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2 akTUalności

101. roczNIca
odzySkaNIa NIePodległoścI

Tradycyjnie mieszkańcy celestynowa uczcili kolejną rocznicę odzyskania niepodległości modlitwą za ojczyznę podczas mszy świętej w kościele celestynowskiej
parafii, którą odprawił gościnnie ks. Honoriusz kostek w obecności pocztów  sztandarowych: „Totus Tuus”, wojskowego ośrodka Farmacji i Techniki medycznej,
zHP Hufiec celestynów, Szkoły Podstawowej im. Batalionu „zośka”, kombatantów i Sybiraków i oSP z celestynowa, dąbrówki, reguta, dyzina i Podbieli. 

W�kazaniu�ksiądz�przypomniał�historię�walk�Polaków�o�wolność�kraju.�Po�mszy�i�przyjęciu�błogosławieństwa�delegacje�złożyły�wiązanki�kwiatów�pod�pomnikiem�10-
lecia�Odzyskania�Niepodległości,�a�sztandary�pokłoniły�się�mu.�Po�odśpiewaniu�pieśni�„Boże�coś�Polskę”�wszyscy�powrócili�do�kościoła,�by�wysłuchać�koncertu�patrio-
tycznego�w�wykonaniu�artystów:�Michała�Dziedzica�–�wokal,�Marcina�Dżbika�–�wokal,�Michała�Kubarskiego�–�akordeon�i�Jarosława�Kaczmarczyka�–�klarnet.�Na�koniec
proboszcz�celestynowskiej�parafii�ks.�Mirosław�Wasiak�podziękował�za�organizację�święta�wójtowi�Witoldowi�Kwiatkowskiemu�i�dyrektor�GOKiS�Hannie�Pawłowskiej,
wszystkim�gościom�za�obecność,�a�w�sposób�szczególny�pocztom�sztandarowym�i�delegacjom�składającym�kwiaty�pod�pomnikiem.
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Październik�i�część�lis-
topada� obfitowały

w�naszej�gminie�w�wiele
ważnych�i�historycznych
wydarzeń,�o�których�pi-
szemy�w�tym�wydaniu
„Celestynki”.�Do�historii
niechybnie� przejdzie

dzień,�w�którym�szkoła�w�Ostrowie�przyjęła�imię�Miko-
łaja�Kopernika�i�otrzymała�sztandar.�Drugim�ważnym
wydarzeniem�była�wizyta�senatora�japońskiego�parla-
mentu�i�ambasadora�Japonii�w�Polsce�w�szkole�w�Sta-
rej�Wsi.�Równie�istotnym�wydarzeniem�były�obchody
101.�rocznicy�odzyskania�przez�Polskę�niepodległości
oraz�uczczenie�pamięci�bohaterów�AK,�którzy�76�lat�temu
walczyli�„o�szyny”�w�Pogorzeli,�a�także�upamiętnienie�13
mieszkańców�Dąbrówki,�których�bestialsko�zamordo-
wali�bandyci�Rybackiego�w�1943�roku.

Wiele�też�działo�się�w�sferze�kultury�i�edukacji.�Dzieci
spotkały�się�z�Ciotką�Klotką,�czyli�Ewą�Chotomską,�se-
niorom�na�inaugurację�roku�akademickiego�śpiewała
sopranistka�Magdalena�Kotarska,�a�spotkanie�„Dojrza-
łego�Człowieka”�umiliła��śpiewem�piosenkarka�francuska
z�Montpellie�Katarzyna�Karasek-Gomez.�Ponadto�znaj-
dziecie�Państwo�w�numerze�informacje�o�obchodach
Dnia�Edukacji�Narodowej,�wywiad�z�dr�fizyki�Anetą�Gój-
ską,�która�trenuje�zawodników�CKS,�o�budowie�ulic:�Li-
powej,�Wąskiej,�Miodowej�w�Celestynowie,�apel�referatu
Ochrony�Środowiska�Urzędu�Gminy,�by�dbać�o�czyste
powietrze�i�czym�palić�w�piecach.�

Szczerze�zachęcam�do�przeczytania�„Celestynki”
od�deski�do�deski. Andrzej Kamiński,

Redaktor Naczelny

Słowo od redakcJI

14 października panią mariannę Bednarczyk 
– najstarszą mieszkankę gminy, która dwa dni
wcześniej ukończyła 104 lata, odwiedził za-
stępca wójta Piotr rosłoniec w towarzystwie
kierownik USc Bożeny Skolimowskiej.  goście
wręczyli jubilatce bukiet kwiatów i ogromny
kosz słodyczy, życząc jednocześnie jeszcze wielu
lat w zdrowiu i dobrej kondycji. wraz z rodziną
odśpiewano „200 lat” i toastem bezalkoholo-
wego szampana przypieczętowano życzenia.

Pani�Marianna�urodziła�się�w�1915�roku�w�rodzinie�gospodarzy�rolnych�w�dawnym�powiecie�sokołow-
skim.�Z�rodzicami�mieszkała�do�zamążpójścia.�Po�ślubie�przeniosła�się�do�męża,�który�gospodarzył�w�nie-
wielkiej�wsi�Złotki�w�pobliżu�Treblinki.�Urodziły�się�im�trzy�córki.�Po�17�latach�wspólnego�pożycia�mąż
zmarł.�Pani�Marianna�gospodarzyła�dalej,�wychowując�córki,�z�których�najmłodsza�miała�wówczas�4�lata.
Odpoczywać�zaczęła,�gdy�zamieszkała�w�1972�roku�w�Celestynowie�u�najmłodszej�córki,�która�wraz�
z�mężem�opiekuje�się�nią�do�dzisiaj.�–�Mama�przez�całe�swoje�długie�życie�nigdy�poważnie�nie�chorowała,
a�przelotne�grypy�czy�dolegliwości�leczyła�kroplami�miętowymi.�W�szpitalu�znalazła�się�dopiero�cztery
lata�temu,�ale�nie�z�powodu�choroby,�a�złamania�nogi.�Jest�stale�uśmiechnięta,�wesoła�i�bardzo�lubi�gości
–�mówi�córka�Bogumiła�Rosłoniec.�-��Dochowała�się�3�córek,�9�wnuków,�20�prawnuków�i�20�praprawnu-
ków�i�cieszy�się,�gdy�ją�odwiedzają. AnKa

w mistrzostwach Powiatu otwockiego Szkół Podstawowych
w Piłce Nożnej dziewcząt w kategorii młodzieży 2 miejsce za-
jęła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu ,,zośka" 
w celestynowie. drużynie w składzie: zosia wyrzyk, martyna
Piórkowska, Julia kupniewska, Paulina Sibilska, ola Płatek,
Julia Ćwiek, oliwia laskus, Iza chodkiewicz, zuzanna komi-
nek, Iza wilczek z trenerem panem michałem Filpowiczem –
serdecznie gratulujemy

gmina celestynów otrzymała wyróżnienie i na-
grodę w wysokości 1000 zł w konkursie „Najlep-
sza inicjatywa zrealizowana w ramach
mazowieckiego Instrumentu aktywizacji So-
łectw mazowSze 2019”, w kategorii  - mIaS rek-
reacyjnie. Nagroda zostanie przeznaczona na
sfinansowanie potrzeb sołectwa regut.

W�bieżącym�roku�dla�sołectwa�Regut�gmina�Celestynów
uzyskała� dofinansowanie� z� Mazowieckiego� Urzędu�
Marszałkowskiego�na�zadanie�pn.�„Zagospodarowanie
terenu�rekreacyjnego�przy�zbiorniku�wodnym�w�miejs-
cowości�Regut”.�W�ramach�zadania�zmodernizowano
dwie�drewniane�kładki�na�zbiorniku�wodnym�oraz�wykonano�5�rzeźb�przedstawiających�rodzinę�żółwi,�które�na-
wiązują�do�nazwy�zbiornika�wodnego�nadanej�przez�lokalną�społeczność.�Całkowita�wartość�zadania�wyniosła�31
535,00�zł.�Dofinansowanie�ze�środków�budżetu�Samorządu�Województwa�Mazowieckiego�-�10�000�zł

200 laT dla PaNI marIaNNy

zakaz parkowania

Na drodze manewrowej, zlokalizowanej mię-
dzy budynkiem Samodzielnego Publicznego
zakładu opieki zdrowotnej w celestynowie a
pocztą i Urzędem gminy celestynów, zostały
umieszczone znaki zakazu zatrzymywania się
w obydwu kierunkach jazdy. w związku tym
prosimy o  nieparkowanie samochodów na
przedmiotowym odcinku drogi.

gmina celestynów i sołectwo
regut wśród najlepszych

„zośka” wicemistrzem powiatu
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koNSerwacJa orlIka

Zgodnie�z�tegorocznymi�założeniami�wykoano

jesienna� konserwacja� orlika� w� Celestynowie.�

Zabieg�ten�znacznie�poprawił�jakość�nawierzchni

boiska�i�komfort�jego�użytkowania.

dBamy o PowIeTrze

Rozpoczął�się�kolejny�etap�sadzenia�drzew�w�Cele-

stynowie.�Tym�razem�na�placu�zabaw�przy�Gminnym

Ośrodku�Kultury�i�Sportu�posadzono�8�dębów��strze-

listych,�a�przy�ul.�Św.�Kazimierza�-�16�drzew.

Nowe drzwI dla oSP dąBrówka

W�tym� roku� również�budynek�dąbrowieckiej

Ochotniczej� Straży� Pożarnej� otrzymał� nowe

drzwi�garażowe.�Do�tej�pory�był�zamykany�cięż-

kimi,� stalowymi,� nieocieplanymi� drzwiami.

Teraz�nieomal�wszystkie�budynki�OSP�z�terenu

gminy�mają�nowoczesne,�lekkie�w�konstrukcji,

ocieplane� i� funkcjonalne� wejścia.� Koszt� wy-

miany�drzwi�to�9�228,08�zł�brutto�i�został�sfi-

nansowany�z�budżetu�Gminy�Celestynów.

NewSy

22 października rozpoczęto prace związane 
z przygotowaniem fundamentów planowanej
trybuny sportowej. wykonawcą robót budow-
lanych jest firma aVa SeaTS sp. z o.o. 

Wramach� inwestycji� wykonano� już� chodnik
wzdłuż� parkingu� przy� budowanej� trybunie.

Łączny�koszt�inwestycji�wynosi�222.133,71�zł.�Na�try-
bunie�znajdować�się�będą�124�zadaszone�miejsca�sie-
dzące,�co�znacząco�przyczyni�się�także�do�poprawy
warunków�użytkowych�boiska.�Zapewnić�widzom�do-
godną�możliwość�oglądania�rozgrywek�sportowych

odbywających�się�na�boisku.�Budowa�trybuny�spor-
towej�i�chodnika�to�przedsięwzięcie,�na�które�gmina
Celestynów�pozyskała�w�2018�r.�dofinansowanie�ze
środków�Unii� Europejskiej�w� ramach�poddziałania
„Wsparcie�na�wdrażanie�operacji�w�ramach�strategii
rozwoju�lokalnego�kierowanego�przez�społeczność”
Programu�Rozwoju�Obszarów�Wiejskich�na�lata�2014
-�2020�w�wysokości�156.576,00�zł.�Inwestycja�reali-
zowana�jest�w�ramach�zadania�inwestycyjnego�pn.
„Wzrost�miejsc�rekreacji�i�turystyki�na�terenie�wiej-
skim�poprzez�budowę�małej�architektury�w�ramach
trybuny�sportowej�i�chodnika�w�Gminie�Celestynów”.

zakończono budowę otwartej Strefy
aktywności fizycznej w miejscowości
dąbrówka. Na wykonanie inwestycji
gmina pozyskała środki z ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach programu
rozwoju małej Infrastruktury Spor-
towo-rekreacyjnej o charakterze wie-
lopokoleniowym – otwarte Strefy
aktywności (oSa) edycja 2019 w wyso-
kości 25 tys. złotych. całkowity koszt
budowy wyniósł 47.992,14 zł.

W ramach inwestycji prowadzonej
w miejscowości Dąbrówka zamon-
towano 7 urządzeń siłowni plene-
rowej, ławki parkowe, kosze na
śmieci oraz stół do gry w szachy
i tenisa stołowego. Wykonano
także nasadzenia roślin.

Strefa�aktywności�fizycznej
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BUdowa TryBUNy rozPoczęTa
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Przedszkole Samorządowe w celestynowie zostało jednym z laureatów
konkursu grantowego „wzmocnij swoje otoczenie”, zorganizowanego
przez Polskie Sieci elektroenergetyczne. dzięki projektowi „mobilne mias-
teczko ruchu drogowego” dzieci poprzez zabawę będą uczyć się bez-
piecznego zachowania na ulicy. 

- Powstanie takiego miasteczka jest bardzo ważne do kształ-
towania i rozwijania właściwych postaw i nawyków związa-
nych z bezpiecznym i odpowiedzialnym poruszaniem się
dzieci po drogach. Dla nauczycieli będzie to doskonałe na-
rzędzie pozwalające na przygotowanie dzieci do uczest-
nictwa w ruchu drogowym – informuje Elżbieta Płuciennik,
dyrektor przedszkola. – Zależy nam, aby być dobrym sąsia-
dem i dlatego w gminach, na terenie których realizujemy in-
westycje infrastrukturalne, przeprowadziliśmy pierwszą
edycję konkursu dobro- sąsiedzkiego na grantowe projekty
społeczne – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka
prasowa PSE. – Wspierając finansowo najlepsze inicjatywy,
chcemy poprawiać komfort życia lokalnych społeczności.
Jesteśmy przekonani, że zajęcia edukacyjne, podczas których

dzieci już od najmłodszych lat uczą się bezpiecznego zacho-
wania na drogach i ulicach, są niezwykle wartościowe i dają
długofalowe efekty, również w dorosłym życiu – dodaje. 

PSE w ramach jednego ze swoich programów inwesty-
cyjnych budują linię przesyłową relacji Kozienice-Miłosna.
Jej trasa przebiegać będzie m.in. przez teren gminy Cele-
stynów. – Dzięki tej inwestycji istotnie zwiększy się nieza-
wodność dostaw energii elektrycznej dla całego regionu –
podkreśla Beata Jarosz-Dziekanowska.

Ogłoszony w lutym konkurs PSE „WzMOCnij swoje oto-
czenie” miał na celu wyłonienie najlepszych projektów zwią-
zanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia
społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie 
w ich wdrożeniu.

Więcej informacji na temat PSE jest dostępnych na stro-
nie raport.pse.pl.

dzIecI BezPIeczNe
Na drodze dzIękI PSe
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17 października pracownicy referatu gospodarki komunalnej ochrony środowiska Porządku Publicznego i obrony cywilnej na czele z zastępcą
wójta gminy celestynów Piotrem rosłońcem oraz z uczniami klasy 3B Szkoły Podstawowej im. „Batalionu zośka” w celestynowie wzięli udział 

w akcji sadzenia drzew. Jest to kolejne działanie, jakie podjęła gmina w walkę o zdrowe środowisko. 

wspólnie dbajmy 
o powietrze i klimat!

członkowie koła Studenckiego dla Seniorów przy gokiS w celestynowie na
zaproszenie wójta witolda kwiatkowskiego, zastępcy wójta Piotra rosłońca
oraz pracowników referatu gospodarki komunalnej ochrony środowiska
Porządku Publicznego i obrony cywilnej w dniu 8 listopada 2019 r. wspólnie
posadzili drzewa przed budynkiem Urzędu gminy w celestynowie.

Już�po�raz�kolejny�w�tym�roku�gmina�dokłada�wszelkich�starań�w�walce�o�dobry
klimat,�czyste�powietrze�i�zdrowe�środowisko.�Od�2018�roku�posadzono�łącznie
blisko�300�sztuk�drzew�na�całym�jej�terenie�i�na�pewno�nie�są�to�ostatnie�działa-
nia�w�tym�zakresie.

Seniorzy�również�sadzili�drzewka
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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. li-
powej, ul. miodowej oraz ul. wąskiej w miejs-
cowości celestynów.

Przebudowa�trzech�ulic�trwa,�a�polegała�na:�rozbiórce�ist-
niejącej�nawierzchni�i�położeniu�nakładki�asfaltowej,

umocnieniu�pobocza�kruszywem,�wykonaniu�zjazdów�na
posesję�w�granicach�pasa�drogowego,�odwodnieniu�i�ozna-
kowaniu�pionowym.�Dodatkowo�w�przypadku�ul.�Wąskiej
pomiędzy�odcinkiem�A�i�B�wybudowane�będzie�skrzyżo-
wane�wyniesione�z�kostki�brukowej.

Koszt�przebudowy�ulic�to�kwoty:�ul.�Lipowej��-
288.282,11zł�brutto,�ul.�Miodowej�-�222.989,36�zł
brutto,���ul.�Wąskiej�-�427.814,30�brutto.�Termin�rea-
lizacji�umowy�przewidziany�jest�na�koniec�listopada
2019roku.�Inwestycje�w�całości�będą�pokryte�ze�środ-
ków�własnych�gminy�Celestynów.

PrzeBUdowa UlIc w celeSTyNowIe

Ul. lipowa

Ul.  miodowa

Ul.  wąska
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8 ciekaWe spoTkania

znana z roli ciotki klotki w programie TVP „Tik-
Tak” ewa chotomska spotkała się w sobotę, 5
października w ramach „Nocy Bibliotek” z cele-
stynowskimi dziećmi, które przywitały ją owa-
cyjnie, a kiedy z taśmy popłynęła piosenka
„Tik-Tak”, śpiewały na cały głos.

Półtoragodzinne�spotkanie�upłynęło�w�okamgnie-
niu,�a�to�głównie�za�sprawą�otwartego�dialogu

pani�Ewy�z�dziećmi.�Ona�opowiadała�różne�historie,�
a�w�trakcie�zadawała�pytania,�na�przykład:�,,Jaka�jest
najstarsza�polska�legenda?”�Dzieci�natychmiast�wy-
krzykiwały:�,,O�wawelskim�smoku!”.�,,Od�jakich�imion
nazwano�Warszawę?”�,,Od�Warsa�i�Sawy”�–�odpowia-
dały�nieomal�chórem.�Serce�rosło�z�dumy�z�naszych
celestynowskich�dzieci�za�błyskotliwość�i�wiedzę,�jaką
prezentowały.�Po�zakończeniu�spotkania�autorka�pod-
pisywała�swoje�książki,�które�dzieci�nabywały�z�po-
mocą�rodziców. AnKa

Córka Wandy Chotomskiej i Jerzego Steinmetza w 1968
po ukończeniu XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Zamoyskiego studiowała filologię germańską na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Razem z Andrzejem Markiem Gra-
bowskim założyła w 1983 dziecięcy zespół Fasolki.
Występowała w programie telewizyjnym Tik-Tak jako
Ciotka Klotka. Program emitowano przez ponad 17 lat,
nagrano ok. 1600 odcinków. Ewa Chotomska była scena-
rzystką programów telewizyjnych skierowanych do naj-
młodszych: Tik-Tak, Fasola, Domowe przedszkole, Młynek.
Jest także autorką tekstów do wielu piosenek dla dzieci,
które stały się powszechnie znane, m.in.: ,,Szczotka, pasta”,
,,Mydło lubi zabawę”,,, Myj zęby”, ,,Moja fantazja”.

cIoTka kloTka
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SeNIorzy Na SzkoleNIU

Tradycyjnie już pod koniec października „Stajnia grand” w glinie zorganizowała „Bieg za lisem”
z okazji święta patrona jeźdźców św. Huberta. 

Tegoroczną gonitwę wygrała antosia grajda – instruktorka jazdy konnej.

Hubertus�w�Glinie
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Seniorzy celestynowskiego koła Studenckiego
w dniach 18-19 października br. poznali możli-
wości Internetu, biorąc udział w bezpłatnym
szkoleniu „Ja w Internecie” o tematyce „dzia-
łam w sieciach społecznościowych”.

Podczas�szkoleń�-�warsztatów,�które�potrwają�do
końca�listopada�br.,�uczestnicy�szkoleń�poszerzą

znacznie�wiedzę�na�temat�Internetu.�Zdobyte�infor-
macje�oraz�praktyczne�ćwiczenia�pozwolą�sprawniej
poruszać�się�po�sieci�oraz�usprawnić�swoje�działania�
w�sieciach�społecznościowych�(m.in.�Facebook),�np.
dokonywać�zakupów�przez�Internet,�płacić�za�swoje
rachunki�bez�wychodzenia�z�domu�oraz�kontrolować
dziecko�w�Internecie.�Uczestnicy�szkoleń�nauczą�się
również,�jak�założyć�i�korzystać�z�Profilu�Zaufanego.�

Aktualnie�trwają�zapisy�na�ostatnie�szkolenia,�tj.16�i�17�lis-
topada,�nt.�„Rodzic�w�Internecie”�i�23�i�24�listopada�br.�-�„Dzia-
łam�w�sieciach�społecznościowych”�.�Zapraszamy�do�udziału.

kontakt w sprawie zapisów:
Urząd�Gminy�w�Celestynowie
Agnieszka� Łatka� tel.� 22� 789-70-60� wew.� 114
lub�508�333�631�lub�email:�a.latka@celestynow.pl
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katarzyna karasek-gomez, wokalistka fran-
cuska  polskiego pochodzenia, dała wspaniały
koncert 26 października w domu „gajóweczka”
w regucie.

Katarzyna�Karasek-Gomec,�to�globtroterka�muzyczna,
której�zainteresowania�rozciągają�się�od�bluesa�po-

przez�funk,�jazz�i�eksperymenty�wokalne�z�industrial-
nym� Qriozum,� pieśni� Kolberga� i� przyśpiewki� kół
gospodyń�wiejskich�z�okolic�Wołomina�aż�po�piosenki
francuskie.�Współpracowała� z� Big-Bandami� PR� i�TV,
Radio�I�TV�Ostrawa,�Teatr�Polskiego�Radia�oraz�czołowymi
muzykami�jazzowymi�w�Polsce�i�zagranicą.�Założycielka
i�leader�grupy�Funktet.�Obecnie�artystka�mieszka�na�stałe
we�Francji,�gdzie�czynnie�udziela�się�na�lokalnej�scenie
muzycznej.�Jest�członkiem�stowarzyszenia�Jazz�Club�de
Montpellier,�w�ramach�którego�koncertuje.�Przez�6�lat
prowadziła�swoją�audycję�autorską�LA�BOITE�A�JAZZ�
w�stacji�Radio�FMPLUS�Montpellier.

Kilkadziesiąt�osób�zaproszonych�przez�Celestynow-
skie�Stowarzyszenie�Międzynarodowej�Współpracy�„Na
Świat”�i�Gminny�Ośrodek�Kultury�i�Sportu�nie�szczędziło
artystce�braw.

Panią� Kasię� z� Montpellier� przywitała,� jak� też�
publiczność,�dyrektor�GOKiS�Hanna�Pawłowska,�a�pre-
zes�CSMW�„Na�Świat”�Katarzyna�Bojanowska-Niewczas
w�krótkich�słowach�opowiedziała,�gdzie�i�kiedy�dele-
gacja�z�Celestynowa�poznała�piosenkarkę.�–�Usłysze-
liśmy,�jak�śpiewa�w�roku�ubiegłym,�kiedy�gościliśmy�
u�naszych�przyjaciół�w�Clapiers�we�Francji.�I�tym�śpie-
wem�oraz�swoją�bezpośredniością�Kasia�nas�urzekła.
Zaprosiliśmy�ją�do�Celestynowa�i�oto�jest�–�przedsta-
wiła�Katarzynę�Karasek-Gomez�prezes�Katarzyna�Bo-
janowska-Niewczas.

I�pani�Kasia�śpiewała�„Po�prostu�piosenki”,�jak
sama�zaznaczyła�na�wstępie,�bo�się�je�nuci,�kojarzą
się�z�dzieciństwem,�pierwszą�miłością,�ważnymi�wy-
darzeniami�z�naszego�życia.�Kiedyś�może�obciachowe,

teraz�jak�stare�wino�nabrały�wartości.�Piosenki�pol-
skie� i� francuskie.� Początkowo� lekko� jazzujące,� na-
stępnie�znane�i�lubiane,�jak�choćby�utwór�Edith�Piaf
„Non,�je�ne�regrette�rien”.��Po�godzinnym�koncercie
pani�Kasia�poszła�w�rzędy�krzeseł�witać�się�z�miesz-
kańcami�celestynowskiej�gminy,�co�niezwykle�radoś-
nie� zostało� przyjęte.� -� To� było� piękne� spotkanie�
z�moimi�przyjaciółmi�z�Celestynowa�–�zwierzyła�się
artystka.�-�A�ten�gigantyczny�kosz�kwiatów�na�za-
kończenie�spowodował,�że�zaniemówiłam�z�wraże-
nia�–�cieszyła�się�i�dodała�-�Podczas�koncertu�"�Po
prostu�piosenki..."�towarzyszyli�mi:�Andrzej�Rękas�na
puzonie,�Krzysztof�Jaszczak�na�pianinie�i�Paweł�Goleń
na�kontrabasie.�Wszyscy�panowie�są�doświadczonymi
i�uznanymi�muzykami.

Po�słodkim�poczęstunku�na�scenie�zainstalował�się
zespół�„Fernando”�i�grał�stare,�dobre�przeboje,�które�spra-
wiły,�że�wiele�osób�ruszyło�do�tańca.�Bawiono�się�do�póź-
nej�nocy. AnKa

koNcerT
dla celeSTyNowSkIcH PrzyJacIół
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Prawie 50 indeksów wręczył 9 października wójt
gminy celestynów witold kwiatkowski w towarzy-
stwie dyrektor gokiS Hanny Pawłowskiej studen-
tom celestynowskiego koła Seniorów, inaugurując
tym samym nowy rok akademicki 2019/20. 

Jednocześnie życzył im dobrych 
wyników w pogłębianiu wiedzy 

i tego, by tej wiedzy byli nienasyceni.
Pierwszy wykład na temat dobro-
dziejstw korzystania z komputera pt.
„Ja w Internecie” wygłosiła Agnieszka
Łątka z Urzędu Gminy w Celestyno-
wie. – Gmina Celestynów pozyskał
prawie 70 tys. zł na przeprowadzenie
szkoleń z zakresu korzystania z kom-
puterów i jego programów. Każdy
uczestnik, który się zgłosi, może
wziąć udział w jednym z czterech
modułów szkolenia: „Rodzic w Inter-
necie”, „Moje finanse i transakcje 
w sieci”, „Działam w sieciach społecz-
nościowych” i „Kultura w sieci” – in-
formowała prelegentka. Studenci
mieli wiele pytań, a po zakończeniu
spotkania sporo osób zapisało się na
szkolenie.

Drugi wykład poprowadziła mu-
zycznie wokalistka z przepięknym
sopranem - Magdalena Kotarska. Nim
jednak zaczęła koncertować, przypo-
mniała historię życia i twórczości Fry-
deryka Chopina  i zaśpiewała kilka
pieśni, do których muzykę on napisał,
a także „List do Szopena” i „Być może
gdzie indziej”, którą kiedyś wykony-
wała Anna German. Przypomniała
także twórczość drugiego polskiego
wspaniałego kompozytora - Stani-
sława Moniuszki i również zaśpiewała
kilka jego utworów, między innymi
„Czerwoną jarzębinę”, którą pod-
chwycili wszyscy studenci i śpiewali
tak, że ściany łącznika przy hali spor-
towej drżały. Na bis sopranistka za-
skoczyła wszystkich, śpiewając
„Modlitwę” Bułata Okudżawy. I to tak
wspaniale, że wielu słuchaczom ciarki
przeszły po plecach. Na prośbę wójta
Witolda Kwiatkowskiego obiecała
znów przyjechać do Celestynowa, aby
w związku z Rokiem Stanisława Mo-
niuszki, dać koncert składający się 
z jego pieśni. AnKa

Indeksy dla seniorów z koncertem
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w Szkole w STareJ wSI

Im. PolSkIcH dzIecI SyBeryJSkIcH
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Nie minął jeszcze rok od uroczystego nadania
szkole w Starej wsi imienia Polskich dzieci Sy-
beryjskich, a zainteresowanie Japonii tą małą
podwarszawską placówką jest coraz większe. 

Kilka�miesięcy�temu�japońska�telewizja�odwiedziła
szkołę,� by� pokazać� ją� w� kraju� Kwitnącej�Wiśni�

i�przypomnieć�wspaniałą�historię�uwolnienia�przez
rząd�Japonii�w�1920�roku�prawie�800�polskich�dzieci
–�sierot�z�nieludzkiej�Syberii,�które�odkarmiono,�przy-
zwoicie�odziano�i�oddano�Polsce.�Przypomniano�także
w�reportażu,�że�szkoła�w�Starej�Wsi�zaopiekowała�się
w�1996�roku�japońskimi�dziećmi,�które�przeżyły�tra-
gedię�trzęsienia�ziemi�w�Kobe�w�1995�roku.�

I�oto�28�października�szkołę�odwiedził�senator
parlamentu�Japonii�Hirofumi�Nakasone,�który�w�latach
1999-2000�był�ministrem�edukacji,�a�w�latach�2008-
2009�ministrem�spraw�zagranicznych,�a�ponadto�jest
synem�byłego�premiera�Japonii�Yasuhio�Nakasone.�To-
warzyszył�mu�ambasador�Japonii�w�Polsce�Tsukasa�Ka-
wada.�Rolę�tłumacza�przyjął�Ryotaro�Sakamoto,�na
stałe�mieszkający�w�Otwocku,�a�ze�szkołą�mocno�zwią-
zany.�Uczniowie�przywitali�te�ważne�osoby�z�polską
gościnnością.�Po�oficjalnym�przedstawieniu�gości�z�da-
lekiego� kraju� przez� dyrektor� szkoły� Elżbietę� Osuch
dzieci� zatańczyły� poloneza�Ogińskiego,� zaśpiewały
hymn�szkoły�o�prawach�dziecka,�a�grupa�dziewcząt�wy-
konała�taniec�z�flagami�Polski�i�Japonii,�które�są�blisko
siebie,�by�wreszcie�mocno�się�połączyć�węzłem.�Na�ko-
niec�oficjalnego�powitania�uczniowie�uczący�się�języka
japońskiego� zaśpiewali� piosenkę� po� japońsku.� Za
wspaniałe�przyjęcie�i�widowisko�podziękował�senator
Nakasone,�a�Wójt�Gminy�Celestynów�Witold�Kwiat-
kowski�przypomniał�historię�wzajemnych�kontaktów
gminy,�szkoły�i�Japonii.��

W�dalszej�części�wizyty�japońska�delegacja�odwie-
dziła�klasę�IV,�która�uczy�się�języka�japońskiego�i�klasę
II,�w�której�uczniowie�ozdabiali�piernikowe�serduszka�w
ramach�zajęć�plastycznych.�Do�tej�klasy�na�koniec�lekcji
wjechał�olbrzymi�tort,�nawiązujący�napisem�do�stu�lat
dyplomatycznych�stosunków�Polski�i�Japonii,�który�dzieci
podzieliły�i�częstowały�liczne�grono�gości.�Miła�atmo-
sfera�sprzyjała�wzajemnym�rozmowom. AnKa
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Senator Hirofumi Nakasone, ambasador Tsukasa kawada, tłumacz i dyrektor szkoły elżbieta osuch
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Słowa te towarzyszyły uroczystości nadania
imienia Szkole Podstawowej w ostrowie. wy-
powiedział je wielki uczony, twórca teorii he-
liocentrycznej – mikołaj kopernik, który od 15
października 2019 r. jest oficjalnie patronem
szkoły. Uczniowie od dłuższego czasu czekali
na ten dzień. Poznawali życie i dokonania
wielkiego Polaka, który odważnie głosił
prawdę, sprzeciwiając się przyjętym błędnym
regułom. To on przecież „ wstrzymał Słońce,
ruszył ziemię”.

15października o godz. 11.00
uczniowie, nauczyciele, ro-
dzice, poczty sztandarowe 

i zaproszeni goście zgromadzili się 
w kościele pod wezwaniem Św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika w Ostro-
wie. Podczas mszy św., którą
celebrowali: ks. biskup Marek Solar-
czyk – Biskup Pomocniczy Diecezji
Warszawsko – Praskiej, ks. Emil Parafi-
niuk – Dyrektor Krajowego Biura Orga-
nizacyjnego Światowych Dni
Młodzieży i ks. Hubert Walczyk – pro-
boszcz tutejszej parafii, został poświę-
cony sztandar szkoły. Po mszy
uczestnicy uroczystości prowadzeni
przez Kompanię Reprezentacyjną Ze-
społu Szkół z Karczewa pod dowódz-

twem majora rezerwy Wojska Pol-
skiego Janusza Nosala udali się na
teren szkoły. Tam odsłonięto tablicę
pamiątkową i odśpiewano hymn pań-
stwowy. Następnie wszyscy udali się
do namiotu. Dyrektor szkoły Andrzej
Kraszewski serdecznie powitał zebra-
nych i przedstawił sylwetkę Mikołaja
Kopernika oraz wpływ jego odkrycia

na rozwój nauki. Przewodniczący Rady
Gminy Celestynów Romuald Ziętala
odczytał Uchwałę Rady Gminy Cele-
stynów o nadaniu Szkole Podstawowej
w Ostrowie imienia Mikołaja Koper-
nika. Akt ten został przekazany dyrek-
torowi szkoły, przewodniczącemu rady
rodziców i przewodniczącej samo-
rządu uczniowskiego. Kolejnym pun-

koPerNIk PaTroNem
Szkoły w oSTrowIe

„ Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne”
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ktem programu było symboliczne
umieszczenie gwoździ na tablicy pa-
miątkowej przez przedstawicieli 
zaproszonych gości, sponsorów i re-
prezentantów społeczności szkolnej.
Wzruszającym momentem stało się
przekazanie przez rodziców sztandaru
dyrektorowi szkoły, który zapewnił, że
od tej chwili będzie on symbolem war-
tości, które są i będą fundamentem
pracy wychowawczej szkoły ku chwale
Ojczyzny. Następnie sztandar otrzy-
mali uczniowie, którzy złożyli ślubo-
wanie. Przyrzekli strzec wiernie
honoru szkoły, rzetelną nauką i su-
mienną pracą rozsławiać jej imię, stać
na straży wartości – Bóg, Honor, Oj-
czyzna oraz szanować kulturę i trady-
cje własnego, a także innych narodów.
Dzieci pierwszy raz uroczyście od-
śpiewały hymn swojej szkoły. W dal-
szej części programu głos zabrali:
Piotr Rosłoniec – zastępca wójta
gminy Celestynów, prof. Tomasz Bulik
z Północnej Stacji Obserwacyjnej Ob-
serwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego w Os-
trowiku i Przemysław Gręzak – Prezes
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Otwocku. Uroczystość zakończyła
się częścią artystyczną, w której
uczniowie przybliżyli zgromadzonym
gościom postać swego patrona. Na
scenie pojawił się mały Mikołaj zako-
chany w nauce i marzący o studiach
oraz dorosły uczony, który u kresu
życia doczekał się publikacji swojego
dzieła „ De revolutionibus orbium
coelestium”. Nie zabrakło nawiązania
do odkrycia Kopernika, a był nim ko-
lorowy taniec planet wokół Słońca.

Swój występ uczniowie zakończyli
optymistycznym akcentem, śpiewając
piosenkę Ireny Santor pt. „ Czy wśród
nas rosną nowi Kopernicy”. Obiecali,
że zrobią wszystko , aby Ojczyzna była
z nich dumna. Mali artyści otrzymali
gromkie brawa. Okazało się, że ro-
dzice uczniów przygotowali niespo-
dziankę dla wszystkich nauczycieli,
którzy poprzedniego dnia obchodzili
swoje święto. Złożyli im piękne życze-
nia i wręczyli kosz kwiatów.  Dyrektor
podziękował nauczycielom (szczegól-
nie ks. Hubertowi Walczykowi , który
był koordynatorem działań, jest też
autorem słów i muzyki hymnu szkoły ),
wszystkim rodzicom za wsparcie 
i wysiłek włożony w zorganizowanie
uroczystości, a sponsorom za
pomoc finansową. Podziękował
także gościom, że swoją obecno-
ścią uświetnili to historyczne wy-
darzenie. Bardzo miłe słowa
skierował do delegacji nauczycieli 
z zaprzyjaźnionej szkoły w Zastaw-
nem na Ukrainie, którzy pokonali
wiele kilometrów, aby uczestniczyć
w tym święcie szkoły. Uroczystość
przebiegła we podniosłej, ale jed-
nocześnie miłej atmosferze. Pozos-
tawiła wspaniałe wspomnienia 
i mnóstwo niezapomnianych wra-
żeń. Mimo wcześniejszych po-
chmurnych i chłodnych dni, 15
października okazał się wyjątkowo
pięknymi i słonecznym dniem.
Miejmy nadzieję, że to dobra
wróżba dla przyszłości Szkoły Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Ostrowie. W następnym wydaniu
„Celestynki” historia szkoły Red.

podziękoWania

Dyrektor, nauczyciele, rodzice 
i uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Ostrowie ser-
decznie dziękują fundatorom sztan-
daru szkoły za finansowe wsparcie
okazane w trakcie przygotowywania
uroczystości nadania imienia szkole. 

a byli nimi:
• Urząd Gminy w Celestynowie
• Parafia Św. Stanisława Biskupa

i Męczennika w Ostrowie
• Ks. Hubert Walczyk
• Firma „Ela” - wyrób folii 
i opakowań, Sp.Z.o.o.

• Monika i Dariusz Nowak 
– sala bankietowa „Biała Perła”

• Andrzej Bogucki
• Krzysztof Rafał
• Barbara Mianowska- hurtownia
„Markon”
• Marek Prokurat- Euro Serwis
• Aneta i Paweł - Delikatesy A&P
• Marta Nejman – sklep spożywczy
• Adriana i Jakub Redek
• Jadwiga Nejman – Salon Urody 
„Jagoda”

• Bożena i Henryk Młot
• Danuta Niewęgłowska
• Maria i Stanisław Niziołek 
– hotel i restauracja „Relaks”

•  Iwona i Wiesław Wielgoławscy 
– firma „Wielbet”

• Agnieszka Grzęda
• Dariusz Kołakowski
• Wojciech Bogucki
• Marzena i Hubert Gala
• Wiesława i Grzegorz Przedlaccy
• Agata i Michał Stefanowscy
• Paweł i Agnieszka Felczyk
• Robert i Edyta Wicik
• Paweł Kot
• Kamil Wielgoławski
• Monika Górska
• Sławomir Trzmiel 
– sala bankietowa „Ostrowianka”

• Uczniowie kl. VII
• Irena Gawryś
• Agnieszka i Andrzej Hada
• Agnieszka i Marcin Szymańscy
• Beata Stelmach
• Dariusz Chodkiewicz
• Elżbieta Jaworska 
- Artykuły Przemysłowe
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16 W Trosce o czysTe poWieTrze

we wrześniu Urząd gminy w celestynowie – referat gospodarki komu-
nalnej, ochrony środowiska, Porządku Publicznego i obrony cywilnej
zorganizował konkurs plastyczny pt. ,,mówimy NIe zanieczyszczeniom
powietrza’’. konkurs kierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół pod-
stawowych (klasy 0-III, IV-V, VI-VIII).

Nagrodziliśmy sześć prac, których laureatami zostali:
I miejsce – Wojciech grochowski z kl. I - Szkoła Podstawowa
w Podbieli; II miejsce – aniela denis z kl. 0 c - Szkoła Pod-
stawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie
III miejsce - robert Wojciechowski z kl. V - Szkoła Podsta-
wowa im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie  

Wyróżnienia otrzymali: 
maja skolmowska z kl. III a – Szkoła Podstawowa im. Ba-
talionu Zośka w Celestynowie,  Wojciech zapała z kl.0 c
– Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestyno-
wie, oliwia ogłaza z kl. VII – Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Przy wyborze prac kierowaliśmy się czytelnością przekazu,
wrażeniami artystycznymi oraz samodzielnością i staranno-
ścią. Praca, która zajęła pierwsze miejsce, będzie stanowiła
szatę graficzną ulotki informacyjnej Urzędu Gminy w Cele-
stynowie. MO

mówimy NIe
zanieczyszczeniom powietrza

rys. aniela denis

rys. robert wojciechowski rys. wojciech grochowski
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17szkolne Wydarzenia

Pierwszoklasiści  z PSP im. Batalionu „zośka” są już pełnoprawnymi
uczniami, ponieważ 14 października 2014 r. odbyło się pasowanie na ucznia. 

To�był�wyjątkowy�dzień.�Dzieci�pod�kierunkiem�pań�wychowawczyń�przygoto-
wały�przedstawienie�dla�swoich�rodziców.�Pierwszoklasiści�wspólnie�zaśpiewali
m.in.�piosenkę�pt.�„Tropiciele”,�a�następnie�wyrecytowali�okolicznościowe�wier-
sze.�Po�ślubowaniu�pani�dyrektor�Anna�Kędziorek�pasowała�dzieci�klas�pierw-
szych� na� uczniów� Publicznej� Szkoły� Podstawowej� im.� Batalionu� „Zośka”�
w�Celestynowie,�życząc�sukcesów�na�dalszej�drodze�edukacyjnej.

Na�zakończenie�wszyscy�uczniowie�otrzymali�pamiątkowe�książki�z�za-
kładkami.�Każda�klasa�zrobiła�sobie�pamiątkowe�zdjęcie�grupowe�oraz�z�panią
dyrektor�i�wychowawczyniami,�po�czym�w�radosnym�nastroju�wszyscy�udali�się
do�jadalni�na�słodki�poczęstunek�przygotowany�przez�rodziców. Red.

Ślubowania�nadszedł�czas

Nazywam się Paulina Piórkowska, mam 10 lat i chodzę do klasy 5c. Na
Biegu celestynowskim spotkałam małego chłopca, który nazywa się
Teoś górski. wtedy jeszcze nie wiedziałam, kto to jest, ale potem do-
wiedziałam się, że jest to 4 - letni chłopiec, który choruje na bardzo
rzadką chorobę - dysplazję chrzęstną. 

Podczas�biegów�zbierano�pieniądze�na�jego�operację�w�USA.�Gdy�dowiedziałam�się,
ile�pieniędzy�muszą�zebrać,�postanowiłam�coś�zrobić.�W�domu�ciągle�myślałam�

o�Teosiu�i�nagle�przyszedł�mi�do�głowy�pomysł,�aby�zorganizować�akcję�ze�słodko-
ściami,�mającą�na�celu�zebranie�pieniędzy�na�jego�leczenie.�Gdy�powiedziałam�rodzi-
com,�co�chodzi�mi�po�głowie,�byli�zaskoczeni,�ale�pozytywnie.�Potem�tata�napisał�do
fundacji�i�zadzwonił�do�mamy�Teosia,�pani�Emilii,�aby�się�umówić�na�spotkanie.�Poje-
chaliśmy�do�domu�Teosia,�tam�dowiedziałam�się�wiele�o�jego�chorobie�i�opowiedzia-
łam�o�swoim�pomyśle�na�akcję�charytatywną.�Pani�Emilka�była�pod�wrażeniem,�że�tak
młoda�osoba�będzie�chciała�coś�takiego�zorganizować.�Następnego�dnia�z�mamą�po-
szłyśmy�do�pani�dyrektor�mojej�szkoły�zapytać�o�zgodę�i�ustalić�termin.�Gdy�uzyskałam
już�wszystkie�zgody,�następnym�krokiem�było�zebranie�produktów.��Postanowiłyśmy
o�nie�prosić�sklepy�takie�jak:�Grosik,�U�Matosków,�Kulfon,�Fudi.�Właścicielom�spo-

dobał�się�ten�pomysł�i�chętnie�wsparli�nas�produktami,�za�co�bardzo�im�dziękuję.
Pozostało�mi�tylko�zebrać�grupę�koleżanek�do�pomocy.�Wraz�z�moją�drużyną�pie-
kłyśmy�słodkości�przez�4�dni.�Przy�pomocy�rodziny,�przyjaciół�i�znajomych�wszystko
udało�się�przygotować�na�czas.

23�października�rozpoczęliśmy�akcję�charytatywną�o�nazwie�,,�Babeczki�Po-
magają".�Na�stoisku�znalazły�się:�babeczki,�ciasta,�ciasteczka,�lizaki,�misie�szyte�przez
mamę�i�babcię�Teosia�oraz�uszyte�przez�moją�starszą�siostrę�torby�ekologiczne.

Oprócz� kiermaszu� zorganizowaliśmy� spotkanie� � dla� wszystkich� klas�
z�mamą�Teosia�i�Teosiem�w�roli�głównej.�Na�spotkaniu�pani�Emilka�opowie-
działa�o�chorobie,�operacji�w�Stanach,�o�ogromnej�kwocie�do�zebrania�oraz�
o�tym,�że�warto�pomagać�i�mieć�wielkie�serce.�Po�spotkaniu�dzieci�zebrały�się
wokół�Teosia,�by�się� �z�nim�przywitać�i�zadać�kilka�pytań.�Przy�stoisku�było
pełno�dzieci,�puszki�zapełniały�się�bardzo�szybko,�a�słodkości�znikały�w�eks-
presowym�tempie.�

Dla�mnie�akcja�zakończyła�się�sukcesem,�(zebraliśmy�3900�zł).�Jestem�z�siebie
bardzo�dumna�i�każdy�mi�mówi,�żebym�się�z�tym�rozwijała.�To�jeszcze�nie�koniec,
ponieważ�planuję�kolejną�akcję�w�grudniu.�

Wszystkim,�którzy�mnie�wspierali�i�pomagali,�bardzo�dziękuję.�� Paulina 

warTo PomagaĆ!
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18 oskary dla naUczycieli

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Batalionu zośka w cele-
stynowie zorganizował 11 października w budynku przy ul. św. kazi-
mierza uroczystość z okazji dnia edukacji Narodowej.

Wczęści�oficjalnej�dyrektor�Anna�Kędziorek�podziękowała�całej�społeczności
szkolnej�za�współpracę�i�wręczyła�pracownikom�nagrody�za�zaangażowa-

nie�na�rzecz�uczniów�i�sprawnego�funkcjonowania�szkoły:�28�nauczycieli�otrzy-
mało� Nagrody� Dyrektora� Szkoły,� 16� pracowników� administracji� i� obsługi,�
a�Nagrodę�Wójta�Gminy�Celestynów�otrzymała��Marzena�Kuczyńska.�Po�raz�ko-
lejny�w�PSP�im.�Batalionu�„Zośka”�wręczone�zostały�najbardziej�prestiżowe�(�bo
nadawane�przez�uczniów)�nagrody�dla�wyróżniających�się�nauczycieli.�Stało�się
to�już�tradycją�naszej�szkoły�podtrzymywaną�przez�samorząd�szkolny�i�jest�okazją
do�ocenienia�-�tym�razem�-�nauczycieli�przez�uczniów.�Nauczyciele�typowani
byli�w�10� kategoriach.� Zaproponowano� też�Oskara� Specjalnego.�Do�Oskara�
w�każdej�kategorii�nominowanych�było�pięć�osób.�Nominacji�dokonywali�człon-
kowie�samorządu�uczniowskiego�wspólnie�z�gospodarzami�ze�wszystkich�klas
w�naszej�szkole.�W�głosowaniu�brali�udział�uczniowie�od�klasy�4�do�klasy�8�szkoły
podstawowej.�Zwycięzcy�to�osoby,�które�w�danej�kategorii�uzyskały�największą

liczbę�głosów.�Nauczycielom�specjalnie�przygotowane�statuetki�wręczyli�repre-
zentanci�uczniów.
„Bratnia�dusza”-�Piotr�Skolmowski
„Uśmiech�roku”�–�Sylwia�Kościkiewicz�–�Gryc
„Szwajcarski�zegarek”�–�Iwona�Skóra
„Efekty�dźwiękowe”�–�Bożena�Rydelek
„Animacje”-�Agata�Masna�–�Jastrzębska�
„Złoty�wykładowca”-�Robert�Witek
„Trener�organizmu”-�Adam�Dydek
„Diamentowa�piła”�–�Urszula�Fic
„Złote�lusterko”�–�Renata�Lorenc
„Oaza�spokoju”�–�Iwona�Skóra
Oskar�Specjalny�–��Agnieszka�Burek

Redakcja�„Celestynki”�składa�wszystkim�nauczycielom�pracującym�w�przedszko-
lach,�punktach�przedszkolnych�i�szkołach�życzenia�zadowolenia�z�pracy�dydak-
tycznej�i�wychowawczej,�a�tym,�którzy�otrzymali�oskarowe�statuetki�od�uczniów,
gratuluje�tak�wielkiego�wyróżnienia. AnKa 

dzIeń edUkacJI NarodoweJ

OSKARY�DLA�NAUCZYCIELI
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Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 14 października w Szkole Podstawowej w Regucie. 
Wzięli w nich udział delegacje ze wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy. 

wójt gminy witold kwiatkowski, w towarzystwie zastępcy Piotra rosłońca i kierownika gminnej oświaty edyty wrzosek, podziękował 
nauczycielom za ich codzienny trud nauczania i życzył wiele satysfakcji z krzewienia nauki, a także cierpliwości i często wyrozumiałości. 



19pamięć o mieszkańcach dąbróWki

26 października na celestynowskim cmentarzu
miała miejsce niecodzienna uroczystość. miesz-
kańcy dąbrówki upamiętnili wspólnym grobem
i krzyżem 13 współmieszkańców, którzy zostali
bestialsko zamordowani przez bandę rybac-
kiego w 1943 roku. 

Na�zebraniu� sołeckim� radny�Wiktor�Piasecki
przedstawił�pomysł�Tadeusza�Kopcińskiego,

by� nazwiska� pomordowanych� upamiętnić� na
wspólnej� tablicy.� Zebrani� jednomyślnie� zaak-
ceptowali�pomysł,�więc�powołano�Społeczny�Ko-
mitet�Budowy�Pomnika,�w�skład�którego�weszli:
Tadeusz�Kopciński,�Hanna�Fokt,�Barbara�Miel-
cuch,�Antoni�Sujka� i�Wiktor�Piasecki.�Wyrażono
też�zgodę�na�zbiórkę�pieniędzy�od�mieszkańców
oraz�na�ofiarowanie�środków�z� funduszu�sołec-
kiego.�Przyjęto�ponadto,� że�przy�pomniku�zo-

stanie� postawiony� krzyż� z� figurą� Jezusa.�
Po�uzyskaniu�zgody�proboszcza�celestynowskiej
parafii�ks.�Mirosława�Wasiaka�przystąpiono�do
pracy.� Drewno� na� krzyż� i� rzeźbę� ofiarował�
Antoni�Sujka,�a�figurę�Jezusa�wyrzeźbił�Wiktor
Piasecki.�Grób�i�tablicę�z�nazwiskami�wykonała
firma� kamieniarska� Pana�Wiącka� z�Władzina.
Zbiór-ką�funduszy�na�pomnik�bardzo�aktywnie
zajęli�się:�Hanna�Fokt,�Barbara�Mielcuch�i�Tade-
usz�Kopciński.�

W� sobotę� o� godzinie� 15.00� uroczystość�
z�udziałem� licznej�grupy�mieszkańców�oraz�po-
cztów�sztandarowych�strażaków�z�Dąbrówki�i�szkół
z�Celestynowa�i�Starej�Wsi�rozpoczęto�mszą,�którą
odprawił�w�intencji�zabitych,�a�także�ich�rodzin�ks.
Michał� Włoch.� Natomiast� koronkę� poprowadził�
i�aktu�poświęcenia�pomnika�dokonał�proboszcz�ks.
Mirosław�Wasiak.

Wiktor� Piasecki� przedstawił� krótką� historię
zbrodni�sprzed�76�lat,�jaka�się�wydarzyła�w�Dąb-
rówce�za�sprawą�bandy�Rybackiego,�podziękował
księżom,�zastępcy�wójta�Piotrowi�Rosłańcowi,�po-
cztom�sztandarowym,�druhom�z�OSP�Dąbrówka,
Urzędowi�Gminy�Celestynów,�mieszkańcom�Dąb-
rówki�i�społecznemu�komitetowi.�Następnie�odsło-
nięto� tablicę,� a� dokonali� tego:� Marianna� Bąk�
–�córka�zamordowanego�i�Tadeusz�Kucharski�–�syn
zamordowanego.� Na� tablicy� ukazało� się� 13� na-
zwisk:�Jan�Kucharski�–�lat�33,�Jan�Kołakowski�–�lat
45,�Małgorzata�Kołakowska�–�lat�47,�Helena�Koła-
kowska�–�lat�20,�Zdzisław�Kołakowski�–�lat�58,�Bro-
nisław�Dobek�–�lat�30,�Antoni�Kołakowski�–�lat�58,
Wiktoria�Filipek�–�lat�56,�Janina�Kucharska�–�lat�32,
Aleksandra�Szymańska�–�lat�32,�Zofia�Sobota�–�lat
48,� Józef� Nowak� –� lat� 47.� Pod� tablicą� złożono
kwiaty,�wiązanki�i�zapalono�znicze. AnKa

UPamIęTNIlI
PomordowaNycH
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20 pamięć o bohaTerach

Jak każdego roku uczniowskie reprezentacje szkół gminy celestynów: ze
Starej wsi, celestynowa i ostrowa wraz z dyrektorami, harcerzami, wła-
dzami gminy na czele z zastępcą wójta Piotrem rosłońcem, radnymi z dąb-
rówki  - wiktorem Piaseckim i Starej wsi - leszkiem gąsiorowskim,
kombatantami i mieszkańcami Starej wsi i Pogorzeli złożyli 23 października
kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem akcji zbrojnej „Pogorzel”, która miała
miejsce 76 lat temu na łuku toru kolejowego z warszawy do dęblina. 

Batalion „Zośka” zaatako-
wał wówczas pociąg wio-

zący do Rzeszy urlopo-
wanych żołnierzy niemiec-
kich z frontu wschodniego. 

Uroczystość poprzedziła
msza w kościele w Starej Wsi,
którą celebrował proboszcz pa-
rafii Matki Bożej Anielskiej 
w Starej Wsi ks. Krzysztof Cą-
kała. Po złożeniu kwiatów wszys-
cy uczestnicy udali się do szkoły
w Starej Wsi, w której uczniowie
zaprezentowali patriotyczne wi-
dowisko słowno-muzyczne. 

historia akcji
Jesienią 1943 roku gubernator Generalnej Guberni Hans
Frank mianował dowódcą SS i policji w dystrykcie warszaw-
skim Franza Kutscherę. Ten hitlerowski bandyta wprowadził
okrutny terror w Warszawie i okolicy. Za najmniejsze przewi-
nienie karano śmiercią lub wywózką do obozu koncentracyj-
nego. Ulice Warszawy spływały krwią rozstrzelanych 
w łapankach niewinnych ludzi. Co tydzień ginęło 300 Polaków. 
Kierownictwo walki podziemnej postanowiło na terror odpo-

wiedzieć odwetem. Jedną z jego form było wykolejanie 
i ostrzeliwanie pociągów wiozących żołnierzy niemieckich. Ko-
menda Główna AK na akcję w Pogorzeli wyznaczyła dowódcę
Konrada Okolskiego „Kubę”. Wyznaczył on 10 żołnierzy z 3 plu-
tonu I kompanii. Za najlepsze miejsce uznano łuk toru kolejo-
wego koło stacji Pogorzel. Wąskotorówką dwie członkinie
służb pomocniczych dowiozły broń z Warszawy do Karczewa.
O zmierzchu 23 października oddział dotarł, po 10 km marszu,

do lasu koło Pogorzeli.
Potem nastąpiły nieprze-
widziane komplikacje. Po-
ciąg nie nadjechał na czas,
bo popsuła się lokomo-
tywa w Celestynowie. Ko-
lejna, ściągnięta z Otwoc-
ka, wolno prowadziła skład
i około drugiej w nocy naje-
chała na minę, którą odpa-
lono przedwcześnie. Z toru
spadły lokomotywy i dwa
wagony. Ostrzelano pociąg
i zarzucono granatami.
Niemcy stracili kilku żołnie-
rzy, a kilkunastu zostało

rannych. Grupa uderzeniowa Batalionu „Zośka”  dotarła do
Karczewa, zdała broń i rozproszyła się. Przerwa w ruchu kole-
jowym na linii Warszawa Lublin trwała 15 godzin. 

Dowódca akcji „Kuba” (uczestnik akcji pod Arsenałem 
i w Wilanowie) poległ w powstaniu warszawskim w sierpniu
1944 roku, mając 21 lat. Jego zastępca, Jan Rodowicz
„Anoda”, został zamordowany po wojnie przez bezpiekę. 
Z dziewięciu pozostałych uczestników – trzech poległo w pow-
staniu, sześciu zmarło po wojnie. Andrzej Kamiński

Uczcili pamięć walk ,,o szyny”
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21Wybory parlamenTarne

z posłanką na Sejm rP kadencji 2019-2023 Bo-
żeną Żelazowską rozmawia andrzej kamiński

andrzej kamiński - Pani poseł, przeszła Pani długą,
ale jakże aktywną drogę do mandatu posła RP. Proszę
wymienić zajmowane stanowiska i funkcje w swojej
karierze zawodowej i politycznej

Bożena Żelazowska -� Tak,
przeszłam�długą�drogę,�patrząc
chociażby�na�tę,�która�dzieli�mnie
od�mojej� rodzinnej�wsi�Rozko-
szówka�na�Zamojszczyźnie,�gdzie
się�urodziłam�i�mieszkałam�wraz
z� rodzicami� i� rodzeństwem�
w�moim�rodzinnym�domu,�bę-

dącym�nadal�naszą�bazą�do�dalszych�działań�i�azylem,
gdzie�można�odpocząć.�Tam�na�szczęście�wciąż�czekają
rodzice,�a�ziemia�i�powietrze�mają�zapach,�jakiego�nie
ma�nigdzie�na�świecie.�Moja�droga�prowadziła�przez
piękne�miasto�Lublin,�gdzie�ukończyłam�szkołę�śred-
nią,�wyjątkową�–�Technikum�Kolejowe.�Tam�poznałam
wspaniałych�wychowawców�i�nauczycieli.�To�tam�mia-
łam�pierwszy�kontakt�z�teatrem,�w�którym�się�zako-
chałam�i�ta�miłość�trwa�do�dzisiaj.�Przez�wszystkie�lata
nauki� uczęszczałam� na� zajęcia� kółka� teatralnego,�
a�nasze�przedstawienia�oglądała�publiczność�w�wielu
miejscach�w�kraju.�Wiedza�zdobyta�w�„kolejówce”�przy-
daje�się�dzisiaj�w�pracy�w�Stacji�Muzeum

ak - Jakimi  sprawami chce się Pani zajmować w par-
lamencie?
BŻ -�W�Lublinie�ukończyłam�też�studia�na�Uniwersy-
tecie�Marii�Curie-Skłodowskiej�na�Wydziale�Politolo-
gii.� Pierwszą� pracę� rozpoczęłam� w� Szkole
Podstawowej�w�Chełmie,�gdzie�uczyłam�historii�i�wie-
dzy�o�społeczeństwie.�Później�pracowałam�w�domu
dziecka.�Ale�polityka�była�już�moją�pasją�i�wówczas
wstąpiłam� do� Związku� Młodzieży�Wiejskiej,� gdzie
wspólnie�z�koleżankami�i�kolegami�zajęłam�się�reak-
tywacją�kół�ZMW�na�wsiach.�Rok�po�ukończeniu�stu-
diów� wyszłam� za� mąż� i� wspólnie� z� mężem
zamieszkaliśmy�w�Warszawie.�Pierwsze�kroki�skiero-
wałam�wówczas�do�Naczelnego�Komitetu�Wykonaw-
czego� PSL,� który� wówczas� mieścił� się� na� ul.
Grzybowskiej� 4.� Znałam� już� to� miejsce,� ponieważ
wcześniej�wielokrotnie�odwiedzałam�„Grzybowską”�
z�racji�działalności�w�ZMW.�Lata�pracy�na�Grzybow-
skiej�ukształtowały�mój�polityczny�kręgosłup.�A�było
różnie.�Był�czas�lepszy�i�gorszy,�ale�zawsze�PSL�stano-
wiło�gwarant�stabilności�sceny�politycznej.�Tam�poz-
nałam� wyjątkowych� i� wspaniałych� ludzi.� To� oni
nauczyli�mnie�politycznego�warsztatu�i�wytrwałości.

Wielogodzinne�rozmowy�z�Waldemarem�Pawlakiem,
Januszem�Piechocińskim,�Janem�Wypychem,�Roma-
nem�Malinowskim�i�innymi,�młodymi�wówczas,�ale
już�doświadczonymi�politykami,�to�najlepsza�lekcja,
której�nie�można�zapomnieć.�W�1999�roku,�kiedy�two-
rzyły�się�samorządy,�przeszłam�do�pracy�do�Urzędu
Marszałkowskiego�do�Departamentu�Kultury.�I�tak
rozpoczęła�się�moja�wspaniała,�dająca�ogromną�sa-
tysfakcję,�praca�„w�kulturze”,�która�jest�moją�drugą
pasją.�Te�dwadzieścia�lat�pracy�w�samorządzie�woje-
wództwa�mazowieckiego�to�wielki�trud�i�wielka�ra-
dość,� bo� mogliśmy� wspólnie� tworzyć� i� budować
nowe�obiekty�służące�kulturze,�tworzyć�programy
wspomagające� kulturę� w� mniejszych� miejscowo-
ściach,�dbać�o�edukację�kulturalną�dzieci�i�młodzieży.
Pracowałam� w� Radiu� Dla� Ciebie� i� w� Urzędzie� do
Spraw� Kombatantów� i� Osób� Represjonowanych,
gdzie�pełniłam funkcję�zastępcy�szefa�Urzędu.�Dzisiaj
pracuję�w�Stacji�Muzeum�w�Warszawie.�Wszystkie�te
doświadczenia�przydały�mi�się�później�w�mojej�pracy
społecznej.�Choć�przyznam,�że�żyłkę�społecznikowską
miałam�od�zawsze�(chyba�wychowanie,�moja�mama
jest�przewodniczącą�KGW).�W�2014�roku�zostałam
radną�Samorządu�Województwa�Mazowieckiego.�To
było�dla�mnie�wielkie�wyzwanie,�bo�każdą�moją�pracę
starałam�się�wykonywać�sumiennie.�W�następnej�ka-
dencji� sejmiku� wyborcy� ponownie� mi� zaufali,� ale
przyszły�wybory�parlamentarne�i�po�raz�kolejny�pró-
bowałam�swoich�sił�w�starcie�do�parlamentu.�Tym
razem�z�powodzeniem.�W�dniu�13�października�de-
cyzją�mieszkańców�powiatów�podwarszawskich�zos-
tałam�posłem�IX�kadencji�Sejmu�RP�z�listy�Polskiego
Stronnictwa�Ludowego.�W�parlamencie�zechcę�zaj-
mować�się�sprawami�dotyczącymi�kultury,�edukacji,�a
także�kwestiami�samorządowymi.�Będę�realizowała

krok�po�kroku�punkty�zapisane�w�moim�programie
wyborczym,� czyli:� „Reymontówka”� w� każdej� wsi,
emerytura�bez�podatków,�łatwiejszy�dostęp�do�leka-
rzy� specjalistów� i� zwiększenie� środków� na� służbę
zdrowia.�Mam�wolę�dalszego�reprezentowania�wy-
borców,�a�doświadczenie�zdobyte�w�samorządzie�po-
zwoli�mi�dobrze�reprezentować�interesy�mieszkańców
naszej� �małej�Ojczyzny�w�sejmie.�Wierzę,�że�każdy�
z�nas�może�zmieniać�polską�wieś,�miasta�i�miasteczka
po�to�aby�żyło�nam�się�lepiej.

ak - Gdzie zamierza Pani otworzyć biuro poselskie? Czy
tylko w Warszawie, czy też może w Józefowie?
BŻ -�Biuro�poselskie�planuję�otworzyć�już�w�listopa-
dzie�w�Otwocku,�który�jest�sercem�naszego�powiatu.
Chcę,�aby�każdy�mieszkaniec�gminy�leżącej�na�tere-
nie�powiatu�otwockiego�miał�dostęp�do�biura�posła�
z�tego�regionu�–�swojego�posła.�

ak - Czy chce Pani jako posłanka coś powiedzieć do
swoich - i nie tylko - wyborców?
BŻ -�Raz�jeszcze�chcę�podziękować�moim�wyborcom,
którzy�już�kolejny�raz�mi�zaufali�i�oddali�swój�głos�na
mnie.�Dziękuję�wszystkim,�z�którymi�przez�te�wszyst-
kie�lata�dane�mi�było�współpracować.�To�naprawdę
wielkie�grono�niesamowitych�i�zasłużonych�osób.�To
dyrektorzy�szkół,�nauczyciele,�ludzie�kultury,�wspa-
niali�samorządowcy,�włodarze�gmin,�osoby�pracujące
z�pasją� i�sercem�w�stowarzyszeniach� i� fundacjach.
Chcę�podkreślić,�że�mamy�też�wspaniałą�młodzież,
która�w�przyszłości�przecież�nas�zastąpi.�Musimy�dać
im�najlepszy�przykład�i�zachęcić�do�współpracy,�bo�to
oni�w�tych�wyborach�też�na�mnie�głosowali�i�z�całego
serca�im�dziękuję.�

ak – Dziękuję za rozmowę

mam Żyłkę SPołeczNIkowSką
– PoSeł BoŻeNa ŻelazowSka

Przewodniczący Państwowej komisji wyborczej wręcza Pani Bożenie Żelazowskiej mandat Posła rP
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Już por az trzeci podczas rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości rozegrany został
turniej siatkówki.

Turniej�odbył�się�w�Hali�Sportowej�Celestynów�.�Do�za-
wodów�przystąpiło�aż�dziesięć�drużyn,�które�reprezen-
towały�służby�mundurowe,�oświatę,�przedsiębiorców
oraz�działalność�kulturową�z�terenu�Gminy�Celestynów
i�Powiatu�Otwockiego.�Corocznym�założeniem�organi-
zacji�turnieju�jest�wspólne�świętowanie�dnia�niepodle-
głości�w�formie�współzawodnictwa�sportowego�oraz
wspólnego�kibicowania�podczas�rozgrywanych�me-
czów.�Tym�razem�na�najwyższym�stopniu�podium�sta-
nęli� zawodnicy� Mazowieckiej� Okręgowej� Izby

Inżynierów�Budownictwa�,drugie�miejsce�zajęli�przed-
siębiorcy�z�firmy�RTV�i�AGD�„DORA”�a�trzecie�miejsce�po
zaciętym�boju�z�Państwowa�Strażą�Pożarną�z�Otwocka
wywalczyła�reprezentacja�Ochotniczej�Straży�Pożarnej
z�Dąbrówki.�Pamiątkowe�medale�i�Puchary�wręczył�Wójt
Gminy�Celestynów�Witold�Kwiatkowski.�Organizatorem
Turnieju�był�Gminny�Ośrodek�Kultury�i�Sportu�w�Cele-
stynowie�a�patronatem�medialnym�byli�Gazeta�Cele-
stynka�i�dwutygodnik�iOtwock.�Wszystkim�drużynom
dziękujemy�za�udział�w�zawodach�a�zwycięzcom�gra-
tulujemy!�Poniżej�klasyfikacja�końcowa�turnieju.

klasyfikacja końcowa turnieju:
1.�Mazowiecka�Okręgowa�Izba�Inżynierów�Budownictwa

2.�„DORA”�–�RTV�AGD�
3.�OSP�Dąbrówka�
4.�Państwowa�Straż�Pożarna�Otwock

miejsca 5-10:
Powiatowy� Młodzieżowy� Dom� Kultury�
w�Otwocku;Wojskowy�Ośrodek�Farmacji� I�Tech-
niki�Medycznej;�Gminny�Ośrodek�Kultury�i�Sportu
II;�Klasy�Mundurowe�Zespołu�Szkół�Ekonomiczno
–� Gastronomicznych� im.� Stanisława� Staszica�
w�Otwocku;�Liceum�Ogólnokształcące�Nr.�3� im.
Juliusza�Słowackiego�w�Otwocku;�Gminny�Ośro-
dek�Kultury�i�Sportu;

Michał Kwiecień

III NIePodległoścIowy TUrNIeJ
SIaTkówkI rozTrzygNIeTy !
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27�października�przejdzie�do�historii!
Siatkarska drużyna rkS Bór regut rozpoczęła
zmagania w IV lidze mazowieckiego związku
Piłki Siatkowej. 

Pierwszym�rywalem�RKS�był�spadkowicz�z�III�ligi,
zespół�Radmot�Jedlińsk.�Tak�jak�się�można�było�spo-
dziewać�przeciwnicy�postawili�bardzo�wysoko�po-
przeczkę,�co�poskutkowało�przegraną�RKS�w�I�secie
14:25.�Po�małych�roszadach�w�składzie�w�II�secie�w
szeregach�RKS�pojawiła�się�nowa�jakość,�co�przeło-
żyło�się�na�zwycięstwo�25:23�pomimo�tego,�że�jesz-
cze� kilka� minut� wcześniej� zespół� z� Jedlińska
prowadził�22:17.

Kolejny�set�padł�łupem�drużyny�z�Jedlińska
25:22.� Zawodnicy� z� Reguta� nie� składali� jednak
broni� i� po� zaciętej� walce� zwyciężyli� w� IV� secie
26:24.�V�set�rozpoczął�się�znakomicie�dla�RKS�-�po
kolejnych�akcjach�było�już�11:5�i�nic�nie�zapowia-
dało�emocji�w�ostatnim�secie.�Nic�bardziej�myl-

nego,�ponieważ�po�kilku�minutach�było�już�tylko
12:11�dla�zawodników�Boru.�Na�szczęście�okazało
się,�że�to�wszystko�na�co�było�stać�Radmot�Jedlińsk
i�zwycięstwo�RKS�Bór�Regut�stało�się�faktem.�15:11
w�V�secie�i�3:2�w�całym�spotkaniu.�Bardzo�cieszy

wygrana�na�trudnym�terenie,�tym�bardziej,�że�zespół
z�Jedlińska�to�prawdopodobnie�jedna�z�najsilniej-
szych�drużyn�w�naszej�grupie.�Najbliższy�mecz�na-
szej�drużyny�już�w�sobotę,�2�listopada�o�godz.�17.30
w�hali�w�Celestynowie. Daniel
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Trzy zwycięskie drużyny. od lewej pierwsze miejsce mazowiecka okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
drugie miejsce - „dora” –rTV agd   i trzecie oSP dąbrówka
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z sezonu na sezon chłopcy rosną, rozwijają się fi-
zycznie, trenują i poprawiają swoje umiejętno-
ści piłkarskie. z meczu na mecz stają się bardziej
dojrzałymi piłkarzami. dzieje się tak w naszej jak
i w innych drużynach, z którymi przychodzi nam
rywalizować. dlatego każdy rozpoczęty sezon
jest dla nas wielką niewiadomą. 

Po�losowaniu�drużyn�przeprowadzana�jest�ana-
liza,�co�w�danym�sezonie�nasz�zespół�może�wy-

walczyć.�Oczywiście�jest�to�tylko�analiza�i�nie�ma
wpływu�na�to,�co�będzie�się�działo�w�trakcie�roz-
grywek.�W�tym�sezonie,�poza�stałym�zestawem
drużyn,�z�którymi�rywalizowaliśmy�o�punkty,�czyli
MLKS�Józefovia�,�KS�Halinów,�dołączyły�do�naszego
grona�znane�nam�dobrze�Wilga�Garwolin�,�KS�Dru-
karz�W-wa�i�drużyna,�o�której�kompletnie�nic�nie
było�wiadomo�pod�kątem�piłkarskim�-�AGAPE�Bia-
łołęka.� Rywalizację� rozpoczęliśmy� od� meczu� z
AGAPE�Białołęka.�Wygrywamy�cały�mecz�4-2�po
dobrej�grze�w�drugiej�części�meczu.�Pierwsze�trzy
punkty�w�tak�ważnym�spotkaniu�lądują�na�naszym
koncie.�W�drugim�meczu�spotkaliśmy�się�z�mocną
drużyną�Józefovii.�I�tak�jak�w�poprzednim�sezonie

pokazaliśmy�im,�że�na�naszym�terenie�to�my�jes-
teśmy�górą.�Wygrywamy�mecz�2-1�po�bardzo�za-
ciętym�spotkaniu.�Trzeba�zaznaczyć,�że�zdobycie
trzech�punktów� zawsze�procentuje�w�końcowej
klasyfikacji.�Przed�nami�było�bowiem�jeszcze�dużo
spotkań,�w�których�wszystko�może�się�zdarzyć.�

No�i�zdarzyło�się.�Po�dwóch�zwycięstwach�prze-
szła� pora� na� porażki.� Przegrane� z� Halinowem� 1-2�
i�Drukarzem�1-3�na�chwilę�popsuły�nam�humory.�Jed-
nak�szybko�trzeba�było�się�otrząsnąć,�bo�czekało�nas
kolejne�spotkanie.�

Wyjazdowe�spotkanie�z�drużyną�Wilgi�Garwolin�po-
traktowaliśmy�bardzo�poważnie.�Jednak��niektórzy�za-
wodnicy�mieli�jeszcze�w�głowach�poprzednie�porażki.�
W�niektórych�sytuacjach�w�meczu�wyglądali�jak�spara-
liżowani.�Udało�nam�się�wygrać�2-1.�Były�to�cenne�trzy
punkty,�które�przybliżały�nas�do�utrzymania�się�w�lidze.

Rewanż�z�drużyną�AGAPE�Białołęka�też�nie�należał
do� lekkich.�Mimo�ogromnej�przewagi�przeciwników
i�niewykorzystaniu�wielu�sytuacji�podbramkowych�wy-
grywamy�mecz�2-1.�Drużyna�z�Białołęki�miała�w�ostat-
nich� minutach� jeszcze� rzut� karny,� którego� nie
wykorzystała.�Po�tym�spotkaniu�mieliśmy�już�pewne
utrzymanie�się�w�lidze.�Do�kolejnego�spotkania�przy-

stąpiliśmy�już�z�zamiarem,�aby�dać�odpocząć�trochę
zawodnikom�podstawowym.�Trochę�więcej�czasu�na
boisku�mają�spędzić�zawodnicy�rezerwowi.�Czy�dadzą
radę�podołać�temu�zadaniu�?�Zobaczymy.�Spotkanie
rewanżowe�z�drużyną�Józefovii�przegrywamy�0-1
po�naszej�bardzo�dobrej�grze.�Zabrakło�nam�trochę
szczęścia,�aby�wywieźć�choćby�jeden�punkt.�

Na� kolejny� mecz� jedziemy� do� Halinowa.�
W�pierwszym�spotkaniu�przegraliśmy�2-1�,�więc�czas
na� rewanż.� Teraz� wychodzimy� ustawieniem� z� po-
przedniego�meczu�z�Józefovią.�Jednak�mecz�meczowi
nie�jest�równy.�Po�kilku�groźnych�akcjach�ze�strony�Ha-
linowa,�zagrażających�naszej�bramce,�trzeba�było�do-
konać� paru� roszad� w� składzie.� Część� zawodników
powróciła�na�swoje�pozycje.�W�drugiej�połowie,�już�po
zmianach�w�składzie,�wróciliśmy�do�naszej�gry.�Nasz
bramkarz�nudził�się�w�swojej�bramce�,�a�my�konstruo-
waliśmy�akcję�za�akcją.�Mimo�przewagi�w�drugiej�po-
łowie� i� kilku� sytuacji� sam�na�sam,�nie�potrafiliśmy
jednak�strzelić�gola.�Remis�0-0�i�tylko�jeden�punkt.�

Do�rozegrania�mamy�jeszcze�dwa�spotkania:�z�KS
Drukarz�W-wa�i�Wilgą�Garwolin.�Mimo�utrzymania�się
w�lidze�walczymy�do�końca�o�punkty�i�dobre�miejsce
w�grupie. Trener Waldek

grUPa 2007/08 II lIga okręgowa d2. 

dla jednych najważniejszy mecz w całej run-
dzie, dla drugich jeden z wielu, który trzeba
było wygrać.

Bór��i�CKS�walczą�zdecydowanie�o�inne�cele,�ale�w
rywalizacji� drużyn� z� tej� samej�gminy�wygrana

smakuje�szczególnie.�Oba�zespoły�przystąpiły�do�tej
potyczki�z�chęcią�rehabilitacji�za�występy�w�ostatnich
kolejkach.�Tydzień�wcześniej�Bór�doznał�bowiem�do-
tkliwej�porażki�0:3�w�Wiązownej�,�natomiast�CKS�za-
ledwie�zremisował�3-3�przed�własną�publicznością�z
Burzą�Pilawa.�W�spotkanie�zdecydowanie�lepiej�weszli
gospodarze,�którzy�już�w�pierwszych�minutach�objęli
prowadzenie� za� sprawą� bramki� strzelonej� przez

Bartka�Miernickiego.�Jak�się�okazało,�była�to�dopiero
rozgrzewka,�a�licznie�zgromadzona�publiczność�obej-
rzała�łącznie�osiem�bramek,�w�tym�sześć�strzelonych
przez�gospodarzy.�Duża�w�tym�zasługa�bramkarza�z
Reguta,�który�zdobył�dwie�bramki�z�rzutów�karnych.�

rkS Bór regut vs ckS celestynów 6:2 (3:1)
Olszański� x2,� Gątkowski,� Grzesiński,� Miernicki� A.,
Miernicki�B.

Olszański�–�Grzesiński,�Wojciechowski,�Zawada,�Wy-
rzyk�(82’�Sokół)�–�Miernicki�B.,�Gątkowski�(61’�Wasąż-
nik),�Wirtek,�Nejman�(68’�Bocian),�Miernicki�A.(87’
Więsik)�–�Szrajder�(79’�Możdżonek)

koleJNy mecz derBowy Bór regut Futsal Team 
wznawia rozgrywki 
Bór�Regut�Futsal�TEAM�wkroczył�w�ostatnie�przy-
gotowania�przed�rozpoczęciem�rozgrywek�ligo-
wych.�Od�9�listopada�zespół�trenera��Milewskiego
rozpoczyna�rywalizację�w�rozgrywkach�II�ligi�fut-
salu.�W�drugiej�lidze�wystąpi�9�zespołów.�W�hali
gościć�będziemy�takie�marki�jak�Legia�Warszawa,
AWF�Warszawa�czy�Drukarz,�spotkamy�się�także
ze�starymi�znajomymi�z�Garwolina�czy�Ursusa.
Nie�zabraknie�debiutantów�w�tym:�Rokoli�Otwock
Wielki�czy�Zespołu�z�Podkowy�Leśnej.�Tradycyjnie
najdalszy�wyjazd�to�wizyta�w�Solcu�nad�Wisłą.�

Bór regut - rokola otwock wielki
2019-12-01�godzina�19.00

Bór regut - Victoria Solec
2019-12-09�godzina�19.00

Bór regut - Podkowa leśna
2020-01-05�godzina�19.00

Bór regut - awF  2020-01-19�godzina�19.00
Bór regut - drukarz w-wa 
2020-01-26�godzina�19.00

Bór regut - zdrowie garwolin
2020-02-23�godzina�19.00
Bór regut - legia w-wa 
2020-03-01�godzina�19.00

Bór regut - kS Ursus  2020-03-15�godzina�19.00



25celesTynoWski klUb sporToWy

dr aneta gójska, pracownik naukowy Narodo-
wego centrum Badań Jądrowych w świerku,
już drugi sezon trenuje piłkarzy celestynow-
skiego klubu Sportowego.

Wcześniej, nim podjęła studia, była
zawodniczką kickboxingu z suk-

cesami. Zdobyła trzy brązowe medale 
i srebrny na Mistrzostwach Polski, wy-
stępowała w kadrze narodowej. Przez
rok pracowała także w Agencji Detek-
tywistycznej jako detektyw.

Kiedy zakończyła karierę zawo-
dową, podjęła studia na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego, a po ich
ukończeniu otworzyła przewód dok-
torski, który zamknęła dyplomem.

Pracuje w Narodowym Centrum
Badań Jądrowych w Świerku, gdzie na
co dzień zajmuje się archeometrią, czyli
dziedziną nauki łączącą fizykę, chemię,
geologię i archeologię. Bada próbki
sreber wczesnośredniowiecznych 
z polskich skarbów promieniowaniem
rentgenowskim oraz naświetla elektro-
nami i obserwuje wyniki na monitorze.
Na tej podstawie określa skład che-
miczny danej próbki.

Po pracy naukowej przebiera się 
w dres i jedzie na boisko w Celestyno-
wie, gdzie trenuje miejscowy CKS. 
W międzyczasie osiąga sukcesy w Ato-
miadach (igrzyskach dla naukowców), 
z których przywiozła kilkanaście medali
w różnych lekkoatletycznych konku-
rencjach: biegu na 100 metrów, 400
metrów, 800 metrów, pchnięciu kulą,
skoku w dal. 

- Zamiłowanie do piłki nożnej
wpoili mi moi dwaj starsi bracia, którzy
grając amatorsko w piłkę, ciągle wycią-
gali mnie na swoje mecze – wspomina
trener Gójska i dodaje, że sport od
dziecka ją fascynował. Nawet zdawała
na AWF w Warszawie, ale oblała biolo-
gię i wybór padł na fizykę, bo na ten
wydział można było dostać się bez eg-
zaminów. – Po roku studiowania fizyka
mnie wciągnęła tak bardzo, że bez pro-
blemu zrobiłam magistra, a następnie
otworzyłam przewód doktorski, który
zamknęłam dyplomem. Praca w NCBJ
w Świerku jest niezwykle ciekawa, a
odkrywanie przeszłości za pomocą
promieni fascynuje – stwierdza dr fizyki
Gójska. 

Aneta Gójska, nie przestając myśleć
o sporcie, zdobyła licencję instruk-
torską w piłce nożnej męskiej, następ-
nie ukończyła kurs trenerski 2 klasy 
i ma uprawnienia na III ligę męską.

- Zawodników CKS trenuję już
drugi sezon – mówi tuż po meczu
CKS-u z „Wulkanem” 20 października
na boisku w Lasku. – Niestety prze-
graliśmy, ale wciąż nasz klub jest 
w A klasie, choć na ostatnim miejscu
w tabeli. Dlaczego? Przyczyna jest
jedna: nigdy nie mogę liczyć na naj-
lepszy skład drużyny, bo albo któryś 
z zawodników ma akurat szkołę, albo
któryś jest chory, albo ma wesele ko-
legi...Ponadto mogą tu grać tylko 
zawodnicy miejscowi, co powoduje,
że nie możemy podpierać się zawod-
nikami z zewnątrz, jak to czynią in-
ne kluby. Mam jednak nadzieję, 
że zimowe treningi i silna mobilizacja
wiosną sprawi, że zaczniemy się piąć
w tabeli. Nie bez kozery nasz klub na-
zywany jest w środowisku Rycerzami
Wiosny – podkreśla detektyw, mistrz
kickboxingu, fizyk i trener piłkarski
Aneta Gójska. AnKa

FIzyk TreNerem PIłkI NoŻNeJ
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26 bezpieczeńsTWo i zdroWie

Szanowni mieszkańcy!
Podobnie jak w latach ubiegłych w ra-
mach akcji „DAJ SIĘ ZAUWAZYĆ NA
DRODZE” apelujemy do Państwa o za-
chowanie bezpieczeństwa na drogach i
wyposażenie się w odblaskowe ele-
menty. Dni są coraz krótsze, wieczór za-
pada szybko. Razem powinniśmy dbać
o bezpieczne poruszanie się po naszych
drogach. Dlatego w ramach corocznej
akcji zapraszamy wszystkich użyt-
kowników dróg, a przede wszystkim
pieszych i rowerzystów, po odbiór
darmowych kamizelek do biura
mieszkańca w Urzędzie gminy w ce-
lestynowie przy ul. reguckiej 3. Jeśli
w Twoim samochodzie brakuje kami-
zelki dla pasażera, jest to świetna okazja,
aby zadbać o wyposażenie dla tych, któ-
rych wozimy. Rowerzyści i piesi, którzy
nie mają odblaskowych elementów,
wieczorem są NIEWIDOCZNI NA DRO-
DZE lub widoczni zbyt późno! Wiemy, że
wśród mieszkańców gminy nie brakuje
pasjonatów spacerów i kolarstwa bez
względu na pogodę. Dlatego też za-
dbajmy o własne zdrowie i życie. Zapra-
szamy do Biura Obsługi Mieszkańca po
odbiór darmowych kamizelek. Wszyscy
bądźmy bezpieczni!

daJ SIę zaUwaŻyĆ!  Na drodze!

Ty decydujesz, czym palisz!
w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego Urząd gminy w celestynowie przypomina 
o wprowadzonej w listopadzie 2017r. uchwale antysmogowej, która reguluje m.in. zasady
spalania paliw stałych. 

Uchwała�wprowadzona�została�na�terenie�województwa�mazowieckiego,�stanowi�akt�prawa�miejscowego
i�obowiązuje�wszystkich�mieszkańców�województwa,�samorządy�oraz�podmioty�działające�na�jego�terenie.
Uchwała�antysmogowa�jest�regulacją�prawną,�która�ma�zapewnić�czyste�powietrze�mieszkańcom�Mazow-
sza.�Ograniczenia�i�zakazy�wymienione�w�uchwale�dotyczą�wszystkich�użytkowników�urządzeń,�w�których
następuje�spalanie�paliw�stałych,�tj.�:�piece;�kominki;�kotły.

Jednocześnie� tutejszy� urząd� informuje,� że� od� 1� lipca� 2018� r.� zakazane� jest� spalanie� w� kotłach,
piecach�i�kominkach:
•�mułów�i�flotokoncentratów�węglowych�oraz�mieszanek�produkowanych�z�ich�wykorzystaniem;
•�węgla�brunatnego�oraz�paliw�stałych�produkowanych�z�wykorzystaniem�tego�węgla;
•�węgla�kamiennego�w�postaci�sypkiej�o�uziarnieniu�0-3�mm;
•�paliw�zawierających�biomasę�o�wilgotności�w�stanie�roboczym�powyżej�20�%�(np.�mokrego�drewna)

Ponadto Urząd gminy w celestynowie ma możliwość przeprowadzania w obecności funkcjonariuszy policji kontroli palenisk pod kątem spalanego
paliwa stałego. Pamiętajmy! wymiana przestarzałych kotłów i stosowanie dobrej jakości paliw wpłynie na znaczną poprawę czystości 
powie-trza, a także zdrowia i komfortu życia mieszkańców.
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alarmoWe
Pogotowie ratunkowe ...................................................................... 999
Straż pożarna ....................................................................................... 998
Policja ......................................................................................................997
Pogotowie gazowe ............................................................................ 992
Pogotowie energetyczne ..........991, 22 778 28 00, 22 778 28 22
Numer ratunkowy .............................................................................. 112
gmina
Urząd Gminy w Celestynowie ..................................... 22 789 70 60
Posterunek Policji w Celestynowie
(pp-celestynow@ksp.policja.gov.pl).......22 789 70 07 (do 23.00)
Dzielnicowi gminy Celestynów
(sprawy sąsiedzkie i rodzinne)........... 600 997 474,  600 997 500
Ośrodek Zdrowia w Celestynowie ..............................22 506 51 71
Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia NMP w Celestynowie ....................... 22 719 27 44
BS w Celestynowie ........................................................... 22 789 70 24
Nadleśnictwo Celestynów .............................................22 789 70 03
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.. 22 789 70 61
Poczta ....................................................................................22 789 71 00
Zakład Obsługi Szkół .......................................................22 789 89 64
ZS w Celestynowie ................................22 789 70 10, 22 789 70 92
SP w Celestynowie ........................................................... 22 789 70 22
SP w Starej Wsi ...................................................................22 789 70 46
SP w Ostrowie .................................................................... 22 789 71 07

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

WaŻne TELEFONY

BIdoN to�młodziutka,�śliczna
i�bardzo�nieśmiała�sunia�w�typie
teriera.� Jest� niewielka� i� nie-
zwykle�delikatna.�W�schronisku
jest�totalnie�zagubiona.�Potrze-
buje� spokoju,� miłości� i� ciszy.�
W�domu�z�pewnością�szybko�się

otworzy.�Tylko�daj�jej�szansę.��Soraya�ma�ok�1,5�roku.
Waży�nie�więcej�niż�10�kg.�Powoli�uczy�się�chodzić�na
smyczce.� Z� innymi�psiakami�dogaduje� się�bez�pro-
blemu,�jednak�nie�powinna�mieszkać�z�psem�dominu-
jącym� czy� agresywnym,� gdyż� sama� nie� potrafi� się
obronić.�Szukamy�superfajnego�domku,�który�pozwoli
temu�cudownemu�motylkowi�rozwinąć�skrzydełka.�

BUeNo to�superfajny�młody�chłopak.�Zauroczył�nas
wszystkich�w�kilka�chwil.�Jest�bardzo�wesołym�dwulat-
kiem,�który�towarzystwo�ludzi�i�spacery�ceni�sobie�nade
wszystko.�Uwielbia�mizianie�i�pieszczoty.�Mimo�że�jest

młodziutki�i�dość�spory,�ma�bardzo
duże�wyczucie�i�delikatność.�Ele-
gancko�chodzi�na�smyczy�i�potrafi
się�zachować�w�każdej�chwili.�Ko-
chają�go�dzieci,�młodzież�i�dorośli.�
A� on?� On� oddaje� całe� swe� serce�
w�zamian�za�choćby�chwilę�uwagi.
Bueno�w�stosunku�do�innych�zwie-

rząt�jest�neutralny.�Nie�wysyła�zaczepnych�sygnałów�
i�nie�wchodzi�w�konflikty.�Oczywiście�konieczny�będzie
wspólny�przedadopcyjny�spacer�z�ewentualnym�psim
towarzyszem.�Jest�wykastrowany,�zaszczepiony�i�ma
czipa.�Jeśli�szukasz�mądrego�i�wiernego�przyjaciela,�któ-
rego�los�przy�okazji�obdarował�nietuzinkową�urodą�-
BUENO�CZEKA�WŁAŚNIE�NA�CIEBIE!

Soraya to� młodziutka,
śliczna� i� bardzo� nieśmiała
sunia� w� typie� teriera.� Jest
niewielka� i� niezwykle� deli-
katna.�W�schronisku�jest�to-
talnie�zagubiona.�Potrzebuje
spokoju,� miłości� i� ciszy.�

W�domu�z�pewnością�szybko�się�otworzy.�Tylko�daj
jej�szansę.��Soraya�ma�ok�1,5�roku.�Waży�nie�więcej
niż�10�kg.�Powoli�uczy�się�chodzić�na�smyczce.�Z�in-
nymi�psiakami�dogaduje�się�bez�problemu,�jednak
nie�powinna�mieszkać�z�psem�dominującym�czy
agresywnym,�gdyż�sama�nie�potrafi� się�obronić.
Szukamy�superfajnego�domku,�który�pozwoli�temu
cudownemu�motylkowi�rozwinąć�skrzydełka.�So-
raya�mieszka�w�boksie�109�i�tam�na�Ciebie�czeka...

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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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

JaPońSkI SeNaTor I amBaSador
z wizytą w szkole im. Polskich dzieci Syberyjskich w Starej wsi


