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Pracownia komputerowa w szkole
w 2019 roku zespół szkolno-Przedszkolny w starej wsi przystąpił do realizacji „mazowieckiego Programu dofinansowania Pracowni informatycznych i Językowych” na realizację projektu „zakup sprzętu informatycznego i innych niezbędnych urządzeń oraz jego
montaż i konfiguracja, zakup oprogramowania i jego instalacja”.
Zadanie zrealizowano w 70% przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego tj. 48 500,00 zł oraz 30% ze środków własnych
Gminy Celestynów. W ramach projektu zakupiono 22 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem - dla uczniów, jeden zestaw komputerowy
z oprogramowaniem - dla nauczyciela oraz tablicę interaktywną o formacie 65 cali (przekątna165 cm). Zakupiony sprzęt
umożliwia podnoszenie jakości i dostępności kształcenia, i stawia szkołę w rzędzie jednostek oświatowych z bardzo nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną.
Red.

***

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
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Gmina Pozyskała działkę
Pod rozbudowę szkoły
wójt Gminy celestynów witold kwiatkowski
oraz nadleśniczy nadleśnictwa celestynów,
artur dawidziuk, 28 lutego 2020 r. podpisali akt
notarialny zamiany nieruchomości. działka,
której właścicielem została Gmina celestynów
zlokalizowana jest przy szkole Podstawowej
w starej wsi i dzięki temu możliwa będzie rozbudowa placówki.
ydarzenie to ma dla Gminy Celestynów
ogromne znaczenie i jest podstawą do rozpoczęcia realizacji priorytetowej inwestycji - rozbudowy
budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi. Przedsięwzięcie to zdecydowanie poprawi jakość warunków edukacji dzieci
i młodzieży oraz warunków pracy nauczycieli.
Gmina Celestynów, przekazując dwie działki leśnie w obrębie miejscowości Jatne Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Celestynów o łącznej powierzchni 1,86 ha, pozyskała
działkę rolną z prawem zabudowy o powierzchni
0,3309 ha przyległą bezpośrednio do terenu szkoły.
Zamiana gruntów odbywa się za obopólną zgodą
Nadleśnictwa Celestynów i Gminy Celestynów. Dzięki

W

zamianie w tym roku planowane jest przeprowadzenie postępowania, w ramach którego zostanie wybrany wykonawca projektu rozbudowy szkoły.
W spotkaniu uczestniczyli radni Gminy Celestynów, członkowie Komitetu Rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Starej Wsi, dyrektorzy placówek
oświatowych, sołtysi z miejscowości wchodzących
w skład obwodu Szkoły Podstawowej w Starej Wsi,
proboszcz parafii w Starej Wsi, kierownik Posterunku Policji w Celestynowie oraz przedstawiciele
Nadleśnictwa Celestynów i Urzędu Gminy w Celestynowie.
UG

sPortowe sukcesy naszeJ młodzieży

marcowa sesja rady Gminy rozpoczęła się wręczeniem nagrody i stypendium dwojgu młodym
sportowcom mieszkającym na terenie gminy.
czeń SP w Starej Wsi Grzegorz Szostak z rąk Wójta
Gminy Witolda Kwiatkowskiego przyjął, już po raz
trzeci, stypendium sportowe. Grzegorz jest bardzo
młodym tancerzem, który zdobywa laury zarówno w
konkurencjach zespołowych, jak i indywidualnie. Na
l Mistrzostwach Świata IDO (The International Dance
Organization, Międzynarodowa Organizacja Tańca) w
kategorii solo modern był najlepszym solistą z Polski
i wytańczył 9 miejsce na świecie.

U

Również z rąk Wójta nagrodę za wysokie wyniki
sportowe odebrała Barbara Kurdej, która swoją przygodę ze sportem rozpoczęła będąc jeszcze uczennicą
Gimnazjum w Celestynowie. Barbara jest reprezentantką Kadry Narodowej w pchnięcieu kulą i przywiozła w lutym wicemistrzostwo z XXV
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W imieniu córki
nagrodę odebrała mama.
Laureatom gratulujemy i życzymy wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie celów oraz
osiągania jak najwyższych wyników w konkurencjach, które w dużej części stały się ich codziennym życiem.
UGC
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od redakcJi
egoroczna zima
znów zaskoczyła
wysokimi temperaturami i brakiem
śniegu. Zmartwiło to
nasze dzieci podczas
ferii. Na szczęście
Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu przygotował tak bogaty program ich spędzania, że zapomniały o sankach i ślizganiu się na zamarzniętych
stawach, jak to czynili ich rodzice i dziadkowie, będąc w ich wieku.
Luty i marzec nie obfitował w inwestycje, poza kontynuacją budowy kanalizacji,
ale pracownicy urzędu nie próżnowali przygotowując projekty m.in. na modernizację
dróg w Ostrowie, Starej Wsi, Pogorzeli, Celestynowie, Zabieżkach, Regucie, Jatnem i Dyzinie. Ponadto pozyskano działkę pod
rozbudowę szkoły w Starej Wsi, o czym piszemy w tym numerze.
W marcu z inicjatywy pracowników Urzędu
Gminy powstało Gminne Stowarzyszenie Wolontariatu„Serce sercu”, które ma inicjować szereg akcji pomocowych i nie tylko. Wydana
została książka autorstwa Marty Matosek opisująca losy mieszkańców Ponurzycy, Podbieli
i Reguta w okresie od wybuchu wojny do dnia
dzisiejszego. Bezpłatne egzemplarze są w Biurze Promocji UG.
W numerze zachęcamy do zapisania się
do Spółek Wodnych, gdyż im więcej jest
w nich członków, tym więcej można pozyskać pieniędzy na udrażnianie rowów odprowadzających wodę m.in. z prywatnych
posesji, dróg, czy pól.
Na łamach aktualnej Celestynki zamieszczamy list od dwojga mieszkańców Clapiers,
którzy z grupą francuską gościli w Celestynowie 25 lat temu. Przypominam, że w tym roku
upływa 30 lat naszego partnerstwa z Gminą
Clapiers. Zamieszczamy także niezwykle interesującą rozmowę z radną z Zabieżek, wykład o japońskich seniorach i miasteczku
Sakaki, z którym nasza gmina prawdopodobnie w maju podpisze porozumienie o wzajemnym partnerstwie.
Tak więc, Drodzy Czytelnicy, szczerze zachęcam do czytania „Od dechy do dechy”.
Natomiast z okazji zbliżających się świąt
Wielkanocnych życzę Wam smacznego jajka
i mokrego dyngusa.
Andrzej Kamiński,
Redaktor Naczelny
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STANOWISKO WóJTA I RADy GMINy CeLeSTyNóW

w sPrawie PrzebieGu a-50
rząd założył budowę centralnego Portu komunikacyjnego, która wymaga rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej. wymyślono więc,
że powstanie m.in. autostrada a50, spinająca od południa autostradową obwodnicę warszawy (aow). Pas drogowy nowej autostrady to 150 m
szerokości, co znacząco wpływa na miejscowości, przez które ma przebiegać oraz środowisko jakie nas otacza. to pomysł szalony, bo niszczy
miejscowości oraz przewiduje budowę tej arterii przez tereny chronione i ścisłe rezerwaty. Jak pisał konstanty ildefons Gałczyński: „wszystko jak
sen wariata śniony nieprzytomnie”, w związku z tym pomysł ten spotkał się z gwałtownymi protestami wielu ludzi, organizacji czy samorządów.
odczas sesji, 9 marca, Rada Gminy Celestynów
jednogłośnie stwierdziła, że proponowane
trasy przebiegu A50 przez teren Gminy Celestynów są nieakceptowalne. Jednak w przypadku
kiedy rząd optowałby za tymi przebiegami,
w stanowisku zawarto warunki i obostrzenia co
do przedstawionych przez CPK sp. z o. o. wariantów. Jednocześnie kategorycznie sprzeciwiono się

P

proponowanemu przez niektóre sąsiednie samorządy oraz Radę Powiatu Otwockiego nowy wariant, polegający na budowie A50 w przebiegu
obecnej DK50 (Góra Kalwaria-Kołbiel). Stanowisko było wypracowywane na dwóch posiedzeniach Komisji Rady Gminy z licznym udziałem
zainteresowanych mieszkańców i z uwzględnieniem opinii z zebrań wiejskich.

stanowisko nr 3/2020 rady Gminy celestynów
z dnia 9 marca 2020r.
w sprawie
proponowanych przez centralny Port komunikacyjny sp. z o.o. wariantów przebiegu a50/s50 zlokalizowanych na terenie Gminy celestynów
Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Gminy Celestynów przyjętego uchwałą Nr 24/03
Rady Gminy Celestynów z dnia 8 lipca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz.
6401 ze zmianami) Rada Gminy Celestynów ustala, co następuje:
§1
Stwierdza się, że czas trwania konsultacji wskazany przez CPK Sp. z o.o. jest

Stanowisko celestynowskiego samorządu jest jednym z tysięcy jakie wpłynęły do inwestora czyli CPK sp.
z o. o. Według pełnomocnika rządu ds. budowy CPK
Marcina Horały, każdy wniosek, czy uwaga, bez
względu czy napisana przez organizację, gminę czy jednego mieszkańca będzie tak samo rozpatrywana. Czas
pokaże czy głos obywateli w tej sprawie zostanie
uwzględniony. Poniżej treść stanowiska i uzasadnienie:

stanowczo zbyt krótki, potrzeba co najmniej 2-3 miesięcy dla rzetelnego przeprowadzenia konsultacji mając na względzie ogromną wagę i skalę tej inwestycji, jak również jej wpływu na życie społeczne, gospodarcze,
uwarunkowania środowiskowe i przyszły rozwój gmin po których terenie planuje się przebieg inwestycji.
§2
Stoimy na stanowisku, że zaproponowane warianty planowanej drogi A50/S50
przez obszar Gminy Celestynów – Drogowe Inwestycje Towarzyszące arkusz 6 – są
nieakceptowalne społecznie w przedstawionej wersji i wymagają w większym lub
mniejszym stopniu modyfikacji przebiegu. Ponadto stwierdzamy, że proponowany
przez inne samorządy wariant rozbudowy DK50 na A50/S50 w obecnym przebiegu, jest całkowicie nie do przyjęcia.
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§3
Po przeprowadzonych rozmowach i spotkaniach z mieszkańcami jak również dyskusji samorządowej stwierdzamy, że:
• w odniesieniu do przebiegu południowego (wariant jasnoniebieski
i granatowy), wskazujemy na konieczność przesunięcia jego przebiegu
w kierunku południowym, omijającym miejscowości Podbiel, Ponurzycę
i Zabieżki od strony południowej, w odległości co najmniej 2 km od zabudowy mieszkaniowej. Pozwoli to zachować integralność terytorialną
Gminy oraz praktycznie wyeliminuje konieczność wyburzeń budynków.
Ponadto przesunięcie na południe spowoduje spełnienie warunku wynikającego z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030
r., który zakładał ring autostradowy przebiegający w odległości ok. 4050 km od centrum Warszawy. Wariant w takim przebiegu byłby dla naszej gminy preferowany.
• w odniesieniu do przebiegu północnego (wariant czerwony, pomarańczowy
i zielony) wskazujemy na konieczność korekty jego przebiegu i maksymalne możliwe oddalenie od miejscowości Pogorzel (min. 1 km) w kierunku zachodnim oraz
wykonanie przejścia pod linią kolejową nr 7 i drogą powiatową nr 2715W tunelem,
aby ograniczyć dominantę oraz uciążliwości związane z generowanym hałasem.
Ponadto wariant ten przebiega w pobliżu działki gminnej 141703_2.0010.1645
obręb Pogorzel Warszawska i koliduje z terenami inwestycyjnymi gminy.
§5
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Celestynów do przekazania powyższego stanowiska do:
1. Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.;
2. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
3. Poseł RP Pani Bożeny Żelazowskiej;
4. Poseł RP Pana Dariusza Olszewskiego;
5. Senatora RP Pana Michała Kamińskiego;
6. Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika;
7. Wojewody Mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłła;
8. Starosty Powiatu Otwockiego Pana Cezarego Łukaszewskiego;
9. Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego Pana Piotra Kudlickiego;
10. Radnego Powiatu Otwockiego Pana Dariusza Grajdy;
11. Radnego Powiatu Otwockiego Pana Romana Srebnickiego;

uzasadnienie
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. prowadzi obecnie konsultacje społeczne
dla projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji
Centralnego Portu Komunikacyjnego". Przez obszar Gminy Celestynów zaproponowane zostało 5 wariantów w dwóch przebiegach planowanej drogi
A50/S50: przebieg północny (wariant czerwony, pomarańczowy i zielony) po
zachodniej granicy Gminy Celestynów (od DK50 na północ), przebieg południowy (wariant jasnoniebieski i granatowy) przecinający Gminę Celestynów
z zachodu na wschód, odchodzący od DK50 w miejscowości Tabor i biegnący na
południe od wsi Regut i DK 50.
Zwracamy uwagę, że krótki czas na konsultacje społeczne (10 luty –
10 marzec 2020 r.) oraz to, że dopiero 17 lutego wpłynęła do Gminy Celestynów prośba o powiadomienie mieszkańców o konsultacjach, a także brak
udziału przedstawiciela CKP sp. z o.o. w spotkaniach, nie pozwolił na pełną
i dogłębną analizę zarówno dokumentu głównego jak i przebiegów tras.
Ponadto ogłoszenie konsultacji w trakcie trwania ferii zimowych na terenie
województwa mazowieckiego, również skraca czas na spotkania i zgłaszanie uwag przez mieszkańców, stowarzyszenia, organizacje oraz samorządy
– co stoi w sprzeczności z ustawową ideą przeprowadzania konsultacji społecznych.
luty/marzec nr 2/3 (255/256)/20 www.celestynow.pl
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Pomimo tak krótkiego czasu odbyło się kilka spotkań, na których podejmowany był temat wariantowego przebiegu A50/S50 po terenie gminy Celestynów.
Mieszkańcy kilku sołectw wyrażają olbrzymie zaniepokojenie zaproponowanymi
przez CPK sp. z o.o. wariantami i są dla nich nieakceptowalne.
Z przeprowadzonej analizy i dyskusji stwierdzono, że przebieg południowy (wariant jasnoniebieski i granatowy) praktycznie likwiduje miejscowość Tabor, a następnie przebiega w odległości zaledwie ok.50 metrów
od obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Regut. Ponadto miejscowości: Podbiel, Ponurzyca, Zabieżki oraz pozostała po wyburzeniach część Tabora, zostają praktycznie odcięte od
reszty gminy. Jest to szczególnie dotkliwe dla osób starszych, dzieci i młodzieży szkolnej w codziennym życiu (znacząco utrudniony dostęp do
ośrodka zdrowia, szkół, przedszkoli, komunikacji kolejowej, kościoła,
urzędu gminy, miejsc pracy, poczty). Znacząco utrudnia zachowanie spójności infrastrukturalnej (gaz, wodociąg, kanalizacja, internet) oraz integralności terytorium gminy. Po raz drugi przecina gminę z zachodu na
wschód w bliskiej odległości od istniejącej DK50. Przebieg ten jest niezgodny z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.,
która zakłada ring autostradowy przebiegający w odległości ok. 40-50 km
od centrum Warszawy, natomiast proponowany przez CPK sp. z o.o. wariant południowy znajduje się w odległości zaledwie ok. 30 km od centrum Warszawy. Dodatkowo byłby w bliskiej odległości od budowanej
obecnie dużej arterii A2 (tj. 19 km).
Proponowana w stanowisku modyfikacja przebiegu wariantów jasnoniebieskiego/granatowego polegałaby na przesunięciu przebiegu na południową granicę Gminy Celestynów, gdzie brak jest zabudowy
mieszkaniowej. Ponadto odległość 2 km od terenów mieszkaniowych zabezpieczałoby mieszkańców od niekorzystnego wpływu A50/S50. Proponowany przez nas przebieg zachowuje integralność terytorialną Gminy
Celestynów, eliminuje lub znacząco ogranicza drastyczne uciążliwości dla
mieszkańców i środowiska, spełnia zapisy 40-50 km ringu AOW, byłaby
optymalnym rozwiązaniem problemu.
W odniesieniu do przebiegu północnego (wariant czerwony, pomarańczowy
i zielony) stwierdzono, że w zdecydowanej części przebiega po terenach Lasów
Państwowych i tylko częściowo przez obszar Gminy Celestynów. Odległość od
miejscowości (Lasek, Celestynów, Dąbrówka, Stara Wieś, Glina jest znacząca –
ponad 1,5 km. W miejscowości Pogorzel zbliża się do obszaru zabudowanego na
odległość ok. 150 m. Ponadto przebiega w pobliżu skansenu historycznego Dąbrowiecka Góra z czasów II Wojny Światowej, przecina Bagno Całowanie i Mazowiecki Park Krajobrazowy.
W stanowisku proponowana jest modyfikacja przebiegu polegająca na maksymalnym, możliwym oddaleniu trasu A50/S50 (ok. 1 km) od obszaru przeznaczonego
pod zabudowę w miejscowości Pogorzel oraz przejścia przez linię kolejową nr 7
i drogą powiatową 2715W tunelem co znacząco powinno ograniczyć negatywne oddziaływanie A50/S50 na mieszkańców i środowisko. Ponadto w rejonie Dąbrowieckiej Góry należałoby zapewnić funkcjonowanie obiektu poprzez wyznaczenie
dogodnego dojścia i dojazd do niego. Wariant ten koliduje z terenami inwestycyjnymi Gminy Celestynów, dla których uchwałą nr 80/19 Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 czerwca 2019r przyjęto Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Mimo powyższych wskazań wariant czerwono/pomarańczowo/zielony nie jest optymalny
W odniesieniu do proponowanego przez niektóre samorządy pomysłu poszerzenia DK50 do standardu A50 w dotychczasowym przebiegu, przez obszar
Gminy Celestynów, stwierdzamy, że taka propozycja jest całkowicie nie do przyjęcia. Można przypuszczać, że na podobnym stanowisku stoi również CPK sp.
z o.o., skoro taki wariant nie jest przez inwestora przedstawiany do dyskusji.
Liczymy na to, że przedstawiane przez nas uwagi i wnioski uzyskają akceptację i będą brane pod uwagę przy decyzji co do wyboru wariantu A50/S50
przez CPK sp. z o.o. Deklarujemy gotowość do wzięcia udziału w kolejnych konsultacjach społecznych tej inwestycji tym razem z aktywnym udziałem przedstawicieli CPK sp. z o.o.
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odpady

STANOWISKO WóJTA I RADy GMINy CeLeSTyNóW

dotyczące wzrostu oPłat za odPady
Poniżej znajdą Państwo stanowisko dotyczące wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które zostało przyjęte na sesji
w dniu 9 marca 2020 r., i które wyraża sprzeciw władz Gminy celestynów wobec tak znaczącego wzrostu opłat.
stwierdza się w nim, że mieszkańcy powinni otrzymać dopłaty od Państwa w wysokości 50% stawki od osoby.
dokument ten jest spójny ze stanowiskami innych samorządów.

stanowisko nr 4/2020
wójta i rady Gminy celestynów
z dnia 9 marca 2020 roku
w sprawie
wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Gminy Celestynów przyjętego uchwałą Nr 24/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 8
lipca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz. 6401
ze zmianami) Rada Gminy Celestynów ustala, co następuje:
§1
Wyrażany sprzeciw wobec tak znaczącego wzrostu opłat za
odbiór odpadów komunalnych.
§2
Po przeprowadzonym przez Gminę Celestynów postępowaniu przetargowym, w którym ofertę złożyła tylko jedna
firma na kwotę ok. 2,5 razy wyższą niż za poprzedni okres,
opłaty za odbiór odpadów segregowanych wzrosły z 11,50 zł
do 26 zł, a niesegregowane z 22 zł do 52 zł za miesiąc, od jakich mieszkańcy płacą obecnie.
Gmina Celestynów uczestniczyła w wielu spotkaniach
i podpisywała się pod postulatami zmian w ustawodawstwie, które mogły by skutkować ostatecznie zmniejszeniem
opłat za odbiór odpadów.
Ceny niestety nadal rosną, brak jest konkurencyjności.
W sąsiednich gminach opłaty np. za odpady segregowane
dochodzą do maksymalnych stawek (tj. 31,5 zł, a niesegregowane 63 zł miesięcznie za osobę).

§3
W związku z powyższym postulujemy o:
• Ustawowe określenie maksymalnych stawek opłat za zagospodarowanie 1 Mg frakcji odpadów komunalnych na RIPOK- ach;
• Dofinansowanie ze strony Państwa, z budżetu Centralnego,
mieszkańców segregujących odpady w wysokości co najmniej 50% stawki – zgodnie z postulatem Stowarzyszenia
„Metropolia Warszawska”;
• Uniemożliwienie sprowadzania odpadów spoza granic Polski;
• Większą kontrolę i działanie służb państwowych w zakresie dzikich wysypisk oraz odpadów niebezpiecznych;
• Konsultacji i uwzględnienia pomysłów i uwag jakie zgłaszają organizacje samorządowe tj. Związek Gmin Wiejskich,
Związek Miast Polskich itp.;
• Przeniesienia części kosztów utylizacji odpadów na producentów np. opakowania zwrotne, możliwość oddania opakowań do sklepu, z którego towar został zakupiony itp.
§4
Liczymy na to, że tak jak Gminie Celestynów, również Państwu Polskiemu, zależy na tym, aby mieszkańcy żyli w zdrowym, bezpiecznym środowisku, a wydatki jakie są ponoszone
z kieszeni obywateli były akceptowalne i nie zawyżane przez
odbiorców oraz przemysł przetwórstwa odpadów.
§5
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Celestynów do
przekazania powyższego stanowiska do: Prezesa Rady Ministrów; Marszałka Sejmu RP; Marszałka Senatu RP; Posłów i Senatorów z Województwa Mazowieckiego; Ministra Środowiska;
Wojewody Mazowieckiego; Marszałka Województwa Mazowieckiego; Samorządów Gmin z Województwa Mazowieckiego.
luty/marzec nr 2/3 (255/256)/20 www.celestynow.pl
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uwaGa!
zamknięcie przejazdu kolejowego w celestynowie
Firma budimex s.a. informuje, że 11 marca została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na
ul. Jankowskiego w celestynowie. został całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów przejazd kolejowo-drogowy.
rzez przejazd dopuszczone jest pieszych, ale wyłącznie po wyznaczonym ciągu do ruchu pieszego. Objazd
dla pojazdów zaplanowano ulicami:
Obrońców Pokoju, Prostą, Otwocką,
Św. Kazimierza. Przewidywany okres
zamknięcia przejazdu to około 3-4 miesiące, a wic do wakacji.
Wyłączenie przejazdu z ruchu pojazdów wynika z realizacji zadania pn.:
„Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Lublin –
Dorohusk - Granica Państwa. jest ono
realizowane niezależnie od planowanej budowy tunelu w ul. jankowskiego w celestynowie.
Modernizacja
linii
kolejowej
w pierwszej wersji przewidywała budowę tunelu, albo wiaduktu. Jednak
protesty części mieszkańców i brak decyzji w tej sprawie poprzedniego wójta
sprawiły, że inwestor jeszcze w 2014
roku wycofał się z budowy bezkolizyjnej przeprawy. Wójt Witold Kwiatkowski i radni poprzedniej i obecnej
kadencji stwierdzili, że pozostawienie

P

przejazdu w obecnej formie sparaliżuje
ruch kołowy w Celestynowie min. ze
względu na zwiększony ruch pociągów
(dwa torowiska), co spowoduje, że
przejazd będzie znacznie częściej zamykany niż obecnie. Dlatego też po
wielomiesięcznych negocjacjach z PKP
SA, a następnie z Powiatem Otwockim,
zdecydowano, że tunel trzeba wybudować, a koszty (szacowane na ok.24
mln zł) zostaną podzielone: PKP SA
w kwocie do ok.13 mln. zł (środki
unijne), Powiat Otwocki w kwocie 2.5
mln. zł i Gmina w kwocie ok. 8 mln. zł.

Aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na to
zadanie.
O ile zgłosi się wykonawca, zaoferowana przez niego cena będzie niższa
lub nie przekroczy znacząco zakładanych 24 mln zł, a powiat otwocki przekaże
Gminie
Celestynów
ul.
Jankowskiego, aby gmina mogła tę budowę realizować – prace projektowe
rozpocząć się mogą jeszcze w tym
roku. Cała budowa wraz z wykonaniem
dokumentacji mogłaby być zrealizowana w latach 2020-2023.

PrzeJazd koleJowy
w zabieżkach zamknięty
Firma budimex s.a. informuje, że od dnia 18.03.2020 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu, tj. zostanie całkowicie wyłączony z ruchu
pojazdów przejazd kolejowo-drogowy w ciągu drogi powiatowej w zabieżkach.
Objazd dla pojazdów zaplanowano przez ul. Malowniczą w miejscowości Zabieżki, dalej ul. Olchową i Słoneczną w miejscowości Kąty. Do ruchu pojazdów zostanie udostępniony tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy w Kątach w ciągu ul.
Olchowej. Natomiast przystanek komunikacji zastępczej usytuowano w Kątach przy ul. Słonecznej (na przeciw szkoły). Przewidywany termin zamknięcia przejazdu potrwa około 3-4 miesięce.
Wyłączenie przejazdu z ruchu pojazdów wynika z realizacji zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa
Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin-Dorohusk-Granica Państwa”.
luty/marzec nr 2/3 (255/256)/20 www.celestynow.pl
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ruszył druGi etaP
budowy kanalizacJi
24 lutego 2020 r. została podpisana umowa
na budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pogorzel. wykonanie zadania zostało
podzielone na dwa
etapy: pierwszy etap to
opracowanie dokumentacji projektowej, która
powinna został wykonana do końca sierpnia
2020 r. drugim etapem
są prace budowlane,
które zakończą się do
końca czerwca 2021 r.
udowa
kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Pogorzel to rozbudowa sieci w ulicach Polna i Piękna
w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej długości ok. 1 500 m
wraz z przykanalikami do granicy działek wszystkich zabudowanych nieruchomości.
Wykonawcą zadania jest firma PHU
Hydromix Sebastian Piętka ze Starej

B

narada w sprawie budowy kanalizacji
Huty k. Garwolina. Kwota całości zadania to 1.400.000 zł.
Ww. zakres prac jest kolejnym zadaniem w ramach projektu „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II” na który Gmina
Celestynów pozyskała rekordowe dofinansowanie w kwocie 22 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Pogorzeli

i
Środowisko
2014-2020.
W ramach tego
projektu realizowane są już w terenie dwa zadania:
budowa kanalizacji
na ulicach: Laskowska, Zwycięzców, Orzeszkowej,
Szkolna, Podgórna,
Leśna – Zlewnia
Radzińska w Celestynowie oraz budowa kanalizacji
w ulicach: Witosa,
Narutowicza,
Osiecka, Partyzantów – Zlewnia Witosa
w Celestynowie.
Ponadto ogłoszono kolejne cztery
przetargi na budowę kanalizacji
w miejscowościach: Dąbrówka i Stara
Wieś, Glina, Ul. Radzińska i drogi przyległe
w Celestynowie, ul. Wojska Polskiego w
Celestynowie. W ciągu najbliższych tygodni zostaną wyłonieni wykonawcy na
wszystkie powyższe zadania.
KBN

Prace kanalizacyjne na ul. osieckiej
luty/marzec nr 2/3 (255/256)/20 www.celestynow.pl
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Serce wolontariatu w Celestynowie

Gminne stowarzyszenie wolontariatu ,,serce
sercu’’ w dniu 10 marca 2020 r, w łączniku hali
sportowej w celestynowie, zorganizowało
spotkanie z okazji dnia kobiet.
elem spotkania było m.in. przedstawienie planów
Stowarzyszenia działającego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie. ,,Serce sercu’’ Gminne Stowarzyszenie Wolontariatu w Celestynowie powstało
19 lutego br. z inicjatywy pracowników Urzędu
Gminy w Celestynowie. Głównym celem Stowarzyszenia jest zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań
o charakterze wolontariuszy w różnych dziedzinach

C

życia. Jednocześnie stowarzyszenie w swoich planach przewiduje organizację imprez kulturalnych,
seminariów, spotkań, uroczystości dotyczących wolontariatu oraz uczestnictwo w działaniach lokalnych. Wszelkie informacje dotyczące Gminnego
Stowarzyszenia Wolontariatu udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, w pokoju nr 38
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wolontariatcelestynow@wp.pl
Na spotkanie zaproszono jedną z najstarszych
mieszkanek Celestynowa, elżbietę Kamińską (95
lat), która w czasie swojego życia zawodowego była
jedną z inicjatorek wielu czynów społecznych. Organizowała zbiórki funduszy na budowę m.in
Ośrodka Zdrowia, dożywiania dzieci szkolnych,

wspierała, wraz z innymi, powstanie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska: z siecią sklepów, rozlewnią oranżady, składem węglowym, i sześć lat
prowadziła społecznie księgowość Komitetu Budowy Gazociągu.
– W latach 50, 60 i 70 społeczność Celestynowa
była niezwykle zintegrowana i wrażliwa – podkreśliła
elżbieta Kamińska i życzyła członkom stowarzyszenia
podobnej integracji w działaniu na rzecz innych, a wójtowi Witoldowi Kwiatkowskiemu podziękowała za to,
że Celestynów i Gmina z roku na rok pięknieją.
Była też część artystyczna. Monika Zachaj zagrała
kilka japońskich melodii na instrumencie o nazwie
shamisenie, ale w wersji tsugaru janisen (wyglądem
przypominający banjo, ale znacznie większy). UG

o japońskich seniorach i wolontariacie, przy zielonej herbacie
celestynowskie koło seniorów zaprosiło 26 lutego mieszkankę gminy, panią monikę zachaj,
która ma męża Japończyka i dość dobrze zna Japonię, aby opowiedziała członkom koła o życiu
tamtejszych seniorów. w kraju kwitnącej wiśni,
według statystyk, żyje aż 70 tys. stulatków!
relegentka zaczęła swój wykład właśnie od wyjaśnienia przyczyn japońskiej długowieczności.
Okazało się, że recepta jest prosta: ruch, odpowiednia dieta z dużym udziałem ryb, aktywność społeczna i dobra opieka medyczna. Podczas wykładu
była krótka przerwa na degustację zielonej herbaty,
znanej również poza granicami Japonii, również
w Polsce, ze swoich prozdrowotnych właściwości.
Po degustacji, która z pewnością zwiększy spożycie
green tea w gminie Celestynów, pani Monika opowiedziała, jak Japończycy rozwiązują problemy
starzejącego się społeczeństwa. Mają, o czym nadmieniła wcześniej, dobrze rozwinięty system opieki
nad osobami starszymi. Seniorzy są podzieleni na

P

grupy, czy też kategorie, w zależności od tego jakiej
pomocy potrzebują, czy wymagają leczenia, czy
trzeba im robić zakupy lub dotrzymać towarzystwa,
bo są samotni itp. Ta pomoc w znacznej części
opiera się również na wolontariacie seniorów. Prezentację zamykał pokaz slajdów szczegółowo ob-
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jaśniający formy wolontariatu seniorów w Japonii, jako że ponad 60% osób powyżej 65. roku
życia udziela się tam społecznie, do czego pani
Monika namawiała gminnych seniorów. Tym bardziej, że wójt Gminy Celestynów ogłosił rok 2020
Rokiem Wolontariatu.
M.Z.
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wsPólnie
walczmy z zarazą
Światowa wojna z koronawirusem toczy się na setkach
frontów. Polacy nie zbagatelizowali zagrożenia
i chociaż życie w czasach zarazy niesie za sobą
sporo wyrzeczeń i ograniczeń, to właśnie
dzięki nim jej skutki możemy zminimalizować.
mina Celestynów natychmiast zareagowała, gdy ogłoszono stan
epidemiczny w kraju. Prace rozpoczął
sztab kryzysowy, który po kierownictwem Wójta Witolda Kwiatkowskiego
rozpoczął m.in. działania w zakresie
podległych jednostek i obiektów, jak
również kampanię informacyjną.

G

najważniejsze informacje
i zasady postępowania,
jakie powinni znać mieszkańcy:
- pozostawanie w domach i częste mycie rąk,
śledzenie na bieżąco komunikatów
rządu i stosowanie się do zaleceń instytucji państwowych;
- ograniczony został kontakt interesantów z Urzędem Gminy
i jednostkami podległymi (GOKiS, Gospodarka Komunalna, GOPS, ZOSZ);
- prośba, aby sprawy były załatwiane w miarę możliwości
online – poprzez e-PUAP, e- maile lub telefonicznie;
- w związku z zamknięciem szkół, przypominamy, że to nie są ferie, dzieci
i młodzież mają obowiązek realizacji programów w zdalnym nauczaniu;
- prośba o pilnowanie, aby przebywały w domu, a nie grupowały się na placach
zabaw, boiskach czy ulicach – policja ma to sprawdzać;
- Ośrodek Zdrowia w Celestynowie ograniczył wizyty pacjentów – należy
zgłaszać się telefonicznie do rejestracji, jak również w sprawie wypisania recept;
- zamknięcie Targowiska „Mój Rynek” w Celestynowie oraz wszystkich miejsc

rekreacji, boisk, placów zabaw, hali sportowej itp. – tam,
gdzie przebywają duże skupiska mieszkańców;
- odwołanie konkursów, zawodów sportowych
oraz spotkań i zebrań z mieszkańcami;
- apel do kupców, aby zaopatrzyli sklepy
w dozowniki do dezynfekcji rąk dla kupujących lub jednorazowe rękawiczki i upominanie klientów by zachowywali
odstępy od siebie i pracowników, płatności
dokonywać kartami lub telefonem,
e-płatnościami, a nie pieniędzmi,
które mogą posiadać na swojej
powierzchni zarazki;
- apel do mieszkańców, sąsiadów
o pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych w codziennym robieniu zakupów, wykupu leków itp.
Do czasu oddania tego numeru do druku, nie odnotowano na terenie naszej gminy ani jednego zakażenia. Tak trzymać, nie dajmy się jednak uśpić pozorom, bo
walka trwa. Myjmy ręce wodą i mydłem bardzo dokładnie, wycierajmy
klamki, nie wychodźmy poza działkę szczególne, jeśli jesteśmy w wieku zagrożonym
lub mamy jakieś choroby obniżające odporność. Miejmy nadzieję, że odpowiedzialne
działania nas wszystkich spowodują ograniczenie zakażeń, a utrzymywanie higieny,
wzmożone mycie rąk, niech nam zostanie jako nawyk na zawsze.
aktualne komunikaty w tej sprawie prosimy śledzić na stronie urzędu
Gminy w celestynowie http://www.celestynow.pl/ lub na Fb gminnym
https://www.facebook.com/urzadGminycelestynow/
Witold Kwiatkowski
Wójt Gminy Celestynów

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? zadzwoń pod numer 800 190 590!
Powyższy numer to infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie
Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Otwocku tel.:22 779 48 33; 22 779 26 63; tel. kom. 515 256 220 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Ponadto dodatkowe informacje dostępne są na stronach Głównego inspektoratu sanitarnego:
https://www.gov.pl/…/informacja-glownego-inspektora-sanitar…
https://gis.gov.pl/…/20…/03/ulotka-dezynfekcja_ra%cc%a8k.pdf
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
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„GMINA Z DOBRyM KLIMATeM”

doPłaty do wymiany Pieca
9 marca 2020 r. rada Gminy celestynów przyjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia „regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji
celowych z budżetu Gminy celestynów, na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach
jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności
energetycznej oraz kryterium ekologicznego
w ramach działań Gminy celestynów skoncentrowanych wokół idei „Gmina z dobrym klimatem”
co to oznacza?
Na podstawie uchwalonego Regulaminu, Wójt Gminy Celestynów udzieli
dofinansowania mieszkańcom Gminy
Celestynów na wymianę źródeł ciepła.
kto może ubiegać się o dotację i co może być
przedmiotem dofinansowania ?
Dotację mogą uzyskać Wnioskodawcy
posiadający prawo do dysponowania
na cele budowlane nieruchomością
położoną na terenie Gminy Celestynów, na której realizowane będzie
przedsięwzięcie. Dotacja udzielana jest
na wymianę starego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym (tj. węglem,
drewnem, miałem, koksem), na: kotły
gazowe (wyłącznie) w miejscowościach, gdzie usytuowana jest sieć gazowa lub opracowywany jest jej projekt
i kotły węglowe lub peletowe co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN
303-5:2012 w pozostałych miejscowościach.
Jakie koszty obejmie dofinansowanie ?
Dofinansowanie pokrywa koszty: zakupu kotła gazowego; zakupu kotła
węglowego lub peletowego co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN
303-5:2012;4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów pozostałych tj.: kosztów
dokumentacji
technicznej
niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia, kosztów opinii kominiarskiej, kosztów wykonania lub modernizacji
instalacji wewnętrznej rozprowadzającej ciepło w budynku (rury, zawory, kaloryfery, grzejniki, etc.), kosztów

demontażu starego kotła, kosztów
montażu nowego kotła.
ile wyniesie dofinansowanie?
Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 60 % udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie
więcej niż 4000,00 zł.
Jak uzyskać dofinansowanie?
Po ogłoszeniu naboru należy złożyć
wniosek, który będzie do pobrania siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej. do wniosku należy załączyć:
- oświadczenie potwierdzające prawo
do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane;
- w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności;
- w przypadku emerytów dokument potwierdzający uprawnienia emerytalne;
- w przypadku rencistów dokument
potwierdzający uprawnienia rencisty.
Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję,
ubiegający się o dofinansowanie, (jeśli
spełni warunki tj. wniosek zostanie złożony w terminie naboru, wraz z wymaganymi załącznikami), zostanie powiadomiony o terminie podpisania
umowy.
Dopiero po podpisaniu
umowy, Wnioskodawca może dokonać
zakupu źródła ciepła (pieca). Po zawarciu umowy, zakupuje się piec, dokonuje demontażu starego i montażu

nowego pieca, a następnie Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji. Wniosek o wypłatę dotacji będzie
do pobrania w siedzibie Urzędu oraz na
stronie internetowej Urzędu. W celu
rozliczenia i wypłaty dotacji wnioskodawca zobowiązany jest do: złożenia
kompletnego wniosku o wypłatę dotacji w terminie określonym w Umowie,
wraz z załącznikami w postaci: faktury
potwierdzające poniesione wydatki na
realizację przedsięwzięcia –dokumenty
te powinny jako nabywcę wskazywać
Wnioskodawcę; dokumentów potwierdzających demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji,
wystawionych przez uprawnionego
przedsiębiorcę; protokołu uruchomienia zakupionego kotła sporządzonego
i podpisanego przez osobę uprawnioną;d) opinii kominiarskiej; deklaracji
zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE / WE lub B).
Pozytywny wynik analizy przedłożonych do wniosku o wypłatę dotacji dokumentów jest warunkiem wypłaty
dotacji. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany rachunek bankowy
w terminie 30 dni od daty wpływu
wniosku o wypłatę dotacji.
kto ma pierwszeństwo?
Wnioski złożone przez rencistów, emerytów (tj.kobiety po 60 roku życia, mężczyźni po 65 roku życia) oraz osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności
rozpatrywane będą w pierwszej kolejności. Pozostałe wnioski rozpatrywane
będą według kolejności wpływu do
Urzędu Gminy w Celestynowie (liczy się
faktyczna data wpływu do Urzędu).
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki komunalnej Ochrony
Środowiska Porządku Publicznego
i Obrony Cywilnej. II pietro, pok.39. Tel.
22 78970 60 wew.137
„Regulamin….” stanowi załącznik do
uchwały Rady Gminy z dn 9 marca br.
i jest dostępny na BIP Gminy Celestynów.
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XXX laT współpracy z gminą clapiers

bliŹnięta z wyboru (2)

bliźniaczość dwóch gmin o podobnej wielkości,
francuskiej clapiers oraz polskiej gminy celestynów ma dosyć zabawne korzenie. najlepiej
sam napisze o tym profesor sylwester Porowski, pomysłodawca tej inicjatywy, która z całą
pewnością wpłynęła na rozwój naszej miejscowości, ale również wzbogaciła życie sporej grupie mieszkańców obu gmin i dostarczyła
niezapomnianych wrażeń młodzieży biorącej
udział w wymianie polsko-francuskiej.
yłyśmy z przyjaciółkami Monique
w Avinion, siedzibie papieży. Widziałam miejsca gdzie w ulicznych teatrach występował Gerard Philipe,
genialny aktor, znany z filmu Fanfan Tulipan (1952), zmarły w wieku 38 lat na
raka wątroby. Pierwszy raz wówczas
spotkałam się z obchodem Walentynek
– 14 lutego.
Podziwiałam Clapiers czyste,
dobrze zorganizowane, szczycące się
tym, że w kolejnych wyborach, w swojej kategorii, zdobywało pierwszeństwo w skali Francji pod względem
frekwencji wyborczej - powyżej 80%.
Tam zauważyłam dużą aktywność

B

mieszkańców. Spotykali się w wolnym
czasie w klubach w różnych grupach
zainteresowań: ekolodzy, miłośnicy
malarstwa, filmów, chodzili na zajęcia
sportowe czy muzyczne. Monique
śpiewała w chórze gospels.
Kilkukrotnie spotykaliśmy się
w różnych domach, aby zjeść kolację,
Rozmowy przy stole z gospodarzami
były świetną lekcją języka. Pamiętam
też, że w ulubionym miasteczku Monique Les Baux-de-Provence zmarzłam
jak nigdy w życiu. Wiał mistral, wiatr,
który wieje tylko w Prowansji. Przy
temperaturze w granicach zera przenikał do „szpiku kości”, wtedy zrozumiałam to wyrażenie.
Magali, też pracownica merostwa,
z mężem pilęgniarzem z zawodu, którzy hodowali króliki w ramach hobby,
zabrali mnie do Cassis na Lazurowym
Wybrzeżu, w cudne miejsce. Tam zjadłam pierwszy raz w życiu ostrygę,
ŻYWĄ, myślałam, że jej nie przełknę, ale
okazało się, że nie taki diabeł straszny...
Urzekły mnie mimozy. Pamiętam kiście żółtych, drobniutkich, pachnących

odurzająco kwiatów na krzewach
wokół domu zubożałej arystokratki,
u której nocowaliśmy, właścicielki winnicy. Dom był częściowo wynajmowany, z nami do kolacji zasiadało
małżeństwo ze Szwajcarii. Pamiętam
też ogromną magnolię, ponoć 400-letnią, i wielkie szyszki leżące wokół pnia,
zabrałam kilka na pamiątkę.
Kolejnego dnia było zwiedzanie
St.Tropez i miejsc znanych z filmów
o żandarmie, z Luisem De Funesem
w roli głównej. Celem naszego wyjazdu
miało być odwiedzenie grobu Gerarda
Philipa, ale skończyło się na obiedzie w
jakiejś miejscowości z malowniczymi
kanałami.
Jakie było moje zdziwienie, gdy
w 2016 roku pojechałam z moimi kuzynami z Kłodzka na Lazurowe Wybrzeże
do Port Grimaud. Pojechałam tam
trzeci raz w 2018 roku i wtedy Monique
z mężem przejechali do mnie, abyśmy
mogli dokończyć wycieczkę sprzed 22
lat i odwiedzić grób wielkiego francuskiego aktora w Ramatuelle koło Saint
Tropez.
Lucyna Rutkowska
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GoŚcinna Gmina
wizyta delegacji z clapiers w gminie celestynów w 2017 r.
Gościnna gmina
Bardzo się cieszę, że
mogę
poświadczyć
o żywym partnerstwie
z przyjaciółmi z Celestynowa. To już 30 lat bliźniaczej współpracy.
W 1996 roku pojechałem
do Celestynowa, bliźniaczej gminy Clapiers od 1990 roku, z grupą dwudziestu
nastolatków i odkryliśmy niezwykłą gościnność polskich przyjaciół. Zadurzyliśmy się w cudownej scenerii celestynowskich lasów i łąk, która była znacząca
dla wielu młodych ludzi w tamtym czasie. Ta sceneria
i ludzie mieli i mają moc przyciągania, tak więc
wkrótce ponownie przyjechałem do polskich znajomych i odtąd stale utrzymujemy osobisty kontakt.
Od kiedy zostałem burmistrzem Clapiers, my
i mój przyjaciel yves Fanjaud ożywiliśmy dynamikę
naszych wzajemnych stosunków i cieszymy się, że te
więzi pozostają przyjazne i silne.
Z niecierpliwością czekam na udział w jubileuszowych uroczystościach z okazji 30 rocznicy naszego
bliźniaczego partnerstwa we wrześniu tego roku
Z wyrazami przyjaźni z Clapiers!
Eric Penso
Mer Clapiers
Początki partnerstwa między gminą clapiers
a gminą celestynów
Partnerstwo między Celestynowem i Clapiers
ma swoje początki
w spotkaniu w 1990 roku
dwóch osób, naukowców
uniwersyteckich, profesora Pelous z Montpellier
i profesora Porowskiego

z Warszawy. Ten ostatni zaproponował żonie Jacquesa
Pelousa, pani Maryse Pelous, mojej zastępczyni, partnerstwo między gminą Clapiers a gminą Celestynów,
gdzie pracował w laboratorium wysokich ciśnień, będącym placówką Uniwersytetu Warszawskiego.
To partnerstwo sformalizowane 30 lat temu, dało
wszystkim możliwość wzajemnego poznania się podczas kilku wzajemnych podróży w Polsce i we Francji.
Najważniejszym wydarzeniem była obecność w Celestynowie delegacji z Clapier 1 maja 2004 r. podczas
oficjalnego wstąpienia Polski do Unii europejskiej.
Polacy byli zainteresowani kulturą, funkcjonowaniem
naszej demokracji miejskiej, a także organizacją inkubatora przedsiębiorczości w Cap Alpha w Clapiers.
Ze swojej strony mieszkańcy Clapiérs mogli obserwować rozwój gospodarki Celestynowa i Polski, pogłębić znajomość historii tego kraju, z którym mieliśmy
i mamy szczególne stosunki.
Mam nadzieję, że Polacy i Francuzi będą mieli
dużo czasu na wymianę, aby poznać się lepiej, a tym
samym uczestniczyć w budowie wspólnej europy.
Były Mer
Pierre Maurel
wzajemne wizyty
W Clapiers przez ostatnie
sześć lat przejąłem prowadzenie partnerstwa
między naszymi dwoma
gminami i utrzymanie
tych relacji, utworzonych
trzy dekady temu. Miałem przyjemność poprowadzić delegację, która została przyjęta
w Celestynowie w lipcu 2017 r. Bardzo miło wspominam to ciepłe przyjęcie przez ludzi, którzy zostali naszymi przyjaciółmi, otwartość wszystkich, a przede
wszystkim wójta Witolda Kwiatkowskiego.
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To pozwoliło nam poznać się, zrozumieć
i docenić.
Nasze wymiany delegacji były bogate i różnorodne, również dzięki łumaczom, ale mam nadzieję,
że młode pokolenia będą już porozumiewały się bez
ich pośrednictwa, bo górę weźmie znajomość języka
międzynarodowego.
Z prawdziwą przyjemnością powitaliśmy waszą
delegację w naszym domu w lipcu 2018 r. Chciałbym,
abyście jeszcze bardziej poznali nasz region, abyśmy
jeszcze bardziej przedstawili wam funkcjonowanie
naszego miasta, tym bardziej, że wykazaliście zainteresowanie naszym stylem życia, europejczyków
z Południa Francji.
Chciałbym, abyśmy nadal się spotykali i dzielili,
a będzie nas wiecej w naszych dwóch społecznościach, którzy będą ciekawi siebie nawzajem, aby się
lepiej doceniać, wyzbyć uprzedzeń, jeżeli takowe są,
aby zapanował wzajemny szacunek godny prawdziwych przyjaciół.
Wiedza o ludziach, innych kulturach i narodach
jest czynnikiem pokoju. Partnerstwo miast jest niezwykle cenne dla europejskiej integracji. Łączmy się
i poznawajmy się. Francja i Polska od wieków ma
szczególne relacje, mieliśmy nawet wspólnych królów i królowe, Polacy i Francyzi walczyli wielokrotnie ramię w ramię przeciw swoim wrogom. Cieszy
mnie, że rok naszego lubileuszu partnerstwa bliźniaczego zbiega się z rocznicą Bitwy Warszawskiej
1920, bo w tym wspaniałym zwyciestwie mieli
udział także Francuzi. Do zobaczenia we wrzećniu celestynowscy Przyjaciele !
Yves Fanjaud
Zastępca Mera do spraw bliźniaczości

14 gmina oTwiera się na ŚwiaT

celestynów – sakaki
Polsko – JaPońskie bliŹniaki

delegacja z japońskiego miasta sakaki planuje
przyjechać do Polski 13 października, by podpisać
porozumienie partnerskie z Gminą celestynów.
iasto Sakaki leży w prefekturze
Nagano w centrum Japonii, na
wyspie Honsiu. Miasto jest bardzo
piękne położone pomiędzy najwyższymi w tym kraju górami i nad najdłuższą rzeka w Japonii - Chikumą.
Obecnie mieszka w nim ponad 14 tysięcy osób. Są tam trzy szkoły podstawowe, ale znane jest głównie
z przemysłu, ma w nim siedzibę wiele

M

Ciekawostką jest, że nazwę sakaki ma
roślina zwana japońskim świętym drzewem. Jej łacińska nazwa to cleyera japonica. Jest jeszcze dość mało znana
w Polsce.
To zimozielone drzewko ozdobne,
tworzące gęstą koronę, ma podłużne,
duże ciemnozielone, błyszczące liście.
Młode przyrosty i liście są czerwonawo
zabarwione. Wiosną zakwita gronami
pięknie pachnących, kremowych bądź
różowawych kwiatów.
W japońskiej religii shinto jest to najważniejsze drzewo święte, a jego ulistnione

międzynarodowych korporacji. Sakaki
nazywane jest miastem miecza, ponieważ produkuje się tu słynne japońskie
miecze, samurajskie katany.
Jest to również bardzo modne nie
tylko wśród Japończyków miejsce wy-

poczynku, bowiem w tamtejszych górach są gorące źródła lecznicze.
Delegacja miasta Sakaki 13 października ma podpisać porozumienie z władzami samorządowymi Gminy Celestynów, a 14 października wyjedzie do Krakowa, by zwiedzić to stare historyczne polskie miasto, gdzie znajduje się również
centrum sztuki japońskiej założone z inicjatywy reżysera Andrzeja Wajdy i jego
żony, Krystyny Zachwatowicz.
Powrót delegacji do Japonii planowany jest na 15 października.
Ryotaro Sakamoto
gałązki mają przynosić szczęście, bogactwo i oczyszczać dom od złych wpływów.
W Polsce, gdzie ociepla się klimat,
sakaki staje się coraz popularniejsze,
wytrzymuje bowiem mróz do minus 18
stopni Celsjusza. Może być hodowane
w ziemi lub w donicach jako ozdoba tarasów. Dobrze przyjmuje przycinanie
i formowanie. Lubi półcień, ziemię żyzną
i wilgotną. Bez ingerencji sekatora wyrasta na wysokość do 6 metrów.
Warto się tym drzewkiem zainteresować, jako ozdobą celestynowskich
ogrodów i ulic.
zds
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szanowny Panie merze
W związku z kolejnym wyborem Pana kandydatury na tak zaszczytną funkcję Mera Clapiers proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji od Wójta Gminy Celestynów , całego samorządu oraz Mieszkańców.

Eric Penso - Mer Clapiers

To stanowisko jest efektem społecznego zaufania, które zaskarbił Pan sobie przez
ostatnie lata zarządzając gminą. Jednak każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje
i wyzwania. Niech ta kadencja pozwoli Panu kontynuować rozpoczęte inicjatywy oraz
umożliwi wdrażanie nowych przedsięwzięć. Patrząc w przyszłość ufam, że współpraca
naszych gmin zaowocuje nowymi, kreatywnymi projektami, a zbieżność w postrzeganiu pracy samorządu przepełnią nasze wspólne zawodowe plany na jeszcze wiele,
wiele lat. Jednocześnie jestem pełni uznania dla wszystkich radnych miasta, którzy
w nadchodzącym czasie będą z Panem współpracować. Pragnę, aby ich zaangażowanie i doświadczenie przyczyniło się do jak najlepszej współpracy naszych miast bliźniaczych. Życzę wielu sukcesów i osobistej satysfakcji , zwłaszcza w tych trudnych dla
nas wszystkich czasach
Pozdrawiam
Wójt Witold Kwiatkowski

ODWIeDZILI PAWIAK I POLIN

uczniowie klas 7 i 8 ze szkoły Podstawowej
w regucie, 9 stycznia, pod opieką łucji ocypy
i krystyny rosłonek, byli na wycieczce w muzeum więzienia Pawiak przy ulicy dzielnej
24/26 na warszawskim muranowie.
odczas
niezwykłej
lekcji
historii
z przewodnikiem, poznali miejsce związane z historią i działalnością bohaterów powieści Aleksandra
Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Usłyszeli przejmującą opowieść o tej niemieckiej katowni, bestialskich przesłuchaniach i torturach, jakich doświadczali

P

więźniowie zarówno w więzieniu przy ulicy Pawiej,
jak i siedzibie Gestapo przy ówczesnej Alei Szucha
(dziś Różanej). Uczniowie zwiedzili całe muzeum, zobaczyli makietę więzienia z okresu okupacji i poznali
historię Pomnika Drzewa Pawiackiego. Ważnym elementem wycieczki była możliwość zadawania pytań
na tematy związane z Pawiakiem.
Drugim punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich połączona z uroczystym
finałem projektu – ogólnopolskiego konkursu „Pamięć dla Przyszłości”, w którym nasi uczniowie zdobyli
wyróżnienie za film „Szafka, która wiele widziała”.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
uczniowie mieli okazję podziwiać wystawy stałe,
składające się z interaktywnych instalacji. Pani przewodniczka pomogła dzieciom zrozumieć tragiczną
historię wyznawców judaizmu. Uświadomiła również,
że dziedzictwo żydowskie stanowi integralną część
historii Polski. Uczniowie dostrzegli jak istotny wkład
miał naród żydowski w rozwój polskiej kultury, nauki,
a także gospodarki.
Wyjazd do Warszawy był wyjątkową lekcją historii, która na pewno pozostawi w uczniach niezapomniane wrażenia.
AK

naukowa i akademicka sieć komputerowa – Państwowy instytut badawczy nagrodził szkołę w regucie
w konkursie „Pamięć dla Przyszłości” za film „szafka, która widziała”
tzw. pracownią mobilną, składającą się z 16 laptopów z punktem dostępu do internetu.
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akcja zima

Podsumowanie

akcJa zima 2020
w okresie minionych ferii Gminny ośrodek kultury i sportu w celestynowie przygotował ofertę bezpłatnych zajęć artystycznych, sportowych oraz
częściowo odpłatne, dofinansowane wyjazdy autokarowe dla dzieci w wieku od 6 lat.
ajęcia stacjonarne odbywały się na Hali Sportowej pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Z warsztatów artystycznych w jednym dniu korzystało średnio 36
osób, a z zajęć sportowych około 30 dzieci, podzielonych na grupy. Uczestnicy zajęć plastycznych wykonywali m.in. osikowe kwiaty, zdobili drewniane zające, malowali na profesjonalnych podobraziach. Na zajęciach sportowych dzieci brały udział w grach i zabawach drużynowych.
W ramach Akcji Zima 2020 zorganizowano cztery wyjazdy autokarowe do Warszawy. Z jednego wyjazdu korzystało 45 osób. Dzieci mogły posłuchać m.in. o legendach
warszawskich, zobaczyć film pt. „Doktor Dolittle”, posłuchać musicalu „Adonis ma gościa” w Teatrze Roma oraz pobawić się w salonie rozrywkowym „Kolorado”. Cieszymy
się, że nasza oferta na ferie spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, mamy nadzieję że przygotowane dla dzieci atrakcje na długo zostaną w ich pamięci. GOKiS

Z
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kuliG na kołach
luty to tradycyjny czas kuligów. emerytowani
nauczyciele warszawskich szkół skorzystali z zaproszenia koła Gospodyń w dąbrówce i pod koniec stycznia zajechali autobusem pod remizę,
gdzie czekały na nich trzy wozy konne dostosowane do przewozów turystycznych, tyle, że nie
na płozach, a na kołach. Poza tym wszystko było
jak należy.
kopyta i radosnym śpiewem ruszyli z kopyta w las
na Dąbrowiecką Górę. Rej wodził i kolumnę wozów
prowadził, naturalnie, Witt Laskus. Po godzinnej przejażdżce po dąbrowieckich borach pachnących sosnową żywicą, powrócili przed remizę, gdzie płonęło
już ognisko, a pod wiatą czekały niecierpliwie na
opieczenie smakowite kiełbasy. Goście piekli je przy
chóralnym śpiewie pod kierunkiem niezmordowanego Witka i robili pamiątkowe zdjęcia.
W międzyczasie panie z Koła Gospodyń szykowały solidniejszy poczęstunek, zdobiły świetlicę,
stoły zastawiały pysznościami, a „Podbielanki” szlifowały swoje pieśni, którymi chcieli zachwycić „miastowych” gości.
Po jakimś czasie, gdy po kiełbaskach został tylko
smak na podniebieniu, a ognisko pokryło się popiołem, świetlica zapełniła się. Nauczyciele zasiedli za
stołami, a Witek przywitał ich słowami: - Witajcie
u siebie! Przecież każdy z was korzeniami sięga wsi.
Słowa te trafiły w sedno, bo dostał gromkie
brawa. I zaczęło się karnawałowe biesiadowanie.
„Podbielanki” śpiewały, a nauczyciele razem z zespołem, bo większość z pieśni była im znana. Zabawa zaczęła nabierać tępa. Muzyka, śpiew i dobry nastrój
udzielił się wszystkim do tego stopnia, że wiele par
ruszyło w tany.
- Będziemy tu częstymi gośćmi – zapowiedziała
jedna z byłych nauczycielek warszawskiego liceum.
– Czujemy się u was, jak - co pamiętam z dzieciństwa
- w mojej rodzinnej wsi podradomskiej. Też w karnawale urządzano wieczornice, podczas których nasze
mamy i babki darły gęsie pióra na poduchy i pierzyny,
śpiewały, opowiadały różne baje, a kiedy przybywali
chłopcy z muzyką - tańczono. Z łezką w oku wspominam te lata właśnie tu. Wielkie dzięki – powiedziała
i chusteczką otarła oczy.
Nic dziwnego, że bawiono się do późnej nocy...
Cóż, warto by w innych sołectwach zawiązały się Koła
Gospodyń i podobnie jak kiedyś pożytecznie wypełniały czas mieszkańcom i tak jak kiedyś organizowały
różnego rodzaju kursy, szkolenia, wspominki o dawnych czasach... Dziś Koła Gospodyń mogą liczyć na
różnego rodzaju dofinansowania, nie tylko z budżetu
Gminy. Szczerze zachęcam.
AnKa
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razem można wiele
z agnieszką wojtaś, radną Gminy celestynów z zabieżek rozmawia andrzej kamiński
AK - Jak długo Pani mieszka w Zabieżkach?
aw - Zabieżki to moja miejscowość rodzinna, tu się
urodziłam, wychowałam tu chcę spędzić resztę
mojego życia razem z rodziną.
AK - Już drugą kadencję jest Pani w Radzie Gminy,
głównie w Komisji Zdrowia.
aw - Tak, to już moja druga kadencja w samorządzie
gminnym, w którym reprezentuje mieszkańców
Zabieżek. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, a zarazem wielkie zobowiązanie. Od początku wykonywania mandatu radnej mam w głowie przesłanie:
,,Zgoda buduje, niezgoda rujnuje". Zawsze staram się
wspólnie z wójtem i z radnymi wypracowywać konstruktywne i dobre decyzje dla mieszkańców całej
gminy. W sprawach nad, którymi debatujemy w radzie staramy się osiągać konsensus. Gdy mam wątpliwości, czy jakieś pytania jadę porozmawiać
z wójtem, czy do pracowników Urzędu i z nimi zawsze znajdujemy wspólne rozwiązanie. Tak samo jest
i w Radzie, wszyscy jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie, wspieramy się. Gdy na przykład musieliśmy
zwiększyć dotację dla OSP Zabieżki na wykonanie
ogrzewania w budynku straży, byłam szczęśliwa, gdy
wszyscy radni zagłosowali na tak, bo wiedzieli jak
bardzo jest to ważne dla mieszkańców. Zapewniając
ciepło w świetlicy mieliśmy możliwość zorganizowania ferii zimowych dla dzieci. Dzień, w którym do Zabieżek wjechał nowy wóz ratowniczo-gaśniczy,
zapisze się w moim życiu na zawsze i zapamiętam te
łzy wzruszenia, które pociekły z oczu moich i niektórych druhów oraz zebranych przed strażą mieszkańców. Dzięki temu znacząco wzrósł poziom
bezpieczeństwa mieszkańców Zabieżek i okolicznych
wsi, a także całej gminy, a strażacy mają do dyspozycji nowoczesny samochód pożarniczy. To wszystko
wydarza się dzięki temu, że jesteśmy razem, że
wszyscy mamy ten sam cel, by stopniowo poprawiać
warunki i jakość życia naszym mieszkańcom. Praca
w Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska od samego początku była dla mnie sporym wyzwaniem. Wiemy jak funkcjonuje służba zdrowia
i z jakimi trudnościami na co dzień się mierzy. Dlatego
celem komisji zdrowia, radnych i wójta było zwiększenie dostępności do lekarzy POZ i usprawnienie obsługi
pacjentów Ośrodka Zdrowia. Czasem było naprawdę
trudno, ale już widać wyraźne, pozytywne efekty wdrażanych zmian korzystnych dla pacjentów. Choć jeszcze
wiele jest do zrobienia. Priorytetem na rok 2020 w zakresie Komisji jest wspieranie remontu pomieszczeń rehabilitacji w starym budynku Ośrodka Zdrowia, a także
utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole.

AK - Daje się Pani poznać jako aktywna i pełna pomysłów radna, której pełno w Zabieżkach
i okolicy. Jak znajduje Pani czas na taką aktywność?
aw – Aktywność, to już taka moja cecha charakteru,
uwielbiam jak coś się dzieje. Jednym z moich zadań
jakie sobie postawiłam na początku pierwszej kadencji było integrowanie mieszkańców. I tak właśnie się
stało, otoczyłam się wspaniałymi ludźmi, którym też
się chce działać dla dobra wspólnego. Jest to cały sztab
ludzi wraz z Radą Sołecką i sołtyską Katarzyną Kudlik,
druhami z jednostki OSP Zabieżki. Organizujemy spotkania, pikniki, ogniska. Niedawno lepiliśmy pierogi
i stroiliśmy palmy wielkanocne. Jesteśmy też w trakcie
organizacji Pikniku rodzinnego w Zabieżkach. To już
piąta taka impreza, mam nadzieję że wpisze się na
stałe w kalendarz życia społeczno- kulturalnego Zabieżek. Z wielka radością obserwuję jak z roku na rok
coraz więcej osób uczestniczy w naszych lokalnych imprezach. To budujące i zarazem dające dobre perspektywy na przyszłość. Przy okazji zaapeluje do
wszystkich chętnych do pomocy w tych różnych wydarzeniach, przecież razem możemy o wiele więcej.
AK - Jest Pani też aktywnym kibicem Reguckiego
Klubu Sportowego „BÓR Regut”, to kolejna pasja?
aw - Jestem związana z Borem Regut od 7 lat. Mój syn
Filip tam trenuje. Razem z innymi rodzicami wkręciłam się w kibicowanie, bo myślę, że sukcesy naszych
chłopców są motywatorem do tego, by zawsze być
z nimi. Grupa 2005/2006 jest ze sobą bardzo zżyta. Nie
tylko jako paczka chłopaków, ale też my, ich rodzice
trzymamy się razem. Jestem dumna i szczęśliwa, że
mamy taki klub w Gminie. Daje on nam wiele emocji

i radości. Jako radna będę wspierać inwestycje sportowe i uważam, że należy wybudować nowe boisko
sportowe w gminie Celestynów. Od kilku już lat wójt
i radni promując zdrowy styl życia wśród mieszkańców, wspierają sport wśród dzieci i młodzieży dofinansowując działalność klubów sportowych
działających na terenie naszej gminy. Niesamowitym
przeżyciem dla mnie był udział w mistrzostwach Polski w futsalu, są to chwile, które zostaną w pamięci na
zawsze. I za to dziękuję Klubowi Bór Regut i po raz
kolejny gratuluję sukcesu i życzę kolejnych.
AK - Czy jest coś, co chce Pani przekazać mieszkańcom Gminy i Zabieżek?
aw - Tak! Przede wszystkim chcę podziękować mieszkańcom, pani Sołtys i Radzie Sołeckiej, strażakom za
wielkie zaangażowanie we wszystkie działania, jakie
wspólnie podejmujemy, a też zapewnić, że moja aktywność w Zabieżkach oraz w Radzie Gminy będzie
trwać, na szczęście nie potrafię inaczej. Będę realizować cele tak, jak obiecałam i na tyle, na ile sytuacja pozwoli. Chciałabym, aby zarówno Zabieżki, jak i cała
Gmina rozwijały się z każdym rokiem, aby powstawały
nowe miejsca do zamieszkania, polepszały się drogi,
rozbudowała się szkoła w Starej Wsi. Niech nasza Gmina
zostanie skanalizowana w całości. Wszystkim mieszkańcom Gminy życzę przede wszystkim dużo zdrowia
i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w tym bardzo
trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii koronawirusa. Wierzę, że razem jako wspólnota przetrwamy te
trudne chwile i będziemy mogli żyć normalnie jak dotychczas realizując nasze plany i spełniając marzenia.
AK – Dziękuję za rozmowę
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Skok w bok

słuchaJmy Fredry
ardzo mi się
podoba wywiad red. Kamińskiego z radną
Agnieszką Wojtaś, bo ważne
jest przesłanie.
Przesłanie znane
od stuleci, ale w Polsce jakoś lekceważone.
To przesłanie pięknie przekazał nam
w „Zemście” Aleksander Fredro. Ta komedia świetnie oddaje polskie charaktery,
bo o cóż ta zwada między Cześnikiem
a Rejentem? O bzdury. Mało się nie pozabijają o sprawy nie warte funta kłaków.
Te intrygi, te podchody – jakby nie można
było tych wszystkich spraw miedzy
antagonistami wyjaśnić wprost, choćby
przy stole z flaszką węgrzyna i dojść do kon-

B

sensusu, inaczej mówiąc – do zgody, do
której w końcu w „Zemście dochodzi”, ale
po ilu perypetiach? Tak, wiem, gdyby nie te
perypetie nie byłaby to tak świetna komedia, która bawi nas od blisko 200 lat. Fajnie
to wygląda, gdy się siedzi na widowni
i ogląda, świetnie bawią się aktorzy na scenie, ale w normalnym życiu takie spory
o pietruszkę, takie stanowiska „nie, bo nie”,
to koszmar. Szczególnie, gdy dotyczy to samorządów. Żyję dość długo na tym świecie
i naoglądałem się niemało takich sporów
w samorządach, które pogrążały gminy,
a czasem i powiaty w chaosie. Dlatego
w wielką przyjemnością czytałem, adiustując tekst, słowa pani Agnieszki o tym, że jej
przesłaniem w tej aktywności społecznej
jest wypracowywanie wspólnych stanowisk, działanie takie, aby była zgodność

w podejmowaniu decyzji przez radę, aby,
jeśli nawet są tacy, którzy mają odmienne
zdanie na jakiś temat, poddawali się woli
większości, jak każe demokracja. Osobiście uważam, że na poziomie samorządów
lokalnych, ludzie wybrani do rad i na czołowe stanowiska, powinni zawiesić swoje
poglądy polityczne na kołku i działać na
rzecz społeczności lokalnej, tak, jak czyni to
bohaterka wywiadu red. Andrzeja Kamińskiego. Przypomnijmy sobie końcową
scenę z „Zemsty”. Cześnik i Rejent podają
sobie ręce i deklarują, że odtąd będą
dobrymi sąsiadami, że będą żyli
w zgodzie. I wtedy Wacław wychodzi przed
zespół i woła: „Zgoda, zgoda, a Bóg wtedy
rękę poda”. Warto brać przykład
z Celestynowa, Mocium panie!
Zbigniew D. Skoczek

Prace sPołecznie użyteczne
Gminny ośrodek Pomocy społecznej planuje zorganizować na terenie
Gminy celestynów prace społecznie użyteczne, zorganizowane dla osób
długotrwale bezrobotnych, które są zarejestrowane w Powiatowym
urzędzie Pracy w otwocku, bez prawa do zasiłku.
Do pracy wytypowano 6 osób, w tym pięciu mężczyzn
i jedną kobietę. Prace, gdy tylko minie epidemia, 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 będą zorganizowane, przy
udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, przez Urząd
Gminy w Celestynowie, który zadanie to przekazał Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
GOPS

Podziękowanie dla budimeXu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie składa serdeczne podziękowanie firmie Budimex za wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Celestynów. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność dla kierownictwa oraz pracowników firmy
Budimex za okazanie bezinteresownego wsparcia, które traktujemy jako wyraz
Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dzięki temu możliwe
było zrealizowanie niezbędnych i nieodzownych potrzeb wielu rodzin. Dziękujemy za wielką wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana pomoc jest dowodem Państwa serdeczności, współczucia i solidarności
ludzkiej.
W imieniu obdarowanych rodzin GOPS
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inteGracyJne Ferie na medal

Podczas ferii zimowych w budynku osP w zabieżkach odbywały się spotkania integracyjne,
mające na celu wypełnienie czasu wolnego
dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.
ierwszego spotkania mieszkańcy
mogli się dowiedzieć o zagrożeniach
spowodowanych zbyt częstym korzystaniem z Internetu, rozmawiano też
o emocjach towarzyszących nam podczas codziennego życia. Zainteresowani
chętnie wzięli udział w warsztatach pt:

P

,,Wyloguj się z sieci" opłaconych przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Celestynowie.
Serdecznie dziękujemy komisji za
wsparcie finansowe.
Drugie spotkanie było wielką zabawą: dzieci miały okazję wyszaleć się
z animatorami podczas konkursów. Nagrodą za udział był pyszny tort. Rodzice
z radością robili swoim pociechom zdjęcia.
Natomiast trzeci dzień, był dniem
gier planszowych. Od samego rana do

połunia walczono o zwycięstwo, a samo
południe przybyli licznie zaproszeni goście i wspólnie świętowaliśmy Tłusty
Czwartek.
W spotkaniach wzięło udział ponad
100 mieszkańców. W miłej, serdecznej
atmosferze przy ciepłych kaloryferach
można było porozmawiać i cieszyć się
dniem dzisiejszym.
Wszystkim, którzy przyczynili się do
tak udanych spotkań z całego serca
dziękuję!
Agnieszka Wojtaś - radna
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kuliG w dyzinie
22. lutego odbył się kulig na kołach w dyzinie zorganizowany przez sołtysa, radną, radę sołecką oraz stowarzyszenie nasz ,,dyzin"
Punktualnie o godz. 16.00 zajechały wspaniałe dwa wozy z pięknymi końmi ze stajni „Mirabell, które zabrały dzieci i dorosłych na przejażdżkę dyzińskimi drogami. Po powrocie z wycieczki czekały na nas kiełbaski z ogniska i kociołek pysznego
gulaszu oraz gorąca herbatka.
Anna Linowska - Sołtys Dyzina
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I Powiatowy Konkurs Plastyczny

Portret mikołaJa koPernika
szkoła Podstawowa im. mikołaja kopernika
w ostrowie była organizatorem i Powiatowego
konkursu Plastycznego pt. ,, Portret mikołaja
kopernika’’. uczestniczyli w nim uczniowie ze
szkół publicznych i niepublicznych z powiatu
otwockiego. na konkurs wpłynęło 35 prac.
środę, 26 lutego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Ostrowie nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu, któremu przyświecały następujące cele:
• rozwijanie wyobraźni;
• doskonalenie umiejętności plastycznych;
• kształcenie poczucia estetyki.

W

Jury, oceniając prace konkursowe
w trzech kategoriach wiekowych:
kl. I – III, IV – VI, VII – VIII, brało pod uwagę:
pomysłowość, samodzielność, walory
plastyczne, estetykę i staranność wykonania. Po naradzie jury wybrało trzy
prace z każdej kategorii wiekowej i przyznało wyróżnienia. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w każdej
kategorii otrzymali upominki i książki.
Sponsorem nagród w konkursie
byli: Wójt Gminy Celestynów oraz Rada
Rodziców przy Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Ostrowie.
oTo lisTa zwycięsców
kategoria wiekowa klasy i - iii
1 miejsce Martyna Nowak - Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
w Józefowie
2 miejsce Natalia Kata - Publiczna

Szkoła im. Batalionu Zośka
w Celestynowie
3 miejsce Alicja Kieler - Szkoła
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowie
wyróżnienia:
1.Wojtek Grochowski
- Szkoła Podstawowa w Podbieli
2. Weronika Sambor
- Szkoła Podstawowa w Podbieli
kategoria wiekowa klasy iV - Vi
1. Wiktoria Woźniak - Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka
w Celestynowie
2. Marysia Fryc - Niepubliczna Szkoła
im. Noblistów Polskich Otwock
3. Oliwia Okrąglewska
- Szkoła Podstawowa w Regucie
wyróżnienia:
1. Joanna Warowna - Szkoła Podsta-

wowa nr 1 im. Olofa Palmego
w Józefowie
2. Zuzanna Zarzycka - Szkoła
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowie
3. Gabriela Zduńczyk - Szkoła
Podstawowa im. Batalionu Zośka
w Celestynowie
kategoria wiekowa klasy Vii - Viii
1. Kaja Mularczyk - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowie
2. Weronika Kaniewska - Szkoła
Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników
Polskich w Wiązownie
3. Sara Gietler - Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli
wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy.
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warsztaty
u mistrza wiktora

młodzież z sekcji plastycznej Powiatowego młodzieżowego domu kultury w otwocku – pod
opieką nauczycielki i instruktorkimarty sygi wzięła udział 12 lutego w warsztatach, w pracowni rzeźbiarskiej wiktora Piaseckiego.
istrz dłuta opowiadał o swojej pracy,
pokazywał jak bardzo poza dłutem
przydatna jest piła spalinowa, mówił o rodzajach drewna, z których wykonuje
rzeźby: postacie, ławki, zwierzęta...
- Kiedy patrzę na pień drewna,
widzę oczami wyobraźni, co on w sobie
kryje – mówił Piasecki. – Raz widzę
postać strażaka, w innym kawałku - niedźwiedzia z baryłką miodu, czy frasobliwego Jezusa. Wystarczy, że dłutem
i piłą usunę zbędne fragmenty drewna,
a ukazuje się to, co w pniu było ukryte
– tłumaczył rzeźbiarz. Taka przejrzystość wzroku to wieki dar od losu.
Młodzi plastycy wykazywali olbrzymie zainteresowanie, więc zasypywali
artystę pytaniami o rodzaj dłut, których
używa, o farby ozdabiające rzeźby,
o rodzaj pił...

M

Na koniec spotkania młodzi
plastycy podziękowali mistrzowi Piaseckiemu za poświęcony czas i wyczerpujące opowieści o swojej sztuce.
Niebawem uzdolnioną młodzież
czeka ponowna wycieczka do gminy
Celestynów, pani Marta Syga zapowie-
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działa, że następne warsztaty odbędą
się w pracowni garncarza z Celestynowa Andrzeja Kłoska. Warto przypomnieć w tym miejscu, że w otwockim
PMDK pracownię ceramiki atrystycznej
prowadzi celestynowianka – Monika
Grajda.
AnKa
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iwc Unipress

X-Pressmater w lasku

13 stycznia 2020 r. ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego wpisało laboratoria instytutu wysokich ciśnień (iwc) Pan
w Parku innowacyjnym w celestynowie, tj: „ciśnieniowania żywności i miękkiej materii” nl7 oraz „ceramiki i szkła” nl10
jako laboratorium X-Pressmatter w ramach tzw. mapy drogowej Polskiej infrastruktury badawczej.
oznacza to włączenie naszej placówki do europejskiego strategicznego Forum infrastruktur badawczych (esFri).
aboratorium X-PressMatter to unikatowe przedsięwzięcie, także w skali
światowej, posiadające infrastrukturę
skoncentrowaną na wysokociśnieniowych badaniach układów miękkiej materii – „Soft Matter” - objaśnia prof. dr
hab. Sylwester J. Rzoska z Instytutu Wysokich Ciśnień (IWC) PAN w Warszawie.
- Laboratorium X-PressMatter znajduje się w Parku Innowacyjnym IWC PAN
„Unipress”, w Celestynowie oddalonym
o ok. 50 km od Warszawy. Innowacyjne
stanowiska do badań, charakteryzacji
i funkcjonalizacji układów, w tym wysokociśnieniowy procesor HPP, zostały zaprojektowane i zbudowane w IWC PAN.
Warto wspomnieć, że IWC PAN jest uznanym na świecie wytwórcą innowacyjnych konstrukcji laboratoryjnej aparatury wysokociśnieniowej.
Aparatura zgromadzona w X PressMatter jest zdolna do prac in situ pod
ciśnieniem dla różnych układów miękkiej materii: od modelowej żywności,
przez ciekłe kryształy, kryształy plastyczne, polimery, żywice, ciecze krytyczne, ciecze przechłodzone, po szkła,
ceramiki, z włączeniem opartych na

L

nich kompozytów. Unikatową cechą
infrastruktury badawczo-rozwojowej
jest możliwość działania pod wysokim
ciśnieniem w wielkich objętościach,
nawet do ok. 50 litrów. Ta unikatowa
cecha, charakteryzuje między innymi
pierwszą w Polsce Linię Pilotażową do
wysokociśnieniowego utrwalania żywności (High Pressure Preservation
- HPP, paskalizacja) znajdującą się
w Parku Innowacyjnym „Unipress”
w Celestynowie. Poprzez działanie na
produkty typu: żywność, czy farmaceutyki ciśnieniem do 6 000 atm
w temperaturze pokojowej (20 – 30o C)
zachowane zostają walory świeżego
produktu nawet do 3 miesięcy (bez
konserwantów chemicznych i pasteryzacji termicznej) – dotyczy to soków
owocowych, warzywnych, zup, sałatek
a nawet wędlin i mięs. Poddanie działaniu wysokiego ciśnienia - metodą
HPP, dowolnego z w/w produktów,
prowadzi do jakościowo ulepszonego
produktu, o wysokiej bioaktywności
i bezpieczeństwie mikrobiologicznym.
Dodatkowo, dzięki paskalizacji (HPP)
pojawia się wspaniały aromat, czy ko-

rzystne walory odżywcze. A to
wszystko bez konserwantów, czy pasteryzacji termicznej.
Jak działa technologia hPP?
Wysokie ciśnienie zmniejsza nawet do
20 % całkowitą objętość już opakowanego produktu (sok, nektar, jogurt,
danie gotowe, wędlina, surowe
mięso…). Powoduje to zniszczenie mikroorganiz- mów (grzybów, bakterii)
czyli zapewnia bezpieczeństwo mikrobiologiczne oraz bardzo korzystnie
zmienia smak, teksturę, ale też nadaje
wspaniały aromat. Po powrocie do warunków, jakie panowały przed procesem HPP produkt natychmiast wraca
całkowicie do pierwotnej objętości
i wyglądu. Zachowuje jednak nabyte
w trakcie procesu HPP niezwykłe walory odżywcze i sensoryczne. Otrzymujemy np. sok z marchwi o walorach
produktu kompletnie świeżego, trwałości co najmniej miesięcznej, przy 100
% zachowaniu ilości witamin, i wzmożonej bioaktywności.
Linia pilotażowa HPP, znajdująca się
w Parku Innowacyjnym ‘UNIPRESS’
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iwc Unipress
w Celestynowie, wymaga obsługi przez
wysokiej klasy specjalistów, którzy pracują w Laboratorium X-PressMatter.
Proces HPP, w zależności od produktu,
trwa od 5 do 30 minut.
Znajdujący się w celestynowskim
Laboratorium X-Pressmatter paskalizator, to najnowocześniejsze urządzenie
tego typu na świecie. Laboratorium posiada już unikalną, w skali Polski, sekwencję sukcesów technologicznych,
od super-żywności, po super-farmaceutyki HPP. Szczególne badania
w tym względzie prowadzone są od
kilku lat w Laboratorium NL7 przez dr
Aleksandrę Drozd –Rzoską, która odkrywa potencjał wysokich ciśnień
w odniesieniu do ‘miękkiej materii, czy
ostatnio tak popularnej „Edible Soft
Matter” („Jadalna Miękka Materia”) osobiście całkowicie podzielam jej fascynację, patrząc bowiem na uzyskiwane efekty badań, trudno nie ulec
„Magii HPP”.
Innowacyjna, wysokociśnieniowa
technika utrwalania żywności oraz innych biomateriałów, kryje w sobie
ogromny potencjał nie tylko w kwestii
utrwalania, ale także - funkcjonalizacji.
Laboratorium X-Pressmatter ma już
spore doświadczenie w tym względzie,
bowiem prowadziło współpracę z przemysłem, w tym z producentami żywności. Aby producenci np. owoców

i warzyw zgłaszali się do Laboratorium
X-Pressmatter muszą po pierwsze wiedzieć o istnieniu Laboratorium X-Pressmatter, a ponadto muszą mieć
świadomość możliwości naszego Laboratorium – Kierujemy więc szczególne zaproszenie do lokalnych
producentów żywności, sadowników,
aby zapoznali się z technologią HPP, jej
możliwościami, potencjałem i podjęli z
nami współpracę. Podniesienie jakości
swoich wyrobów, a nawet stworzenie
całkiem nowych produktów np. żywnościowych to cel wart rozwagi – zachęcają nasi rozmówcy, Dr A.
Drozd-Rzoska i Prof. dra hab. S. J Rzoska
z Laboratorium X-Pressmatter,
Laboratorium X-PressMatter to
także wyjątkowe badania wysokociśnieniowe tzw. superkrytyczności, ciekłych kryształów, super-twardych
ceramik i szkieł. W tym ostatnim przypadku działania ciśnieniem o wartości
ok. 1 GPa (10 000 atm) i temperaturą
700 – 800 stopni Celsjusza doprowadziło do opracowania szkła o rekordowej w skali świata twardości
powierzchni.
kadr
Laboratorium XPressMatter ma szeroki
zakres współpracy krajowej i międzynarodowej. W Polsce to przede wszystkim
Politechnika
Warszawka,
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Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet
Wrocławski i Wojskowa Akademia
Techniczna. Współpraca zagraniczna
to: University of Maribor (Słowenia),
Jozef Stefan Institute (Słowenia), Aalborg University (Dania), Odessa National Academy of Food Technologies
(Ukraina), Rensseller Polytechnic Institute (NY, USA), Corning Glass Inc. (NY,
USA), Penn State University (USA)…. To
także wzrastająca sieć uznanych polskich producentów, korzystających ze
wsparcia w opracowywaniu nowych
produktów i technologii z użyciem wysokich ciśnień.
X-PressMatter to szansa dla gminy
Celestynów dla aktywizacji zawodowej,
popularyzacji nauki, czy poszerzenia
rynku pracy przy tworzeniu innowacji
na najwyższym światowym poziomie.
Dla młodych mieszkańców powiatu
Otwockiego i okolic to jasny przekaz
– X-PressMatter w Parku Innowacyjnym
IWC PAN ‘Unipress’ w Celestynowie to
nauka, ale też baza dla przełomowych
odkryć oraz innowacji. Wyjazd na Zachód stracił sens, – bo tam nie ma XPressMatter – puentuje swoją
wypowiedź profesor. Dr hab. Sylwester
J. Rzoska.
Andrzej Kamiński
kontakt dla zainteresowanych:
tel. 78 40 92 882
oraz tel. 660 438 596
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spółki wodne

zaPisz się do sPółki wodneJ!
na terenie Gminy celestynów działa 7 spółek wodnych:
celestynów Południe, celestynów Północ, dąbrówka, ostrów, Podbiel, Pogorzel i stara wieś.
półki Wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które zrzeszają mieszkańców i inne podmioty
prawne.
Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych,
służących do:

S

1. Odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych;
2. Ochrony przed powodzią;
3. Zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania
i dostarczania wody;
4. Melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej
gospodarki na zmeliorowanych gruntach;
5. Ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym
odprowadzania i oczyszczania ścieków

Jeśli jesteś członkiem Spółki i płacisz składki to wykona ona
oczyszczenie rowu, przepustu lub innego urządzenia na terenie twojej działki. W przeciwnym przypadku lub jeśli spółki
nie ma, ustawowy obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych spoczywa na właścicielu działki, na jego koszt.
Gmina Celestynów w każdym roku budżetowym przeznacza
środki finansowe i przyznaje je Spółkom Wodnym w formie dotacji celowych, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
Wśród 15 sołectw Gminy Celestynów, pozostały 3 sołectwa (Regut, Ponurzyca i Zabieżki), na terenie których nie
zostały utworzone Spółki Wodne.
w związku z powyższym zachęcamy do podjęcia
działań mających na celu zawiązanie spółek.
jednocześnie udostępniamy deklarację przystąpienia do spółek wodnych.

spółki wodne kontakt:
• Celestynów Południe – celestynowpoludnie@gmail.com
• Celestynów Północ – k.wieczorkowski@wp.pl
• Dąbrówka jerzy.tomaszewski@onet.eu
• Ostrów spwostrow@wp.pl
• Podbiel spolkawodnapodbiel2012@o2.pl
• Pogorzel spolkawodnapogorzel@wp.pl
• Stara Wieś spolkawodna.starawies@op.pl

kwoty dotacji dla poszczególnych spółek wodnych zostają ustalone m.in. w oparciu o ściągalność składek członkowskich
– im więcej płacących składki złonków tym wyższa dotacja. dotacja jest z gminy, ale również z powiatu czy województwa.
luty/marzec nr 2/3 (255/256)/20 www.celestynow.pl
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deklaracja
przystąpienia do Spółki Wodnej…………………….…………………….… z siedzibą
w miejscowości………………………….…………………………...., 05-430 Celestynów
………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

………………………………………………………………………………………………
/adres zamieszkania, numer telefonu/

Po zapoznaniu się ze Statutem Spółki Wodnej (dostępnym w siedzibie Spółki
oraz na stronie internetowej UG w Celestynowie – zakładka: Dla mieszkańców->
Ochrona środowiska -> Spółki Wodne), deklaruję zgodę na przystąpienie do Spółki
Wodnej podejmującej działania w celu konserwacji i budowy urządzeń melioracyjnych
na obszarze funkcjonowania Spółki.
Jednocześnie, wyrażam zgodę na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Spółki
poprzez opłatę składki rocznej w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie
Spółki.
…………………………………………
/data i czytelny podpis/
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Podsumowanie PrzyGotowań
drużyny seniorów rks bór
w ostatnim meczu sparingowym przed rundą
wiosenną zawodnicy rks bór zremisowali 1:1
z wilgą miastków .
okresie przygotowawczym Bór rozegrała pięć
meczów sparingowych. Zanotowała w nich trzy
zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę:
8 lutego, Karczew: Nadstal Krzaki Czaplinkowskie (A)
3:1 (Tomasz Grzesiński 2x, Ernest Trzeciak)
16 lutego, Kołbiel: Sokół Kołbiel (B) 4:0 (Bartłomiej
Masny 2x, Ernest Trzeciak, Tomasz Grzesiński)
23 lutego, Otwock: Płomień Dębe Wielkie (LO) 1:6
(Ernest Trzeciak)
29 lutego, Miętne: Amur Wilga (A) 5:2 (Tomasz Grzesiński 2x, Wojciech Grzegrzółka, Wojtaś, samobójcza)
7 marca, Kołbiel : Wilga Miastków Kościelny (LO) 1:1
(Adrian Miernicki)
15 marca: KS Sobienie Jeziory (B) zawody odwołane

W

- Mieliśmy w okresie przygotowawczym dobre warunki do pracy i zrealizowaliśmy to co sobie zaplanowaliśmy. Cieszy szczególnie odbyte mecze
sparingowe. Mam nadzieję, że ta praca przełoży się
na wyniki w nadchodzącej rundzie wiosennej. Z niecierpliwością oczekujemy na start zmagań ligowych mówił nam prezes RKS Bór .
Na uwagę zasługuje też fakt że z zespołem seniorów trenowała grupa zawodników z rocznika 2005.
Jest już tylko kwestią czasu kiedy poszczególni za-

wodnicy zadebiutują w oficjalnym meczu ligowym
pierwszej drużyny, tym bardziej że w meczach kontrolnych prezentowali się poprawnie , a Filip Wojtaś
swój debiut przypieczętował bramką.
Wiosną w barwach RKS-u nie zobaczymy już
Patryka Szrajdera który przeniósł się do zespołu Orły
Zielonka. To nie jedyna zmiana w zespole, z początkiem marca do zmiany doszło także na ławce
trenerskiej. Dotychczasowy trener w związku z bra-

kiem możliwości pogodzenia obowiązków zawodowych zrezygnował z prowadzenia zespołu, jego
miejsce zajął dotychczasowy II trener. Trener Dawid
Kołodziejczyk poprowadzi zespół co najmniej do
końca sezonu. W pierwszym ligowym meczu rundy
wiosennej RKS Bór miał się zmierzyć, 21 marca
z AKS Zły . Niestety w związku z epidemia koronawirusa start rozgrywek ligowych został wstrzymany.
Albert Niemiec
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Firma sar Pw z GruPy enGie wsPiera

siatkarki z celestynowa

w poniedziałek drugiego lutego Gminny ośrodek
kultury i sportu podpisał pierwszą umowę sponsoringową z firmą sar Pw sp. z o. o z grupy enGie.
umowa dotyczy sfinansowania zakupu strojów
meczowych i treningowych dla drużyny siatkarek działającej przy Gokis celestynów. Firma specjalizuje się w realizacji usług serwisowych,
zapewniając bezpieczeństwo, funkcjonalność
i utrzymanie wymaganych parametrów technologicznych, gwarantujących ciągłość pracy obsługiwanych urządzeń.
arto zaznaczy, iż drużyna siatkarek to nowy projekt Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu. Zespół zaczął
swoje treningi w październiku 2019
roku, a już w jego szeregach jest aż
dwadzieścia dziewcząt. Pomysł na
współpracę z ewentualnym sponsorem
zrodził się po pierwszych dwóch miesiącach treningów, ponieważ trener
drużyny Michał Kwiecień stwierdził, że
w tej grupie osób jest potencjał do rywalizowania w rozgrywkach ligowych.
Zespół siatkarek w każdą niedzielę, począwszy od pierwszego marca, bierze
udział w Ursowskiej Lidze Kobiet,
w której występuje aż dwanaście drużyn z
województwa mazowieckiego. Oprócz ligi
przed drużyną jeszcze kilka turniejów,
które pomogą rozwinąć umiejętności siatkarskie dziewcząt. Zespół nie zamyka się
na nowe twarze i wciąż szuka nowych
osób pasjonujących się siatkówką i chcą-

W

Przedstawiciel sponsora tomasz Poteraj w towarzystwie wójta witolda kwiatkowskiego
symbolicznie przekazuje koszulkę zawodniczce
cych trenować na co dzień. Treningi odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek
na Hali Sportowej w Celestynowie.
Na oficjalnym przekazaniu strojów
sportowych, które odbyło się drugiego
marca w budynku Hali Sportowej Celestynów obecni byli: Tomasz Poteraj
przedstawiciel firmy SAR ENGIE, Witold
Kwiatkowski wójt Gminy Celestynów,
Piotr Rosłaniec zastępca Wójta Gminy
Celestynów, Hanna Pawłowska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Celestynowie oraz Andrzej Kamiński
redaktor miesięcznika „Celestynka”.
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Wójt Gminy Celestynów podziękował całemu zespołowi za chęć
uczęszczania i doskonalenia się na
treningach siatkarskich oraz życzył
wielu sukcesów podczas nadchodzących rozgrywek ligowych. Zaś przedstawicielowi sponsora podziękował
za zakup strojów sportowych dla drużyny siatkarek.
Kierownictwu firmy SAR PW Sp. z o.
o z grupy ENGIE dziękujemy jeszcze
raz za wsparcie i zaufanie, które pozwoli na dalszy rozwój tego ciekawego projektu.
Red.
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nasi przedsiębiorcy

PrzewoŹnik cementu
Firma „młot” z ostrowika, to rodzinna Firma bożeny i henryka młot,
a obecnie również syna Przemysława i córki moniki. Firma Powstała w 1984 roku.

an Henryk będąc zawodowym kierowcą w państwowej
firmie postanowił zadziałać na własny rachunek. Pierwszą ciężarówką którą udało się kupić był Star 28 wywrotka.
Można nią było wozić tylko materiały sypkie. Okazało się, że
potrzeby rynku są dużo większe, nie tylko na piasek i żwir
ale również na cegłę, cement i suporex itp. Trzeba było
szybko działać.
Następną ciężarówką była Skoda Liaz o dużo większej
ładowności. W roku 1989 zrodził się pomysł na zakup
cementowozu, bo jedynym przewoźnikiem cementu
luzem do silosów była państwowa firma Transbud
Warszawa, której
nie śpieszno było
obsługiwać prywatnych klientów.
Pierwszym takim
zestawem był ciągnik siodłowy Jelcz
z cementonaczepą Zremb.
Najczęściej cement był odbie-

P

rany dla lokalnych firm budowlanych z Cementowni Warszawa oraz Cementowni Wierzbica k/ Radomia.
Okazało się, że pomysł z cementowozem był trafiony, zleceń było coraz więcej i trzeba było kupić następny i następny
cementowóz wspomina Pan Henryk.
Dziś flota firmy to ponad sto nowoczesnych ciągników
siodłowych marki Scania i Mercedes oraz cementonaczep
Spitzer i Feldbinder, warsztat naprawczy, biurowiec i rozległy
parking na którym w weekendy muszą się pomieścić wszystkie auta. Państwo Młot zatrudniają w firmie ponad 160 osób,
głownie z terenu gminy Celestynów ale również z całego województwa Mazowieckiego. Firma
współpracuje z wieloma cementowniami
w Polsce, a cement
dostarczany jest
nie tylko do polskich odbiorców
ale również do
wielu krajów Unii
Europejskiej. AnKa

Firma „młot” sPółka Jawna bożeny i henryka młot
ostrowik 6, 05-430 celestynów, tel. (22) 789 75 76
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ważne TELEFONY
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

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

tancerka jest spokojna, bardzo delikatna, cichuteńka,
nawet nie szczeka. Jest
nienachalną, łagodną i nieśmiałą dziewczynką. Z
wy- glądu przypomina trochę psa w typie chihuahua. Do schroniska trafiła mniej więcej rok
temu, ze złamanym serduszkiem. Została odebrana podczas interwencji, z okropnych warunków... Szukamy dla niej odpowiedzialnej rodzinki, która będzie kochać
ją bezgranicznie i pilnować jak oczka w głowie. Ze względów na rozmiar i bezpieczeństwo - ADOPCJA DO MIeSZKANIA! Pozostawiona sama na podwórku, ucieknie!
Warunkiem adopcji Tancerki jest kilka spacerów zapoznawczych i złożenie ankiety
przedadopcyjnej. Jest wysterylizowana, zaszczepiona i zaczipowana.

adoPcJe

FrezJa to 12 - LeTNIA SUNIA, KTóRA PILNIe SZUKA
DOM. NAJBIeDNIeJSZA w całym schronisku. Jest NAJGRZeCZNIeJSZA na świecie! Pomimo sporych rozmiarów
jest delikatna, łagodniutka i bardzo nienachalna. Nie szaleje, nie szczeka, nie skacze... Po prostu patrzy sobie po
cichutku i prosi o głaski. Bardzo ceni sobie mizianie. Po-

trzebuje dużo uwagi i troski. Dogada się z dziećmi i prawdopodobnie nie będzie miała nic przeciwko innemu psiakowi w domu. Nie dominuje, nie reaguje silnie na
zwierzęta. Niestety spore gabaryty i wiek sprawiają jej
problem ze staniem i chodzeniem... Jest wysterylizowana, zaczipowana i ma wszystkie
szczepienia.
sandi jest najcudniejsza w całym schronisku.Radosna, wesoła, kochająca wszystko co
się rusza! Zero agresji - MIŁOŚĆ W NAJCZySTSZeJ
POSTACI
kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl;
tel. 22 789 70 61

wolno żyjące koty mają wsparcie
Gmina celestynów od lat realizuje na swoim terenie Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program obejmuje również wolno żyjące koty, nad którymi pieczę trzymają wolontariusze, tzw. karmiciele.
W sezonie zimowym 2019/2020 Gmina przekazała wolontariuszom ponad 450 kg karmy dla kotów.
Oprócz dokarmiania współpracują oni z Gminą w zakresie sterylizacji wolno bytujących kotów, co ma na celu
ograniczenie populacji tych futrzaków.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy wykazują troskę o zwierzęta.
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Ferie minęły na zabawach

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

