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NIE 
PRZEGAPMY 
JEZUSA

Nie łudźmy się – gdyby dziś zstąpił Jezus, 
zaszczulibyśmy Go intrygami, by nie powie-
dzieć skazali na śmierć.
Mamy przecież, tak jak ongiś Żydzi, wszystko 
poukładane. Jest Kościół, jest religia, a w niej 
tragiczna historia Syna Bożego i znak – na-
rzędzie Jego tortur, są też kapłani. Posiadamy 
zatem komplet. Jakże więc ktoś śmie wmawiać 
nam, że oto zstąpił z Nieba, jak zapowie-
dział, by nas sądzić, zaśmiejemy mu się w nos.  
Co z tego, że na naszych oczach uzdrawia  
i czyni cuda... – Wielu takich szarlatanów 
nasi przodkowie spalili na stosie bądź spławili  
w rzece – powiemy, kreśląc znak krzyża? 
Wielu z nas nawet nie spostrzeże, że przybył 
Chrystus, bo są akurat zapracowani albo mo-
dlą się pod figurą. Podobnie jak nikt nie zwró-
cił kiedyś uwagi na lot i upadek Ikara. Nawet 
rolnik orzący pole i co chwila spoglądający  
w niebo, czy aby nie chmurzy się. 
Zapewne też chłop zżynający sierpem żyto 
nie baczył, że tuż za lasem na grunwaldzkim 
polu rozgrywa się bitwa, która zmieni los jego, 
jego rodziny, państwa, a nawet kontynentu.
Jakby mało tego było, to przecież nikt z ów-
czesnych Kopernikowi nie uwierzył w jego 
geniusz i rewolucyjne odkrycie, które do góry 
nogami wywróciło naukę o obrotach ciał nie-
bieskich. Podobny los dzielili wielcy malarze 
i artyści, którzy, nie uznani przez współcze-
snych, umierali odrzuceni i w nędzy. 
Nie należy zatem nawet przez moment do-
puszczać myśli, że oto dziś Jezusa dostrze-
że bogobojny rolnik Jan Kania z Ponurzycy.  
On, który swój czas dzieli na pracę w polu  
i w fabryce, by grosz dołożyć do grosza  
i w garnku wymieszać nędzę z biedą. W każ-
dą niedzielę jedzie starym fordem z rodziną 
do osieckiego kościoła. Modli się, powierza 
swoje błagania Bogu i kreśli znak krzyża. 

 Andrzej Kamiński

Piórem kronikarza...

Kiedy wróci i zje pochlipajkę z kartoflami, 
pójdzie obrządzić, a niosąc przez podwórze 
wiadra z karmą spojrzy w niebo, czy aby jutro 
nie będzie padało.
Również kapłan, na przykład były proboszcz  
z Celestynowa, nie da wiary, że oto zstąpił na 
ziemię Jezus. Ksiądz nie lubił ludzi i nie był im 
życzliwy. Nie chciałby zatem burzyć porząd-
ku, który jest dla niego łaskawy, bo sprawia, 
że jego myśli wielbłądami krążą przy material-
nych zbytkach, tłumiąc modlitwy, które niestety 
niczym czyżyk umykają z jego głowy. Z ambo-
ny krzyczał na młodzież, że traci czas na dys-
koteki, że wałęsa się po miasteczku, zamiast 
wnosić modły do Boga i co najważniejsze – 
dawać na tacę. Czyż więc taki kapłan uwierzy 
napotkanemu na polnej drodze Jezusowi, że to 
On, Syn Boży? 
Jezusa przegapią też kandydaci na radnych, 
wójtów, burmistrzów i prezydentów, choć 
często modlitwą zaczynają swoją kampanię 
wyborczą. Ba, zapędzeni i zaabsorbowani 
spotkaniami, na których wygłaszają swoje 
wspaniałe programy, mające pomóc lepiej 
żyć społeczeństwu, nie dostrzegają osób 
będących w potrzebie, a stojących tuż obok. 
Najgorsze, że kiedy zostaną wybrani, ślepną 
zupełnie. Nie widzą nic, prócz swojej racji  
i pieniędzy z kasy samorządu. 
Cóż, należy mieć nadzieję, choć to matka głu-
pich, że w trwającym właśnie wyścigu do za-
szczytnych stołków samorządowych znajdą się 
też tacy, którzy widzieć będą nie tylko złotów-
kę, ale też ludzi, na przykład Jana Kanię z Po-
nurzycy. O Jezusie nie wspominam, bo ujrzenie 
Go wokół siebie to zadanie ponad siły intelek-
tu i nie tylko dla zaślepionych kandydatów, ale  
i nas wszystkich.

(Z książki „Taniec polityków z diabłem”)
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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
( p p - c e l e s t y n o w @ k s p . p o l i c j a . g o v . p l ) 
............................................... 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. Stanisław Celiński ................................. 602 468 728
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

INFORMACJE
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INFORMACJE

Poprzedni rok był dla nas wszystkich na całym świecie czasem trudnym, pełnym wy-
rzeczeń i utrudnień w codziennym życiu. Pragniemy, aby ten rozpoczęty, obecny rok 
był pełen zrozumienia i serdeczności dla wszystkich ludzi. Niech każdy z nas roz-
świetli swoje serce i umysł. Pamiętajmy, że życzliwość to przyjazna, serdeczna i pełna 
sympatii do innych postawa życiowa. To cecha kogoś, kto lubi innych, uznaje ich 
sukcesy i szczęście oraz działa na rzecz ogólnego dobra. Bądźmy dla siebie samych 
i siebie nawzajem życzliwi, serdeczni, pełni empatii i wiary w drugiego człowieka. 
Bądźmy wsparciem, podporą, opoką. Zawsze pamiętajmy o drugim człowieku.

Długich i zdrowych lat 
dla Pani Michaliny
Michalina Marczak z Pogorzeli 
w grudniu obchodziła 100-lecie 
swoich urodzin. 

Z tej okazji wizytę złożył jej wójt Gminy Cele-
stynów Witold Kwiatkowski wraz z Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Iloną Tomasiewicz 
życząc długich lat życia w zdrowiu i wrę-
czyli wiązankę kwiatów i kosz wypełniony 

słodyczami. Pani Michalina doczekała się 
3 dzieci, 7 wnuków, 16 prawnuków i 9 pra, 
pra wnuków. Mieszka w Pogorzeli z córką 
Danutą Francman. Dołączamy się do życzeń 
zdrowia i jeszcze raz zdrowia.

Red.
Życzenia urodzinowe

Panu Wojciechowi Siedleckiemu, Hono-
rowemu Obywatelowi Gminy Celestynów 
z okazji 89. urodzin składamy najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia i szczęśliwe-
go życia na łonie rodziny i przyjaciół. 
Jednocześnie dziękujemy za Pański czas  
i energię, jaką poświęcił Pan Gminie w 
odkrywaniu historii naszych miejscowości 
i odkrywaniu bohaterów, których dzięki 
Panu uhonorowaliśmy pamiątkowymi ta-
blicami i pomnikami. Chylimy czoło przed 
Panem mówiąc: Dziękujemy!

Przewodniczący Rady Gminy - Romuald Ziętala
Wójt Gminy Witold Kwiatkowski  

Życzenia 
z okazji urodzin

Dla Pani doktor Anny Zajączkowskiej, le-
karza pediatrii i Honorowego Obywatela 
Gminy Celestynów, która była inicjatorką 
pobudowania w Celestynowie Ośrodka 
Zdrowia w roku 1957 (powstał Społeczny 
Komitet Budowy) najserdeczniejsze życze-
nia z okazji urodzin. Pani doktor, mieszkańcy 
Gminy pamiętają Pani ogromną służbę me-
dyczną i mało spotykane dziś wypełnianie 
roli lekarza niosącego pomoc o każdej porze dnia i nocy. Wielkie oddanie, empatia dla 
każdego pacjenta, a także mozolne zdobywanie środków finansowych, by wyposażyć 
w nowoczesny sprzęt medyczny nowo pobudowany Ośrodek Zdrowia i przyjmowanie  
w nim chorych, często dawno po godzinach, to nie tylko etatowe wykonywa-
nie pracy, to misja służenia ludziom będących w potrzebie ratowania zdrowia  
i często życia. 
Za to wszystko, my mieszkańcy Gminy Celestynów nisko się Pani kłaniamy  
i życzymy wielu lat życia w zdrowiu i wsparciu rodziny.

Przewodniczący Rady Gminy - Romuald Ziętala
Wójt Gminy Witold Kwiatkowski  

Rok 2021 Wójt Gminy Celestynów
ogłosił Rokiem Życzliwości

Dzień babci i dziadka
Wszystkim naszym Babciom  

i Dziadkom składamy  
życzenia zdrowia, miłości dzieci  

i wnuków!
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FINANSE

Dochody planowane są na ponad 68 
mln zł, a wydatki na ponad 83 mln zł, 
ponad 27 mln zł (najwięcej w histo-
rii Gminy) planujemy przeznaczyć na 
inwestycje. Z tych 27 mln, 9 mln zł to 
środki z Unii Europejskiej (głównie na 
kanalizację), a 11 mln zł to kredyty i po-
życzki. Kredyty zaplanowano głównie 
na najważniejsze inwestycje tj. rozbu-

dowę szkoły w Starej Wsi oraz budo-
wę kanalizacji w Gminie Celestynów 
(miejscowości: Celestynów, Dąbrówka, 
Glina, Pogorzel, Lasek, Stara Wieś). 
Oczywiście nadal będziemy składa-

Budżet na 2021 rok przyjęty
W końcu grudnia ubiegłego roku, Rada Gminy przyjęła Budżet Gminy 
Celestynów na rok 2021. Jest to kolejny bardzo ambitny plan docho-
dów i wydatków. Pomimo dość niepewnej sytuacji związanej z pande-
mią, planowanych jest wiele ważnych inwestycji i zadań. 

li wnioski o dofinansowanie zadań  
ze środków zewnętrznych, co zmniejszy 
potrzeby kredytowe. Na tę chwilę cze-
kamy na ogłoszenie wyników naborów 
na środki krajowe (tarcza covid-19), 
gdzie wnioskowaliśmy o dofinansowa-
nie rozbudowy szkoły w Starej Wsi 
(całość zadania szacowana na 17 
mln zł), oraz dofinansowanie do bu-

dowy tunelu w Celestynowie (wartość 
zadania ok. 32  mln zł- zapewnione jest 
13 mln zł z PKP ze środków unijnych, 
2,5 mln zł  z budżetu Powiatu, brakują-
ce środki ok.16 mln zł). Uzyskane środki 

finansowe z tego źródła znacząco ob-
niżą potrzeby kredytowe. 

Poza ww. inwestycjami jak co roku pla-
nowana jest przebudowa dróg po ka-
nalizacji w Celestynowie, przebudowy 
dróg w Jatnem, Zabieżkach, Starej Wsi, 
drogi Dyzin – Glina („przy drutach” –  
o ile Powiat wyda w końcu prawomoc-

ne pozwolenie na budowę), kontynu-
acja remontów dróg Jatne – Glina, Re-
gut – Ponurzyca, Ponurzyca – Zabieżki. 

Kontynuujemy zadania „Gminy z do-
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FINANSE
brym klimatem”. Oprócz budowy ka-
nalizacji i przydomowych oczyszczalni 
ścieków, wsparcia spółek wodnych, 
odtwarzania rowów, sadzenia drzew, 
przewidziane są dofinansowania do 
wymiany pieców, zakładania paneli 
fotowoltaicznych, termomodernizacja 
kolejnych budynków publicznych oraz 
działania edukacyjne, proekologiczne. 
W ramach poprawy bezpieczeństwa 

Przeanalizowano wyniki pomiarów pod 
kątem stężeń pyłów zawieszonych PM 
2,5 i PM 10 w okresie od 15 stycznia 
do 15 lutego 2021r., gdzie temperatu-
ry spadały nawet poniżej 20˚C. Ana-
liza pokazała, że największe stężenie 
pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 
odnotowano w dniu 18 stycznia 2021r. 
w godz. 20:00–23:00 oraz dniu 05 lu-
tego 2021r. w godz. 19:00-22:00. 

Dbajmy o czyste powietrze

będziemy uzupełniali i budowali nowe 
linie oświetlenia ulicznego, dofinanso-
wywali dodatkowe patrole policji czy 
przeznaczali środki na OSP. 

W zakresie kultury i sportu dotacje na 
działalność otrzyma GOKiS oraz kluby 
sportowe i stowarzyszenia kulturalne. 
Realizować będziemy również ok. 70 
zadań w ramach funduszy sołeckich 

poszczególnych miejscowości.

Liczymy, że zadania wskazane do re-
alizacji zostaną wykonane, również 
przy wsparciu rad sołeckich, sołtysów 
oraz wszystkich mieszkańców, którzy 
chętnie się  angażują i mają na celu 
zrównoważony i dynamiczny rozwój 
gminy.

Red.

Przykładowe pomiary dotyczą czujnika 
zamieszczonego w Celestynowie przy 
Hali Sportowej.

Powyższe informacje powinny uświa-
domić nam wszystkim, jak duży wpływ 
na jakość powietrza, ma sposób oraz 
rodzaj spalanych materiałów w pie-
cach i kotłach węglowych służących 
do ogrzewania naszych domów. Jak 

ważne jest, aby palić materiałami do-
puszczonymi do spalania i jak najszyb-
ciej przechodzić na kotły ekologiczne,  
a najlepiej na rozwiązania tzw. „zielo-
nej energii”. 

Aby osobiście mieć podgląd tych da-
nych można zainstalować ze sklepu 
PLAY aplikację „Syngeos – Nasze Po-
wietrze” na urządzenie mobilne. 

Normy jakości powietrza (PM 2,5 ug/m³): 
bardzo dobry: 0-13, dobry: 13,1-35, umiarkowany: 35,1- 55, zły: 75,1-
110, bardzo zły: >110 

Normy jakości powietrza (PM 10 ug/m³): 
bardzo dobry: 0-20, dobry: 20,1-50, umiarkowany: 50,1-80, zły: 110,1-
150, bardzo zły: >150

Jak Państwu wiadomo, na terenie wszystkich sołectw Gminy Celestynów, od li-
stopada 2019r. działają czujniki monitorujące stan jakości powietrza. Urządze-
nie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu 
pyłów zawieszonych - PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. SMOG). 

Gmina Celestynów w ramach idei „Gmina 
z dobrym klimatem”, systematycznie wpro-
wadza i realizuje Plany i Programy ekolo-
giczne.
W 2020 r. przeprowadzone zostały dwa 
nabory wniosków o dotację celową z bu-
dżetu Gminy Celestynów ws. dofinansowa-
nia wymiany źródeł ciepła. Dzięki przepro-
wadzonym naborom, 40 wnioskodawców 
otrzymało dotacje, które pokryły cześć 
kosztów wymiany pieców na korzystniej-

Dotacje na piece i fotowoltaikę 2021
sze z punktu widzenia kryterium sprawności 
energetycznej oraz kryterium ekologiczne-
go.  
W bieżącym roku Gmina Celestynów, 
również dofinansuje wymianę pieca na 
bardziej ekologiczny jak również nowość, 
zostanie ogłoszony nabór na dofinanso-
wanie do  zakupu i montażu instalacji fo-
towoltaicznej.
Na wymianę źródeł ciepła można otrzy-
mać dotację taką jak w roku ubiegłym, tj.  

w wysokości 60 % zakupu kotła, lecz nie 
więcej niż 4 000,00 zł, a na zakup i mon-
taż instalacji fotowoltaicznej 2 500,00 zł.
Uwaga! Nie dopłacamy do już zakupio-
nych i zamontowanych pieców lub instala-
cji fotowoltaicznych!
Realizacja może nastąpić dopiero po zło-
żeniu wniosku, zatwierdzeniu go przez Ko-
misję i podpisaniu umowy dotacji.
Szczegółowe informacje oraz ogłoszenie 
o naborze wniosków dostępne będzie na 
stronie Gminy Celestynów. 

Mariola Obłoza
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Jak czytamy w uzasadnieniu decy-
zji Konserwatora „ Artykuł 3 ust. 15 
ustawy  o ochronie zbytków i opie-
ce nad zabytkami definiuje oto-
czenie jako teren wokół lub przy 
zabytku wyznaczony w decyzji  
o wpisie do rejestru zabytków w celu 
ochrony wartości widokowych”.

Na nic zdały się pisma, wnioski oraz 
stanowisko Rady Gminy Celestynów, że 
budowa tunelu pod linią kolejową w ul. 
Jankowskiego poprawia bezpieczeń-
stwo, zdrowie i życie mieszkańców 
oraz wpływa pozytywnie na zmniejsze-
nie spalin ze stojących na przejeździe 
pojazdów. Ponadto oczywistym jest, 
że wykonanie tunelu w miejscu jezdni 
w poziomie gruntu jeszcze bardziej 
uwydatni „wartości widokowe” willi  
i jej otoczenia. Konserwator uznał jed-
nak, że cyt: „…potrzeba intensyfikacji 
ochrony zabytku przeważa nad pod-
noszonymi przez Gminę Celestynów 
przesłankami”.

Czy konserwator zabytków zablokuje budowę tunelu?
18 grudnia 2020 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisaniu  
ul. Jankowskiego, części ul. Św. Kazimierza i części działki kolejowej do rejestru zabytków, w trybie ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  aby zabezpieczyć drewnianą willę wraz z otoczeniem (róg 
ul. Jankowskiego i Św. Kazimierza). 

Czyli, jak skomentował jeden z radnych, 
zdrowie i życie mieszkańców jest mniej 
ważne niż walory widokowe zabytku!  
W końcówce zeszłego roku do użytku 
został oddany podobny tunel pod li-
nią kolejową w Otwocku, w ul. Żerom-
skiego. Pomimo tego, że otwocki tunel 
przebiega znacznie bliżej willi Gure-
wicza; 15 m. (zabytek klasy europej-
skiej), niż willi drewnianej w Celesty-
nowie; 36 m. , konserwator nie nałożył 
strefy ochronnej na ul. Żeromskiego.  
W czasie budowy tunelu w Otwocku, 
trwał remont willi Gurewicza pod sta-
łą kontrolą konserwatorską i konser-
wator nie zgłaszał żadnych zastrze-
żeń do budowli kolejowej.

Co ciekawe, postępowanie Konser-
watora zostało wszczęte „z urzędu”,  
w lipcu 2020 roku, a więc prawie 
1,5 roku po pozytywnej opinii, co do 
lokalizacji i budowy tunelu wydanej 
przez tegoż samego Konserwato-
ra i ponad rok po podpisaniu przez 

Tunel przy zabytkowym Pensjonacie Gurewicza w Otwocku. Pas drogowy wraz z chodnikiem ma niecałe 15 m.

Gminę porozumienia z Powiatem,  
a następnie z umowy PKP PLK S.A. na 
wspólną realizację tego zadania.

Kolejnym zbiegiem okoliczności jest 
fakt, że wszczęcie w/w postępowania 
konserwatora nastąpiło kilka tygodni 
po piśmie Zarządu Dróg Powiatowych 
do właścicieli posesji z zabytkową willą 
z otoczeniem, wzywającego do usu-
nięcia nielegalnie wybudowanego 
ogrodzenia, które ok. 3 m na całej 
długości ul. Jankowskiego wchodzi  
w pas drogi powiatowej.

Decyzja konserwatora o wpisaniu ul. 
Jankowskiego, Św. Kazimierza i części 
działki kolejowej nie uniemożliwia reali-
zacji tej inwestycji, natomiast może zna-
cząco ją utrudnić, jak również niepo-
trzebnie zwiększyć koszty jej realizacji. 

Zarówno Gmina Celestynów, PKP  jak  
i Zarząd Dróg Powiatowych odwołali 
się  od Decyzji Konserwatora do Mi-
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Czy konserwator zabytków zablokuje budowę tunelu?

• Lipiec 2014 – informacja z PKP o ostatecznej rezygnacji 
z budowy wiaduktu w ramach przebudowy linii kolejo-
wej (wiadukt  byłby w całości finansowany o realizowa-
ny przez PKP PLK. S.A.)

• Luty/marzec 2015 – pierwsze rozmowy nowego Wój-
ta (W. Kwiatkowski) z PKP dotyczące zmiany decyzji PKP  
i jednak budowania wiaduktu lub tunelu z Celestynowie;

• Lipiec 2016 – petycja mieszkańców Celestynowa do PKP  
w sprawie budowy wiaduktu lub tunelu w Celestynowie;

• luty 2017 - informacja z PKP PLK S.A., że budowa wia-
duktu/tunelu byłaby możliwa, ale nie w ramach realizo-
wanej już przebudowy linii kolejowej tylko w innym pro-
jekcie unijnym, warunek –gmina ma wykonać koncepcję  
i wybrać optymalną lokalizację;

• lipiec-grudzień 2017 – wykonanie koncepcji
• marzec 2018 - konsultacje społeczne z mieszkańcami 

dotyczące wyboru czy tunel czy wiadukt
• grudzień 2018 – informacja o wstępnym zakwalifiko-

waniu gminy do projektu „Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III - 
środki unijne” 

• Styczeń – Maj 2019 – rozmowy i przekonywanie 
Powiatu do współrealizacji  oraz udziału finansowego 
w inwestycji

• Marzec 2019 – pozytywna opinia Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków co do loka-
lizacji ze wskazaniem, żeby wykonać tunel, który nie 
wpłynie na ekspozycję zabytku, w przeciwieństwie do 
wiaduktu;

• Maj 2019 – podpisanie porozumienia z Powiatem 
Otwockim w zakresie realizacji inwestycji w postaci bu-
dowy tunelu

• Lipiec 2019 – podpisanie umowy z PKP PLK S.A.  
w sprawie realizacji inwestycji i zagwarantowanie 
13 mln zł ze środków Unii Europejskiej

• Wrzesień – grudzień 2019 – przygotowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji, niezbędnego 
do przygotowania dokumentacji projektowej;

• Styczeń – czerwiec 2020 – przygotowanie dokumen-
tacji przetargowej przy współpracy z PKP;

• Lipiec 2020 – wszczęcie postępowania przez konser-
watora w sprawie objęcia ul. Jankowskiego, Św. Kazi-
mierza i terenu kolejowego ochroną konserwatorską;

• Lipiec 2020 -  ogłoszenie przetargu 
• Wrzesień 2020 – otwarcie ofert złożonych w przetargu;
• Październik 2020 – styczeń 2021 – weryfikacja ofert 

potencjalnych wykonawców;
• Luty 2021 – planowane jest podpisanie umowy z wy-

konawcą inwestycji;

nistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wskazując na 
liczne nieprawidłowości i błędne założenia opisane w decyzji 
konserwatora. Liczymy na uwzględnienie naszych odwołań.

Kiedy Powiat udostępni Gminie swoją działkę  
(ul. Jankowskiego)?
Podstawową sprawą związaną z budową tunelu w Celestynowie 
jest udostępnienie przez Powiat gminie Celestynów działki, na któ-
rej jest ul. Jankowskiego. Do tego zobowiązuje Powiat umowa jaką 
podpisał z gminą Celestynów w maju 2019 roku. Cała działka, to  
nie tylko sama jezdnia, ale również pasy zieleni i chodniki. Ponadto 
działka Powiatu, to również pas o szerokości średnio 3m wzdłuż 
całej ul. Jankowskiego od strony zalesionej nieruchomości, bę-
dący za ogrodzeniem (razem przygrodzono ok. 600 m2 działki 
powiatowej). Zatem cała szerokość działki drogowej Powiatu to 
ok. 17 m, a więc w zupełności wystarczająca aby zmieścić w niej 
jezdnię, ciąg pieszo rowerowy, jak również konstrukcję samego 
tunelu. Powiat stwierdził, że ogrodzenie to zostało wybudowa-
ne nielegalnie na terenie działki powiatowej i w czerwcu 2020 
roku wezwał właścicieli do jego usunięcia. Do dziś to nie nastąpiło,  
a w międzyczasie konserwator wdrożył swoje postępowanie zakoń-
czone decyzją o wpisaniu ul. Jankowskiego do rejestru zabytków. 

Dobrą informacją jest to, że nowy Starosta Pan Krzysztof Szcze-
gielniak, który wraz z wicestarostą Panem Pawłem Zawadą po wi-
zji terenowej i rozmowach z Wójtem Witoldem Kwiatkowskim, ze 
zrozumieniem odnieśli się do problemu. Niestety, przez opiesza-
łość poprzednich władz Powiatu, straconych zostało kilkanaście 
miesięcy na wyprostowanie tej sprawy i nowy Starosta ma mało 
czasu aby wykonać swoje powinności.

Niemniej jednak, zarówno Gminie, jak i Powiatowi, zależy na tym, 
aby ta niezwykle ważna dla mieszkańców inwestycja zakończyła 
się  sukcesem.

Red.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń zwią-
zanych z budową tunelu w Celestynowie: 

Przejazd ul. Jankowskiego, będzie powodował dłuższe jeszcze kolejki samo-
chodów, gdy zostanie uruchomiony drugi tor

INTERWENCJE
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„Opiniujemy negatywnie przedstawioną 
do II konsultacji społecznych dokumenta-
cję pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne 
Inwestycji Centralnego Portu Komunika-
cyjnego wraz z Prognozą Oddziaływania 
na Środowisko” w zakresie zaproponowa-
nego przebiegu korytarza dla  planowa-
nej drogi A50/S50 przez obszar Gminy 
Celestynów. Po przeprowadzonych przez 
Radę i Wójta Gminy Celestynów analizach 
przedmiotowej dokumentacji dotyczącej 
przebiegu korytarza trasy A50/S50 przez 
teren Gminy Celestynów stwierdzono, że 
nie można pozytywnie zaopiniować ww. 
dokumentacji  w obecnej postaci, ponie-
waż nie zawiera ona wariantów przebiegu 
nowej trasy, a tym samym nie przedstawia 
proponowanych rozwiązań w zakresie 
skrzyżowania nowej trasy z istniejącymi 
drogami publicznymi oraz jej przebiegiem 
względem terenów chronionych oraz tere-
nów zabudowy mieszkaniowej.

1. Podtrzymujemy stanowisko Wójta i Rady 
Gminy Celestynów nr 3/2020 z dnia 
09.03.2020 r. w zakresie wariantów przed-
stawionych w trakcie pierwszych konsultacji 
społecznych przeprowadzonych w okresie 
od 10 lutego do 10 marca 2020 roku.

2. Wnioskujemy o przedstawienie do 
konsultacji szczegółowych przebiegów 
A50/S50 przez teren Gminy Celestynów 
uwzględniających zarówno społeczne, jak  
i środowiskowe uwarunkowania.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady 
Gminy Celestynów do przekazania powyż-
szego stanowiska do: Centralnego Portu 
Komunikacyjnego Sp. z o.o. i  Ministra Infra-
struktury. 
Uzasadnienie
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. pro-
wadzi obecnie kolejne konsultacje społecz-
ne dla projektu dokumentu pn. „Strategiczne 
Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralne-
go Portu Komunikacyjnego wraz z Progno-
zą Oddziaływania na Środowisko” przez 
obszar Gminy Celestynów zaproponowany 
został korytarz bez wskazania  szczegóło-

Stanowisko 
Wójta i Rady Gminy Celestynów

wych wariantów przebiegu projektowanej 
trasy A50/S50. W trakcie pierwszych kon-
sultacji takie przebiegi były zaproponowa-
ne, więc należy uznać, że obecnie przed-
stawiona dokumentacja zawiera braki, które 
uniemożliwią dokonanie szczegółowej ana-
lizy i uzyskania opinii mieszkańców. Jedno-
cześnie pozytywnie oceniamy fakt rozsze-
rzenia korytarza Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej  na południe, co jest zgodne 
ze zgłoszonymi przez nasz Samorząd wnio-
skami z I konsultacji. Wobec powyższego, 

a w szczególności braku wskazania kon-
kretnych wariantów przebiegu projekto-
wanej trasy na terenie Gminy Celestynów, 
podtrzymujemy uwagi i wnioski wskazane  
w stanowisku nr 3/2020 z dnia 09.03.2020 
r.  przekazane  w ramach I konsultacji oraz 
negatywnie oceniamy dokument obecnie 
przedłożony do ponownej konsultacji.”

Przewodniczący Rady Gminy
Romuald Ziętala                   

Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski   

Podczas sesji Rady Gminy 22 grudnia 2020 r. radni wraz z wójtem przyjęli stanowisko w sprawie konsultacji 
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko w zakresie 
przebiegu projektowanej trasy A50/S50 na terenie Gminy Celestynów.

INFORMACJE

źródło: GDDiKA
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Powiat zainwestuje w drogę  
ze Starej Wsi do Celestynowa 

Powiat Otwocki otrzymał aż 5,5 mln zł. z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.
Dzięki tym środkom Powiat Otwocki dokona przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej  
Stara Wieś – Dąbrówka -  Celestynów. Łącznie 3500mb drogi. Ma być na niej położona 
nowa nakładka asfaltowa, pobudowany drugi chodnik, doświetlone przejścia dla pieszych,  
a także jej  odwodnienie. 
Szkoda że Powiat nie znalazł na terenie naszej gminy drogi, która bardziej i pilniej potrzebuje 
naprawy, jak choćby droga powiatowa do Unipressu w Lasku, droga przez Dyzin, czy ul Głów-
na w Pogorzeli.

AnKa

Latem minionego roku Kancelaria Premiera 
Rady Ministrów ogłosiła, że został urucho-
miony Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych, który będzie realnym wsparciem dla 
samorządów w ramach strat spowodowa-
nych przez epidemię COVID-19. W pierw-
szym letnim naborze 6 mld zł podzielono 
między wszystkie jednostki samorządu te-
rytorialnego. Poszczególne kwoty były 
przydzielone w ramach algorytmu, który 
w sposób równy proporcjonalnie podzielił 
fundusze między gminy, powiaty i miasta na 
prawach powiatów. W ramach tej pomocy 
Gmina Celestynów otrzymała dofinanso-
wanie w kwocie ponad 2 mln zł.
Jesienny, drugi nabór w ramach którego 
rząd miał do rozdysponowania 4,35 mld zł 
trwał do 30 września. Gmina Celestynów 
złożyła trzy wnioski na realizację inwestycji 
bardzo ważnych dla mieszkańców gminy:
1.  Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego  

z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankow-
skiego w Celestynowie wraz z budową 
przyległego układu drogowego (tunel) – 
brakujące blisko 15 mln zł;

2.  Rozbudowa budynku Szkoły Podsta-
wowej z oddziałami przedszkolnymi  
w Starej Wsi wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą – konieczność rozbudowy wy-
nika z reformy oświaty i zmiany systemu 
nauczania na 8 klasowy – 17,7 mln zł;

3.  Budowa Stacji Uzdatniania Wody  
w miejscowości Regut, przy ul. Turystycz-
nej – blisko 4,7 mln zł.

Rządowe dofinansowanie NIE dla 
Gminy Celestynów

Jesienny nabór, o którym mowa nie miał już 
charakteru oceny względem ustalonego 
algorytmu, ale o przyznaniu środków jed-
nostkom samorządu terytorialnego decy-
dowała powołana przy Premierze komisja. 
Według wytycznych, o przyznaniu środ-
ków miało być brane pod uwagę przede 
wszystkim kompleksowość inwestycji, liczba 
osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ 
inwestycji na środowisko oraz uwzględnie-
nie zasad równego rozwoju.
Niestety, pomimo kompleksowości, dostęp-
ności, poprawy standardów oświatowych 
oraz pozytywnego wpływu na środowisko 
Gmina Celestynów nie otrzymała dofinan-
sowania. Dla porównania, Miasto Otwock 
otrzymało środki w wysokości 13 mln zł na 

budowę Szkoły Podstawowej Nr 8 w Wól-
ce Mlądzkiej oraz budowę ponad 1 km 
ścieżki rowerowej w ciągu ul. Narutowicza. 
10 grudnia Premier ogłosił kolejny nabór w 
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – w ramach tego naboru Gmina 
Celestynów ponownie złożyła tym razem  
dwa wnioski:
• na budowę skrzyżowania bezkolizyj-

nego (tunelu) w ciągu ul. Jankowskiego  
w Celestynowie;

• rozbudowę szkoły w Starej Wsi. 

Może tym razem te priorytetowe potrzeby 
mieszkańców spotkają się z pozytywną 
oceną Rządu RP i Gmina Celestynów uzy-
ska wsparcie finansowe.

INWESTYCJE

WITOLD KWIATKOWSKI, wójt gminy Celestynów:
– To dla mnie duże rozczarowanie. Myślę, że zgłoszone przez nas projekty 
były nie mniej ważne niż te, które otrzymały dofinansowanie i znalazły uzna-
nie w oczach rządowej komisji oceniającej. Zaskakujące było dla mnie to, 
że nasz wniosek dotyczący rozbudowy szkoły nie otrzymał dofinansowania, 
a podobny projekt z Otwocka dostał 12 mln zł. Podobnie w przypadku gminy Wiązowna, 
która otrzymała wsparcie na budowę stacji uzdatniania wody, a my na identyczne zada-
nia nie dostaliśmy dofinansowania. Nie wspomnę już o budowie tunelu…
Nie wiem, jaki był mechanizm oceny tych wniosków. Jeżeli otrzymalibyśmy informację, 
jakie były kryteria oceniania, wiedzielibyśmy, co następnym razem trzeba korygować.  
A tak muszę dołączyć do grona wielu samorządowców, którzy są bardzo rozgorycze-
ni, ponieważ nie dostali pomocy. Kryteria są nieobiektywne, a niektórzy wprost mówią  
o jedynym kryterium – politycznym. Postaramy się jeszcze uzyskać pomoc finansową na te 
same zadania w trzecim naborze. Może w tym rozdaniu nasze wnioski znajdą uznanie… 

W Starostwie 
znajdziesz 
nieodpłatną
poradę prawną
Starostwo Powiatowe  w Otwocku informuje  
o utworzeniu infolinii telefonicznej funkcjonującej 
przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piąt-
ku) w godz. 8.00- 12.00, dzięki której mieszkań-
cy Powiatu Otwockiego będą mogli zasięgnąć 
telefonicznej informacji prawnej.

Numer infolinii:  
(+48) 536 954 658

Utworzony został także adres poczty elektro-
nicznej e-mail, pod którym mieszkańcy Powiatu 
Otwockiego będą mogli zasięgnąć porady 
prawnika prowadzącego punkt nieodpłatnej po-
mocy prawnej na początku i na końcu każdego 
miesiąca - 2 razy w miesiącu.

Adres e-mail: poradyprawne@fundacjaepb.pl
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Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich zakończył remont chod-
nika przy ul. Reguckiej w Celesty-
nowie (droga wojewódzka 797). 

Był to jeden z najstarszych chodników, 
który od ponad dwudziestu lat służył 
mieszkańcom naszej lokalnej społecz-
ności. W wyniku remontu poprawił się 
komfort i bezpieczeństwo. 

Podziękowania składamy Samorzą-
dowi Województwa Mazowieckiego 
oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich.

Red.

W grudniu  zostały wykonane prace polegające 
na remoncie parkingu przy ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w miejscowości Zabieżki, tuż obok  
siedziby OSP.

Zakres prac obejmował ułożenie kostki brukowej na 
podsypce cementowo-piaskowej oraz wykonanie 
odwodnienia. Część środków w wysokości 9 637,15 
zł została przeznaczona z funduszu sołeckiego So-
łectwa Zabieżki. Ogólna kwota inwestycji opiewa na 
kwotę 25 tysięcy 700 złotych.

Prace zostały wykonane przez Firmę Wielobranżową 
EL-MAD Paweł Mądry.

OŚWIETLENIE ULIC  
W DĄBRÓWCE

W grudniu zakończono budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąb-
rówka - ul. Borowikowa, ul. Piaskowa, ul. Jodłowa, ul. Wiosenna w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: „Projekty i montaż punktów oświetleniowych  
w Gminie Celestynów”. 

W ramach zakresu prac wybudowano łącznie 16 szt. słupów oraz uzupełnio-
no oświetlenie poprzez montaż łącznie 20 szt. energooszczędnych opraw LED. 
Nowe oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oko-
licy. Koszt prac wyniósł blisko 60 tys. zł. Wykonawcą była firma Elektro – Projekt 
Michał Szostak.

INFORMACJE

NOWY PARKING W ZABIEŻKACH

WYREMONTOWANO  
CHODNIK PRZY UL. REGUCKIEJ
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Jak informuje Dyrektor SP ZOZ Lech Kra-
sieńko Ośrodek Zdrowia otrzymuje ty-
godniowo tylko 30 dawek szczepionki  
z Agencji Rezerw Materiałowych i tyl-
ko tyle zapisanych mieszkańców może 
być zaszczepionych, mimo iż SP ZOZ 
jest gotowy na obsługę 180 dawek ty-
godniowo. O ilości przekazywanych 
szczepionek decyduje Ministerstwo 
Zdrowia. Do końca marca brak jest 
wolnych terminów w Ośrodku Zdrowia 
w Celestynowie na szczepienia prze-
ciwko Covid-19. Ośrodek Zdrowia ma 
zakaz z NFZ zapisywać osoby do 31 
marca na szczepienia. Jeśli Ośrodek 
otrzyma kolejne dawki szczepionki, 
będą podane kolejne terminy szcze-
pień. 

Jednocześnie przypominamy o funkcjo-
nującej infolinii, gdzie można zareje-
strować się na szczepienie.

Gminny System Komunikacji Online

Jest to serwis internetowy dostępny przez stronę  
www.celestynow.pl, za pomocą którego podatnik otrzymu-
je dostęp do danych podatkowych i księgowych dotyczą-
cych jego osoby. Za pomocą portalu można między innymi 
złożyć oświadczenie w sprawie otrzymywania korespon-
dencji drogą elektroniczną, złożyć elektroniczne deklaracje i 
informacje podatkowe czy dokonać płatności podatku.
 
W celu skorzystania z portalu konieczne jest zalogowanie 
się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub interneto-
wego konta bankowego.

Informujemy, że pod adresem https://eurzad.celestynow.pl/ uruchomiony został 
Portal Komunikacji Online.

Punkt szczepień otwarty  
w Gminie Celestynów

989 to numer bezpłatnej, całodobowej 
infolinii Narodowego Programu Szcze-
pień przeciw COVID-19.

Dzwoniąc na infolinię, otrzymasz naj-
bardziej aktualne i wiarygodne infor-
macje na temat szczepień przeciwko 
koronawirusowi, dotyczące między in-
nymi: 

Od 26 stycznia trwają szczepie-
nia przeciwko Covid-19 w Ośrod-
ku Zdrowia w Celestynowie. Zapi-
sani pacjenci przyjmowani są dwa 
razy w tygodniu. 

• kto i kiedy może się zaszczepić?
• w jaki sposób i gdzie będzie można 
zapisać się na szczepienie?
• czy można zaszczepić się po prze-
byciu Covid-19?
• jak przygotować się do szczepie-
nia?
• czy szczepionka jest refundowana?

Red.

INFORMACJE
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Wysokości opłat 
za odbiór odpadów komunalnych

Od 01 stycznia 2021 r. stawka opłaty wynosi:
Miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
35,00 zł w przypadku zbierania od-
padów w sposób selektywny.

Wszyscy właściciele nieruchomości za-
mieszkałych zobowiązani są do SE-
LEKTYWNEGO zbierania odpadów 
komunalnych (brak możliwości zadekla-
rowania zmieszanych odpadów).

Od 01 lipca 2020 r. wprowadzono ulgę 
dla właścicieli nieruchomości zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi jedno-
rodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym. 

W przypadku posiadania kompostow-
nika należy dokonać zmiany deklaracji. 
Deklaracje można pobrać  w urzędzie 
gminy bądź na stronie internetowej. 
Mieszkaniec, który zadeklarował kompo-
stownik, w przypadku zmiany stawki nie 
musi składać deklaracji ponownie. Kom-
postowanie odpadów jest jednoznacz-
ne z brakiem wystawiania odpadów 
BIO przed posesję.

W przypadku zadeklarowania komposto-
wania odpadów w przydomowym kompo-
stowniku mieszkaniec uzyska ulgę w wyso-
kości 6,00 zł. miesięcznie od osoby więc 
zapłaci 29,00 zł. miesięcznie od osoby za 
zbieranie odpadów w sposób selektywny.

W przypadku stwierdzenia, że miesz-
kaniec nie wywiązuje się z obowiązku 
SELEKTYWNEGO zbierania odpadów, 
podmiot odbierający odpady powia-
domi o tym fakcie Wójta Gminy, który 
decyzją nałoży na mieszkańca opłatę 
podwyższoną w wysokości 80,00 zł. 
miesięcznie od osoby!

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, właściciel nieruchomości jest obo-
wiązany złożyć do Wójta Gminy Cele-
stynów deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi w terminie:
• 14 dni od zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego miesz-
kańca lub powstania na danej nieru-
chomości odpadów,

• w terminie  do 10 dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu w którym 
nastąpiła zmiana danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należ-
nej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, w szczególności 
zmiana liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość (np. narodziny 
dziecka, śmierć osoby, zmiana miej-
sca zamieszkania, powrót ze studiów 
w okresie letnim), zmiana sposobu 
gromadzenia odpadów komunalnych.

W sytuacji, kiedy budynek przestaje być 
zamieszkały należy złożyć tzw. „deklara-
cję zerową” - w części dot. ilości osób 
zamieszkujących na danej nieruchomości 
należy wpisać liczbę 0 (w przypadku nie-

OCHRONA ŚRODOWISKA

złożenia „deklaracji zerowej” opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi będzie naliczana wg danych zawar-
tych w poprzedniej deklaracji).

FIRMY ODBIERAJĄCE ODPADY KO-
MUNALNE OD MIESZKAŃCÓW

Usługę „Odbioru, transportu i zago-
spodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych na terenie Gminy Celestynów” 
wykonywać będzie firma:
PROGRES Maciej Borowiecki
ul. Krasickiego 44A, 
05-070 Sulejówek

Usługę odbioru odpadów gabarytowych 
oraz z PSZOK obsługuje firma:
PreZero Service Centrum Sp. z o.o
ul. Łąkoszyńska 127
99-300 Kutno

Od 01 stycznia 2021 r. zmianie ulega 
również naliczanie opłaty.
Opłata nalicza się miesięcznie, płatna 
miesięcznie na indywidualne numery ra-
chunków bankowych z dołu do 15 dnia 
każdego miesiąca (za styczeń – do 15 lu-
tego, za luty – do 15 marca, za marzec – 
do 15 kwietnia, za kwiecień – do 15 maja, 
za maj – do 15 czerwca, za czerwiec – 
do 15 lipca, za lipiec – do 15 sierpnia, za 
sierpień – do 15 września, za wrzesień – 
do 15 października, za październik – do 
15 listopada, za listopad – do 15 grudnia, 
za grudzień – do 15 stycznia). 

W dniu 03 kwietnia 2021r. (pierw-
sza sobota miesiąca) Punkt Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych nie będzie czynny. Następuje 
też zmiana terminu odbioru odpa-

dów wielkogabarytowych i elektro-
odpadów dla Rejonu 4 - Podbiel, 
Ponurzyca, Tabor, Zabieżki, Regut 
- odpady należy wystawić w dniu  

09 kwietnia 2021 r.
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Jak kompostować odpady
Kompostownik można kupić gotowy lub zrobić go samemu np. 
ze starych palet czy drewnianych belek bez dna, które wkopu-
jemy w ziemię i uzupełniamy kolejnymi warstwami odpadków. 

Zasady skutecznego kompostowania:

• Kompostownik zlokalizuj w zacienionym miejscu – unik-
niesz przesuszenia;

• Na początek wysyp gotowy kompost lub ziemię ogrodo-
wą zakupioną w sklepie;

• Dorzucaj kolejne odpadki organiczne pozostałe w domu  
i ogrodzie;

• Kolejne warstwy przesyp żyzną ziemią dla usprawnienia 
procesu rozkładu;

• Pamiętaj o mieszaniu kompostu;
• Przykryj kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym 

aby zachował ciepło i wilgoć;

• Pilnuj wilgotności kompostownika – suchy zroś wodą;
• Unikaj przelania, bo może to doprowadzić do gnicia  

i brzydkiego zapachu;
• Przelany kompost wymieszaj i przełóż niezadrukowanymi 

kartkami papieru lub opakowaniami po jajkach – tzw. wy-
tłoczkami.

Ministerstwo Środowiska również zachęca do kompostowania 
bioodpadów aby zmniejszyć koszty odbioru odpadów, jak 
również zadbać o środowisko i wykorzystać jego naturalne 
właściwości. 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
UG Celestynów

UWAGA: Wiosną odbywać się będą kontrole na tych po-
sesjach, których właściciele złożyli deklaracje posiadania 
kompostowników!

OCHRONA ŚRODOWISKA

Mieszkańcu Pamiętaj - od Ciebie zależy wysokość 
opłaty zaśmieci

Zgodnie z ustawą Sejmu o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, uległ zmianie sposób rozliczania się z firmami odbie-
rającymi odpady komunalne. W związku z tym, od lipca 2020 r., 
gmina rozlicza się z firmą z każdej odebranej tony odpadów, z 
podziałem na poszczególne frakcje, a nie jak w latach poprzed-
nich stawką ryczałtową. Wobec tego wszystko zależy od ilości wy-
stawionych odpadów przed posesję. Analizując wcześniejsze lata  
w 2020 r. ilość odebranych odpadów znacznie wzrosła, co przeło-
żyło się na wysokość stawki za odpady komunalne i konieczne było 
dokonanie zmiany stawki w trakcie trwania umowy z Wykonawcą.

Apelujemy do mieszkańców o przykładanie się do segregacji 
odpadów oraz zachęcamy do kompostowania odpadów BIO  
w przydomowym kompostowniku.

W najbliższym czasie planowany jest konkurs z nagrodami dla 
osób posiadających kompostowniki, ale o tym w następnym nume-
rze Celestynki.
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Udało się to dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu i współpracy Rady Sołec-
kiej, Sołtys Pani Anny Linowskiej, Radnej 
Gminy Celestynów  Moniki Górskiej oraz 
mieszkańców miejscowości Dyzin, którzy 
całymi rodzinami zorganizowali remont 
świetlicy wiejskiej.
Sołectwo będzie mogło wydatkować 
nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł 
na wybrany przez siebie cel związany  
z sołectwem Dyzin. 
Gmina Celestynów, dzięki zabezpieczo-
nym przez Sołectwo środkom w ramach 
funduszu sołeckiego w 2020 r., mogła 
skutecznie ubiegać się o dofinansowanie 
zaplanowanego przez Sołectwo zadania.

Pierwsze miejsce sołectwa Dyzin 
w konkursie MIAS 2020

Gmina Celestynów dofinansowała w wyso-
kości 50 tys. zł zakup samochodu, który w 
grudniu został przekazany policjantom z Po-
sterunku Policji w Celestynowie przez Wójta 
Witolda Kwiatkowskiego i Zastępcę Komen-
danta Komisariatu Policji w Karczewie Pawła 
Lechnika.

Nowy, oznakowany radiowóz marki Kia Ceed, 
posłuży funkcjonariuszom do patrolowania terenu 
gminy.
Samochód policyjny pomoże zapewnić bezpie-
czeństwo mieszkańcom, które jest jednym z priory-
tetowych kierunków rozwoju gminy.

Radiowóz pod choinkę

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Dyzinie” zajęło I miejsce 
w kategorii „Doposażone Sołectwo” w organizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 
konkursie na najlepszą inicjatywę w ramach dofinansowania „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So-
łectw 2020”.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
przy następującym udziale środków: 
• -10 tys. zł – środki pozyskane w ra-

mach MIAS 2020
• - 4.600,00 zł – środki w ramach Fun-

duszu Sołeckiego
• - 5.400,00 zł - środki zabezpieczo-

ne w ramach budżetu Gminy Cele-
stynów

Jest to kolejna już nagroda w corocznym 
konkursie Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego. W zeszłym roku Sołectwo Regut 
otrzymało wyróżnienie i nagrodę w wysoko-
ści 1000 zł za przedsięwzięcie polegające 
na zagospodarowaniu terenu rekreacyjne-
go wokół zbiornika wodnego „Żółw”.

INFORMACJE
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Dotacje dla PSP

Informujemy, iż w 2020 roku Gmi-
na Celestynów udzieliła wsparcia 
finansowego KP Państwowej Stra-
ży Pożarnej Otwocku w wysoko-
ści 45 tys. zł. 
Powyższa kwota została przeznaczo-
na na remont i modernizację budynku 

strażnicy PSP w Otwocku (32 500 zł) 
oraz na zakup skokochronu (12 500 zł).
Pomoc została udzielona w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Gminy Celesty-
nów.

Red.

INFORMACJE

Drogi powiatowe:
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku
ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-
480 Karczew
tel. 22 780-64-21
Drogi wojewódzkie:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel. 22 779-24-87, 22 779-30-20
Drogi krajowe:
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel. 22/209-25-00

Drogi gminne – za zimowe utrzymanie 
odpowiada Gmina. Ewentualne rekla-
macje proszę zgłaszać pod numerem 
telefonu tel.: 22 789-70-60; 22 789-
70-67; 22 789-70-86; 22 789-71-19 
lub e-mail: m.kuk@celestynow.pl

DROGI POWIATOWE:
Celestynów:
ul. Obrońców Pokoju
ul. Wojska Polskiego
ul. Otwocka
ul. Jankowskiego
ul. Św. Kazimierza (od skrzyżowania  
z ul. Jankowskiego w stronę kościoła)
ul. Laskowska
Dąbrówka:
ul. Mazowiecka
Dyzin:
droga asfaltowa przez Dyzin
Glina:
ul. M. Dąbrowskiej
ul. Otwocka

Gmina jest zarządcą 
tylko dróg gminnych!
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że za zimowe utrzyma-
nie dróg i chodników na terenie gminy Celestynów odpowiadają ich 
zarządcy:

ul. Lubelska
Jatne:
groga asfaltowa przez Jatne od węzła 
do Dyzina
Lasek:
asfaltowa od Celestynowa ul. Laskow-
ska do UNIPRESSu dalej droga grunto-
wa do DK 50
Pogorzel:
ul. Główna
ul. Brzozowa
Stara Wieś:
ul. Fabryczna
ul. Dąbrowiecka
ul. W. Witosa (od ronda w Starej Wsi 
do Polhotel)
Ponurzyca:
droga Ponurzyca – Karpiska
Regut:
droga Regut – Podbiel (od drogi krajo-
wej nr 50, ul. Spacerowa, ul. Kasztano-
wa, ul. Modrzewiowa)
Zabieżki:
ul. Żurawinowa

DROGI WOJEWÓDZKIE:
Celestynów:
ul. Regucka do Reguta
Tabor – Podbiel - Osieck

DROGI KRAJOWE:
Ostrów, Ostrowik, Jatne: S-17 zarówno 
stary jak i nowy przebieg łącznie z dro-
gami serwisowymi i wiaduktami
Regut, Tabor: DK 50 wraz ze skrzyżo-
waniami

fot. źródło PSP

Przeprosiny 
dla 

OSP Dąbrówka
Chcę bardzo przeprosić druhów 
z OSP Dąbrówka, jak też miesz-
kańców, za błąd, jaki zaistniał   
w grudniowym wydaniu Informatora 
o inwestycjach Gminy Celestynów  
w roku 2020. Na stronie 16 pojawił 
się przez pomyłkę artykuł mówiący, 
że OSP Celestynów otrzymał samo-
chód ratowniczo-gaśniczy. A to OSP 
Dąbrówka taki samochód dostała 
przy wsparciu finansowym: 220 tys. 
zł ze środków własnych Gminy Ce-
lestynów, 380 tys. zł od WFOŚiGW, 
150 tys. zł od Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i 100 
tys. zł ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego.
Za błąd przepraszam druhów i miesz-
kańców Dąbrówki, a druhom z OSP 
Celestynów życzę, by taki samochód  
w przyszłości otrzymali.

Redaktor Naczelny Celestynki
Andrzej Kamiński
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Andrzej Kamiński - Proszę coś powie-
dzieć o sobie, rodzinie, pracy zawodo-
wej, zainteresowaniach i od jak dawna 
mieszka Pan w Celestynowie
Tomasz Wyglądała - Jestem mieszkańcem 
Celestynowa od urodzenia. Tutaj chodziłem 
do przedszkola i szkoły podstawowej. Ukoń-
czyłem studia wyższe na Uniwersytecie War-
szawskim. Moja żona Karolina również jest 
urodzoną celestynowianką. Mamy troję dzie-
ci. Kacper i Katarzyna uczęszczają do szkoły 
podstawowej a Zuzia chodzi do przedszkola. 
Mając 25 lat zaangażowałem się w dzia-
łalność społeczną na rzecz mieszkańców 
Celestynowa, zostając członkiem rady sołec-
kiej. W 2015 roku mieszkańcy powierzyli mi 
pełnienie funkcji sołtysa, a ponownie wybrany 
zostałem w roku 2019. Działalność ta sprawia 
mi wiele satysfakcji.

AK - Jakim sołectwem jest Celestynów? 
Ilu liczy mieszkańców, czy są aktywni w 
działaniach społecznych, a tym samym 
skłonni do współpracy na rzecz swojej 
miejscowości?
TW - Celestynów jest największym sołectwem 
gminy, liczącym około 5 tysięcy mieszkań-
ców. Fakt bycia dużą miejscowością, centrum 
oświatowo-kulturalnym oraz handlowo-usłu-
gowym gminy i siedzibą władz samorzą-

dowych nie pomaga w aktywizacji miesz-
kańców. W mniejszych miejscowościach 
zakorzenienie instytucji sołtysa i sołectwa,  
a także czynu społecznego jest znacznie 
głębsze, niż u nas, ale swoją działalnością 
staramy się wraz z radą sołecką zachęcać 
mieszkańców do różnych form integracji  
i aktywizacji. Bardzo dobrze układa się 
współpraca sołectwa ze społecznością Szko-
ły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”. Wspól-
nie podejmujemy wiele inicjatyw dla miesz-
kańców. Naszymi partnerami są niezwodne 
druhny i druhowie z OSP Celestynów oraz 
klub sportowy CKS Celestynów. Za ogromny 
sukces w zakresie aktywizacji działań miesz-
kańców uważam to, że w 2018 roku powstały 
dwie spółki wodne: Celestynów Północ i Ce-
lestynów Południe. Wierzę, że wiele dobrego 
stanie się ich udziałem w zakresie melioracji  
i odwodnienia w naszej miejscowości.

AK - Czego mieszkańcy najbardziej 
oczekują od Gminy, jakich inwestycji? 
Proszę wyliczyć.
TW - Niezmiennie od lat najbardziej oczeki-
wanymi inwestycjami przez mieszkańców są: 
dokończenie budowy kanalizacji i remonty 
dróg. Bardzo oczekiwanym zadaniem jest 
budowa tunelu pod torami. Wciąż mamy 
co najmniej kilka miejsc, gdzie czekamy na 

rozbudowę oświetlenia 
ulicznego. Bardzo dużo 
do zrobienia jest również 
w zakresie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. 
Chodzi o budowę progów 
zwalniających, instalacje 
wyświetlaczy prędkości, 
czy zmianę lokalizacji 
oraz doświetlenie przejść 
dla pieszych. Wspólnie  
z Gminą chcemy doprowa-
dzić do poprawy jakości 
placu zabaw dla dzieci. 
Czekamy również na re-
mont dworca kolejowego i 
placu przed dworcem. Ma-
rzy nam się też parking przy 
cmentarzu parafialnym i bu-
dowa ścieżek rowerowych  
w kierunku Dąbrówki, Lasku 
i Dyzina, ale to już zadania, 
które wymagają inwestycji 
na drogach powiatowych.

AK - Mamy nowy rok. 
Jakie sołectwo przewi-
duje działania

TW - Nasze sołectwo charakteryzuje się 
tym, że co roku planuje dużą ilość zadań do 
realizacji. Zasady przyznawania środków  
z funduszu sołeckiego nie są co prawda 
dla nas korzystne. Licząc przysługujące nam 
środki w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca mamy ich najmniej ze wszystkich sołectw 
w gminie, więc staramy się poza podziałem 
funduszu sołeckiego wskazywać najważ-
niejsze potrzeby mieszkańców w składa-
nych corocznie wnioskach do budżetu gmi-
ny. Plany jak co roku mamy jednak ambitne.  
W 2021 roku, podobnie jak w latach po-
przednich, skupiamy się na trzech kierunkach: 
Po pierwsze doposażaniu naszej miejsco-
wości w elementy małej infrastruktury, którymi  
w tym roku będą ławki w centrum Celestyno-
wa, podobne działania podejmowaliśmy już 
w latach ubiegłych, gdy zakupywaliśmy: ko-
sze na śmieci, tablice informacyjne, ostatnio 
też serce na nakrętki. 
Po drugie doposażenie naszych placówek 
oświatowych (szkoły i przedszkola) w specja-
listyczny sprzęt do prowadzenia lekcji. Mamy 
zaplanowany zakup wielofunkcyjnej tablicy 
multimedialnej, o którą bardzo zabiegała 
rada rodziców przy Szkole Podstawowej 
oraz zakup zestawów do robotyki i progra-
mowania dla klas najmłodszych i przedszko-
laków. Wzorem lat ubiegłych zaplanowaliśmy 
też środki na doposażenie naszych strażaków  
z OSP Celestynów. Trzecim kierunkiem są 
działania sportowo – kulturalne mające na 
celu integrację i aktywizację mieszkańców jak 
organizacja: Jasełek i wspólnego kolędowa-
nia, zawodów sportowych, akcji sprzątania.  

AK - Może chce Pan coś od siebie prze-
kazać mieszkańcom?
TW - Chciałbym mieszkańcom podziękować 
za wszelką pomoc i wsparcie. Chciałbym 
też poprosić, aby chętnie i licznie brali udział  
w różnych inicjatywach sołeckich, a szczegól-
nie w zebraniach, podczas których wspólnie 
z władzami gminy nadajemy kształt rozwoju 
naszej małej ojczyzny. 
W Nowym 2021 Roku pragnę złożyć miesz-
kańcom, nie tylko Celestynowa ale całej na-
szej gminy, życzenia: wszystkiego najlepsze-
go, dużo zdrowia, sił, spełnienia marzeń oraz 
ogromnej dozy optymizmu. Niech ten rok 
będzie rokiem wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym dla każdego z Pań-
stwa! Do siego roku! Pozdrawiam. 

AK – Dziękuję za rozmowę!

Wraz z Radą Sołecką 
staramy się aktywizować mieszkańców
Z Tomaszem Wyglądałą, sołtysem Celestynowa rozmawia Andrzej Kamiński

NASI SAMORZĄDOWCY
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NASI SAMORZĄDOWCY

Andrzej Kamiński - Jest Pan gminnym 
radnym. Jak z perspektywy dwóch ka-
dencji ocenia Pan zmiany, jakie zaszły  
i zachodzą  w naszej Gminie, a szcze-
gólnie w Pogorzeli, gdzie Pan mieszka?
Wiesław Jagiełło -   Upływający kolejny rok 
działalności samorządu zawsze stanowi oka-
zję do podsumowań. Tym bardziej początek 
roku 2021 jest w moim przypadku  momentem 
do podsumowania minionych pięciu lat bu-
dżetowych Gminy Celestynów (2016-2020). 
Bycie radnym drugą kadencję jest dla mnie 
ogromnym zaszczytem, ale też poczuciem 
wielkiej odpowiedzialności. Pragnę wyrazić 
zadowolenie i z satysfakcją powiedzieć, że 
był i jest to czas dobrze wykorzystany dla 
mieszkańców gminy i mojej miejscowości. 
Oczywiście ostatnia ocena należy do miesz-
kańców gminy. W gminie zaszły duże zmia-
ny. Tu należy podkreślić spokojną, zgodną, 
oraz  merytoryczną współpracę  rady i wój-
ta. Zawsze staram  się wspólnie z wójtem  
i z pozostałymi radnymi wypracowywać kon-
struktywne,  dobre decyzje dla mieszkańców 
całej gminy. To zespół ludzi otwartych  na 
współpracę, którym przyświeca myśl ”DOBRA 
WSPÓŁPRACA OWOCUJE”. Efekty pracy 
radnych i władzy wykonawczej widać gołym 
okiem. Ale żeby dokonać nawet wyrywkowej 
oceny zmian, o które Pan mnie pyta to mu-
szę przytoczyć kilka faktów. We wspomnia-
nym wyżej  okresie przez gminę Celestynów 
przetoczyła się fala inwestycji, która swoim 
zasięgiem objęła wszystkie miejscowości,  
w tym też i Pogorzel. W Pogorzeli została 
przeprowadzona modernizacja wielu dróg z 
zastosowaniem kruszywa łamanego. Udało 
się przebudować ulice: Ogrodową z kolek-
torem odwadniającym, Świerkową, Diamen-
tową, Kolejową. Doświetlić ciemne miejsca 
na ulicach: Leśna, Świerkowa,  Żurawia, Sło-
neczna. Wybudować  nowe linie oświetlenia 
ulicznego w ulicach Piękna, Polna, Maciejki. 
Na skrzyżowaniach o ograniczonej widocz-
ności zamontowano lustra. 

Przebudowano drogę powiatową do Otwoc-
ka ze ścieżką rowerową, która cieszy się 
dużym powodzeniem. Zarządu Dróg  Po-
wiatowych  w Otwocku wykonał nakładkę 
asfaltową na ulicy Brzozowej. To są namacal-
ne pozytywne zmiany dzięki którym zwiększy-
liśmy komfort i bezpieczeństwo na drogach. 
Została wybudowana sieć wodociągowa  
w ulicy Polnej. Jesteśmy na etapie projekto-
wania sieci wodociągowej w ulicy Sporto-
wej. Wykonywane są projekty drogowe ulicy 
Pięknej i Sportowej. Realizowana jest budowa 
sieci kanalizacyjnej w ulicach Piękna, Polna, 
Diamentowa wraz z przepompownią. Został 

Dobra współpraca owocuje
Z radnym z Pogorzeli Wiesławem Jagiełłą rozmawia Andrzej Kamiński

wykonany plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części A-Pogo-
rzel (dawny POL-HOTEL) i na ukoń-
czeniu jest plan dla pozostałej części 
Pogorzeli. A na koniec dodam, że 
udało się doprowadzić, aby Po-
gorzel miała projekt gazyfikacji 
wykonany przez PSG. Te wszystkie 
działania to zdecydowany krok w 
kierunku poprawy życia mieszkań-
ców Pogorzeli.

AK - Jakie plany na tą kadencję?
WJ - To efektywna praca na rzecz 
Pogorzeli i całej Gminy Celestynów. 
Między innymi :
- widzę potrzebę wzmożonych 
działań Urzędu Gminy i Rady aby 
wypracować skuteczne kanały re-
klamowe mające na celu pozyska-
nie inwestorów na tereny inwesty-
cyjne przy drodze S17. To powinno nastąpić 
jak najszybciej. Gmina potrzebuje przypływu 
środków finansowych dla dalszego rozwoju. 
- dalsze wzmożone działania poprawiające  
funkcjonowanie ośrodka zdrowia (POZ). Już 
na   tym polu widać bardzo wyraźne pozy-
tywne zmiany, ale jest jeszcze wiele do zro-
bienia. 
- budowa tunelu.

Na terenie mojej miejscowości to:
- dalsza poprawa infrastruktury drogowej,
- poprawa zasięgu telefonii komórkowej,
- aktywizacje życia społeczno-kulturalnego  
i sportowego mieszkańców Pogorzeli,
- doświetlenie ulic : Kolejowej, Maciejki, Po-
lnej,
- istnieje potrzeba przeniesienia przystanków 
autobusowych  zlokalizowanych przy drodze  
powiatowej Celestynów-Otwock bliżej pero-
nu kolejowego Warszawa-Dęblin. 

AK - Czego najbardziej oczekują miesz-
kańcy Pogorzeli od Gminy ? Jakie są 
najpilniejsze inwestycje według nich ?
WJ - Najpilniejszymi inwestycjami dla miej-
scowości Pogorzel są :
 - jak najszybsza gazyfikacja miejscowości, 
zwłaszcza, że na dniach będzie gotowy projekt,
 - budowa schodów do peronów od strony 
Otwocka na naszym przystanku PKP,
-  budowa sieci wodociągowej w ulicy Spor-
towej,
 - przebudowa ulicy Sportowej łącznie z jej 
oświetleniem,
 - przebudowa ulicy Pięknej,
 - budowy i odbudowy chodników przy dro-
gach powiatowych: Główna, Brzozowa,
 - rozbudowa szkoły podstawowej w Starej Wsi.

AK - Dał się Pan poznać jako radny, któ-
remu zależy na dobru nie tylko miejsco-
wości Pogorzel, ale także mieszkańców 
całej Gminy. To słuszne, ale czy jest coś, 
co najbardziej chciałby Pan przeforso-
wać w radzie dla swojej miejscowości? 
Warto dodać, że Gmina przez ostatnie 
lata zabezpieczała środki na remonty 
dróg powiatowych w Pogorzeli, ale jak 
do tej pory Powiat z tych środków nie 
skorzystał.
WJ - Widzę potrzebę pomocy finansowej 
udzielonej przez Gminę Celestynów na rzecz 
Powiatu Otwockiego na zadania między innymi 
takie jak: przebudowa i odbudowa chodników 
na drogach powiatowych zlokalizowanych  
w mojej miejscowości. Tu właśnie jest potrzeb-
na zgoda rady. Chodnik  przy ulicy Głównej 
wymaga odbudowy. Przy ulicy Brzozowej 
konieczna jest wymiana nawierzchni. Brak or-
ganizacji ruchu dla pieszych korzystających  
z komunikacji PKP. To wszystko przyczynia się 
do braku bezpieczeństwa. Już dzisiaj zapra-
szam Pana Redaktora do Pogorzeli, aby mógł 
Pan się zapoznać z występującymi zagrożenia-
mi komunikacyjnymi w rejonie przystanku  PKP.

AK - Może chce Pan coś powiedzieć do 
swoich wyborców, czy też do wszyst-
kich mieszkańców Gminy?
WJ - Chciałbym podziękować mieszkańcom 
mojej miejscowości, którzy obdarzyli mnie 
kredytem zaufania wybierając na swojego 
przedstawiciela. Dziękuję serdecznie wszyst-
kim,  którzy w różny sposób wspierali mnie  
i wspierają w ciągu mijających lat bycia Rad-
nym Gminy Celestynów.

AK – Dziękuję za rozmowę.
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NASZE UROCZYSTOŚCI

Od XVIII wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia kredy, któ-
rą zwyczajowo w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych  
w wielu domach katolickich pisano litery:  C†M†B  lub K+M+B 
oraz datę bieżącego roku. Litery te są skrótem od łacińskiego ży-
czenia Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi 
temu domowi) choć święty Augustyn tłumaczy je jako Christus Mul-
torum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu) albo skrótem imion 
trzech mędrców przekazanych przez legendę średniowieczną: 
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Znana jest także interpretacja skró-
tu C†M†B jako pierwszych liter łacińskich nazw trzech zbawczych 
zdarzeń świętowanych w Epifanię: Cogitum – Matrimonium – Bap-
tisma  (łac. Poznanie – Wesele – Chrzest). Dzień ten był również 
zakończeniem okresu Godów, który rozpoczyna się w pierwszym 
dniu święta Bożego Narodzenia, a jednocześnie początkiem kar-
nawału. W polskiej tradycji ludowej dzień ten był czasem kolędo-
wania przebierańców, którzy jako Trzej Królowie z towarzyszącymi 
im innymi postaciami odwiedzali okoliczne domy z życzeniami po-
myślności i odtwarzali sceny przybycia do Betlejem.

Zmotoryzowani Trzej Królowie

Przejście orszaku Trzech Króli (Mędrców) ulicami Celestynowa, to zaledwie kilkuletni zwyczaj, ale jakże 
mocno przeżywany przez mieszkańców. Każdego roku setki osób podążało za Królami jadącymi konno 
śpiewając kolędy, by dojść do „Stajenki” i pokłonić się Świętej Rodzinie, a następnie złożyć sobie wzajemnie 
życzenia dobrego Roku. 

 Andrzej Kamiński

Niestety ze względu na ochronę 
zdrowia w tym roku tradycyjnego or-
szaku nie było. Tegoroczny orszak, 
prowadzony przez radiowóz otwoc-
kiej policji, samochód z proboszczem  
ks. Mirosławem Wasiakiem i samo-
chód z Królami przejechał ulicami: ul. 
Otwocką, Mazowiecką, Poprzeczną, 
Pogorzelską, Karczewską, Strażacką, 
Mazowiecką. Prostą, Obrońców Poko-
ju, Mokrą, Żurawią, Reymonta, Wojska 
Polskiego, Broniewskiego, Kolejową, 
Obrońców Pokoju, Jankowskiego, św. 
Kazimierza, Osiecką, Leśną, Regucką  

i do Reguta, następnie od „50” ul. No-
wowiejską, pl. św. Floriana, Spacerową 
dalej Regucką, Laskowską, Radzińską, 
Otwocką do kościoła. Przez całą po-
dróż z głośników płynęły 
kolędy. Na poszczegól-
nych ulicach mieszkańcy 
przed swoimi posesjami wi-
tali orszak. Po powrocie do 
kościoła Królowie w żłobku 
z maleńkim Jezusem złożyli 
dary: mirrę, kadzidło i zło-
to. W rolę Króli wcielili się: 
Marian Rosłoniec, Jacek 

Adamczyk i Janusz Sybilski. Samochód 
wiozący proboszcza ks. Mirosława 
Wasiaka i aniołka Paulinę, prowadziła 
Dorota Sybilska.
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- Prezenty, a nierzadko pieniądze, podarowali rodzice, na-
uczyciele i zaprzyjaźnione ze szkołą firmy – mówi Ewa Cie-
sielska. – Wszystkim osobom, jak też Zakładom Piekarskim 
„Oskroba”, firmie Reypath, Cukierni „Sosenka” i Colgate,  
w imieniu osób z DPS-u, bardzo dziękujemy – podkreśla pani 
Ewa i dodaje: - Naszym wspólnym hasłem jest: „Współczucie 
opiera się na działaniu” i tego uczymy nasze dzieci.

Wśród prezentów znalazły się także ręcznie malowane pocztów-
ki z życzeniami, które wykonała Iwona Szostak, a paczki ozdobiła 
plastycznie Aneta Jałocha. Cała akcja odbyła się pod patronatem 
dyrektor szkoły Anny Kędziorek.

Red.
Szanowni Państwo!

Przekazujemy gorące podziękowania dla wszystkich za niezwy-
kłe wsparcie akcji ,,Magiczne pudełko’’. Moc prezentów oraz 
pięknych życzeń sprawiła niewysłowioną radość mieszkańcom 
DPS w Śródborowie.
Dumą napawa nas fakt, iż jako pierwsi wśród społeczności lokal-
nej skierowaliśmy swą pomoc do ludzi samotnych. Mamy zamiar 
kontynuować nasze działania w tej formie.
Podopieczni, pracownicy oraz dyrektor DPS składają Państwu za 
naszym pośrednictwem, serdeczne podziękowania i życzenia:  
Szczęścia rodzinnego, miłości i spokoju dla Państwa!

Organizatorzy akcji

Magiczna paczka od dzieci dla samotnych
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Batalionu 
„Zośka” wraz z nauczycielami: Joanną Drozd, Ewą 
Ciesielską i Mirosławą Ocypą-Owsińską przygoto-
wali wspólnie w grudniu paczki pod choinkę dla pen-
sjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Śródboro-
wie przy ul. M. Konopnickiej.

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium do-
chodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej. 
Do pomocy uprawnia dochód:
• 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 
15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbior-
ców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjn 
ego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.    
W celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywno-

Żywność z programu FEAD

ściowej w ramach Programu należy zgłosić się do pracow-
nika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Celestynowie.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie nr tele-
fonu (22) 789-70-54 wew. 139 .

Katarzyna Olszewska
GOPS  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, jak w latach ubiegłych, przygotowuje się do pod-
pisania umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Warszawie.  Program kierowany  jest do osób 
najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 (FEAD).

ŻYCZLIWOŚĆ
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Jedną z niezaprzeczalnych atrakcji Japonii jest przyroda. Aż 67% terytorium kraju, to zalesione 
góry. W prefekturze Nagano, gdzie znajduje się miasto Sakaki, góry stanowią aż 80% po-
wierzchni terytorium, w tym aż 14 z 21 japońskich trzytysięczników. Z tego powodu prefektura 
Nagano bywa nazywana dachem Japonii. Górom, które w Japonii w dużej mierze są wyga-
słymi (lub czasem nie) wulkanami, Japończycy zawdzięczają gorące źródła, które są szczegól-
nie liczne w prefekturze Nagano. Japończycy lubią zażywać w nich kąpieli dla odprężenia.  
W mieście Sakaki najbardziej znanym gorącym źródłem jest Yusankan. Przybytek ten 26 listo-
pada 2020 roku świętował właśnie ugoszczenie 5-milionowego odwiedzającego, czy raczej 
odwiedzającej – pani Yoshiko Kobayashi. Mieszkanka Sakaki dostała z tej okazji prezent od 
burmistrza tego miasta, Hiroshiego Yamamura. Yusankan został zbudowany w 2002 roku i jest 
otwarty również w trakcie pandemii, a średnia dzienna liczba jego gości to ponad 800 osób.

Sakaki dachem Japonii
 Ryotaro Sakamoto

OTWARCI NA ŚWIAT

Współpraca z Japonią
Nieprzerwanie od kilku lat trwa ścisła współpraca pomiędzy Gminą 
Celestynów a japońskim miastem Tsuruga. Kontakty dotyczą samych 
samorządów obu miejscowości, jak i bezpośrednio innych jednostek 
gminnych np.: w 2018 roku Szkoła Podstawowa w Starej Wsi otrzymała 
imię Polskich Dzieci Syberyjskich i jest w ścisłym kontakcie z Port of Hu-
manity Tsuruga Museum.
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu życzenia dla samorzą-
du, jak i wszystkich mieszkańców gminy na Nowy 2021 Rok. Życzenia 
przesłali: burmistrz Tsurugi TAKANOBU FUCHIKAMI oraz dyrektor Port 
of Humanity Tsuruga Museum NISHIKAWA AKINORI.

Serdecznie dziękujemy japońskim przyjaciołom!!!
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OTWARCI NA ŚWIAT

Film z wystawy
W prezencie świątecznym i noworocznym dla francuskiej Gminy Clapiers, Gmina Celestynów nagrała film  
z otwarcia wystawy, która prezentowana jest na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w 
Celestynowie. Poniżej przedstawiamy wypowiedzi zarejestrowane podczas nagrania filmu: Wójta Witolda 
Kwiatkowskiego, Prezesa Stowarzyszenia „Na Świat” - Katarzyny Bojanowskiej-Niewczs i członka stowa-
rzyszenia Lucyny Rutkowskiej. Film nakręcił i zmontował Jędrzej Sudnikowicz.

Wójt Witold Kwiatkowski
„Dzień dobry. Bonjour. Bardzo serdecznie witam naszych 

przyjaciół z Francji 
z gminy Clapiers 
z panem merem 
Ericiem Penso na 
czele.  Drodzy 
Przyjaciele, za mną 
w tle jest wystawa 
poświęcona na-
szej współpracy, 
30 letniej współ-

pracy pomiędzy obu gminami Gminą Clapiers oraz Gmi-
ną Celestynów. Mamy tutaj grono osób ze Stowarzyszenia 
„Na świat”, które nie boją się zimna i przyszły na to spo-
tkanie dzisiejsze, podziwiać wystawę, wspominać te osoby, 
które są na zdjęciach, te miejsca, piękne miejsca we Francji, 
piękne miejsca w Polsce, w Celestynowie, w Clapiers, na-
prawdę te wspomnienia nas rozgrzewają.  Chcieliśmy uczcić 
tę naszą współpracę poprzez takie bezpośrednie spotka-
nie we wrześniu 2020 roku. Niestety, oczywiście pandemia 
pokrzyżowała nasze plany. Serdecznie Was zapraszamy  
w 2021 roku. Mam nadzieję że będzie to już możliwe i że 
spotkamy się w gronie przyjaciół w Celestynowie.  Z oka-
zji świąt Bożego Narodzenia, tego wyjątkowego czasu, 
który jest przed nami, pragnę wam życzyć dobrych, ro-
dzinnych, spokojnych świąt oraz wszelkiej pomyślności  
i takiego spokojnego roku i realizacji wszelkich planów,  
a, tak jak powiedziałem wcześniej, przede wszystkim takiego 
naszego wspólnego spotkania.”

Katarzyna  
Bojanowska-
-Niewczas
„W tym roku mija 
30 lat odkąd 
Gmina Celesty-
nów podpisała 
umowę o bliźnia-
czości z francuską 
Gminą Clapiers. 

Chcieliśmy w tym roku uczcić tę rocznicę w szczególny 
sposób. Niestety pandemia ogólnoświatowa uniemożliwi-
ła nam spotkanie z naszymi przyjaciółmi z Francji. Dlatego 

też, jedyne co byliśmy w stanie zrobić, to zawrzeć te lata 
współpracy w zdjęciach. Oczywiście trudno jest wybrać, 
ująć cały ogrom tych wszystkich kontaktów, tych wszyst-
kich relacji w 40 zdjęciach, które zostały tutaj zaprezento-
wane dla mieszkańców naszej Gminy. Ale tak jak widać 
na tych zdjęciach jest słońce, są przyjaźnie, jest sympa-
tia. I to właśnie łączy Celestynów z Gminą Clapiers.  Po-
zdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół z Clapiers. Po-
zdrawiamy również tych, którzy chcieliby poznać Polskę  
i Celestynów. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach, mie-
siącach uda nam się spotkać.”

Lucyna 
Rutkowska
„Witam przyja-
ciół z Clapiers. 
Znajdujemy się  
w miejscu po-
święconym bliź-
niaczości i przy-
jaźni pomiędzy gminami Celestynów i Clapiers. To już 30 
lat. Dokładnie 7 listopada przygotowaliśmy tę wystawę. 
Jest naprawdę wspaniała. Ogromne brawa dla organiza-
torów. To ważny okres dla naszych Gmin. W tym czasie 
odbyło się kilka wymian dorosłych mieszkańców Clapiers 
i Celestynowa, jak również młodzieży. Zachęcamy przede 
wszystkim młodzież z Clapiers do nauki języka polskiego, 
nie łatwego, ale naprawdę wspaniale jest poznać kulturę  
i język. Życzę dużo zdrowia. Wesołych świąt dla wszystkich. 
Do zobaczenia.” 
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Pies bohater z książki
KONKURSY

Wyłoniono siedmiu  
laureatów:
1. Leon Starosz
2. Julia Błachnio
3. Amelia Żurawska
4. Hanna Grochowska
5. Piotr Sokół
6. Lena Lewandowska 
7. Emila Czajkowska

Pozostali uczestnicy konkur-
su otrzymali wyróżnienia:
1. Małgorzata Kowalec
2. Zofia Adamusińska
3. Mateusz Mucha
4. Milena Mucha
5. Kalina Mucha
6. Bartosz Szoja
7. Konrad Sokół
8. Gabriela Sokół
9. Filip Zakrzewski
10. Jakub Zakrzewski
11. Katarzyna Rosłoniec
12. Emilia Szymańska
13. Zuzanna Deszczka
14. Marcelina Deszczka
15. Aleksandra Szol
16. Stanisław Golędzinowski
17. Dominik Świeczak
18. Wojciech Grochowski
19. Amelia Szerszenowicz
20. Aleksandra Macios
21. Matylda Starosz
22. Lena Lesicka
23. Maja Masny
24. Zofia Kiliszek
25. Anna Klimek
26. Gabriel Kurek
27. Bartosz Oszkiel
28. Magdalena Błachnio
29. Julia Lekowska
30.  Filip Posytek
31. Franciszek Kiełczyński
32. Maksymilian Zienkiewicz

W grudniu 2020 r. komisja w składzie: Ewa Wilczek, Paulina Michalska z Bibliote-
ki Publicznej w Celestynowie oraz Joanna Mokrzycka i Agata Olszewska z Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie rozstrzygnęła konkurs plastyczny pt. 
„Pies bohater z książki”. Wpłynęło 45 prac. Komisja oceniła prace konkursowe wg 
następujących kryteriów: samodzielność i staranność wykonania, pomysłowość  
i wrażenie artystyczne. 

33. Wojciech Wasążnik
34. Wincenty Widuliński
35. Izabella Wargocka
36. Maksymilian Gniadek
37. Szymon Galas
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Zima ze śniegiem zaskoczyła wszystkich, a najbardziej 
zadowolone były dzieci, które właśnie  miały ferie zimo-
we. Zauważyć można było  je na górce przy hali spor-
towej i na podwórkach lepiące bałwanki. Cóż za rzadki  
w ostatnich bezśnieżnych latach widok. Do robienia zdjęć 
bałwanków zachęciła Gmina, co sprawiło, że na adres 
Biura Promocji Urzędu Gminy przesłano 41 zdjęć. Autor 
każdego z nich nagrodzony został drobnym upominkiem. 
Zdjęcia bałwanków na str. 32.

Święto  bałwana
18 stycznia br. był międzynarodowym dniem bałwana. I tak dobrze się stało, że tego dnia był, niewidziany 
od lat śnieg. Bałwany wyrosły więc w naszej Gminie niczym grzyby po deszczu. Szał lepienia ogarnął du-
żych i małych. Niektóre, jak nakazują covidowe zalecenia, w maseczkach.

ZIMOWE FERIE

Na śnieg i zamarznięty staw „księdza” narzekały jedynie dzi-
kie kaczki licznie zasiedlające to niewielkie oczko wodne. 
Trzeba zatem je dokarmiać. Pamiętać o tym należy, szczegól-
nie podczas dużych mrozów. Kaczki  można karmić drobno 
pokrojonymi warzywami: marchewką, ziemniakami, białą ka-
pustą, ziarnami zbóż, niełuskanymi pestkami słonecznika, ugo-
towaną kaszą gryczaną, jęczmienną lub pęczakiem – oczy-
wiście wszystko bez soli. Dostępna jest też specjalna karma 
dla ptaków wodnych. Co ważne – NIE sypiemy jedzenia do 
wody. Rozsypujemy je na brzegu, bo kaczki sobie doskona-
le poradzą. Nie podajemy natomiast: wypieków mącznych, 
pieczywa, chleba, bułek, ciasta…Dlaczego? Bo pod wpły-
wem rozkładającego się chleba zwiększa się liczba żyjących 
na powierzchni wody glonów, które mogą wydzielać toksyny 
szkodliwe dla populacji ryb, a także wydzielać zapach nie-
przyjemny dla mieszkających w pobliżu ludzi.

Magdalena Bojanowska

Dzikie kaczki
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Trochę wcześniej, bo w 1983 r. zainicjowano starania  
o budowę wodociągu we wsi. Pracami kierował, specjalnie  
w tym celu powołany Komitet Budowy Wodociągu w Za-
bieżkach, na którego czele stał Janusz Górski. W celu osza-
cowania wielkości podziemnych zasobów wody rozpoczę-
to szereg odwiertów na terenie wsi i jej najbliższej okolicy. 
Wiercenie otworów nie odbywało się bez przeszkód gdyż 
po drodze napotykano na zalegające w ziemi głazy. Dla 
odwiertu prowadzonego na łące przy drodze Jaźwińskiej,  
z uwagi na bliskie sąsiedztwo kaplicy sprowadzano dwa 
razy saperów z jednostki wojskowej w Pile, którzy mieli za 
zadanie wysadzić zawadzające głazy. Niestety odwierty nie 
potwierdziły nadziei mieszkańców na własną wodę. Okaza-
ło się, że studnia ma małą wydajność, niewystarczającą na 

potrzeby całej wsi, a woda jest kiepskiej jakości i nie nadaje 
się do picia. Niepowodzenie to nie zniechęciło jednak miesz-
kańców Zabieżek do społecznych inicjatyw i woli poprawy 
warunków życia we wsi.

W drugiej połowie lat 80–tych położono na głównej drodze 
biegnącej przez wieś asfalt. Nierówna, brukowana dotych-
czas polnymi kamieniami droga przeistoczyła się w gładką 
asfaltową arterię komunikacyjną wsi. 

Czas inwestycji 
 Andrzej Mazek

Cała wieś Zabieżki była zaangażowana w budowę kaplicy. Wkładem była własna praca, ofiary materialne 
i pieniężne. Budowa wspomagana była też przez mieszkańców okolicznych wsi, m.in.: Kątów, Augustówki, 
Chrząszczówki, Ponurzycy, Jaźwin. Początkowe zaangażowanie i entuzjazm z czasem osłabł. Mniej wy-
trwali wykruszali się przy pracy społecznej. Niemniej jednak prace posuwały się stale do przodu. Za pro-
boszcza ks. Piotra Kryńskiego udało się postawić mury i przykryć je dachem. Po jego odwołaniu z parafii  
w Osiecku dalsze prace przy budowie kaplicy prowadził ks. Eugeniusz Matyska. Realizował on głównie 
prace wykończeniowe i zabiegał o wyposażenie kaplicy. Wspólnym wysiłkiem mieszkańców Zabieżek,  
a także okolicznych wsi oraz księży z Osiecka ukończono w 1986 r. podstawowe prace. 8 czerwca 1986 
roku ks. bp Jan Mazur poświęcił kaplicę w Zabieżkach. 

W 1986 r. roku podjęto starania o budowę  gazociągu 
we wsi. Na potrzeby tego przedsięwzięcia, w dniu 3 lu-
tego 1986 r. zawiązał się Społeczny Komitet Gazyfikacji 
w Zabieżkach. W jego skład wchodzili m.in. Jerzy Abra-
mowicz, Janusz Górski, Roman Rębiś, Kazimierz Piasecki, 
Adam Urbanek, Anna Urbaniak, Jan Niemczyk. Wyko-
rzystano fakt, że w sąsiednich miejscowościach z terenu 
gminy Kołbiel już są prowadzone prace przy budowie 
gazociągu i postanowiono dołączyć się do tej inwestycji. 
Było to pokłosiem specyficznego podziału administracyj-
nego kraju i granic gmin, gdzie Zabieżkom do wsi z te-
renu gminy Kołbiel było bliżej niż do gminy Celestynów. 
Na potrzeby budowy gazociągu mieszkańcy wsi, którzy 
w znakomitej większości wyrazili chęć udziału w budo-
wie i podłączenia instalacji gazowej do ich domostw za-
częli wpłacać pierwsze składki pieniężne. Prace ziemne 
rozpoczęto w 1990 r. Starając się obniżyć do minimum 
koszty tej inwestycji niemal wszystkie te prace mieszkańcy 
wsi wykonali społecznie. Pozyskano też środki finansowe 
z funduszy norweskich. Duży udział finansowy miała też 
oczywiście gmina Celestynów do której należały Zabież-
ki. Po dwóch latach starań i prac gazociąg ukończono.  
Z tej okazji zorganizowano huczną imprezę w której 
oprócz mieszkańców wsi wzięli udział zaproszeni goście 
ze strony wykonawcy prac, przedstawiciele gminy Cele-
stynów i członkowie społecznych komitetów gazyfikacji  
z sąsiednich wsi. Przez cały czas imprezy, na znak zakoń-
czenia inwestycji, płonął  u wylotu postawionej pionowo 
wysokiej rury ogień zasilany gazem ziemnym. 

Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Własna kapli-
ca i możliwość udziału we mszy świętej w komfortowych w 
stosunku do lat ubiegłych warunkach, przestały wystarczać 
mieszkańcom Zabieżek. Chęć poszerzenia zakresu praktyk 
religijnych i większego w nich udziału zaowocowały stara-
niem mieszkańców o powołanie do życia parafii. Kilkuletnie 
nalegania i prośby, przedkładane zarówno ówczesnemu 
proboszczowi parafii osieckiej do której należały Zabieżki, 
jak i oficjalne pisma kierowane do Kurii siedleckiej przyniosły 
upragniony dla mieszkańców wsi skutek. Ks. bp Jan Mazur  
dniem 1 lipca 1995 r. erygował parafię w Zabieżkach. Ma-

HISTORIA
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lutką, składającą się zaledwie z jednej wsi, ale parafię. Pierw-
szym proboszczem został ks. Marek Kukiel. Nie przyszedł w 
nieznane. Z nowo powstałą parafią był już wcześniej zwią-
zany, kiedy to jako wikariusz w Osiecku bardzo często od-
prawiał msze w Zabieżkach. Powszechna radość i entuzjazm 
parafian przełożyły się na bardzo duże zaangażowanie  
w prace społeczne zarówno w przygotowaniu siedziby dla 
proboszcza nowej parafii, jak i przy budowie cmentarza. 
Jeszcze w tym samym roku, po kilku miesiącach od powsta-
nia parafii, w dniu 1 listopada ks. bp Mazur poświęcił krzyż 
i teren cmentarza grzebalnego, który powstał z zasobów 
Wspólnoty Gruntowej wsi Zabieżki, na terenie gruntów tzw. 
„gromadzkich”.

Rozrastająca się wieś i stworzone na potrzeby dojazdu do 
nowych domów drogi spowodowały, że konieczne stało się 
uporządkowanie oznaczeń i numeracji domów. Rok przed 
powstaniem parafii, tj. w 1994 r. wiejskie drogi biegnące 
przez wieś zamieniły się w ulice. I tak główna droga wiodąca 
od wylotu z lasu Drogi Osieckiej w kierunku przejazdu kolejo-
wego i dalej do Kątów otrzymała nazwę ulicy Żurawinowej, 
droga za stodołami, wcześniej dość często nazywana „Po-
zastodolu” – ulicy Słowiczej, a droga od przejazdu w kierun-
ku stacji kolejowej – ulicy Malowniczej. W sumie powstało 
12 ulic. Autorem nazw był ówczesny radny gminy z Zabieżek 
– Bogdan Wójcik.

W czerwcu 1994 r. obchodzono 30-lecie powstania OSP 
w Zabieżkach. Z tej okazji ufundowano jednostce sztandar. 
Założono też, dzięki staraniom druhów z Zabieżek kronikę 
wsi Zabieżki, której pierwszym kronikarzem został Wiesław 
Garliński.

Wielki entuzjazm, który towarzyszył powstaniu parafii w Za-
bieżkach i sprowadzeniu do niej księdza z biegiem lat nie 
ustawał. Dla wszystkich było jasne, że prowizoryczne miesz-
kanie, które wtedy przygotowano dla proboszcza na tyłach 
kościoła nie jest już wystarczającym rozwiązaniem. I tak,  
w październiku 1997 r. rozpoczęto budowę domu parafial-
nego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu proboszcza Marka 
Kukiela oraz mieszkańców prace posuwały się w szybkim 
tempie. Mimo niesprzyjających warunków terenowych, wy-
magających nawiezienia bardzo dużych ilości ziemi udało 
się stosunkowo szybko doprowadzić budynek nowej plebanii 
do stanu surowego zamkniętego. Samemu księdzu Markowi 
nie było dane zamieszkać w zbudowanym dla proboszcza 
domu, gdyż prace wykończeniowe miały tam trwać jeszcze 
do 2004 r., a on sam na krótko przed ich ukończeniem został 
przeniesiony do innej parafii.

Wieloletnie zaniedbania w infrastrukturze wiejskiej I chęć jak 
najszybszego ich usunięcia powodowały, że wiele inwestycji 
prowadzono niemal jednocześnie. I tak w 1998 r. rozpoczę-
to telefonizację wsi. Szybkie tempo prowadzonych prac spo-
wodowało, że już w marcu 1999 r. około 80% mieszkańców 
Zabieżek miało możliwość komunikowania się ze światem za 
pośrednictwem telefonu.

HISTORIA

W tym samym roku rozpoczęto też budowę długo oczekiwa-
nego wodociągu. Dzięki prospołecznej postawie mieszkań-
ców, którzy nie dbając o osobiste straty pozwalali na prowa-
dzenie wodociągu przez swoje posesje i ich rozkopywanie, 
budowę udało się skończyć już w następnym roku. 4 marca 
2000 r. odbyła się uroczysta msza święta wraz poświęce-
niem wodociągu przez proboszcza Marka Kukiela. Z inwe-
stycji tej skorzystało 209 gospodarstw domowych. 

Oprócz nowych inwestycji i piękniejącej  z roku na rok 
wsi zdarzały się też momenty przykre. Takim była niewąt-
pliwie rozbiórka w 2002 r. pięknego, choć zaniedba-
nego i niszczejącego odkąd umarł kilka lat wcześniej 
ostatni jego mieszkaniec, budynku stacji kolejowej. Przypo-
minający stylowy dworek, pomimo protestów mieszkań-
ców został uznany przez władze PKP za niewiele warty  
i jako taki rozebrany. 

Równolegle także z trwającymi na przełomie wieków wiej-
skimi inwestycjami, niejako w tle trwała akcja scalania grun-
tów wsi Zabieżki. Długie i wąskie działki, równie wąskie drogi  
i wynikająca  z tego ciasna i nieracjonalna zabudowa wsi 
– taki był obraz Zabieżek. Kłopoty z tym związane uwi-
doczniły się w szczególności podczas budowy wodociągu. 
Dlatego też w 1995 r., z inicjatywy ówczesnego sołtysa – 
Hieronima Strzeżysza rozpoczęto przygotowania do scale-
nia gruntów wiejskich. Początkowo inicjatywa nie uzyskała 
dostatecznie dużego poparcia z uwagi na obawy części 
mieszkańców co do sprawiedliwego podziału oraz umiej-
scowienia nowych działek. Dzięki determinacji udało się je 
jednak przezwyciężyć i tak, we wrześniu 1997 r. większość 
mieszkańców w głosowaniu wyraziła wolę przeprowadze-
nia scalenia. Przy ogólnym obszarze wsi wynoszącym nieco 
ponad 317 hektarów, w tym 201 hektarów gruntów rolnych 
do scalenia było 1065 działek. Była to żmudna, czasochłon-
na i wymagająca wielu uzgodnień z mieszkańcami praca.  
W czerwcu 2002 r. wybrano Radę Scaleniową. Przy jej 
współudziale i pod jej nadzorem prace posuwały się powoli 
do przodu. W dniu 17 listopada 2004 powiadomiono miesz-
kańców że stają się właścicielami nowych działek. Akcja ta, 
mimo, że prowadzona niejako na papierze i niewidoczna, 
miała ogromny wpływ na obecny rozwój wsi. 

Niebawem historia Zabieżek ukaże się w formie książki.
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W roku bieżącym fundusze zbierane były 
dla oddziałów dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. Sztab 
utworzony przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Batalionu „Zośka” w Celesty-
nowie zorganizował AUKCJE INTERNE-
TOWE na Allegro, na których można było 
wylicytować ofiarowane przez lokalnych 
darczyńców rzeczy i gadżety WOŚP,  
a także przedmioty w postaci trzech ze-
stawów, przekazanych przez Wójta Gmi-
ny Celestynów: plecak z logo gminy z 
wyposażeniem piknikowym, przepiękne 
publikacje o gminie Celestynów i okolicy 
oraz zestaw - Zdrowo i wesoło. Ponadto 
do puszek zbierało 45 wolontariuszy. Pie-
niądze można też było wrzucać do pu-
szek w: w budynku szkoły, w delikatesach 
„Małgosia” w Dąbrówce, „Motyl Serwis” 
Klaudii Kocyk w Dąbrówce i w sklepie „U 
Matoska” w Celestynowie.
Zebrano łącznie 39.347,11 zł. W roku 
ubiegłym – 38.500 zł.

- Ten finał, jak każdy poprzedni nie odbył-
by się, gdyby nie szereg ludzi i instytucji  
z nami współpracujących – mówi Krzysz-
tof Rzążewski ze Sztabu WOŚP przy 
szkole „Zośka”- Pozwolimy sobie napi-
sać kilka słów na ten temat. Zacznę od 
tych, którzy uatrakcyjnili nasze aukcje 
przekazując szczególne przedmioty, któ-
re obok gadżetów WOŚP uzyskanych 

ze sztabu głównego, pozwoliły uzyskać 
bardzo dobrą kwotę z licytacji na Alle-
gro. Byli wśród nich: lokalny jubiler, który 
przekazał dwa unikatowe, srebrne ser-
duszka, Monika Grajda-Widulińska, ar-
tystka, która przekazała uroczy lampion 
(domek), Witold Kwiatkowski – Wójt 
Gminy Celestynów, który przekazał 3 
zestawy gadżetów z logo naszej Gmi-
ny, Lucyna Rutkowska, która podarowała 
zestaw ciekawych książek związanych  
z Celestynowem, Strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Podbieli, którzy przeka-
zali na aukcję oryginalne strażackie kaski 
z lat 80-tych ubiegłego wieku. Teraz kilka 
słów podziękowań dla zarządu Zakładów 
Piekarskich „Oskroba”, Pizzerii „Sekret”, 
Delikatesów Małgosia z Dąbrówki, „Auto 
Cafe” Wojciech Grzegrzółka oraz Domi-
nika Gątkowskiego. Dzięki otrzymanemu 
od Was wsparciu nasi wolontariusze oraz 
członkowie sztabu mogli liczyć na prze-
kąski oraz ciepły napój. Bardzo dziękuję 
w imieniu całego sztabu. Dziękujemy rów-
nież: szkołom, z których, oprócz naszej 
w Celestynowie, zgłosili się do nas wo-
lontariusze, czyli Szkole Podstawowej im. 
Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi 
oraz Szkole Podstawowej im. Armii Krajo-
wej w Kołbieli, młodym piłkarzom z CKS-u 
i opiekującemu się nimi trenerowi, Policjan-
tom z Posterunku Policji w Celestynowie  
i Karczewie, za dbałość o bezpieczeństwo 

nasze i naszych wolontariuszy, obu pizze-
riom z Celestynowa („Nigro” i „Sekret”) 
za zapewnienie naszym zmarzniętym 
wolontariuszom ciepłej herbatki w swoich 
lokalach. Bardzo dziękujemy również pra-
cownikom Banku Spółdzielczego w Ce-
lestynowie za pomoc przy rozliczeniu ze-
branej przez nasz sztab kwoty. Jak co roku 
miło nam było zagrać z klubem morsów  
w Garwolinie. I na koniec zostawiliśmy so-
bie szczególne podziękowania. Bardzo 
dziękujemy wszystkim wolontariuszom, 
którzy kwestowali w tym dniu na rzecz 
wspólnej sprawy. Wielkie ukłony dla tych 
młodych ludzi oraz ich rodziców (opieku-
nów), za poświęcony w niedzielę czas. 
Dzięki ich zaangażowaniu udało się ze-
brać tak znaczącą kwotę dla określonego 
przez Fundację celu związanego z cho-
rymi dziećmi. Drugie szczególne podzię-
kowania kierujemy do wszystkich osób,  
z którymi mieliśmy przyjemność pracować 
tego dnia w sztabie oraz przy przygoto-
waniach, które odbywały się wcześniej. 
To już kolejny rok, w którym spotykamy 
się przy organizacji finału i po raz kolej-
ny jesteśmy pełni podziwu dla Waszego 
zaangażowania. Oczywiście liczymy na 
współpracę w kolejnym roku – podkreśla 
Krzysztof, który od 2005 roku gra w Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Red.

29. Finał WOŚP 
w „Zośce”

ŻYCZLIWOŚĆ
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Mimo dużego wysiłku, wielkiej chęci zwy-
cięstwa i presji celestynowskich kibiców  
i fanów, nie udało się naszym zawodnikom 
futsalu U-17. Ot, trafili na nieco lepszych. 
Najpierw na ubiegłorocznego mistrza 
Polski „Rekord” z Bielska Białej, następnie 
rozegralii mecz z SMS Wieliczka „Solne 
Miasto”, a później z SPN Szamotuły. Ze 
wszystkimi niestety przegrali nasi 1 do 3, 
co nie pozwoliło im wyjść z grupy i grać 
w ćwierćfinale. Cóż, bywa, bo „piłka jest 
okrągła, a bramki są dwie”, jak mawiał 
swego czasu legendarny trener Kazimierz 
Górski. I nie skandujmy na pocieszenie, że 
„Nic się nie stało”, bo się stało: ci młodzi 
chłopcy jeszcze długi czas będą przeży-
wać, a nawet śnić swoje nieudane strzały 
na bramkę przeciwnika, dryblingi i źle ode-
braną piłkę. Miejmy jednak nadzieję, że 
trenerzy Mariusz Milewski i Daniel Wiącek 
szybko ten stres załagodzą.

- Nie wyszło – stwierdził po meczach trener 
Milewski i dodał, że nie wini chłopców, bo 
starali się jak tylko mogli, ale ciążąca nad 
nimi presja, że muszą wygrać, bo przecież 
wcześniej zdobyli tytuł wicemistrzowski, 
częściowo podcięła im nogi. 

Podsumowując chcę powiedzieć, że naj-
ważniejszy jest udział tych młodych chłop-
ców w treningach, w klubie i zespole. Co 
prawda dobry wynik meczu dodaje skrzy-
deł, ale nie w każdym przypadku te skrzy-
dła pozwalają szybować, a jak mówi sta-
re przysłowie, „co was nie zabije, to was 
wzmocni”. Tak więc życzymy wam drodzy 
U-17 wzmocnienia, a nie ulotnych skrzydeł!
Ostatecznie mistrzostwo Polski zdobył „Re-
kord” Bielsko Biała, wicemistrzostwo wy-
walczył MOKS „Słoneczny Stok” Białystok 
(gospodarz turnieju), 3 miejsce „Mareks” 
Chorzów i 4 Red. Dragons Pniewy.

AnKa

SPORT

Piłka jest okrągła, a bramki są dwie

Futsalowy zespół U-17 RKS „BÓR” Regut
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Bór Regut w ćwierćfinale 
Mistrzostw Polski
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-15 w futsalu, które w tym roku orga-
nizowane były przez Regucki Klub Sportowy „Bór” w Górznie, w po-
wiecie garwolińskim w dniach 22-24 stycznia, były wyjątkowo widowi-
skowe i dynamiczne, choć ze względu na pandemię bez kibiców. Dzięki 
jednak transmisji online możliwe do obejrzenia na żywo.

SPORT

Nasza drużyna Futsal U-15 trenowa-
na przez Mariusza Milewskiego już 
podczas pierwszego meczu pokaza-
ła swoje doskonałe wyszkolenie wy-
grywając z GLKS Wilkowice 5 do 2. 
Następnego dnia Bór Regut pierwszy 
mecz zremisował grając z AZS UMCS 
Lublin, a drugi z Beniaminkiem 03 SG 
z Gdańska wygrał dwa do zera. Tym 
sposobem znalazł się w ćwierćfinale 
mistrzostw. Niestety grając z drużyną 
z Bielska Białej Rekord SSA, mimo pi-
ramidalnych zmagań nasz zespół prze-
grał 0 do 3 i tym samym nie dostał się 
do półfinałów. Na pocieszenie należy 
dodać, że przegrał, jak się okazało,  



www.celestynow.pl      styczeń/luty nr 1-2 (265/266)/21

                         29

ROK ŻYCZLIWOŚCI

SPORT

Kolejny sukces 
zawodników 
RKS Bór

Pierwszy pokaz gry w pięcioosobową odmianę piłki nożnej odbył się 
latem 1930 w Montevideo, a za jej twórcę uważa się Juana Carlosa Ce-
rianiego. 
W pierwotnym zamyśle ta odmiana futbolu przeznaczona była dla dzie-
ci i młodzieży, bowiem rozmiary placów gry dostosowano do ich potrzeb 
oraz możliwości. Ceriani przewidział możliwość gry zarówno w hali, jak  
i na zewnątrz. Popularyzacji dyscypliny sprzyjały – rozgrywane w Urugwaju  
w tym samym czasie – premierowe finały Mistrzostw Świata na dużym bo-
isku. Początki futsalu w Polsce jako skodyfikowanej dyscypliny sportu (wów-
czas pod nazwą five-a-side), sięgają 1989, gdy to po raz pierwszy w historii 
przeprowadzono  Mistrzostwa Polski w hali i na boiskach otwartych wersji 
pięcioosobowej. W tej pierwszej odmianie (hala) triumfował The Mechanics 
Ax Rzeszów, zaś w drugiej (boiska otwarte) Zawisza Gliwice.

z ubiegłorocznym i aktualnym mistrzem 
Polski. – W przyszłym roku wygramy 
– stwierdził po meczu prezes RKS Bór 
Regut Albert Niemiec. I należy mu wie-
rzyć, bo słów na wiatr nie rzuca. 
Serdeczne podziękowania dla organi-
zatora - RKS Bór z prezesem Albertem 
Niemcem na czele, a gminie Górzno 
z wójtem Waldemarem Sabakiem za 
użyczenie hali i dopingowanie zawod-

ników. Znamienity był też udział przed-
stawicieli samorządu z Celestynowa, 
którzy po każdym meczu wręczali 
najlepszemu zawodnikowi oryginalną 
statuetkę piłkarza i pamiątkowe ga-
dżety Gminy Celestynów. Dodajmy, że 
mistrzostwa odbyły się pod patronatem 
PZPN i Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej, a meczom przyglądali się Ro-
man Kosecki z MZPN i Adam Kazimier-
czak – członek zarządu PZPN. 
Wyniki: 1 miejsce – Rekord Bielsko-Bia-
ła SSA, 2 miejsce – Constract Lubawa, 
3 miejsce – RKS Garbarnia Kraków. 
Najlepszy strzelec – Jakub Durkiewicz 
(10 bramek) z Red Dragon Pniewy, naj-
lepszy bramkarz – Wojciech Zborek 
z Rekord Bielsko-Biała SSA, najlepszy 
zawodnik – Jakub Sadowski z Con-
stract Lubawa. Gratulacje!!
Zapraszamy na najbliższe MMP w Futsa-
lu U-17 już 12-14 lutego w Białymstoku. 

AnKa

Dobra passa nie opuszcza klubu RKS Bór. Zaczęło się w styczniu ubiegłego 
roku. Zawodnicy U-14 trenujący w RKS Bór Regut wywalczyli wicemistrzostwo 
Polski w Młodzieżowych Mistrzostwach Piłki w Futsalu w Lubawie, które było 
ogromnym sukcesem, a w grudniu drużyna w kategorii U-13 przywiozła kolejne 
zwycięstwo. Zawodnicy zajęli wysokie 4 miejsce, a rywalizacja w turnieju była 
wyjątkowo zacięta. Ten triumf odnieśli na Młodzieżowych Mistrzostwach Piłki  
w Futsalu w Ustce. 

Naszym młodym zawodnikom i kadrze trenerskiej serdecznie gratulujemy i ży-
czymy sukcesów również w tym roku i następnych. Trzymamy za Was kciuki!
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Z uczuciem głębokiego żalu 
informujemy, że 1 stycznia 
2021 r. zmarł Zenon Góra  
– pracownik Gospodarki Komu-
nalnej  w Celestynowie.

Wiadomość o Jego śmierci była 
dla nas szokiem.  Ten rok miał 
się zacząć zupełnie inaczej. 
Jest nam niezwykle ciężko roz-
stać się z człowiekiem, którego 
życie i praca tak wiele wniosły 
w naszą codzienność. 
My, jego przyjaciele i współ-
pracownicy z Gospodarki 
Komunalnej w Celestynowie, 
będziemy przede wszystkim 
wspominać Go jako wspa-
niałego człowieka, z którym 
spędziliśmy wiele cudownych 
chwil - zarówno na płaszczyź-
nie zawodowej, jak  i prywat-
nej. Wspominamy niezliczone 
sytuacje, kiedy służył nam radą 
i pomocą – zawsze mogliśmy 

POŻEGNANIE
Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy dh Mariana 
Trybucha – wieloletniego Prezesa OSP Dyzin. 
Był mieszkańcem Dyzina, społecznikiem,  
wzorem dla młodszych pokoleń strażaków  
i zwyczajnie dobrym Człowiekiem.

Łączymy się w smutku z Rodziną.

liczyć na  jego uśmiech, 
życzliwość, dobre słowo, 
niespotykaną wrażliwość  
na problemy mieszkańców 
oraz profesjonalną radę  
w rozmaitych sytuacjach. 
Młodsi spośród nas zapa-
miętają Go przede wszyst-
kim jako fachowca, który 
chętnie udzielał rad, cen-
nych wskazówek i dzielił się 
z nimi własnym doświad-
czeniem. To była piękna ce-
cha jego charakteru.
Należy również podkreślić 
wspaniałą postawę do roz-
wijania własnych zainteresowań  
i pasji. Ambitnie promował 
zdrowy styl życia, był zapalo-
nym miłośnikiem górskich wy-
praw.

Cześć Jego pamięci.

Wójt Gminy 
Witold Kwiatkowski

Przewodniczący Rady Gminy
Romuald Ziętala

JESZCZE NIEDAWNO BYŁ TU  
I PRACOWAŁ RAZEM Z NAMI

Synom, Rodzinie i wszystkim 
Bliskim przekazujemy słowa 
wsparcia. Łącząc się w żałobie 
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia po stracie nasze-
go kolegi Zenka (bo tak się do 
niego zwracaliśmy).

Dyrektor wraz z pracownikami  
Gospodarki Komunalnej  

w Celestynowie



www.celestynow.pl      styczeń/luty nr 1-2 (265/266)/21

                         31

ROK ŻYCZLIWOŚCI

W grudniu 2020 roku informowali-
śmy o zainstalowaniu w 6 lokaliza-
cjach przyszkolnych pojemników w 
kształcie serc na plastikowe nakrętki.

Inicjatywa jest znakomitym pod-
sumowaniem poprzedniego roku 
ogłoszonego Rokiem Wolontaria-
tu, kolejnym konkretnym działaniem 
pomocowym dla wspólnoty lokal-
nej, a zarazem cennym działaniem  
w ogłoszonym 2021 roku przez 
Wójta Gminy Celestynów Rokiem 
Życzliwości. Za dochód ze sprzeda-
ży nakrętek można otrzymać wózek 
inwalidzki, protezy czy inny sprzęt 
rehabilitacyjny. Dlatego został wy-
słany apel do wszystkich mieszkań-
ców gminy, aby okazali WIELKIE 
SERCA i przyłączali się do akcji. 
Minęły dwa miesiące. Niezwykle 
cieszymy się, że apel został wysłu-
chany, nie tylko przez uczniów, ale 
też innych mieszkańców gminy. Na 
zdjęciu widać jak pojemnik zapeł-
nia się, a to świadczy o niezwykłym 
zaangażowaniu lokalnej społecz-
ności w pomaganie potrzebującym. 
Tak trzymajmy! Zawsze pamiętajmy  
o innych!

W
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ŻYCZLIWOŚĆ
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Konkursowe Konkursowe 
bałwanki dziecibałwanki dzieci


