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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.
WkazaniuksiądzprzypomniałhistorięwalkPolakówowolnośćkraju.Pomszyiprzyjęciubłogosławieństwadelegacjezłożyływiązankikwiatówpodpomnikiem10leciaOdzyskaniaNiepodległości,asztandarypokłoniłysięmu.Poodśpiewaniupieśni„BożecośPolskę”wszyscypowrócilidokościoła,bywysłuchaćkoncertupatriotycznegowwykonaniuartystów:MichałaDziedzica–wokal,MarcinaDżbika–wokal,MichałaKubarskiego–akordeoniJarosławaKaczmarczyka–klarnet.Nakoniec
proboszczcelestynowskiejparafiiks.MirosławWasiakpodziękowałzaorganizacjęświętawójtowiWitoldowiKwiatkowskiemuidyrektorGOKiSHanniePawłowskiej,
wszystkimgościomzaobecność,awsposóbszczególnypocztomsztandarowymidelegacjomskładającymkwiatypodpomnikiem.
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gmina celestynów i sołectwo
regut wśród najlepszych
gmina celestynów otrzymała wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1000 zł w konkursie „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach
mazowieckiego Instrumentu aktywizacji Sołectw mazowSze 2019”, w kategorii - mIaS rekreacyjnie. Nagroda zostanie przeznaczona na
sfinansowanie potrzeb sołectwa regut.
WbieżącymrokudlasołectwaRegutgminaCelestynów
uzyskała dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu
Marszałkowskiegonazadaniepn.„Zagospodarowanie
terenurekreacyjnegoprzyzbiornikuwodnymwmiejscowościRegut”.Wramachzadaniazmodernizowano
dwiedrewnianekładkinazbiornikuwodnymorazwykonano5rzeźbprzedstawiającychrodzinężółwi,którenawiązujądonazwyzbiornikawodnegonadanejprzezlokalnąspołeczność.Całkowitawartośćzadaniawyniosła31
535,00zł.DofinansowanieześrodkówbudżetuSamorząduWojewództwaMazowieckiego-10000zł

200 laT dla PaNI marIaNNy
14 października panią mariannę Bednarczyk
– najstarszą mieszkankę gminy, która dwa dni
wcześniej ukończyła 104 lata, odwiedził zastępca 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 bezalkoholowego szampana przypieczętowano życzenia.
PaniMariannaurodziłasięw1915rokuwrodziniegospodarzyrolnychwdawnympowieciesokołowskim.Zrodzicamimieszkaładozamążpójścia.Poślubieprzeniosłasiędomęża,którygospodarzyłwniewielkiejwsiZłotkiwpobliżuTreblinki.Urodziłysięimtrzycórki.Po17latachwspólnegopożyciamąż
zmarł.PaniMariannagospodarzyładalej,wychowująccórki,zktórychnajmłodszamiaławówczas4lata.
Odpoczywaćzaczęła,gdyzamieszkaław1972rokuwCelestynowieunajmłodszejcórki,którawraz
zmężemopiekujesięniądodzisiaj.–Mamaprzezcałeswojedługieżycienigdypoważnieniechorowała,
aprzelotnegrypyczydolegliwościleczyłakroplamimiętowymi.Wszpitaluznalazłasiędopierocztery
latatemu,aleniezpowoduchoroby,azłamanianogi.Jeststaleuśmiechnięta,wesołaibardzolubigości
–mówicórkaBogumiłaRosłoniec.-Dochowałasię3córek,9wnuków,20prawnukówi20praprawnukówicieszysię,gdyjąodwiedzają.
AnKa

„zośka” wicemistrzem powiatu
w mistrzostwach Powiatu otwockiego Szkół Podstawowych
w Piłce Nożnej dziewcząt w kategorii młodzieży 2 miejsce zajęła 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 kominek, Iza wilczek z trenerem panem michałem Filpowiczem –
serdecznie gratulujemy
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Słowo od redakcJI
aździernikiczęśćlistopada obfitowały
wnaszejgminiewwiele
ważnychihistorycznych
wydarzeń,októrychpiszemywtymwydaniu
„Celestynki”.Dohistorii
niechybnie przejdzie
dzień,wktórymszkoławOstrowieprzyjęłaimięMikołajaKopernikaiotrzymałasztandar.Drugimważnym
wydarzeniembyławizytasenatorajapońskiegoparlamentuiambasadoraJaponiiwPolscewszkolewStarejWsi.Równieistotnymwydarzeniembyłyobchody
101.rocznicyodzyskaniaprzezPolskęniepodległości
orazuczczeniepamięcibohaterówAK,którzy76lattemu
walczyli„oszyny”wPogorzeli,atakżeupamiętnienie13
mieszkańcówDąbrówki,którychbestialskozamordowalibandyciRybackiegow1943roku.
Wieleteżdziałosięwsferzekulturyiedukacji.Dzieci
spotkałysięzCiotkąKlotką,czyliEwąChotomską,senioromnainauguracjęrokuakademickiegośpiewała
sopranistkaMagdalenaKotarska,aspotkanie„DojrzałegoCzłowieka”umiliłaśpiewempiosenkarkafrancuska
zMontpellieKatarzynaKarasek-Gomez.PonadtoznajdzieciePaństwownumerzeinformacjeoobchodach
DniaEdukacjiNarodowej,wywiadzdrfizykiAnetąGójską,któratrenujezawodnikówCKS,obudowieulic:Lipowej,Wąskiej,MiodowejwCelestynowie,apelreferatu
OchronyŚrodowiskaUrzęduGminy,bydbaćoczyste
powietrzeiczympalićwpiecach.
Szczerzezachęcamdoprzeczytania„Celestynki”
oddeskidodeski.
Andrzej Kamiński,
Redaktor Naczelny

P

zakaz parkowania

Na drodze manewrowej, zlokalizowanej między 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.

4 nasze inWesTycje

NewSy
koNSerwacJa orlIka

BUdowa TryBUNy rozPoczęTa

Zgodnieztegorocznymizałożeniamiwykoano
jesienna konserwacja orlika w Celestynowie.
Zabiegtenznaczniepoprawiłjakośćnawierzchni
boiskaikomfortjegoużytkowania.

dBamy o PowIeTrze

22 października rozpoczęto prace związane
z przygotowaniem fundamentów planowanej
trybuny sportowej. wykonawcą robót budowlanych jest firma aVa SeaTS sp. z o.o.
ramach inwestycji wykonano już chodnik
wzdłuż parkingu przy budowanej trybunie.
Łącznykosztinwestycjiwynosi222.133,71zł.Natrybunieznajdowaćsiębędą124zadaszonemiejscasiedzące,coznaczącoprzyczynisiętakżedopoprawy
warunkówużytkowychboiska.Zapewnićwidzomdogodnąmożliwośćoglądaniarozgryweksportowych

W

RozpocząłsiękolejnyetapsadzeniadrzewwCelestynowie.TymrazemnaplacuzabawprzyGminnym
OśrodkuKulturyiSportuposadzono8dębówstrzelistych,aprzyul.Św.Kazimierza-16drzew.

Nowe drzwI dla oSP dąBrówka

Wtymrokurównieżbudynekdąbrowieckiej
Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymał nowe
drzwigarażowe.Dotejporybyłzamykanyciężkimi, stalowymi, nieocieplanymi drzwiami.
TeraznieomalwszystkiebudynkiOSPzterenu
gminymająnowoczesne,lekkiewkonstrukcji,
ocieplane i funkcjonalne wejścia. Koszt wymianydrzwito9228,08złbruttoizostałsfinansowanyzbudżetuGminyCelestynów.

odbywającychsięnaboisku.Budowatrybunysportowejichodnikatoprzedsięwzięcie,naktóregmina
Celestynówpozyskaław2018r.dofinansowanieze
środkówUniiEuropejskiejwramachpoddziałania
„Wsparcienawdrażanieoperacjiwramachstrategii
rozwojulokalnegokierowanegoprzezspołeczność”
ProgramuRozwojuObszarówWiejskichnalata2014
-2020wwysokości156.576,00zł.Inwestycjarealizowanajestwramachzadaniainwestycyjnegopn.
„Wzrostmiejscrekreacjiiturystykinatereniewiejskimpoprzezbudowęmałejarchitekturywramach
trybunysportowejichodnikawGminieCelestynów”.

Strefaaktywnościfizycznej
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 Sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte Strefy
aktywności (oSa) edycja 2019 w wysokości 25 tys. złotych. całkowity koszt
budowy wyniósł 47.992,14 zł.
W ramach inwestycji prowadzonej
w miejscowości Dąbrówka zamontowano 7 urządzeń siłowni plenerowej, ławki parkowe, kosze na
śmieci oraz stół do gry w szachy
i tenisa stołowego. Wykonano
także nasadzenia roślin.
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dzIecI BezPIeczNe
Na drodze dzIękI PSe

Przedszkole Samorządowe w celestynowie zostało jednym z laureatów
konkursu grantowego „wzmocnij swoje otoczenie”, zorganizowanego
przez Polskie Sieci elektroenergetyczne. dzięki projektowi „mobilne miasteczko ruchu drogowego” dzieci poprzez zabawę będą uczyć się bezpiecznego zachowania na ulicy.
- Powstanie takiego miasteczka jest bardzo ważne do kształtowania i rozwijania właściwych postaw i nawyków związanych z bezpiecznym i odpowiedzialnym poruszaniem się
dzieci po drogach. Dla nauczycieli będzie to doskonałe narzędzie pozwalające na przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym – informuje Elżbieta Płuciennik,
dyrektor przedszkola. – Zależy nam, aby być dobrym sąsiadem i dlatego w gminach, na terenie których realizujemy inwestycje 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
październik /listopad nr 9/10 (251/252)/19 www.celestynow.pl

dzieci już od najmłodszych lat uczą się bezpiecznego zachowania na drogach i ulicach, są niezwykle wartościowe i dają
długofalowe efekty, również w dorosłym życiu – dodaje.
PSE w ramach jednego ze swoich programów inwestycyjnych budują linię przesyłową relacji Kozienice-Miłosna.
Jej trasa przebiegać będzie m.in. przez teren gminy Celestynów. – Dzięki tej inwestycji istotnie zwiększy się niezawodność dostaw energii elektrycznej dla całego regionu –
podkreśla Beata Jarosz-Dziekanowska.
Ogłoszony w lutym konkurs PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia
społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie
w ich wdrożeniu.
Więcej informacji na temat PSE jest dostępnych na stronie raport.pse.pl.
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dbamy o czysTe poWieTrze

wspólnie dbajmy
o powietrze i klimat!
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.

Seniorzyrównieżsadzilidrzewka

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.
Jużporazkolejnywtymrokugminadokładawszelkichstarańwwalceodobry
klimat,czystepowietrzeizdroweśrodowisko.Od2018rokuposadzonołącznie
blisko300sztukdrzewnacałymjejterenieinapewnoniesątoostatniedziałaniawtymzakresie.
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PrzeBUdowa UlIc w celeSTyNowIe

Ul. lipowa
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, ul. miodowej oraz ul. wąskiej w miejscowości celestynów.
rzebudowatrzechulictrwa,apolegałana:rozbiórceistniejącejnawierzchniipołożeniunakładkiasfaltowej,
umocnieniupoboczakruszywem,wykonaniuzjazdówna
posesjęwgranicachpasadrogowego,odwodnieniuioznakowaniupionowym.Dodatkowowprzypadkuul.Wąskiej
pomiędzyodcinkiemAiBwybudowanebędzieskrzyżowanewyniesionezkostkibrukowej.
Kosztprzebudowyulictokwoty:ul.Lipowej288.282,11złbrutto,ul.Miodowej-222.989,36zł
brutto,ul.Wąskiej-427.814,30brutto.Terminrealizacjiumowyprzewidzianyjestnakonieclistopada
2019roku.InwestycjewcałościbędąpokryteześrodkówwłasnychgminyCelestynów.

P

Ul. miodowa

Ul. wąska
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ciekaWe spoTkania

cIoTka kloTka

znana z roli ciotki klotki w programie TVP „TikTak” ewa chotomska spotkała się w sobotę, 5
października w ramach „Nocy Bibliotek” z celestynowskimi dziećmi, które przywitały ją owacyjnie, a kiedy z taśmy popłynęła piosenka
„Tik-Tak”, śpiewały na cały głos.
ółtoragodzinnespotkanieupłynęłowokamgnieniu,atogłówniezasprawąotwartegodialogu
paniEwyzdziećmi.Onaopowiadałaróżnehistorie,
awtrakciezadawałapytania,naprzykład:,,Jakajest
najstarszapolskalegenda?”Dziecinatychmiastwykrzykiwały:,,Owawelskimsmoku!”.,,Odjakichimion
nazwanoWarszawę?”,,OdWarsaiSawy”–odpowiadałynieomalchórem.Sercerosłozdumyznaszych
celestynowskichdziecizabłyskotliwośćiwiedzę,jaką
prezentowały.Pozakończeniuspotkaniaautorkapodpisywałaswojeksiążki,któredziecinabywałyzpomocąrodziców.
AnKa

P

Córka Wandy Chotomskiej i Jerzego Steinmetza w 1968
po ukończeniu XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Zamoyskiego studiowała filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim. Razem z Andrzejem Markiem Grabowskim 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 scenarzystką programów telewizyjnych skierowanych do najmłodszych: 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”.
październik /listopad nr 9/10 (251/252)/19 www.celestynow.pl
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SeNIorzy Na SzkoleNIU
Seniorzy celestynowskiego koła Studenckiego
w dniach 18-19 października br. poznali możliwości Internetu, biorąc udział w bezpłatnym
szkoleniu „Ja w Internecie” o tematyce „działam w sieciach społecznościowych”.
odczasszkoleń-warsztatów,którepotrwajądo
końcalistopadabr.,uczestnicyszkoleńposzerzą
znaczniewiedzęnatematInternetu.Zdobyteinformacjeorazpraktycznećwiczeniapozwoląsprawniej
poruszaćsięposieciorazusprawnićswojedziałania
wsieciachspołecznościowych(m.in.Facebook),np.
dokonywaćzakupówprzezInternet,płacićzaswoje
rachunkibezwychodzeniazdomuorazkontrolować
dzieckowInternecie.Uczestnicyszkoleńnaucząsię
również,jakzałożyćikorzystaćzProfiluZaufanego.

P

Aktualnietrwajązapisynaostatnieszkolenia,tj.16i17listopada,nt.„RodzicwInternecie”i23i24listopadabr.-„Działamwsieciachspołecznościowych”.Zapraszamydoudziału.
kontakt w sprawie zapisów:
UrządGminywCelestynowie
Agnieszka Łatka tel. 22 789-70-60 wew. 114
lub508333631lubemail:a.latka@celestynow.pl

HubertuswGlinie

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.
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koNcerT
dla celeSTyNowSkIcH PrzyJacIół

katarzyna karasek-gomez, wokalistka francuska polskiego pochodzenia, dała wspaniały
koncert 26 października w domu „gajóweczka”
w regucie.
atarzynaKarasek-Gomec,toglobtroterkamuzyczna,
którejzainteresowaniarozciągająsięodbluesapoprzezfunk,jazzieksperymentywokalnezindustrialnym Qriozum, pieśni Kolberga i przyśpiewki kół
gospodyńwiejskichzokolicWołominaażpopiosenki
francuskie.Współpracowała z Big-Bandami PR iTV,
RadioITVOstrawa,TeatrPolskiegoRadiaorazczołowymi
muzykamijazzowymiwPolsceizagranicą.Założycielka
ileadergrupyFunktet.Obecnieartystkamieszkanastałe
weFrancji,gdzieczynnieudzielasięnalokalnejscenie
muzycznej.JestczłonkiemstowarzyszeniaJazzClubde
Montpellier,wramachktóregokoncertuje.Przez6lat
prowadziłaswojąaudycjęautorskąLABOITEAJAZZ
wstacjiRadioFMPLUSMontpellier.

K

KilkadziesiątosóbzaproszonychprzezCelestynowskieStowarzyszenieMiędzynarodowejWspółpracy„Na
Świat”iGminnyOśrodekKulturyiSportunieszczędziło
artystcebraw.
Panią Kasię z Montpellier przywitała, jak też
publiczność,dyrektorGOKiSHannaPawłowska,aprezesCSMW„NaŚwiat”KatarzynaBojanowska-Niewczas
wkrótkichsłowachopowiedziała,gdzieikiedydelegacjazCelestynowapoznałapiosenkarkę.–Usłyszeliśmy,jakśpiewawrokuubiegłym,kiedygościliśmy
unaszychprzyjaciółwClapiersweFrancji.ItymśpiewemorazswojąbezpośredniościąKasianasurzekła.
ZaprosiliśmyjądoCelestynowaiotojest–przedstawiłaKatarzynęKarasek-GomezprezesKatarzynaBojanowska-Niewczas.
IpaniKasiaśpiewała„Poprostupiosenki”,jak
samazaznaczyłanawstępie,bosięjenuci,kojarzą
sięzdzieciństwem,pierwsząmiłością,ważnymiwydarzeniamiznaszegożycia.Kiedyśmożeobciachowe,

terazjakstarewinonabraływartości.Piosenkipolskieifrancuskie.Początkowolekkojazzujące,następnieznaneilubiane,jakchoćbyutwórEdithPiaf
„Non,jeneregretterien”.Pogodzinnymkoncercie
paniKasiaposzławrzędykrzesełwitaćsięzmieszkańcamicelestynowskiejgminy,coniezwykleradośnie zostało przyjęte. - To było piękne spotkanie
zmoimiprzyjaciółmizCelestynowa–zwierzyłasię
artystka.-Atengigantycznykoszkwiatównazakończeniespowodował,żezaniemówiłamzwrażenia–cieszyłasięidodała-Podczaskoncertu"Po
prostupiosenki..."towarzyszylimi:AndrzejRękasna
puzonie,KrzysztofJaszczaknapianinieiPawełGoleń
nakontrabasie.Wszyscypanowiesądoświadczonymi
iuznanymimuzykami.
Posłodkimpoczęstunkunasceniezainstalowałsię
zespół„Fernando”igrałstare,dobreprzeboje,któresprawiły,żewieleosóbruszyłodotańca.Bawionosiędopóźnejnocy.
AnKa
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Indeksy dla seniorów z koncertem
Prawie 50 indeksów wręczył 9 października wójt
gminy celestynów witold kwiatkowski w towarzystwie dyrektor gokiS Hanny Pawłowskiej studentom celestynowskiego koła Seniorów, inaugurując
tym samym nowy rok akademicki 2019/20.
ednocześnie życzył im dobrych
wyników w pogłębianiu wiedzy
i tego, by tej wiedzy byli nienasyceni.
Pierwszy wykład na temat dobrodziejstw korzystania z komputera pt.
„Ja w Internecie” wygłosiła Agnieszka
Łątka z Urzędu Gminy w Celestynowie. – Gmina Celestynów pozyskał
prawie 70 tys. zł na przeprowadzenie
szkoleń z zakresu korzystania z komputerów i jego programów. Każdy
uczestnik, który się zgłosi, może
wziąć udział w jednym z czterech
modułów szkolenia: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje
w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych” i „Kultura w sieci” – informowała prelegentka. Studenci
mieli wiele pytań, a po zakończeniu
spotkania sporo osób zapisało się na
szkolenie.
Drugi wykład poprowadziła muzycznie wokalistka z przepięknym
sopranem - Magdalena Kotarska. Nim
jednak zaczęła koncertować, przypomniała historię życia i twórczości Fryderyka Chopina i zaśpiewała kilka
pieśni, do których muzykę on napisał,
a także „List do Szopena” i „Być może
gdzie indziej”, którą kiedyś wykonywała Anna German. Przypomniała
także twórczość drugiego polskiego
wspaniałego kompozytora - Stanisława Moniuszki i również zaśpiewała
kilka jego utworów, między innymi
„Czerwoną jarzębinę”, którą podchwycili wszyscy studenci i śpiewali
tak, że ściany łącznika przy hali sportowej drżały. Na bis sopranistka zaskoczyła
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 Moniuszki, dać koncert składający się
z jego pieśni.
AnKa

J
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ciekaWe spoTkania

JaPońSka wIzyTa
w Szkole w STareJ wSI
Im. PolSkIcH dzIecI SyBeryJSkIcH
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ciekaWe spoTkania
Nie minął jeszcze rok od uroczystego nadania
szkole w Starej wsi imienia Polskich dzieci Syberyjskich, a zainteresowanie Japonii tą małą
podwarszawską placówką jest coraz większe.
ilkamiesięcytemujapońskatelewizjaodwiedziła
szkołę, by pokazać ją w kraju KwitnącejWiśni
iprzypomniećwspaniałąhistorięuwolnieniaprzez
rządJaponiiw1920rokuprawie800polskichdzieci
–sierotznieludzkiejSyberii,któreodkarmiono,przyzwoicieodzianoioddanoPolsce.Przypomnianotakże
wreportażu,żeszkoławStarejWsizaopiekowałasię
w1996rokujapońskimidziećmi,któreprzeżyłytragediętrzęsieniaziemiwKobew1995roku.
Ioto28październikaszkołęodwiedziłsenator
parlamentuJaponiiHirofumiNakasone,którywlatach
1999-2000byłministremedukacji,awlatach20082009ministremsprawzagranicznych,aponadtojest
synembyłegopremieraJaponiiYasuhioNakasone.TowarzyszyłmuambasadorJaponiiwPolsceTsukasaKawada.RolętłumaczaprzyjąłRyotaroSakamoto,na
stałemieszkającywOtwocku,azeszkołąmocnozwiązany.Uczniowieprzywitaliteważneosobyzpolską
gościnnością.Pooficjalnymprzedstawieniugościzdalekiego kraju przez dyrektor szkoły Elżbietę Osuch
dziecizatańczyłypolonezaOgińskiego,zaśpiewały
hymnszkołyoprawachdziecka,agrupadziewczątwykonałatanieczflagamiPolskiiJaponii,któresąblisko
siebie,bywreszciemocnosiępołączyćwęzłem.Nakoniecoficjalnegopowitaniauczniowieuczącysięjęzyka
japońskiego zaśpiewali piosenkę po japońsku. Za
wspaniałeprzyjęcieiwidowiskopodziękowałsenator
Nakasone,aWójtGminyCelestynówWitoldKwiatkowskiprzypomniałhistorięwzajemnychkontaktów
gminy,szkołyiJaponii.
WdalszejczęściwizytyjapońskadelegacjaodwiedziłaklasęIV,którauczysięjęzykajapońskiegoiklasę
II,wktórejuczniowieozdabialipiernikoweserduszkaw
ramachzajęćplastycznych.Dotejklasynakonieclekcji
wjechałolbrzymitort,nawiązującynapisemdostulat
dyplomatycznychstosunkówPolskiiJaponii,którydzieci
podzieliłyiczęstowałylicznegronogości.Miłaatmosferasprzyjaławzajemnymrozmowom.
AnKa

K

Senator Hirofumi Nakasone, ambasador Tsukasa kawada, tłumacz i dyrektor szkoły elżbieta osuch
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14 Wielkie śWięTo szkoły W osTroWie

koPerNIk PaTroNem
Szkoły w oSTrowIe
„ Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne”

Słowa te towarzyszyły uroczystości nadania
imienia Szkole Podstawowej w ostrowie. wypowiedział je wielki uczony, twórca teorii heliocentrycznej – 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”.
października o godz. 11.00
uczniowie, nauczyciele, rodzice, poczty sztandarowe
i zaproszeni goście zgromadzili się
w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie. Podczas mszy św., którą
celebrowali: ks. biskup Marek Solarczyk – Biskup Pomocniczy Diecezji
Warszawsko – Praskiej, ks. Emil Parafiniuk – Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego
Światowych
Dni
Młodzieży i ks. Hubert Walczyk – proboszcz tutejszej parafii, został poświęcony sztandar szkoły. Po mszy
uczestnicy uroczystości prowadzeni
przez Kompanię Reprezentacyjną Zespołu Szkół z Karczewa pod dowódz-

15

twem majora rezerwy Wojska Polskiego Janusza Nosala udali się na
teren szkoły. Tam odsłonięto tablicę
pamiątkową i odśpiewano hymn państwowy. Następnie wszyscy udali się
do namiotu. Dyrektor szkoły Andrzej
Kraszewski serdecznie powitał zebranych i przedstawił sylwetkę Mikołaja
Kopernika oraz wpływ jego odkrycia

na rozwój nauki. Przewodniczący Rady
Gminy Celestynów Romuald Ziętala
odczytał Uchwałę Rady Gminy Celestynów o nadaniu Szkole Podstawowej
w Ostrowie imienia Mikołaja Kopernika. Akt ten został przekazany dyrektorowi szkoły, przewodniczącemu rady
rodziców i przewodniczącej samorządu uczniowskiego. Kolejnym pun-
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podziękoWania
Dyrektor, nauczyciele, rodzice
i uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Ostrowie serdecznie dziękują fundatorom sztandaru szkoły za finansowe wsparcie
okazane w trakcie przygotowywania
uroczystości nadania imienia szkole.

ktem programu było symboliczne
umieszczenie gwoździ na tablicy pamiątkowej przez przedstawicieli
zaproszonych gości, sponsorów i reprezentantów społeczności szkolnej.
Wzruszającym momentem stało się
przekazanie przez rodziców sztandaru
dyrektorowi szkoły, który zapewnił, że
od tej chwili będzie on symbolem wartości, które są i będą fundamentem
pracy wychowawczej szkoły ku chwale
Ojczyzny. Następnie sztandar otrzymali uczniowie, którzy złożyli ślubowanie. Przyrzekli strzec wiernie
honoru szkoły, rzetelną nauką i sumienną pracą rozsławiać jej imię, stać
na straży wartości – Bóg, Honor, Ojczyzna oraz szanować kulturę i tradycje własnego, a także innych narodów.
Dzieci pierwszy raz uroczyście odśpiewały hymn swojej szkoły. W dalszej części programu głos zabrali:
Piotr Rosłoniec – zastępca wójta
gminy Celestynów, prof. Tomasz Bulik
z Północnej Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium
Astronomicznego
Uniwersytetu Warszawskiego w Ostrowiku 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 zakochany 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 kolorowy 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 rodzice uczniów przygotowali niespodziankę dla wszystkich nauczycieli,
którzy poprzedniego dnia obchodzili
swoje święto. Złożyli im piękne życzenia i wręczyli kosz kwiatów. Dyrektor
podziękował nauczycielom (szczególnie 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 obecnością uświetnili to historyczne wydarzenie. Bardzo miłe słowa
skierował do delegacji nauczycieli
z zaprzyjaźnionej szkoły w Zastawnem na Ukrainie, którzy pokonali
wiele kilometrów, aby uczestniczyć
w tym święcie szkoły. Uroczystość
przebiegła we podniosłej, ale jednocześnie miłej atmosferze. Pozostawiła wspaniałe wspomnienia
i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Mimo wcześniejszych pochmurnych i chłodnych dni, 15
października okazał się wyjątkowo
pięknymi i słonecznym dniem.
Miejmy nadzieję, że to dobra
wróżba dla przyszłości Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowie. W następnym wydaniu
„Celestynki” historia szkoły
Red.
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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

16 W Trosce o czysTe poWieTrze

rys. aniela denis

mówimy NIe
zanieczyszczeniom powietrza

rys. robert wojciechowski

rys. wojciech grochowski

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

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

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 Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie
III miejsce - robert Wojciechowski z kl. V - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Przy wyborze prac kierowaliśmy się czytelnością przekazu,
wrażeniami artystycznymi oraz samodzielnością i starannością. Praca, która zajęła pierwsze miejsce, będzie stanowiła
szatę graficzną ulotki informacyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie.
MO
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warTo PomagaĆ!

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 dowiedziałam się, że jest to 4 - letni chłopiec, który choruje na bardzo
rzadką chorobę - dysplazję chrzęstną.
odczasbiegówzbieranopieniądzenajegooperacjęwUSA.Gdydowiedziałamsię,
ilepieniędzymuszązebrać,postanowiłamcośzrobić.Wdomuciąglemyślałam
oTeosiuinagleprzyszedłmidogłowypomysł,abyzorganizowaćakcjęzesłodkościami,mającąnaceluzebraniepieniędzynajegoleczenie.Gdypowiedziałamrodzicom,cochodzimipogłowie,bylizaskoczeni,alepozytywnie.Potemtatanapisałdo
fundacjiizadzwoniłdomamyTeosia,paniEmilii,abysięumówićnaspotkanie.PojechaliśmydodomuTeosia,tamdowiedziałamsięwieleojegochorobieiopowiedziałamoswoimpomyślenaakcjęcharytatywną.PaniEmilkabyłapodwrażeniem,żetak
młodaosobabędziechciałacośtakiegozorganizować.Następnegodniazmamąposzłyśmydopanidyrektormojejszkołyzapytaćozgodęiustalićtermin.Gdyuzyskałam
jużwszystkiezgody,następnymkrokiembyłozebranieproduktów.Postanowiłyśmy
onieprosićsklepytakiejak:Grosik,UMatosków,Kulfon,Fudi.Właścicielomspo-

P

Ślubowanianadszedłczas
Pierwszoklasiści z PSP im. Batalionu „zośka” są już pełnoprawnymi
uczniami, ponieważ 14 października 2014 r. odbyło się pasowanie na ucznia.
Tobyłwyjątkowydzień.Dziecipodkierunkiempańwychowawczyńprzygotowałyprzedstawieniedlaswoichrodziców.Pierwszoklasiściwspólniezaśpiewali
m.in.piosenkępt.„Tropiciele”,anastępniewyrecytowaliokolicznościowewiersze.PoślubowaniupanidyrektorAnnaKędziorekpasowaładzieciklaspierwszych na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
wCelestynowie,życzącsukcesównadalszejdrodzeedukacyjnej.
Nazakończeniewszyscyuczniowieotrzymalipamiątkoweksiążkizzakładkami.Każdaklasazrobiłasobiepamiątkowezdjęciegrupoweorazzpanią
dyrektoriwychowawczyniami,poczymwradosnymnastrojuwszyscyudalisię
dojadalninasłodkipoczęstunekprzygotowanyprzezrodziców.
Red.
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dobałsiętenpomysłichętniewsparlinasproduktami,zacobardzoimdziękuję.
Pozostałomitylkozebraćgrupękoleżanekdopomocy.Wrazzmojądrużynąpiekłyśmysłodkościprzez4dni.Przypomocyrodziny,przyjaciółiznajomychwszystko
udałosięprzygotowaćnaczas.
23październikarozpoczęliśmyakcjęcharytatywnąonazwie,,BabeczkiPomagają".Nastoiskuznalazłysię:babeczki,ciasta,ciasteczka,lizaki,misieszyteprzez
mamęibabcięTeosiaorazuszyteprzezmojąstarsząsiostrętorbyekologiczne.
Oprócz kiermaszu zorganizowaliśmy spotkanie  dla wszystkich klas
zmamąTeosiaiTeosiemwroligłównej.NaspotkaniupaniEmilkaopowiedziałaochorobie,operacjiwStanach,oogromnejkwociedozebraniaoraz
otym,żewartopomagaćimiećwielkieserce.Pospotkaniudziecizebrałysię
wokółTeosia,bysięznimprzywitaćizadaćkilkapytań.Przystoiskubyło
pełnodzieci,puszkizapełniałysiębardzoszybko,asłodkościznikaływekspresowymtempie.
Dlamnieakcjazakończyłasięsukcesem,(zebraliśmy3900zł).Jestemzsiebie
bardzodumnaikażdymimówi,żebymsięztymrozwijała.Tojeszczeniekoniec,
ponieważplanujękolejnąakcjęwgrudniu.
Wszystkim,którzymniewspieraliipomagali,bardzodziękuję. Paulina

18 oskary dla naUczycieli

dzIeń edUkacJI NarodoweJ

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.

OSKARYDLANAUCZYCIELI

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Batalionu zośka w celestynowie zorganizował 11 października w budynku przy ul. św. kazimierza uroczystość z okazji dnia edukacji Narodowej.
częścioficjalnejdyrektorAnnaKędziorekpodziękowałacałejspołeczności
szkolnejzawspółpracęiwręczyłapracownikomnagrodyzazaangażowanienarzeczuczniówisprawnegofunkcjonowaniaszkoły:28nauczycieliotrzymało Nagrody Dyrektora Szkoły, 16 pracowników administracji i obsługi,
aNagrodęWójtaGminyCelestynówotrzymałaMarzenaKuczyńska.PorazkolejnywPSPim.Batalionu„Zośka”wręczonezostałynajbardziejprestiżowe(bo
nadawaneprzezuczniów)nagrodydlawyróżniającychsięnauczycieli.Stałosię
tojużtradycjąnaszejszkołypodtrzymywanąprzezsamorządszkolnyijestokazją
doocenienia-tymrazem-nauczycieliprzezuczniów.Nauczycieletypowani
byliw10kategoriach.ZaproponowanoteżOskaraSpecjalnego.DoOskara
wkażdejkategoriinominowanychbyłopięćosób.Nominacjidokonywaliczłonkowiesamorząduuczniowskiegowspólniezgospodarzamizewszystkichklas
wnaszejszkole.Wgłosowaniubraliudziałuczniowieodklasy4doklasy8szkoły
podstawowej.Zwycięzcytoosoby,którewdanejkategoriiuzyskałynajwiększą

W

liczbęgłosów.Nauczycielomspecjalnieprzygotowanestatuetkiwręczylireprezentanciuczniów.
„Bratniadusza”-PiotrSkolmowski
„Uśmiechroku”–SylwiaKościkiewicz–Gryc
„Szwajcarskizegarek”–IwonaSkóra
„Efektydźwiękowe”–BożenaRydelek
„Animacje”-AgataMasna–Jastrzębska
„Złotywykładowca”-RobertWitek
„Trenerorganizmu”-AdamDydek
„Diamentowapiła”–UrszulaFic
„Złotelusterko”–RenataLorenc
„Oazaspokoju”–IwonaSkóra
OskarSpecjalny–AgnieszkaBurek
Redakcja„Celestynki”składawszystkimnauczycielompracującymwprzedszkolach,punktachprzedszkolnychiszkołachżyczeniazadowoleniazpracydydaktycznejiwychowawczej,atym,którzyotrzymalioskarowestatuetkioduczniów,
gratulujetakwielkiegowyróżnienia.
AnKa
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pamięć o mieszkańcach dąbróWki 19

UPamIęTNIlI
PomordowaNycH

26 października na celestynowskim cmentarzu
miała miejsce niecodzienna uroczystość. mieszkańcy dąbrówki upamiętnili wspólnym grobem
i krzyżem 13 współmieszkańców, którzy zostali
bestialsko zamordowani przez bandę rybackiego w 1943 roku.
azebraniusołeckimradnyWiktorPiasecki
przedstawiłpomysłTadeuszaKopcińskiego,
by nazwiska pomordowanych upamiętnić na
wspólnej tablicy. Zebrani jednomyślnie zaakceptowalipomysł,więcpowołanoSpołecznyKomitetBudowyPomnika,wskładktóregoweszli:
TadeuszKopciński,HannaFokt,BarbaraMielcuch,AntoniSujkaiWiktorPiasecki.Wyrażono
teżzgodęnazbiórkępieniędzyodmieszkańców
oraznaofiarowanieśrodkówzfunduszusołeckiego.Przyjętoponadto,żeprzypomnikuzo-

N

stanie postawiony krzyż z figurą Jezusa.
Pouzyskaniuzgodyproboszczacelestynowskiej
parafiiks.MirosławaWasiakaprzystąpionodo
pracy. Drewno na krzyż i rzeźbę ofiarował
AntoniSujka,afiguręJezusawyrzeźbiłWiktor
Piasecki.Gróbitablicęznazwiskamiwykonała
firma kamieniarska PanaWiącka zWładzina.
Zbiór-kąfunduszynapomnikbardzoaktywnie
zajęlisię:HannaFokt,BarbaraMielcuchiTadeuszKopciński.
W sobotę o godzinie 15.00 uroczystość
zudziałemlicznejgrupymieszkańcóworazpocztówsztandarowychstrażakówzDąbrówkiiszkół
zCelestynowaiStarejWsirozpoczętomszą,którą
odprawiłwintencjizabitych,atakżeichrodzinks.
Michał Włoch. Natomiast koronkę poprowadził
iaktupoświęceniapomnikadokonałproboszczks.
MirosławWasiak.
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Wiktor Piasecki przedstawił krótką historię
zbrodnisprzed76lat,jakasięwydarzyławDąbrówcezasprawąbandyRybackiego,podziękował
księżom,zastępcywójtaPiotrowiRosłańcowi,pocztomsztandarowym,druhomzOSPDąbrówka,
UrzędowiGminyCelestynów,mieszkańcomDąbrówkiispołecznemukomitetowi.Następnieodsłonięto tablicę, a dokonali tego: Marianna Bąk
–córkazamordowanegoiTadeuszKucharski–syn
zamordowanego. Na tablicy ukazało się 13 nazwisk:JanKucharski–lat33,JanKołakowski–lat
45,MałgorzataKołakowska–lat47,HelenaKołakowska–lat20,ZdzisławKołakowski–lat58,BronisławDobek–lat30,AntoniKołakowski–lat58,
WiktoriaFilipek–lat56,JaninaKucharska–lat32,
AleksandraSzymańska–lat32,ZofiaSobota–lat
48, Józef Nowak – lat 47. Pod tablicą złożono
kwiaty,wiązankiizapalonoznicze.
AnKa

20 pamięć o bohaTerach

Uczcili pamięć walk ,,o szyny”

Jak każdego roku uczniowskie reprezentacje szkół gminy celestynów: ze
Starej wsi, celestynowa i ostrowa wraz z dyrektorami, harcerzami, władzami gminy na czele z zastępcą wójta Piotrem rosłońcem, radnymi z dąbrówki - 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.
atalion „Zośka” zaatakował wówczas pociąg wiozący do Rzeszy urlopowanych żołnierzy niemieckich z frontu wschodniego.
Uroczystość poprzedziła
msza w kościele w Starej Wsi,
którą celebrował proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej
w Starej Wsi ks. Krzysztof Cąkała. Po złożeniu kwiatów wszyscy uczestnicy udali się do szkoły
w Starej Wsi, w której uczniowie
zaprezentowali patriotyczne widowisko słowno-muzyczne.

B

historia akcji
Jesienią 1943 roku gubernator Generalnej Guberni Hans
Frank mianował dowódcą SS i policji w dystrykcie warszawskim Franza Kutscherę. Ten hitlerowski bandyta wprowadził
okrutny terror w Warszawie i okolicy. Za najmniejsze przewinienie karano śmiercią lub wywózką do obozu koncentracyjnego. 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. Komenda Główna AK na akcję w Pogorzeli wyznaczyła dowódcę
Konrada Okolskiego „Kubę”. Wyznaczył on 10 żołnierzy z 3 plutonu I kompanii. Za najlepsze miejsce uznano łuk toru kolejowego 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 nieprzewidziane komplikacje. Pociąg nie nadjechał na czas,
bo popsuła się lokomotywa w Celestynowie. Kolejna, ściągnięta z Otwocka, wolno prowadziła skład
i około drugiej w nocy najechała na minę, którą odpalono przedwcześnie. Z toru
spadły lokomotywy i dwa
wagony. Ostrzelano pociąg
i zarzucono granatami.
Niemcy stracili kilku żołnierzy, a kilkunastu zostało
rannych. Grupa uderzeniowa Batalionu „Zośka” dotarła do
Karczewa, zdała broń i rozproszyła się. Przerwa w ruchu kolejowym 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 powstaniu, sześciu zmarło po wojnie.
Andrzej Kamiński
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Wybory parlamenTarne 21

mam Żyłkę SPołeczNIkowSką
– PoSeł BoŻeNa ŻelazowSka
z posłanką na Sejm rP kadencji 2019-2023 Bożeną 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,
przeszłamdługądrogę,patrząc
chociażbynatę,któradzielimnie
odmojejrodzinnejwsiRozkoszówkanaZamojszczyźnie,gdzie
sięurodziłamimieszkałamwraz
z rodzicami i rodzeństwem
wmoimrodzinnymdomu,będącymnadalnasząbaządodalszychdziałańiazylem,
gdziemożnaodpocząć.Tamnaszczęściewciążczekają
rodzice,aziemiaipowietrzemajązapach,jakiegonie
manigdzienaświecie.Mojadrogaprowadziłaprzez
pięknemiastoLublin,gdzieukończyłamszkołęśrednią,wyjątkową–TechnikumKolejowe.Tampoznałam
wspaniałychwychowawcówinauczycieli.Totammiałampierwszykontaktzteatrem,wktórymsięzakochałamitamiłośćtrwadodzisiaj.Przezwszystkielata
nauki uczęszczałam na zajęcia kółka teatralnego,
anaszeprzedstawieniaoglądałapublicznośćwwielu
miejscachwkraju.Wiedzazdobytaw„kolejówce”przydajesiędzisiajwpracywStacjiMuzeum
ak - Jakimi sprawami chce się Pani zajmować w parlamencie?
BŻ -WLublinieukończyłamteżstudianaUniwersytecieMariiCurie-SkłodowskiejnaWydzialePolitologii. Pierwszą pracę rozpoczęłam w Szkole
PodstawowejwChełmie,gdzieuczyłamhistoriiiwiedzyospołeczeństwie.Późniejpracowałamwdomu
dziecka.Alepolitykabyłajużmojąpasjąiwówczas
wstąpiłam do Związku MłodzieżyWiejskiej, gdzie
wspólniezkoleżankamiikolegamizajęłamsięreaktywacjąkółZMWnawsiach.Rokpoukończeniustudiów wyszłam za mąż i wspólnie z mężem
zamieszkaliśmywWarszawie.PierwszekrokiskierowałamwówczasdoNaczelnegoKomitetuWykonawczego PSL, który wówczas mieścił się na ul.
Grzybowskiej 4. Znałam już to miejsce, ponieważ
wcześniejwielokrotnieodwiedzałam„Grzybowską”
zracjidziałalnościwZMW.LatapracynaGrzybowskiejukształtowałymójpolitycznykręgosłup.Abyło
różnie.Byłczaslepszyigorszy,alezawszePSLstanowiłogwarantstabilnościscenypolitycznej.Tampoznałam wyjątkowych i wspaniałych ludzi. To oni
nauczylimniepolitycznegowarsztatuiwytrwałości.

Przewodniczący Państwowej komisji wyborczej wręcza Pani Bożenie Żelazowskiej mandat Posła rP
WielogodzinnerozmowyzWaldemaremPawlakiem,
JanuszemPiechocińskim,JanemWypychem,RomanemMalinowskimiinnymi,młodymiwówczas,ale
jużdoświadczonymipolitykami,tonajlepszalekcja,
którejniemożnazapomnieć.W1999roku,kiedytworzyłysięsamorządy,przeszłamdopracydoUrzędu
MarszałkowskiegodoDepartamentuKultury.Itak
rozpoczęłasięmojawspaniała,dającaogromnąsatysfakcję,praca„wkulturze”,którajestmojądrugą
pasją.Tedwadzieścialatpracywsamorządziewojewództwamazowieckiegotowielkitrudiwielkaradość, bo mogliśmy wspólnie tworzyć i budować
noweobiektysłużącekulturze,tworzyćprogramy
wspomagające kulturę w mniejszych miejscowościach,dbaćoedukacjękulturalnądzieciimłodzieży.
Pracowałam w Radiu Dla Ciebie i w Urzędzie do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
gdziepełniłam funkcjęzastępcyszefaUrzędu.Dzisiaj
pracujęwStacjiMuzeumwWarszawie.Wszystkiete
doświadczeniaprzydałymisiępóźniejwmojejpracy
społecznej.Choćprzyznam,żeżyłkęspołecznikowską
miałamodzawsze(chybawychowanie,mojamama
jestprzewodniczącąKGW).W2014rokuzostałam
radnąSamorząduWojewództwaMazowieckiego.To
byłodlamniewielkiewyzwanie,bokażdąmojąpracę
starałamsięwykonywaćsumiennie.Wnastępnejkadencji sejmiku wyborcy ponownie mi zaufali, ale
przyszływyboryparlamentarneiporazkolejnypróbowałamswoichsiłwstarciedoparlamentu.Tym
razemzpowodzeniem.Wdniu13październikadecyzjąmieszkańcówpowiatówpodwarszawskichzostałamposłemIXkadencjiSejmuRPzlistyPolskiego
StronnictwaLudowego.Wparlamenciezechcęzajmowaćsięsprawamidotyczącymikultury,edukacji,a
takżekwestiamisamorządowymi.Będęrealizowała
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krokpokrokupunktyzapisanewmoimprogramie
wyborczym, czyli:„Reymontówka” w każdej wsi,
emeryturabezpodatków,łatwiejszydostępdolekarzy specjalistów i zwiększenie środków na służbę
zdrowia.Mamwolędalszegoreprezentowaniawyborców,adoświadczeniezdobytewsamorządziepozwolimidobrzereprezentowaćinteresymieszkańców
naszejmałejOjczyznywsejmie.Wierzę,żekażdy
znasmożezmieniaćpolskąwieś,miastaimiasteczka
potoabyżyłonamsięlepiej.
ak - Gdzie zamierza Pani otworzyć biuro poselskie? Czy
tylko w Warszawie, czy też może w Józefowie?
BŻ -BiuroposelskieplanujęotworzyćjużwlistopadziewOtwocku,któryjestsercemnaszegopowiatu.
Chcę,abykażdymieszkaniecgminyleżącejnatereniepowiatuotwockiegomiałdostępdobiuraposła
ztegoregionu–swojegoposła.
ak - Czy chce Pani jako posłanka coś powiedzieć do
swoich - i nie tylko - wyborców?
BŻ -Razjeszczechcępodziękowaćmoimwyborcom,
którzyjużkolejnyrazmizaufaliioddaliswójgłosna
mnie.Dziękujęwszystkim,zktórymiprzeztewszystkielatadanemibyłowspółpracować.Tonaprawdę
wielkiegrononiesamowitychizasłużonychosób.To
dyrektorzyszkół,nauczyciele,ludziekultury,wspanialisamorządowcy,włodarzegmin,osobypracujące
zpasjąisercemwstowarzyszeniachifundacjach.
Chcępodkreślić,żemamyteżwspaniałąmłodzież,
którawprzyszłościprzecieżnaszastąpi.Musimydać
imnajlepszyprzykładizachęcićdowspółpracy,boto
oniwtychwyborachteżnamniegłosowaliizcałego
sercaimdziękuję.
ak – Dziękuję za rozmowę

22 siaTkóWka W celesTynoWie

III NIePodległoścIowy TUrNIeJ
SIaTkówkI rozTrzygNIeTy !

Już por az trzeci podczas rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości rozegrany został
turniej siatkówki.
TurniejodbyłsięwHaliSportowejCelestynów.Dozawodówprzystąpiłoażdziesięćdrużyn,którereprezentowałysłużbymundurowe,oświatę,przedsiębiorców
orazdziałalnośćkulturowązterenuGminyCelestynów
iPowiatuOtwockiego.Corocznymzałożeniemorganizacjiturniejujestwspólneświętowaniednianiepodległościwformiewspółzawodnictwasportowegooraz
wspólnegokibicowaniapodczasrozgrywanychmeczów.Tymrazemnanajwyższymstopniupodiumstanęli zawodnicy Mazowieckiej Okręgowej Izby

InżynierówBudownictwa,drugiemiejscezajęliprzedsiębiorcyzfirmyRTViAGD„DORA”atrzeciemiejscepo
zaciętymbojuzPaństwowaStrażąPożarnązOtwocka
wywalczyłareprezentacjaOchotniczejStrażyPożarnej
zDąbrówki.PamiątkowemedaleiPucharywręczyłWójt
GminyCelestynówWitoldKwiatkowski.Organizatorem
TurniejubyłGminnyOśrodekKulturyiSportuwCelestynowieapatronatemmedialnymbyliGazetaCelestynkaidwutygodnikiOtwock.Wszystkimdrużynom
dziękujemyzaudziałwzawodachazwycięzcomgratulujemy!Poniżejklasyfikacjakońcowaturnieju.
klasyfikacja końcowa turnieju:
1.MazowieckaOkręgowaIzbaInżynierówBudownictwa

2.„DORA”–RTVAGD
3.OSPDąbrówka
4.PaństwowaStrażPożarnaOtwock
miejsca 5-10:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
wOtwocku;WojskowyOśrodekFarmacjiITechnikiMedycznej;GminnyOśrodekKulturyiSportu
II;KlasyMunduroweZespołuSzkółEkonomiczno
– Gastronomicznych im. Stanisława Staszica
wOtwocku;LiceumOgólnokształcąceNr.3im.
JuliuszaSłowackiegowOtwocku;GminnyOśrodekKulturyiSportu;
Michał Kwiecień
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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

27październikaprzejdziedohistorii!
Siatkarska drużyna rkS Bór regut rozpoczęła
zmagania w IV lidze mazowieckiego związku
Piłki Siatkowej.
PierwszymrywalemRKSbyłspadkowiczzIIIligi,
zespółRadmotJedlińsk.Takjaksięmożnabyłospodziewaćprzeciwnicypostawilibardzowysokopoprzeczkę,coposkutkowałoprzegranąRKSwIsecie
14:25.PomałychroszadachwskładziewIIseciew
szeregachRKSpojawiłasięnowajakość,coprzełożyłosięnazwycięstwo25:23pomimotego,żejeszcze kilka minut wcześniej zespół z Jedlińska
prowadził22:17.
KolejnysetpadłłupemdrużynyzJedlińska
25:22. Zawodnicy z Reguta nie składali jednak
broni i po zaciętej walce zwyciężyli w IV secie
26:24.VsetrozpocząłsięznakomiciedlaRKS-po
kolejnychakcjachbyłojuż11:5inicniezapowiadałoemocjiwostatnimsecie.Nicbardziejmyl-

nego,ponieważpokilkuminutachbyłojużtylko
12:11dlazawodnikówBoru.Naszczęścieokazało
się,żetowszystkonacobyłostaćRadmotJedlińsk
izwycięstwoRKSBórRegutstałosięfaktem.15:11
wVseciei3:2wcałymspotkaniu.Bardzocieszy
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wygrananatrudnymterenie,tymbardziej,żezespół
zJedlińskatoprawdopodobniejednaznajsilniejszychdrużynwnaszejgrupie.Najbliższymecznaszejdrużynyjużwsobotę,2listopadaogodz.17.30
whaliwCelestynowie.
Daniel
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klUb sporToWy „bór” regUT

Bór regut Futsal Team
wznawia rozgrywki

koleJNy mecz derBowy

BórRegutFutsalTEAMwkroczyłwostatnieprzygotowaniaprzedrozpoczęciemrozgrywekligowych.Od9listopadazespółtreneraMilewskiego
rozpoczynarywalizacjęwrozgrywkachIIligifutsalu.Wdrugiejlidzewystąpi9zespołów.Whali
gościćbędziemytakiemarkijakLegiaWarszawa,
AWFWarszawaczyDrukarz,spotkamysiętakże
zestarymiznajomymizGarwolinaczyUrsusa.
Niezabrakniedebiutantówwtym:RokoliOtwock
WielkiczyZespołuzPodkowyLeśnej.Tradycyjnie
najdalszywyjazdtowizytawSolcunadWisłą.
dla jednych najważniejszy mecz w całej rundzie, dla drugich jeden z wielu, który trzeba
było wygrać.
óriCKSwalczązdecydowanieoinnecele,alew
rywalizacjidrużynztejsamejgminywygrana
smakujeszczególnie.Obazespołyprzystąpiłydotej
potyczkizchęciąrehabilitacjizawystępywostatnich
kolejkach.TydzieńwcześniejBórdoznałbowiemdotkliwejporażki0:3wWiązownej,natomiastCKSzaledwiezremisował3-3przedwłasnąpublicznościąz
BurząPilawa.Wspotkaniezdecydowanielepiejweszli
gospodarze,którzyjużwpierwszychminutachobjęli
prowadzenie za sprawą bramki strzelonej przez

B

BartkaMiernickiego.Jaksięokazało,byłatodopiero
rozgrzewka,aliczniezgromadzonapublicznośćobejrzałałącznieosiembramek,wtymsześćstrzelonych
przezgospodarzy.Dużawtymzasługabramkarzaz
Reguta,któryzdobyłdwiebramkizrzutówkarnych.
rkS Bór regut vs ckS celestynów 6:2 (3:1)
Olszański x2, Gątkowski, Grzesiński, Miernicki A.,
MiernickiB.
Olszański–Grzesiński,Wojciechowski,Zawada,Wyrzyk(82’Sokół)–MiernickiB.,Gątkowski(61’Wasążnik),Wirtek,Nejman(68’Bocian),MiernickiA.(87’
Więsik)–Szrajder(79’Możdżonek)

Bór regut - rokola otwock wielki
2019-12-01godzina19.00
Bór regut - Victoria Solec
2019-12-09godzina19.00
Bór regut - Podkowa leśna
2020-01-05godzina19.00
Bór regut - awF 2020-01-19godzina19.00
Bór regut - drukarz w-wa
2020-01-26godzina19.00
Bór regut - zdrowie garwolin
2020-02-23godzina19.00
Bór regut - legia w-wa
2020-03-01godzina19.00
Bór regut - kS Ursus 2020-03-15godzina19.00

grUPa 2007/08 II lIga okręgowa d2.
z sezonu na sezon chłopcy rosną, rozwijają się fizycznie, trenują i poprawiają swoje umiejętności 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.
olosowaniudrużynprzeprowadzanajestanaliza,cowdanymsezonienaszzespółmożewywalczyć.Oczywiściejesttotylkoanalizainiema
wpływunato,cobędziesiędziałowtrakcierozgrywek.Wtymsezonie,pozastałymzestawem
drużyn,zktórymirywalizowaliśmyopunkty,czyli
MLKSJózefovia,KSHalinów,dołączyłydonaszego
gronaznanenamdobrzeWilgaGarwolin,KSDrukarzW-waidrużyna,októrejkompletnienicnie
byłowiadomopodkątempiłkarskim-AGAPEBiałołęka. Rywalizację rozpoczęliśmy od meczu z
AGAPEBiałołęka.Wygrywamycałymecz4-2po
dobrejgrzewdrugiejczęścimeczu.Pierwszetrzy
punktywtakważnymspotkaniulądująnanaszym
koncie.Wdrugimmeczuspotkaliśmysięzmocną
drużynąJózefovii.Itakjakwpoprzednimsezonie

P

pokazaliśmyim,żenanaszymterenietomyjesteśmygórą.Wygrywamymecz2-1pobardzozaciętymspotkaniu.Trzebazaznaczyć,żezdobycie
trzechpunktówzawszeprocentujewkońcowej
klasyfikacji.Przednamibyłobowiemjeszczedużo
spotkań,wktórychwszystkomożesięzdarzyć.
Noizdarzyłosię.Podwóchzwycięstwachprzeszła pora na porażki. Przegrane z Halinowem 1-2
iDrukarzem1-3nachwilępopsułynamhumory.Jednakszybkotrzebabyłosięotrząsnąć,boczekałonas
kolejnespotkanie.
WyjazdowespotkaniezdrużynąWilgiGarwolinpotraktowaliśmybardzopoważnie.Jednakniektórzyzawodnicymielijeszczewgłowachpoprzednieporażki.
Wniektórychsytuacjachwmeczuwyglądalijaksparaliżowani.Udałonamsięwygrać2-1.Byłytocennetrzy
punkty,któreprzybliżałynasdoutrzymaniasięwlidze.
RewanżzdrużynąAGAPEBiałołękateżnienależał
dolekkich.Mimoogromnejprzewagiprzeciwników
iniewykorzystaniuwielusytuacjipodbramkowychwygrywamymecz2-1.DrużynazBiałołękimiaławostatnich minutach jeszcze rzut karny, którego nie
wykorzystała.Potymspotkaniumieliśmyjużpewne
utrzymaniesięwlidze.Dokolejnegospotkaniaprzy-

stąpiliśmyjużzzamiarem,abydaćodpocząćtrochę
zawodnikompodstawowym.Trochęwięcejczasuna
boiskumająspędzićzawodnicyrezerwowi.Czydadzą
radępodołaćtemuzadaniu?Zobaczymy.Spotkanie
rewanżowezdrużynąJózefoviiprzegrywamy0-1
ponaszejbardzodobrejgrze.Zabrakłonamtrochę
szczęścia,abywywieźćchoćbyjedenpunkt.
Na kolejny mecz jedziemy do Halinowa.
Wpierwszymspotkaniuprzegraliśmy2-1,więcczas
na rewanż. Teraz wychodzimy ustawieniem z poprzedniegomeczuzJózefovią.Jednakmeczmeczowi
niejestrówny.PokilkugroźnychakcjachzestronyHalinowa,zagrażającychnaszejbramce,trzebabyłodokonać paru roszad w składzie. Część zawodników
powróciłanaswojepozycje.Wdrugiejpołowie,jużpo
zmianachwskładzie,wróciliśmydonaszejgry.Nasz
bramkarznudziłsięwswojejbramce,amykonstruowaliśmyakcjęzaakcją.Mimoprzewagiwdrugiejpołowieikilkusytuacjisamnasam,niepotrafiliśmy
jednakstrzelićgola.Remis0-0itylkojedenpunkt.
Dorozegraniamamyjeszczedwaspotkania:zKS
DrukarzW-waiWilgąGarwolin.Mimoutrzymaniasię
wlidzewalczymydokońcaopunktyidobremiejsce
wgrupie.
Trener Waldek
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FIzyk TreNerem PIłkI NoŻNeJ

dr aneta gójska, pracownik naukowy Narodowego centrum Badań Jądrowych w świerku,
już drugi sezon trenuje piłkarzy celestynowskiego klubu Sportowego.
cześniej, nim podjęła studia, była
zawodniczką kickboxingu z sukcesami. Zdobyła trzy brązowe medale
i srebrny na Mistrzostwach Polski, występowała w kadrze narodowej. Przez
rok pracowała także w Agencji Detektywistycznej jako detektyw.
Kiedy zakończyła karierę zawodową, podjęła studia na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego, a po ich
ukończeniu otworzyła przewód doktorski, 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 elektronami i obserwuje wyniki na monitorze.
Na tej podstawie określa skład chemiczny danej próbki.

W

Po pracy naukowej przebiera się
w dres i jedzie na boisko w Celestynowie, gdzie trenuje miejscowy CKS.
W międzyczasie osiąga sukcesy w Atomiadach (igrzyskach dla naukowców),
z których przywiozła kilkanaście medali
w różnych lekkoatletycznych konkurencjach: 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 wyciągali mnie na swoje mecze – wspomina
trener Gójska i dodaje, że sport od
dziecka ją fascynował. Nawet zdawała
na AWF w Warszawie, ale oblała biologię i wybór padł na fizykę, bo na ten
wydział można było dostać się bez egzaminów. – Po roku studiowania fizyka
mnie wciągnęła tak bardzo, że bez problemu 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.
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Aneta Gójska, nie przestając myśleć
o sporcie, zdobyła licencję instruktorską w piłce nożnej męskiej, następnie 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 przegraliśmy, ale wciąż nasz klub jest
w A klasie, choć na ostatnim miejscu
w tabeli. Dlaczego? Przyczyna jest
jedna: nigdy nie mogę liczyć na najlepszy skład drużyny, bo albo któryś
z zawodników ma akurat szkołę, albo
któryś jest chory, albo ma wesele kolegi...Ponadto mogą tu grać tylko
zawodnicy miejscowi, co powoduje,
że nie możemy podpierać się zawodnikami z zewnątrz, jak to czynią inne kluby. Mam jednak nadzieję,
że zimowe treningi i silna mobilizacja
wiosną sprawi, że zaczniemy się piąć
w tabeli. Nie bez kozery nasz klub nazywany jest w środowisku Rycerzami
Wiosny – podkreśla detektyw, mistrz
kickboxingu, fizyk i trener piłkarski
Aneta Gójska.
AnKa

26 bezpieczeńsTWo i zdroWie

daJ SIę zaUwaŻyĆ! Na drodze!
Szanowni mieszkańcy!
Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach akcji „DAJ SIĘ ZAUWAZYĆ NA
DRODZE” apelujemy do Państwa o zachowanie bezpieczeństwa na drogach i
wyposażenie się w odblaskowe elementy. Dni są coraz krótsze, wieczór zapada szybko. Razem powinniśmy dbać
o bezpieczne poruszanie się po naszych
drogach. Dlatego w ramach corocznej
akcji zapraszamy wszystkich użytkowników dróg, a przede wszystkim
pieszych i rowerzystów, po odbiór
darmowych kamizelek do biura
mieszkańca w Urzędzie gminy w celestynowie przy ul. reguckiej 3. Jeśli
w Twoim samochodzie brakuje kamizelki dla pasażera, jest to świetna okazja,
aby zadbać o wyposażenie dla tych, których wozimy. Rowerzyści i piesi, którzy
nie mają odblaskowych elementów,
wieczorem są NIEWIDOCZNI NA DRODZE lub widoczni zbyt późno! Wiemy, że
wśród mieszkańców gminy nie brakuje
pasjonatów spacerów i kolarstwa bez
względu na pogodę. Dlatego też zadbajmy o własne zdrowie i życie. Zapraszamy do Biura Obsługi Mieszkańca po
odbiór darmowych kamizelek. Wszyscy
bądźmy bezpieczni!

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.
Uchwaławprowadzonazostałanatereniewojewództwamazowieckiego,stanowiaktprawamiejscowego
iobowiązujewszystkichmieszkańcówwojewództwa,samorządyorazpodmiotydziałającenajegoterenie.
Uchwałaantysmogowajestregulacjąprawną,któramazapewnićczystepowietrzemieszkańcomMazowsza.Ograniczeniaizakazywymienionewuchwaledotycząwszystkichużytkownikówurządzeń,wktórych
następujespalaniepaliwstałych,tj.:piece;kominki;kotły.
Jednocześnie tutejszy urząd informuje, że od 1 lipca 2018 r. zakazane jest spalanie w kotłach,
piecachikominkach:
•mułówiflotokoncentratówwęglowychorazmieszanekprodukowanychzichwykorzystaniem;
•węglabrunatnegoorazpaliwstałychprodukowanychzwykorzystaniemtegowęgla;
•węglakamiennegowpostacisypkiejouziarnieniu0-3mm;
•paliwzawierającychbiomasęowilgotnościwstanieroboczympowyżej20%(np.mokregodrewna)
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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WaŻne TELEFONY
alarmoWe
Pogotowie ratunkowe ...................................................................... 999
Straż pożarna ....................................................................................... 998
Policja ......................................................................................................997
Pogotowie gazowe ............................................................................ 992
Pogotowie energetyczne ..........991, 22 778 28 00, 22 778 28 22
Numer ratunkowy .............................................................................. 112
gmina
Urząd Gminy w Celestynowie ..................................... 22 789 70 60
Posterunek Policji w Celestynowie
(pp-celestynow@ksp.policja.gov.pl).......22 789 70 07 (do 23.00)
Dzielnicowi gminy Celestynów
(sprawy sąsiedzkie i rodzinne)........... 600 997 474, 600 997 500
Ośrodek Zdrowia w Celestynowie ..............................22 506 51 71
Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia NMP w Celestynowie ....................... 22 719 27 44
BS w Celestynowie ........................................................... 22 789 70 24
Nadleśnictwo Celestynów .............................................22 789 70 03
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.. 22 789 70 61
Poczta ....................................................................................22 789 71 00
Zakład Obsługi Szkół ....................................................... 22 789 89 64
ZS w Celestynowie ................................22 789 70 10, 22 789 70 92
SP w Celestynowie ........................................................... 22 789 70 22
SP w Starej Wsi ...................................................................22 789 70 46
SP w Ostrowie .................................................................... 22 789 71 07

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

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

BIdoN tomłodziutka,śliczna
ibardzonieśmiałasuniawtypie
teriera. Jest niewielka i niezwykledelikatna.Wschronisku
jesttotalniezagubiona.Potrzebuje spokoju, miłości i ciszy.
Wdomuzpewnościąszybkosię
otworzy.Tylkodajjejszansę.Sorayamaok1,5roku.
Ważyniewięcejniż10kg.Powoliuczysięchodzićna
smyczce.Zinnymipsiakamidogadujesiębezproblemu,jednakniepowinnamieszkaćzpsemdominującym czy agresywnym, gdyż sama nie potrafi się
obronić.Szukamysuperfajnegodomku,którypozwoli
temucudownemumotylkowirozwinąćskrzydełka.
BUeNo tosuperfajnymłodychłopak.Zauroczyłnas
wszystkichwkilkachwil.Jestbardzowesołymdwulatkiem,którytowarzystwoludziispacerycenisobienade
wszystko.Uwielbiamizianieipieszczoty.Mimożejest

adoPcJe
młodziutkiidośćspory,mabardzo
dużewyczucieidelikatność.Eleganckochodzinasmyczyipotrafi
sięzachowaćwkażdejchwili.Kochajągodzieci,młodzieżidorośli.
A on? On oddaje całe swe serce
wzamianzachoćbychwilęuwagi.
Buenowstosunkudoinnychzwierzątjestneutralny.Niewysyłazaczepnychsygnałów
iniewchodziwkonflikty.Oczywiściekoniecznybędzie
wspólnyprzedadopcyjnyspacerzewentualnympsim
towarzyszem.Jestwykastrowany,zaszczepionyima
czipa.Jeśliszukaszmądregoiwiernegoprzyjaciela,któregolosprzyokazjiobdarowałnietuzinkowąurodąBUENOCZEKAWŁAŚNIENACIEBIE!
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Soraya to młodziutka,
śliczna i bardzo nieśmiała
sunia w typie teriera. Jest
niewielka i niezwykle delikatna.Wschroniskujesttotalniezagubiona.Potrzebuje
spokoju, miłości i ciszy.
Wdomuzpewnościąszybkosięotworzy.Tylkodaj
jejszansę.Sorayamaok1,5roku.Ważyniewięcej
niż10kg.Powoliuczysięchodzićnasmyczce.Zinnymipsiakamidogadujesiębezproblemu,jednak
niepowinnamieszkaćzpsemdominującymczy
agresywnym,gdyżsamaniepotrafisięobronić.
Szukamysuperfajnegodomku,którypozwolitemu
cudownemumotylkowirozwinąćskrzydełka.Sorayamieszkawboksie109itamnaCiebieczeka...
kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl;
tel. 22 789 70 61

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

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

