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2 aKtUaLNoŚCi

kolejną rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja i uroczystości NmP królowej Polski świętowano w gminie celestynów mszą św. za ojczyznę w cele-
stynowskim kościele.

Celebrant ks. Lucjan Musielak przypomniał w kazaniu historię Polski i nierozerwalnie związany z nią katolicyzm. W mszy uczestniczyły poczty sztandarowe WOFiTM,
Totus Tubus, Hufiec ZHP i jednostki OSP z Reguta, Dąbrówki i Celestynowa, przedstawiciele władz samorządowych z przewodniczącym rady Romualdem Ziętalą, 

zastępcą wójta Piotrem Rosłońcem i radnymi.
Po mszy złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Niepodległości, odśpiewano „Boże coś Polskę”, a następnie wysłuchano w kościele koncertu w wykonaniu 

Góralskiej Hora Folk Kapeli. Ponieważ występ wszystkim przypadł bardzo do gustu, więc kapela bisowała przy wtórze owacji.

obchody Na góralSką Nutę
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Gł ó w n y m i
tematami

k wietniowej
„Celestynki” są
w i a d o m o ś c i
samorządowe
dotyczące: zna-
cznego zwięk-

szenia opłat za śmieci, planowa-
nych inwestycji drogowych, strajku
w szkołach i przedszkolach samo-
rządowych, rozpoczęcia budowy
kanalizacji, termomodernizacji
dwóch szkół, budynku Urzędu
Gminy i Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu.

Ponadto publikujemy relację 
z obchodów 228. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja i relację 
z przekazania opieki nad symbo-
licznymi grobami leśników poleg-
łych w okresie II wojny światowej
przez  uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Dzieci Syberyjskich w Sta-
rej Wsi uczniom Szkoły Pod-
stawowej w Wiązownie. 

Zachęcamy też do przeczytania
wywiadu z Japończykiem Ryotaro
Sakamoto, który na stałe mieszka
w Otwocku, a dość często odwie-
dza uczniów szkoły w Starej Wsi.
Wiele też miejsca poświęcamy na
relacje sportowe, bo wiele się
działo na orliku w Celestynowie 
i w hali sportowej. 

Andrzej Kamiński, Redaktor Naczelny

Słowo
od redakcjI

od 6 maja 2019 r. w związku z pracami moderni-
zacyjnymi infrastruktury kolejowej prowadzonej
przez zarządcę PkP Polskie linie kolejowe S.a.
uruchomiona została autobusowa komunikacja
zastępcza. zakończenie prac planowane jest na
czerwiec  2020 r.

Autobusy będą zatrzymywały się na
przystankach: Otwock PKP, Śródborów
PKP, Pogorzel Warszawska PKP, Stara
Wieś, Celestynów PKP, Człekówka 
(z uwagi na warunki drogowe przysta-
nek tylko w kierunku Pilawy), Kołbiel
ZKA, Chrosna, Zabieżki PKP, Augus-
tówka, Jaźwiny, Pilawa al. Wyzwolenia (z uwagi na warunki drogowe przysta-
nek tylko dla wysiadających), Pilawa PKP, zlokalizowanych zgodnie 
z dotychczasowymi ustaleniami.

dyżur wakacyjny
dla przedszkoli samorządowych, punktów przed-
szkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez gminę celestynów 
w 2019 roku zorganizowany został dyżur wakacyjny:
od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. 

Zasady organizacji dyżuru określa załącznik
do Zarządzenia Nr 70/2019 Wójta Gminy Ce-
lestynów. Przyjmowanie kart zgłoszenia

dziecka w dyżurującym przedszkolu będzie trwało od 6 maja do 14 maja 2019
r. w godzinach określonych przez dyżurujące przedszkole. 

zastępcza komunikacja
autobusowa od 6 maja

wójt gminy celestynów informuje, że 
w dniach od 8 maja 2019 r. do 30 maja
2019 r. został wyłożony do publicznego
wglądu projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla czę-
ści miejscowości Pogorzel - część a
(działki dawnego Polhotu i tereny przy-
ległe) wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.

Zprojektem można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3,

pokój nr 28  - w godzinach urzędowania. Dyskusja

publiczna nad przyjętymi w projekcie planu roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. 
o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

Uwagi do projektu planu i prognozy można
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17
czerwca 2019 r. Projekt planu jest także dostępny
na stronie internetowej Urzędu Gminy Celestynów:
www.bip.celetynow.pl w zakładce „Plany i pro-
gramy”.

Treść obwieszczenia dostępna jest pod linkiem:
http://www.celestynow.pl/…/obwieszcze-
nie%20o%20wylozeniu.pdf

wyłożenie projektu planu Pogorzel - część a
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rozstrzygnięte zostały przetargi 
na wykonanie kompletnej doku-
mentacji projektowej przebudowy
wraz  z odwodnieniem gminnych
dróg. wybrano firmę „mm-Projekt”
Projektowanie i konsulting w Inży-
nierii lądowej michał michniewicz 
z otwocka.

Są to drogi:
• ul. Inżynierska w Celestynowie na
odcinku od ul. Chopina do ul. Rę-
kasa (ok. 200 mb). Koszt dokumen-
tacji 23.985,00 zł
• ul. Kupiecka w Celestynowie na
odcinku od ul. Chopina do ul. Rę-
kasa (ok. 180 mb) Koszt  doku-
mentacji 19.987,50 zł. 

• droga w Ostrowie (ok. 420
mb). Koszt dokumentacji
34.993,50 zł
• ul. Piękna w Pogorzeli na od-
cinku od ul. Głównej do ul. Gra-
nicznej (ok. 667 mb). Koszt
dokumentacji 49.815,00 zł
• ul. Sadowa (ok. 515 mb), Ogro-
dowa (ok. 375mb), Słoneczna (ok.
370mb) i Wspólna (ok. 200mb) 
w Glinie. Łączny koszt dokumen-
tacji 69.495,00 zł.
• ul. Podgórna (ok. 410 mb)  w Ce-
lestynowie. Koszt dokumentacji
36.900,00 zł.
• ul. Witosa (ok. 700 mb) 
w Celestynowie. Koszt doku-
mentacji 54.735,00 zł. 

Planowane 
INweStycje drogowe

Na przełomie kwietnia i maja rozpoczęto prace na ul. kolejowej w Pogorzeli. wykonawcą jest  F.h.u „bruk-bud” Piotr Skoczek.
Firma ma do 30 maja wykonać nakładkę asfaltową wraz z poboczami i oznakowaniem

na długości 240 mb drogi gminnej. koszt budowy 65.357,90 zł.

Ul. Kolejowa w Pogorzeli
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tuNel

Sprawy związane z budową tunelu
pod linią kolejową w ul. Jankow-
skiego w    Celestynowie są na eta-
pie podpisanego porozumienia 
z Powiatem Otwockim ws. przeka-
zania drogi powiatowej ul. Jan-
kowskiego Gminie Celestynów.  

gmINy blIźNIacze

Na sesji 12 kwietnia radni przyjęli
uchwałę upoważniającą wójta do
podpisania umowy o współpracy
partnerskiej z Zastaweńską Wiej-
ską Radą i Wielkopołuchowską
Radą a gminą Celestynów. Są to
ukraińskie miejscowości w rejonie
buskim i obwodzie lwowskim, 
z którymi już wcześniej współ-
pracę nawiązała nasza gmina, jak
też Instytut Wysokich Ciśnień
„Unipress”. 

gokIS zaPraSza

- 22 maja na godz. 11.00   na wy-
kład aktorek Teatru Królewskiego
Wilanowie Aliny Więckiewicz i Syl-
wii Majewskiej pt: „Zespół Tańca
Dawnego”

dzIeń dzIecka

Wójt i GOKiS zapraszają na Dzień
Dziecka pn. ,, Podróże małe i duże”.
W programie m.in. występy przed-
szkolaków i uczniów gminnych
placówek oświatowych. Atrakcją
ma być wystawa dawych polskich
motocykli i samochodów.

NewSy

5 kwietnia  podpisano umowy na realizację dwóch pierwszych zadań w ramach  „Poprawy gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie gminy karczew i gminy celestynów - etap II”. 

Stało się to po czterech latach wytężonej pracy, w czasie których przygotowano
dokumentację, złożono skutecznie wniosek i pozyskano środki unijne. Po prze-
prowadzonej procedurze przetargowej wybrany został wykonawca pierwszych
dwóch zadań budowy kanalizacji w gminie Celestynów - Zakład budowy i eks-
ploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Sp. z o.o., który do 31 maja
2020r. zobowiązał się wykonać dwa zadania: wybudować zlewnię przy ul. Witosa
i ul. Radzińskiej za kwotę prawie 7 mln. zł. Prace mają rozpocząć się w sierpniu.
W dalszej kolejności kanalizacja będzie budowana w ul. Osieckiej i Narutowicza.
Więcej informacji na stronie: http://www.celestynow.pl Red.

wykonawca budowy
kanalizacji wybrany
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Na działce przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie firma „Dar”
Dariusza Dziurdziaka buduje dom socjalny z 11 lokalami
mieszkalnymi. Termin zakończenia prac planowany jest do
końca listopada. Koszt inwestycji 1.896.004,90 zł brutto, 
z czego 627.203,00 dofinansowane jest z Banku Gospo-
darstwa Krajowego. 

Dom socjalny już w budowiebIologIczNa oczySzczalNIa

rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją dwóch szkół: w re-
gucie i celestynowie, a ponadto w tych szkołach wymieniane są stare
grzejniki centralnego ogrzewania na nowe. 

W SP Celestynów wymieniona zostanie część dachu, oświetlenia na Ledy i za-
montowana zostanie  instalacja fotowoltaiczna (budynek gimnazjum. Prace wy-
konuje  firma wyłoniona w drodze przetargu: LA BELLE MAISON Michał

Kunatkowski za łączną kwotę 1.6 mln zł. Zobowiązała się ukończyć prace do 31
maja tego roku. Już niebawem będzie też ocieplany budynek GOKiS i Urzędu
Gminy. Koszt całkowity inwestycji termomodernizacji czterech obiektów, to 3,6
mln zł z czego 1.4 mln zł. Gmina otrzymała z RPO. 

Nie od dziś wiadomo, że ocieplenie zewnętrznych ścian budynków i wymiana grzej-
ników na nowoczesne w ok. 30% zmniejsza koszty ogrzewania. Natomiast wymiana tra-
dycyjnego oświetlania pomieszczeń na ledowe zmniejsza zużycie energii elektrycznej. 

termomodernizacja budynków

członkowie łączonych komisji rady zapoznali się z pracami termomodernizacji szkoły w celestynowie. 

remont dachu na łączniku szkoły w celestynowie ocieplenie ścian budynku szkoły w regucie

w SP regut trwają także prace przy budowie ekologicznej biologicz-
nej oczyszczalni ścieków o wydajności do 3,6 m3/dobę. 

Inwestycja jest wykonywana w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn.:„Budowa przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków- etap VII”. Wykonawcą jest firma
EMKAN-PRO Krzysztof Murawski z siedzibą w Pstrągi
Gniewoty.
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szanowni mieszkańcy, jesienią ze-
szłego roku Samorząd Gminy oddał do
użytku publicznego Pumtrack – tor ro-
werowo - rolkowy, miejsce rekreacyjne
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
którzy w aktywny sposób pragną spę-
dzać wolny czas. 

Obiekt został wybudowany z Wa-
szych pieniędzy, ponieważ pochodziły
z gminnych podatków. Gmina prze-

znaczyła 168 tys., a 100 tys. zł pozys-
kaliśmy od Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Łączny koszt to 268
263, 80 zł, więc tym bardziej ubole-
wamy nad faktem zniszczenia obiektu,
dewastacji nasypów, pocięcia i poma-
zania tablicy z regulaminem. Podobny
los spotkał plac zabaw w Celestyno-
wie. Uszkodzenia, które powstały na
zabawce, nie powstały od ciężaru kil-

kunasto - kilogramowego dziecka.
Deski zostały wyrwane, połamane. 

szanowna młodzieży, boiska, parki,
Pumtrack, Skate Park zostały wybudo-
wane z myślą o Was. Korzystanie z nich
zgodnie z przeznaczeniem przedłuży
życie tych obiektów, abyście zarówno
Wy, jak i następne pokolenia mogły 
z nich korzystać.

od 1 maja 2019 roku będą obowiązywać nastę-
pujące stawki opłaty za odpady komunalne:
26,00 zł – segregowane od osoby/m-c; 52,00 zł
– zmieszane od osoby/m-c.

Każdy mieszkaniec Gminy Celestynów, który złożył de-
klarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi
otrzyma zawiadomienie o zmianie stawki. Po przepro-
wadzonym przetargu wpłynęła jedna oferta, złożona
przez firmę Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. na kwotę
3.759.550,80 zł. Należy wyraźnie podkreślić, że nie-
stety gminy nie mają żadnego wpływu na wyso-
kość stawek opłat za odbiór odpadów !!!. Gminy
podwarszawskie wspól-
nie złożyły pismo do Mi-
nistra Środowiska i
Marszałka Województwa
Mazowieckiego o pilne
uzdrowienie systemu, tak aby mieszkańcy nie byli obcią-
żeni takimi wysokimi opłatami. Z czego wynikają takie
wzrosty informowaliśmy w ostatnich numerach Cele-
stynki oraz na Zebraniach Wiejskich. Nie mniej jednak

jeszcze raz przy-
pominamy, że
spowodowane
jest to znacznym
wzrostem:

• opłaty marszałkowskiej (z 24,15 zł/t w 2017  
do 170 zł/t w 2019)

• wzrost ilości odpadów (od mieszkańców 
naszej gminy z 1507 ton w 2013 do 2051 

ton w 2018 r.)
• kosztów na rIPok (zmieszane 285 zł/t 

w 2017 do 470 zł/t w 2018, bIo 280 zł/t 
w 2017 do 400 zł/t w 2018 r.)

• brakiem wolnego rynku dla rIPok  (rejonizacja),
• nadal niskim poziomem segregacji 
w gospodarstwach domowych - w interesie 
nas, wszystkich mieszkańców,   jest koniecz-
ność znaczącej poprawy segregacji Red.

dbajmy o obiekty

drożej za śmIecI

Na pumptracku zniszczona murawa, porysowany regulamin... zdewastowana zabawka na placu zabaw w celestynowie

Stawki za śmieci znacznie wzrosły we wszystkich Gminach korzys-
tających z „warszawskich” Regionalnych Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK): Otwock (31,50 zł/ 63,00 zł), 
Józefów (31,50 zł/ 63,00 zł), Wiązowna (29,00 zł/ 58,00 zł).



8 woKół Nas

kwiecień nr 3 (245)/19 www.celestynow.pl

6 kwietnia  uczniowie, rodzice i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w ostrowie 

porządkowali teren wokół budynku szkoły

wIoSeNNe PorządkI

dzieci, młodzież i dorośli sprzątali regut

w celestynowie sprzątano m.in. lasek przy ul. rękasa

w Starej wsi pogoda dopisała, więc można było „szaleć” po lesie
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eVeNt  Sko 
w celestynowskiej „zośce”   

od 45 lat kolejne pokolenia uczniów szkoły podstawowej w celestyno-
wie uczą się oszczędzania i przedsiębiorczości. z tej okazji nasza Szkolna
kasa oszczędności świętowała swój mały  jubileusz przypadający w  stu-
letnią rocznicę powstania banku polskiego Pko bP, który od 80 lat reali-
zuje program Sko.  

Dzięki owocnej współpracy z bankiem PKO BP w Otwocku
w naszej  szkole został zorganizowany event, podczas

którego mieliśmy przyjemność gościć  dyrektora banku
Iwonę Kęsik oraz kierownika Zespołu Obsługi Klienta Mał-
gorzatę Bachmurę.   

W gronie naszych gości znalazła się także Żyrafa Lokatka,
wywołując swą obecnością niemałe poruszenie.

Od października 2018 roku uczniowie brali udział w kon-
kursach SKO. Podczas  spotkania klas I - IV z przedstawicie-
lami banku nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursów
i wręczenie nagród. Apel został uwieńczony  występem
uczniów  klasy IIc przygotowanym  przez panią  Hannę
Ładno. W holu głównym znajdowała się fotobudka i stano-
wisko loterii fantowej  połączonej z quizem.   Każdy mógł
skorzystać  z niecodziennej   okazji zrobienia sobie pamiąt-

kowego zdjęcia. Warto przypomnieć, że przez długi  czas
uczniowie wpłacali pieniądze tylko na książeczki. Natomiast
od 2012  roku mają już własne konta internetowe.  Ucząc się
oszczędzania, korzystają z możliwości odkrywania tajników
bankowości.   Obecnie do naszej Szkolnej Kasy Oszczędno-
ści należy 25% społeczności uczniowskiej. Z sondażu prze-
prowadzonego wśród rodziców wynika, że do SKO należało
48% członków rodzin naszych uczniów.

Od kilku lat przystępujemy do ogólnopolskiego kon-
kursu SKO,  w którym osiągnęliśmy wiele sukcesów.  
W ubiegłym roku szkolnym 2017/2018 znaleźliśmy się 
w gronie 12 najprężniej działających szkół w Polsce, zdo-
bywając tym samym nagrodę  I stopnia w wysokości 3000
zł.  Zapraszamy do odwiedzania naszego bloga. Każdy
głos się liczy.

Serdecznie dziękujemy bankowi PKO BP za ufundo-
wanie nagród  i atrakcji dla uczniów.   Szczególne podzię-
kowania za pomoc w zorganizowaniu eventu składam
pani Monice Zawadzie, która jest naszym łącznikiem z od-
działem banku PKO BP w Owocku. Opiekun SKO 

Katarzyna Grzelczak
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konstytucja uchwalona przez Sejm wielki 3
maja 1791 roku była pierwszą w europie i drugą
na świecie ustawą zasadniczą. jednak jej opra-
cowanie, a następnie przyjęcie, nie obyło się
bez pewnych „zgrzytów”, tajemnic i forteli.

Wczerwcu i lipcu 1790 Ignacy Potocki opracował
liczący 658 artykułów Projekt do formy rządów,

złożony do sejmu 2 sierpnia 1790, który stanowił szer-
sze wyłożenie jego koncepcji republikańskich. Projekt
ten, zakładający nikłą władzę monarchy, spotkał się ze
sprzeciwem Stanisława Augusta. Od roku 1790 sejm
przyjął formę sejmu skonfederowanego. W wyniku
podniesienia bezpieczeństwa kraju dzięki zawiązaniu
29 marca 1790 roku sojuszu zaczepno-odpornego 
z Prusami, król Stanisław August zaczął sprzyjać
Stronnictwu Patriotycznemu. 4 grudnia 1790 Ignacy
Potocki w rozmowie ze Stanisławem Augustem usta-
lił, że król przejmie inicjatywę w pracach nad kształ-
tem nowej konstytucji, a projekt ten - przygotowany
w tajemnicy - zostanie w całości przedstawiony do
zatwierdzenia sejmowi. Władca podyktował główne
założenia nowej ustawy zasadniczej swojemu sekre-
tarzowi Scipione Piattoliemu, który na ich podstawie
naszkicował kolejne dwie wersje przyszłej konstytu-
cji. Po konsultacji tych tekstów z Ignacym Potockim,
król podyktował swojemu współpracownikowi Ale-
ksandrowi Linowskiemu projekt zatytułowany Re-
forma konstytucji, który z kolei konsultowany ze
Stanisławem Małachowskim, Hugonem Kołłątajem 
i Ignacym Potockim legł u podstaw następnego pro-
jektu Prawa konstytucyjne opatrzonego datą 25
marca 1791. Tekst ten sporządzony przez Hugona Koł-
łątaja był już bardzo zbliżony do ostatecznej redakcji

Konstytucji 3 maja. Kołłątaj był też ostatecznym re-
daktorem tekstu Ustawy Zasadniczej. Wstępny pro-
jekt nowej konstytucji został przygotowany przez
króla z udziałem między innymi Stanisława Mała-
chowskiego, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja,
Stanisława Staszica oraz jego osobistego sekretarza
Piattoliego.  Zwolennicy Konstytucji, w obawie przed
groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie,
przyśpieszyli termin obrad nad dokumentem o dwa
dni (planowanym terminem był 5 maja 1791), ko-
rzystając z faktu, że główni oponenci nie powrócili
jeszcze z wielkanocnej przerwy świątecznej. Wieczo-
rem dnia 2 maja odbyło się w Pałacu Radziwiłłow-
skim zebranie, na którym odczytano projekt
konstytucji. W nocy z 2 na 3 maja w domu marszałka
Małachowskiego podpisano „Assekuracyę” o treści 
W szczerej chęci ratunku ojczyzny, w okropnych na
Rzeczpospolitą okolicznościach, projekt pod tytu-
łem Ustawa Rządu w ręku j. w. marszałka sejmo-
wego i konfederacji koronnej złożony do jak
najdzielniejszego popierania przyjmujemy, zarę-
czając to nasze przedsięwzięcie hasłem miłości oj-
czyzny i słowem honoru, co dla większej wiary
podpisami naszymi stwierdzamy. Podpisy złożyli:
Małachowski oraz 83 senatorów i posłów Obrady
sejmowe i przyjęcie Konstytucji odbyły się w wa-
runkach zamachu stanu. Wielu posłów przybyło
wcześniej w tajemnicy, a miejscem obrad był Zamek
Królewski w Warszawie strzeżony przez Gwardię
Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem
księcia Józefa Poniatowskiego, który wraz z grupą
oficerów znalazł się w izbie sejmowej w pobliżu
tronu. Projekt uchwalenia nowej ustawy wywołał
żywe protesty opozycji sejmowej. Poseł kaliski Jan Su-

chorzewski wyciągnął na środek sali swojego kilku-
letniego syna, wołając: Zabiję własne dziecię, aby
nie dożyło niewoli, którą ten projekt krajowi gotuje
(w kilka miesięcy później opowiadał w Wiedniu, że
był „bity i deptany” przez członków stronnictwa
patriotycznego) Wojewoda mazowiecki Antoni Ma-
łachowski, kasztelan wojnicki Piotr Ożarowski, po-
słowie: poznański - Franciszek Mielżyński i podolski
- Antoni Złotnicki podkreślali obowiązek deliberacji
nad każdym projektem, sprzeczność artykułu o suk-
cesji tronu z obowiązującymi pacta conventa, przy-
woływali też negatywny stosunek do sukcesji tronu
wynikający z wielu instrukcji sejmikowych. Zwo-
lennicy projektu podkreślali zagrożenia ze-
wnętrzne, wskazywali na fatalne skutki
zachowania poprzedniego ustroju Rzeczypospoli-
tej. O przyjęciu konstytucji bez czytania przesądził
przypadek. Poseł inflancki Michał Zabiełło wezwał
do przyjęcia konstytucji, a króla do jej zaprzysięże-
nia. Władca podniósł rękę na znak, że chce prze-
mówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za
gotowość Stanisława Augusta do złożenia przy-
sięgi. Król złożył przysięgę na ręce biskupa kra-
kowskiego Feliksa Turskiego, następnie wezwał
zebranych do przejścia do kolegiaty św. Jana na na-
bożeństwo dziękczynne. Konstytucja została przy-
jęta tego samego dnia przytłaczającą większością
głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez tłum
zgromadzony przed zamkiem.

Caryca Katarzyna była wściekła, bo Rzeczpospo-
lita jej się wymykała. Ta konstytucja była otwarciem
drogi do suwerenności, ale jej uchwalenie zaprowa-
dziło Rzeczpospolitą do II i III rozbioru.

Opr. Andrzej Kamiński

Pierwsza w europie konstytucja
uchwalanie konstytucji 3 maja – obraz jana matejki
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Pod takim hasłem w centrum edukacji leśnej w celestynowie odbywały
się 27 kwietnia edukacyjne spotkania: projekcje filmów o drewnie, gry
plenerowe, warsztaty plastyczne, wystawa fotografii joanny i Pawła
Szpygiela ukazująca nadświdrzańską architekturę. Nie zabrakło także
ogniska z kiełbaskami. 

Tematyka spotkań i zajęć różnorodna, więc i osób wielka gromada. Jedni z drew-
nianych elementów budowali wraz z dziećmi domki, inni zwiedzali matecznik

z wypchanymi zwierzakami i ptakami, a jeszcze inni słuchali opowieści Roberta Le-
wandowskiego – prezesa Fundacji im. E. M. Andriollego o domach, które Ildefons
Gałczyński nazwał świdermajerami. - Budynki na Mazowszu miały lekkość altany
ogrodowej, przypominały trochę stacje kolei żelaznych, a trochę rosyjskie dacze –
powidoki czasów, które ich budowniczowie spędzili na zesłaniu – mówił Lewan-
dowski. -  Zachwycał się nimi Prus, a dowcipną nazwę „świdermajer” nadał Gał-
czyński. W latach międzywojennych w miejscowościach usytuowanych wzdłuż
linii kolejowej prowadzącej z Anina przez Radość, Falenicę, Józefów i Świder do
Otwocka prężnie działały uzdrowiska i letniska przyjmujące te regionalne formy.
Dziś, gdy rzemieślników zastąpiły maszyny, odręczny rysunek – cyfrowa wizuali-
zacja, a zamiast lokalnych wzorów obowiązują globalne, zunifikowane „trendy”, 
w Otwocku o schedę po dawnych majstrach od 45 lat dba między innymi Henryk
Jesiotr, cieśla, syn cieśli i wnuk cieśli. W jego warsztacie powstają brakujące frag-
menty oryginalnych balustrad, frezowane belki i słupki, ozdobne zakończenia

desek szalunkowych oraz ram okiennych. Detale architektoniczne, które wychodzą
spod ręki Jesiotrów, w niczym nie ustępują oryginałom – podkreślał R. Lewan-
dowski. Wiele też osób podziwiało fotografie starych domów drewnianych i ich
ozdobne elementy. Zdjęcia zostały wykonane techniką zwaną „gumą dwuchro-
mianowa”. Jest to rzadko dziś używany sposób wykonywania odbitek, który poja-
wił się w XIX wieku. Nazwę swą wywodzi od żywicy akacji senegalskiej, stosowanej
do wyrobu farb, klejów i lekarstw.

Zajęciom i spacerom sprzyjała słoneczna pogoda, co sprawiało, że do CEL-u
wciąż przybywali nowi turyści. Rowerami, pieszo i samochodami z rejestracją
nawet warszawską. AnKa

drewNo jeSt z laSu

od  1 kwietnia 2019 roku na terenie
gminy celestynów rozpoczęły się prace
społecznie użyteczne, zorganizowane
dla osób długotrwale bezrobotnych,
które są rejestrowane w Powiatowym
urzędzie Pracy w otwocku i nie mają
prawa do zasiłku.   

Do pracy przystąpiło 6 osób, w tym 5
mężczyzn i 1 kobieta.  Prace te po-
trwają do dnia 30 listopada 2019

roku i będą wykonywane w wymiarze 10 godzin tygodniowo, tj.
40 godzin miesięcznie. W 60% wydatki na ten cel refundowane
są gminie przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ze środków
z Funduszu Pracy, a pozostałe 40% to środki własne gminy.

Prace społecznie użyteczne zostały zorganizowane
przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku przez
Urząd Gminy w Celestynowie i przy współpracy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie. GOPS

Prace społecznie użyteczne 
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wójt gminy celestynów witold kwiatkowski 
w towarzystwie prof. Sylwestra Porowskiego,
przewodniczącego komisji kultury, oświaty 
i Sportu rady gminy wiktora Piaseckiego i pre-
zes Stowarzyszenia współpracy międzynarodo-
wej „Na świat” katarzyny bojanowskiej
-Niewczas udał się 1 maja  na ukrainę, by pod-
pisać umowę o wzajemnej współpracy pomię-
dzy gminą celestynów  i sielskimi radami 
w zastawnem i wielkopoluchowem, położo-
nymi w okręgu lwowskim, a przed wojną nale-
żącymi do Polski. 

Umowy z tymi dwoma siołami pod-
pisał wójt, natomiast ze strony Za-

stawniańskiej Wiejskiej Rady  - prze-
wodniczący  Mykhail Balucha, a ze
strony Wielkopoluchowskiej Wiejskiej
Rady – przewodniczący Olech Kostiva.
Uroczystość miała miejsce w zabytko-
wym kościele w Wyżnianach po mszy,
którą celebrowal dziekan ojciec Woło-
dimir Sawczynskij. Delegacja wzięła też
udział w mszy w Bazylice Archikated-
ralnej Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny z udziałem Konsula Gene-
ralnego RP we Lwowie Rafała Wol-
skiego, arcybiskupa metropolity
lwowskiego Mieczysława Mokrzyc-

PorozumIeNIe
o współpracy z ukrainą

Po mszy w kościele w wyżnianach i podpisaniu porozumień pamiątkowe zdjęcie

od lewej przewodniczący zastawiańskiej rady wiejskiej mykhail balucha, wójt witold kwiatkowski,
przewodniczący wielkopoluchowskiej wiejskiej rady  olech kostiva i dziekan ojciec wołodymir
Sawczynskij
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kiego i dyrektora Narodowego Insty-
tutu Polskiego Dziedzictwa Kulturo-
wego za Granicą - POLONIKA Doroty
Janiszewskiej – Jakubiak. Okazją było
Święto Narodowe Trzeciego Maja.
Potem odbył się koncert organowy,
spotkanie z profesorem Mykolą Bev-
zem na Politechnice Lwowskiej, gdzie
oglądano obrazy Jana Matejki, a na ko-
niec dnia podziwiano balet ,,Giselle” 
w Operze Lwowskiej.

Delegacja z Celestynowa dziękuje: Nadi
i Michaiłowi Rudom, Andriejowi i Lesii Koł-
tunom, dziekanowi oj.  Wołodimirowi Saw-
czynskijemu z żoną Natalią, księdzu
Piotrowi Smolce i ojcu Viktorowi Szpakowi.

Katarzyna Bojanowska-Niewczas cmentarz orląt lwowskich

Pamiątkowe zdjęcie z nowo poznanymi mieszkańcami lwowa

Nasza delegacja z przyjaciółmi Nadią i michailem ruda i lessi i anrej kołtun



14 Nasze sprawy

kwiecień nr 3 (245)/19 www.celestynow.pl

zeSPół SzkolNo - PrzedSzkolNy 
w Starej wSI

Szanowni Rodzice, Drodzy Ucznio-
wie! Kolejny dzień, my, nauczyciele,

uczący w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Starej Wsi uczestniczymy 
w ogólnopolskim strajku. Powyższą de-
cyzję podjęliśmy wspólnie, chociaż 
z wielkimi dylematami moralnymi. Nie
jest prawdą, że w strajku chodzi nam
jedynie o nasze zarobki. Bezwzględnie
przeciwstawiamy się manipulacjom
medialnym, z których wynika, że za
niski wymiar czasu pracy i dużą liczbę
dni wolnych otrzymujemy wysokie wy-
nagrodzenia. Nie zgadzamy się z opi-
nią, że reforma edukacji była
przemyślana i dobrze przygotowana.

My nauczyciele na co dzień mierzymy
się z przeciążeniami programowymi
oraz nieadekwatnymi do potrzeb
uczniów  i naszych oczekiwań warun-
kami nauki i pracy. W tym proteście
chodzi o przywrócenie godności na-
szemu zawodowi oraz stworzenie sys-
temu edukacji, który będzie naszym
uczniom gwarantował wszechstronny
rozwój, nabycie wiedzy i umiejętności
przydatnych w życiu zawodowym 
i osobistym. Mimo wcześniejszych za-
pewnień o ograniczeniu biurokracji 
w pracy nauczyciela, wciąż borykamy
się z ogromną ilością dokumentacji.
Chcielibyśmy ten czas poświęcić na-
szym podopiecznym.

Dziękujemy za dotychczasowe
wsparcie. Mamy nadzieję, że ta trudna

dla wszystkich sytuacja znajdzie
wkrótce rozwiązanie.

Jeżeli chcieliby Państwo udzielić
nam poparcia i wyrazić swoją opinię
na temat strajku, podajemy adresy mai-
lowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
oraz MEN:
kontakt@kprm.gov.pl
bip@kprm.gov.pl
informacja@men.gov.pl

Z poważaniem
Nauczyciele 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Starej Wsi

Szkoła PodStawowa
I PuNkt PrzedSzkolNy w regucIe

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Miesz-
kańcy Reguta. Strajk nauczycieli

StaNowISka Szkół
dotyczące Strajku

PoNIżej zNajdą PańStwo StaNowISka Placówek ośwIatowych z tereNu gmINy,
które Podjęły akcję Strajkową.
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trwa. Dziękujemy za dotychczasowe
wsparcie i zrozumienie okazane przez
Rodziców, Uczniów i Samorząd Gminy
Celestynów.

Obecny protest to dla nas kosz-
towny moralnie wysiłek, którego nikt
nie podejmuje, gdy nie dojdzie do
ściany, do kresu… Wszyscy czujemy
dyskomfort, silnie to przeżywamy, nie
znajdujemy sposobu, by wydobyć się
z matni rozważań, trudnych wybo-
rów, niezgodności tego, co się dzieje,
z tym, co chcielibyśmy robić w zgo-
dzie ze swoim powołaniem. Nikt nie
lekceważy tego, co się dzieje.
Wszyscy są zmęczeni wyjątkowo 
i ponad normę. 

W naszej placówce nie odbywają
się w tym roku egzaminy ósmoklasis-
tów. Chcemy jednak zapewnić Was, że
gdyby się odbywały, nie byłyby zagro-
żone. Nie protestujemy za pomocą
Uczniów, tylko dla nich. 

Na naszą decyzję o strajku miały
wpływ: 
- fatalna sytuacja oświaty
- nieprzemyślana reforma,
- brak konsultacji zmian,
- przeładowane podstawy progra-
mowe,

- przeciążenie uczniów obowiązkami, 
wynikającymi z wprowadzonych 
na szybko zmian, 

- przewidywane problemy związane 
z podwójnym rocznikiem rekrutowa- 
nym do szkoły średniej, 

- pogarda wobec zawodu nauczyciela,
- nieadekwatna płaca za trudną 
i odpowiedzialną pracę.

Strajk, jak każdy kryzys, jest szansą, by
czegoś nauczyć i by zmienić coś 
w świecie, który nas otacza. W tym ty-
godniu nie nauczyliśmy Was Uczniowie
treści kolejnej lektury, nowych wzorów
czy nowej partii słówek z języka ob-
cego, ale nauczyliśmy Was czegoś wię-
cej. Pokazaliśmy, jak walczyć o swoje
prawa, bronić swoich poglądów i prze-
konań. 

Brakuje nam naszych Uczniów!
Chcemy normalnie pracować! Każdego
dnia czekamy na satysfakcjonujące po-
rozumienie rządu ze związkami zawo-
dowymi.

Obecny czas to są dla wszystkich -
Dni Edukacji Narodowej - prawdziwe.
Nie te z akademiami, a właśnie teraz, w
tym okresie, pełnym niepokoju, napię-
cia, niepewności….

Z poważaniem
Uczestniczący w strajku Nauczyciele

Szkoły Podstawowej i Punktu 
Przedszkolnego w Regucie

PublIczNa Szkoła PodStawowa 
Im. batalIoNu „zośka” w celeStyNowIe

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
Mieszkańcy Gminy Celestynów. Mija

kolejny dzień strajku Nauczycieli. Uz-
naliśmy, że czas zabrać głos i wyjaśnić
społeczności lokalnej, dlaczego protes-
tujemy.

Nasza akcja jest efektem desperacji,
niezadowolenia z sytuacji panującej w
systemie oświaty i determinacji w dą-
żeniu do zmian. Na naszą decyzję o
strajku miały wpływ:
- nieprzemyślana reforma oświaty,
- przeciążenie uczniów obowiązkami  
wynikającymi z wprowadzonych 
na szybko zmian,

- przeładowane programy nauczania 
w szkołach podstawowych,

- przewidywane problemy związane 
z podwójnym rocznikiem rekrutowanym
do szkoły średniej,

- pomniejszanie prestiżu zawodu 
nauczyciela,

- nieadekwatna płaca za trudną, 
odpowiedzialną pracę.

Protestujemy przeciwko manipula-
cjom i nieprawdziwym informacjom
dotyczącym sytuacji uczniów, naszej
pracy i wynagrodzeń. Reforma wpro-
wadziła chaos, brakuje zaplecza dy-
daktycznego, funduszy na zajęcia
dodatkowe, unowocześnianie szkoły
zgodnie z wymogami XXI wieku. Nie

kierujemy się politycznymi sympa-
tiami. Strajk jest przejawem oddol-
nej inicjatywy nauczycieli. Związki
zawodowe reprezentują nasze sta-
nowisko.

Z pełną odpowiedzialnością twier-
dzimy, że nie otrzymaliśmy podwyżki 
i nie zarabiamy kwot podawanych 
w mediach. Czas naszej pracy to nie 18
godzin spędzanych przy tablicy, ale
często jest to dużo ponad 40 godzin ty-
godniowo.

Brakuje nam naszych uczniów!
Chcemy normalnie pracować! Każdego
dnia czekamy na satysfakcjonujące po-
rozumienie rządu ze związkami zawo-
dowymi.

Cieszymy się, że egzaminy gimnaz-
jalne przebiegły bez zakłóceń, podob-
nie odbędą się egzaminy dla uczniów
klas 8.

Prosimy, abyście zwrócili uwagę na
to, iż nasi wychowankowie, mimo że
nie chodzą do szkoły, otrzymują ważną
lekcję życia w społeczeństwie: walki 
o swoje prawa, o zmianę złej sytuacji.

Dziękujemy za dotychczasowe
wsparcie okazywane przez Rodziców,
Uczniów i Samorząd Gminy Celestynów.

Prosimy o zrozumienie. Walczmy 
o godne warunki dla edukacji, gdyż
„takie będą Rzeczypospolite, jakie ich
młodzieży chowanie”.

Z poważaniem
Nauczyciele

Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Batalionu „Zośka” 

w Celestynowie

StRAjK zOStAł zAwieSzONy
dO dNiA 2 wRześNiA.
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z ryotaro Sakamoto, japończykiem z polskim obywatelstwem,  za-
wsze uśmiechniętym i życzliwym ludziom mieszkańcem otwocka,
który promuje w Polsce wagokoro (serce japonii) - rozmawia an-
drzej kamiński

ak - Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że zamieszkał Pan w Polsce?
rS -   Moja żona jest Polką i oboje postanowiliśmy, że chcemy zostać w Pol-
sce po ukończeniu studiów.
ak - Czym tu się Pan zajmuje?
rS - Wraz z żoną jestem właścicielem Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego.
Na co dzień zajmuję się kontaktem z naszymi biznesowymi klientami
oraz pełnię rolę szkolnego metodyka.
ak - dlaczego wybrał Pan Otwock 
na miejsce zamieszkania?
Moja żona się tu urodziła i był to natu-
ralny wybór, jako że oboje lubimy kon-
takt z przyrodą. Przyznam, że gdybyśmy
wcześniej zdawali sobie sprawę z po-
ziomu smogu w Otwocku, to pewnie
przemyślelibyśmy nasz wybór.
ak - jest Pan prezesem wagakoro. Co
to znaczy?
rS - „Wagokoro” oznacza „Serce Japo-
nii”. Jest to założony przeze mnie star-
tup, który zajmuje się animacją
japońskiej kultury, głównie dla klientów biznesowych np. or-
ganizuję koncerty muzyki japońskiej czy warsztaty kaligrafii
na firmowych eventach.
ak - jest też Pan sekretarzem generalnym Komitetu Mat-
suri-Piknik z Kulturą japońską. jaka idea przyświeca temu
wydarzeniu?
rS - Matsuri jest największą w Polsce imprezą związaną 
w japońską kulturą i w tym roku odbędzie się 15 czerwca 
w Służewskim Domu Kultury w Warszawie. W tym roku 
z okazji 100-lecia relacji polsko-japońskich będzie jeszcze
więcej wyjątkowych atrakcji, dlatego zachęcam również
osoby spoza Warszawy do odwiedzenia nas.
ak - dobrze Pan mówi po polsku. Uczy Pan też Polaków języka japońskiego.
Coś więcej o tym.
rS - Od czasów licealnych mówię po rosyjsku, studiowałem też rok na Białorusi,
więc język polski nie sprawiał mi już takich trudności, choć wciąż popełniam błędy.
Ale chciałbym, żeby Polacy wiedzieli, że język japoński, jeśli pominąć pismo, jest
o wiele łatwiejszy od ich ojczystego języka, dlatego zachęcam do jego nauki. Jest
to ciekawa odskocznia i oryginalne hobby.
ak - Od 2012 roku jest Pan sekretarzem  generalnym  Polskiego Sto-
warzyszenia Nauczycieli języka japońskiego. Czym to stowarzyszenie
się zajmuje?
rS - Organizujemy konferencje, na których nauczyciele uczący japońskiego 
w Polsce mogą się wymieniać doświadczeniami i wiedzą. Oprócz tego zajmu-
jemy się organizacją konkursów krasomówczych języka japońskiego oraz wspie-
ramy organizację egzaminów na certyfikat Nihongo Noryoku Shiken, które
odbywają się 2 razy do roku.
ak - Stan rodziny. Kim jest i czym się zajmuje  żona, do której szkoły uczęsz-
cza synek?

rS - Żona jest właścicielką i dyrektorką Warszawskiej Szkoły Języka Japoń-
skiego, zajmuje się PR-em, marketingiem  oraz mediami społeczno-

ściowymi. Nasz syn Kai ma 2,5 roku i od września idzie do
przedszkola.

ak - jak nauka dzieci i młodzieży wygląda w japonii?
rS - Dużo można o tym by napisać. Na

pewno największą różnicą jest to, że
w Japonii po szkole dzieci w wieku

od gimnazjum wzwyż standar-
dowo chodzą na kursy doszkala-
jące albo biorą udział w codziennej
działalności klubów (np. klub
judo). Rzadko się zdarza, żeby

dziecko po zakończeniu zajęć tak po
prostu wróciło do domu. Ale słyszałem,

że w Polsce dzieci też mają coraz mniej
wolnego czasu po lekcjach. Uważam, że

można by przeszczepić na grunt polski taki
pożyteczny japoński zwyczaj, że dzieci są
odpowiedzialne za sprzątanie szkoły po
zajęciach. To moim zdaniem spowodo-
wałoby, że poczułyby się odpowiedzialne
za wspólną przestrzeń i zaczęły ją szano-
wać.
ak - Co w Polsce się Panu podoba? dla-
czego ten kraj Pan wybrał?
rS - Nie do końca wybrałem kraj, bardziej
żonę, ale żadnego wyboru nie żałuję.
W Polsce podoba mi się, że ludzie mówią
bezpośrednio co myślą, są szczerzy i nie
musze zużywać energii na domyślanie się 

i obawiać się, że postąpię nie tak, jak powi-
nienem. Na pewno jest też łatwiej założyć 

i prowadzić biznes niż w Japonii, gdzie inne
firmy raczej nie ufają dopiero co powstałym biznesom.
Trzeba się nieźle napracować, żeby zyskać renomę.

ak - jakie potrawy polskie Pan lubi?
rS - Bigos i żurek. Gdy jestem w restauracji, to nie patrzę na menu, tylko od razu
zamawiam schabowego.
ak - Czy Otwock spełnia pańskie potrzeby mieszkaniowo-wypoczynkowe?
rS - Naszą standardową rozrywką są spacery po lesie, co z jednej strony jest fajne, bo lu-
bimy naturę, a z drugiej strony ukazuje niestety, że oferta kulturalna dla rodzin z dziećmi
jest dość uboga, bo ile można chodzić z dzieckiem do ,,Sosenki”… Na dodatek od kilku
miesięcy zamknięto park miejski, choć ze względu na smog i tak zwykle wybieramy salę
zabaw. Słyszałem, że Otwock w tym miesiącu podpisuje umowę z japońskim miastem
Oarai i będziemy mieli nowe miasto siostrzane. Chciałbym, żeby Otwock umiał powielić
pozytywne wzorce z Japonii i przeszczepić je na polski grunt. W Japonii jest dużo miejskich
festiwali, podczas których organizowane są zabawy dla dzieci. Nic kosztownego czy skom-
plikowanego, ale zawsze potrzeby najmłodszych są w Japonii na dość wysokim miejscu
pod względem priorytetów ze względu na niski przyrost urodzeń. Słyszałem, że w Pol-
sce też rodzi się coraz mniej dzieci. Chyba sytuacja jest taka sama jak w Japonii, ale nie za-
uważyłem, żeby jakoś się to przełożyło na zwrócenie się władz ku potrzebom rodzin 
z małymi dziećmi, żeby ułatwić im codzienne funkcjonowanie.
ak – dziękuję za rozmowę.

wagokoro daje Na dłoNI
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tradycją stało się już, że podczas
uroczystości obchodów kolejnej
rocznicy mordu katyńskiego na
symbolicznym cmentarzu golgoty
leśników w centrum edukacji leś-
nej w celestynowie zmieniają się
opiekunowie grobów. 

Wtym roku, 9 kwietnia, uczniów
Szkoły Podstawowej im. Polskich

Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi zastąpili
uczniowie Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi im. Bohater-
skich Lotników Polskich w Wiązownie.
Stu uczniów z legitymacją opiekuna
grobu i czerwonym goździkiem oraz ży-
ciorysem poległego bohatera stanęło
przy słupku z jego nazwiskiem, by wy-
słuchać apelu poległych. Wcześniej, po
mszy polowej, której przewodniczył ka-
pelan leśników mazowieckich ks. Wiktor
Ojrzyński, nadleśniczy Nadleśnictwa Ce-
lestynów Artur Dawidziuk witając
uczniów z Wiązowny i Starej Wsi, poczty
sztandarowe i przybyłych gości z Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, są-
siednich nadleśnictw, przedstawicieli
samorządów, przypomniał:  - Okres oku-
pacji przyniósł niewyobrażalne straty. 
W walce zbrojnej, jak i w wyniku prowa-
dzonej przez najeźdźców polityki, śmierć
poniosło prawie 6 milionów polskich oby-
wateli. Wywózki i prześladowania do-
tknęły ponad 312 tysięcy osób
zamieszkujących na wschodzie, w tym 45,5
tys. leśników. W tym roku mija 79 lat od
czasu, kiedy miała miejsce jedna z najo-
krutniejszych zbrodni, zapisanych pośród
krwawych kart historii narodu polskiego.
Wiosną 1940 r. na rozkaz Stalina dokonano
mordu na tysiącach oficerów Wojska Pol-
skiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funk-
cjonariuszach Policji Państwowej, Straży
Więziennej i Straży Granicznej, pracowni-
kach wymiaru sprawiedliwości, urzęd-
nikach administracji rządowej i samorzą-
dowej, a także osobach cywilnych. Wy-
mordowano blisko 22 tysiące Polaków.

Było wśród nich 14,5 tysiąca jeńców wo-
jennych z obozów w Kozielsku, Staro-
bielsku i  Ostaszkowie oraz 7,3 tysiąca
więźniów aresztowanych w okupowanej
przez Związek Sowiecki wschodniej czę-
ści Polski. W obozach jenieckich i więzie-
niach znajdowało się również wielu
leśników. Stanowili część polskiej inteli-
gencji. Dobrze wyszkoleni, znający do-
skonale teren, przygotowani do działań
wojennych, posiadający wysoką pozycję
w lokalnej społeczności uznani zostali za
nieprzejednanych wrogów Związku So-
wieckiego. Ponieśli najwyższą ofiarę za
Ojczyznę. Zostali pochowani na Polskich
Cmentarzach Wojennych w Katyniu,
Charkowie, Miednoje i Kijowie-Bykowni.
Wielu do dnia dzisiejszego nie odnale-
ziono. Spoczywają w Kuropatach i wielu
innych nieznanych miejscach.  Tragedia
katyńska nie skończyła się wiosną 1940
r. Zsyłki rodzin leśników do Kazachstanu
i na Syberię, aresztowania i prześlado-
wania, zbierały krwawe żniwo jeszcze
przez długie lata. Naszą powinnością
jest sprawić, by pamięć o tych krwa-
wych wydarzeniach, będących naszą
narodową tragedią, stała się częścią his-
torii. Tylko wtedy zbrodnie te mogą stać
się przestrogą dla przyszłych pokoleń.
Szum dębowego lasu przypominać
nam będzie o poświęceniu naszych ro-
daków – podkreślił nadleśniczy Artur
Dawidziuk. 

Do zachowania pamięci o tam-
tych tragicznych latach nawoływał też
w swojej niezwykle osobistej i emo-
cjonującej wypowiedzi płk. Zbigniew
Zieliński – harcerz, żołnierz AK, leśnik.
Następnie delegacje Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych, nadleś-
nictw, samorządów i szkół złożyły
wiązanki pod pomnikiem Golgoty
Leśników. Na zakończenie uroczysto-
ści uczniowie z Wiązowny zaprezen-
towali program artystyczny
zawierający patriotyczne pieśni 
i  wiersze. AnKa

zmIaNa warty
na golgocie leśników
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Pod takim tytułem uka-
zał się pod koniec
kwietnia album o gmi-
nie celestynów, który
został wydany przez
urząd gminy. ma on słu-
żyć turystom z małych 
i dużych miast, ale
także mieszkańcom
gminy w poznaniu uni-
kalnych walorów kra-
jobrazowych, ścieżek
edukacyjnych, historii 
i działalności kultu-
ralno-sportowej.

- To, co oferują ce-
lestynowskie lasy
w połączeniu z przed-
sięwzięciami wpi-
sującymi się w ka-
lendarz wydarzeń
kulturalnych gmi-
ny, daje możliwość
indywidualnego
zagospodarowania wolnego czasu nie tylko wprawnym tu-
rystom, ale i rodzinom z dziećmi – pisze we wstępie wójt
Witold Kwiatkowski i dodaje: - Różnorodność środowiska
naturalnego sprawia, że jest to atrakcyjny obszar do upra-
wiania turystyki pieszej i rowerowej, a od kilku lat ,, zyskując
na popularności, również turystyki konnej. Obok natural-

nych zasobów
gminy podejmo-
wane są działania
dające nowe moż-
liwości dla jej roz-
woju. Laboratoria
nowych technolo-
gii Parku Innowa-
cyjnego Unipress
Instytutu Wyso-
kich Ciśnień 
w Lasku, przedsię-
biorstwa produk-
cyjne sięgające po
rynki zagraniczne
z powodzeniem
wkomponowują
swoją działalność
w krajobraz do
leśnych spacerów
i wędrówek. Mam
nadzieję, że za-
wartość albumu
skłoni Państwa
do założenia na

plecy plecaka i odwiedzenia Gminy Celestynów. Niech
wizyta ta będzie oddechem od codzienności. Osobom
mających dość miejskiego zgiełku przyniesie wycisze-
nie, a mieszkańcom gminy pozwoli na odkrycie swojej
miejscowości na nowo” – zachęca wójt Witold Kwiat-
kowski. Red.

PIeSzo I rowerem

w ramach obchodów międzynarodowego
dnia książki dla dzieci 5 kwietnia biblio-
teka Publiczna w celestynowie zor-
ganizowała spotkania autorskie z woj-
ciechem widłakiem, autorem m.in. cyklu
książek o wesołym ryjku oraz przygo-
dach Pana kuleczki. 

Pan Wojciech opowiadał ciekawostki
z życia pisarza, czytał fragmenty swo-
ich książek, wyciągając co rusz ze
swojej walizki rozmaite niespo-

dzianki. A to szmaciany Ryjek wysko-
czył z pudełka, a to pojawił się Pan
Kuleczka w rożnych odsłonach. Nie
zabrakło również innych bohaterów
książek, czyli psa Pypcia, kaczki Kata-
strofy i muchy Bzyk Bzyk. Dzieci 
z uwagą słuchały autora, z radością
odgrywały scenki z pacynkami głów-
nych bohaterów. W spotkaniach
wzięły udział dzieci 5- letnie z Przed-
szkola Samorządowego w Celestyno-
wie oraz Starej Wsi.

dzIeń kSIążkI
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Nakładem gminy kołbiel i właściciela pałacu 
w kołbieli tomasza kamaszewskiego ukazała
się ciekawa publikacja o zespole pałacowym pt.
,,europejska Szkoła hrabiego zamoyskiego 
w kołbieli" pod redakcją andrzeja kamiń-
skiego, znanego publicysty i regionalisty. 

Publikacja unikatowa, wręcz rewolu-
cyjna. Opisana została w niej przez

Krzysztofa Garbacza – dr archeologii 
i regionalisty - eksperymentalna szkoła
dla chłopców, prowadzona obok pa-
łacu w latach 1907-1915, o której nikt
już nie pamięta (w pamięci pozostaje
tylko szkoła dla dzieci fornali, ale to
inna placówka). Do tego dochodzą nie-
znane zdjęcia pałacu wraz z budynkami
obok, po których nie pozostał żaden
ślad, zdjęcia klas lekcyjnych i zdjęcia
znanych wówczas powszechnie w kraju
wykładowców. W książce znajduje się
też historia parafii kołbielskiej i samej
Kołbieli. Słowem: każdy miłośnik histo-
rii naszego regionu powinien się w tę
książeczkę zaopatrzyć i dokładnie ją
przestudiować. Gorąco POLECAMY! 

Po ukazaniu się publikacji Andrzej

Kamiński skontaktował się z potom-
kiem ordynata Maurycego hrabiego
Zamoyskiego - Marcinem Zamoyskim,
byłym prezydentem , a wcześniej prze-
wodniczącym Rady Miasta Zamościa 

i wojewodą. Pan Marcin, szkolny kolega
Andrzeja Kamińskiego, przyjechał do
Kołbieli i w urzędzie spotkał się z wój-
tem Adamem Budytą oraz Andrzejem
Kamińskim. Rozmawiano głównie 
o książce i opisie szkoły, która przestała
istnieć  w 1915 roku, gdyż została spa-
lona przez żołnierzy rosyjskich. Marcin
Zamoyski opowiedział, że kiedy po
wojnie rząd PRL zabrał ziemianom 
i tzw. kułakom majątki ziemskie, naka-
zał jego ojcu Janowi opuścić Zamość
wraz z żoną i pięciorgiem dzieci (syn 
i cztery córki) i nie zbliżać się do
miasta na odległość 150 km. 
Zamieszkał zatem w Warszawie, a je-
dynego syna Marcina wysłał do li-
ceum na prowincję -  do Celesty-
nowa, by nie kusiła młodzieńca War-
szawa i jej kawiarnie, kluby…Niedo-
szły ordynat Marcin Zamoyski
obiecał, że będzie odwiedzał Kołbiel
i dawny majątek rodu Zamoyskich,
który jest aktualnie restaurowany
przez Tomasza Kamaszewskiego
zgodnie z zaleceniami Mazowiec-
kiego Konserwatora Zabytków. Red.

euroPejSka Szkoła
hrabIego maurycego
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rok temu ponad stu młodych mieszkańców gminy
celestynów za zgodą swoich rodziców wstąpiło 
w szeregi młodzieżowych drużyn Pożarniczych.
każda z drużyn zbudowała swoją niepowta-
rzalną tożsamość, a efekty tej pracy będzie
można zobaczyć 18 maja podczas PIerSzych
młodzIeżowych dNI otwartych jedNoStek
ochotNIczych Straży PożarNych w gmINIe
celeStyNów. 

Zapraszamy rodziców z dziećmi, senio-
rów i wszystkie osoby zainteresowane do

udziału w bardzo atrakcyjnym i dynamicznym programie
wydarzenia.

organizatorzy: 
Urząd Gminy Celestynów, GOKiS Cele-
stynów, Jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych w Celestynowie przy współ-

pracy Fundacji 112. 
patronat medialny:

Miesięcznik Samorządowy „Celestynka”,
dwutygodnik „iOtwock.info”, dwutygodnik

„halootwock.pl”, tygodnik „Linia Otwocka”,

mdP zaPraSzają!
18 MAJA - MŁODZIEŻOWY DZIEŃ OTWARTY OSP

• wydarzenie BEZPŁATNE
• zapisy przyjmuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie 

ul. Regucka 1 od pn. do pt. w godz. 10.00-18.00 lub telefonicznie 
22 789 71 02 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

• transport zorganizowany: wyjazd godz. 13.00 sprzed hali sportowej 
w Celestynowie ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2

• trasa wg kolejności: Celestynów, Dyzin, Dąbrówka, Podbiel, Regut, Zabieżki

• w programie młodzież MDP wykona m.in. pokazy: udzielania pierw-
szej pomocy, musztry, sprawności fizycznej, umiejętności w zakresie
działań gaśniczo-ratowniczych
• ponadto: konkursy, wygrane i integracyjne ognisko w Zabieżkach 
kończące program – „ŁĄCZYMY POKOLENIA” 
(prowiant we własnym zakresie)

• powrót do Celestynowa godz. 20.30

INFormacje orgaNIzacyjNe:
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14 kwietnia w hali sporto-
wej w celestynowie odbyły
się finały III amatorskiej
ligi Siatkówki o Puchar
wójta gminy celestynów.
o zwycięstwo w rozgryw-
kach rywalizowały cztery najlepsze zespoły
rundy zasadniczej ligi. w pierwszym meczu pół-
finałowym faworyt rozgrywek zespół „Paraliża”
zmierzył się z drużyną „For Fun” i zakończył
mecz swoim pewnym zwycięstwem. drugi pół-
finał to zupełnie inna historia. Po przeciwnych
stronach siatki stanęły zespoły rkS bór regut 
i „wczorajsi”. 

Początek pierwszego seta to bardzo dobra gra w obro-
nie i w kontrataku zawodników z Reguta, co dało im

kilkupunktową przewagę. W drugiej połowie pierw-
szego seta do głosu doszli gracze „Wczorajszych”, którzy
kilkoma świetnymi blokami na siatce zbliżyli się na jeden
punkt do przeciwników. Jednak zimna krew i dobra za-
grywka pozwoliły ,,dowieźć” zwycięstwo w pierwszym
secie RKS-owi. Druga partia spotkania to odwrócenie
ról. Świetna zagrywka „Wczorajszych”  i błędy własne
przeciwników spowodowały, że na tablicy świetlnej

mieliśmy wynik 5-0 dla przegranych z pierwszego seta.
Dalsza część meczu to gonitwa za wynikiem zespołu 
z Reguta, jednak tym razem chłodny umysł zachowali
rywale, wygrywając drugą partię 25:21. O zwycięstwie
i awansie do wielkiego finału miał zadecydować trzeci
set. Podrażnieni porażką w drugiej partii gracze RKS-u
zaczęli mecz od mocnego uderzenia, poprawa w przy-
jęciu i skuteczne bloki pozwoliły im na kilkupunktową
przewagę. Rywale nie zamierzali składać broni i za
wszelką cenę próbowali wyrównać stan meczu. Walka
była zacięta, jednakże końcówka seta należała do RKS
Bór Regut, który wygrał po tie – breaku 15:12. W meczu
o trzecie miejsce spotkały się dwie drużyny, które prze-
grały swoje mecze półfinałowe. Oba zespoły miały wiel-
kie aspiracje i chęć wygranej po porażkach w półfinale.
Zespół „Wczorajszych”, zmotywowany dobrym meczem
półfinałowym, postawił wysoko poprzeczkę przeciwni-
kom i pewnie wygrał całe spotkanie wynikiem 2:0, zdo-
bywając przy tym brązowy medal rozgrywek. Po meczu

o brąz przyszedł czas na
długo oczekiwany finał
ligi. Na zwycięstwo i pu-
char miały ochotę oba
zespoły. Pierwsza partia
spotkania zaczęła się od

bardzo mocnej zagrywki jednego z graczy „ Paraliża”, co
dało aż cztery bezpośrednie punkty. Dalsza część meczu
to mozolna, ale skuteczna gonitwa za wynikiem graczy
z Reguta, która doprowadziła do remisu w pierwszym
secie. Jednak po raz  kolejny  zawodnicy „Paraliża” udo-
wodnili, że nie na darmo byli stawiani w roli faworyta i
zwyciężyli w pierwszym secie 25:22. Drugi set spotkania
finałowego to kopia pierwszej partii, gdzie ponownie
końcówka należała do graczy „Paraliża”, którzy dzięki wy-
granej 2:0 zdobyli mis-trzostwo III Amatorskiej Ligi Siat-
kówki o Puchar Wójta Gminy Celestynów. 

W rozgrywkach wzięło udział osiem zespołów
rywalizujących ze sobą w każdą niedzielę od 17 lu-
tego aż do 14 kwietnia. Puchary, medale i podzięko-
wania za udział w lidze wręczył Wójt Gminy
Celestynów Witold Kwiatkowski. Organizatorem roz-
grywek był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Cele-
stynowie, patronami medialnymi ligi byli:
,,Celestynka” i ,, iOtwock”.  Michał Kwiecień

wygrał Faworyt turNIeju

KLasyfiKaCja KońCowa:

1. Paraliż 2. RKS Bór Regut 3. Wczorajsi 4. For Fun 
5. Dora 6.  „AS” Celestynów 7.  Później się Dopisze  8. Dobry Polski Skład
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Pierwsze mecze grupy I i II
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31 marca nasi najmłodsi ligowi gracze w podziale na dwie grupy zjawili się
na orliku w celestynowie, by rozegrać swoje pierwsze mecze w tym sezonie

grupa I w składzie: Patryk Kępka, Olaf Krasiński, Adrian Krupka, Michał
Łuczyński, Mateusz Łysiak, Michał Ogłaza, Jakub Sarna, Kacper Sikorski, Se-
bastian Trajda. O 1000 podjęliśmy drużynę po sąsiedzku, czyli dobrze nam
znaną OKS Otwock, z którą zwyciężyliśmy wynikiem 10:4. Wielkie brawa i
zgodnie z obietnicą dedykujemy to zwycięstwo naszemu sponsorowi DORA
AGD i RTV. Dziękujemy i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach, bo

tabela ligowa będzie się układać przez najbliższe tygodnie i nie możemy
spocząć na laurach.                                 

grupa II w składzie: Adrian Bąk, Kamil Bąk, Bylinka Ignacy, Filip Cieślak, Grzęda
Gabrysia, Natalia Jóźwiak, Karol Jabłoński, Jakub Kurowski, Kacper Kopciński, Prze-
mek Kotarski, Jaś Łagowski, Michał Rosłaniec, Ignacy Stelmach. Wyrównana walka
od początku do końca spotkania, które rozpoczęło się po godzinie 12:00 i zakoń-
czyło wynikiem 5:6 dla przeciwników z PKS Radość. Dziękujemy za spotkanie i li-
czymy na rewanż w drugiej rundzie.

5 kwietnia siatkarze rkS bór regut wzięli
udział w nocnym turnieju w józefowie. do ry-
walizacji zgłosiło się 8 drużyn, które zostały
podzielone na 2 grupy. rkS trafił do grupy 
z zespołami: riviera, Później się dopisze oraz
Power rangers.

Rywalizacje rozpoczęliśmy z zespołem Power Rangers.
Mecz otworzyliśmy pewnym zwycięstwem 
w pierwszym secie. Drugi set miał podobny przebieg
jak pierwszy. Przy pewnym prowadzeniu 20:13 tre-
ner dokonał zmian. Rozluźnienie, które się pojawiłoo
oraz poczynione zmiany nie wpłynęły pozytywnie na
grę drużyny. Powrotne zmiany okazały się lekko spóź-
nione i o zwycięstwie musiał zdecydować tie break.
Na szczęście zawodnicy RKS szybko pozbierali się po
niespodziewanie przegranym secie i w trzecim secie
przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Kolejny
mecz to rywalizacja z zespołem „Później się dopisze”,
z tym samym zespołem RKS rywalizował także w ce-
lestynowskiej lidze. Pomimo wzmocnień w składzie
naszego przeciwnika, wygraliśmy pewnie 2:0. 
W ostatnim meczu spotkaliśmy się z -  jak się później
okazało -  jednym z finalistów tego turnieju, czyli moc-
nym warszawskim zespołem Riviera. Niestety, wal-

czyliśmy dzielnie tylko do połowy pierwszego seta,
reszta spotkania bez historii i pewne zwycięstwo ze-
społu z Warszawy 2:0. Tym samym awansowaliśmy 
z 2 miejsca do fazy finałowej, gdzie przyszło nam się
zmierzyć ze zwycięzcą grupy 2, czyli zespołem TBT. Ze-
spół TBT okazał się zbyt wymagającym dla nas prze-
ciwnikiem i pewnie wygrał 2:0, awansując do finału
turnieju.  W kolejnym półfinale po zaciętym meczu Ri-
vera pokonała 2:1 organizatora turnieju „Nie Ma Lipy”
Wszystko stało się jasne: o 3 miejsce przyszło się zmie-
rzyć zespołom „Nie ma lipy” i „RKS Bór Regut”, a o 1

miejsce miały rywalizować „Riviera” i „Trochę Bieda
Team” Biorąc pod uwagę wyniki meczów „RKS” oraz
„Nie Ma Lipy” przeciwko drużynie „Riviera”, to na
pewno organizator turnieju był faworytem spotka-
nia o 3 miejsce. Okazało się jednak, że „Nie Ma Lipy”
straciło chyba zbyt dużo sił w meczu półfinałowym
i pozostało jedynie tłem dla „RKS”. Po szybkim spot-
kaniu zawodnicy z Reguta cieszyli się bardzo pew-
nym zwycięstwem i 3 miejscem w turnieju.
Rywalizację o 1 miejsce wygrał po zaciętym spot-
kaniu zespół „TBT”

NOCNY TURNIEJ 
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za nami trzy kolejki pierwszej rundy  II ligi okrę-
gowej d2  młodzik  rocznika 2007/08. zdoby-
liśmy w niej dotychczas  cztery punkty,
zaliczając  zwycięstwo, remis i przegraną.
bramki 8 – 8. 

Ligę rozpoczęliśmy  meczem   z dru-
żyną  KS Halinów,  który został ro-

zegrany na naszym  boisku.  W pierw-
szej części tego spotkania  wyszliśmy
chyba za bardzo rozluźnieni, co prze-
łożyło się na to, że po pierwszej poło-
wie przegrywaliśmy  3 : 1. W  drugiej
jednak pokazaliśmy charakter. Po
walce i świetnej  grze  całej drużyny
zdołaliśmy  strzelić dwa gole i  zremi-
sować  mecz  3 : 3. Szkoda tylko nie-
wykorzystanych sytuacji , bo mogliś-
my pokusić się o zwycięstwo. Bramki
– Bartek Osiak , Franek Janiak i Łukasz
Cebo. Drugi mecz też  graliśmy na
własnym boisku . Przeciwnikiem był
zespół   OKS Otwock.  Mecz  do jednej
bramki  - tak można byłoby  ocenić to
spotkanie. Trzeba jednak podkreślić,
że nie był to mecz do końca udany dla
naszej  drużyny.  Mała skuteczność
przy tak słabo  grającym przeciwniku
pozwoliła nam na strzelenie  tylko
czterech  goli. Jednak  chwilami  
i nam zdarzały się  błędy . Jeden  z  ta-
kich błędów  zakończył  się utratą
bramki przez nasz zespół.  Mecz za-
kończył się wynikiem 4 : 1 dla Bór
Regut. Bramki – Antek Siwik, Franek
Janiak x 2 i Bartek Osiak.   Trzecim
przeciwnikiem była drużyna MUKS
Kosa Konstancin, lider naszej grupy.
Był to pierwszy mecz wyjazdowy  na-

szego zespołu. Trzeba zaznaczyć,  że
od  początku ligi mamy problem z
kompletem graczy. Kontuzje,  choroby
lub inne przyczyny nie pozwalają na
wystawienie podstawowego  składu.
Nie inaczej było i w tym spotkaniu.
Choroba  jednego z graczy i nieobec-
ność  kilku  spowodowała przestawie-
nie  w  ustawieniach  całego  zespołu.
Mimo tego chłopcy rozegrali bardzo
dobre zawody. Przegraliśmy ten mecz
1 : 4.  Wynik jednak nie do końca od-
zwierciedla  grę naszej drużyny.
Bramka –  Bartek Osiak.  Przed nami
kolejne spotkanie. Przeciwnikiem  dru-
żyna  MLKS Józefovia  Józefów. Mecz
na wyjeździe  nie będzie należy do łat-
wych, ale w tej lidze nie ma łatwych
spotkań. Do każdego meczu  trzeba
podejść  z  sercem i dużym zaangażo-
waniem, a  dobre wyniki przyjdą
same. Trener Waldek.

Nowt partner drużyny 2007/08 : 
Regucki Klub Sportowy „Bór” informuje,
że w dniu 8 marca 2019r do grona na-
szych partnerów dołączyła kolejna
marka. Firma MPACK została partnerem
młodzików 2007/08. Zespół trenera
Waldka wzbogacił się o nowy sprzęt
sportowy. Od rundy wiosennej drużyna
będzie występowała w nowych strojach
meczowych. Należy zaznaczyć że logo
firmy MPACK pojawi się także na strojach
siatkarzy oraz w przestrzeni reklamowej
na Bór Arenie. Dzięki takim działaniom
jak współpraca z firmą MPACK wygry-
wają nie tylko pasjonaci futbolu, ale cały
lokalny sport. Kolejny partner ma dla nas
nie tylko wymiar biznesowy, ale także
symboliczny, bowiem rośnie w siłę za-
równo marka MPACK , jak i RKS Bór, który
właśnie tworzy kolejną sekcję sportową
– podkreśla Albert Niemiec, prezes Za-
rządu RKS Bór

młodziki rkS bór 
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Pierwsza drużyna w nowym sezonie
Pierwsza drużyna boru regut udanie rozpoczęła rundę rewanżową sezonu 2018/19. w pierwszym meczu zawodnicy trenera jacka bąka pewnie po-
konali wisłę dziecinów, która przezimowała jako lider a-klasy. Niestety, po obiecującej kolejce przyszły rozczarowania i porażki z rozwojem war-
szawa i Polonią warszawa, a więc głównymi rywalami w walce o awans do ligi okręgowej a także z wisłą maciejowice. 

Mimo że były do jednobramkowe porażki, to jakość gry drużyny pozostawiała wiele do życzenia. Po tej słabej serii meczów
przyszło zwycięstwo z PKS-em Radość odniesione po zaciętej walce. Dwa zwycięstwa i trzy porażki zepchnęły zespół poza
podium i oddaliły szanse na awans. Jednak sezon jest jeszcze długi, a różnice punktowe niewielkie, dlatego możemy być
pewni, że jeszcze wiele może się wydarzyć.
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Początek II wojny światowej w pamięci
mieszkańców zaznaczył się bombardowa-
niem stacji kolejowej. celem nalotu w dniu
8 września 1939 r. były stojące na stacji 3
pociągi. bomby, które wtedy zrzuciły sa-
moloty niemieckie, na szczęście nie spo-
wodowały strat w ludziach, uszkodzeniu
uległ jedynie jeden z parowozów oraz roz-
jazd kolejowy. 

Potem o nadciągającym froncie
świadczyli już tylko coraz czę-

ściej i gęściej napływający do wsi
żołnierze. Jechali konno, szli pie-
szo, za wojskiem ciągnęły tabory.
Końcowym akordem trwających
we wrześniu 1939 r. działań wojen-
nych była potyczka, którą stoczył
na terenie wsi kilkunastoosobowy
pododdział kawalerii polskiej. 
W niedzielę, 24 września, posuwający
się drogą z Osiecka w kierunku Za-
bieżki polscy kawalerzyści natknęli
się blisko wsi na kilku kawalerzys-

tów niemieckich i przeszukujący
zabudowania około 100 - osobowy
oddział piechoty. Błyskawiczny
atak Polaków na kawalerzystów
niemieckich, których podczas sza-
rży zabito oraz dość niecelny
ogień piechoty pozwolił im się
przedrzeć przez pozycje zajmo-
wane przez Niemców niemal bez
strat. W połowie wsi rannego pol-
skiego żołnierza, który odmówił
poddania się, dobito jego własną
szablą. Zabitego pochowano przy
dwóch krzyżach (obecnie teren na
którym stoi przydrożna kapliczka),
by po kilku miesiącach przenieść
jego ciało i pochować na cmenta-
rzu w Osiecku. W tamtym dniu Nie-
mcy wycofali się ze wsi, lecz
następnego dnia wrócili. Otoczyli
miejscowość i zaczęli przeszuki-
wać zabudowania, aby zabrać
mężczyzn do przymusowej pracy
na terenie Niemiec. Szacuje się, że

zabrano wtedy ok. 30 mężczyzn.
Kilku z nich udało się uciec w dro-
dze przez Kąty do miejsca zbiórki
w majątku Zamojskich w Starej
Wsi. Początkowo skierowano 
ich do obozu przejściowego 
w Ostrowi Mazowieckiej - Komoro-
wie, by ostatecznie zawieźć  do
pracy na terenie Prus Wschodnich
w gospodarstwach rolnych. Tym-
czasem mieszkańcy wsi musieli się
zmierzyć z realiami życia w warun-
kach okupacyjnych. Rodziny  po-
zbawione mężczyzn i w ten sposób
rąk do pracy, jednocześnie obo-
wiązkowe kontyngenty, tzn. do-
stawy dla okupanta zboża i bydła,
wszystko to powodowało, że 
w wielu domach panowała bieda.
Do tego polityka okupanta pole-
gająca na stosowaniu kar za naj-
mniejsze przewinienie powodowała,
że życie stało się bardzo trudne 
i niebezpieczne. W ciągu 4 lat oku-

hIStorIa zabIeżek (4)
wojna w pamięci mieszkańców
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pacji na terenie wsi doszło do
wielu mordów dokonywanych
przez żołnierzy niemieckich i in-
nych narodowości, wchodzących w
skład armii niemieckiej i formacji
pomocniczych. Bliskość linii kole-
jowej powodowała, że w okolicy
pojawiali się uciekinierzy z trans-
portów kolejowych wiozących
Żydów do obozów zagłady. Ci, któ-
rym udało się uciec z jadącego po-
ciągu, szukali potem schronienia 
w okolicznych lasach i na wsi. 
W większości zostali pojmani i po-
prowadzeni na stację kolejową 
w Zabieżce, aby wieźć ich dalej.
Były też jednak przypadki zabija-
nia ich także na terenie wsi. Tak
zginęły dwie żydowskie dziew-
czynki zamordowane przez żołnie-
rzy pozostających na usługach
wojsk niemieckich. Zabito je na
oczach wiejskich dzieci  idących w
tym czasie do szkoły w Kątach, tuż
przy rozjazdach kolejowych. Kilka
osób narodowości żydowskiej za-
strzelono na terenie samej stacji,
przy budynku stacyjnym, w którym 
w czasie wojny ulokowano kolejarzy
niemieckich i w którym często za-
trzymywały się patrole wojskowe. 

Trudne warunki życia ujawniały
piękne postawy, ludzką solidar-
ność, ale też ukazywały nikczem-
ność i podłość. Na terenie
okolicznych wsi, także i w Zabieżce
działała okryta złą sławą banda do-
wodzona przez Jana Rybackiego,
przed wojną właściciela wiatraka 
i mieszkańca niedalekiej wsi Anto-
ninek. Pomimo deklarowanej woli
walki z niemieckim okupantem
skupiała się ona jednak na rabun-
kach i mordach okolicznej ludno-
ści. Jedna z ich kryjówek była
usytuowana w lesie za Zabieżką.
Banda działała do 1944 r., aż do
śmierci jej herszta, który zginął 
w Ponurzycy wraz z kilkoma kom-
panami, przebywając tam wtedy
na kwaterze. 

Na linii kolejowej, która była
ważnym szlakiem komunikacyj-
nym, ponieważ przewożono za-
opatrzenie dla wojsk na front,
podejmowano szereg akcji party-
zanckich mających na celu zakłó-
cenie transportu kolejowego 
i zdobycie broni i amunicji. W naj-
bliższej okolicy wsi oraz na terenie

stacji kolejowej w Zabieżce bardzo
często organizowano akcje okra-
dania transportów kolejowych, po-
legające na opróżnianiu wagonów
podczas jazdy pociągu. Wyrzucano
wtedy wszystko, co mogło się
przydać w codziennym życiu, 
a przede wszystkim żywność,
ubrania,  także bydło, które potem
wyłapywano błąkające się po lesie.
Dokonywały tego oddziały Armii
Krajowej, Armii Ludowej oraz dzia-
łających także na tym terenie Bata-
lionów Chłopskich. W okolicy
działała komórka Armii Krajowej
obejmująca pobliskie wsie, do któ-
rej z Zabieżki należeli m.in.: Bole-
sław Maciążek, Wiesław Garliński,
Jadwiga Piętka, Jan Grzegorek 
z siostrą (imię nieznane). Dowódcą
był Czesław Kuszpit, ps. Rzep, za-
stępcą dowódcy Edward Pałczyń-
ski, ps. Buława. Istniała też
placówka Batalionów Chłopskich
(BCH) pod dowództwem Broni-
sława Masnego. Z zapisanych akcji,
których placówka BCH dokonała,
wymienić można kilka napadów
pod koniec 1941 r. oraz na po-
czątku 1942 r. na pociągi na stacji
kolejowej. Zabrano wtedy umun-
durowanie niemieckie oraz zarek-
wirowano olej.  Urządziła ona
także zasadzkę w dniu 1 września
1943 r. na trzech granatowych po-
licjantów, którzy kolaborowali 
z Niemcami i na których ciążyły
wyroki śmierci. Źródła opisujące
działalność komunistycznej party-
zantki we wsi i jej najbliższej oko-
licy wskazują na akcje atakowania
pociągów polegające na okradaniu
ich z bydła (21.07.1943) oraz
ostrzeliwaniu podczas jazdy
(12.1943; 01.07.1944). Największą
jednak i najpoważniejszą akcją
partyzancką przeprowadzoną na
terenie Zabieżki była ta przepro-
wadzona przez oddział Armii Kra-
jowej pod dowództwem mjr
Ludwika Wolańskiego, ps. Lubicz.
Miała ona na celu zdobycie broni 
z pociągu wiozącego zaopatrzenie
i żołnierzy na front wschodni. Dla-
tego też aż 180 partyzantów oraz
blisko 40 parokonnych wozów na
gumowych kołach przybyło do wsi
wieczorem 30 czerwca 1944 r.. Plan
zakładał zdobycie budynku stacji
kolejowej przez niewielki oddział 

i zatrzymanie pociągu, a następnie
uderzenie głównymi siłami na po-
ciąg oraz jego zdobycie. Niestety,
partyzanci zostali ostrzelani przez
oddział Bahnschutzu, którego za-
daniem była ochrona kolei
i musieli się wycofać, zwłaszcza, że
na stację wjechał niemiecki pociąg 
z wojskiem. W tej wymianie ognia
poległ dowódca grupy atakującej
budynek stacji – por. Zdzisław
Skowroński, ps. Karaś. Z uwagi 
na to, że nie udało się zaskoczyć
Niemców, cały oddział musiał wy-
cofać się w okoliczne lasy za Za-
bieżkę, gdzie przeczekał noc.
Następnego dnia wieczorem par-
tyzanci ponownie zbliżyli się do
linii kolejowej. Wykorzystując lek-
kie wzniesienie terenu na odcinku
toru pomiędzy Chrosną a Zabieżką 
i fakt, że pociągi w tym miejscu
mocno zwalniały, kilku partyzan-
tów wskoczyło do pociągu i do-
stało się do lokomotywy. Po  jej
opanowaniu całkowicie zatrzymali
pociąg. Wtedy nastąpił atak zajmu-
jących stanowiska wzdłuż toru
partyzantów. Podczas gwałtownej
wymiany ognia całkowicie zdobyto
pociąg. Część Niemców poległa, 
a część ratowała się ucieczką do
lasu, gdzie potem ich wyłapywano
i likwidowano. Podczas akcji wysa-
dzono lokomotywę, zniszczono
blisko 30 wagonów z materiałami
pędnymi i innym wyposażeniem, 
a także zdobyto broń i amunicję.
Wskutek ataku przerwa w ruchu
pociągów trwała do następnego
dnia. Była to także ostatnia z prze-
prowadzonych na tej linii kolejo-
wej i na terenie wsi akcji
partyzanckich. Wraz z przybliżają-
cym się od wschodu frontem i co-
fającymi się Niemcami nadciągali
Rosjanie. Do wsi wjechali oni od
strony Augustówki. Była to ko-
lumna czołgów z żołnierzami na
pancerzach. Po przejechaniu obok
budynku stacji kolejowej, pokona-
niu płynącego przez łąki niewiel-
kiego strumyka przy wsi, gdzie
drewniany mostek wytrzymał
przejazd tylko jednego czołgu, od-
dział ten skręcił w lewo
i jadąc przez wise, zagłębił się na-
stępnie w lesie.

Andrzej Mazek
c.d.n.



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

mela to ok. 8 letnia,
średniej wielkości dziew-
czyna. Jest bardzo ener-
giczna i wesoła. Ma
śmieszny rekini zgryz.
Bardzo pozytywna i ra-
dosna. Lubi spacery 

i zabawę. Kocha pieszczoty i przytulanie. Na inne
psy w zasadzie nie zwraca uwagi. Na smyczy po-
czątkowo ciągnie, ale po dłuższej chwili nieco to-
nuje. Jest naprawdę bardzo sympatyczną panią 
w średnim wieku. Wysterylizowana, zaczipowana,
zaszczepiona.

moNtaNa to takie rozczulające cielątko. Widać jej
nieporadność i szczenięcą naiwność. Ma ok. 10 mie-
sięcy i jest średniej wielkości. Waży ok 11 kg. Już nie
urośnie. Gdyby nie długie i smukłe nóżki, byłaby cał-
kiem drobniutka. Jest bardzo ciekawska i mądra. Nie

bardzo jeszcze umie
chodzić na smyczy,
zwłaszcza, że jej dzie-
cięca radość i energia
wciąż pchają do przodu.
Montana jest naprawdę
śliczna i zgrabniutka.
Świetnie odnajdzie się
w domu z innymi zwie-
rzakami. Jest wystery-
lizowana, zaszczepiona i ma czipa.

brylaNt to typowy foksterier. Ciekawski, uparty,
energiczny, wesoły, mądry i sprytny. Ładnie chodzi

na smyczy. Z innymi
psami dogaduje się
różnie. Konieczne bę-
dzie zapoznanie przed
ewentualną adopcją 
z psem rezydentem.
Ma ok. 4 lat. Jest wy-
kastrowany, zaczipo-
wany, zaszczepiony.
Potrzebuje zdecydo-
wanych, konsekwentnych i aktywnych ludzi.

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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w kwietniu ruszył nabór do Programu przy-
gotowania specjalistycznego operatorów
reaktora jądrowego marIa! zachęcamy do
aplikowania osoby, które chciałyby zdobyć
unikatowy zawód techniczny 
i pracę w Ncbj – jednym z wio-
dących w europie ośrodków eks-
ploatujących badawczy reaktor
jądrowy. 

Miejsce pracy: Świerk k. Otwocka. Ofe-
rujemy bezpłatny dojazd transportem
zakładowym z Warszawy, Otwocka 
i Garwolina. 

kogo szukamy? 
• Osób z wykształceniem wyższym tech-
nicznym w zakresie: fizyki, chemii, me-
chaniki, elektrotechniki, elektroniki lub
dziedzin pokrewnych na stanowisko: 
inżyniera w zakładzie eksploatacji
Reaktora MARiA - przygotowanie
do uzyskania licencji OPeRAtORA ReAKtORA
MARiA 
• Osób z wykształceniem wyższym w zakresie: auto-
matyki, elektroniki, elektrotechniki lub informatyki
na stanowisko: technika w zakładzie eksploatacji

Reaktora MARiA - przygotowanie do uzyskania li-
cencji OPeRAtORA ReAKtORA MARiA 

Osoby zatrudnione wezmą udział w unikato-
wej ścieżce edukacyjnej przygotowującej do pracy

na  licencjonowanych stanowiskach operatorów
reaktora jądrowego (licencje nadawane przez Pre-
zesa Państwowej Agencji Atomistyki). Przejdą
wszechstronne szkolenie  konieczne do uzyskania
licencji, a w trakcie zdobywania uprawnień po-

dejmą pracę dającą praktykę przy obsłudze i eks-
ploatacji reaktora.

Poszukujemy również:
• Osób z wykształceniem wyższym tech-
nicznym w zakresie: automatyki, elektro-
niki, elektrotechniki lub informatyki na
stanowisko:  inżyniera Operatora Apa-
raturowego 
• Osób z wykształceniem średnim tech-
nicznym: mechanik, mechatronik, elektro-
mechanik na stanowisko: Operatora
Mechanika
• Osób z wykształceniem średnim tech-
nicznym: elektryk, elektronik, elektrome-
chanik lub pokrewnym na stanowisko:
Operatora elektryka 

Wybrane osoby wezmą udział w wewnętrz-
nym programie szkoleń przygotowującym
do pracy na stanowisku operatora reaktora
jądrowego MARIA (zdobycie uprawnień we-

wnętrznych NCBJ). W trakcie zdobywania uprawnień
podejmą pracę dającą praktykę przy obsłudze i eks-
ploatacji reaktora.  zobacz, jak może wyglądać
twoje miejsce pracy: https://www.ncbj.gov.pl/o-
nas/badawczy-reaktor-jadrowy-maria

Szkoła operatorów reaktora
jądrowego marIas



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

III turNIej PIłkI SIatkowej o Puchar wójta


