygody z folią,
która trwa do dzisiaj i obejmuje
swym zasięgiem nowe pokolenia.

Wpoczątkowej fazie działalność
ograniczała się jedynie do przy-

domowego garażu, w którym na pierw-
szej zakupionej wtryskarce państwo
Laskusowie produkowali korki do różnego rodzaju butelek. Analiza, baczna ob-
serwacja kierunków rozwoju i potrzeb rynku pozwoliła na wysnucie wniosków,
że rynek zdecydowanie bardziej poszukuje wyrobów w postaci torebek folio-
wych. To z kolei skłoniło młode wówczas małżeństwo, aby swoją ówczesną dzia-
łalność oprzeć na ich produkcji. Jak się okazało był to strzał w dziesiątkę, dający
firmie nowe możliwości i perspektywy ogromnego rozwoju. Firma z roku 
na rok zdobywała co raz więcej zamówień, przybywali nowi kontrahenci, w tym
klienci zagraniczni. Wykorzystywany niegdyś w celach produkcyjnych przydo-
mowy garaż, później zaś stodoła nie wystarczały, aby sprostać liczbie zleconych
zamówień. 

Koniecznym stało się wybudowanie hali produkcyjnej, co zostało wykonane
na  zakupionej pod tę inwestycję nieruchomości. W nowo wybudowanym obiekcie
zainstalowano kilkanaście maszyn produkujących już nie tylko torebki spożywcze,
ale również folię polietylenowej i folię moletowaną  - produkcją  ruszyła pełną parą. 

Od samego początku dużym wsparciem dla państwa Laskusów byli ich
synowie: Przemysław, Piotr, Jarosław, Patryk i Kornel, którzy  - dorastając w
atmosferze rodzinnego biznesu - zasilili szeregi firmy, kierując poszczegól-
nymi jej działami.

Lata 2014-2015 były dla firmy i dla rodziny okresem wielkich przemian struk-
trualno – organizacyjnych. W tym bowiem czasie założyciele firmy – Elżbieta i Eu-
geniusz Laskus osiągnęli wiek emerytalny i podjęli decyzję, że za dalsze
funkcjonowanie firmy odpowiedzialni będą ich synowie. Doszło do przekształ-
cenia podmiotowego: z jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowa-
nej na Elżbietę Laskus w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Pierwszym prezesem nowo powstałej spółki został Piotr, wiceprezesem zaś
Eugeniusz, który wspierał syna swą wiedzą i niewątpliwie ogromnym branżo-
wym doświadczeniem.

Od lipca 2019 r. funkcję prezesa objął najmłodszy z synów – Kornel,  wice-
prezesem w dalszym ciągu pozostaje Eugeniusz. Funkcję drugiego wiceprezesa
objął najstarszy syn – Przemysław.

Pozostali synowie zajmują w firmie
kluczowe stanowiska: Jarosław jest szefem
działu prawno-reklamacyjnego, Patryk
pełni funkcję szefa kadr, a Piotr zarządza
działem badawczo-rozwojowym. 

W chwili obecnej firma zatrudnia
blisko 170 osób, a wśród nich znajduje
się Marian Kaliński, który związany jest
z zakładem od początku jego funkcjo-
nowania. Z uwagi na osiągnięcie wieku
emerytalnego pan Marian Kaliński w
sierpniu tego roku odchodzi na emery-
turę. Za trud 36 – letniej pracy firma
planuje w ramach swej wdzięczności
przygotować dla niego niespodziankę. 

- Staramy się w naszej rodzinnej
firmie zatrudniać osoby z tzw. sąsiedz-
twa – mówi aktualny prezes Kornel Las-

kus. – Wzorem jest pan Marian, który wraz z moimi rodzicami współtworzył
projekty maszyn, następnie usprawniał je i modernizował, podążając tym samym
za rozwojem technologii. Dbamy o rozwój pracowników i podnoszenie ich kom-
petencji zgodnie z ich aspiracjami i potrzebami organizacji.

Wychodząc z założenia, że człowiek jest najważniejszy, codziennie staramy
się sprostać oczekiwaniom naszych pracowników, którzy odwdzięczają nam się
lojalnością i profesjonalizmem. Bardzo chcemy, aby traktowali naszą rodzinną
firmę jak swoją. Mamy wiele programów wewnętrznych, które mają motywo-
wać i doceniać pracowników oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Staramy się być dobrym sąsiadem, dbając o pozytywne relacje z lokalną spo-
łecznością i wspierając rozwój naszej miejscowości. W tym zakresie angażujemy
się w lokalne inicjatywy, wspomagamy   różne fundacje, stowarzyszenia oraz
osoby będące w potrzebie. Od trzech lat pomagamy w organizacji mistrzostw
Europy biegów OCR, zabezpieczając taśmy do oznaczenia tras.

Jesteśmy też pracodawcą, który dba o komfort pracy oraz o przyjazną
atmosferę na terenie zakładu. W trosce o pozytywne relacje między pra-
cownikami co roku organizujemy wydarzenia integracyjne, które są do-
skonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu i lepszego poznania się na
polu poza zawodowym. Jedna z naszych corocznych imprez – mogę po-
wiedzieć również śmiało, że wpisana w tradycje tej firmy -  odbywa się 
z udziałem osób towarzyszących. Wierzymy, że tego rodzaju wydarzenie
jeszcze bardziej zacieśnia więzi między pracownikami i pozwala na budo-
wanie pozytywnych, przyjaznych relacji i jest niewątpliwie szansą do lep-
szego poznania się. 

rodzINNa
PrzyGoda z FolIą

Ela Wyrób folii i opakowań sp. z o.o.
Ostrów 4, 05-430 Celestynów
NIP 5322049003
Tel. (22) 789 75 67

elżbieta i eugeniusz laskus - założyciele firmy ela
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już po raz dziewiąty 7 lipca mieszkańcy Starej
wsi powitali uroczyście, piknikowo i rodzinnie
lato, a życzenia ciepłych i radosnych dni przy-
jęli od sołtyski elżbiety Nowak, radnego leszka
Gąsiorowskiego, dyrektor GokiS hanny Pa-
włowskiej i wójta witolda kwiatkowskiego. 

Piknik na placu przy stacji kolejowej
rozpoczął Mieczysław Góra, znany

w kraju i za granicą satyryk, humo-
rysta,  autor wielu wierszy, gawędziarz
i kabareciarz i przez ponad godzinę
bawił dowcipami i gawędami publicz-
ność. Z kolei w folkowy nastrój wpro-
wadziły publiczność trzy urocze
członkini Zespołu Pieśni i Tańca Uni-
wersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”
śpiewając i tańcząc. A kiedy umilkły
brawa na scenie wystąpiła Mirella Żu-
rawska śpiewając najbardziej znane
piosenki Anny Jantar. Tu warto dodać,
że pani Mirella była kilka lat dyrekto-
rem wiązowskiego GOK-u. Na koniec
do tańca grał zespół Cover. 

- Muszę przyznać, że miałam
ogromną tremę – zwierzyła się nowa
sołtys Starej Wsi Elżbieta Nowak. –
Bardzo lubiłam przychodzić na plac

przy stacji, gdzie w latach ubiegłych
Powitanie Lata organizował pan Le-
szek Gąsiorowski wraz z GOKiS-em.
Zawsze to były udane pikniki. W tym
roku cały ciężar organizacyjny przy-
padł mnie i radzie sołeckiej, wobec
czego mieliśmy tremę. Na szczęście
pomógł mi pan Leszek i pani dyrektor
GOKiS wraz z pracownikami. Przyszło
wielu miesz- kańców, w tym rodzice z
dziećmi, dla których były kramy z lo-
dami, goframi, popcornem a dla star-
szych kiełbaski. Kiedy po pierwszych
występach usłyszałam brawa, trema

ustąpiła miejsca zadowoleniu i prze-
świadczeniu, że piknik jest udany. 
Dlatego chcę bardzo gorąco podzię-
kować radzie sołeckiej, radnemu Lesz-
kowi Gąsiorowskiemu i niezwykle
mocno pani Hani Pawłowskiej za
pomoc i słowa otuchy. Dziękuję też
mieszkańcom, za ich uczestnictwo 
i już teraz zapraszam na jubileuszowy
piknik w roku ubiegłym – podkreśliła
sołtys Elżbieta Nowak.

I nie myliła się pani sołtys, bo im-
preza wypadła znakomicie, a miesz-
kańcy byli zadowoleni. AnKa

Powitali lato w Starej wsi
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Na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w celestynowie mamy już nowe zabawki przeznaczone dla starszych przedszkolaków.

Inwestycja obejmowała wykonanie 12 nowych zabawek, w tym 3 zestawy zabawkowe z atestowaną nawierzchnią sztuczną.
Wykonywana jest ona w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Przed-

szkola Samo- rządowego w Celestynowie”. Prace wykonała firma P.P.H.U TOSIA Karol Zyśk z Małkini Górnej. Koszt inwesty-
cji to 145.509,00 zł.

Nowe zaBawkI
przy przedszkolu
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za nami kolejny obóz sportowy i przed nami kolejny sezon ligowy.  re-
gucki kub sportowy Bór od kilku lat prowadzi zajęcia , treningi oraz or-
ganizuje obozy sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
celestynów . Na potwierdzenie przedstawiamy zdjęcie  zawodników rocz-
nika  2005 podczas pierwszego letniego obozu w zamościu. 

Zdjęcie  maluchów w zielonych strojach fundacji Akademia Młodego Piłkarza. 
Stoją od lewej : Michał Sobków ; Eryk Niemiec ; Kuba Możdżonek ; Filip Wojtaś;
Karol Jastrzębski. Wszyscy trenują i grają do dziś.” Przyjaciele z boiska, Ci sami sześć
lat później i  ( Karola, zastąpił Igor Jabłoński ).   
Jesteśmy z was dumni . 

wSPomNIeń czar
zamość 2013 – BydGoSzcz 2019

od września nasi zawodnicy z rocznika 2011/2012
grać będą w rozgrywkach mazowieckiego związku
Piłki Nożnej. zarząd klubu postanowił zgłosić aż 3
drużyny w tej kategorii, aby jak największa liczba
zawodników mogła rywalizować z innymi. 

Drużyny z którymi przyjdzie nam grać: 
II Liga Okręgowa F1 gr. 2 (2011) UKS Otwock FC
Champion, STF Champion Warszawa, SMPN Progres
Garwolin, LKS Mazur II Karczew, KS Zwar, KS Las, KS
Drukarz W-wa.

IV Liga Okręgowa F1 gr.7 (2011) UKS Iskra Pilawa, UKS
Amur Wilga, SMPN Progres III Garwolin, SKS Sokół
Kołbiel, LKS Promnik Łaskarzew

Liga Okręgowa F2 gr.7 (2012) UKS Otwock FC Cham-
pion, MLKS Józefovia Józefów, LKS Mazur Karczew, KS
Advit Wiązowna, GKS Wilga Garwolin. 

Pierwsze spotkanie rozegramy 1 września z drużyną
LKS Mazur II Karczew na Orliku w Celestynowie.Za-
praszamy wszystkich zawodników, którzy chcieliby
rozwijać się razem z nami!

żaki u-9 i u-8 przygotowują 
się do rozpoczęcia zmagań ligowych
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w niedzielę 18 sierpnia podczas „dnia Gminy
celestynów” odbył się II celestynowski turniej
Sołectw w Piłce Nożnej o puchar wójta Gminy
celestynów witolda kwiatkowskiego.

Wturnieju wzięło udział siedem dru-
żyn reprezentujących: Sołectwo

Celestynów, Sołectwo Regut, Sołectwo
Tabor, Sołectwo Stara Wieś, Sołectwo
Ostrów, Sołectwo Jatne oraz Sołectwo
Dąbrówka. Zespoły w pierwszej fazie
zawodów rywalizowały w dwóch gru-
pach. Do fazy pucharowej mistrzostw
awansowały cztery najlepsze zespoły,
które zwyciężyły w swoich grupach lub
zajęły drugie miejsce. Pierwszym fina-
listą turnieju zostało Sołectwo Ostrów,
które w meczu półfinałowym pokonało
zespół z Tabora jeden do zera. W dru-
gim półfinale spotkały się Sołectwo Ce-
lestynów i Sołectwo Dąbrówka.
Spotkanie było bardzo wyrównane i za-
cięte, do ostatnich minut meczu utrzy-
mywał się rezultat jeden do jednego,
jednak w ostatniej minucie spotkania,
po zespołowej akcji, piłkę do bramki
drużyny z Dąbrówki strzelił zawodnik
Sołectwa Celestynów - Tomasz Rosło-
niec. W wielkim finale Turnieju Sołectw
spotkały się zespoły z Celestynowa 
i Ostrowa. Początek  pierwszej  połowy
meczu należał do Sołectwa Ostrów,
które bardzo szybko objęło prowadze-
nie po mocnym strzale w długi róg
bramki. Podrażnieni takim obrotem

sprawy gracze Celestynowa  wzięli się
do odrabiania strat i po kilku minutach
wyrównali stan meczu na jeden do jed-
nego. Druga połowa meczu także przy-
niosła wiele emocji kibicom
zgromadzonym na Orliku w Celestyno-
wie. Po raz kolejny końcówka meczu
należała do Sołectwa Celestynów, a tak
naprawdę do Tomasza Rosłońca, który
popisał się trzema trafieniami dla swo-
jej drużyny - tym samym pierwsze
miejsce po raz drugi z rzędu dla piłka-
rzy z Celestynowa. Organizatorzy tur-
nieju przyznali również nagrody

indywidualne, najlepszym bramka-
rzem został Mikołaj Urbaniak, a najlep-
szym strzelcem turnieju Tomasz
Rosłoniec. Puchary,  medale, statuetki
oraz nagrody rzeczowe  uroczyście
wręczyli Wójt Gminy Celestynów Pan
Witold Kwiatkowski oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Celestynów Pan Ro-
muald Ziętala. Organizatorem turnieju
był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
oraz Urząd Gminy w Celestynowie. Pat-
ronatem medialnym imprezę objęły:
gazeta Celestynka, iOtwock oraz TVC
Celestynów. Michał Kwiecień

Sołectwo celeStyNów
oBroNIło tytuł!
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klasyfikacja końcowa turnieju:
1.Sołectwo Celestynów 

2.Sołectwo Ostrów 
3.Sołectwo Dąbrówka

Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz – Mikołaj Urbaniak 

(Sołectwo Celestynów)
Najlepszy strzelec – Tomasz Rosłoniec 

– 8 bramek  (Sołectwo Celestynów)

mecz Finałowy
Sołectwo Celestynów – Sołectwo Ostrów  5:2

mecz o 3 miejsce
Sołectwo Tabor – Sołectwo Dąbrówka  2:5

Sekretariat turnieju przyjmuje zapisy drużyn

drużyna z ostrowa otrzymuje puchar
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drużyna Bór regut 2007/08 okres  przygoto-
wawczy  do nowego sezonu zaczęła  treningami
na boisku orlik w celestynowie. 

Zaplanowaliśmy w tym okresie dwie gry kontrolne
z drużynami Vulkan Wólka Mlądzka i  AP Eskadra

Pierwszy sparing rozegraliśmy z drużyną Vulkan
Wólka Mlądzka. Wygrana oczywiście cieszy , tylko
szkoda, że gospodarze nie podjęli walki.  

Niestety drugi mecz kontrolny z zespołem z AP
Eskadra nie do końca był udany. Brak kilku zawodni-
ków  sprawił, że nie mogliśmy zagrać w optymalnym
ustawieniu. Mimo przegranej , kilku zawodników
udowodniło, że trzeba na nich stawiać.

12.08.18 wyjazd na obóz do Bydgoszczy. Kolejne
przygotowania zaczęliśmy już na obiektach Zawiszy.
Do dyspozycji mieliśmy pełnowymiarowe boisko  

o nawierzchni sztucznej. Ciężką pracę na treningach
zakończyliśmy  meczem kontrolnym z  drużyną Zawi-
szy Bydgoszcz. 

Wynik 4-4 nie odzwierciedla tego co działo się
na boisku. Byliśmy drużyną o klasę lepszą. Pierwsza
połowa została wygrana przez nasz zespół 3-0. Do-
piero duże zmiany spowodowały utratę aż czterech
goli. Ale po to są takie mecze, aby dać szansę poka-
zania się innym graczom.

Oczywiście tak jak było rok wcześniej, chłopcy
mogli też skorzystać z odnowy biologicznej, i przez
chwilę poczuć się jak zawodowcy.

Obóz już za nami, wracamy na nasze boiska, aby
dalej szlifować formę. Przed nami jeszcze kilka sparin-
gów, które kończą cykl przygotowań do ligi. Mecze te
odkryją nam ostatnie karty, jak jesteśmy przygotowani
do ligi.  A resztę zweryfikuje liga. Trener: Waldek. 

reGuckI kluB 
SPortowy Bór chce

doStać GwIazdkę 
zarząd klubu rkS Bór podjął  decyzję że bę-
dzie ubiegał się o przyznanie brązowej
gwiazdki w programie certyfikacji  Pol-
skiego związku Piłki Nożnej.   Program cer-
tyfikacji PzPN dla szkółek piłkarskich to
innowacyjny projekt skierowany do pod-
miotów prowadzących szkolenie dzieci 
w zakresie piłki nożnej. 

Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy 
z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu
oraz weryfikacja szkółek.

Przyznanie oddziałowi szkółki piłkarskiej cer-
tyfikatu na jednym z trzech poziomów (złotym,
srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze
spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwa-
rancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki
wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek
Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek,
będących dla dzieci najlepszym miejscem do roz-
wijania piłkarskich umiejętności. Fundamental-
nym założeniem Programu Certyfikacji PZPN dla
szkółek piłkarskich jest podniesienie i ujednolice-
nie poziomu szkoleniowego.

Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice 
i dzieci grające w piłkę nożną uzyskują pewność,
a Regucki Klub Sportowy  potwierdzi że   spełnia
standardy szkoleniowe, jest bezpieczny, a jego
kadra ma kwalifikacje niezbędne do szkolenia za-
wodników. a.n.

zaczęli sezon treningami

zawodnicy rocznika 2005/06 zakończyli 
przygotowania do sezonu 2019/2020. w ponie-
działek wrócili z obozu sportowego 
w  Bydgoszczy  , więc teraz możemy zrobić krót-
kie podsumowanie.

Tradycyjnie swoje przygotowania i zaczynamy 
w połowie lipca  od lekkich treningów , celem któ-

rych jest się poruszać się i poczuć piłkę.
Prawdziwe testy jednak zaczęli się od początku

sierpnia , od tego momentu trenujemy z pełnym zaan-
gażowaniem oraz gramy gry szkolne. Od 12 do 19 sierp-
nia jak co roku uczestniczyliśmy w obozie sportowym . 

Pierwszy sparing zagraliśmy z KS Vulkan Wólka
Mladzka . W następnych dwóch meczach zagraliśmy
z AP Eskadra oraz już na obozie piłkarskim z Zawiszą

Bydgoszcz.  O ile w spotkaniu z Vulkanem wygrana
przyszła łatwo to już  w spotkaniu z Eskadra  zeszliśmy
z nieba na ziemie, przegrywając 1-2. Ostatnie spot-
kanie  wygraliśmy 2-1 po bardzo trudnym spotkaniu. 

Nie najgorzej! Drużyna przyzwyczaja się do nowego
ustawienia na boisku,  miejmy nadzieje że sezon
2019/2020przyniesie drużynie mnóstwo pozytyw-
nych sportowych emocji.  

Podsumowanie przygotowań lato 2019
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dołącz do afiliowanych ośrodków
działaj lokalnie!

w związkami z licznymi zgłoszeniami miesz-
kańców celestynowa dotyczącymi braku moż-
liwości przejścia przez tory kolejowe gmina
celestynów pismem z dnia 23.07.2019.r. zwró-
ciła się do inwestora z prośbą o rozważenie wy-
dzielenia tymczasowego przejścia przez tory
kolejowe dla mieszkańców pomiędzy ulicą św.
kazimierza, róg ulicy osieckiej, a placem przy
dworcu kolejowym.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22.08.2019 r. 

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum
Realizacji Inwestycji Region Centralny w
odpowiedź na pismo znak
ROŚPP.7003.32.2019 z dnia 23.07.2019 r.
w sprawie wytyczenia przejścia przez
plac budowy pomiędzy ul. Św. Kazimie-
rza, róg ul. Osieckiej a placem przy
dworcu kolejowym informuje, że z uwagi
na budowę przejścia podziemnego wy-
tycznie w przedmiotowej lokalizacji
przejścia tymczasowego nie jest możliwe.
Pragniemy podkreślić, że zapewnienie

bezpieczeństwa mieszkańców oraz mini-
malizacja utrudnień w obrębie stacji ko-
lejowych objętych inwestycją jest sprawą
priorytetową.

Informujemy również, że udostępnie-
nie dla mieszkańców przejścia pod to-
rami zlokalizowanego w miejscu
dotychczasowej kładki planowane jest w
II kwartale 2020 r. Wychodząc naprzeciw
potrzebom mieszkańców Celestynowa
obecnie prowadzone są działania zmie-

rzające do rozwiązania zaistniałego pro-
blemu i wytyczenia przejścia przez teren
budowy w innej lokalizacji.”

W związku z powyższym Urząd Gminy
w Celestynowie zwrócił się z pismem
o wskazanie innej lokalizacji oraz ter-
minu uruchomienia przejścia. Po
uzyskaniu odpowiedzi od PKP nie-
zwłocznie poinformujemy o tym
mieszkańców.

PrzejścIe Przez tory

akademia rozwoju Filantropii w Polsce,
realizująca program Polsko-amerykańskiej
Fundacji wolności pn. „działaj lokalnie”,
ogłosiła nabór na afiliowane ośrodki dzia-
łaj lokalnie.

Poprzez organizacje pozarządowe działające
w danym regionie, a należące do sieci Ośrod-

ków Działaj Lokalnie (ODL), przyznawane są
środki na realizację projektów w ramach lokalnych
programów grantowych prowadzonych w ramach
ogólnopolskiego programu „Działaj Lokalnie”.

Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje po-
zarządowe mające swoją siedzibę na terenie
miejscowości liczącej do około 50 tys. mieszkań-
ców i zainteresowane wspieraniem działań lo-
kalnej społeczności. Zgłoszenia przyjmowane są
do 30 września 2019 roku.



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. 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

PaPIerek to młodziutki, ok 1,5
roczny, mini piesek. Waży zaled-
wie 7 kilogramów. Jest malut-
kim i bardzo zrównoważonym
psem. Pięknie chodzi na smyczy,
skupia się na człowieku, jest
uprzejmy i dobrze wychowany. 

W schronisku wylądował wraz z początkiem wakacji...
Kto mógł pozbyć się takiego cuda!?? Naprawdę ciężko
w to uwierzyć... Papierek świetnie dogaduje się z in-
nymi psami. Jego spokój bardzo kojąco działa na inne
zwierzaki. O urodzie wspominać nie trzeba. Do adop-
cji może iść choćby i dziś. Jest wykastrowany, zaszcze-
piony i ma czipa. Kto da dom temu mikrusowi?

tIFFaNy to młodziutka, prześliczna i mega energiczna
dziewczynka w typie Cavaliera. Ma nie więcej niż dwa
latka. Waży może z 7 kg. W stosunku do ludzi jest naj-
słodsza na świecie. Przytula się, rozdaje buziaki, lasi i wy-

musza pieszczoty. Jest rozbrajająca.
A do tego prześliczna. Ma problem
w relacji z psami, że względu na
dominujący charakter i brak umie-
jętności radzenia sobie z emocjami.
W pierwszym momencie rzuca się
z zębami, ale... Dużo zależy od to-
warzysza. Zarówno psiego jak 

i ludzkiego. Jesli psi towarzysz nie zareaguje Tiffany prze-
chodzi do porządku dziennego i zaczyna się bawić. Jeśli
natomiast z drugiej strony napotka na zęby, może to się
skończyć jatką. Dlatego potrzebuje ona mądrego domu,
który nauczy ją jak się zachować i otoczy należytą opieką.
Tiffany jest wysterylizowana, zaszczepiona i ma czipa.
Czeka na dom w boksie N5.

tINder Tinder to ok 8 mie-
sięczny podrostek. Jest drobny,
wiotki, chłopięcy. Bardzo we-
soły i radosny. Przyjechał do
nas, wraz ze swoim bratem, od-
lowiony spod sklepu, gdzie ich
wspaniałomyślny właściciel
beztrosko wyrzucił. Bo pewnie

ktos przygarnie... Tak zamiast u boku super ludzi
wylądował w schronisku. Nie bardzo rozumie co tu
się dzieje i dlaczego wszyscy rąk tu krzyczą. Każdy
boks skrywa psi dramat, złamane serce i samo-
tność. Jest bezpieczny i ma co jeść, ale do domu
stąd daleko... Tinder waży ok 10 kg. Już nie rośnie.
Jest wykastrowany, zaszczepiony i ma czipa. Nie ma
w nim agresji ani złości. 

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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dzIeń GmINy celeStyNów w oBIektywIe

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


