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2 AktuAlNoŚci

Przywitaliśmy nowy rok 2020

Przyjęło się już w gminie celestynów od kilku lat, że mieszkańcy witają
nowy rok w nowy rok - 1 stycznia. 

Ogodz. 18.15 przed urzędem gminy, kilkaset osobowy tłum zebranych powi-
tali: wójt Witold Kwiatkowski, przewodniczący Rady Gminy Celestynów Ro-

muald Ziętala i radni. Wójt, po złożeniu życzeń noworocznych, w krótkim
przemówieniu ogłosił rok 2020 Rokiem Wolontariatu w Gminie Celestynów i wy-
raził nadzieję, że mieszkańcy włączą się do wszelkich działań, jakie gmina zaini-
cjuje tego roku, zachęcając jednocześnie do masowego uczestnictwa w imprezach

kulturalnych i sportowych. Przekazał także życzenia skierowane do wszystkich
mieszkańców od prof. Sylwestra Porowskiego – przyjaciela i honorowego miesz-
kańca Gminy.

Witanie Nowego Roku umilił zebranym pokaz sztucznych ogni pięknie roz-
świetlających ciemne i chmurne niebo. Dziękujemy pracownikom GOKiS-u za or-
ganizację powitania Nowego Roku i gorącą herbatę bardzo przydatną w ten
chłodny, zimowy, choć bezśnieżny wieczór, a także druhom z OSP Celestynów,
którzy czuwali nad bezpieczeństwem.Po fajerwerkach o dobrą, taneczną muzykę
zadbał didżej Bartłomiej Lenarcik z BIKEmusic. AnKa

fot. Natalia Starosz
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Witając Nowy
Rok życzymy

sobie zdrowia,
szczęścia i obfito-
ści...Jednocześnie
zasta- nawiamy się,
co ten rok przyniesie
nam, rodzinie i kra-

jowi. Podejmujemy różne zobowiązania, obiet-
nice...Chcemy się zmienić na lepsze...Jednak do
końca roku nie wiemy, co się wydarzy, czy do-
trzymamy obietnic, czy się zmienimy.

Łatwiej przewidzieć, co się dziać będzie 
w gminie. Jest, bowiem, budżet przyjęty przez
radnych, który dokładnie wskazuje jakie będą
realizowane inwestycje, jakie imprezy kultu-
ralne się odbędą, jakie obowiązywać będą
podatki. Zostanie rozpoczęta budowa tunelu

pod linią kolejową w ul. Jankowskiego, 
że kontynuowana będzie budowa sieci kana-
lizacyjnej i gazowej, że powstanie projekt roz-
budowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, 
że 16 sierpnia odbędzie się Dzień Gminy Cele-
stynów. Wiadomo też, że na początku wrześ-
nia, z okazji 30-lecia współpracy z francuską
gminą Clapiers, odbędą się uroczystości 
z tym związane i wezmą w nich udział, oprócz
delegacji z Clapiers, także delegacje z Ukrainy,
Japonii, a nawet z Tanzanii.

Cóż, zapowiada się ciekawie i bogato, bo
na inwestycje, mimo wielu innych wydatków,
gmina przeznaczyła ponad 17 milionów zł.

Andrzej Kamiński,
Redaktor Naczelny

to Będzie ciekawy rok

Prezenty
dla sierot z zaBieżek

30 grudnia wójt witold kwiatkowski 
oraz członkowie stowarzyszenia Bez-
pieczna młodość im. „Grzegorza” z jego
prezesem stanisławem zduńczykiem, od-
wiedzili osierocone dzieci z zabieżek: Ja-
kuba -13 lat, zuzię - 11 lat, wiktorię - 9 lat
i Bartka - 5 lat. 

Dzieci mieszkają u babci Elżbiety
w Warszawie, która jest ich

prawnym opiekunem. Rodzice ro-
dzeństwa zginęli w tragicznym wy-
padku na niestrzeżonym przejeździe
kolejowym w Zabieżkach 1 lipca
2018 roku. Stowarzyszenie w miarę
posiadanych możliwości pomaga
tym dzieciom. W 2018 roku, w ra-
mach prowadzonej zbiórki publicz-
nej, przekazało 11 222,27 zł na
przystosowanie mieszkania babci,
do nowych warunków. Zakupiony
został sprzęt gospodarstwa domo-
wego oraz niezbędne meble: szafa, stół, krzesła, łóżka, komody, , narożnik, ma-
terace, pralko-suszarka. Celem grudniowej  wizyty było przekazanie prezentów
świątecznych przez wójta i stypendium w wysokości 4000,00 zł  dla najstarszego
dziecka – Kuby, które przyznali mu członkowie Stowarzyszenia. Przekazał je pre-
zes Stanisław Zduńczyk. Decyzję o przyznaniu stypendium dla Jakuba podjęto
na walnym zebraniu sprawozdawczym członków, które odbyło się 22 lutego
2019 roku.  Babci Elżbiecie i czwórce dzieci z Zabieżek, życzymy, aby pomimo
tragedii, jaka ich spotkała, potrafili się uśmiechać, cieszyć się z każdego dnia 
i aby na swojej drodze spotykali samych dobrych ludzi. AnKa

Podziękowania
dla Budimexu

Z inicjatywy sołtys Katarzyny Kudlik i radnej 
Agnieszki Wojtaś, firma BUDIMEX utwardziła
około 200 mb. drogi - ulicy Brzozowej od strony
ulicy Olchowej w Zabieżkach. Powstają dzięki
temu atrakcyjne tereny pod zabudowę. Zachę-
camy właścicieli działek położonych na tamtym
terenie do czyszczenia swoich nieruchomości.
Stwórzmy kolejne miejsce do rozwoju Zabieżek.
Mieszkańcy serdecznie dziękują!
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Podstawą gospodarki finansowej jednostki sa-
morządu terytorialnego w danym roku budże-
towym jest uchwała budżetowa. Uchwała budże-
towa Gminy celestynów na 2020 rok została pod-
jęta na sesji rady Gminy celestynów w dniu  18
grudnia 2019 roku. Budżet jednostki samorządu
terytorialnego jest rocznym planem dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dochody budżetu Gminy Celestynów na 2020 rok zos-
tały ustalone w wysokości 64.056.735,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 57.242.142,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 6.814.593,00 zł, 
w tym dotacje ze środków europejskich w wysokości
6.098.085,00 zł.

Główne dochody bieżące  to: 
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT) w wysokości 18,9 mln zł;
• subwencja oświatowa w wysokości 10,4 mln zł;
• opłaty i podatki lokalne w wysokości 9,4 mln zł;
• dochody na wspieranie grupy społecznej, jaką jest Ro-
dzina w wysokości 15,9 mln zł, w tym  na realizację pro-
gramu „Rodzina 500 plus” w wysokości 12,9 mln zł.

Wydatki budżetu Gminy Celestynów na 2020 rok zostały
ustalone  w wysokości 69.156.735,00 zł, w tym:
1) bieżące w wysokości 52.150.256,00 zł;
2) majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w wysokości 17.006.479,00 zł, w tym wydatki na pro-
gramy finansowane z udziałem środków europejskich 
w wysokości 9.598.085,00 zł.

Główne wydatki bieżące to:
• wydatki na zadania oświatowe   w wysokości 18,1 mln
zł (subwencja ogólna na zadania oświatowe to jedynie
kwota  w wysokości 10,4 mln zł);
• wydatki na wspieranie grupy społecznej, jaką jest Ro-
dzina w wysokości 15,9 mln zł, w tym wydatki na realiza-
cję programu „Rodzina 500 plus” w wysokości 12,9 mln zł;
• wydatki związane z gospodarką odpadami w wyso-
kości 3,8 mln zł.

Wydatki majątkowe, na inwestycje i zakupy in-
westycyjne, w wysokości 17.006.479,00 zł szczegółowo
przedstawia Tabela nr 2a, stanowiąca załącznik do
Uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów
http://bip.celestynow.pl/public/

Budżet Gminy Celestynów na 2020 rok, tak jak 
w poprzednich latach, jest budżetem zrównoważonego
rozwoju dla wszystkich miejscowości.  Uwzględnia po-
trzeby społeczne  i gospodarcze oraz wyznacza kierunki
rozwoju i strategię działań.

Budżet Gminy celestynów na 2020 rok

na tegoroczne inwestycje Gmina celestynów przeznaczyła ponad 17 milionów zł. z tych pieniędzy będą wykonane min. niżej wymienione inwestycje:
1. Wykonanie projektu budowy tunelu pod torami w ul. Jankowskiego w Celestynowie
2. Kontynuowanie budowy kanalizacji w: Celestynowie, Starej Wsi, Glinie, Dąbrówce, Lasku, Pogorzeli. Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków

(sołectwa, gdzie nie ma budowy kanalizacji).
3. Rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Starej Wsi – wykonanie projektu.
4. Budowa gminnej stacji uzdatniania wody w Regucie.
5. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka.
6. Modernizacja infrastruktury sportowej i placów zabaw na terenie sołectw gminy Celestynów.
7. Projekty oraz modernizacje dróg min. w Ostrowie, Starej Wsi, Pogorzeli, Celestynowie, Zabieżkach, Regucie, Jatnem, Dyzinie.
8. Bieżące remonty dróg na terenie całej Gminy Celestynów

wokół nas, na terenie naszej gminy też się wiele dzieje:
1. Przebudowa drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lublin – wyk. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - na ukończeniu.
2. Budowa sieci gazowej na terenie Gminy Celestynów – wyk. Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. - Stara Wieś i Dąbrówka budowa na ukończeniu, Glina,

Jatne i Dyzin projekt na ukończeniu.
3. Budowa ronda w Celestynowie (ul. Regucka-Św. Kazimierza-Rękasa) – wyk. Zarząd Dróg Wojewódzkich – budowa, Gmina Celestynów –oświetlenie, 

Powiat Otwocki – projekt (już wykonany).
4. Przebudowa linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk – wyk. PKP – prace trwają.
5. Modernizacja linii wysokiego napięcia Kozienice-Miłosna 2x400 kV – wyk. PSE S.A.

... w kolejnych wydaniach Celestynki, będziemy sukcesywnie informowali o realizacji w/w zadań.

Planowane inwestycje w Gminie w 2020 roku
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zabieżki mają wreszcie długo oczekiwany nowy
średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki
man. Przyjechał do osP 30 grudnia 2019 r. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach
stała się zatem szczęśliwym posiadaczem nowo-

czesnego sprzętu do ratowania zdrowia, życia i do-
bytku mieszkańców.

Samochód zbudowała firma Stolarczyk Mirosław
Technologia Pożarnicza z siedzibą w Kielcach.

Wartość samochodu to 896 916,00 zł, suma ta zos-
tała pozyskana z następujących źródeł:
- Gmina Celestynów – 386 916,00 zł;
- Zarząd Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie – 121 000,00
- MSWiA -Komenda Główna Państwowej Straży Po-
żarnej – 289 000,00 zł.

To już trzeci nowy samochód ratowniczo - gaś-
niczy jaki Gmina Celestynów zakupiła w ostatnich la-
tach (OSP Podbiel – 2017, OSP Regut – 2018, OSP
Zabieżki – 2019). Oby długo i bezpiecznie służył dru-
hom i mieszkańcom.

osP zaBieżki z nowym wozem

trwają prace związane z budową tunelu pod
linią kolejową w ul. Jankowskiego w celesty-
nowie. aktualnie pracownicy Urzędu Gminy
wspólnie z przedstawicielami PkP Plk s.a.
przygotowują dokumentację do ogłoszenia
przetargu na wyłonienie firmy, która podejmie
się budowy. 

Równocześnie na mocy zeszłorocznego porozumienia
z Powiatem Otwockim, Gmina Celestynów wystąpiła

do Starosty o przekazanie drogi powiatowej ul. Jankow-
skiego. Przekazanie drogi jest niezbędne, aby inwestycja
mogła być realizowana przez gminę. 

należy tu wyraźnie podkreślić, że jest to odrębna
inwestycja, która będzie prowadzona niezależnie od
wykonywanej obecnie przebudowy linii kolejowej.

Z żalem należy stwierdzić, że kilka lat wcześniej PKP
PLK S.A proponowała gminie budowę bezkolizyjnej prze-
prawy przez linię kolejową bez żadnego wkładu finanso-
wego z jej strony. Jednak wobec protestów ze strony

kilkunastu mieszkańców oraz braku decyzji o konieczno-
ści tej budowy ówczesnego wójta,  PKP PLK SA ostatecz-
nie w lipcu 2014 roku wykreśliło tunel ze swojej inwestycji,
wobec czego obecnie to Gmina Celestynów realizuje to za-
danie z dużym udziałem środków własnych. 

Całkowity koszt budowy szacowany jest na 24 mln
zł., z czego ok. 8 mln. będzie wydane z budżetu gminy.
Pozostałą kwotę ma zapłacić PKP PLK S.A. (środki unijne)
- 13,3 mln zł. i Powiat Otwocki, który ostatecznie zdecy-
dował się dołożyć 2,5 mln zł.

tUnel w celestynowie
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drodzy mieszkańcy!
Ogłosiłem 2020 rok ROKIEM WOLONTA-
RIATU , dlatego też apeluję do miesz-
kańców Gminy Celestynów o udział
w działaniach wolontariatu. Wo-
lontariat jest forma aktywności 
i integracji społecznej. Wyko-
rzystaj szansę w ramach wo-
lontariatu:
x własnych umiejętności 
i doświadczeń
x rozwinięcia zaintereso-
wań doświadczenia w no-
wych dziedzinach
x wywarcia wpływu na zmiany
społeczne
x angażowania się w życie
wspólnoty samorządowej

Możesz zostać wolontariuszem, jeśli tylko :
x chcesz pomagać innym

x możesz poświęcić swój czas
x chcesz powiększyć grono znajo-

mych
x chcesz podzielić się doświad-

czeniem
x chcesz podzielić się pomy-

słami nie oczekujesz nic w za-
mian

Każda radość, którą 
niesiemy innym zawsze do
nas powróci  

Zenta Maurina Raudive

Zapraszamy do aktywnego
działania, z pewnością z Tobą

Drogi Mieszkańcu będzie bogatszy
o Ciebie. Z wyrazami szacunku

i pozdrowieniami  
Witold Kwiatkowski

Wójt Gminy Celestynów

aPel wÓJta do mieszkaŃcÓw
Gminy celestynÓw

z dniem 1 lutego 2020 powstaje centrUm wolontariatU przy urzędzie Gminy,
do którego można zgłaszać swoje zainteresowanie współpracą pok. 39 ;

telefony kontaktowe zostaną podane w terminie późniejszym.
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Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bez-
cenna. małe działania zmieniają świat - to hasło szkolnego koła
wolontariatu w szkole Podstawowej im. Polskich dzieci sybe-
ryjskich w starej wsi. 

Wgrudniu inicjatywy uczniów zostały wzmoc-
nione, szkoła przystąpiła do akcji: Razem na

święta, pod patronatem ministra Edukacji Narodowej. 

Działania uczniów w Szkolnym Kole Wolontariatu, to mię-
dzy innymi:
x spotkania uczniów klas ósmych z podopiecznymi Domu
Opieki w Starej Wsi
x zbiórka rzeczowa dla Interwencyjnego Ośrodka Pro-
adopcyjnego w Otwocku

xudział w koncercie charytatywnym na rzecz p. Syl-
wii Król, połączonym ze zbiórką w szkole pod patro-
natem Fundacji Błażeja
x pomoc dzieciom w przedszkolu i uczniom, ko-
rzystającym ze świetlicy szkolnej, w odrabianiu prac
domowych
x udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

xwłączenie się w zbiórkę korków dla chorych dzieci

Dobrym sercom: Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom prag-
niemy podziękować za bezinteresowną pomoc, trud wło-
żony w służbę drugiemu człowiekowi oraz za każdy podaro-
wany uśmiech! 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:
Magdalena Musik, Dorota Kloch, Dorota Ziółek

młodzież Jest wielka,
Potrafi dzielić się sercem!
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w kwietniu 2019r. ruszyła pierwsza edycja konkursu „wzmocnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie sieci elek-
troenergetyczne. Przedszkole samorządowe w celestynowie wzięło udział w tym przedsięwzięciu. Projekt „mobilne mias-
teczko ruchu drogowego” został nagrodzony grantem w wysokości 20 000, 00 zł.

Założeniem  projektu było promowanie wzorców bezpiecznych zachowań oraz nauka świadomego
i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym. W ramach tego projektu dzieci będą mogły
uczestniczyć w zajęciach ogólnie rozumianego wychowania komunikacyjnego. Budowa Mobilnego mias-
teczka ruchu drogowego na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie zakończona. Miasteczko już funkcjonuje. 
Sfinansowano go ze środków Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach konkursu grantowego ,,WzMOCnij Swoje Otoczenie"

radni na sesji nadzwyczajnej, 15 stycznia, jedno-
głośnie podjęli uchwałę o zamianie działek, umożli-
wiając tym samym podjęcie przez Gminę celestynów
działań zmierzających do rozbudowy szkoły. 

Gmina Celestynów, przekazując
dwie leśne działki o pow. 1,8 ha

w obrębie miejscowości Jatne 
Państwowemu Gospodarstwu Leś-
nemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Celestynów, pozyska działkę o po-
wierzchni 3309 m2 przyległą bezpo-
średnio do terenu szkoły. Umożliwia
to realizację inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku Szkoły Pod-
stawowej w Starej Wsi.

Niemal 2 lata trwała procedura,
która umożliwiłaby pozyskanie działki.
Odbyło się wiele spotkań Wójta 
z Lasami Państwowymi, radnymi, nau-
czycielami i rodzicami dzieci ze SP 
w Starej Wsi. Dzięki sumiennej pracy 
i cierpliwości plan został zrealizowany.
W lutym planowane jest podpisanie
aktu notarialnego pomiędzy Gminą
Celestynów a Lasami Państwowymi.
Zamiana gruntów odbywa się za obo-
pólną zgodą Nadleśnictwa Celestynów
i Gminy Celestynów. Red.

miasteczko droGowe

rozBUdowa szkoły 
w stareJ wsi coraz BliżeJ



9iNwestycje

22 stycznia miała miejsce w celestynowie szcze-
gólna uroczystość. otwarty został oficjalnie dom
socjalny przy ul. orzeszkowej w celestynowie.

Wotwarciu uczestniczyli wszyscy ci, którzy przez
dwa lata czuwali nad projektowaniem i budową

domu m.in.: wójt Witold Kwiatkowski, pracownicy
urzędu, dyrektor Gospodarki Komunalnej Lucyna Ko-
morowska wraz ze swoją załogą, Radni gminni z prze-
wodniczącym Romualdem Ziętalą na czele. Były też
trzy rodziny, które jako pierwsze w tym domu mają
zamieszkać. Wszystkich powitała dyrektor GK Lucyna
Komorowska i przedstawiła historię budowy, dzięku-
jąc jednocześnie władzom i radnym Gminy a także
Bankowi Gospodarstwa Krajowego, z którego gmina
pozyskała wsparcie na inwestycję w wysokości 627

tys. zł. przy łącznej wysokości kosztów budowy 1,9
mln zł. Podziękowała też wykonawcy inwestycji fir-
mie DAR Dariusz Dziurdziak i projektantom z firmy
„art-dom”. - Budynek mieszkalny, to szerszy projekt.
Polega on na usamodzielnieniu ekonomicznym osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym - stwierdziła
dyrektor Komorowska a opisując budynek wymieniła,
że każdy lokal wyposażony został w łazienkę oraz
aneksy kuchenne i doposażony w sprzęt kuchenny,
urządzenia sanitarne i co. Po wystąpieniu dyrektor Ko-
morowskiej proboszcz celestynowskiej parafii ks. Mi-
rosław Wasiak poświęcił lokale i pobłogosławił
wszystkich obecnym i wszystkich tych, którzy w nich
będą mieszkali. Wójt gminy Witold Kwiatkowski po-
dziękował radnym, pracownikom urzędu i wszystkim
tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do

wybudowania tego obiektu, a zwracając się do przy-
szłych lokatorów poprosił, by dbali o nowy dom tak,
jakby był on ich własnym domem. – W ten sposób
podziękujecie i oddacie szacunek wszystkim miesz-
kańcom Gminy, gdyż wybudowany on został za ich
podatki – podkreślił. Na zakończenie uroczystości
przecięto symbolicznie wstęgę a Wójt w towarzystwie
Dyrektor GK wręczył klucze lokatorom. Przypomi-
namy, że budowa budynku jest związana m.in. z pla-
nów modernizacji dworca PKP w Celestynowie. Na mocy
porozumienia z właścicielem budynku czyli PKP Gmina
zobowiązała się do wykwaterowania kilku rodzin z bu-
dynku dworca. Po przeprowadzeniu remontu obiektu
będzie on w dużej części wykorzystywany na cele spo-
łeczno-publiczne. Sprawa ta było szeroko omawiana
podczas debaty społecznej w Celestynowie. AnKa
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Udział w projekcie erasmus to rozwój indywi-
dualny nauczycieli, co przecież procentuje 
w pracy z uczniami, ale to również konkretne
korzyści materialne dla szkoły. finanse takiego
projektu obejmują wsparcie indywidualne i or-
ganizacyjne. ze wsparcia organizacyjnego 
zakupiono dla naszej szkoły, m.in.: 

xDwa roboty Photon w zestawie z tabletami, matam
i edukacyjnymi do kodowania i materiałami dydaktycz-
nymi dla nauczycieli. Photon to najbardziej zaawanso-
wany technologicznie robot edukacyjny dostępny na
rynku, wyposażony w 10 czujników, można go zapro-
gramować na tysiące sposobów – wykryje przeszkody,
zareaguje na dźwięk, zmiany oświetlenia czy dotyk.
x Cztery rzutniki multimedialne Epson,
x Cyfrowy aparat fotograficzny Lumix,
x 5 par głośników komputerowych,
x 30 sztuk tabliczek sucho ścieralnych – wykorzy-
stywanych podczas zajęć nauczania zintegrowanego,
xGłośnik Bluetooth Poweraudio Boogie – bezprzewo-
dowy głośnik z mikrofonem z połączeniem bluetooth,
x Zestaw matematyczno-humanistyczny z dużą
dwustronną matą do kodowania. - Zestaw idealny dla
wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę z ko-
dowaniem. W skład zestawu wchodzi dwustronna
mata do kodowania 150x150 cm, komplet 200 ku-
beczków, komplet 350 krążków matematycznych i hu-
manistycznych oraz książka Kodowanie na Dywanie 2,
xWydrukowano naklejki na schody z przysłowiam
i powiedzeniami w języku angielskim,
xWydrukowano plakaty Oceniania Kształtującego
– pomagające uczniom i nauczycielom stasować ele-
menty OK. podczas wszystkich zajęć lekcyjnych.

Wniosek nasuwa się jeden, udział szkoły w projekcie
Erasmus+ to konkretne beneficjum, rzecz opłacalna
dla całej placówki. Dzielimy się wiedzą, zachęcamy

do pisania projektów.

„Uczymy JęzykÓw, kształcimy eUroPeJczykÓw”
w Szkole Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie
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rzutnik multimedialny Głośniki komputerowe

aparat fotograficzny lumix tabliczki sucho ścieralne
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zwiększa się aktywność mieszkaŃcÓw

aktywność sportowa i kulturalna mieszkańców Gminy prowadzona przez Gokis  wzrasta, co pokazują poniższe  wykresy za rok 2018 i 2019.
wpływa na to wzmożona działalność pracowników Gokis, jak też doskonale przygotowana baza sportowa

i lokalowa w postaci hali sportowej, boisk przyszkolnych, orlika i tzw. łącznika, w którym odbywają się różnego rodzaju koncerty,
prelekcje, spotkania, a także rozgrywki szachowe i tenisa stołowego.



12 ciekAwe sPotkANiA uczNiÓw

w ramach działań profilaktycznych, których
celem jest podnoszenie świadomości uczniów na
temat zagrożeń wynikających z korzystania z in-
ternetu, do szkoły Podstawowej im. Polskich
dzieci syberyjskich w starej wsi zawitała w stycz-
niu policjantka z ogniwa ds. nieletnich  i Patolo-
gii Powiatowej komendy Policji w otwocku. 
w prelekcji uczestniczyli uczniowie klas iV i V oraz
Vii i Viii.

Dzięki tej prelekcji uczniowie dowie-
dzieli się czym jest zjawisko cyber-

przemocy, które zachowania w sieci są
zakazane, jak poważne mogą być
skutki stosowania przemocy psychicz-
nej oraz gdzie można szukać pomocy. 

Policjantka omówiła także konsek-
wencje, jakie nieletni mogą ponosić za
czyny zabronione. W klasach siódmych 
i ósmych policjantka rozmawiała z mło-
dymi ludźmi na temat zagrożeń związa-
nych z zażywaniem narkotyków 
i substancji psychoaktywnych, w tym
konsekwencje zarówno zdrowotne,
prawne, jak i społeczne uzależnienia.
Podczas spotkania  zostały przedsta-

wione zasady: odpowiedzialności praw-
nej nieletnich za popełniane czyny ka-
ralne oraz czyny świadczące o demo-
ralizacji - w kontekście zażywania środ-
ków odurzających i dopalaczy. Prelegen-
tka omówiła też motywy sięgania przez
młodzież po substancje zabronione oraz
możliwe skutki ich stosowania. 

Ponadto policjantka zwróciła
uwagę uczniów na to, że życie wolne

od substancji psychoaktywnych i prze-
mocy pozwala na uniknięcie kolizji 
z prawem i chroni przez wieloma ży-
ciowymi tragediami. Pouczający był
także zaprezentowany materiał fil-
mowy na temat zjawisk przedstawio-
nych w wykładzie policjantki. 

Nad projektem czuwała pedagog
Dorota Ziółek, psycholog Dorota Kloch
oraz wychowawcy klas.

spotkanie z policjantką!
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klasy szóste szkoły Podstawowej 
w celestynowie uczestniczyły 12
grudnia w spotkaniu z pisarką, ilust-
ratorką książek, czasopism i pod-
ręczników dla dzieci i młodzieży 
- zuzanną orlińską. 

Laureatka m.in. nagrody „Guli-
wer w krainie Olbrzymów” 
i Nagrody Literackiej im. Kor-
nela Makuszyńskiego, pod-
czas wspólnie spędzonych 
z uczniami chwil opowiedziała
o warsztacie pisarskim, przy-
bliżyła dzieciom genezę swo-
ich utworów oraz ciekawie
przedstawiła historię Polski
ukazaną w jej dziełach. To była
niebywała lekcja historii 
– stwierdzili uczniowie

sPotkanie z Pisarką
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władysław kosiniak-kamysz, 14 stycznia, spot-
kał się z mieszkańcami Gminy celestynów. kan-
dydat na Prezydenta rP z ramienia Psl
zaznaczył podczas spotkania, że rozwój Polski,
to silne samorządy.

Zgromadzeni w remizie OSP w Celestynowie miesz-
kańcy powitali Prezesa PSL gromkimi brawami.

W spotkaniu uczestniczyli także: wicemarszałek Se-
natu RP, Michał Kamiński i posłanka na Sejm RP IX ka-
dencji, Bożena Żelazowska. Spotkanie poprowadził
radny powiatu, Dariusz Grajda. 

Zaproszony na to spotkanie Wójt Gminy Celesty-
nów, Witold Kwiatkowski, przywitał gościa na cele-
stynowskiej ziemi i w krótkim wystąpieniu przybliżył
mu obraz gminy. Sformułował także pytania do kan-
dydata na Prezydenta RP o jego wizję Polski w XXI
wieku i o to jaka w tej wizji jest rola dla samorządu
lokalnego. 

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że sa-
morządność na poziomie lokalnym – jak najbliżej

obywateli – jest niezwykle ważna, bo nikt tak, jak
władze lokalne, nie zna potrzeb obywateli. Podkreślił
też, że nie do przecenienia jest stały kontakt z samo-
rządem lokalnym posłów reprezentujących obywa-
teli w parlamencie, czyniąc ukłon w stronę posłanki
Bożeny Żelazowskiej. Tu trzeba dodać, że zarówno
wówczas, gdy reprezentowała powiat otwocki w sa-
morządzie Mazowsza, jak i obecnie, będąc posłanką,
była i jest w stałym kontakcie z władzami gmin
otwockich.

W dalszej części spotkania kandydat na prezy-
denta odpowiadał na pytania mieszkańców.
Pierwsze pytanie, które padło z o sali dotyczyło znie-
sienia podatku od emerytur, który, jak wiemy PSL
chce znieść. 

– Za tydzień będzie pierwsze czytanie naszego
projektu ustawy w tej sprawie – odrzekł poseł Kosi-
niak-Kamysz. Miejmy nadzieję, że parlament przyj-
mie tę ustawę, która poprawi byt milionom
emerytów.  

Było również pytanie dotyczące nauczycieli, ich

wynagrodzeń i coraz mniejszego prestiżu tego za-
wodu. Tu kandydat popisał się wiedzą na temat cele-
stynowskiego samorządu, zaczynając odpowiedź od
stwierdzenia, że Gmina Celestynów z budżetu na
2020 rok musi dołożyć do subwencji ponad 7 milio-
nów. Zamiast wykorzystać te pieniądze na inwesty-
cje. Powiedział, że dobrze by było gdyby te
wynagrodzenia były pokrywane z budżetu Państwa,
a gminy dbałyby o budynki, boiska, wyposażenie
i całą infrastrukturę oświaty. 

Zwrócono również uwagę na problemy małych
i średnich przedsiębiorstw w zatrudnianiu pracowni-
ków zagranicznych oraz problem z pracownikami wy-
kwalifikowanymi. Pytanie to zanotowała sobie
również posłanka Bożena Żelazowska.

Na zakończenie spotkania wójt Gminy Celesty-
nów, Witold Kwiatkowski, w towarzystwie przewod-
niczącego Rady Gminy Celestynów, Romualda Ziętali
i radnego powiatu, Dariusza Grajdy, wręczyli preze-
sowi PSL album o gminie i akwarelę przedstawiającą
celestynowski zabytkowy Dwór Radzin. AnKa

rozwÓJ Polski,
to silne samorządy
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mieszkańcy celestynowa 6 stycznia podążali 
z radością i śpiewem ulicami prowadzeni  przez
trzech króli, archaniołów i aniołów. szli z da-
rami serca, silnymi postanowieniami i nadzieją
spełnienia intencji, do nowonarodzonego dzie-
ciątka Jezus. 

Już po raz ósmy z inicjatywy pro-
boszcza ks. Mirosława Wasiaka 

orszak uformowany na parkingu
przy kościele, w którym za Trzema
Królami na koniach, powozem 
z dziećmi powożonym przez Witka
Laskusa, bryczką z akordeonistą
Andrzejem Powałko i furmanką 
– ruszył kilkuset osobowy orszak
mieszkańców, w którym wyróż-
niały się dzieci w królewskich 
i anielskich strojach. Proboszcz 
Mirosław Wasiak w przebraniu 
jezusowego osiołka, niczym dobry
duch, starał się być wszędzie i przy
każdej osobie: zachęcał do śpiewa-
nia, wesołym słowem rozśmieszał,
pochwalił dziecko i rodziców za
strój…Z głośników wiezionych 
samochodem płynęły kolędy, które
mieszkańcy wzmacniali swoimi
głosami tak, że w mijanych 
domach przy ul. Szopena, Inżynier-
skiej, Rękasa, Wąskiej, Wrzosowej 

i Reguckiej szyby drżały, a ci, co iść
nie mogli pozdrawiali orszak 
zza szyb. Nad bezpieczeństwem 
orszaku czuwali miejscowi poli-
cjanci, czasowo zamykając ruch 
samochodowy. 

Po godzinnym marszu orszak
dotarł do stajenki na placu przed
Halą Sportową, gdzie spotkano Św.
Rodzinę, a tuż obok króliki i alpaki.

Ksiądz wikary Michał Włoch w stroju
bawoła, a z nim cała celestynowska
społeczność orszakowa, odmówili
koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po
modlitwie wiele osób robiło sobie
zdjęcia z królami, Św. Rodziną.
GOKiS serwował gorącą herbatę 
i kawę. Było wiele śmiechu, pozdro-
wień i życzeń wszelkiego dobra 
w Nowym Roku. AnKa

trzeJ krÓlowie
w celestynowie
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18 grudnia po raz piąty sołectwo celestynów
zorganizowało, wspólnie z Parafią wniebo-
wzięcia n.m.P. i szkołą Podstawową im. Bata-
lionu "zośka", wydarzenie pod tytułem „Jasełka
i wspólne kolędowanie”.

Była to kontynuacja tego rodzaju spot-
kań, które pod różną nazwą i w różnej
formie, w okresie przedświątecznym or-
ganizowane są od lat w celestynowskim
sołectwie. Tradycyjnie uroczystość roz-
poczęto Mszą Świętą w celestynowskim
kościele, którą odprawił ksiądz pro-
boszcz Mirosław Wasiak. Później
wszyscy przenieśli się do sali gimna-
stycznej szkoły podstawowej, gdzie
obejrzano przepiękne jasełka w wyko-
naniu uczniów z klasy 3b. Młodzi wyko-
nawcy zostali nagrodzeni owacją na
stojąco oraz paczkami ze słodyczami od
sołtysa Tomasza Wyglądały. Nie zabrakło
również kwiatów dla reżyserki i scena-
rzystki jasełek - Magdaleny Mistewicz,
podziękowań dla osób które wsparły
swoją pracą całe przedsięwzięcie, czyli
Anny Rodziewicz i Agaty M. Jastrzęb-

skiej – odpowiedzialnych za dekorację
oraz życzeń od wójta Witolda Kwiat-
kowskiego. 

Po tradycyjnym połamaniu się opłat-
kiem wszyscy uczestnicy przenieśli się na
korytarz, gdzie czekał na nich poczęstu-
nek. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się pierożki i paszteciki z ka-
pustą, barszcz oraz przepyszne ciasta.
Wszystkim bardzo smakowało. Był to też

czas, gdzie można się było na chwilę za-
trzymać w codziennym biegu, porozma-
wiać z sąsiadami i spędzić wspólnie czas.
Atmosfera jasełek przeniosła się również
na tę część uroczystości, co zaowoco-
wało wspólnym, głośnym śpiewem
kolęd. Było pięknie, świątecznie, do pełni
szczęścia brakowało tylko śnieżnych
czap na drzewach i dachach widnieją-
cych za oknami szkoły. AnKa

Jasełka i wsPÓlne kolędowanie
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,,Niechaj Ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask" 

Tradycyjnie tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzenia w Przedszkolu Samo-
rządowym w Celestynowie panowała
świąteczna atmosfera. Grupy dzieci, 
3- i 4-latków, przygotowały dla rodzi-
ców przedstawienia o tematyce zi-
mowo- świątecznej, natomiast dzieci
5- letnie odegrały „ Góralskie Jasełka”.
Uroczystościom towarzyszył świą-
teczny nastrój spędzony w miłej ro-
dzinnej atmosferze. 

Jasełka w PrzedszkolU
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śpiewanie kolęd, to jeden z najpiękniejszych
zwyczajów w tradycji świąt Bożego narodze-
nia. kolędowanie zbliża, buduje więzi, daje
uczucie bliskości. 

Pamiętając o tych wartościach, po raz
kolejny dnia 18 grudnia w Szkole

Podstawowej im. Batalionu Zośka zor-
ganizowano Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Wzięły w nim udział dzieci ze wszystkich
klas 0-3. Była to okazja do wspólnego,
przedświątecznego spotkania, jak rów-
nież odkrywanie i rozwijanie talentów
muzycznych. Przegląd miał bogaty i wy-
jątkowy repertuar, śpiewano nie tylko
tradycyjne staropolskie kolędy, ale także
pastorałki i popularne  świeckie piosenki
o tematyce świątecznej. Wykonawcy
przykuwali uwagę nie tylko pięknym
wokalem, ale też aranżacją utworów 
i wizerunkiem scenicznym. Wysoki po-
ziom artystyczny zaprezentowanych
kolęd i pastorałek sprawił, że wszyscy ar-
tyści zostali nagrodzeni dyplomami oraz
nagrodami...

kolędowanie w „Batalionie”
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Bliźniaczość dwóch gmin o podobnej wielkości,
francuskiej clapiers oraz polskiej gminy cele-
stynów ma dosyć zabawne korzenie. najlepiej
sam napisze o tym profesor sylwester Porow-
ski, pomysłodawca tej inicjatywy, która z całą
pewnością wpłynęła na rozwój naszej miejsco-
wości, ale również wzbogaciła życie sporej gru-
pie mieszkańców obu gmin i dostarczyła
niezapomnianych wrażeń młodzieży biorącej
udział w wymianie polsko-francuskiej.

Umowa podpisana w 1990 r. przewi-
dywała umożliwienie naszej mło-

dzieży studiowania w - nieznanym
jeszcze w Polsce - systemie licencjac-
kim - we francuskiej uczelni o wdzięcz-
nej nazwie Institut Universitaire de
Technologie de Montpellier (IUT).
Oczywiście, wymogiem przyjęcia na
studia była dobra znajomość francu-
skiego. Wówczas, po odejściu p. Za-
krzewskiej na emeryturę, nie uczono
już tego języka w naszej szkole, tylko
angielskiego. Ponieważ część mło-
dzieży zetknęła się w latach wcześniej-
szych z francuskim i była dostatecznie
zmotywowana do nauki we własnym
zakresie, aby w przyszłości móc studio-
wać we Francji, poprosiliśmy p. Za-
krzewską o dalszą naukę dla tej grupy
uczniów. A że nic tak nie dyscyplinuje

uczniów jak obecność wychowawcy,
zatem i ja, po blisko ćwierćwieczu, po-
wróciłam do nauki.

Wakacje 1991 r. spędziliśmy na 5- ty-
godniowym kursie w Instytucie Francu-
skim w W-wie, a w kolejnych trzech
latach nauka odbywała się w niewielkim
zakresie dofinansowywana przez Am-
basadę Francuską, o co się postarałam.

Gdy pod koniec października 1995
roku nastąpiła pierwsza oficjalna wi-
zyta radnych z Clapiers, a było to 5 mał-
żeństw z merem Pierrem Morelem 
i jego żoną Ginette, ja pod względem
językowym byłam już przygotowana
do tego , aby móc towarzyszyć delega-
cji u boku mojej nauczycielki i przyja-
ciółki - madame Barbary Zakrzewskiej.
Program pobytu gości obejmował wy-
jazd do Krakowa. Wyjechaliśmy 1 listo-
pada, ja już jako oficjalny tłumacz.
Dawna stolica i Wieliczka wzbudziła u
gości prawdziwy zachwyt. Podczas
tego wyjazdu poznałam Monique
Mezy i jej męża Jeana Pierre’a, v-ce
mera. Od razu oceniłyśmy, że nadajemy
na jednej fali, mając podobne poglądy
na różne sprawy, zaprzyjaźniliśmy się
i to trwa do dzisiaj.. 

Po powrocie podejmowałam gości
francuskich w naszym domu, serwując

kaczkę. Podanie do niej buraczków wy-
wołało pewną konsternację, bo 
w kuchni francuskiej taki zestaw nie
funkcjonuje, a mnie przypomniały się
słowa bajki o kaczce dziwaczce i podję-
łam postanowienie, by poznać smak
kuchni naszych bliźniaków. 

W czasie zimowych ferii 1996
pierwszy raz, zupełnie prywatnie od-
wiedziłam Clapiers. Byłam zachwycona
architekturą, roślinnością i ogromnym
bogactwem w porównaniu z ów-
czesną Polską. Tam gdzie nigdy nie
było niszczycielskich wojen przetrwały
zabytki z czasów rzymskich, jak akwe-
dukt Pont du Gare

Mój pobyt Monique zaplanowała
perfekcyjnie, nawet były lekcje z nau-
czycielką z liceum, której mąż miał pol-
skie korzenie. Widziałam Nime,
ulubione miasto Marjolaine, gdzie pod-
jęła nas obiadem jej ciotka , samotna
pani, działaczka związkowa, która
chwaliła się spotkaniem z Lechem Wa-
łęsą (nazwisko wymawiała Waleza.
Tam jedyny raz w życiu jadłam na pod-
grzewanych talerzach, pozłacanymi
sztućcami.

Dalszy ciąg w kolejnym
wydaniu „Celestynki”
Lucyna Rutkowska

BliŹnięta z wyBorU

obiad u ciotki marjolaine - działaczki związkowej, 
która chwaliła się spotkaniem z lechem wałęsą

święto kwitnącej mimozy w roquebrun. od lewiej : marjolaine aventurier,
monique mezy, lucyna rutkowska i lili Garriga
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delegacja, reprezentująca Gminę celestynów 
z prof. sylwestrem Porowskim na czele, a też
harcerski zespół wokalno-taneczny dzieci
Płocka pod kierunkiem artystycznym pana Bog-
dana rogowskiego, wzięła udział w uroczystych
obchodach dnia patrona kościoła w wyżnianach
św. mikołaja 6 grudnia 2019 roku.

- Uroczystą mszę św. koncelebrowało 7
księży, wśród których był też polski
ksiądz salezjanin z parafii w Przemyśla-
nach Piotr Smolka. Słuchało jej ponad
200 wiernych z Wyżnian i Zastawnego,
w tym około setka dzieci – wspomina
prof. Sylwester Porowski. – Po mszy po-
jawił się św. Mikołaj z ogromnym
worem i rozdawał prezenty, ufundo-
wane przez celestynowską i wyżnianą
gminę. Radość dzieci była wielka. 

Po uroczystościach zaproszono nas
do Domu Ludowego, w którym był
przygotowany poczęstunek połączony
z występami lokalnych chórów. Nastrój
panował rodzinny do tego stopnia, że
wszyscy razem śpiewaliśmy polskie 
i ukraińskie pieśni, a nawet kolędy.

Podczas naszego pobytu na Ukrai-
nie odwiedziliśmy też Zastawne, 
a w niej tamtejszą szkołę, z którą szkoła
w Ostrowie w Gminie Celestynów na-
wiązała już wstępną współpracę.

Podczas spotkania z nauczycielami
szkoły w Zastawnym wręczyliśmy
album uczniów Szkoły Podstawowej w
Ostrowie przedstawiający informacje 
i rysunki o szkole. Skorzystaliśmy też 
z zaproszenia ks. Piotra Smolki i odwie-
dziliśmy  Przemyślane w obwodzie
lwowskim, gdzie spotkaliśmy grupę
młodzieży i harcerzy ze Stalowej Woli. 
I tu czekała nas niespodzianka, albo-
wiem jeden z opiekunów grupy z dużą
naturalną brodą przebrał się za św. 
Mikołaja. I nic jakby w tym dziwnego,
ale niespodzianką był dla wszystkich
jego strój: ornat a na głowie infua, jak
prawdziwy św. Mikołaj – podkreśla
prof. Porowski kończąc opowieść 
o przedświątecznej wizycie u ukraiń-
skich przyjaciół. AnKa

PrzyJacielska
wizyta na Ukrainie
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Uroczystość św. mikołaja w Przemyślanach tańczą ,, dzieci Płocka’’ z dziećmi z Przemyślan

św. mikołaj w kościele pod wezwaniem św. mikołaja w wyżnianach przyniósł prezenty 
od Gminy celestynów i Gminy zastawne

św. mikołaj w Przemyślanach u księdza Piotra smolki
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do Publicznej szkoły Podstawowej w celesty-
nowie trafiło 13 nowoczesnych komputerów
przenośnych. zakup sprzętu był możliwy dzięki
zrealizowanemu przez Gminę celestynów pro-
jektu „Ja w internecie”.

Wspotkaniu 11 grudnia 2019 roku, podczas którego
podsumowano projekt i przekazano komputery

szkole, wzięli udział: wójt Witold Kwiatkowski, dyrektor
szkoły Anna Kędziorek, dyrektor GOKiS Hanna Pawłowska,
koordynator projektu Agnieszka Łątka oraz uczestnicy szko-
leń, w tym seniorzy Celestynowskiego Klubu Studenckiego.

W szkoleniach “Ja w Internecie” wzięły udział 123
osoby powyżej 25 roku życia.Projekt został zrealizo-
wany w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Pol-
ska na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych”. Operatorem programu jest Fundacja Legalna
Kultura. Gmina Celestynów uzyskała na ten cel grant
w wysokości 67.200 zł. Zadanie było w 100% fi-
nansowane ze środków UE oraz budżetu państwa.

nowoczesna „13” dla „zośki”

wolontariusze ze szkoły
Podstawowej w celestyno-

wie im. Batalionu zośka i ze
szkoły Podstawowej w kołbieli im. armii krajo-
wej 12 stycznia kwestowali na rzecz wielkiej or-
kiestry świątecznej Pomocy wspólnie, ale
każdy na swoim terenie. 

Sztab akcji utworzony przy szkole w Ce-
lestynowie serdecznie dziękuje wszyst-
kim wolontariuszom, darczyńcom,
sponsorom i osobom, które pomogły
sprawnie przeprowadzićkwestę. Dzię-
kuje także członkom koła morsów z Gar-
wolina za ciepłe przyjęcie i pizzerii
Sekret za nakarmienie członków obsługi
sztabu. Dziękuje Policji Państwo- wej
czuwającej nad bezpieczeństwem wo-
lontariuszy oraz współpracującym szko-
łom z terenu gmin Celestynów i Kołbiel. 

dla wośP UzBierali 38 509 zł

szkoła dziękUJe darczyŃcom
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu ,,Zośka" w Celestynowie po raz kolejny włączyła się w akcję Szlachetna Paczka. Dzięki pomocy
darczyńców udało się uczniom zebrać naprawdę dużo paczek dla rodzin potrzebujących. Uczniowie bardzo dziękują za oddanie i czynny
udział tym, którzy wspomagali akcję: rodzicom, nauczycielom i uczniom. Dziękują za ofiarowane rzeczy, za szlachetność, dobro i otwartość
na drugiego człowieka.



każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca
2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwę elek-
troniczną. e-dowód ma nowy numer can, który
służy do połączenia z warstwą elektroniczną
dowodu. 

warstwa elektroniczna
może zawierać 3 certyfikaty: 
• certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie
i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do po-
twierdzenia swojej obecności w wybranych placów-
kach i urzędach. W przyszłości będzie można za jego
pomocą potwierdzić, na przykład, obecność w pla-
cówkach służby zdrowia. 
• certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania
– jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ogra-
niczoną zdolność do czynności prawnych, w związku
z czym jest zamieszczany również w dowodzie mało-
letnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga akty-
wacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN.
Działa tak, jak profil zaufany. Służy do logowania się

na platformach usługowych – na przykład obywa-
tel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług – na
przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu
cywilnego.
• certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny
na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki
wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego
wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego

kodu PIN. Działa tak, jak certyfikat kwalifikowany
(podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego pod-
pisywania umów i pism. Obie strony – nadawca i od-
biorca – muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu
za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czyt-
nik i oprogramowanie. Oprogramowanie można
pobrać ze strony edowod.gov.pl. Na stronie znaj-
duje się również opis wymagań jakie powinien
spełniać czytnik. Kody PIN można ustawić w do-
wolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze
dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze.
Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można
to zrobić również w urzędzie. Kod PUK służy do od-
blokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzy-
mania drugiego kodu PUK. Można natomiast
odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym
urzędzie miasta lub gminy.  Kod PUK zabiera się do
domu. Można go również zostawić w urzędzie 
i odebrać, gdy będzie potrzebny. 

e-dowÓd Ułatwia życie
21iNfoRmAcje

od 8 stycznia 2020 roku recepty wystawiane
pacjentom obowiązkowo mają postać elektro-
niczną. nowa forma realizacji recept ma ogra-
niczyć błędy, zaoszczędzić czas i wyeliminować
recepty nieczytelne oraz fałszywe. do realiza-
cji e-recept przygotowane są już wszystkie ap-
teki. systematycznie zwiększa się także liczba
szpitali, przychodni i gabinetów gotowych do
wystawiania e-recept.

Dla pacjenta na pierwszy rzut oka zmieni się tylko to,
że, zamiast papierowej recepty z podpisem i pie-
czątką, otrzyma na karteczce 4-cyfrowy kod, który
wraz z numerem PESEL wystarczy, by wykupić prze-
pisane leki w aptece (lub w kilku aptekach realizować
receptę częściowo).

Nie trzeba zakładać żadnych kont w internecie.
Nie trzeba posiadać adresu e-mail, telefonu komór-
kowego czy smartfona. Po stronie pacjenta nie po-
wstaje żaden nowy obowiązek. Internetowe Konto
Pacjenta (patrz niżej) jest w całości dobrowolne.

e-recepta. Jak to działa?
krok 1. Lekarz wystawia e-receptę i zatwierdza ją 
w systemie informatycznym. Może też wysłać pacjen-
towi wystawioną e-receptę na wskazany adres e-mail.
krok 2. Wraz z 4-cyfrowym kodem pacjent udaje się
do apteki. Na miejscu farmaceuta poprosi o kod oraz

numer PESEL, a następnie wyda przepisane leki. Prze-
pisane leki można wykupić w całości lub częściowo
(e-receptę można zrealizować częściowo w kilku ap-
tekach). Lekarz może przekazać pacjentowi także wy-
druk e-recepty (wydruk informacyjny).

Dotychczasowe recepty papierowe nadal będzie
można realizować w aptekach.W uzasadnionych przy-
padkach (awaria systemu informatycznego, wizyta

domowa) lekarz lub inna osoba upoważniona mogą
wystawić receptę w formie papierowej.

termin ważności e-recepty
Termin ważności e-recepty to 30 dni od daty wysta-
wienia, czyli tak jak w przypadku recept papierowych.
Istnieje także opcja ważności wydłużonej. W uza-
sadnionych przypadkach osoba wystawiająca re-
ceptę elektroniczną (np. lekarz) może oznaczyć
termin ważności e-recepty do 365 dni. Jeżeli jednak
pacjent nie wykupi całej e-recepty z wydłużonym
terminem w ciągu 30 dni od wystawienia albo na-
niesionej na niej daty realizacji „od dnia”, to recepta
ta będzie realizowana z wyłączeniem dni, które już
upłynęły. Przykład: pacjent dostaje receptę 9 lutego
2020 r. ważną pół roku - na 6 opakowań leku, po
jednym na miesiąc. Może więc co miesiąc kupować
jedno opakowanie, albo może od razu wykupić
wszystkie. Jeśli jednak ma lek w zapasie i uda się do
apteki dopiero po ponad miesiącu od daty wysta-
wienia recepty, powiedzmy 15 marca, to leku za luty
już nie kupi. Recepta o wydłużonym terminie waż-
ności nie działa wstecz. 

Wydłużenie terminu nie będzie jednak dotyczyło
wszystkich leków, wyłączono z tego przepisu m.in.
środki odurzające i substancje psychotropowe, które
w dalszym ciągu będzie można wykupić wyłącznie w
ciągu 30 dni od dnia wystawienia recepty.

e-recepta obowiązkowa od stycznia 2020
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na mapie przedsiębiorstw cele-
stynowa, w październiku ubieg-
łego roku, znalazła się nowa firma
rodzinna mirosława i marcina Bąk
– ojca i syna: mB auto serwis. 

Zakład zajmuje się me-
chaniką ogólną samo-

chodów, elektroniką, klima-
tyzacją, geometrią, wulka-
nizacją, a także serwisem 
naprawą aut hybrydowych. 

Na wszelkie usługi klient
otrzymuje gwarancje, a kiedy
naprawa ma trwać więcej niż
2 dni jest możliwość otrzy-
mania samochodu zastęp-
czego, a ceny nie są wygó-
rowane i nie odbiegają od
cen w innych warsztatach sa-
mochodowych.

Nic zatem dziwnego, że
MB Auto Serwis cieszy się
dużym zainteresowaniem
klientów z Warszawy, Miń-
ska Mazowieckiego, Góry
Kalwarii, a nawet – jak mówi
Marcin Bąk – naprawiane są

samochody z innych miast
Polski a nawet Niemiec.

- Części do naprawy po-
jazdów zamawiamy w re-
nomowanych hurtowniach
oraz autoryzowanych ser-
wisach producenta, a do-
starczane są do nas tego
samego dnia – stwierdza
Marcin Bąk i dodaje, że
klient może liczyć na pro-
fesjonalne doradztwo 
w doborze części dobrych
jakościowo a za razem 
w przystępnej cenie. 

Poprzedni warsztat sa-
mochodowy działał 26 lat
do października 2019 
w Chrośnie – Gmina 
Kołbiel. Działalność prze-
niesiono do Celestynowa
ze względu na możliwości,
wybudowania nowo-
czesnego obiektu posia-
dającego cztery stano-
wiska wyposażone w no-
woczesne maszyny i urzą-
dzenia.  

mB aUto serwis 

mechanika PoJazdowa marcin Bąk
ul. otwocka 50, 05-430 celestynów, www.mbautoserwis.pl, e-mail: marcin.bak@o2.pl, tel. 500 432 818 lub 504 662 921
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edUkacJa dzieci
PrawidłoweJ seGreGacJi

Pracownicy
Referatu gospodarki komunalnej,

ochrony Środowiska,
Porządku Publicznego

i obrony cywilnej
urzędu gminy celestynów

wydali książeczkę dla dzieci
pt: „czy wiecie dzieci

jak segregować śmieci”. 
znajdują się w niej kolorowanki, 

rebusy, zaszyfrowane wyrazy
i różne zagadki nawiązujące 
do prawidłowej segregacji 

odpadów. 

książeczki można pobrać
w referacie. 



24 sPoRt

styczeń nr 1 (254)/20 www.celestynow.pl

wicemistrzowie Polski 

BÓr reGUt!
Po wygranych w grudniu ubiegłego roku oraz
styczniu meczach eliminacyjnych do młodzie-
żowych mistrzostw Polski w futsalu, zawodnicy
„Boru” regut zakwalifikowali się do mistrzostw
Polski w tej dyscyplinie sportu.

Weliminacjach do mistrzostw zawodnicy RKS-u 
z rocznika 2005-2007 pokonali m.in. Junior Hur-

tap Łęczyca i Legię Warszawa – absolutnego lidera,
jeśli chodzi o szkolenie piłkarskie na Mazowszu.

Dzięki sukcesom w fazie eliminacyjnej, klub uzys-
kał awans do finałów, które odbyły się w Lubawie, 
w ostatni weekend stycznia. Sportowa rywalizacja
rozpoczęła się w piątek, 24 stycznia. Po słabym po-
czątku i wysokiej porażce 0:5 z zespołem Gwiazda
Ruda Śląska, mającym ugruntowaną pozycję w pol-
skim Futsalu i wielokrotnie zdobywającym medale na
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, a potem dwóch
dramatycznych zwycięskich meczach, zawodnicy 
z gminy Celestynów z pierwszego miejsca awanso-
wali do najlepszej ósemki mistrzostw.

W niedzielę, ostatnim dniu zawodów, rozegrano
mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i najważniejszy -
mecz finałowy. 

Spotkania wymagały od zawodników kondycji, wy-
trzymałości psychicznej oraz samodyscypliny – w ciągu
8 godzin rozegrali bowiem trzy emocjonujące mecze! 

W ćwierćfinale, w bardzo dramatycznym poje-
dynku z Krakusem Kraków, „Bór” wygrał spotkanie po
serii rzutów karnych. To zwycięstwo dało zawodni-
kom klubu przepustkę do półfinału, w którym zmie-
rzyli się z dobrze znanym, z grudniowych 
i styczniowych rozgrywek, zespołem z Łęczycy. Na
kilka sekund przed końcem spotkania padł gol dający

remis Łęczycy i o grze w wielkim finale zadecydowały
ponownie rzuty karne. I ten pojedynek snajperów RKS
Bór wygrał, i znalazł się wśród dwóch najlepszych ze-
społów w Polsce. 

W finale, po ogromnej walce nasz zespół uległ
1:2 absolutnemu faworytowi drużynie Rekordu 
z  Bielska-Białej, zdobywając tytuł wicemistrza Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu. Warto tu za-
znaczyć, że mistrz ze Śląska w ćwierćfinale i półfinale
miażdżył przeciwników odpowiednio: 9:0 i 5:0. 

Najlepszym bramkarzem mistrzostw został bram-
karz „Boru” - Michał Sobków, który doskonale bronił
zarówno w meczach jak i seriach rzutów karnych.

Relacje na żywo z rozgrywek śledziło liczne
grono kibiców. Również na trybunach hali wido-
wiskowo-sportowej w Lubawie klub z Reguta
miał wsparcie. Do najwierniejszych fanów i ro-
dziców dołączył również wójt Witold Kwiatkow-

ski, a wszyscy ogromnie przeżywali to, co się
dzieje na boisku. 

Zawodnikom oraz trenerom dziękujemy za wy-
siłek włożony w przygotowanie do zawodów, za
walkę do końca i wielkie emocje jakie nam dali. Ży-
czymy dalszych sukcesów. Dziękujemy, dziękujemy…

Ten sukces to zasługa: naszych trenerów - Ma-
riusza Milewskiego i Daniela Wiącka oraz zawodni-
ków, którymi byli - Filip Wojtaś, Michał Sobków, Igor
Jabłoński, Kacper Laskus, Jakub Możdżonek, Jan
Zboina, Dawid Kąkol, Antoni Tomaszewski, Eryk Nie-
miec, Karol Smolak, Jakub Krawczyński, Adrian Ziu-
biński, Karol Jastrzębski, Dawid Grzeszczak, Damian
Wissik, Bartek Sobków.

Relacje z meczy można zobaczyć pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=9-_mv-RchSU
(ćwierćfinały:16 m. 25 sek., półfinały: 4 h 4 min 50
sek, finały: 6h 58 min 50 sek.) Albert Niemiec

to było iście mistrzowskie powitanie
Na wicemistrzów Polski przed Halą Sportową w Celestynowie czekała niespodzianka. Po wyjściu z autokaru młodych zawodników
powitała setka dzieci oraz dorosłych, śpiewających podziękowania i trzymających w rękach powitalne transparenty oraz flagi klu-
bowe. A to wszystko w blasku i huku rac, i fajerwerków. Zwycięzcom (zawodnikom oraz ich trenerom) składamy gratulacje i mamy
nadzieję, że często będą dostarczyli nam takich emocji. Red.
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za nami już druga edycja turnieju halowej Piłki
nożnej o Puchar wójta Gminy celestynów, zor-
ganizowana przez Gminny ośrodek kultury 
i sportu w celestynowie oraz Gminę celesty-
nów. w niedzielę 15 grudnia w hali sportowej
w celestynowie spotkało się i rozegrało emo-
cjonujące mecze 10 drużyn z Gminy celestynów
jak i Powiatu otwockiego. 

Prawie stu zawodników rywalizowało ze sobą 
w dwóch grupach. Kibice zgromadzeni na trybu-

nach mogli podziwiać walkę o każdy centymetr bo-
iska, składne akcje, piękne gole i grę fair-play. 
W najlepszej czwórce turnieju znalazły się aż 3 dru-
żyny z Gminy Celestynów. Mecz finałowy, to po-
wtórka finału z ubiegłego roku, gdzie naprzeciw
siebie stanęli młodzi zawodnicy zespołu „SKY” oraz
doświadczeni gracze drużyny „ZIP SKŁAD”, i tym
razem doświadczenie starszych kolegów przeważyło
o końcowym wyniku meczu finałowego. Pierwsze
miejsce po raz drugi z rzędu dla zawodników „ZIP

SKŁAD”. Organizator imprezy przyznał dwie nagrody
indywidualne: królem strzelców turnieju został Jakub
Moskwa (10 bramek), a najlepszym bramkarzem
Piotr Głowala. Puchary, medale i nagrody indywi-
dualne wręczył Wójt Gminy Celestynów Pan Witold

Kwiatkowski. Organizatorem Turnieju był Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie oraz Gmina
Celestynów. Patronatem medialnym zawody objęła
gazeta Celestynka oraz iOtwock. Poniżej wyniki me-
czów fazy pucharowej turnieju. M. Kwiecień

ii tUrnieJ haloweJ Piłki nożneJ

klasyfikacja końcowa turnieju:
1.ZIP SKŁAD 2.SKY 3.THE GUNNERS 4.DREAM TEAM

Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz – Piotr Głowala (THE GUNNERS)

w niedzielę 2 lutego w budynku hali sortowej
celestynów odbyła się trzecia edycja turnieju
tenisa stołowego kobiet i mężczyzn o Puchar
wójta Gmina celestynów. Jak co roku zaintere-
sowanie turniejem było bardzo duże. 

Wzawodach wzięło udział trzydziestu ośmiu
Panów oraz cztery Panie. Ciekawostką tego-

rocznych zawodów było zgłoszenie się do rywaliza-
cji uczestników międzynarodowych z Indii i Serbii,
którzy jak się później okazało  świetnie  radzili sobie
podczas celestynowskich rozgrywek. Turniej został
rozegrany w dwóch systemach: grupowym i pucha-
rowym. Zawodnicy rozegrali ponad sto meczów! Ry-
walizacja u Pań była bardzo wyrównana, ale
najlepszą okazała się Klaudia Morochów broniąc
tym samym tytuł z ubiegłego roku. Panowie po wy-
magającej rywalizacji w grupach stoczyli ze sobą
jeszcze bardziej zacięte mecze w fazie pucharowej
turnieju, najlepszym zawodnikiem okazał się Paweł
Gawryołek, który zdobył pierwsze miejsce w tur-
nieju. Medale i puchary dla trzech najlepszych za-
wodników i zawodniczek wręczył zastępca Wójta
Gminy Celestynów Pan Piotr Rosłoniec. Organizato-
rem III Turnieju Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn
o Puchar Wójta Gminy Celestynów był Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Celestynowie oraz Gmina Ce-
lestynów. Patronem medialnym zawodów była
Gazeta Celestynka oraz iOtwock.Poniżej klasyfika-
cja końcowa laureatów czterech pierwszych miejsc
w kategorii kobiet i mężczyzn:

kategoria kobiet:
1.Klaudia Morochow 2.Natalia Żórawska 
3.Julia Smolak 4.Sylwia Skoczek

kategoria mężczyzn:
1.Paweł Gawryołek 2.Andrzej Król
3.Prashant Jha (Indie) 4.Zbigniew Samoraj 

iii tUrnieJ tenisa stołoweGo
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zakoŃczenie sezonU rks „BÓr” reGUt

14 grudnia 2019 roku w sali sportowej w celestynowie odbyło się kolejne zakończenie oraz podsumowanie roku szkoleniowego w rks Bór . na wstę-
pie Prezes klubu rks Bór albert niemiec powitał wszystkich przybyłych oraz podziękował wszystkim zawodnikom, trenerom, działaczom oraz oso-
bom zaangażowanym w rozwój oraz funkcjonowanie klubu.

Krótko omówiono cele jakie przyświecały pracy w klubie, oraz na co  zwracano szczególną uwagę w pracy z zawodnikami w 2019roku. Omówiono przyznanie przez PZPN
Certyfikatu, brązowej gwiazdki akademii. Wspomniano o dynamicznym rozwoju siatkówki,  o pracy z drużynami futsalu. Następnie Wójt Gminy Celestynów  w swoim
przemówieniu podziękował za godne reprezentowanie Gminy Celestynów na terenie województwa mazowieckiego, i nie tylko. Przyłączył się do gratulacji za gwiaz-
dkę Akademii na zakończenie złożył wszystkim zaangażowanym w działalność klubu życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie  jak co roku zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe medale. Nie mogło też zabraknąć ZŁOTEJ PIŁKI. W 2019 roku wyróżnienie powędrowało do NATALII JÓŹWIAK. Brawo. Nikt nie zapomniał też o najmłodszej
naszej drużynie która była nieobecna na części oficjalnej, Drużyna Trenera Czarka rywalizowała w turnieju w Halinowie i zdobyła brązowe medale  w swoim debiucie.
Brawo Panowie jesteśmy z  WAS  dumni

sesja rady Gminy celestynów 29 stycznia nie-
wątpliwie przejdzie do historii Gminy i zapisze
się w pamięci jej uczestników.

Na początku obrad o głos został poproszony prezes
Reguckiego Klubu Sportowego „Bór Regut” Albert

Niemiec. Klubu, który zdobył Wicemistrzostwo Polski
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 24
stycznia 2020 roku w Lubawie.

Prezes serdecznie podziękował radnym, wójtowi,
trenerom klubu, rodzicom, kibicom, a w szczególno-
ści drużynie piłkarskiej za wywalczenie srebrnego
medalu. W podziękowaniu wręczył wójtowi pamiąt-
kowy medal z dedykacją oraz piłkę z podpisami za-
wodników.

Wójt Gminy Witold Kwiatkowski w dowód uzna-
nia za wysiłek, oddanie, zaangażowanie i WIELKI suk-
ces przekazał trenerom i młodym zawodnikom
okolicznościowe statuetki, dyplomy i drobne prezenty.
Ponadto w ręce prezesa klubu trafił „czek” na kwotę
9.800,00 zł na obóz sportowy dla zwycięskiej drużyny.
Uroczystość zakończyła się odsłonięciem na hali ba-
neru przedstawiającego wicemistrzów. Jeszcze raz
gratulujemy ogromnego sukcesu na skalę Polski i ży-
czymy jeszcze wielu wygranych.

Natomiast z przyjętych uchwał na szczególne
wyróżnienie zasługuje Program o Stanie Zdrowia
mieszkańców gminy, wraz z projektem poprawy
stanu zdrowia, opieka medyczna...Szerzej w następ-
nym numerze. Red.

wyJątkowa sesJa

kolejnym wydarzeniem „wyjątkowej” sesji rady Gminy był przyjazd strażaków z osP zabieżki
nowo zakupionym wozem strażackim. druhowie zaprezentowali samochód, jego wyposaże-
nie oraz profesjonalne ubrania ochronne zabezpieczające ich w trakcie akcji pożarniczych.
strażacy podziękowali również samorządowcom za wsparcie finansowe, które umożliwiło
tak ważny i znaczący zakup. życzymy strażakom, aby jak najrzadziej byli zmuszeni używać sa-
mochodu do akcji, a św. florian czuwa nad nimi kiedy będą nieść pomoc potrzebującym. red.



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

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

wAżNe TELEFONY

adVocat to przepiękny pies w
typie owczarka szwajcarskiego.
Ma ok. 4 lata, sięga ponad kolano
i waży ok. 25 kg. Wygląda bardzo
dostojnie i robi mega wrażenie.
W stosunku do psów jest dosyć
charakterny, co niestety odzna-
czyło się zanim do nas trafił na
jego pyniu. Szukamy dla niego

domu bez innych psów, ze względu na bezpieczeństwo obu
stron. W stosunku do ludzi to pies fantastyczny! Łasy na
pieszczoty, delikatny i przyjazny. Umie chodzić na smyczy,
raczej jest typem aktywnym, ale zrównoważonym i opano-
wanym. Czeka naszykowany na adopcję w boksie 60. 

zUla Drobna, około 10-11 letnia, czeka na cud adop-
cji. Delikatna... Wrażliwa... Zula traci już nadzieję na
szczęście. Wszyscy przechodzą koło niej obojętnie... Nikt
jej nie zauważa. Nikt nie wie, że tak naprawdę to cu-

downy psiak. Jest spo-
kojna, grzeczna... Niestety
wystraszona. Potrzebuje
mądrego, cierpliwego
człowieka, który da jej
czas na otworzenie się.
Nie pozwólmy jej UMRZEĆ
w schronisku! 

ProXima to prawdziwa
GWIAZDA! Sięga mniej więcej do kolana, ma 5 lat 
i cudowny, łagodny charakter. Jej ogromne serce spra-
wia, że bardzo potrzebuje człowieka, który poprowa-
dzi ją i na którym będzie mogła polegać. Za
człowiekiem pójdzie wszędzie!  UWIELBIA głaskanie.

Na spacerach grzecznie
chodzi na smyczy. Jest bar-
dzo inteligentna. Czasem 
w momentach słabości
może się lekko przestraszyć
i onieśmielić. Na inne psy
raczej nie reaguje, ale zale-
camy wspólny spacer z po-
tencjalnym rodzeństwem
przed adopcją. Nie pozwól

aby ta gwiazda zgasła! Zakochaj się w niej tak jak my!

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

27iNfoRmAcje

styczeń nr 1 (254)/20 www.celestynow.pl



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

wÓJt i radni Podziękowali wicemistrzom


