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9 maja rada Gminy celestynów przyjęła Plan zagospodarowania Przes- trzennego dla ostrowa. 
To już drugi miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego (po dąbrówce) przyjęty w ostat-
nich miesiącach.

Na ten dzień czekało wielu mieszkańców, jak również przedsiębiorców naszej
gminy. W planie wyznaczono między innymi działki pod zabudowę mieszka-
niową, usługowo-produkcyjną ( z wyłączeniem usług związanych ze składowa-
niem i przetwarzaniem odpadów) oraz drogi. Mieszkańcy znacznie zyskają –
zamiast działek rolnych niskiej klasy i nieużytków są działki pod zabudowę i in-
westycyjne – ceny działek w związku z tym  znacznie wzrosną. Przedsiębiorcy,
którzy od lat czekali na Plan, zyskają powierzchnie na rozbudowę firm. Dzięki
Planowi proces pozyskania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o po-
zwolenie na budowę skraca się z kilku miesięcy do kilku dni! Na tym terenie
gmina Celestynów ma największy obszar przeznaczony na produkcję i usługi –
ponad 25 hektarów. Bardzo liczymy, że atrakcyjność tego terenu, powiązana 
z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 17 oraz węzłem komunikacyjnym w
Jatnem, znacząco wpłynie na atrakcyjność i rozwój tego rejonu z pożytkiem dla
mieszkańców, przedsiębiorców jak i całej gminy Celestynów. Red.

miejscowy Plan zagospodarowania
Przestrzennego dla ostrowa przyjęty!

Majowe wydanie
„Celest ynki ”

obfituje w wiele
ważnych komunika-
tów (str. 2), jak też
relacji z wydarzeń,
jakie miały miejsce
na terenie naszej

gminy. Jak zwykle opisujemy też trwające i roz-
poczęte inwestycje drogowe  oraz budowlane,
bo jak ktoś z mieszkańców napisał na FB, nasza
gmina od kilku lat jest placem budowy. I nie są to
słowa krytyki, a pochwały, bo te różne budowy
dróg, boisk, hali sportowej, remontów szkół, bu-
dowy domu socjalnego, targowiska, nasadzanie
drzew, budowa kanalizacji…sprawiają, że
mieszka nam się bardziej komfortowo. 

Zachęcamy do przeczytania relacji z obcho-
dów Dnia Dziecka w gminie i zapoznanie się, jak
ten dzień obchodzony jest (albo nie) u naszych
zagranicznych przyjaciół. W numerze znajduje
się też relacja z Młodzieżowego Dnia Otwartego
OSP, podczas którego Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze funkcjonujące w każdej z sześciu jedno-
stek OSP zaprezentowały swoje przygotowanie
do różnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Po-
nadto można przeczytać o walce leśników z Nad-
leśnictwa Celestynów ze szkodnikami lasu, 
o uroczystości odpustowej w Ostrowie, o znako-
mitej wystawie rzeźby naszej mieszkanki Moniki
Grajdy-Widulińskiej, o przyjęciu miejscowego
planu zagospodarowania miejscowości Ostrów,
o spotkaniu ze znanym scenarzystą, pisarzem 
i aktorem Cezarym Harasimowiczem i kolejnym
sukcesie uczniów szkoły w Celestynowie i nau-
czyciela Ireneusza Rusinowskiego w ogólnopol-
skim konkursie „Kangur”. 

Życzymy przyjemnej lektury i zachęcamy do
podpowiadania tematów i pisania e-maili do re-
dakcji na adres: celestynka@celestynow.pl

Andrzej Kamiński, Redaktor Naczelny

Słowo
od redakcjI

koleje mazowieckie informują, że od 13 maja (ponie-
działek) wprowadzona została korekta do rozkładu jazdy
zastępczej komunikacji autobusowej na linii nr 7 war-
szawa – dęblin, na odcinku otwock – Pilawa. 

Zmiana ma na celu uwzględnienie sugestii pasażerów po pierw-
szym tygodniu funkcjonowania ZKA oraz lepsze dopasowanie
godzin kursowania autobusów do pociągów poprzez zwiększe-

nie częstotliwości kursowania autobusów ZKA. Zmiany dotyczą
kursów realizowanych od poniedziałku do piątku. Nie zmienia się
rozkład jazdy autobusów w soboty i niedziele. 

Koleje Mazowieckie na bieżąco monitorują funkcjonowanie
układu połączeń na linii nr 7 i podejmują działania mające na celu
zapewnienie jeszcze lepszej komunikacji.

Rozkład jazdy autobusów znajdą Państwo na :
https://www.mazowieckie.com.pl

Zmiana rozkładu jazdy ZKA
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Podczas sesji rady Gminy celestynów 9 maja miała miejsce niecodzienna uroczystość, tworząca nową samorządową tradycję. 

UhoNorowaNI
SołTySI

Nowo wybrani sołtysi i ci, którzy tę funkcję pełnili do wyborów, często trzy albo więcej kadencji, zostali uhonorowani specjalnymi dyplomami, a jako upominek
otrzymali album o gminie Celestynów „Pieszo i rowerem” i kwiat doniczkowy. Dyplomy i prezenty wręczał wójt Witold Kwiatkowski w towarzystwie przewodniczącego

rady gminy Romualda Ziętali i skarbnika gminy Celestynów Agnieszki Kurek. W imieniu uhonorowanych podziękował Leszek Gąsiorowski, który funkcję sołtysa Starej
Wsi sprawował dwadzieścia lat, a od trzech kadencji jest też radnym. Stwierdził, że bycie sołtysem to wielki zaszczyt, ale także wiele pracy, jeśli się chce, by mieszkańcy danego
sołectwa czuli, że są u siebie i zechcieli dla niego pracować społecznie. By tym samym tworzyli zwartą wspólnotę.

Radni każdego sołtysa - i byłego, i nowo wybranego - nagradzali głośnymi brawami. Red.

Podziękowanie byłemu sołtysowi Starej wsi Leszkowi Gąsiorowskiemu

Gratulacje dla nowej sołtys zabieżek katarzyny kudlik



5BezpieczeńsTWO

maj nr 4 (246)/19 www.celestynow.pl

mszą świętą o godz. 14.00 w niedzielę 18 maja
w asyście pocztów sztandarowych oSP z gminy
celestynów i gmin sąsiednich rozpoczęła się
uroczystość poświęcenia i przekazania nowego
samochodu gaśniczego na podwoziu maN z wy-
posażeniem dla oPS regut. 

Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uro-
czystość, byli m.in. przedstawiciele PSP, bryg. Piotr

Równicki, st. bryg. Tomasz Dąbrowski oraz druh Jarosław
Kozłowski, radna Sejmiku Mazowieckiego  Bożena Żela-
zowska, radny powiatu otwockiego Dariusz Grajda, za-
stępca wójta gminy Celestynów Piotr Rosłoniec,

przewodniczący Rady Gminy Celestynów Romuald Zię-
tala, radny i sołtys Reguta  Stanisław Pawlak. Po mszy
świętej ks. proboszcz Mirosław Wasiak poświęcił samo-
chód, następnie strażakom przekazane zostały kluczyki
do auta i uroczyście przecięto wstęgę. Prezes OSP Regut
Tomasz Całka z pomocą Anny Kowalskiej i Katarzyny Ko-
minek przekazali podziękowania i wręczyli pamiątkowe
dyplomy. W imieniu marszałka Adama Struzika medale
„Pro Masovia” dla dh Adama Jałochy i dh Katarzyny Ko-
minek przekazała radna województwa mazowieckiego
Bożena Żelazowska, a następnie wraz z radnym Dariu-
szem Grajdą wręczyli dyplomy uznania od marszałka oso-
bom, które przyczyniły się do pozyskania samochodu.

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się
część artystyczno-zabawowa na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Regucie. Dzieci z tej szkoły w pięknych
strojach ludowych  zaśpiewały kilka skocznych piose-
nek, cheerleaderki z Boru Regut dały pokaz tańca, 
a następnie zaśpiewały zespoły ludowe.  Występy zos-
tały nagrodzone gromkimi brawami. Dzieci korzys-
tały ze zjeżdżalni i pneumatycznego placu zabaw, 
a wszyscy mogli zapoznać się ze stoiskami GOKiS-u,
pierwszej pomocy czy posilić się kiełbaską z grilla,
grochówką lub watą cukrową. Na koniec, w rytm
hitów granych przez zespół Cover,, kilkadziesiąt osób
bawiło się w plenerze aż do nocy. Red.

Nowy wóz GaśNIczy
dla oSP regut przekazany

Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili
się do pozyskania samochodu: pracownikom
urzędu gminy, druhom oraz samorządowi gminy
Celestynów. Ponadto za przychylność i pomoc na-
leżą się podziękowania Komendantowi PSP 
w Otwocku Mariuszowi Zabrockiemu, pracowni-
kom WFOŚ w Warszawie oraz Samorządowi Wo-
jewództwa Mazowieckiego z Marszałkiem
Adamem Struzikiem na czele. Zakup samochodu
dla OSP w Regucie współfinansowany był przez:
1) Gminę Celestynów - 330.719,00 zł
2) Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego - 130.000,00 zł
3) KG PSP zadanie publiczne pod tyt. ,,Zapew-
nienie gotowości bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej włączonej do krajowego sys-
temu ratowniczo-gaśniczego" - 200.000,00 zł.
4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie: zadanie rea-
lizowane w ramach Ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych pn. „Zakup
fabrycznie nowego, średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego” - 147 231,00 zł. 
5) Środki własne OSP w Regucie - 10 000,00 zł

od lewej: skarbnik oSP regut katarzyna kominek, prezes gminny oSP dariusz Grajda,
zasłużony mieszkaniec reguta józef celiński, radna wojewódzka Bożena Żelazowska,

zastępca wójta Piotr rosłoniec
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komisja oświaty, kultury i Sportu rady
Gminy celestynów wizytowała w dniach 15-
16 maja wszystkie gminne placówki oświa-
towe, chcąc zapoznać się z warunkami
lokalowymi szkół i przedszkoli, stanem tech-
nicznym budynków, a też wszelkich znajdu-
jących się w nich urządzeń i instalacji, jak
centralne ogrzewanie, oświetlenie, funkcjo-
nalność kuchni, stołówek, sal gimnastycz-
nych, klas i placów zabaw. 

Ogólnie działalność i funkcjonalność placówek
Komisja oceniła pozytywnie i przyjęła do wia-

domości plany dyrektorów placówek dotyczących
drobnych napraw i remontów, które zostaną wy-
konane we własnym zakresie i też inwestycje,
które przekraczając ich możliwości finansowe,
zgłosili do wykonania przez Gminę. Oto poniżej
lista napraw i inwestycji do wykonania, zgłoszona
przez dyrektorów: Szkoły Podstawowowej 
w Podbieli,  Starej szkoły w Ponurzycy,.
Szkoły Podstawowej w regucie,  Szkoły Pod-
stawowej w kątach: Szkoły Podstawowej 
w ostrowie, Szkoły Podstawowej w Starej
wsi, Przedszkola w Starej wsi,  Szkoły Pod-
stawowej w celestynowie przy ul. wrzoso-
wej, Szkoła Podstawowa w celestynowie
przy ul. św. kazimierza, Przedszkola w cele-
stynowie i GokiS - głównie wskazywali na
drobne remonty, malowanie, instalacje monito-
ringu, prace konserwacyjne na placach zabaw,
zakup mebli do sal...  Przewodniczący komisji Wik-
tor Piasecki po sporządzeniu raportu z wizytacji
szkół i przedszkoli, przesłał do wiadomości wójta
Witolda Kwiatkowskiego i przedstawi go na naj-
bliższej sesji Rady Gminy. AnKa

wizytacja szkół i przedszkoli
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ROSNą MURy DOMU SOCJALNEGO
Imponująco szybko rośnie dom socjalny w Celestynowie
przy ul. Orzeszkowej. Budynek jest już kryty. Inwestycja ma
być zakończona do końca listopada. Istnieje zatem nadzieja,
że  - jeżeli wszystkie odbiory techniczne przejdą sprawnie -
w 11 lokalach zostaną zakwaterowane rodziny już w grud-
niu i spędzą w nich tegoroczne święta Bożego Narodzenia.
Inwestycję realizuje firma „DAR” Dariusza Dziurdziaka, a jej
całkowity koszt  brutto wynosi 1.896.004,90 zł, z czego
627.203,00 stanowi dofinansowanie z Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Dodać należy, iż budowa wynika z ustaleń z PKP, które będzie remontowało budynek stacji
PKP w Celestynowie i zamierza dostosowywać go do użyteczności publicznej. Gmina otrzyma do dysponowa-
nia pomieszczenia na m.in.: kawiarnię , czytelnię, salę pamięci, minikino i nie będzie tam już możliwości  wy-
gospodarowania mieszkań komunalnych.

koLejNe krokI do rozBUdowy SP w STarej wSI

Szkoła w Starej wsi już za dwa lata będzie rozbudowana. Taki jest plan. aktualnie trwają prace
związane z powiększeniem terenu pod budowę nowego skrzydła budynku. 

W związku z tym 27 maja wójt Witold Kwiatkowski, zastępca Piotr Rosłaniec, za-
stępca dyrektora szkoły Anna Gładysiak-Kalinowska, radni Starej Wsi  - Leszek Gą-
siorowski i Dąbrówki - Wiktor Piasecki, kierownik referatu inwestycji Katarzyna
Bojanowska-Niewczas i  przewodniczący komitetu rozbudowy szkoły Rafał Jarząbek
spotkali się z nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów Arturem Dawidziukiem, by
omówić sposób pozyskania od Lasów Państwowych niezbędnego terenu. Gmina
wcześniej zleciła aktualizację granic kilkudziesięciohektarowej działki nadleśnictwa,
co już wykonano i wydzielono tę część, która jest niezbędna do rozbudowy szkoły.
Wykonanie podziału działki umożliwiło gminie złożenie wniosku o lokalizację celu
publicznego. Władze samorządowe przekazały do nadleśnictwa działki na zamianę,
a obecnie trwa proces analizy dokonywany przez leśników. 

PodzIękowaNIe

Wszystkim mieszkańcom Gminy Celestynów,
którzy wzięli udział w głosowaniu w wyborach
do Euro Parlamentu, olbrzymie podziękowanie.
Na 9253 uprawnionych, kart do głosowania 
komisje wydały 4850, co stanowi frekwencję 
w wysokości 52,2%. Jest to wynik większy ani-
żeli wynik krajowy.

ośwIeTLeNIe Na UL. oTwockIej
Niedługo zostanie oddana do użytku nowa, na-
powietrzna linia oświetlenia ulicznego na ulicy
Otwockiej w Celestynowie. W ramach inwestycji
zamontowano trzy nowe słupy napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego oraz trzy oprawy oświetle-
niowe. Koszty inwestycji wynoszą 18.388,50 zł. 

dofINaNSowaNIe oSa
W maju udało się uzyskać dofinansowanie 
o łącznej kwocie 68.100,00 zł na budowę
kompleksów rekreacyjno-sportowych w Dąb-
rówce i Ponurzycy. Środki te pochodzą z rzą-
dowego programu „Otwarte Strefy Aktyw-
ności” prowadzonego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Jest to najwyższe dofinan-
sowanie spośród gmin sąsiadujących, które
także wnioskowały o pomoc. Dla porównania
gmina Karczew uzyskała 25.000,00 zł dofi-
nansowania, a gmina Osieck 50.000,00 zł. 
W ramach przyznanych środków planujemy:
w dąbrówce – wariant podstawowy dofi-
nansowania, czyli wybudowanie siłowni ple-
nerowej – montaż 8 urządzeń,  strefa relaksu
( zakup 4 ławek i 2 urządzeń do gier edukacyj-
nych ), zagospodarowanie zieleni (nasadzenia
30 sztuk krzewów ). w Ponurzycy– wariant
rozszerzony dofinansowania, czyli siłownia
plenerowa – montaż 6 urządzeń, strefa rela-
ksu ( 4 ławki, 2 urządzenia do gier edukacyj-
nych), zagospodarowanie zieleni (nasadzenia
10 sztuk krzewów ) i plac zabaw o charakterze
sprawnościowym – 3 urządzenia. Całkowity
koszt budowy kompleksów planowany jest na
kwotę 143.007,00 zł. 

NewSy

Umowa w sprawie tunelu

Zarząd PKP PLK S.A. zatwierdził treść umowy w sprawie realizacji budowy tunelu w Celestynowie. W naj-
bliższych dniach nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Gminą Celestynów a PKP PLK na budowę tunelu.
Podpisanie umowy umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji.
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TermomoderNIzacja Trwa

Budynek szkoły w regucie jest już w 80% docieplony. aktualnie wymieniane jest pokrycie dachowe 

Na ukończeniu są prace termomodernizacyjne na budynku GokiS-u
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Na ukończeniu są prace termomodernizacyjne łącznika Szkoły Pod-
stawowej w celestynowie (budynek gimnazjum) a też wymiana
grzejników i instalacji co, wymiana pokrycia dachowego i oświet-
lenia klas w całym budynku. 

Natomiast w Szkole Podstawowej w Regucie prace
wewnątrz (wymiana instalacji centralnego ogrze-

wania wraz z grzejnikami) już się zakończyły. Nadal jed-
nak budynek tej placówki jest docieplany i trwa
wymiana pokrycia dachowego. Trwają też prace na bu-
dynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Celestynowie. Wymienione zastaną stare
grzejniki wraz z instalacją, docieplone ściany. Na bu-

dynku urzędu wymianie ulegnie także pokrycie da-
chowe, na którym zainstalowana zostanie instalacja fo-
towoltaiczna.

Modernizacja wszystkich czterech budynków, to koszt
3,7 mln zł, z czego 1,4 mln zł to środki pozyskane z fundu-
szy zewnętrznych. Inwestycja w kolejnych latach, co  da
wymierne oszczędności nawet do 50%”, co pozwoli wydać
je na dalsze remontowanie dróg gminnych, czy inne, rów-
nie niezbędne, inwestycje.

Gmina Celestynów realizuje projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich pn. „Termomodernizacja gmin-
nych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Celestynów”.

Budynek urzędu Gminy jest już w dużej części docieplony, trwają też prace wymiany pokrycia dachowego

dach na łączniku SP przy ul. św. kazimierza pokryty jest już blachą. Trwają prace wykończeniowe
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w najbliższych dniach Urząd Gminy w celesty-
nowie podpisze umowy i wprowadzi wyko-
nawców na teren budowy na następujących
drogach:

1. ul. Świerkowa w pogorzeli – ostatni 
(trzeci ) etap przebudowy tej ulicy,  co trwa
łącznie z dokumentacją projektową od
2016 r.: na  odcinku 185 mb zostanie wy-
konana nakładka asfaltowa. Wykonawcą
jest firma Tomiraf s.c. za kwotę 255 tys. zł.

2. ul. prusa w celestynowie - ostatni
etap przebudowy. W tym roku zostaną
wykonane drogi poprzeczne z nakładką
asfaltową o długości 124 mb oraz dwa
sięgacze w kostce brukowej o łącznej
długości 150 m. Wykonawca to Bruk-Bud
Piotr Skoczek za kwotę 275 tys. zł.

rusza budowa dróg

wprowadzenie wykonawcy na ul. świerkową w Pogorzeli

ślepa uliczka odchodząca od ul. Prusa w celestynowie. Naprzeciwko niej będzie remontowana też druga, również ślepa

Ul. kolejowa w Pogorzeli już w asfalcie
Mieszkańcy Pogorzeli mogą cie-
szyć się już z nowej drogi łączącej
ul. Główną z dojściem do peronu
PKP. 30 maja zakończono prze-
budowę drogi gminnej ul. Kole-
jowej w miejscowości Pogorzel
na odcinku  240 m od skrzyżowa-
nia z ulicą Sportową do skrzy-
żowania z ulicą Główną. 
W ramach prac wykonano na-
kładkę asfaltową oraz utwardze-
nie pobocza. Prace realizowała
firma  F.H.U. Bruk-Bud Piotr Sko-
czek za kwotę 65.357,90 zł. 
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dla uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. „Batalionu zośka” w celestyno-
wie startujących w konkursie „kan-
gur matematyczny 2019” o zasięgu
światowym jest to kolejny dobry
rok , potwierdzony dwoma tytu-
łami laureata, a w tym jednego
szczególnie cennego.  

W bieżącym roku szkolnym
pracowałem z grupą naj-
zdolniejszych uczniów z klas
IV , V i VII w wymiarze 3 h
planowo oraz 6 h społecznie
w tygodniu, gdyż bez tego
trudno byłoby o tytuły.
Umiejętnie motywowane
uzdolnione dzieci , prowa-
dzone w konwencji mate-
matycznej zabawy, mogą
wygenerować niezwykłe
możliwości, jak pokazała 
w tym roku uczennica klasy
Vb Zuzanna Sybilska. Startu-
jąc  w kategorii „Beniamin”
B1, uzyskała 150 pkt (max),
a więc tytuł laureata 
1 miejsca. Zostawiła w po-
konanym polu szóstoklasis-
tów, którzy rozwiązywali te
same zadania. Powtórzyła
więc wyczyn sprzed 3 lat
ucznia Stanisława Lelenia ,
który wówczas za to osiąg-
nięcie otrzymał z rąk wójta
gminy nagrodę w postaci
laptopa. Zuzanna pisze
swoją historię osiągnięć 
w tym konkursie, gdyż jest
to  jej trzeci tytuł z rzędu. -  Na prowadzone przeze mnie za-
jęcia koła zaczęła uczęszczać przez 3 miesiące przy końcu III
klasy i już wtedy przejawiała niezwykły zapał do pracy: po-
trafiła przez 2 lub 3 godziny lekcyjne bez przerwy uczestni-
czyć w zajęciach obok starszych utytułowanych już kolegów
z klas V i VI. - stwierdza nauczyciel Ireneusz Rusinowski i do-
daje: Widząc taką  pracowitość i talent, zacząłem poświęcać
jej tyle uwagi, co Stasiowi – wówczas uczniowi VI klasy.Przez
kolejne dwa lata naszej współpracy ta szczególna troska
przełożyła się na spektakularne sukcesy tego duetu. Staś zos-
tał w tym okresie sześciokrotnym laureatem , a Zuzia dwu-
krotnym ze 100% wynikami, przy czym Staś startował 
w większej liczbie konkursów z racji wieku i posiadanej wie-
dzy.. W tym roku mamy też laureata w kategorii „Maluch” M2
: uczeń kl. IVc Jacek Wojtokas  z wynikiem 113,75 pkt zdobył

tytuł laureata 3 miejsca.
Chłopiec ma talent i wyka-
zuje chęci do pracy, co
dobrze rokuje na przyszłość.
Oprócz niego w tej kategorii
startowały przygotowy-
wane w ramach zajęć koła :
Karolina Zawada z kl  IVb 
i Katarzyna Wyglądała z kl
IVa .Obie uzyskały wyróżnie-
nia, ale stać je na więcej. 
W kategorii „Kadet” K1 (150
pkt ) dwaj uczniowie kl VIIb
uzyskali tytuł „bardzo
dobry”, zdobywając odpo-
wiednio: Dawid Galas -140
pkt. oraz Igor Rosiński
138,75 pkt. W tej edycji tytuł
laureata w kategorii K1 przy-
sługiwał od 145 pkt., a więc
wyjątkowo wysoki próg. Dla
Dawida to najlepszy wynik
w historii jego startów 
w tym konkursie. Obaj swoją
szansę będą mieli za rok 
w kategorii „Kadet” K2.
Warto dodać , że Igor Rosiń-
ski został laureatem III
miejsca w Powiatowym
Konkursie Matema- tycznym
dla Gimnazjalistów, którego
etap finałowy odbył się 20
marca w Otwocku. Brali w
nim udział uczniowie trze-
cich klas gimnazjum oraz
uczniowie klas ósmych z po-
wiatu otwockiego -  tym
gronie Igor był jedynym
uczniem z klasy VII. Nasi te-

goroczni laureaci konkursu „Kangur 2019” Zuzanna Sybilska
i Jacek Wojtokas wezmą udział w uroczystym zakończeniu
tej edycji, które odbędzie się tradycyjnie w auli Wydziału Ma-
tematyki Politechniki Warszawskiej, gdzie otrzymają dy-
plomy laureata oraz nagrody pieniężne w formie bonów
.Dziękuję naszym uczniom  za poświęcenie swojego wol-
nego czasu w czasie ferii zimowych na przygotowania do
konkursu (6 razy dwugodzinne zajęcia), za godną postawę 
w konkursowych zmaganiach i uzyskane wyniki. Dziękuję
też nauczycielkom matematyki za przygotowanie ich z pod-
stawy programowej: pani Grażynie Czarneckiej (Zuzia, Igor,
Dawid)  i pani Renacie Brożek (Jacek, Karolina). Podziękowa-
nia należą się również Rodzicom uczniów za wsparcie swo-
ich pociech na tym niełatwym szlaku zgłębiania tajemnic
„królowej nauk”- podkreśla pan Ireneusz Rusinowski. Red.

„kaNGUr 2019” 

od lewej: jacek wojtokas z IVc, opiekun Ireneusz rusinowski 
i zuzanna Sybilska z klasy Vb
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25 maja w malowniczym zakątku Lasku, przy
pięknej słonecznej pogodzie odbył się piknik 
z udziałem wielu rodzin. otworzył go sołtys
marek kupniewski w towarzystwie przewodni-
czącego rady sołeckiej Stefana mariusza ko-
walskiego i członków rady. 

Zachęcał dzieci do wzięcia udziału 
w licznych zawodach sportowych,

które prowadził animator sportu GOKiS
Michał Kwiecień i zajęciach artystycz-
nych pod opieką pani Uli. Rodziców zaś
zaprosił do kibicowania i głośnego do-
pingu swoich pociech. I tak było, gdy
dzieci w wieku od 3 do 11 lat rywalizo-
wały ze sobą na torze przeszkód, pod-
czas rzutu do kosza, gry w badmintona
czy minipiłkę nożną. Natomiast dzieci,
które aktualnie  nie brały udziału 
w grach, mogły zjeżdżać z dmuchanej
zjeżdżalni albo ćwiczyć na licznych przy-
rządach sportowych na stałym placu
zabaw. Rodzice, racząc się słodkościami,
herbatą lub kawą mogli podziwiać wy-
stawę rzeźb autorstwa artysty Stefana M.
Kowalskiego. Dzieci, gdy zaliczyły wy-
braną przez siebie konkurencję spor-
tową, siadały za stołami i na kartkach
papieru malowały to, co wyobraźnia im
podpowiadała pod okiem pani Uli, która
doradzała wybór techniki (kredki, farby,
plastelina) i objaśniała najmłodszym na
przykład, jak korzystać z pędzelka. Na ko-
niec odczytano wyniki zawodów i roz-
dano  nagrody. 

Piknik, ze wszech miar udany, zakoń-
czył sołtys, zapowiadając, że będzie ta-
kich zabaw w Lasku więcej. AnKa

Piknik rodzinny w Lasku
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Imieniny patrona parafii w ostrowie pod
wezwaniem św. Stanisława Biskupa i mę-
czennika zwane odpustem obchodzone są jak
wszędzie bardzo uroczyście -  z procesją wokół
kościoła. jednak tu, poza oddaniem hołdu dla
patrona podczas mszy, proboszcz ks. hubert
walczyk wraz z radą parafialną, radnym
gminy Pawłem felczykiem i sołtyską wie-
sławą Przedlacką oraz sołecką radą organi-
zują piknik rodzinny.

Wtym roku 12 maja piknik miał cha-
rakter wybitnie ludowy. Wystąpiły

bowiem aż trzy zespoły: „Podbielanki”
z Podbieli, „Wiejskie Klimaty” z Gliny 

i „Kądziołeczka” z Osiecka, które śpie-
wały znane i lubiane pieśni jeszcze nie
tak dawno słyszane podczas darcia pie-
rza czy kiszenia kapusty w domach ro-
dziców, a głównie babć i dziadków.
Najwięcej uciechy podczas trwania pik-
niku miały dzieci. Kilka straganów 
kusiło zabawkami, kolorowymi branso-
letkami, pierścionkami, ale także po-
mocami szkolnymi. W innych były lody,
wata cukrowa na patyku, lizaki, a in-
nych jeszcze: ciasta, kiełbasa i kaszanka
z grilla i szeroki wybór napojów bezal-
koholowych typu cola, fanta…Dla
dzieciarni organizatorzy zapewnili też

liczne zabawy, a między innymi, co cie-
szyło się ogromnym zainteresowaniem
najmłodszych, rozbijanie baniek myd-
lanych. Szalały więc skacząc do góry, by
zbić bańkę unoszącą się z wiatrem. I li-
czyły, kto więcej ich zbije. Śmiechu było
przy tym wiele, bo było wiele wywro-
tek czy zderzeń. 

O godz. 18.00 ksiądz zaprosił na
mszę majową, więc  plac przyko-
ścielny opustoszał i zapanowała cisza.
Dopiero po mszy na scenie zainstalo-
wał się zespół „Kover” i grał tak, że
wiele osób ruszyło do tańca. Bawiono
się do 22.00. AnKa

odPUST w oSTrowIe
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dorośli mieszkańcy gminy celestynów po-
winni być dumni - i chyba są - z naszych przed-
szkolaków. dali bowiem tak wspaniały popis
swoich zdolności podczas obchodów Gmin-
nego dnia dziecka 2 czerwca, że gromkie
brawa sięgały nieba. 

Tematem imprezy były podróże.
Dzieci w odpowiednio dobranych

kostiumach podróżowały do różnych
krajów, a nawet kontynentów. W zależ-
ności od miejsca pobytu śpiewały i re-
cytowały w tamtejszym języku. Nawet
tańce wykonywały danego kraju czy re-
gionu. Opiekunowie zaciskali kciuki, by
występ się udał, a dumni rodzice  na-
grywali występy swoich utalentowa-
nych pociech. Wójt Witold Kwiatkowski,
przewodniczący Rady Gminy Celesty-

nów Romuald Ziętara oraz radni dzię-
kowali każdej grupie małych artystów 
i na ręce opiekunów wręczali dyplomy,
a także drobne upominki. 

Konferansjerka, znana aktorka Alina
Więckiewicz z Teatru Królewskiego 
w Warszawie, zapowiadała kolejno: Nie-
publiczne Przedszkole w Dyzinie „Leśne
skrzaty”, Przedszkole Samorządowe 
w Celestynowie, Punkt Przedszkolny
przy SP Regut, Punkt Przedszkolny przy
SP Ostrów, Punkt Przedszkolny i Szkoła
Podstawowa w Podbieli, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi,
uczniów sekcji muzycznej pod kierun-
kiem Edwarda Pikuli, sekcję dance fit-
ness kids GOKiS Celestynów, sekcję
baletu GOKiS, sekcję tańca jazz i modern
jazz GOKiS, Kuźnię Talentów Muzycz-

nych pod kierunkiem Dariusza Weso-
łowskiego. Po udanych występach
wszystkie dzieci pozowały do pamiąt-
kowej fotografii i prosiły, by zdjęcie zna-
lazło się w ,,Celestynce”, co redaktor
Andrzej Kamiński solennie obiecał. 

Dzieci mniejsze i większe, które nie
występowały albo już wystąpiły, miały
okazję skorzystać z warsztatów arty-
stycznych, gdzie mogły wykazać się
umiejętnościami plastycznymi, wziąć
udział w konkursie bibliotecznym, ro-
zegrać partyjkę szachów z panem 
Andrzejem Dobrowolskim, złapać plas-
tikową rybkę z balii i otrzymać nagrodę
od Koła Wędkarskiego 96  w Celesty-
nowie, obejrzeć skręcanie balonów czy
puszczanie baniek mydlanych. Naj-
większym jednak zainteresowaniem,

PodróŻe małe I dUŻe
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koło wędkarskie 96 Pzw w  celestynowie 
z okazji dnia dziecka zorganizowało 1 czerwca
zawody wędkarskie dla dzieci. 

Kilkadziesiąt spławików z przynętą na
haczyku zatopiło się w tafli wody je-
ziorka na posesji Jana Szczepań-
skiego. Ryby brały głównie małe, ale
trafił się szczupak 1,8 kg i karaś 0,8 kg.
Sędzia elektroniczną wagą ważył wy-
łowione sztuki, a gdy zapisał, ryby na
powrót trafiły do wody. Konkurencje
były dwie: do 15 roku życia i powyżej.

Zwycięzcom wójt Witold Kwiat-
kowski wręczył dyplomy i upominki
ufundowane przez organizatorów im-
prezy. Po części oficjalnej i pamiątko-
wej fotografii przyszła kolej na
kiełbaskę z grilla i słodycze. AnKa wójt witold kwiatkowski wraz z członkami koła wręczają nagrody

Dzień Dziecka z wędką

głównie chłopców i ich tatusiów, cie-
szyła się wystawa zabytkowych po-
jazdów z kolekcji Dariusza Oskroby 
i Grzegorza Piesio. Były samochody:
„Warszawa”, „Syrenka”, jeden z pierw-
szych modeli  „Fiata 125” i motocykle:
„Junak”  z koszem, „WFM-ka”, „WSK”,
„SHL-ka”, „Jawa”. Trudno było oprzeć
się pokusie, by nie spojrzeć na licznik
lub nawet wsiąść na któryś pojazd.
Ponadto liczne stragany, zabawki
pneumatyczne, lody, kiełbaski i zapie-
kanki przyciągały rzesze chętnych.
Nawet deszcz na przemian z piekącym
słońcem nie stanął na przeszkodzie
dobrej zabawie i świętowaniu du-
żym i małym, dorosłym i seniorom, 
a wszystko za sprawą dobrej, jak
zwykle, organizacji wydarzenia przez
celestynowski Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu. AnKa
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mIędzyNarodowy dzIeń dzIecka 
ustanowiony w 1954 przez zgromadzenie ogólne organizacji Narodów zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw

dziecka zawartych w karcie Narodów zjednoczonych (1945) nie jest wszędzie na świecie obchodzony, a jeśli tak, to zupełnie inaczej niż w Polsce.
oTo kILka Przykładów: 

fraNcja
We Francji nie ma oddzielnego Dnia Dziecka i związanych z nim specjalnych uroczystości. Uroczy-
ście natomiast obchodzi się Święto Rodziny w dzień Trzech Króli, czyli 6 stycznia. Dla dzieci jest Boże
Narodzenie i Wielkanoc, ponieważ wtedy otrzymują prezenty. Podczas Wielkanocy rodzice i dziad-
kowie organizują im polowania na jajka ukryte w domu lub w ogrodach, otrzymują także czekoladki

w kształcie kurczaków, ryb lub dzwonów ...
Imprezą dla dzieci jest także karnawał. Odbywa się po Mardi Gras (wczesny Wielki Post). Przy tej okazji dzieci prze-

bierają się, noszą makijaż i mogą wypuszczać parę na ulicach wioski. Karnawał jest bardzo starą tradycją, która sięga
średniowiecza. Tego dnia pozwolono na lekceważenie autorytetu dorosłych i naruszenie ustalonego porządku. We Fran-
cji karnawał trwa w niektórych miastach i Clapiers od 1976 roku, jest wręcz koniecznością dla dzieci. Proponuje się temat - symboliczny człowiek nazywa się „Escaca-
lassa! Ïre” i jest tworzony przez rodziców, którym czasami pomagały dzieci. Chodzi on ulicami wioski, prowadząc procesję, grają fanfary, a tancerze tańczą.  Tradycyjnie
po przybyciu do Parku Miejskiego grupa teatralna ocenia Goodmana i potępia go, paląc na stosie. 

Nie jest to karnawał jak w Wenecji ani jak karnawał w Rio, ale ta tradycja została utrwalana dla szczęścia dzieci, które korzystają wtedy z wolności. Konfetti, gofry,
naleśniki, słodycze i napoje oferowane są przez rodziców uczniów, którzy organizują dzień w towarzystwie służb miejskich. To święto, które pozostawia wspomnienia,
a wielu młodych rodziców z Clapiers przywołuje każdego roku karnawał dzieciństwa. Yves Fanjaud z Clapiers

jaPoNIa
Dzień Dziecka w Japonii obchodzony jest przez chłopców 5 maja (Tango-no Sekku), a  przez dziew-
częta 3 marca. Dla dziewcząt to dzień lalek, który nazywa się Hina Matsuri, czyli festiwal lalek.
Wtedy w domu stawia się lalki. A dzień dziecka dla chłopców wyróżnia się tym, że zakładają oni
na głowy hełmy samurajskie (orgiami), żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Trzeba jeszcze

wspomnieć o latających karpiach ( po japońsku  - Koinobori). Są to ryby z materiału, które unoszoną się na wietrze. Dzięki
temu wygląda to jakby karpie w niebie pływały.  Karp koi jest symbolem siły i sukcesu. W Polsce te ryby kojarzą się głów-
nie z Bożym Narodzeniem.  Mam takie karpie w otwockim domu i przy okazji chcę je zostawić w Szkole Podstawowej im.
Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi.                                                                                                                  Ryotaro Sakamoto

TaNzaNIa
Generalnie tanzańskie dzieci sporo czasu spędzają w szkole - od rana (np. 7:00) do dobrego po-
południa (16:00). Później wracają i pomagają w domu. Na wsi  przeważnie chodzą pieszo do
szkoły, a jest to nierzadko kilka km. W mieście prywatne szkoły z reguły starają się mieć jakiś mi-
krobus szkolny (często zdezelowany, ale jest) i objeżdżając miasto, zbierają swoich uczniów. Za-

bawy - na ulicy, na podwórku. "Choroba" typu siedzenie przed komputerem jeszcze tak bardzo nie zainfekowała
tanzańskich dzieci, choć bogatsi mają komputer w domu. Stosunkowo często spotykane w Tanzanii (ale dotyczy to i in-
nych krajów Afryki) są szkoły prywatne  z internatem. Często dziecko, nawet 7-letnie, trafia do takiej szkoły oddalonej 
o 400-500 km od domu i widzi się z rodzicami 3-4 razy do roku. W szkole tego typu potrafi być 1000-1500 panien lub mło-
dzieńców (bo często są to oddzielne szkoły dla płci).

Tanzania to kraj bardzo młodych ludzi – co drugi spośród 60 mln jej mieszkańców ma mniej niż 18 lat, a rocznie rodzi się tam ok. 2 mln dzieci. Średnio kobieta 
w Tanzanii rodzi 5 dzieci. Zdecydowana większość dzieci (85%) uczęszcza do 7-letniej szkoły podstawowej, ale do szkoły średniej trafia już tylko jedno na czworo.
Dzieci w Tanzanii nikt nie zmusza do nauki – zasadniczo są dumne, że chodzą do szkoły! W lokalnej tradycji nie ma zwyczaju świętowania Międzynarodowego Dnia
Dziecka. Robert Zduńczyk

UkraINa
Dzień Dziecka na Ukrainie obchodzony jest podobnie jak w Polsce 1 czerwca, ale nazywa się Dzień Ochrony
Dziecka. Przypada w dniu zakończenia roku szkolnego, więc żartobliwie mówi się, że chroni dzieci przed
złym słowem rodziców i karą za niezadowalające świadectwo ukończenia klasy. Tego dnia, jak w Polsce,
każda lokalna władza organizuje pikniki w parkach czy centralnych placach miast i miasteczek, podczas

których występują na scenie zespoły muzyczne, są konkursy, zabawy i wiele atrakcji. Ludmiła Sokolnicka
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Prywatne liceum ekonomiczne w Sarajewie,
stolicy Bośni i hercegowiny  (Bih), niczym się nie
różni od dobrych liceów w Polsce. Na dużych,
wyremontowanych korytarzach jest tłoczno.
dzisiaj uczniowie z podstawówki i ich rodzice
przyszli na dzień otwarty. małolaty muszą wy-
kazać się świetnymi wynikami, by dostać się do
jednego z najlepszych liceów w kraju. ale sami
uczniowie tej szkoły twierdzą, że warto. 

Siadam w jednej z pustych sal na ławce w towarzy-
stwie nastolatków: Dalili, Jona, Amiry i Amny, któ-

rzy chętnie wtajemniczają mnie w swoje licelne życie.
Wiem już, że są „najgorszą” klasą, bo dużo gadają. 

- Ale uczniowie innych klas nam zazdroszczą –
mówi Amna - Bo tylko w naszej klasie wszyscy czują się
dobrze, mimo że każde z nas ma inny charakter 
i gusta muzyczne. - I mamy najfajniejszą wychowaw-
czynię – dodaje Dalila – Prof. Senida traktuje nas jak
swoje dzieci i zawsze pomaga, gdy jest jakiś problem.

Wierzę im, bo ja sama po kilku minutach roz-
mowy z nastolatkami czuję się jak wśród starych zna-
jomych. Zaskakuje mnie poczucie więzi społecznej,
jakie ta młodzież prezentuje. Dzieciaki opowiadaja mi
o wszystkim: o spoźnialstwie Amiry, o wyjazdach za
granicę w ramach wymiany (nawet do Polski) i skład-
kach organizowanych w szkole na uboższe dzieci, by
też uczestniczyły w wymianie. 

Teraz odbywa się główna część programu: pre-
zentacja szkoły i sesja artstyczna. Muzyka, śpiew i ta-
niec są na Bałkanach uwielbiane. Chłopcy ze
szkolnego zespołu przygrywają na gitarze i keybor-
dzie, a na scenę wychodzą ich koleżanki, co jedna to
piękniejsza i bardziej utalentowana. Tradycyjna mu-

zyka ludowa jest bliska sercu Bośniaków, więc nie za-
brakło zespołu ludowego. Tancerki odziane są w tra-
dycyjne ottomanskie stroje: bufiaste spodnie,
czapeczki oraz dekorowane kaftaniki. 

Sarajewo jest pełne życia, a różnorodność et-
niczna jest tu czymś normalnym. Od wieków było
to miejsce styku kutury prwosławnej, katolickiej, 
muzułmańskiej i żydowskiej. Kilka dni później
wyjeżdżam do prowincjonalnego miasteczka i za-
stanawiam się, jakie tam dzieci mają doświad-
czenia. Okazuje się, że punkt widzenia zależy od
pochodzenia.

festiwal wiosny u romów
6 maja. Zimne chmury zbierają się nad Bijeljiną, spo-
kojnym miasteczkiem w północno-wschodniej BiH.
Dla wielu mieszkańców tego miasta (głównie serb-
skiego pochodzenia) jest to kolejny poniedziałek. Ale
dla społeczności tutejszych Romów to dzień szcze-
gólny. To dzień Ederlezi (w języku roma) lub Djur-
djevdan (po bośniacku)– wiosenny festiwal Romów.

-Dzień Ederlezi w tradycji Romów wyznacza ko-
niec zimnego sezonu. Od tej pory Romowie mogą za-
czynać wędrówki- tłumaczy Dragan, dyrektor
OTHARIN, organizacji wspierającej Romów w BiH. 

W wigilię Ederlezi Romowie przystrajają drzwi 
i okna domów kwiatami i liśćmi wierzby oraz malują
jajka na zielono i czerwono. Są to symbole oczyszcze-
nia i budzącego się życia.

Przed Centrum Romów jest gwarno od rozmów.
Dzieciaki i młode kobiety mają na głowach wierzbowe
wianki, energetyczna Samira rozdaje kolorowe jajka.
Następnie zebrana społeczność udaje się nad pobli-
ski strumień, by rzucić do niego wianki, wypowiada-

jąc przy tym życzenia pomyślności. Po uroczystości
Dragan pokazuje mi świetlicę, którą jego organizacja
prowadzi dla dzieci romskich.

-Romowie nadal są dyskryminowani przez wła-
dze lokalne, a ich potrzeby często ignorowane – mówi
Dragan - Często są to społeczności bardzo ubogie. 
W świetlicy organizujemy zajęcia szkolne i zabawy.
Dzieci mogą też zjeść ciepły posiłek i się wykąpać. Do
świetlicy przychodzą nawet niektore matki, żeby zro-
bić pranie albo się wykąpać, bo nie mają ciepłej bie-
żącej wody w domu.

Niewidzialny mur
Dostęp do edukacji jest rzeczywistym problemem 
w BiH. Po ostatniej tragicznej wojnie  1992-1995 nie
wszystkie konflikty międzyetniczne zostały rozwiązane.
BiH jest jedynym krajem w Europie, gdzie obecny jest
apartheid w szkołach. Darko, aktywista praw człowieka,
wyjaśnia: -Wiele szkół w BiH jest podzielonych. W jed-
nej części uczą sie same serbskie dzieci, w innej 
bośniackie (muzułmanie)albo chorwackie. Inne mniej-
szości, takie jak Romowie, są ignorowane. W Mostarze
na przykład po jednej stronie rzeki mieszkają muzuł-
mańscy Bośniacy, po drugiej katoliccy Chorwaci. Znam
osoby z obydwu grup, które ani razu nie postawiły stopy
po przeciwnej stronie mostu.

Gdy wracam do Sarajewa, widzę meczety stojące
obok cerkwi prawosławnej. Rozmawiam z młodymi
ludźmi, którzy mają przyjaciół wśród wszystkich grup
etniczno-religijnych i nie dbają o podziały, jakie wy-
zwoliła wojna 25 lat temu. Mam wielką nadzieję, że te
młode pokolenie Amiry, Sabiry, Dragana i Darka będą
tworzyć Bośnię i Hercegowinę -  lepszą i równiejszą niż
tę, którą zastali w dzieciństwie. Marta Matosek

BośNIa I herceGowINa
kLaSa, śwIeTLIca I PochodzeNIe

romskie dzieci na uroczystości ederlezi, Bijeljina klasa prof Senidy. od lewej: prof Senida, marta (autorka), dalila, amna i amira
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wielu mieszkańców Gminy celestynów, którzy
18 maja uczestniczyli w Pierwszym młodzieżo-
wym dniu otwartym oSP, było pod dużym wra-
żeniem sprawności młodzieżowych drużyn
Pożarniczych działających w 6 jednostkach oSP
Gminy celestynów. 

Dziewczęta i  chłopcy swój profesjonalizm w dzia-
łaniu pokazali w różnych scenkach ratowniczych

m.in.: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia drogowego 
i pomocy osobom poszkodowanym (OSP Regut), akcji
poszukiwawczej osoby zaginionej (OSP Dyzin), ga-

szeniu ognia stanowiącego lokalne zagrożenie poża-
rowe (OSP: Celestynów, Podbiel, Zabieżki). Podczas
wszystkich działań mieliśmy możliwość przypomnie-
nia sobie zasad udzielania pierwszej pomocy po-
cząwszy od resuscytacji po zabezpieczenie innych
urazów osób poszkodowanych…

Profesjonalizm dotyczył także kategorii jaką jest
umundurowanie, które druhom MDP zakupił Wójt
Gminy Celestynów. 

Ucztę w kategorii „ceremonialnej” sprawiła przy-
jezdnym uczestnikom wydarzenia, jak również miesz-
kańcom, profesjonalnym pokazem musztry zgodnej 

z wszystkim regulaminowymi zasadami Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza pracująca przy OSP w Dąbrówce.
Pan Prezes OSP wystąpił w umundurowaniu galo-
wym, wzrok trudno było oderwać, ale przecież dla tej
młodzieży najlepszym wzorem jest dowódca, a przy-
kład idzie z góry. 
Kolejnym wielkim doznaniem, tym razem arty-
stycznym był pokaz „Zumby” w wykonaniu MDP 
w Zabieżkach, można było się poczuć widzem co
najmniej Tańca z Gwiazdami. Każda jednostka OSP
podczas Dnia Otwartego pochwaliła się wyposaże-
niem Strażnicy, co pozwoliło uczestnikom pokazów

młodzIeŻowe dNI

drużyna mdP w dyzinie

drużyna młodzieżowa w dąbrówce

Pamiątkowe zdjęcie z młodzieżą strażacką w zabieżkach
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przekonać się, że dzięki różnym źródłom finanso-
wym jednostki wyposażone są w nowoczesny
sprzęt. Szczególna radość towarzyszyła OSP w Re-
gucie, gdyż jednostka przygotowywała się do uro-
czystości poświęcenia  nowego wozu strażackiego.

Podczas podróży autokarem uczestnicy poznali
historię gminnych jednostek OSP, ich miejscowości, 
a ponadto zasady funkcjonowania Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, czemu towarzyszyły liczne kon-
kursy wiedzy i wiele wygranych…

Wydarzenie zakończyło się bardzo wesoło 
- w dzisiejszych czasach spotkać pokolenia przy
wspólnym ognisku i śpiewie najczęściej w praktyce
„graniczy z cudem”, a podczas Pierwszych Młodzie-
żowych Dni Otwartych OSP w Gminie Celestynów
udało się przełamać bariery co pokazuje jedna z foto-
grafii. O 20. 30 kiedy nastąpiło uroczyste zakończe-
nie wydarzenia wielu uczestników uśmiechając się
mówiło „…chwilo trwaj, Druhowie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych jesteście wspaniali, bo Wasze
dzisiejsze przygotowanie do działań ratunkowych
daje nam poza dumą i radością to, co w życiu każdego
człowieka najważniejsze – BEZPIECZEŃSTWO…”

Ci młodzi mieszkańcy gminy już są liderami lo-
kalnymi w przestrzeni społecznej, bez wątpienia naj-
piękniejszą „Inwestycją” dla perspektyw nie tylko
Gminy Celestynów.

oTwarTe oSP

mdP w regucie

mdP w Podbieli

mdP przy oSP celestynów

Szczególne podziękowanie za pracę 
z młodzieżąi przygotowanie pokazów 
podczas omawianego wydarzenia bez 

wątpienia należą się kierownictwu 
jednostek oSP w celestynowie, dyzinie,

dąbrówce, Podbieli, regucie 
i zabieżkach jak również:

Panu mariuszowi zabrockiemu 
– komendantowi Powiatowemu 

Państwowej Straży Pożarnej w otwocku,

Pani hannie Pawłowskiej 
– dyrektor Gminnego ośrodka kultury 

i Sportu w celestynowie,

zarządowi fundacji „europa 112”,

zarządowi Stowarzyszenia 
„Bezpieczna młodość im. Grzegorza”,

Paniom anieli Niemiec
i marcie Pieczyńskiej

– pracownicom UG w celestynowie
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kiedy po kolejnej reorganizacji
Przedsiębiorstwa automatyza-
cji Przemysłowej (PaP) w fale-
nicy 20 lat temu, koledzy 
z wydziału obróbki i skrawania
metalu, mirosław kołakowski 
i andrzej kociszewski stracili
pracę. Nie stracili jednak miło-
ści do metalu. 

Postanowili kontynuować
swoją pasję i każdy z nich
kupił maszynę, otworzył
własną firmę i w garażach
dalej obrabiali i skrawali.
Zamówienia sypały się,
więc postanowili połączyć
firmy. Wynajęli w Celesty-
nowie od Spółdzielni 
Przemysłowo Handlowej
(dawniej GS-u) pomiesz-
czenie, dokupili maszyn
i już na większą skalę za-
częli dorabiać części do
popsutych maszyn róż-
nym firmom i zakładom.
Po trzech latach, gdy wy-
najmowane pomieszcze-
nia stały się za ciasne
odkupili od Spółdzielni
budynki po mieszalni
pasz, w osiem miesięcy je
przystosowali do swoich
potrzeb i ruszyli prawie
pełną parą, bo choć ma-

szyn posiadali już wiele,
to trudno było je wszyst-
kie obsadzić pracowni-
kami znającymi się na
ich skutecznej obsłudze.
– Likwidacja szkół zawo-
dowych sprawiła, że ze
świecą nie można do tej
pory znaleźć wykwalifi-
kowanych pracowników
– stwierdza Mirosław Ko-
łakowski i do- daje, że za
kilka, kilkanaście lat, 
gdy on ze wspólnikiem
przejdą na emeryturę,
nikt nie będzie już potra-
fił dorobić zepsutą zę-
batkę do drogiej,
zachodniej maszyny. 

Firmy „Mirex” Miro-
sława Kołakowskiego 
i „KOT” Andrzeja Koci-
szewskiego zatrudniają
aktualnie 14 osób, ale
zapotrzebowanie jest na
dużo więcej, bo zamó-
wień wciąż przybywa.
Wystarczy stwierdzić, że
na terenie Mazowsza jest
tylko kilka takich firm, 
a maszyny w różnych fir-
mach zużywają się,
psują, a części zamienne
często jest bardzo
trudno zdobyć. Anka

firmy „mirex” i „koT” z celestynowa przy ul. osieckiej 2 wykonują części zamienne do maszyn i urządzeń poligraficznych, piekarniczych
i przemysłowych. świadczą też doradztwo techniczne. wykonują spawanie w osłonie argonu: aluminium i stali kwasoodpornej.

Ponadto projektują i budują urządzenia technologiczne.
firmy od zaraz zatrudnią na bardzo dobrych warunkach finansowych: tokarzy, ślusarzy, frezerów i szlifierzy.

od lewej mirosław kołakowski i andrzej kociszewski

PaSjoNacI meTaLU
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Stowarzyszenie Plastycy ziemi otwockiej otworzyło kolejną interesującą
wystawę w Teatrze miejskim im. Stefana jaracza w otwocku. Tym razem
swoje prace zaprezentowała monika Grajda-widulińska - artystka, pe-
dagog oraz animator kultury - mieszkanka celestynowa.

5maja odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, które
uświetnił koncert niezwykle utalentowanej wokalistki

Marleny Nieckuły przy akompaniamencie niezrównanego
Czesława Woszczyka. Niedzielny wieczór zgromadził wielu
miłośników sztuki, którzy podczas koncertu wprowadzeni 
w nostalgiczny nastrój, mogli poczuć tęsknotę za atmosferą

dawnego Otwocka. Wyjątkowa oprawa muzyczna w połą-
czeniu z wizualną formą wystawy sprawiły, że przez moment
uczestnicy tego wydarzenia mogli przenieść się do Otwocka
z lat 20.

Prace artystki w większości zostały przygotowane specjal-
nie na tę wystawę, do tego konkretnie miejsca ekspozycji 
i miasta, jako że motywem przewodnim jest świdermajer 
- styl architektury niegdyś obecny na każdej otwockiej ulicy.
Dziś artyści chętnie się nim inspirują, co czyni też artystka
- w tym przypadku są to głównie bajkowe kafle ceramiczne
i porcelanowe medaliony.  Red. 

wySTawa w jaraczU
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Las można porównać do organizmu
żywego, w którym zachodzą niezli-
czone i nie do końca zbadane procesy.
jest narażony na rozwój różnego ro-
dzaju chorób spowodowanych przez
najrozmaitsze przyczyny. jednym 
z takich czynników jest nadmierne
występowanie szkodników pierwo-
tnych sosny. 

Są to owady atakujące i że-
rujące na drzewach ży-

wych, nieokazujących oznak
choroby. Wybierają one te
fragmenty lasu, których od-
porność została osłabiona
przez brak dostępu do wody,
pokarmu czy światła. Owa-
dami atakującymi drzewo-
stany są miedzy innymi
brudnica mniszka czy strzygo-
nia choinówka. Oba gatunki
pojawiając się w nadmiernych
ilościach mogą powodować
ogromne straty w lasach.
Mamy wtedy do czynienia 
z tzw. gradacją.

W Nadleśnictwie Celesty-
nów, w leśnictwie Torfy od
kilku miesięcy trwają obser-
wacje wspomnianej wcześniej
brudnicy mniszki. Motyl ten
występuje w borach iglastych,
a także lasach mieszanych.
Jedna gąsienica tego gatunku
jest w stanie zjeść 200 igieł
sosnowych lub nawet 1000
świerkowych. Ich masowy
pojaw często doprowadza do
ogołacania z igieł wielkich
fragmentów drzewostanów.
Drzewa tracą zdolność do fo-
tosyntezy i oddychania, co 
w efekcie prowadzi do śmierci
rośliny. W wyniku prowa-
dzonego monito- ringu pod-
jęto przygotowania do prze-
prowadzenia zabiegów
agrolotniczych. 

co to są zabiegi agrolotnicze ? dla-
czego się odbywają? czy są szkodliwe
dla ludzi i zwierząt?
Zabiegi agrolotnicze to forma
pomocy niesionej przez leśni-
ków dla drzewostanów w mo-
mencie, gdy przyroda nie
może sama sobie poradzić 
z występującym nadmiernym
pojawem danego szkodnika.
Są to opryski prowadzone za
pomocą samolotu zrzucają-
cego środek ochrony roślin
bezpośrednio na obszar, na
którym doszło do gradacji. 
W Nadleśnictwie Celestynów
zostanie użyty mikrobiolo-
giczny środek o nazwie Foray
76B. Substancja ta nie jest
szkodliwa zarówno dla ludzi
jak i zwierząt. Jest specjalnie
wyselekcjonowana, aby dzia-
łała na konkretny gatunek.
Przy głównych drogach 
i ścieżkach zostaną umiesz-
czone tablice informujące 
o prowadzonym zabiegu oraz
o czasowym zakazie wstępu
do lasu. Zabieg jest plano-
wany między 14.05.2019 
a 10.06.2019. 

Ostateczna decyzja o po-
trzebie przeprowadzenia za-
biegu agrolotniczego oraz
termin jego wykonania zosta-
nie ustalony po ostatniej lust-
racji zagrożonych drzewo-
stanów przez pracowników
Nadleśnictwa Celestynów
wraz z przedstawicielami 
Zespołu Ochrony Lasu w Łodzi
w najbliższych dniach. Termin
zabiegu zależy również od
zmian w warunkach pogodo-
wych, ponieważ gdy będą
wiały silne wiatry lub padał
deszcz, nie jest możliwe prze-
prowadzenie zabiegu. 

Nadleśnictwo Celestynów

kontrola liczebności gąsienic autor: Sławomir charczuk

Brudnica mniszka autor: andrzej Lubowicki

ochroNa LaSU
Przed SzkodNIkamI
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harcerze hufca zhP im. „Bohaterów akcji pod
celestynowem” i uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. „Batalionu „zośka” w celestynowie tra-
dycyjnie już oddali hołd żołnierzom Batalionu
„zośka” armii krajowej, którzy 20 maja w 1943
roku odbili z rąk hitlerowców 49 więźniów po-
litycznych wiezionych pociągiem z Lublina do
obozu śmierci w oświęcimiu.

17maja na placu przed dworcem stacji kolejo-
wej w Celestynowie odbył się uroczysty apel

harcerski, po którym złożono wiązanki kwiatów pod
pomnikiem upamiętniającym akcję odbicia więź-
niów. Kilkunastometrowa flaga biało-czerwona,
trzymana przez uczniów celestynowskiej szkoły,
swobodnie łopotała na wietrze. O tym śnili i marzyli
też  na jawie Polacy w tamtych złych, nieprzyjaz-
nych im latach hitlerowskiej okupacji. Dziś ich wnu-
kowie i prawnukowi z dumą noszą flagę narodową,
wspominając bohaterów, ale też wszystkich Pola-
ków walczących o wolny kraj. 

Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy wszyscy
zgromadzeni na uroczystości wzięli udział w marszu do
kościoła parafii Wniebowzięcia NMP, w którym  miała
miejsce  msza w intencji żołnierzy Batalionu „Zośka”.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Celestynowie przywi-
tała gości: zastępcę wójta gminy Celestynów Piotra Ro-
słańca, przyjaciół oraz członków  środowiska
,,Zośkowców” i innych środowisk kombatanckich  przy-
byłych na uroczystość: Jerzego Nowakowskiego - przy-
jaciela „Zośkowców ”, hm. Wojciecha Sobieszuka -
przewodnika warszawskiego, przyjaciela szkoły i przy-
jaciela „Zośkowców ”,  Jakuba Nowakowskiego - prze-
wodniczącego Koła Żołnierzy AK Batalionu „Zośka”,
przyjaciela szkoły, Zbigniewa Rowińskiego - przedsta-
wiciela Stowarzyszenia Szarych Szeregów, grupę re-
konstrukcyjną Zgrupowania „Szare Szeregi”, proboszcza
parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ks. Mi-
rosława Wasiaka, ks. Jacka Skoczylasa, przewodniczą-
cego Komisji Oświaty  Wiktora Piaseckiego, kierownika
Zakładu Obsługi Szkół  Edytę Wrzosek, dyrektorów pla-

cówek oświatowych wraz z delegacjami, przedstawi-
cieli Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca,
przedstawicieli służb  mundurowych policji i straży po-
żarnej,  nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców,
uczniów i wszystkich przyjaciół szkoły. 

Po mszy uczniowie zaprezentowali spektakl od-
dający hołd tym, którzy w okresie okupacji walczyli 
o wolną i niepodległą Polskę.

Następnie wszyscy udali się do gościnnej szkoły,
która 11 lat temu za swojego patrona przyjęła „Bata-
lion Zośka”. Już na korytarzu uczestnicy uroczystości

mieli okazję zapoznać się z uczniowskimi pracami
konkursowymi, uwidocznionymi na tablicach, a do-
wodzącymi, że znają miejsca i pomniki upamiętnia-
jące bohaterów, którzy zginęli z rąk niemieckich
zbrodniarzy w okresie drugiej wojny. Mogli także za-
poznać się z krótkimi niestety życiorysami poległych
w powstaniu warszawskim bohaterami. 

Smaczna grochówka i słodkie ciasta w szkolnej
stołówce zakończyły uroczyste obchody 76. rocznicy
Akcji pod Celestynowem i uczczenie 11. rocznicy na-
dania szkole imienia „Batalionu Zośka”. Anka

wasz bój o wolną Polskę pamiętamy



24 spOrT

maj nr 4 (246)/19 www.celestynow.pl

Nasi najmłodsi zawodnicy grający w rozgrywkach ligowych coraz lepiej radzą sobie w meczach
ligowych. Spowodowane jest to dużą liczbą treningów oraz ich dużym zaangażowaniem pod-
czas zajęć. 

Mamy już za sobą 6 kolejek ligowych, w których rywalizowaliśmy z drużynami
z powiatu otwockiego, garwolińskiego i Wawra. Efekty widać z tygodnia na

tydzień: rywalizując z innymi bardzo dobrymi drużynami, gramy jak równy z rów-
nym. Tylko dzięki spotkaniom na tym samym poziomie jesteśmy w stanie ciągle
podnosić swoje umiejętności. Dla nas jest to już środek sezonu, ale nie zwalniamy
tempa i zamierzamy walczyć do końca tak samo jak do tej pory. Zapraszamy
wszystkich na nasze mecze. Trener Daniel

dużo grania i trenowania!Liga 2019

Trzy oSTaTNIe mecze

Liga nabrała tempa. Przed nami runda re-
wanżowa  II ligi okręgowej d2  młodzik
rocznika 2007/08. rozpoczęliśmy ją me-
czem w szóstej kolejce z drużyną kS hali-
nów. jednak zanim przejdę do omawiania
tego meczu , musimy powrócić do  dwóch
spotkań z pierwszej rundy.

Czwarta kolejka to  mecz z MLKS Józefovia Józe-
fów. Rozegraliśmy to spotkanie  na własnym bo-
isku. Mecz chwilami wyglądał na wyrównany.
Jednak nasi chłopcy byli drużyną lepszą i bardziej
zorganizowaną. Potrafiliśmy wykorzystać wszy-
skie słabości przeciwnika. Wygrywamy  3:2  i ko-
lejne punkty lądują na naszym koncie.

Bramki:
Franek Janiak, Bartek Książek, Bartek Osiak

W piątej kolejce gramy na wyjeździe z drużyną
LKS Mzaur Karczew. Pierwsza połowa z lekką
przewagą naszego zespołu. Niestety, po błędzie
naszego obrońcy tracimy bramkę. Jednak chwilę
później potrafiliśmy zaskoczyć rywala i strzelić
wyrównującego gola . Do przerwy wynik 1 : 1.
Druga część meczu to już duża przewaga naszego
zespołu. Stwarzamy sobie  sytaucje bramkowe ,
jednak nie potrafimy zamienić ich na gola. Do-
piero po rzucie rożnym strzelamy bramkę. Wy-
grywamy całe spotkanie 2:1

Bramki: Franek Janiak, Bartek Książek

Szósta kolejka to mecz z KS Halinów. Trzeba za-
znaczyć, że w tak ważnym meczu zabrakło kilku
zawodników. Spotkanie zaczynamy  lekko stre-
mowani. Przez kilka minut nie potrafiliśmy
stworzyć sobie sytuacji bramkowej, ale i stan bo-
iska pozostawiał wiele do życzenia. Jednak 
w miarę upływu czasu wszystko zaczynało się
zazębiać. Zaczęliśmy częściej konstruować akcje.
Po jednej takiej akcji powinniśmy prowadzić.
Niestety, gola strzelają gospodarze. Mimo że do
przerwy przegrywaliśmy 1 : 0, to całe spotkanie
wygrywamy 2 : 1 

Bramki: Bartek Książek, Bartek Osiak

Muszę pochwalić cały zespół za walkę od pierw-
szego do ostatniego gwizdka sędziego.Taka gra
zasługuje na duże brawa. Przed nami jeszcze
cztery mecze. Mam nadzieję, że tak będziemy
walczyć aż do ostatniego meczu w tym sezonie.

Trener  Waldek     

zespół trenera jacka Bąka na półmetku rozgrywek zajmował ostatnie miejsce. drużyna w pierw-
szych pięciu meczach rundy wiosennej doznała trzech porażek, raz zremisowała i odniosła jedno
zwycięstwo. wystarczyło to jednak tylko na szóste (ostatnie) miejsce w tabeli. 

Do kolejek rewanżowych zespół przystąpił z wiarą we własne możliwości. Na
pierwszy mecz rewanżowy zespół rocznika 2010 udał się do Grodziska Ma-

zowieckiego na mecz z miejscową Pogonią. W pierwszym spotkaniu na własnym
boisku RKS zremisował z Pogonią (3:3). Zapowiadał nam się bardzo ważny mecz
o 6 punktów, gdyż Pogoń z taką samą liczbą (4 pkt.) zajmowała 5. miejsce w tabeli.
W meczu po stronie RKS-u widać było zaangażowanie i walkę od pierwszego do
ostatniego gwizdka. Doprowadziło to nasz zespół do wywalczenia 3 pkt. i po-
zwoliło wskoczyć na 4. miejsce w tabeli. Aby osiągnąć nasz cel, czyli utrzymanie
się w najwyższej klasie rozgrywkowej, z taką samą, a może i większą determina-
cją musimy zagrać z zespołami: Delta Warszawa, Wicher Kobyłka, ATP Warszawa
oraz Champion. Pełni nadziei ruszamy do boju. Przemek

drużyna 2010 pełna nadziei
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w niedzielę 19 maja odbyło się kolejne piłkar-
skie święto w gminie celestynów. w regucie ro-
zegrane zostały kolejne derby między Borem
regut i ckS celestynów. 

Jak przy okazji poprzednich spotkań
tak i teraz na stadionie RKS-u poja-

wił się tłum kibiców obu drużyn.
Mecz od pierwszego gwizdka był bar-
dzo emocjonujący. Obie drużyny
chciały przejąć kontrolę nad spotka-
niem. Zadanie to lepiej zrealizowali
podopieczni trenera Jacka Bąka i po
bramce Patryka Szrajdera schodzili na
przerwę w lepszych humorach.
Druga połowa derbowego meczu nie
zawiodła zgromadzonych kibiców.
Obfitowała w sytuacje podbramkowe
oraz walkę o każdy centymetr boiska.
Po kilku nieskutecznych atakach dru-
żyna Boru Regut w końcu powięk-
szyła swoje prowadzenie, a z gola

mógł cieszyć się Tomasz Grzesiński.
Drużyna z Celestynowa potrafiła je-
dynie odpowiedzieć bramką po
pięknym strzale z rzutu wolnego.
Były to kolejne z rzędu wygrane

derby gminy Celestynów przez 
zespół z Reguta. Jak zwykle kibice
obu drużyn  dopingiem i oprawą
współtworzyli to emocjonujące 
widowisko. Mateusz

Bór reGUT Górą
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TermINarz wywozU
odPadów z GmINy ceLeSTyNów Na II Półrocze 2019 r.

wzrost cen za śmieci
wśród wielu zadań jakie realizuje gmina, 
od 2013  ma obowiązek zorganizowania od-
bioru odpadów komunalnych. 

Wcelu wyłonienia wykonawców usługi od-
bioru śmieci, gminy przeprowadzają prze-

targi. Cena za odbiór odpadów ustalana jest
przez Radę Gminy w oparciu o wynik przetargu.
Gmina nie zarabia na odpadach! Całość uzyska-
nej od mieszkańców kwoty jest na zapłacenie
faktury dla firmy odbierającej śmieci. 

Niestety corocznie kwoty jakie oferują firmy
odbierające odpady są coraz wyższe, a ofert coraz

mniej i to pomimo, ogłoszeń przetargów nieraz po-
wtórnie. Firmy argumentują wzrost kosztów głów-
nie wzrostami cen na Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-
ach). Dlaczego śmieci są tańsze w Kołbieli czy
Osiecku? Wynika to z przepisów. Celestynów tak,
jak Otwock, Józefów, Wiązowna i Karczew leżą 
w strefie gdzie odpady mogą być składowane tylko
na tzw. RIPOK-ach warszawskich. Kołbiel, Osieck,
Pilawa, Garwolin - mają wyznaczone RIPOK-i we
wschodniej części kraju, gdzie ceny za składowa-
nie są kilkukrotnie niższe. Na początku roku gmina
Celestynów, wraz z innymi gminami podwarszaw-
skimi wystąpiła do Ministerstwa Środowiska oraz
do Marszałka Województwa Mazowieckiego o
pilną reakcję na drastyczny wzrost cen, wskazując

m.in. na uwolnienie rejonizacji RIPOK-ów. Miejmy
nadzieję, że ministerstwo i zarząd województwa
podejmą skuteczne kroki celem ochrony miesz-
kańców przed tak wysokimi cenami za śmieci.

PS. W związku z licznymi telefonami od
mieszkańców Gminy do Referatu Ochrony Środo-
wiska w sprawie odbioru odpadów komunalnych,
ale także spraw związanych z ochroną środo-
wiska, telefon nie zawsze jest wolny, za co prze-
praszamy i prosimy o wyrozumiałość

oPłaTa za śmIecI:
otwock - 31,50 zł/63,00 zł 
józefów – 31,50 zł/63,00zł

wiązowna – 29,00zł/58,00zł
celestynów – 26,00zł/52,00zł



aLarmOWe
Pogotowie ratunkowe ...................................................................... 999
Straż pożarna ....................................................................................... 998
Policja ......................................................................................................997
Pogotowie gazowe ............................................................................ 992
Pogotowie energetyczne ..........991, 22 778 28 00, 22 778 28 22
Numer ratunkowy .............................................................................. 112
gmiNa
Urząd Gminy w Celestynowie ..................................... 22 789 70 60
Posterunek Policji w Celestynowie
(pp-celestynow@ksp.policja.gov.pl).......22 789 70 07 (do 23.00)
Dzielnicowi gminy Celestynów
(sprawy sąsiedzkie i rodzinne)........... 600 997 474,  600 997 500
Ośrodek Zdrowia w Celestynowie ..............................22 506 51 71
Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia NMP w Celestynowie ....................... 22 719 27 44
BS w Celestynowie ........................................................... 22 789 70 24
Nadleśnictwo Celestynów .............................................22 789 70 03
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.. 22 789 70 61
Poczta ....................................................................................22 789 71 00
Zakład Obsługi Szkół .......................................................22 789 89 64
CELETAXI ............................................................................... 500 306 222
ZS w Celestynowie ................................22 789 70 10, 22 789 70 92
SP w Celestynowie ........................................................... 22 789 70 22
SP w Starej Wsi ...................................................................22 789 70 46
SP w Ostrowie .................................................................... 22 789 71 07

SP w Regucie ...................................................................... 22 789 70 49
Przedszkole w Starej Wsi ................................................ 22 789 74 80
Przedszkole w Celestynowie ........................................ 22 789 70 39
GOKiS..................................................................................... 22 789 71 02
Gospodarka Komunalna...................................................22 789 70 52
Konserwatorzy sieci wodociągowej GK 
1. Waldemar Floriańczyk................................................. 607 328 158
2. Jarosław Kubajek........................................................... 607 072 242
Konserwatorzy sieci kanalizacyjnej:
1. Artur Górecki................................................................... 789 027 259
2. Robert Maleszewski...................................................... 886 858 533
3. Robert Ryfka.....................................................................511 229 265
4. Bogdan Laskus................................................................ 607 327 834
pOWiaT
Komenda Powiatowa Policji ..................................... 22 779 40 91-6
Komenda Policji w Karczewie .......................................22 780 65 77
Państwowa Straż Pożarna w Otwocku.......................22 718 16 20
Nadleśnictwo Celestynów .............................................22 789 70 03
Szpital Powiatowy w Otwocku .................................... 22 778 26 00
Biuro numerów ........................................................................... 118 913
Starostwo Powiatowe w Otwocku ............................. 22 778 13 00
Wydział Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Otwocku ........................ 22 788 15 34
Urząd Skarbowy w Otwocku ........................................ 22 778 23 01
ZUS w Otwocku .................................................................22 719 45 60

WażNe TELEFONY

faBIa to energia, za-
bawa i łobuziak na czte-
rech łapkach. Ma ok.
1,5-2 lata. Jest spora,
waży ok. 24 kg. Biega,
skacze, poszczekuje 
– taki psi dzieciaczek do
wychowania i ułożenia, 

z ogromnym potencjałem. Szuka aktywnej rodziny,
która zainwestuje w nią swoje doświadczenie i miłość.

zIko - jak samo imię
wskazuje - przyjechał do
nas po prostu spod apteki.
Szukano innego psa, 
a znaleziono jego. Psiak
ma ok. 1,5 roku, to pod-
rośnięty maluch. Sięga
ponad kolano i waży ok.
16-18 kg. Miły dla psów,

miły dla ludzi, odpowiedni także dla rodziny z dziećmi.
Jeśli szukacie młodego, łagodnego przyjaciela - Ziko jest
dla Was. Kastrowany, szczepiony i zaczipowany - gotowy
do zabrania.

SNooPy trafił do schroniska 3 tygodnie temu 
w opłakanym stanie. Prawdopodobnie błąkał się dość
długo i zupełnie nie przypominał psa z powyższych
zdjęć. Był jedną wielką skołtunioną kulką - brudny,
mokry, poplątany. Spod ogromu dredów wyłonił
się piękny pies w typie sznaucerka. Ma ok. 4 lat.
Jest bojaźliwy i nieśmiały. Nie narzuca się, tylko de-
likatnie prosi o kontakt. W schroniskowych warun-
kach trudno  mu się odnaleźć i dlatego reaguje
lękowo - przy nagłych ruchach potrafi pokazać

ostrzegawczo ząbki. W bok-
sie siedzi schowany mię-
dzy budami i zupełnie nie
rozumie, co tu robi. Tylko
w domowych warunkach
może pokazać swój 
potencjał i szybko się
otworzyć. Poszukiwany
spokojny, cichy dom bez
dzieci i dominujących zwierząt. Bardzo prosimy 
o uwolnienie go od schroniskowego zgiełku i za-
pewnienie kąta u swojego boku.

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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oGraNIczeNIa Na PLacU Przed dworcem PkP
koleje mazowieckie informują, iż w związku z mo-
dernizacją linii kolejowej plac zlokalizowany przed
budynkiem dworca kolejowego w celestynowie jest
zaadaptowany do potrzeb zastępczej komunikacji

autobusowej oraz służy jako teren manewrowy i przystanek autobusowy.
Tym samy jest zamknięty i obowiązuje na nim zakaz zatrzymania i postoju.

W zamian za likwidację możliwości zatrzymania i postoju pojazdów indywidual-
nych na placu przed budynkiem dworca istnieje możliwość korzystania przez miesz-
kańców z parkingu ,,Parkuj i jedź” zlokalizowanego obok ww. placu. Red.



młodzIeŻowy dzIeń oTwarTy oSP

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


