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Niewątpliwie naj-
większym wyda-

rzeniem we wrześniu
był V Bieg Uliczny, 
o czym piszemy na stro-
nach 14 i 15, a na stronie
28 prezentujemy foto-
relację. W biegu wzięło

udział prawie 500 osób, z czego 80 w biegu na 10 kilo-
metrów. To wyjątkowo dużo, co cieszy i daje nadzieję,
że w latach następnych liczba uczestników będzie rosła. 

Innym wydarzeniem równie ważnym było
uczczenie pamięci leśników pomordowanych przez So-
wietów i UB w latach 1939 – 1948. Przy pomniku Gol-
gota Leśników w Centrum Edukacji Leśnej już po raz
ósmy odbyły się 18 września uroczystości z mszą, zło-
żeniem wiązanek, apelem poległych i salwą honorową.

W aktualnym numerze „Celestynki” znajdziecie
też Państwo wiele istotnych informacji na temat reali-
zowanych i ukończonych inwestycji oraz relacje z wy-
staw, spotkań, narodowego czytania...Jest też relacja
z konkursu regionalnych potraw i napojów zorganizo-
wanego przez LGD Natura i Kultura.

Mam nadzieję, że lektura wrześniowego numeru
„Celestynki” dostarczy Państwu nie tylko wielu infor-
macji na temat naszej gminy, ale też uprzyjemni czas.

Andrzej Kamiński,
Redaktor Naczelny

Słowo
od redakcjIGmina celestynów informuje, iż w związku 

z przebudową linii kolejowej, prowadzoną
przez pkp polskie Linie kolejowe, od dnia 18
września br. zamknięty jest niestrzeżony
przejazd kolejowy na ul. prostej w celestyno-
wie. podczas wyłączenia z ruchu ul. prostej
zalecany jest objazd do ulicy mazowieckiej 
w dąbrówce ulicami: jankowskiego, Św. ka-
zimierza, otwocką.

Gmina celestynów przystąpiła do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejsco-
wości regut wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na
środowisko. do 10 października 2019 r. można składać wnios-
ki do powyższych opracowań. Granice terenu objętego planem
stanowi obszar w granicach administracyjnych miejscowości Regut z wyłączeniem obszaru stanowiącego
działki ewidencyjne o numerach od 175 do 187 oraz od 190 do 241 włącznie.

Narodowy Fundusz ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej ogłosił pierwszy
nabór konkursowy wniosków o dofinanso-
wanie w ramach programu
priorytetowego „mój prąd”.

Adresatami dofinansowań są
osoby fizyczne wytwarzające
energię elektryczną na własne
potrzeby, które mają zawartą
umowę kompleksową regulującą
kwestie związane z wprowa- dze-
niem do sieci energii elektrycznej
wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie można otrzymać na
przedsięwzięcia polegające na zakupie i mon-
tażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o za-
instalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10
kW, służących na potrzeby istniejących budyn-
ków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty pole-
gające na zwiększeniu mocy już istniejącej insta-

lacji fotowoltaicznej. 
Wnioski należy składać w ter-

minie od 30.08.2019 r. 
– 20.12.2019 r. lub do wyczer-
pania alokacji środków. Kolejny
na- bór planowany jest od po-
czątku 2020 roku.

Szczegóły dostępne na stro-
nie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

zamkNIęty przejazd

wgląd do projektu upuL

od środy 9 października 2019 r. do 10 grud-
nia 2019 r. w urzędzie Gminy w celestynowie
wyłożony zostanie projekt uproszczonego
planu urządzenia Lasu. uwagi i wnioski do
niego można składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 12 listopada 2019 r.

Projekt UPUL dla gruntów leśnych stanowiących
własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych
na terenie Gminy Celestynów będzie dostępny 
w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, pokój
28 w godzinach pracy urzędu (pn. 9:00-17:00, wt.-
pt. 8:00-16:00). Z projektem można się również za-
poznać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Celestynów.

Nabór wNIoSków 
w ramach programu „mój prąd”

GokiS zaprasza!

- 23 października o godz. 11.00 na wykład Marka Elisa 
pt. „Zmiany klimatu”– hala sportowa;

- 11 listopada o godz. 10.30 na mszę za Ojczyznę do kościoła w Celestynowie, po której nastąpi koncert 
patriotyczny, a o godz. 15.00 w hali sportowej odbędzie się turniej siatkówki

uwaga mieszkańcy reguta
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obecnie trwają prace na ul. witosa i ul. Naruto-
wicza oraz na ul. zwycięzców w innej części cele-
stynowa. 

Kanalizacja budowana jest w ramach
projektu ,,Poprawa gospodarki

wodno-ściekowej na terenie Gminy
Karczew i Gminy Celestynów - II etap",
na który otrzymaliśmy prawie 22 mln
zł dofinansowana z POIiŚ. W najbliż-
szym czasie planowana jest budowa na
ul. osieckiej oraz na ul. Podgórnej.
Wszelkie trudności z przejazdem przez
ulicę lub dojazdem do własnych posesji
mieszkańcy znoszą cierpliwie i ze zro-
zumieniem, gdyż zdają sobie sprawę,
że czasowe utrudnienia są nieodzow-
nym elementem wykonywania prac
ziemnych. KBN

budowa kaNaLIzacjI 
w ceLeStyNowIe IdzIe pełNą parą!

10 września odbyło się spotkanie robocze 
w sprawie rozbudowy Szkoły podstawowej 
w Starej wsi. w spotkaniu wzięli udział wójt wi-
told kwiatkowski, nadleśniczy artur dawidziuk,
radni, sołtys Gliny, przedstawiciele komitetu
rozbudowy Szkoły oraz pracownicy Nadleś-
nictwa celestynów i urzędu Gminy.

Podczas spotkania omówiono kolejny
etap procedury pozyskania działki (1,8 ha,

graniczy z terenem szkoły 0,33 ha) należącej
do Lasów Państwowych pod rozbudowę
szkoły. Warunkiem jej pozyskania jest za-
miana innej działki leśnej - przylegającej do
terenów Nadleśnictwa i o tej samej wartości
- na działkę, która graniczy z terenem szkoły.
Wniosek wraz z propozycją działki do za-
miany, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
opinii Nadleśnictwa Celestynów, został już
złożony do Regionalnego Dyrektora Lasów
Państwowych w Warszawie.  Od decyzji dy-
rektora RDLP w Warszawie zależy kiedy bę-
dzie możliwe przystąpienie do wykonania
projektu rozbudowy szkoły w Starej Wsi.

rozbudowa Szkoły w Starej wSI
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zadanie realizowane z funduszu sołeckiego. 
w ramach inwestycji wykonano dokumentację
projektowo-kosztorysową doposażenia placu
zabaw za kwotę 1.845 zł.  

Wykonano również dostawę i montaż
urządzeń tj. huśtawka, bocianie gniazdo,
stolik drewniany oraz 2 ławki parkowe 
z oparciem za kwotę 7.995,00 zł. Wyko-
nawca robót budowlanych to PPHU
,,TOSIA” Karol Zyśk, a wykonawca doku-
mentacji  - DK Projekt Dariusz Nykiel.

w ramach środków przeznaczonych na usunię-
cie z terenu gminy wyrobów zawierających az-
best odebrano w tym roku szkodliwe materiały
ze 101 nieruchomości.

Już od wielu lat gmina Celestynów pozyskuje środki
zewnętrzne na „Usuwanie wyrobów zawierających az-
best z terenu Gminy Celestynów”. W 2019 r. również
otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w wysokości 21.000,00 zł. Dotacja oraz środki
własne zaplanowane na ten cel w budżecie gminy 
- także w wysokości 21.000,00 zł - pozwoliły na uty-

lizację aż 160,26 ton azbestu. Koszt odbioru i uty-
lizacji wyrobów azbestowych za 1 Mg zgodnie z prze-
prowadzonym postępowaniem oraz zawartą umową
wyniósł 259,20 zł.

Materiały zawierające azbest -  już zdemonto-
wane - były odbierane od mieszkańców na podsta-
wie złożonych wniosków. Zabierane je z miejsc łatwo
dostępnych dla firmy, której zlecono ich zbiórkę i prze-
kazanie do utylizacji.

Realizacja zadania przebiegła sprawnie. Cieszymy
się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców 
i zachęcamy osoby, które mają już zdjęty eternit, do
składania wniosków o jego odbiór w 2020 r.

dopoSażeNIe I rewItaLIzacja  pLacu zabaw
przy Szkole podstawowej w podbieli

160 ton azbestu odebrane
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proGI zwaLNIające
na ul. prof. hilarego koprowskiego w celestynowie

Zakończono prace polegające na budowie progów zwalniających na ul. Hilarego Koprowskiego. Dosyć skomplikowany kształt przebiegu tej ulicy i dwa
wybudowane progi zwalniające okazały się niewystarczające do powstrzymania kierowców jeżdżących z nadmierną prędkością i trenujących drifting
na parkingach przed Szkołą Podstawową im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, wprowadzających w ten sposób zagrożenie w ruchu drogowym. Z tego
powodu zdecydowano się rozmieścić dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu, które zapobiegną takim zachowaniom. Wykonawcą robót budow-
lanych jest firma Tomiraf Sp. z o.o. Sp. k. Koszt całej inwestycji to 39.181,66 zł. W ramach inwestycji wybudowanych zostało 5 progów zwalniających oraz
jedno wyniesione przejście dla pieszych. 

Sołectwa podzieliły swoje fundusze na 2020 rok

Fundusz sołecki, jak wszyscy wiemy,  to środki
wyodrębnione z budżetu gminy i zagwaranto-
wane na realizację przedsięwzięć służących po-
prawie życia mieszkańców. 

Rada Gminy Celestynów wyodrębniła
na działalność wszystkich sołectw na

rok 2020 kwotę 391. 907,95 zł,  a sołectwa
na zebraniach, jakie odbyły się we wrześ-
niu z mieszkańcami, demokratycznie je

podzieliły, przegłosowując zgłaszane
wnioski. W każdym zebraniu brali udział:
wójt Witold Kwiatkowski, zastępca wójta
Piotr Rosłoniec, sekretarz gminy Krzysz-
tof Boczarski, skarbnik gminy Agnieszka
Kurek i radny z danej miejscowości.
Warto nadmienić, że kwota wyodręb-
niona na fundusz sołecki z budżetu
gminy na rok 2020 wzrosła w stosunku
do roku 2019 o kwotę 40.402,67 zł. 

A oto jak przedstawiają się kwoty przy-
padające na poszczególne sołectwa: Ce-
lestynów 39 265,40 zł, Dąbrówka 39
265,40 zł, Dyzin 18 062,08 zł, Glina 39
265,40 zł, Jatne 20 967,72 zł, Lasek 11
818,89 zł, Ostrowik 15 981,02 zł, Ostrów 25
247,65 zł, Podbiel 25 247,65 zł, Pogorzel 36
830,95 zł, Ponurzyca 16 727,06 zł, Regut 29
409,78 zł, Stara Wieś 24 933,53 zł, Tabor 10
248,27 zł, Zabieżki 38 637,15 zł.
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30 września nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy wójtem Gminy celestynów witoldem kwiatkowskim  a piotrem Skoczkiem -  właścicielem firmy
bruk –bud z pogorzeli, wykonawcą przebudowy dróg gminnych: ul. Lipowej, miodowej oraz wąskiej w celestynowie.

Przebudowa trzech ulic będzie polegała na: rozbiórce istniejącej nawierzchni i położeniu nakładki asfaltowej, umocnieniu
pobocza kruszywem, wykonaniu zjazdów na posesję w granicach pasa drogowego, odwodnieniu, oznakowaniu piono-
wym. Dodatkowo w przypadku ul. Wąskiej  pomiędzy odcinkiem A i B wybudowane będzie skrzyżowane wyniesione 
z kostki brukowej.

Koszt przebudowy ulic to kwoty: ul. Lipowa - 288.282,11zł brutto, ul. Miodowa - 222.989,36 zł brutto, a ul. Wąska  
- 427.814,30 brutto. Termin realizacji umowy przewidziany jest na koniec listopada 2019 r. Inwestycje w całości będą pokryte
ze środków własnych gminy Celestynów.

przebudowa uLIc w ceLeStyNowIe

wprowadzenie wykonawcy
na remontowaną ul. Lipową

od lewej siedzą: andrzej blumert - inspektor nadzoru, piotr Skoczek - właściciel firmy bru-bud, 
witold kwiatkowski - wójt Gminy celestynów, katarzyna bojanowska-Niewczas - kierownik referatu inwestycji

ruSza remoNt droGI
przy oŚrodku zdrowIa

2 października podpisana został umowa pomiędzy wójtem gminy Celestynów Witoldem Kwiatkowskim a Michałem Tomaszewskim -  właścicielem firmy Tomiraf Sp.
z.o.o na przebudowę drogi manewrowej łączącej ul. Regucką i ul. Lipową (biegnie ona pomiędzy budynkami SP ZOZ i pocztą) o długości 70 mb za kwotę 60 tys. zł.

droga manewrowa łącząca ul. regucką z ul. Lipową
podpisanie umowy przez wójta Gminy witolda kwiatkowskiego i właściciela firmy
tomiraf michała tomaszewskiego
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zakończoNe remoNty dróG

• Odcinek ul. Mickiewicza w starej Wsi o
długości 247,00 m (od ul. Prusa) skro-
piony został emulsją asfaltową i pokryty
nawierzchnią z wtórnej mieszanki mine-
ralno-bitumicznej. Z kruszywa łamanego
wykonano pobocza. Takie same prace
wykonane zostały na odcinku o długości
215,00 m ul. Kołłątaja w miejscowości
Stara Wieś (od ul. Dąbrowieckiej).

• Na odcinku o długości 116,00 m ul. Tu-
rystycznej w regucie wykonano profilo-
wanie i nawierzchnię z wtórnej mieszanki
mineralno-bitumicznej na podbudowie 
z kruszywa betonowego. Jest to kontynua-
cja – II etap poprawy nawierzchni drogi.

• Na ul. Leszczynowej w miejscowości Po-
gorzel, na odcinku 110,00 m (od skrzyżo-
wania z ul. Kolejową), drogę wykoryto-
wano, fragmentami wykonano podbu-
dowę z kruszywa betonowego, a na całym
remontowanym odcinku położono pod-
budowę z kruszywa łamanego. Wyregu-
lowano również wszystkie studzienki dla
zaworów kanałowych i wodociągowych.

• W miejscowości Ponurzyca wyprofilo-

wano odcinek o łącznej długości 350 m
drogi gminnej Rynek – Zagórze. Wyko-
nana została podbudowa z kruszywa be-
tonowego oraz wymieniony został przepust.

• Na ul. Sosnowej w zabieżkach na dłu-
gości 400 m wykonano podbudowę 
z kruszywa betonowego oraz zamon-
towano przepust.

• Prace objęły również odcinki drogi łą-
czącej zabieżki z Ponurzycą (cała
droga ma długość ok. 3 km). Fragmen-
tami ją wyprofilowano i wykonano
podbudowę z kruszywa betonowego.
W newralgicznych miejscach wyprofi-
lowano również pobocza.

• W Pogorzeli remontem objęto odci-
nek 341 m ulicy Diamentowej. Na jego
części oczyszczono podbudowę z masy
bitumicznej, uzupełniono w istniejącej
nawierzchni ubytki, a nawierzchnię
skropiono emulsją asfaltową. Miejs-
cami wykonano nawierzchnię bitu-
miczną z betonu asfaltowego, a także
prace ziemne polegające na korytowa-
niu istniejącej nawierzchni i wykonaniu

podbudowy z kruszywa łamanego lub
wykonano nawierzchnię bitumiczną 
z betonu asfaltowego oraz wyregulo-
wano pobocza oraz wyregulowano
studzienki dla zaworów kanałowych.

• W ramach remontu drogi gminnej 
w miejscowości ostrowik (w zabudowie,
przy placu zabaw) na odcinku 208 m skro-
plono nawierzchnię bitumiczną emulsją
asfaltową oraz wykonano nawierzchnię 
z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej.

• Na 130 m ulicy Orzeszkowej w Cele-
stynowie (od skrzyżowanie z ul. Zwy-
cięzców) ulica została wykorytowana 
i pokryta podbudową z kruszywa be-
tonowego oraz z kruszywa łamanego.

łączny koszt wszystkich prac wyniósł
367.952,29 zł. Część tych środków pocho-
dziła z funduszu sołeckiego: 8.000,00 zł. prze-
znaczyła Stara Wieś; 9.000,00 zł Zabieżki.
Zostały one przeznaczone na remonty dróg
w tych miejscowościach. Opisane wyżej re-
monty dróg to jedynie część prac, jakie
gmina wykonuje w ciągu roku w ramach
bieżącego utrzymania dróg gminnych.

zakończyLIŚmy prace remoNtowe dróG Na tereNIe GmINy ceLeStyNów.
pracamI objęte zoStały odcINkI o łączNej dłuGoŚcI prawIe 2,5 km.

droga w ostrowiku droga w regucie ul. diamentowa w pogorzeli - asfaltowa
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zmIaNa komeNdaNta woFitm
decyzją departamentu kadr ministerstwa
obrony Narodowej komendant wojskowego
ośrodka Farmacji i techniki medycznej w cele-
stynowie płk. krzysztof kaczmarek został zwol-
niony z zawodowej służby wojskowej 
i przeniesiony do rezerwy z dniem 30 stycznia
2020 roku. do tego jednak czasu jest do dyspo-
zycji wojskowej obrony terytorialnej kraju na
stanowisko etatowe.

Na stanowisko komendanta Ośrodka
powołany został dotychczasowy

zastępca ppłk. Grzegorz Mosiądz.
Komendant płk. K. Kaczmarek prze-

kazał sztandar nowo powołanemu ko-
mendantowi ppłk. G. Mosiądzowi, co
symbolicznie świadczyło o przekazaniu
Komendy nad WOFiTM.

- Panie pułkowniku, jako komen-
dant postawił pan poprzeczkę wy-
soko – zwrócił się do płk. Kaczmarka
nowy komendant podczas uroczys-
tego apelu z udziałem żołnierskiej
kadry i pracowników Ośrodka. - Nie
będzie łatwo ją utrzymać. Obiecuję
jednak, że pański wysiłek będę konty-
nuował przy wsparciu żołnierzy i pra-
cowników. Osobiście dziękuję za czas,
który mogłem spędzić jako pański za-
stępca. Był to czas, który wzbogacił
moje doświadczenie zawodowe i jes-
tem pewien, że będzie procentował 
w przyszłości. Życzę panu powodze-
nia w realizacji planów zawodowych 
i życzę pomyślności w życiu osobis-
tym – podkreślił komendant ppłk.
Grzegorz Mosiądz.

Z kolei płk. K. Kaczmarek podzię-
kował kadrze i pracownikom Ośrodka
za 4,5 roczną współpracę, a także na
ręce zastępcy wójta Gminy Celesty-
nów Piotra Rosłońca złożył podzięko-
wania celestynowskiemu samorzą-
dowi oraz mieszkańcom gminy za
wielce owocną współpracę. Podzięko-
wał też proboszczowi celestynowskiej
parafii ks. Mirosławowi Wasiakowi za
regularne uczestnictwo w obchodze-
niu świąt i nie tylko kościelnych, ale
także uroczystości wojskowych. – Kie-
rowanie zespołem Ośrodka było dla
mnie wielkim zaszczytem za co żoł-
nierzom i pracownikom cywilnym 
z serca dziękuję – zakończył płk.
Krzysztof Kaczmarek. AnKa
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w każdej gminie filarem kultury są ludzie uta-
lentowani – artyści profesjonalni, jak i amato-
rzy. „Skarby celestynowa” to wystawa, która
przybliży sylwetki naszych uzdolnionych miesz-
kańców celestynowa. prezentowane prace do-
tyczą różnych realizacji wizualnych.

27września w Powiatowym Mło-
dzieżowym Domu Kultury 

w Otwocku za sprawą GOKiS Celesty-
nów, Stowarzyszenia „Na Świat” i wiel-
kiemu zaangażowaniu artystki Moniki
Grajdy-Wadulińskiej miała miejsce nie-
codzienna wystawa prac artystów 
z Gminy Celestynów. Wystawę otworzyła
oficjalnie dyrektor PMDK Ewa Musiejko
wraz z komisarzem i pomysłodawczynią
tej wystawy Moniką  Grajdą -Widulińską.
Zaprosiły wszystkich artystów na środek
sali i przedstawiły jak się oni artystycznie
realizują. Licznie przybyła publiczność 
i dzieci z sekcji plastycznej brawami wi-
tali każdego wymienianego artystę. 
A byli to: Małgorzata Brudzińska – ma-
larstwo, Genowefa Galas - koronkarstwo,
Helena Kiliszek – malarstwo, Izabela Ko-
nofalska – obrazy wyszywane korali-
kami, Elżbieta Kręgielewska – malarstwo,
Wiktor Piasecki – rzeźba  ludowa, Lucyna
Rutkowska – malarstwo, Monika Turek –

malarstwo, Stanisława Wasążnik – pa-
pierowa wycinanka, Zofia Wojdowicz –
haft krzyżykowy i Monika Grajda-Widu-
lińska – malarstwo i ceramika arty-
styczna. Wójt Gminy Celestynów Witold
Kwiatkowski podziękował dyrektor
PMDK za organizację wystawy jego Skar-
bów, jak określił artystów i podziękował
im za ich twórczość. Każdy z nich obda-
rowany został pąsową różą i albumem 
o Gminie „Pieszo i rowerem”, a do jego
podziękowań dołączył się zastępca
wójta Piotr Rosłoniec i prezes Stowarzy-
szenia Współpracy Międzynarodowej

„Na Świat” Katarzyna Bojanowska- Nie-
wczas. W imieniu artystów za możliwość
wystawienia prac podziękowała Lucyna
Rutkowska. Na zakończenie części ofi-
cjalnej wójt Gminy Witold Kwiatkowski
zaprosił wszystkich do sali widowisko-
wej, w której zaprezentował nowo po-
wstały film promujący Gminę „Pieszo 
i rowerem”. Publiczność gromkimi bra-
wami nagrodziła obejrzany film, a wiele
osób – mieszkańców Otwocka i okolic
stwierdziło, że muszą wybrać się do
gminy, by naocznie obejrzeć urokliwe
miejsca pokazane w filmie. AnKa

Skarby ceLeStyNowa 
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Stowarzyszenie LGd Natura i kultura ogłosiło i prze-
prowadziło konkurs pt. „produkt Lokalny atrakcją
turystyczną” , w którym uczestnicy z gmin  powiatu
otwockiego przedstawili swoje wyjątkowe umie-
jętności kulinarne. Finał konkursu miał miejsce 
w świetlicy wiejskiej w jatnym  20 września.

Celem konkursu, co podkreśliła pre-
zes LGD Iwona Bieńkowska, była

identyfikacja i wykreowanie produk-
tów lokalnych wytwarzanych meto-
dami tradycyjnymi. Tak więc na
stołach w świetlicy znalazły się naj-
różniejsze potrawy, których już sam
widok sprawiał, że każdy się oblizy-
wał. Jednak nim można było ich po-
smakować, komisja konkursowa miała
do wykonania smaczne zadanie: po-
próbować i ocenić. Gdy to czyniła,
uczestnicy dowiedzieli się o dokona-
niach Koła Gospodyń Wiejskich z Za-
krętu  -  gmina Wiązowna. Wcześniej
wójt gminy Celestynów Witold Kwiat-
kowski witając  uczestników konkursu
z gmin powiatu, wyraził nadzieję, 
że wykreowany zostanie produkt, 
a może nawet kilka, który będzie
utożsamiany z naszym regionem. Po-
dziękował ponadto organizatorom, że
finał konkursu został przeprowadzony
w gminie Celestynów. Miłą niespo-
dzianką był występ zespołu z Osiecka
„Kądziołeczka”.

Po części oficjalnej komisje konkur-
sowe przystąpiły do wyłonienia najlep-
szych potraw, deserów i napojów

jury Konkursu w składzie:
- W kategorii „Nalewki” oraz „Zupy, Dania główne”:
1. Justyna Sadkowska
2.  Mirosław Kabala
3. Paulina Gójska

- W kategoriach: „ Przystawki” oraz „Desery”:
1. Martyna Kasprzak
2. Robert Belina
3. Krzysztof Kasprzak
4. Agnieszka Łątka
5. Aneta Wójcik

Wyniki konkursu:
kategoria „zupy, dania główne”
I miejsce

Sołectwo Jatne „Gołąbki w sosie pieczarkowym”
II miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce 
„ Zupa z dyni z rojkami”
III miejsce
Mieszkanka Gminy Sobienie Jeziory 
„Zupa krem z borowików”

kategoria „wędliny, wyroby garmażeryjne,
przystawki itp.”
I miejsce 
Mieszkanka Gminy Osieck „Sery tradycyjne”
II miejsce 
Koło Gospodyń Wiejskich w Zuzanowie „ Ser kozi z jaj-
kami faszerowanymi”
III miejsce
Mieszkanka gm. Celestynów „Pasztet z cukinii”

kategoria „Napoje”
I miejsce

Mieszkanka gm. Wiązowna „Nalewka śliwkowo-ru-
mowa na swojaku”
II miejsce
Mieszkaniec gm. Sobienie-Jeziory „Nalewka morelowa”
III miejsce  
Mieszkanka gm. Celestynów „Winko domowe”

kategoria „desery”
I miejsce 
Mieszkanka gminy Wiązowna „Tort urodzinowy”
II miejsce
Stowarzyszenie JATNE TO MY „Lody domowe”
III miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich w Dziecinowie „Pychotka”

Z nagrodzonych potraw oraz napojów
powstanie publikacja z przepisami,
która będzie dostępna w biurze LGD
Natura i Kultura. Planowany termin wy-
dania publikacji I kwartał 2020. AnKa

Nasze regionalne smaki
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takie mniej więcej przesłanie towarzyszyło seminarium naukowemu zor-
ganizowanemu przez publiczną Szkołę podstawową im. batalionu zośka
w celestynowie i Stowarzyszenie „koprówka” w dniu 17 września.

Spotkanie z licznym udziałem uczniów otworzyła dyrektor Szkoły Anna Kę-
dziorek, witając poza młodzieżą zaproszonych gości i przypominając jednocześ-
nie, że Wielkim Nieobecnym seminarium jest prof. Hilary Koprowski – Kawaler
Orderu Uśmiechu Dziecka. Jego życiorys, rodzinne powiązania z Celestynowem 
i dokonania naukowe zaprezentowała była dyrektor szkoły oraz założycielka 
i skarbnik Stowarzyszenia „Koprówka” Janina Skrzypiec Nowak, a uczniowie: Iza
Chodkiewicz i Maciej Bączkowski przedstawili historię Orderu Uśmiechu Dziecka
i okoliczności przyznania tego międzynarodowego honorowego odznaczenia pro-
fesorowi Koprowskiemu.  

Interesujący wykład wygłosiła dr Bogusława Filipowicz, pracownik naukowy
Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Stowarzyszenia „Koprówka” i prezes Ce-
lestynowskiego Towarzystwa Kulturalnego na temat: „Uśmiech starożytnych kobiet
wobec wydarzeń prawie niemożliwych”. Uświadomiła, że z chwilą wymyślenia
przez ludzkość pisma i rysunku, obok pełnych chwały relacji z polowań i walk męż-
czyzn, pojawiły się wizerunki czy opisy uśmiechu kobiet.  

W następnej części seminarium odbyły się warsztaty pt. „Uśmiech zaprosze-
niem do współpracy”, które znakomicie poprowadziła dr Katarzyna Marszałek 
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Zabawa, w której wszyscy
uczestnicy spotkania zostali podzieleni na sześcioosobowe grupy, polegała na
wiernym odtworzeniu na kartce papieru rysunku figury, o której lakonicznie opo-
wiadał jeden z uczniów. Po konfrontacji tego, co widniało na kartkach uczestników
warsztatów z odpowiednim rysunkiem, było wiele śmiechu, bo żadnej grupie nie
udało się odtworzyć oryginału. 

Gwoździem seminarium było spotkanie z ambasadorem Peru w Polsce Al-
berto Salas Barahoną.  Po zaprezentowaniu kilku filmów o swoim kraju, ambasa-
dor opowiedział o nim, wyszczególniając udział Polaków w jego rozwoju. Młodzież,
gdy skończył, zasypała go pytaniami w rodzaju: jakiej muzyki słuchają młodzi Pe-
ruwiańczycy, jaki jest system nauki, czy są dyskoteki..., czy lubi polską kuchnię i co
najbardziej? Okazało się, że pan ambasador lubi zupę pomidorową i golonkę.

Na koniec prof. dr hab. Przemysław Grzybowski z Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy opowiedział o miasteczku Iquitos w Amazonii Peru-
wiańskiej, do którego raz w roku zjeżdżają się z całego świata doktorzy klauni.
Przyznał, że też lubi rozśmieszać ludzi, bo śmiech to zdrowie, a przede wszystkim
sprawia, że ludzie się integrują. AnKa

uŚmIechajmy SIę
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7 września w gminnej hali sportowej w cele-
stynowie królowało słowo, które w połączeniu
z muzyką przeniosło uczestników tegorocznego
Narodowego czytania daleko od codzienności 
i wprowadziło wiele pozytywnych emocji.

Spotkanie rozpoczęło się od słowa
czytanego. Uczniowie szkół pod-

stawowych z terenu gminy Celesty-
nów przeczytali fragmenty noweli
Marii Konopnickiej „Dym”. Czytają-
cych oraz słuchających wprowadziła
ona w życie XIX - wiecznych prostych
i skromnych ludzi. Nowela Marii Ko-
nopnickiej to jedna z ośmiu nowel
zaproponowanych przez Parę Prezy-
dencką na ogólnopolską akcję pn.
Narodowe Czytanie 2019. Następnie

przed zebranymi wystąpił, grający
już od czternastu lat na małych i du-
żych scenach, zespół „Cisza Jak Ta”.
Słowem śpiewanym przeniósł
wszystkich obecnych na łączniku ce-
lestynowskiej hali sportowej w świat
poezji. Przy pomocy fletu, skrzypiec,
gitary, perkusji i specyficznej atmos-
fery zaczarował widownię, która
przez chwilę, niesiona słowami teks-
tów znanych poetów jak i autorskimi
utworami grupy, mogła znaleźć się
gdzie indziej.

Poza tym podczas spotkania
można było obejrzeć wystawę doty-
czącą życia i twórczości Stanisława
Moniuszki - polskiego kompozytora,
którego utwory są dobrze znane na

całym świecie np.: „Halka”, „Straszny
dwór”. To właśnie rok 2019 ogłoszono
Rokiem Stanisława Moniuszki. Na
specjalnym stoisku, w ramach book-
crossingu, można było również po-
dzielić się książkami, zostawiając już
przeczytaną, a wziąć nową – jeszcze
nieznaną.

Dzień zakończono wręczeniem
nagród dla laureatów konkursu prze-
prowadzonego na FB gminy, a doty-
czącego zespołu „Cisza Jak Ta” oraz
konkursu przeprowadzonego już
podczas spotkania w ramach akcji 
,,Książka warta przeczytania”. 

Dziękujemy za wspólne czytanie 
i zabawę oraz niepowtarzalną atmos-
ferę. Zapraszamy za rok.

Święto słowa i muzyki
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ruch to zdrowie. takie przesłanie niósł ze sobą
V celestynowski bieg uliczny. 22 września pra-
wie 500 osób wzięło udział w biegach na sied-
miu różnych dystansach. dla tych, którzy nie
zdecydowali się sprawdzić swoich możliwości
na trasie przygotowane zostały warsztaty,
strefa rekreacyjno-sportowa i stoiska pro-
zdrowotne.

Biegowe rywalizacje rozpoczęły
przedszkolaki. Od samego startu

nie oszczędzały swoich sił, chcąc jak
najszybciej dobiec do mety. Następnie
pobiegły dzieci i młodzież szkolna.
Młodsi pokonali dystans 300 m, starsi
1000 m. Po zakończeniu biegu na
uczestników czekał medal pamiąt-
kowy, woda i jabłka. Każdy mógł też
otrzymać ciepłą grochówkę. Zmęczeni,
ale i zadowoleni korzystali ze strefy
rekreacyjno-sportowej, w której wpi-
nali się na ściankę, brali udział w grze
Cztery Państwa – cztery gry, zbierając
złote żołędzie za wykonane zadania. W
polskiej strefie zdobywali punkty, rzu-
cając piłkę do kosza. Miłośnicy piłki
nożnej swoje marzenie o grze realizo-
wali w sektorze ukraińskim. Stanowi-
sko Japonii przybliżyło mało znane 
w Polsce walki sumo. Natomiast fran-
cuska gra bule zainteresowała zwolen-
ników gier zręcznościowych. Naj-
młodsi, na specjalnie dla nich przygo-
towanych warsztatach, przygotowy-
wali model własnego samolotu, 
a następnie podczas zawodów w lo-
tach sprawdzali, jak długo utrzymuje
się on w powietrzu. Rodzinnym akcen-

bIeGLIŚmy pIąty raz
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tem spotkania była sztafeta, w której
dzieci wraz z opiekunami przekazując
sobie pałeczkę, pokonali dystans 1 km. 
W tym roku dla pełnoletnich uczestni-
ków biegu przewidziano dwa dys-
tanse: 2500 m oraz 10000 m. Na nich
czekały również stoiska pomiaru ciś-
nienia krwi, cukru, porady dietetyczne
m.in. jak jeść słodko, ale bez cukru, jaką
formę aktywności podjąć, aby odpo-
wiadała prowadzonemu trybowi życia.
Na stoisku pierwszej pomocy 
przedmedycznej można było nauczyć
się od podstaw zasad udzielania 
pomocy osobom nieprzytomnym 
lub przypomnieć je sobie. Podczas
spotkania prowadzona była również
zbiórka charytatywna na operację bio-
der Teosia w klinice w USA. Teoś 
na rękach mamy wziął udział w jednym
z biegów. Tuż przed dekoracją zwy-
cięzców można było obejrzeć insceni-
zację zderzenia rowerzysty 
z osobą jadącą na hulajnodze oraz

akcję udzielania pierwszej pomocy
przez Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
czej gminy Celestynów. Młodzi druho-
wie tego dnia mieli także swoje
stoisko. Można było na nim obejrzeć
sprzęt ratowniczy, którym na co dzień
dysponują strażacy. Później przyszedł
czas na pokaz szybkiej jazdy na rolkach
grupy UKS Wilki Otwock, występ ta-
neczny zespołu Just Breath oraz deko-
rację zwycięzców.

Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za wysiłek włożony w pokonanie
przygotowanych tras i spędzony
wspólnie czas, a mieszkańcom za wy-
rozumiałość w związku  z występują-
cymi utrudnieniami. Zapraszamy 
za rok. Beata Przysowa

organizatorzy Gminny ośrodek kultury i Sportu
w celestynowie oraz Gmina celestynów dziękują
współorganizatorom, sponsorom i patronom
medialnym za wkład włożony w organizację V
celestynowskiego biegu ulicznego.

zWyCięzCy biegU:

300 m - Klasa 0 - 1 m
1 647 Bąk Kamil

2 934 Cichecki Artur
3 924 Lisak Dawid

300 m - Klasa 0 -1 K
1 660 Wojciechowska Julia

2 502 Bąk Nadia
3 638 Morawska Karina

300 m - Klasa 2 - 3 m
1 692 Hibner Bartłomiej

2 511 Witan Kacper
3 965 Kudlik Bartosz

300 m - Klasa 2 - 3 K
1 700 Rogowska Iga

2 508 Latuszek Amelia
3 944 Dębowska Blanka

1000 m - Klasa 4 -5 K
1 920 Komorzycka Julia

2 656 Gajger Barbara
3 772 Mazur Olga

1000 m - Klasa 4 - 5 m
1 646 Straszak Jakub

2 537 Tomaszewski Franciszek
3 772 Kuzioła Mateusz

1000 m - Klasa 6 - 8 K
1 633 Bąk Julia

2 970 Bajer Hanna
3 777 Sychowiec Julia

1000 m - Klasa 6 - 8 m
1 939 Sobków Bartłomiej

2 759 Tomaszewski Olivier
3 959 Wojtas Filip

2,5 km K
1 536 Bąk Zuzanna

2 765 Kalinowska Dominika
3 763 Domżał Barbara

2,5 km m
1 795 Sychowicz Daniel

2 973 Wójcik Robert
3 621 Mikoś Robert

sztafeta 4x250m
1 Ostatni na mecie

2 Lekkoatleci z Otwocka
3 Wilki

10 km m
1 Krzysztof Lisak

2 Daniel Sujak
3 Daniel Sychowicz

10 km K
1 Agnieszka Wójcik

2 Ania Struska-Gątkowska
3 Sandra Konopacka
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mazurek dąbrowskiego w sposób szczególny
zabrzmiał 18 września dla leśników symbolicz-
nie pogrzebanych na polanie pod dębami 
w centrum edukacji Leśnej w celestynowie. oni
bowiem zostali bestialsko zamordowani przez
Nkwd wyłącznie za to, że byli polakami i chcieli
swobodnie słuchać swojego hymnu.

Już po raz siódmy Nadleśnictwo Celestynów, Re-
gionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w War-

szawie i Klub Twórczego Myślenia zaprosili na
Golgotę Leśników do Centrum Edukacji Leśnej 
w Celestynowie  uczniów, żołnierzy, kombatan-
tów, księży, władze samorządowe i leśne, aby
oddać cześć leśnikom i ich rodzinom pomordo-
wanym w ZSRR w latach 1939-1948. Tu, w Cen-
trum Edukacji Leśnej, w 2010 roku złożono urnę
z ziemią z cmentarzy Katynia, Ostaszkowa, Ko-
zielska, Starobielska i nieludzkiej Syberii. Posta-
wiono krzyż i głaz z wizerunkiem Matki Boskiej,
a na rozległej polanie posadzono dęby, pod któ-

rymi są słupki z tabliczkami nagrobnymi pomor-
dowanych stu leśników. 

Odprawiono mszę świętą w intencji tysięcy po-
mordowanych na Wschodzie koncelebrowaną przez
kapelana leśników ks. Wiktora Ojrzyńskiego i wi-
karego celestynowskiej parafii ks. Michała Włocha.
Później kilka osób zabrało głos, upominając, by
nigdy nie zapomnieć o tych, co oddali życie za
wolną dziś ojczyznę. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman 
w swoim wystąpieniu mówił o trudnym, szczegól-
nie w okresie wojny i okupacji, zawodzie leśników.
– To oni, choć nie bezpośrednio, stali na pierwszej
linii frontu. Z narażeniem życia ukrywali i wspo-
magali żołnierzy AK, a mając doskonałe rozeznanie
w terenie, wyznaczali im miejsca do zaczepnych
działań przeciwko oddziałom  sowieckim i nie-
mieckim, a po wojnie przeciw nowym okupantom.
Wielu z nich zapłaciło za swój patriotyzm najwyż-
szą cenę. Zostali zamordowani, a często też i ich ro-
dziny. Cześć ich pamięci! – zakończył wezwaniem

dyrektor Roman.  Również były minister Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych płk. Zbig-
niew Zieliński prosił o pamięć dla bestialsko za-
mordowanych, a także opiekę nad żywymi, którzy
przeszli okrutne przesłuchania, morderczą pracę 
w rosyjskich łagrach i następnie powojenne re-
presje. Z kolei radna sejmiku mazowieckiego Bo-
żena Żelazowska wyraziła słowa potępienia dla
oprawców,  nawołując, szczególnie młodzież, do
pamięci o osobach, które zginęły. 

Żołnierz z oddziału Kompanii Reprezentacyj-
nej WP odczytał apel poległych, po czym żołnie-
rze oddali salwę honorową, a następnie
delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem „Golgota Leśników”.

Po części oficjalnej uczniowie Szkoły Podsta-
wowej z Wiązowny im. Bohaterskich Lotników
zaprezentowali muzyczne widowisko pt. ,,Pro-
wadź nas lesie po ścieżkach historii Leśników”.

Na koniec organizatorzy poczęstowali wszyst-
kich uczestników żołnierską grochówką. Anka

pamIęć w dębach zakLęta



17mord leśNiKóW

wrzesień nr 8 (250)/19 www.celestynow.pl

pracownicy Nadleśnictwa celestynów,
uczniowie ze szkół gminy kołbiel i gminy ce-
lestynów oraz rodzina pomordowanych leś-
ników i mieszkańcy Gozdu, bociana i Skorup
uczcili 6 września pamięć leśniczego Nowa-
kowskiego mieczysława i podleśniczego No-
wakowskiego dobrosława zamordowanych 
w grudniu 1943 roku.

Uroczystość odbyła się w szóstą
rocznicę wzniesienia pomnika upa-

miętniającego morderstwo. Spotkanie
rozpoczęła msza święta polowa, którą
celebrował proboszcz Kołbieli ks.
Krzysztof Abramowski w asyście litur-

gicznej organisty celestynowskiej pa-
rafii Sławomira Wąsowskiego. Następ-
nie zastępca nadleśniczego Nad-
leśnictwa Celestynów Arkadiusz
Dmowski wygłosił przemówienie, 
w którym przypomniał historię zbrodni
dokonanej na skraju lasu w okolicy
osady leśnej Gózd.

Rodzina Nowakowskich była przy-
kładem wiernej i dozgonnej służby
lasom oraz miłości do Ojczyzny. Wśród
społeczeństwa cieszyli się autorytetem
i szacunkiem, byli szeroko wykształco-
nymi fachowcami w swojej dziedzinie,
a przy tym wielkimi patriotami. Z zaan-

gażowaniem włączali się w działalność
miejscowego oddziału AK, co przyczy-
niło się do ich tragicznych losów. 18
grudnia 1943 r. komuniści związani 
z PPR napadli na leśniczówkę Nowa-
kowskich, a Mieczysława i jego syna
Dobrosława bestialsko zamordowali
pośród leśnych ostępów, w niewielkiej
odległości od ich domu.

Coroczna uroczystość pozwala
podtrzymać pamięć o bohaterach, któ-
rzy poświęcili swoje życie za Ojczyznę 
i umożliwia młodym pokoleniom Pola-
ków poznawanie historii swojego na-
rodu. AK

ku czcI 
pomordowaNych LeŚNIków
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„ja w internecie. program szkoleniowy w za-
kresie rozwoju kompetencji cyfrowych” jest
współfinansowany w ramach programu opera-
cyjnego polska cyfrowa z europejskiego Fun-
duszu rozwoju regionalnego i budżetu
państwa.

Gmina Celestynów pozyskała grant w wysokości
67 200 zł na przeprowadzenie szkoleń dla 120

osób. Uczestnik może wziąć udział tylko w 1 module
tematycznym. Do wyboru uczestnicy mają szkolenia
o następującej tematyce:

1. ,,rodzic w Internecie” – 3 szkolenia
Moduł „Rodzic w Internecie”  - adresowany do ro-
dziców/opiekunów -  poświęcony jest przygotowa-
niu rodzica do roli przewodnika dziecka 
w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania 
z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Ro-
dzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pocho-
dzących z legalnych źródeł treści dla dziecka,
zrozumie jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci,
jak również nauczy się korzystać z podstawowych
usług e-administracji dedykowanych rodzinom, ta-
kich jak np. złożenie wniosku Rodzina 500+, uzys-
kanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte 
w module elementy szkoleniowe służyć mają 
ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie ko-
rzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych 
w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu
barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

2. ,,moje finanse i transakcje w sieci”
– 2 szkolenia

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” prze-
znaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby
nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy 
prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za
pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szko-
lenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzys-
tując sieć, zarządzać kontem ban-kowym,
dokonywać płatności, realizować zakupy, rezer-
wować podróż, płacić podatki oraz nauczy się,
jak korzystać z podstawowych usług e-admini-
stracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świad-
czenia czy też występując o dowód osobisty 
- wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bez-
piecznie.

3. ,,działam w sieciach społecznościowych”
- 3 szkolenia

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” prze-

znaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię 
i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz
wykorzystać je w działalności na rzecz swojej spo-
łeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po za-
kończeniu szkolenia nabędą umiejętności
pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie
sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się na-wią-
zywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować
swój wizerunek, wykorzystywać swoją twórczość 
i dzielić się nią oraz korzystać z cudzej ze szczególnym
uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współ-
działać z innymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać 
z podstawowych usług e-administracji z wykorzysta-
niem konta w e-PUAP i profilu zaufanego.

4. „kultura w sieci” – 2 szkolenia
Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla
wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w in-
ternecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów
szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych 
z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do
nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia
zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami pre-
zentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka 
– Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru
Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne
podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzys-
tania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wy-
szukiwania legalnych źródeł kultury, w tym
korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy do-

wiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny,
miejscowości czy regionu, bazując na informacjach
z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Projekt zakłada realizację 10 szkoleń w 12-osobowych
grupach. Miejsce: Urząd Gminy Celestynów. Szkole-
nia zorganizowane będą w trybie: 2 dni x 6 godzin
szkoleniowych (2 soboty, lub sobota-niedziela, go-
dzina szkoleniowa to 60 minut) lub 3 dni x 4 godziny
szkoleniowe. Uczestnicy będą mieli zagwarantowane
przerwy kawowe.
LIczba mIejSc oGraNIczoNa – 120 osób

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić for-
mularz rejestracyjny oraz oświadczenia o przetwa-
rzaniu danych osobowych i dostarczyć do Urzędu
Gminy Celestynów – pokój 33, II piętro.
Formularz i oświadczenia dostępne są:
- elektronicznie
- w formie papierowej - w Kancelarii Urzędu Gminy
Celestynów (parter) oraz pokój nr 33 II piętro Urzędu.

Więcej informacji o szkoleniu udzieli:
Agnieszka Łątka
Urząd Gminy w Celestynowie
Ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
Tel. 22 789-70-60 wew. 114 
lub 508-333-631 - pokój 33 (II piętro),
email: a.latka@celestynow.pl

Zachęcamy do udziału w projekcie.

ja w INterNecIe
bezpłatne szkolenie
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30 września w teatrze miejskim im. St. jaracza
w otwocku odbyła się lokalna debata z udzia-
łem ekspertów pod nazwą „bezpieczeństwo
wspólną sprawą – perspektywy i wyzwania”
zorganizowana przez działającą na terenie po-
wiatu otwockiego Fundację europa 112. odbyło
się także szkolenie z pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz bezpieczeństwa antyterrory-
stycznego i zagrożeń lokalnych. 

Wpanelu, który dotyczył konkret-
nych zagrożeń w placówkach

oświatowych, kulturalnych oraz urzę-
dach, wzięli udział: Dyrektor Oświaty
Powiatowej Hanna Majewska-
Smółka, Rafał Biernacki, dr Wojciech
Szewko oraz Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski. Wszyscy zgodnie
stwierdzili, że należy dążyć do pod-
noszenia poziomu bezpieczeństwa
jednostek i placówek oświatowych
poprzez praktyczne i powtarzalne
szkolenia oraz ćwiczenia. Należy 

też uświadamiać młodzież oraz rodzi-
ców jak ważne jest bezpieczeństwo
i edukowanie w tym kierunku.
Dlatego tak istotny jest rozwój lokal-
nych inicjatyw, jak np. Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze – stwierdził Wójt
Gminy Celestynów Witold Kwiatkow-
ski. Zwrócił uwagę również , że szko-
lenia młodzieży z zakresu bez-
pieczeństwa medycznego oraz anty-
terrorystycznego są bardzo ważne
dla społeczności lokalnej, dlatego po-
trzebne są takie inicjatywy jak projekt
Fundacji Europa 112 „Edukacja dla
bezpieczeństwa – II Etap”, dzięki któ-
remu szkoły otrzymają bezpłatne
szkolenia prowadzone przez eksper-
tów praktyków. W szkoleniu oraz de-
bacie ,,Edukacja dla bezpieczeństwa”
udział wzięli przedstawiciele oświaty
gminy Celestynów: kierownik Za-
kładu Obsługi Szkół Gminy Celesty-
nów z dyrektor Szkoły Podstawowej

oraz seniorzy z Uniwersytetu III wieku
wraz z dyrektor GOKIS. 

Podsumowując debatę, wszyscy
jednym głosem stwierdzili, że naj-
ważniejsze jest edukowanie na
temat obecnych zagrożeń oraz
uświadamianie w tej kwestii miesz-
kańców miast i gmin. Bezpieczeń-
stwo jest naszą wspólną sprawą 
i tylko od nas zależy, czy zrozu-
miemy, jak ważną rolę odgrywa 
w naszym życiu. Podkreślano, jak
cenne jest inwestowanie w bezpie-
czeństwo lokalne. Dyskusje eksper-
tów z władzami samorządowymi
miały za zadanie przybliżenie
mieszkańcom powiatu otwockiego
zasad obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa w miejscach pub-
licznych, przede wszystkim w szko-
łach i urzędach z uwzględnieniem
ewakuacji i pierwszej pomocy
przedmedycznej. Red.

„BEZPIECZEńSTWO
WSPóLNą SPRAWą” 
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coraz więcej właścicieli samochodów mon-
tuje w nich instalację gazową, głównie z po-
wodu obniżenia kosztów eksploatacji. 
w celestynowie od osiemnastu lat zajmuje
się tym firma tomasza Nowakowskiego phu
„tomart” przy ul. osieckiej 1 w budynku re-
mizy. - jest jeszcze inny powód, na co zwra-
camy uwagę kierowcom – mówi właściciel. 
– Spaliny gazu zawierają dużo mniej tlenku
azotu niż benzyna lub olej napędowy, a tym
samym są bardziej przyjazne środowisku na-
turalnemu.

Rodzaj paliwa ma znaczący
wpływ na środowisko, dlatego

wprowadzane są normy emisji spa-
lin, które w Polsce określane są przez ustawę „Prawo
ochrony środowiska”, a w Unii Europejskiej przez dyrek-
tywy emisyjne. Nie chodzi jednak o to, żeby zrezygnować
z jazdy samochodem, tylko wykorzystać dostępne roz-
wiązania, które jednocześnie pozwolą także zadbać o eko-
logię, a w efekcie o nasze zdrowie. Według Europejskiej
Organizacji Gazu Płynnego (AEGPL) pojazdy z instalacją
gazową emitują ponad 20 razy mniej tlenków azotu w spa-
linach samochodowych (NOx) niż auta z silnikami diesla.

Te dane udowadniają, że kierowcy
mają realny wpływ na środowisko, 
a najlepsze rozwiązania są niemal na
wyciągnięcie ręki. – Samochody, w któ-
rych wykorzystywana jest instalacja
gazowa, są mniej obciążające dla śro-
dowiska naturalnego niż auta zasilane
wyłącznie benzyną lub olejem napę-
dowym. Wynika to z faktu, że wysyłają
mniejszą ilość spalin do środowiska na-
turalnego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dwutlenku węgla oraz
tlenków azotu. Mniejsza ilość gazów
cieplarnianych uwalnianych do atmos-
fery to czynnik, do którego kierowcy
powinni przykładać coraz większą

uwagę, a szczególnie w dobie wprowadzania coraz bar-
dziej restrykcyjnych przepisów międzynarodowych – pod-
kreśla z naciskiem Tomasz Nowakowski i dodaje, że uczula
wszystkich właścicieli samochodów z instalacją gazową,
by wymieniali co 10 tys. km wszystkie filtry i dokonywali
tego w warsztacie. - Na zamontowaną instalację dajemy 3-
letnią gwarancję lub 100 tys. km, ale pod warunkiem, że
przeglądy samochodu będą odbywać się regularnie – uzu-
pełnia pan Tomek. AnKa

jeżdżę Na GazIe, 
bo dbam o środowisko
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Sołtys, rada Sołecka dąbrówki i koło Gospodyń
wiejskich  zorganizowali wspólnie towarzyskie
spotkanie Seniorów 75+. z 42 zaproszonych
osób przybyło 27. wózek inwalidzki, balkonik 
i kule nie stanowiły żadnego problemu. Nasi
dzielni mieszkańcy przybyli na własnych no-
gach i samochodami, przywożeni przez rodziny
i panów z koła Gospodyń wiejskich. 

Spotkaniu dawno niewidzianych kolegów i koleżanek
towarzyszyło wzruszenie i wielka radość. Szybko

ustalono, kto ma ile lat, co komu dolega i na co się ak-

tualnie leczy. Podziwiano wygląd i kondycję liderów,
czyli dwojga 90 – latków - pani Kołakowskiej i Franciszka
Kędzierskiego oraz 89 – latki -  pani Marii Kopcińskiej 
(zdjęcia we wspomnianej kolejności ). Wszyscy inni rów-
nież wyglądali wspaniale, uśmiechnięci i zrelaksowani
oddawali się miłym pogawędkom ze znajomymi. 

Strażacy zamontowali nowy sufit w sali OSP, Koło
Gospodyń Wiejskich przygotowało zaproszenia i słodki
poczęstunek, a sołtys wsi i rada sołecka zorganizowali
pokaz starych dąbrówkowych fotografii, wyświetlając
obrazy na dużym ekranie. Po zrobieniu pamiątkowych
zdjęć i zjedzeniu tortu seniorzy zaśpiewali kilka ludo-

wych piosenek, w tym sentymentalną   ,,Jak szybko
mija życie, jak szybko mija czas, za dzień, za rok, 
za chwilę razem nie będzie nas ". Sołtys zaprosił wszyst-
kich na wigilię wiejską i obiecał kolejne takie spotka-
nia w przyszłości, a radny Wiktor Piasecki, zaproszony
przez organizatorów, skierował do zebranych kilka
ciepłych słów.  Nastrój naszych kochanych gości był
tak dobry, że mieli ochotę na tańce. Nie byliśmy na to
przygotowani i nie dysponując nagraniami muzyki
tanecznej, musieliśmy obiecać, że się następnym
razem się poprawimy. W radosnej atmosferze senio-
rzy udali się do domów.

SpotkaNIe z SeNIoramI w dąbrówce

dzień Seniora w zabieżkach
W budynku OSP Zabieżki odbyła się impreza, która
była skierowana do dorosłej społeczności sołectwa.
Pięknie udekorowana sala cieszyła oko, świetnie przy-
gotowane przedstawienie dla seniorów rozśmieszyło
publiczność. Natomiast zespół COVER zachęcał do
tańca. Zadowolenie seniorów daje energię do kolej-
nych działań. W imprezie wzięło udział około 50 osób.
Organizatorami wydarzenia byli: sołtys Katarzyna
Kudlik oraz radna Agnieszka Wojtaś przy wsparciu
GOKiS w Celestynowie.

wakacje pożegnane
w sołectwie zabieżki na wesoło mieszkańcy
zakończyli wakacje.
Spotkanie odbyło się 7 września w budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zabieżkach. Rozpoczęły go
wspólne układy taneczne. Niespodzianką były
warsztaty kulinarne, na których można było zrobić
sushi na słodko. Były też gry i zabawy. Mieszkańcy
wspólnie czytali bajki, nawiązując do Narodowego
Czytania. Na uczestników czekał również słodki upo-
minek. Sołectwo Zabieżki
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budżet 14,7 mld euro, 2 mln studentów, 800
tys. wykładowców i nauczycieli,  125 tys. szkół.
zastanawia was co to za liczby? poznajcie pro-
gram erasmus+!

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzi-
nie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata

2014-2020. Erasmus+ składa się z trzech akcji: Mo-
bilność edukacyjna, Współpraca na rzecz innowacji 
i dobrych praktyk oraz Wsparcie reform w obszarze
edukacji. Nad całością realizacji programu czuwa Ko-
misja Europejska, która na bieżąco zarządza budże-
tem oraz określa priorytety, cele i kryteria.

Z tego właśnie programu korzysta Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celesty-
nowie. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności otrzy-
mała pozytywną ocenę wniosku ,,Uczymy języków,
kształcimy Europejczyków". Złożony wniosek uzyskał
łącznie 88 punktów na 100 możliwych, a przyznana
kwota dofinansowania wynosi 51150 euro.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2018 r. do
30 listopada 2019 r. i obejmuje bezpośrednio 18 nau-
czycieli, którzy odbyli  kursy językowe i szkolenia 
w pięciu krajach: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji,
Austrii i na Malcie. 

- „Zdecydowaliśmy się zorganizować projekt 
w ramach Erasmus+, aby móc lepiej odpowiadać na
potrzeby edukacyjne uczniów, szczególnie w zakresie
nauki języków obcych  i proponować im europejskie
ścieżki rozwoju. Naszym celem jest wyrównywanie
szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edu-
kacji, m.in. ze względu na złą sytuację finansową.
Chcemy także zaktywizować i zmotywować do dosko-
nalenia zawodowego grupę nauczycieli o dużym stażu
zawodowym i wypromować w lokalnym środowisku
ideę uczenia się przez całe życie i mobilności”- mówi
dyrektor szkoły pani Anna Kędziorek.

Nie jest to jednak takie proste, jakby się wyda-
wało. Aby to osiągnąć, konieczne jest otwarcie
szkoły na możliwości edukacyjne, jakie oferuje Unia
Europejska. 

Nauczyciele konsekwentnie podążają za założo-
nymi celami, dzięki czemu udało się zrealizować sze-
reg przedsięwzięć. 

- W maju ubiegłego roku zorganizowaliśmy kon-
ferencję ,,Program eTwinning w nowoczesnej szkole”,
wzięliśmy udział w wielu projektach eTwinning, na-
wiązaliśmy współpracę ze szkołą w gminie bliźniaczej
w Clapier we Francji, zakupiliśmy rzutniki i głośniki
do pracowni językowych, tabliczki suchościeralne i ro-
bota Photon, który posłuży młodszym uczniom do
nauki kodowania. Organizujemy wyjazdy na warsz-
taty językowe z native speakerami, podczas lekcji ję-
zyków obcych wdrażamy poznane przez nas
aktywizujące metody nauczania, ciągle doskonalimy
swoje umiejętności, biorąc udział w szkoleniach i se-
minariach kontaktowych oferowanych przez plat-
formę eTwinning.  To jeszcze nie koniec naszych
działań. W październiku organizujemy konferencję
metodyczną dla wszystkich zainteresowanych Eras-

musem i naszymi osiągnięciami. – mówi Mirosława
Kurdej, nauczycielka języka angielskiego.

- Podczas konferencji opowiemy o naszych
dobrych praktykach, żeby zachęcić innych nauczycieli
z naszego regionu do podjęcia takiego wyzwania. 

Program naszej konferencji to między innymi:
• mDlaczego Erasmus? Dlaczego w Celestynowie? Dla-
czego nie w innych szkołach?  Czyli w jaki sposób
ubiegać się o grant,
• Nie taki kurs straszny.... - nasze wspomnienia z mo-
bilności,
• „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” - czyli
jak wdrażamy zdobytą wiedzę,
• TIK na lekcjach języków obcych,
• Warsztaty metodyczne, lekcje pokazowe. 

Gorąco zapraszamy  24 października 2019r. do
Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celesty-
nowie! ” – Agata Masna-Jastrzębska.

Szczegółowy program znają Państwo na stronie
www.spcelestynow.pl Koordynator projektu:

Sylwia Kościkiewcz-Gryc

erasmus+
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oczko wodne żółw w miejscowości regut jest
miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkań-
ców gminy celestynów. 

Dlatego w tym miejscu zostały  zrealizowane
kolejne inwestycje   w postaci  dwóch drew-

nianych  kładek o wymiarach 2mx5m, a wyko-
nanych przez firmę USŁUGI TARTACZNE Marlena
Żołądek  z Człekówki . Wykonano i zamonto-
wano także 5  betonowych rzeźb w kształcie
żółwi, które mają symboliczne znaczenie.  Wy-
konawcą rzeźb była Monika  Grajda –Widuliń-
ska – artysta plastyk z Celestynowa.  Mamy
nadzieję, że miejsce to będzie zachęcało do wy-
poczynku na łonie natury pośród reguckich
lasów. Cała inwestycja wyniosła ok. 33.000zł, 
w tym 3.000zł ze środków sołeckich sołectwa
Regut oraz 10.000zł z dofinansowania Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2019. 

oczko wodne w regucie 

Jak powstawały „Reguckie Żółwie”

Gmina celestynów od kilku lat pięknieje - poja-
wiają się nowe obiekty, ścieżki rowerowe i miejsca
wypoczynku na świeżym powietrzu. po wielu rea-
lizacjach różnych inwestycji w celestynowie i oko-
licach przyszedł czas na teren wokół stawu żółw,
który znajduje się za orlikiem w regucie. 

Gmina wspólnie z mieszkańcami i RKS „Bór” zadbali
o uporządkowanie terenu - pojawiła się wiata, 
a w ostatnim czasie dwa mostkii betonowe rzeźby
żółwi. O realizację tego ostatniego zadania już w czer-
wcu poproszono mieszkankę Celestynowa Monikę
Grajdę-Widulińską – rzeźbiarkę. Realizacja projektu

trwała 3 miesiące. -    Na początku był to projekt na
papierze, który musiał spełniać warunki techniczne:
wielkość, materiał wykonania i propozycja ustawie-
nia w terenie – mówi Monika Grajda-Widulińska. -
Po zatwierdzeniu projektu przystą- piłam do realiza-
cji. Pierwszy powstał najmniejszy żółw. To był test na
skuteczność pomysłu.   Żółw powstał dość sprawnie
- pochłonął 25 kg gipsu budowlanego i około 80 kg
zaprawy murarskiej. Przy kolejnych było znacznie
trudniej, gdyż następne wymagały minimum 60 kg
gipsu budowlanego i około 300 kg zaprawy murar-
skiej na każdą sztukę. W obracaniu, przenoszeniu 
i odlewaniu potrzebna była pomoc rodziny i sąsia-

dów. Zaczął się również wydłużać czas potrzebny
na realizację każdego punktu. Ostatni miesiąc mia-
łam wyliczony co do godziny i dnia, a ostatnie ma-
lowanie odbyło się już na miejscu po zamontowaniu
rzeźb w terenie. Panowie z firmy, która przewoziła
rzeźby na wskazane miejsce, zastanawiali się, w jaki
sposób wykonano żółwie i jak poradziłam sobie 
z realizacją tak ciężkich rzeźb – stwierdza artystka.
Już od samego początku żółwie przypadły do gustu
wielu mieszkańcom i grzybiarzom. Jednak pierw-
sze selfie z żółwiami zrobiła sobie sama autorka pro-
jektu. Na załączonej fotorelacji można zapoznać się
z konkretnymi etapami realizacji projektu. 
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Rocznik 2011 od września rywalizuje na dwóch frontach -  w II i IV lidze okręgowej. Oba zespoły mają bardzo wyrównany
poziom w swoich ligach, każda drużyna może wygrać z każdym, a dość często o zwycięstwie decyduje szczęście. Naj-

ważniejsze w tym momencie dla zawodników jest ogrywanie się oraz ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.
Rocznik 2012 z przytupem zadebiutował w rozgrywkach ligowych. Tutaj nie ma podziału na ligi, a wyniki nie mają dla

nas żadnego znaczenia. Zadaniem trenerów jest ogrywanie jak największej liczby zawodników i wprowadzanie zawodni-
ków z rocznika 2013. W ostatnich meczach swoją szansę mieli Marcel i Wojtek, którzy świetnie radzili sobie na boisku, w ko-
lejnych spotkaniach inni zawodnicy z rocznika 2013 będą brali udział w meczach ligowych grupy 2012. 

Siatkarze przygotowują się do sezonu!
Od września drużyna siatkarzy przygotowuje się do debiutanckiego sezonu w bar-
wach RKS Bór Regut. Trener Bątruk ma na treningach do dyspozycji prawie wszyst-
kich zawodników, kadra jeszcze nie została zamknięta, a może się okazać, że ktoś
przed końcem okienka dołączy do zespołu. Zawodnicy poznali już drużyny, z któ-
rymi zmierzą się podczas rozgrywek. Początek zmagań w IV Lidze Wojewódzkiej
Seniorów grupy B rozpoczniemy wyjazdowym spotkaniem w weekend 26/27 paź-
dziernika z drużyną SPS Radmot Jedlińsk. W naszej grupie znalazły się jeszcze dru-
żyny: WTS Klondaik Warka, GKS Yabu Sadownik Błędów, Promotor Gózd, PTS
Pionki,  GKS Jastrzębia, SPS Konstancin, SPS GOSiR Mrozy i KS Halinów. W naj-
bliższym czasie podany zostanie dokładny terminarz spotkań, ale już można sobie
rezerwować popołudniowe weekendy. Daniel

dobry ligowy start roczników 2011/2012 
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za nami pierwsze trzy kolejki spotkań  w  II
lidze okręgowej d-1 rocznika 2007/08. trzeba
przyznać, że zespoły w naszej grupie  w tym se-
zonie  grają na wyrównanym poziomie, dlatego
trzeba będzie zostawić na boisku dużo potu
i sił, żeby  utrzymać się w II lidze. 

Tak się złożyło, że pierwsze trzy kolejki rozegra-
liśmy na własnym boisku. Mecz z AGAPE Biało-

łęka rozpoczął  bój o punkty. Spotkanie, które
sprawiało  nam chwilami trochę kłopotów, po efek-

townej drugiej połowie zakończyliśmy  naszym
zwycięstwem 4 – 2.

W drugiej kolejce spotkaliśmy się 
z drużyną Józefovii Józefów. Trzeba zaznaczyć, że
ostatnio toczymy między sobą bardzo zacięte boje.
Tak było i tym razem.

Nasz zespół po dobrym  spotkaniu  wygrał mecz
2 -1. Wygrana cieszy,  bo te trzy punkty mogą decy-
dować o awansie lub utrzymaniu się w lidze. 

Trzecia kolejka to mecz z Halinowem.  Po dwóch
zwycięstwach przyszła pora na gorycz porażki.

Mecz, którego nie powinniśmy przegrać , przegry-
wamy 2 – 1. Po ospałej pierwszej połowie tego
meczu obudziliśmy się dopiero po strzeleniu nam
przez zespół z Halinowa dwóch goli. Niestety, mimo
strzelonej bramki przez naszych graczy , zabrakło
nam szczęścia i czasu, aby to spotkanie przynajmniej
zremisować. 

Przed nami kolejne spotkania z drużyną Drukarz
W-wa i  Wilgą Garwolin. Mam nadzieję, że szybko za-
pomnimy o porażce z Halinowem i wrócimy na wła-
ściwe tory. Trener : Waldek 

trzy mecze roczNIka 2007/08

za nami pierwsza część sezonu przed nami
runda rewanżowa  w rozgrywkach  I ligi okrę-
gowej trampkarzy. czas na krótkie podsumo-
wanie poczynań drużyny trampkarzy 
w ostatnich tygodniach. 

Na ten moment w lidze niczego nie możemy być
pewni, zresztą jak większość naszych rywali. Roz-
grywki są bardzo wyrównane a walka o utrzymanie
w dolnych jak i walka o awans w górnych rejonach
tabeli toczyć się będzie do ostatnich kolejek. 

Z dorobkiem 12 punktów plasujemy się na dru-

gim miejscu i od początku sezonu okupujemy górne
rejony tabeli. Na nasz dorobek punktowy składa się
4  zwycięstw, 0  remisy i 1 porażka. Jedno spotka-
nie zostało przełożone na późniejszy termin  Jak na

zespół który w sezonie 2018/2019 okupował dolne
rejony tabeli  jest to rezultat przyzwoity i pozwala
on patrzeć w przyszłość z optymizmem. Jak do-
tychczas strzeliliśmy 17 goli co jest jednym ze lep-
szych  rezultatów w lidze . Defensywa na tle innych
zespołów prezentuje się dobrze z 7  bramkami stra-
conymi. Jest to efekt zmian w ustawieniu zespołu
oraz zmian na poszczególnych pozycjach.

Należy podkreślić z jednej strony wieloletnie
doświadczenie w rozgrywkach ligowych, szacunek
do przeciwnika oraz pokora, a z drugiej strony wiara
we własne umiejętności podparta ciężką pracą to
efekt tego co dziś prezentuje zespół z Reguta.  

Od pierwszego do ostatniego  spotkania drużyna
ma jasny cel utrzymać pierwszą ligę w Regucie . 

trampkarze Na FaLI wzNoSzącej 
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w ostatnich miesiącach wraz z innymi grupami
społecznymi, również i pracownicy oświaty do-
magali się od rządu wzrostu wynagrodzeń, tak
aby ich wysokość była godziwa, zadawalająca,
dostosowana do realiów gospodarczych. 

Wwyniku tych działań rząd posta-
nowił podnieść wynagrodzenia

nauczycieli od 1 września br. o 9,6 %.
Aby zrealizować te podwyżki samo-
rządy (gminy, miasta, powiaty) 
powinny otrzymać środki w odpo-
wiedniej wysokości, aby móc wypłacić
nauczycielom zwiększone wynagro-
dzenia. Niestety stało się to, czego sa-
morządy się obawiały i środki jakie
zostały przekazane samorządom są
niewystarczające do tego, aby zrea-
lizować ustaloną przez rząd pod-
wyżkę. Tak, jak w wielu innych
gminach, tak i w naszej gminie brakuje
środków na wzrost wynagrodzeń dla
1/3 nauczycieli, co przy łącznej ilości
170 osób stanowi, że ok. 57 osób nie
dostałoby gwarantowanej przez pań-
stwo polskie podwyżki. Ponadto zwięk-
szenie dodatku za wychowawstwo, ma
być również pokryte z budżetu gminy.
Brakująca kwota to razem 131 000 zł,

która będzie musiała być pokryta z po-
datków mieszkańców. Oznacza to , że
już w tym roku budżet min. na inwe-
stycje gminne będzie pomniejszony 
o 131 000 zł. Wszystko wskazuje 
na to, że ta tendencja utrzyma się rów-
nież w przyszłym roku to będziemy
zmuszeni dołożyć z budżetu gminy ko-
lejne niemal 400 000 zł, kosztem inwe-
stycji na jakie oczekują mieszkańcy
naszej gminy. Możemy tylko apelować
do ministerstwa, aby pieniądze w peł-
nej wysokości zostały zagwarantowane

przez budżet centralny. Tym bardziej,
że w związku z wprowadzoną reformą
oświaty, gmina dostosowuje placówki
oświatowe do nowych realiów.
Wspomnieć tu należy konieczność
rozbudowy szkoły podstawowej 
w Starej Wsi przez gminę, gdzie sza-
cunkowy koszt wynosi ok. 10 mln zł, 
a do tej pory nie ma możliwości po-
zyskania środków z budżetu Państwa
na te inwestycje i również w całości
będą pokryte z podatków mieszkań-
ców gminy.

podwyżka 
(NIe) dLa wSzyStkIch 

NauczycIeLI? 

dziecięca eskorta meczu
w sobotę, 28 września grupa naszych uczniów należących do Sko (3
dziewczynki z kl. 5b i 2 dziewczynki z kl. 4a) pod opieką nauczycieli wy-
chowania fizycznego a. Struskiej - Gątkowskiej oraz  roberta witka
weszła w skład eskorty dziecięcej podczas meczu ekstraklasy: Legia war-
szawa - Lechia Gdańsk.

Do eskorty zostaliśmy zaproszeni przez Bank PKO BP w Otwocku z racji tego, że po
raz kolejny znaleźliśmy się na liście laureatów konkursu dla Szkolnych Kas Oszczęd-
ności 2018 -2019 (wśród 12 najlepszych szkół w Polsce).                                     KG
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WaŻNe TELEFONY

homer Homer to wyjątkowo
piękny i dostojny pies. Ten dłu-
gowłosy przystojniak ma mnó-
stwo wdzięku i jest pełen gracji.
Oprócz niewątpliwej urody ma
również bardzo łagodny charak-
ter. Jest niezwykle grzeczny i ci-

chutki, stara się nie wchodzić nikomu w drogę. Bardzo
uległy w stosunku do innych psów, wręcz paraliżuje
go ze strachu na ich widok. Widać to szczególnie  
w lesie w trakcie spacerów. Prawdopodobnie w prze-
szłości cierpiał głód, gdyż bardzo rzuca się na jedzenie
i zakopuje je na później. Homer doskonale będzie się
czuł w domu pełnym ciszy i spokoju, w towarzystwie
starszych osób. Sam do najmłodszych już nie należy,
ma około 8 lat. Uwielbia smaczki. Pokocha każdego,
kto będzie rozpieszczał jego podniebienie. Będzie
wspaniałym towarzyszem do codziennych spacerów 
i wspólnego leżenia na kanapie.

krakerS Z kanapy za schroni-
skowe kraty... Po 4 latach oddany
przez właściciela. Niestety powodu
dokładnie nie znamy, ale pozna-
liśmy Krakersa. To fantastyczny ok.
5- letni pies, ponoć mix husky.
Pięknie chodzi na smyczy, zna
wszystkie komendy, uwielbia apor-

towanie. Pies z charakterkiem, raczej nie dla każdego.
Przydałby się doświadczony człowiek - przewodnik,
który nie da sobie wejść na głowę.

SaFoNa Safona to wesoła i pełna energii sunia.
Uwielbia być głaskana i przytulana, chodzenie na
spacery także sprawia jej coraz więcej radości. Jest

bez pamięci zakochana 
w człowieku, chce mieć go na
własność i być w centrum
jego uwagi. W stosunku do
innych psów jest raczej za-
borcza i dominująca, dlatego
polecamy ją jako jedynaczkę.
Nie wiemy, jaka jest jej histo-
ria. Pyszczek i powykrzy-

wiane ząbki wskazują, że wiele w życiu przeszła.
Mimo wszystko zachowała olbrzymią radość życia
i uwielbienie dla człowieka. Dajmy jej szansę na
dobre życie u boku odpowiedzialnego i kochają-
cego opiekuna. Safona jest zaszczepiona, wystery-
lizowana i gotowa do adopcji

adopcje

Porady Prawne niePłatne dla mieszkańców gminy: 
wtorki i środy w godz. 1500-1900 i w piątki w godz. 800-1200. także 1 i 3 środa miesiąca w godz. 1100-1500

kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl; 
tel. 22 789 70 61
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V uLIczNy bIeG

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


