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Bóg stworzył człowieka i dał mu ziemię, 
by go żywiła: lasy zapełnione zwierzyną, 
wodę pełną ryb i pola ze złocistymi zbo-
żami. Mojżesz prowadząc lud do Ziemi 
Obiecanej karmił go plackami ze zbóż a 
my do dziś modląc się prosimy: „..chleba 
naszego powszedniego daj nam Panie”. 
Niestety tak się „jakoś porobiło”, że chleb 
w Polsce przez ostatnie 20 lat jest „dyżur-
nym chłopcem do bicia”. W Polsce, kraju, 
gdzie od wieków chleb był symbolem: zdro-
wia, szczęścia, dobrobytu. W Polsce, gdzie 
bochenki leżały w domu na honorowym  
miejscu, a nim się ukroiło pierwszą kromkę 
znaczyło się symbolem krzyża na spodzie, 
a gdy okruszek przypadkiem upadł na pod-
łogę z szacunkiem podnosiło się go i cało-
wało. W Polsce, gdzie do dziś dnia gości 
wita się bochnem chleba i solą. Już tak w 
naszym kraju nie jest. Spożycie pieczywa 
drastycznie spadło. Spadło do niewyobra-
żalnie niskiego poziomu 48 kg per capita 
rocznie (dane  GUS), to jest mniej niż po-
łowa spożycia sprzed 20 lat i spada nadal. 
Koszmar trwa. Co się takiego stało, że Po-
lacy odwrócili się od chleba? Nie stało się 
to przypadkiem. Nagonkę prowadzą różne 
dziwne „autorytety” medialne w rodzaju  re-
daktor Katarzyny Bosackiej „Wiem co Jem”, 
tabloidy typu „Fakt” itp. Wystarczy otworzyć 
Internet i zaraz dowiemy się, że: chleb jest 
niezdrowy oraz tuczy, że piekarze oszukują 
farbując chleb na ciemno, bo mąka razowa 
jest droga!, że w pieczywie jest więcej „che-
mii” niż mąki... Chleb w Polsce stał się „wro-
giem publicznym nr.1. Nie papierosy, nie al-
kohol czy nawet narkotyki a właśnie chleb. 
Oto potęga marketingu. - Tak dalej być nie 
może. Nie możemy dłużej milczeć i pozwa-
lać na taką niegodziwość – biją na alarm 

piekarze. Cóż, mamy obecnie taką sytu-
ację, że zagrożone jest zdrowie społe-
czeństwa. Chleb rzekomo tuczy? A co 
się wydarzyło? Chleba jemy dwa razy 
mniej niż 20 lat temu, a ludzi otyłych  
i chorych na choroby cywilizacyjne, jak 
cukrzyca, czy nadciśnienie jest obecnie 
trzy razy więcej. To jak jest z tym „złym 
chlebem„? Zjawisko drastycznego 
spadku spożycia chleba miało też miej-
sce w innych krajach Europy, również 
w Australii. Tam rządy reagowały.  Przy 
użyciu znacznych środków na edukację 
i reklamę przywrócono pieczywu należ-
ne mu miejsce na stole człowieka. 
U nas niestety nie doczekaliśmy się na 
taką rządową kampanię. Dlatego kilka 
lat temu grupa piekarzy i lekarz żywie-
niowiec założyła fundację „Chleb to 
Zdrowie”. Fundacja ta jest wehikułem, 
który ma za zadanie przywrócić do-
bre imię chleba i odwrócić spadkową 
tendencję spożycia pieczywa. - Naszą 
misją jest edukacja, zachęcanie do po-
znawania pieczywa, jego różnorodno-
ści, walorów odżywczych, smakowych 
i zdrowotnych, które przełożą się na 
trwałą zmianę nawyków żywieniowych 
– mówi jeden z piekarzy należący do 
Fundacji.
Za kilka dni zasiądziemy do świą-
tecznego stołu, na którym będą róż-
ne potrawy. Oby nie zabrakło też na 
nim chleba, który rozmnożył Syn Boży 
i dzielił się nim z ludźmi, jak teraz my 
kreślimy znak krzyża przed jego napo-
częciem. 

Andrzej Kamiński
Felieton z książki „Taniec polityków 

z diabłem”
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Życzenia wielkanocneŻyczenia wielkanocne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodzinyserdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.

Bożena ŻelazowskaBożena Żelazowska
Poseł na Sejm RPPoseł na Sejm RP

Życzenia WielkanocneŻyczenia Wielkanocne
Życzymy Państwu, aby te Święta Wielkanocne  Życzymy Państwu, aby te Święta Wielkanocne  

przepełnione były pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych. Niech radosny dzień przepełnione były pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych. Niech radosny dzień 
Zmartwychwstania Pańskiego odnowi Waszą wiarę i wniesie nadzieję,  Zmartwychwstania Pańskiego odnowi Waszą wiarę i wniesie nadzieję,  

a powracająca do życia natura będzie natchnieniem  a powracająca do życia natura będzie natchnieniem  
w codziennym życiu. W tym świątecznym czasie  w codziennym życiu. W tym świątecznym czasie  

przesyłamy Państwu serdeczne życzenia: Wesołego Alleluja!przesyłamy Państwu serdeczne życzenia: Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Gminy                     Wójt Gminy CelestynówPrzewodniczący Rady Gminy                     Wójt Gminy Celestynów
Romuald Ziętala                                          Witold Kwiatkowski Romuald Ziętala                                          Witold Kwiatkowski 

Z okazji Świąt Wielkanocnych: Z okazji Świąt Wielkanocnych: 
miłości, która jest ważniejsza od miłości, która jest ważniejsza od 

wszelkich dóbr, zdrowia, które  wszelkich dóbr, zdrowia, które  
pozwala przetrwać najgorsze. Pracy, pozwala przetrwać najgorsze. Pracy, 

która pomaga żyć.  która pomaga żyć.  
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, Uśmiechów bliskich i nieznajomych, 

które pozwalają lżej oddychać  które pozwalają lżej oddychać  
i szczęścia, które niejednokrotnie i szczęścia, które niejednokrotnie 

ocala nam życie.ocala nam życie.

Dariusz GrajdaDariusz Grajda
Radny Powiatu OtwockiegoRadny Powiatu Otwockiego

8 marca – Dzień Kobiet 8 marca – Dzień Kobiet 
Wszystkim Paniom z okazji minionego Dnia Kobiet składamy  Wszystkim Paniom z okazji minionego Dnia Kobiet składamy  
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i optymizmu  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i optymizmu  

w codziennym życiu.w codziennym życiu.
Aby uśmiech był zawsze na Waszych twarzach, a doświadczenia  Aby uśmiech był zawsze na Waszych twarzach, a doświadczenia  

doczesnego świata stały się siłą do podejmowania nowych wyzwań.doczesnego świata stały się siłą do podejmowania nowych wyzwań.

      Przewodniczący Rady                      Gminy Wójt Gminy      Przewodniczący Rady                      Gminy Wójt Gminy
        Romuald Ziętala                          Witold Kwiatkowski        Romuald Ziętala                          Witold Kwiatkowski
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W tym bowiem dniu uroczyście podpi-
sano umowę na budowę tunelu z do-
jazdami w ciągu drogi powiatowej ul. 
Jankowskiego w Celestynowie. 
W spotkaniu uczestniczyli on-line: An-
drzej Bittel - Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu 
do spraw przeciwdziałania wykluczeniu 
komunikacyjnemu; Arnold Bresch - Czło-
nek Zarządu PKP PLK SA, oraz osobi-
ście: Dariusz Olszewski - Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej; Paweł Kłos 
- Zastępca Dyrektora Regionu Central-
nego, Centrum Realizacji Inwestycji PKP 
PLK; Rafał Gorczyca - Wiceprezes War-
szawskiego Przedsiębiorstwa Mostowe-
go Mosty Sp. z o.o. Budownictwo s.k.; 
Paweł Zawada - Wicestarosta Powiatu 
Otwockiego; Witold Kwiatkowski - Wójt 
Gminy Celestynów; Romuald Ziętala - 
Przewodniczący Rady Gminy Celesty-
nów oraz radni i przedstawiciele prasy.
Całkowita długość nowego układu dro-
gowego wyniesie ok. 400 m, natomiast 
odcinek pod torami kolejowymi będzie 
miał długość ok. 24 m, przy szerokości 
ok. 15 m. 
W tunelu zostanie wybudowana jezd-
nia, chodnik, oświetlenie i pozostała in-

Podpisano umowę na budowę tunelu w Celestynowie
Dzień 24 lutego 2021 roku długo będzie wspominany przez przyszłe pokolenia, jako ten, który spo-
wodował lepsze i bezpieczniejsze życie mieszkańców Celestynowa, Gminy, Powiatu Otwockiego,  
a nawet części Mazowsza. Podobnie, jak tego dokonała ponad 100 lat temu budowa kolejowej linii 
nadwiślańskiej.

frastruktura towarzysząca. 
Inwestycja będzie realizowana w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt bu-
dowy, to ponad 30 mln zł. Zakończenie 
realizacji umowy przewiduje się w roku 
2023. 
Należy zaznaczyć, że cała inwestycja 
jest realizowana wspólnie przez Gminę 
Celestynów oraz PKP PLK SA ze środ-
ków unijnych w ramach projektu POIiŚ: 
„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniach linii kolejowych z drogami – 
Etap III” w kwocie 13 mln zł, ze środków 
Powiatu Otwockiego 2,5 mln zł oraz ze 

środków Gminy Celestynów ok. 14 mln 
zł.
- Wspólnym mianownikiem dla wszyst-
kich inwestycji w Krajowym Programie 
Kolejowym jest bezpieczeństwo – pod-
kreślił Minister Andrzej Bittel – Wiele jest 
jeszcze do zrobienia – ta inwestycja, 
jako jedna z wielu takich wielomiliono-
wych, ma właśnie za zadanie poprawę 
bezpieczeństwa. Głos zabrał również 
Arnold Bresch z PKP PLK SA. - Gdyby-
śmy tej inwestycji nie podjęli to sytuacja 
byłaby najprawdopodobniej dużo bar-
dziej uciążliwa, niż przez rozpoczęciem 
modernizacji LK 7. Po przywróceniu 
ruchu pociągów w grudniu ubiegłego 
roku pociągi jeżdżą po dwóch torach i 
mamy znaczący wzrost ruchu. W ciągu 
stycznia tego roku przejechało po tej 
trasie ok. 2200 pociągów, gdy weźmie-
my pod uwagę, że każdorazowo zamy-
kany jest przejazd na 3 minuty, to widać 
jak dużo czasu mieszkańcy spędzaliby 
pod rogatkami czekając na przejazd. 
Poprawiamy więc standard życia miesz-
kańców – podkreślił Arnold Bresch. Wy-
stąpienia podsumował Wójt Gminy Ce-
lestynów Witold Kwiatkowski: - Minęło 
ponad sześć lat wytężonej, wspólnej 
pracy, żeby doprowadzić do tego, aby 
mogła powstać ta niezwykle potrzebna 
inwestycja. Widzimy, jakie ruch kolejo-
wy generuje uciążliwości dla mieszkań-
ców, stąd też nasza determinacja, aby 
doprowadzić pomysł budowy tunelu do 

Od lewej: Paweł Kłos – z-ca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK, Rafał Gorczyca – wi-
ceprezes Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „Mosty” i Witold Kwiatkowski – wójt Gminy 
Celestynów
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Podpisano umowę na budowę tunelu w Celestynowie

skutku. Przedstawiciele PKP PLK okaza-
li nam zrozumienie, wyszli naprzeciw 
naszym oczekiwaniom. Zawarliśmy też 
porozumienie z Powiatem Otwockim, 
od którego uzyskaliśmy wsparcie finan-
sowe. Infrastruktura otwiera bramy do 
lepszej przyszłości – lepszego bezpie-
czeństwa, wyższego standardu życia i 
co ważne jest to inwestycja przyjazna 
dla środowiska – podsumował Wójt 

Kwiatkowski. Ponadto głos zabrali: 
Dariusz Olszewski i Romuald Ziętala. 
Odczytany został również list od Pana 
Adama Struzika - Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. Na ręce 
Wójta wpłynęły też pisma od poseł na 
Sejm RP Bożeny Żelazowskiej i radnego 
Powiatu Otwockiego Dariusza Graj-
dy. Wszyscy zaznaczyli, że inwestycja, 
której realizacja doszła do skutku dzięki 

determinacji Wójta Gminy Celestynów, 
jest ważna dla zapewnienia bezpie-
czeństwa i podniesienia standardu ży-
cia mieszkańców Celestynowa, całego 
Powiatu Otwockiego i Województwa 
Mazowieckiego. 
Wykonawcy życzymy powodzenia  
i szybkiego zakończenia prac.

AnKa

Gmina Celestynów pozyskała 4 mln zł dotacji z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego na tak ważną inwestycję w naszej Gminie – budowę tunelu  
w ul. Jankowskiego.

Po pozytywnej rekomendacji naszego wniosku przez Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał 4 mln zł, które zasilą 
inwestycję. Łącznie pozyskaliśmy zatem około 20 mln zł, przy kwocie całkowitej 
inwestycji na ponad 30 mln. zł. Podziękowania składamy całemu Zarządowi Woje-

wództwa Mazowieckiego z Pa-
nem Marszałkiem Adamem Stru-
zikiem na czele, radnym Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
oraz Pani Bożenie Żelazowskiej 
Poseł na Sejm RP za udzielone 
wsparcie dla Gminy Celestynów 
oraz wszystkim osobom zaanga-
żowanym w sprawę.

4 miliony zł od Marszałka na tunel
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18 lutego 2021 r. przedstawiciele władz 
gminy Celestynów podpisali umowę  
z firmą BKW Bogdan Tarnowski z Nasu-
towa na zaprojektowanie i wykonanie 
sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. 
Wojska Polskiego w Celestynowie. Ta 
sama firma już buduje inny odcinek sieci 
- w Glinie. 

Kanalizacja sanitarna na terenie ww. 
osiedla wielorodzinnego ma mieć dłu-
gość około 2 km. W ramach umowy 
wykonawca ma rok na przygotowanie 
dokumentacji technicznej, po czym przy-
stąpi do robót budowlanych. Te wg har-
monogramu mają się zakończyć do 31 

Kanalizowanie gminy postępuje
Gmina Celestynów kontynuuje duży projekt budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej. Są już wybrani 
wykonawcy i w toku są prace na terenie części Celestynowa, Gliny, Pogorzeli, Dąbrówki i Starej Wsi. 
Właśnie podpisana została umowa na projekt i budowę następnego odcinka - na osiedlu wieloro-
dzinnym przy ul. Wojska Polskiego w Celestynowie.

sierpnia 2022 r. Koszt wykonania tego 
zadania to ok. 1,118 mln zł.

W toku są prace na innych odcinkach 
budowy sieci (na różnych etapach):
• na terenie miejscowości  Dąbrówka 

i Stara Wieś  powstaje kanalizacja 
sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa 
o łącznej długości ok. 17 km za bli-
sko 19,4 mln zł. Wykonawcą jest tu 
firma SANTEX Kazimierz Czapka  
z Sędziszowa Małopolskiego. Prace 
budowlane planowo mają się za-
kończyć w sierpniu 2022 r. 

• w miejscowości  Glina  przy ulicach 
Otwockiej, Długiej, Polnej, Marii Dą-

Od lewej Bogdan Tarnowski - wykonawca i Piotr Rosłoniec - Zastępca Wójta Gminy Celestynów.

browskiej, Lubelskiej i Wilczej w bu-
dowie jest ok 2,6 km sieci kanaliza-
cyjnej. Koszt tego odcinka to niemal 
3 mln zł.   Zadanie ma być zrealizo-
wane do 1 grudnia 2021 r.

• w Celestynowie w toku jest budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. La-
skowskiej, ul. Radzińskiej, ul. Krótkiej, 
ul. Różanej, ul. Podleśnej w miejsco-
wości Celestynów. Koszt zadania to 
ok. 1,09 mln zł. Wykonawcą jest fir-
ma PHU STOLMEX Stanisław Ko-
złowski z Zamościa, która na realiza-
cję budowy ma czas do 30 listopada 
2021 r.

Budowa kanalizacji na terenie gminy 
Celestynów to projekt za niemal 40 mln 
zł, z czego ok. 20 mln zł Gmina pozy-
skała jako dofinansowanie unijne. 

Część zadania, na terenie Celestynowa 
już została wykonana. Z wygody sieci 
kanalizacyjnej mogą korzystać m.in. 
mieszkańcy ulic: Zwycięzców, Podgór-
na, Orzeszkowej, Szkolna, Witosa, Na-
rutowicza, Partyzantów.
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Instrukcja postępowania w przypadku chęci 
przyłączenia do sieci gazowej:

1. Wejdź na stronę Internetową Polskiej Spółki Gazow-
nictwa i pobierz wniosek o określenie warunków przyłą-
czenia do sieci gazowej (dostępny jest też przykładowy 
dokument, który umożliwi prawidłowe wypełnienie wniosku).

2. Do wniosku koniecznie dołącz plan zabudowy, szkic sytuacyjny lub mapę do 
celów informacyjnych, które uwzględnią aktualny stan rozgraniczenia działek. Na 
mapie zaznacz proponowaną lokalizację szafki gazowej.

Wniosek należy złożyć korespondencyjnie lub osobiście do Polskiej Spółki 
Gazownictwa. 
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej 
www.psgaz.pl lub pod nr tel. (22) 756-48-00 / (22)756-48-40

INWESTYCJE

Gazyfikacja gminy Celestynów

Mieszkańcy Gminy Celestynów bardzo 
często pytają o dalsze prace związa-
ne z podłączeniem sieci gazowej. Dla 
każdego jest to ważna inwestycja, po-
magająca chronić środowisko, ale też 
zapewniająca wygodę mieszkańców. 

W porozumieniu z Polską Spółką Ga-
zownictwa przedstawiamy plan na naj-
bliższe zadania:

Gazyfikacja Glina (ul. Na Skraju, ul. 
Polna, ul. Marii Dąbrowskiej): zadanie 
jest w trakcie realizacji;

Gazyfikacja Dyzin: zadanie jest w trak-
cie wykonywania dokumentacji projek-
towej.
Przewidywany termin realizacji doku-
mentacji projektowej: 02.2022 r. 
Dalsze decyzje odnośnie realizacji in-
westycji poznamy po wykonaniu doku-
mentacji projektowej;

Gazyfikacja Jatne: zadanie jest w trak-
cie realizacji; 

Gazyfikacja Pogorzel: zadanie jest w 
trakcie wykonywania dokumentacji pro-
jektowej.
Przewidywany termin realizacji doku-
mentacji projektowej: II kwartał 2022 r. 
Dalsze decyzje odnośnie realizacji in-
westycji poznamy po wykonaniu doku-
mentacji projektowej;

Gazyfikacja Ostrów – Ostrowik: za-
danie jest w trakcie wykonywania doku-
mentacji projektowej.
Przewidywany termin realizacji doku-
mentacji projektowej: 01.2022 r. 

Troska o środowisko jest zadaniem każdego z nas, podłączając gaz przyczyniamy się do ochrony 
tego, co nas otacza. 

Dalsze plany odnośnie realizacji inwe-
stycji prowadzone będą po wykonaniu 
zadania w miejscowości Wola Ducka, 
gm. Wiązowna;

Gazyfikacja Regut – Tabor – Podbiel:  
zadanie jest na etapie wstępnego pla-
nowania.
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SESJA

Podczas sesji Rady Gminy 25 marca wójt Witold Kwiatkowski nagrodził  v-mistrzów Polski U-14- fut-
salu z 2020 roku z RKS Bór Regut dziesięciomiesięcznymi stypendiami, a także podziękował  gmin-
nym jednostkom OSP za trwałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa lokalnego i czynny udział 
w programie „Żyjmy bezpiecznie”, który realizowany był we wrześniu ubiegłego roku z udziałem 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, przyznając zarządom sprzęt komputerowy.

Stypendia otrzymali: Zawodnicy U-14 
RKS Bór trenerów Mariusza Milewskie-
go i Daniela Wiącka, którzy zdobyli  
w 2020 roku Vice Mistrzostwo Polski  
w futsalu: Igor Jabłoński, Bartłomiej Sob-
ków, Adrian Ziubiński, Jan Zboina, Filip 
Wojtaś, Eryk Niemiec, Dawid Grzesz-
czak, Antoni Tomaszewski, Karol Smo-
lak, Michał Sobków, Karol Jastrzębski  
i Jakub Możdżonek. Symboliczny czek, 
w asyście prezesa RKS Bór Alberta 
Niemiec, odebrali: kapitan drużyny Fi-
lip Wojtaś i bramkarz Michał Sobków. 
Ponadto za znakomite osiągnięcia  
w tańcu w kategoriach: Jazz Dance 
Formation, Modern Formation, Moder-
n&Contemporary, TapDance i Belly 
Dance, stypendium otrzymał Grzegorz 
Szostak. Także stypendium otrzymała 
Barbara Kurdej – vice-mistrzyni Polski 
U-18 i U-20 w pchnięciu kulą. 

Sprzęt komputerowy z rąk: Wójta Witol-
da Kwiatkowskiego, przewodniczące-
go Rady Gminy Romualda Ziętali, Anieli 
Niemiec i st. bryg. Mariusza Zabrockie-
go odebrali przedstawiciele jednostek 
OSP.

Podczas obrad Rady Gminy przyjęto 
kilka uchwał, między innymi: Program 

Sesja z mistrzami i strażakami

opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych na lata 2021-2024 i wieloletni 
program gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Celestynów na 
lata 2021-2024. Treść uchwał na stronie 
internetowej BIP Gminy Celestynów, jak 
też filmowy przebieg sesji. Na zakoń-
czenie obrad Wójt i Przewodniczący 
Rady złożyli radnym i sołtysom świątecz-
ne życzenia wielkanocne.

Red.
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Gmina Celestynów jest w trakcie ogłaszania przetargów  na wykonawstwo przebudowy dróg gmin-
nych. Otwarcie ofert planowane jest na początek kwietnia. Podpisanie umów z wyłonionymi Wyko-
nawcami przewiduje się na miesiąc maj br. 

Planowane inwestycje  drogowe

Ulice, planowane do przebudowy to:
1. ul. Kolejowa w Starej Wsi w ramach zadania inwestycyj-
nego pn.: „Przebudowa ul. Kolejowej w Starej Wsi”. Długość 
przebudowywanej ulicy wynosić będzie 194 mb. 

2. ul. Ludowa w Celestynowie w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn.: Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Ce-
lestynów”. Długość przebudowywanej ulicy wynosić będzie 
134 mb.

3. ul. Dębowa w Celestynowie w ramach zadania inwestycyj-
nego pn.: Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celesty-
nów”. Długość przebudowywanej ulicy wynosić będzie 157 mb.

4. ul. Paprociowa w Zabieżkach  w ramach zadania inwe-
stycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Paprociowej i ul. Ziołowej  
w Zabieżkach”. Długość przebudowywanej ulicy wynosić bę-
dzie 78 mb.

5. ul. Ziołowa w Zabieżkach w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn.: „Przebudowa ul. Paprociowej i ul. Ziołowej  
w Zabieżkach”. Długość przebudowywanej ulicy wynosić bę-
dzie 150 mb.

6. droga usytuowana na dz. ew. nr 362 w Jatnym tj. „Kozie 
Górki” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej  dz. nr ew. 362 w Jatnym”. Długość przebudo-
wywanej ulicy wynosić będzie 430 mb.

7. ul. Wesoła w Celestynowie w ramach zadania in-
westycyjnego pn.: „Przebudowa dróg po kanalizacji  
w Gminie Celestynów”. Długość przebudowywanej ulicy wy-
nosić będzie 238 mb.

8. ul. Widok w Celestynowie w ramach zadania inwestycyj-
nego pn.: „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Ce-
lestynów”. Długość przebudowywanej ulicy wynosić będzie 
293 mb.

9. ul. Radzińska w Celestynowie w ramach zadania inwe-
stycyjnego pn.: „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie 
Celestynów”. Długość przebudowywanej ulicy wynosić bę-
dzie 363 mb.

10. ul. Sucharskiego w Celestynowie w ramach zada-
nia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg po kanalizacji  
w Gminie Celestynów”. Długość przebudowywanej ulicy wy-
nosić będzie 260 mb.

11. ul. Otwocka w Celestynowie w ramach zadania inwe-
stycyjnego pn.: „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie 
Celestynów”. Długość przebudowywanej ulicy wynosić bę-
dzie 350 mb.

Przebudowa prawie wszystkich ulic polegać będzie na wy-
konaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Tylko na 
ulicach: Zioława i Paprociowa w Zabieżkach planowana jest 
nawierzchnia z kostki brukowej. Oprócz tego zostaną wy-
konane zjazdy i dojścia do posesji, poboczy, odwodnienie, 
progi zwalniające, stała organizacja ruchu. W przypadku ul. 
Kolejowej w Starej Wsi wykonany zostanie dodatkowo rów-
nież chodnik.

Ul. Kolejowa w Starej Wsi

Ul. Sucharskiego w CelestynowieUl. Widok w Celestynowie
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NASI SAMORZĄDOWCY

Andrzej Kamiński - Jest Pan gminnym 
radnym. Jak z perspektywy dwóch 
kadencji ocenia Pan zmiany, jakie za-
szły i jakie zachodzą w naszej Gminie,  
a szczególnie w Celestynowie, gdzie 
Pan mieszka?
Łukasz Lewandowski - Ostatnie lata to 
kilometry zbudowanych i wyremonto-
wanych dróg w samym Celestynowie, 
jak i w miejscowościach należących 
do naszej Gminy. To również ogrom-
ne nakłady na podnoszenie poziomu 
bezpieczeństwa, co roku jednostki OSP  
z naszej Gminy otrzymywały nowy wie-
lofunkcyjny wóz bojowy, jak również 
inne potrzebne sprzęty do wyposażenia 
bojowego, to kolejne inwestycje w bez-
pieczeństwo przez doświetlanie przejść i 
montaż oświetlenia ulicznego, to również 
duże nakłady w kulturę i wychowanie 
fizyczne naszej młodzieży, przez orga-
nizację różnego rodzaju wydarzeń.  Bar-
dzo dużo się wydarzyło, dużo się dzieje. 

AK - Jakie plany na tę kadencję?
ŁL - Ta kadencja jest bardzo trudną ka-
dencją, przede wszystkim z uwagi na 
zakres, złożoność i planowany koszt 
inwestycji, które Gmina rozpoczęła, lub 
za chwilę rozpocznie. Należy tu wspo-
mnieć o trwającej obecnie budowie ka-
nalizacji, inwestycja bardzo oczekiwa-
nia, szalenie potrzeba, która podniesie 
komfort życia mieszkańców, ale z dru-
giej strony również bardzo kosztowna. 
Obecnie największym wyzwaniem 
dla naszej Gminy będzie także roz-
poczęcie budowy tunelu pod torami 
w ciągu ulicy Jankowskiego, to in-
westycja, która znacząco poprawi 
bezpieczeństwo, jak również jakość 
poruszania się pomiędzy wschodnią  
i zachodnią częścią Celestynowa. Już 
dziś można zaobserwować ciągnące 
się korki przed zamkniętymi szlabanami, 
a zgodnie z zakładanym planem ilość i 
częstotliwość pociągów znacznie się 
zwiększy, pojawią się również pociągi, 
które bez zatrzymania w Celestynowie 
będą osiągać duże prędkości, to tylko 
jeszcze bardziej wydłuży czas oczeki-
wania na przejazd. Należy wspomnieć, 
że to inwestycja, na którą Gmina razem 
z PLK pozyskały 13 milionów dofinanso-

Priorytetem nowe inwestycje
Z radnym Łukaszem Lewandowskim z Celestynowa rozmawia Andrzej Kamiński

wania z projektów unijnych, z Powiatu 
Otwockiego 2,5 mln zł i od Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 4 mln zł, 
są to kwoty, których nie możemy stracić. 
Kolejną inwestycją, którą jako radni 
chcielibyśmy, aby się wydarzyła w na-
szej kadencji jest rozbudowa szkoły  
w Starej Wsi, szkoła, która jest obecnie 
za mała jak na występujące potrzeby, 
występuje tam zjawisko dwuzmianowo-
ści co powoduje, że dzieci często do 
późnych godzin są w szkole. 
To też kontynuacja remontów nawierzch-
ni dróg w Gminie Celestynów, trzeba 
sobie powiedzieć, że są to najbardziej 
oczekiwane przez mieszkańców in-
westycje, poprawiają komfort i przede 
wszystkim podnoszą bezpieczeństwo. 

AK - Czego najbardziej oczekują 
mieszkańcy od Gminy? Jakie są najpil-
niejsze inwestycje według nich, a jakie 
udało się już przeprowadzić?
ŁL - Mieszkańcy oczekują głównie in-
westycji w infrastrukturę, to głównie re-
monty dróg i chodników. To również 
budowa infrastruktury w postaci budowy 
sieci kanalizacji, jak również przydomo-
wych oczyszczalni. Często rozmawiamy 
również o rozbudowie sieci gazociągu  
w naszej gminie, niestety tutaj gmina 
może tylko zabiegać i wspierać, takie 
inwestycje, co skutecznie czyni. Dzięki 
temu gaz już jest w Dąbrówce, Starej 
Wsi, a buduje się w Glinie, Dyzinie i 
Jatnym. Ostatecznie decyzję podejmują 
zewnętrzne podmioty jak PGNIG.
Na pewno jednym z głównych tematów 
o którym rozmawiamy z mieszkańcami, 
to temat budowy tunelu, wiemy z tych 
rozmów, że jest to bardzo przez miesz-
kańców oczekiwana i ważna inwesty-
cja, zapewne również przez to, że ma 
już swoją długą i burzliwą historię.

AK - Dał się Pan poznać jako radny, 
któremu zależy na dobru nie tylko 
miejscowości Celestynów, ale także 
mieszkańców całej Gminy. To słuszne, 
ale czy jest coś, co najbardziej chciał-
by Pan przeforsować w radzie dla 
swojej miejscowość.
ŁL - Z pewnością są to dalsze inwesty-
cje w infrastrukturę i poprawę bezpie-

czeństwa. Od początku mojej kadencji 
zabiegam o budowę chodnika wzdłuż 
ulicy Wrzosowej, tak aby dzieci przyby-
wające i opuszczające szkołę podsta-
wową mogły bezpiecznie się poruszać.
Na pewno jest to modernizacja i roz-
budowa placu zabaw dla naszych 
najmłodszych dzieci, Celestynów i jego 
mieszkańcy zasługują na znacznie więk-
szy i atrakcyjniejszy.
Ale to co najbardziej chciałbym zrealizo-
wać, to jest to budowa ścieżki rowerowej 
dookoła gminy Celestynów. Nasza Gmina 
ma niewątpliwie ogromne walory krajo-
brazowe, które najlepiej można docenić 
w trakcie jazdy na rowerze. Ścieżka po-
prowadzona przez lasy, przy zbiorniku 
wodnym „Żółw”, dalej do malowniczo po-
łożonej Ponurzycy, czy przez „Bagno Ca-
łowanie” w Podbieli, powrót przez Bunkry 
w Dąbrówce, na pewno bardzo mocno 
uatrakcyjniłaby naszą gminę.
Nie mniej jednak wiem, że każdy radny  
i każda miejscowość w naszej Gminie ma po-
dobne potrzeby, o wszystkich wspólnie rozma-
wiamy, wszystkie potrzeby są ważone i oma-
wiane na warsztatach budżetowych. Wiemy, 
że każda inwestycja znajdzie swoje miejsce  
w planie inwestycji. 

AK - Może chce Pan coś powiedzieć 
do swoich wyborców, czy też do 
wszystkich mieszkańców Gminy?
Bycie radnym Gminy Celestynów to 
ogromny zaszczyt. Pomimo że jeste-
śmy obecnie w dosyć trudnym okresie,  
w okresie największych w historii gmi-
ny inwestycji, w okresie nieprzewidy-
walnym choćby z powodu pandemii, 
to nadal jest w nas duża determinacja  
i zaangażowanie jak na samym począt-
ku kadencji. Bardzo wszystkim dziękuje i 
życzę DUŻO ZDROWIA 
AK – Dziękuję za rozmowę.
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My niżej podpisani, zwracamy się do Pana Ministra z wnio-
skiem o uchylenie decyzji nr 110/2020 Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 grudnia 
2020 r., dotyczącej wpisania do rejestru zabytków nierucho-
mych otoczenia zabytkowej willi wraz z zielenią leśną w Ce-
lestynowie przy ul. Św. Kazimierza 16.
 
Decyzja ta jest wydana według nas bezpodstawnie, obej-
muje swoim zakresem pas kolejowy i drogi publiczne, w tym 
drogę powiatową ul. Jankowskiego w Celestynowie, na której 
Gmina Celestynów rozpoczęła realizację ważnej społecznie 
oraz oczekiwanej od lat przez kilka tysięcy mieszkańców in-
westycji. Wybudowanie tunelu pod linią kolejową znacząco 
poprawi bezpieczeństwo, komfort życia kilkutysięcznej miej-
scowości oraz pozytywnie wpłynie na klimat.
 
W dniu 24 lutego br. Gmina Celestynów i PKP PLK S.A. 
podpisały umowę z wykonawcą na realizację tej inwestycji,  
a uczestniczący w tym wydarzeniu Wiceminister Infrastruktury 

Apel mieszkańców 
do Pana Wicepremiera  

Piotra Glińskiego Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Pan Andrzej Bittel wskazał, jak ważna jest to inwestycja, za-
równo dla PKP, jak i mieszkańców.
 
Zadanie to, o wartości ponad 30 mln zł, Gmina realizuje 
wspólnie z PKP PLK S.A., przy współfinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej i Powiatu Otwockiego. Jest ono realizowane 
na linii kolejowej nr 7, która stanowić będzie „Szprychę nr 5” 
komunikacji kolejowej łączącą woj. lubelskie z priorytetową 
inwestycją rządową jaką jest Centralny Port Komunikacyjny, 
co jeszcze bardziej podnosi potrzebę jej realizacji. Decyzja 
Konserwatora może spowodować zwiększenie kosztów, 
utrudnić realizację lub wydłużyć czas wykonania inwestycji, 
co przy realizacji jej ze środków UE, może skutkować utratą 
kilkunastomilionowej dotacji.
 
Mając na uwadze interes publiczny, oczekiwania obywateli, 
bezpieczeństwo użytkowników dróg i kolei oraz poprawę ja-
kości środowiska, wnioskujemy jak na wstępie.

Mieszkańcy wg. załączonej listy

Radni Gminy Celestynów oraz sołtys sołectwa Celestynów zebrali ponad 700 podpisów wśród miesz-
kańców w sprawie apelu do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Apel dotyczy uchyle-
nia decyzji dotyczącej wpisania do rejestru zabytków nieruchomych otoczenia zabytkowej willi wraz  
z zielenią leśną w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 16.
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Dziesięć małżeńskich par, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt 
i więcej lat, spotkały się w Urzędzie Gminy 23 i 24 lutego 
z Wójtem Gminy Celestynów Witoldem Kwiatkowskim, który 
w towarzystwie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ilony To-
masiewicz, uhonorował pary „Medalem za Długoletnie Poży-
cie”, przyznanym przez Prezydenta RP, dyplomem, bukietem 
kwiatów i gadżetami Gminy. Ponadto złożył życzenia długich 
jeszcze lat wspólnego życia. – Nie sztuką jest zakochać się  

Medale za długoletnie  
pożycie małżeńskie

i kochać, ale sztuką jest kochać tę jedyną, wybraną osobę do 
końca swoich dni. Państwo świadczycie, że tej sztuki dokonu-
jecie – powiedział Wójt Witold Kwiatkowski i dodał: Jesteście 
Państwo przykładem dla młodszych pokoleń, że mimo napo-
tykanych na swojej drodze problemów, można żyć razem  
i je wspólnie pokonywać. Wszystkiego najlepszego na dalsze 
lata: zdrowia i miłości najbliższej rodziny.

Alina i Henryk ChodkiewiczAlina i Henryk Chodkiewicz

Krystyna i Ferdynand SoszkaKrystyna i Ferdynand Soszka

Bogumiła i Henryk RosłoniecBogumiła i Henryk Rosłoniec

Jadwiga i Sylwester WlilczyńscyJadwiga i Sylwester Wlilczyńscy

ZŁOTE GODY

Serdecznie gratuluj emy!
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ZŁOTE GODY

Bogumiła i Tadeusz KamińscyBogumiła i Tadeusz Kamińscy

Zofia i Wiesław WłodarczykZofia i Wiesław Włodarczyk

Janina i Aleksander KrzemińscyJanina i Aleksander Krzemińscy

Zdzisław i Małgorzata OlszewscyZdzisław i Małgorzata Olszewscy

Ewa i Ryszard KrzemińscyEwa i Ryszard Krzemińscy

Halina i Czesław JałochaHalina i Czesław Jałocha

Serdecznie gratuluj emy!
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W pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych udawano się 
drogą przez las do kościoła w Osiecku na rezurekcję. 
Podczas drogi powrotnej z mszy zwyczajem było, że 
ścigano się furmankami, aby przyjechać do wsi przed 
innymi. Jak mówiła Helena Kozera. - Na Wielkanoc to 
kto pierwszy do domu przyjedzie to mu się owies uro-
dzi. Po powrocie z kościoła cała rodzina zasiadała 
wspólnie do śniadania, gdzie przed rozpoczęciem je-
dzenia każdy najpierw próbował pokarmów ze świę-
conki. Powszechnym zwyczajem było też, że wieczorem 
tego dnia także chodzono po domach, podobnie jak  
w święta Bożego Narodzenia. Opowiadała o tym Mi-
chalina Zgutka. Na Wielkanoc to chodzili i jajka zbierali,  
z pierwszego dnia świąt na drugi. Jaja to było w zasadzie 
hasło, bo brali co kto dał, także i pieniądze. Kiedyś to było 
weselej.

Natomiast w drugi dzień świąt był Lany Poniedziałek.  
W ten dzień chodzono po wsi i polewano się nawzajem 
wodą. Zwyczaj powszechnie znany i lubiany, budził wie-
le śmiechu wśród młodzieży (zwłaszcza męskiej, bo wśród 
wiejskich dziewcząt było z tym różnie). Wiejscy kawalero-
wie prześcigali się w tym, kto kogo więcej poleje, przy czym 
zwykle polewano przedstawicielki płci przeciwnej. Jak to 
wyglądało w praktyce opowiadała Michalina Zgutka… 

Wspomnienia Wielkanocy  
w Zabieżkach

W „lany poniedziałek”, jak było ciepło to dziewczyny przy 
studni zlewali. W domach na podłodze to woda płynęła po 
mieszkaniu, a teraz jakby komu w mieszkaniu wylał to by cię 
do sądu podał. Brało się wiadro i „luuuu” – się lało. Ta, która 
była najwięcej zlana to miała największe powodzenie. Była 

zadowolona, że ma największe po-
wodzenie.

Z czasem zwyczaj ten powoli się cy-
wilizował. Dalej polewano się wodą, 
ale już zdecydowanie w mniejszych 
ilościach. 

Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego 
stulecia, przez pewien czas można 
było zaobserwować wynaturzoną 
formę tego zwyczaju, kiedy to grupy 
nastolatków biegając po wsi polewa-
ły wodą praktycznie wszystkich, bez 
względu na wiek oblewanych osób  
i panującą pogodę.  

Andrzej Mazek
(fragment z książki  
o historii Zabieżek)

HISTORIA

Przed Świętami Wielkanocnymi, ze względu na Wielki Post, nie urządzano zabaw. W Wiel-
ką Sobotę przyjeżdżał ksiądz z Osiecka, aby poświęcić pokarmy, tzw. święconki. Z tej ra-
cji, że nie było we wsi ogólnie dostępnego miejsca, gdzie mogłyby one być postawione  
i czekać na poświęcenie, znoszono je do domu rodziny Galasów (obecnie posesja nr 28 przy ul. 
Żurawinowej - przyp. autora). Od momentu poświęcenia pokarmów i przyjścia do domu nie obo-
wiązywał już ścisły post. 
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Modli się, co widać po ruchu warg, ale 
oczy jego spoglądają na misę wypeł-
nioną jadłem: jajami, pętem kiełbasy i 
pajdami chleba. W oczach widać łak-
nienie. Wspierając się ciężko na kiju, 
wstaje, sięga po misę i przysiada na 
kamieniu. Zaczyna łapczywie jeść: gry-
zie kiełbasę, chleb i obiera jajko. Po za-
spokojeniu pierwszego głodu, podnosi 
głowę i oczami wodzi po okolicy.
- Boże mój. Dobry tu lud, bogoboj-
ny, ufny Tobie i ludziom – mruczy pod 
nosem, żując wolno kiełbasę. – A ja-
każ  piękna ziemia. Ziemia kołbielska. 
Pachnąca kwieciem i chlebem. Gdy 
się przyłoży do niej ucha, słychać szum 
wierzb, grusz stojących samotnie w 
polu, co w upalny dzień dają schro-
nienie żeńcom czy choćby wytchnienie 
dziadom wędrownym i słychać orzeź-
wiające pluskanie o kamienie wody  
w Świdrze. Nieraz słychać też śpiew 
kobiet piorących kijankami odzienie 

nad brzegiem rzeki, ich pogaduszki czy 
swady. To wszystko miłe uchu a i oczy 
można nacieszyć, gdy pastuszka młoda 
bydło przegania albo siano przerzuca. 
I te młyny, co huczą, przeganiając ławi-
ce kiełbi. Jakże one smaczne, gdy nad 
ogniskiem pieczone, aż ślinka leci nawet 
teraz, gdym głód zaspokoił jadłem z Jo-
ści, co ludzie przynieśli dla wędrowców 
w ten Boży Poniedziałek Wielkanocny.
Po drodze obok przejeżdża furman-
ka  wypełniona młodymi chłopakami. 

HISTORIA

Śmigusowe zaloty
Przed kapliczką Joście w Głupiance klęczy dziad i modli się. W ręku miętosi kaszkiet, a drugą wspie-
ra na kosturze. Siwe długie włosy opadają na szarą od kurzu koszulę, którą osłania półkożuszek  
a łatane w wielu miejscach portki wpuszczone ma w cholewy, bardzo schodzonych, butów.

Śmieją się i tak głośno pogadują, że pa-
sące się opodal konie i krowy aż skubać 
przestały, spoglądając na przejeżdża-
jącą drogą kompanię. Również doglą-
dająca ich dziewczyna urwała piosen-
kę w pół taktu. Aż żal, bo pieśń piękna, 
zrodzona z tej ziemi, niczym chaber czy 
maciejka:  
Kołbieli, Kołbieli, ty moja wioseczko, 
Gdyby nie te doły, byłoby miasteczko,  
Gdyby nie te doły i nie ta murawa, 
Byłaby, ach, byłaby z Kołbieli Warsza-
wa...
- Pewnie jadą ze śmigusem - mruczy 
dziad pod nosem, odprowadzając 
wesołą furmankę wzrokiem. – Chłopo-
ki jadu pomoczyć dzieuchy. Bedo une 
piszczeć, ale w duchu radować, co ich 
nie pominięto: znaczy urodne i do za-
mężcia wybrane. Znaczy weselisko bę-
dzie, że hej. To i dla dziada gościniec 
się najdzie – snuł plany wędrowiec.    
  Furmanka z fasonem zajeżdża pod 

chałupę. Chłopaki wpadają z hukiem 
na podwórze, na którym natykają się 
na dziewczynę idącą po wodę do 
studni. Jeden z chłopaków porywa 
dziewczynę na ręce i niesie pod studnię  
z żurawiem. Inny wyciąga wiadro wody 
i wlewa do koryta obok studni. Dziew-
czyna ląduje w nim, głośno krzycząc  
i wzywając pomocy. Z domu wybiega 
matka i dwóch synów. Widząc jednak 
co się dzieje, zatrzymują się przy gan-
ku i zaczynają dopingować chłopa-

ków. Jeden z braci cofa się do domu  
i wyciąga z niego młodszą siostrę. Za-
raz któryś z przybyłych pochwytuje ją  
i oblewa wodą z wiadra. Słychać pisk  
i głośne pokrzykiwania chłopaków: po-
lej ją, polej. Po krótkiej kąpieli w korycie, 
chłopak wyciąga dziewczynę, która 
ocieka wodą. Poprawia jej opadające 
na oczy mokre włosy i otula ramieniem. 
Ona się odsuwa zręcznie, ale w oczach 
widać błysk zadowolenia. Patrzy mu  
w oczy a on jej. Z chaty wychodzi ojciec 
z flaszką i kieliszkami. Częstuje śmiguśni-
ków. Wypijają do dna. Matka podtyka 
kiełbasę i jaja. Rwą ją z pęta i zagry-
zają. Jajka chowają po kieszeniach. 
Śmieją się i przygadują, przebranym 
już w suchy odziewek, dziewczynom. 
Po długiej i zwykle mroźnej zimie, po 
wieczorach spędzanych w domach, 
gdzie kobiety z dziewczynami darły 
pierza a mężczyźni naprawiali uprząż 
i narzędzia, po długim poście, nastę-

pował wreszcie czas wiosenny, a więc 
ożywionych prac w polu i obejściu.  

I następował też czas ożywienia i często 
spełnienia, namiętności. Młodzi, którzy 
do siebie coś poczuli, podczas wieczor-
nic jesiennych i zimowych, teraz pragnę-
li jednego: połączenia się w kościele.

Andrzej Kamiński
Fragment scenariusza filmu „Wesele 

Kołbielskie”
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

6 lutego przypadała 105. rocznica urodzin por. Józefa Czu-
my „Skrytego”. Urodzony w Niepołomicach, walczył pod 
Lwowem, przez Francję dotarł do Wielkiej Brytanii, jako je-
den z 316 Cichociemnych działał na „linii otwockiej”. Orga-
nizował akcje w Pogorzeli i Celestynowie. Zabity w 1944 r. 
Patron nieistniejącego już Gimnazjum w Celestynowie.
Uczniowie klas IV - VIII ze szkoły w Celestynowie im. Bata-
lionu „Zośka” wykonywali zadania, podczas których pozna-

li historię „Skrytego”. Dla zainteresowanych link do materiałów o por. J. Czumie 
„Skrytym”. https://tiny.pl/rjs26 
#czuma #cichociemni #skryty

105. rocznica urodzin 
„Skrytego”

Józef Czuma był synem Józefa i Marii z domu Terczyńska i krewnym Ignacego Czumy. Ukończył gimnazjum w Bochni, 
egzamin dojrzałości składając w 1934 roku oraz szkołę podchorążych. 1 października 1938 roku otrzymał promocję 
oficerską. W kampanii wrześniowej brał udział w obronie Lwowa. Przez krótki czas przebywał w niewoli niemieckiej, uciekł  
i 4 grudnia przedostał się na Węgry a następnie do Francji i Wielkiej Brytanii.
Po ukończeniu kursu w zakresie dywersji, 29 listopada 1942 roku został zaprzysiężony jako cichociemny, 1 stycznia 1943 
roku awansowany do stopnia porucznika. Zrzucony do kraju w nocy z 17 na 18 lutego 1943 roku, odniósł kontuzję pod-
czas lądowania. Po aklimatyzacji i dojściu do zdrowia został przydzielony do Kedywu Okręgu AK Warszawa, dowodził 
własnym oddziałem. Na jego czele wykonał szereg akcji dywersyjnych i sabotażowych w okolicach Warszawy, Otwoc-
ka i Celestynowa.
Poszukiwany przez Gestapo, został aresztowany 12 lipca 1944 roku w centrum Warszawy. Osadzony w alei Szucha, 
został zamordowany, najprawdopodobniej zakatowany podczas przesłuchania 19 lipca.

Razem pomagamy
Miło nam poinformować, że 
nasza Szkoła w Starej Wsi 
przystąpiła do akcji ”Razem na 
Święta” pod patronatem Da-
riusza Piontkowskiego Ministra 
Edukacji Narodowej.

W ramach przedsięwzięcia zachęcano 
uczniów do podjęcia działań z zakre-
su wolontariatu, m.in.: pomocy osobom 
starszym w przedświątecznych zaku-
pach i porządkach, przygotowania 
świątecznych kartek z życzeniami dla 
pacjentów lokalnych szpitali/hospicjów, 
zorganizowania zbiórki darów dla lo-
kalnego schroniska dla zwierząt, czy 
wsparcia organizacji oferującej pomoc 
Polakom mieszkającym na Kresach.
Młodsi uczniowie naszej Szkoły wraz 
z pedagogiem p. Dorotą Ziółek wyko-
nali kartki świąteczne dla Pań z Domu 
Seniora sąsiadującego z naszą szkołą, 
starsi własnoręcznie upiekli ciasto, które 
zanieśli również do naszych sąsiadek. 
Było sympatycznie i rodzinnie.

Szkolny Klub Wolontariatu

Śniegowe rzeźby  
w Regucie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Re-
gucie, korzystając z zalegającego 
wszędzie śniegu, postanowili rzeźbami 
ozdobić teren wokół budynku swojej 
szkoły. Oto kilka arcydzieł:
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Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób 
80+ i 70+

Zapisy były możliwe zgodnie z kolejnością szczepień w Pol-
sce, którą określa Narodowy Program Szczepień.
• W piątek 15 stycznia od godziny 24.00 otwarta została 

rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku 
życia.

• Seniorzy  mogli zarejestrować się na konkretny termin 
szczepienia w wybranym przez siebie punkcie – nie ma 
rejonizacji.

• 22 stycznia otwarta została rejestracja dla osób powy-
żej 70 roku życia.

• Szczepienia dla obu grup (80+ i 70+) rozpoczęły się 
25 stycznia.

Na szczepienie mogły umówić się osoby, którym system 
wystawił automatycznie skierowania na podstawie ich nr. 
PESEL. Od 15 stycznia takie skierowania zostały wystawio-
ne osobom 80+, a od 22 stycznia osobom 70+. Skierowanie 
to jest ważne przez 60 kolejnych dni. E-skierowanie nie bjast 
przekazywane do Pacjentów, jest widoczne tylko dla osób 
obsługujących proces rejestracji poprzez Infolinię NFZ. 

Pacjenci nie muszą podejmować żadnych czynności, aby 
wystawiono im skierowanie.

Rejestracja osób powyżej 65 lat
11 marca uruchomiona została rejestracja na szczepienia dla 
osób w wieku 69 lat.
Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogra-

mem

DATA GRUPA

11.03 - 13.03 Rocznik 1952

18.03 - 20.03 Rocznik 1952 - 1954

22.03 - 24.03 Rocznik 1952 - 1956

25.03 - 27.03 Grupa 70+

Osoby z grupy wiekowej 65-69 lat włącznie będą szcze-
pione szczepionką wektorową  firmy Astra Zeneca.

Uwaga! Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstar-
szym, ale to nie znaczy, że jeśli miną 
podane terminy, seniorzy z danej gru-
py wiekowej nie będą mogli zapisać 
się później.
Przykład: jeśli 69-latek nie za-
rejestruje się na szczepienie  
w dniach 11-13 marca, nadal będzie 
mógł to zrobić w późniejszym terminie.

Realizacja programu szczepień 
w Celestynowie

INFORMACJE

Jesteś przewlekle chory? Nie zwlekaj i zaszczep się prze-
ciw COVID-19
Rejestracja pacjentów onkologicznych, dializowanych, po 
przeszczepach i mechanicznie wentylowanych rozpoczęła 
się 10 marca 2021 r. a szczepienia - 19 marca. 

Jak zapisać się na szczepienie? 
Przez ogólnopolską infolinię NFZ 989 (lub 22 62 62 989), 
albo - poprzez Internetowe Konto Pacjenta(wymaga po-
siadania lub założenia profilu zaufanego. System ten za-
proponuje pięć dostępnych terminów w punktach szcze-
pień w pobliżu adresu podanego na koncie pacjenta). Lub 
- dzwoniąc do  punktu szczepień SPZOZ w Celestynowie:  
tel.     22 506 51 71, 605 11 5277, 695 252 956
Możesz zapisać się sam, lub może Cię zapisać ktoś bliski  
z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefo-
nu komórkowego osoby zgłaszanej do zaszczepienia. W ten 
sposób możesz też zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.

Na podany numer telefonu otrzymasz wiadomość SMS z po-
twierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie oraz przypo-
mnienie w przeddzień szczepienia.

Realizacja Narodowego Programu Szczepień w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ce-
lestynowie.

Szczepionka / 
Nazwa

Liczba zaszcze-
pionych
Dawka I

Liczba zaszcze-
pionych
Dawka II

Łącznie poda-
nych Dawek

Pfizer/ 
Comirnaty

300 210 510

Informacja dla osób niepełnosprawnych oraz ze szcze-
gólnymi potrzebami nt. dowozu do Punktu Szczepień

• Mieszkańcy Celestynowa mający obiektywne i niemoż-
liwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu za-
mieszkania punktu szczepień, mogą skorzystać z trans-
portu zapewnionego przez gminę.

Informacja nt. mobilnych punktów szczepień, dla osób 
leżących, które nie mogą zostać przewiezione do punktu 

szczepień.
Potrzebę skorzystania z Mobilnego 
Punktu Szczepień należy zgłaszać tele-
fonicznie do SPZOZ w Celestynowie, 
który wraz z odpowiednią dokumen-
tacją medyczną zgłosi szczepienie 
pacjenta do konkretnego Mobilnego 
Punktu Szczepień.

Ewa Gabryś
Naczelna pielęgniarka SP ZOZ  

w Celestynowie
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NASZE UROCZYSTOŚCI

„Ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych kamyków”
(przysłowie chińskie).

Przed zaostrzeniem obostrzeń dotyczą-
cych spotkań realizowano zbiórki zgod-
nie z zasadami w małych grupach oraz 
na świeżym powietrzu, aby zapewnić 
bezpieczeństwo wszystkim harcerzom.
Niestety, ze względu na panującą sytu-
ację trzeba było wstrzymać się od takich 
form uczestniczenia w życiu harcerskim. 

Pomimo tego harcerze się nie podda-
ją. Uczestniczą w zdalnych zbiórkach, 

WIELKI SUKCES UCZNIA  
Z REGUTA
Z ogromną satysfakcją spieszymy pochwalić się, że 
uczeń V klasy Szkoły Podstawowej w Regucie, Do-
rian Radzikowski, wywalczył III miejsce w odbywa-
jących się 23 stycznia 2021 roku w Mińsku Mazo-
wieckim zawodach Grand Prix Polski w Kickboxingu.

Dorian od września 2020 roku trenuje kickboxing 
w klubie Walhalla Fight Club w Mińsku Mazowiec-
kim. Od stycznia bieżącego roku posiada licencję 

zawodnika Polskiego Związku Kickboxingu 
(PZKB). Do zawodów Grand Prix Polski zo-
stał nominowany przez swój klub, a kate-
gorię light contact (walka ciągła), w której 
startował, wybrał sobie sam.

Gratulujemy!!! Życzymy wytrwałości i dal-
szych sukcesów sportowych.

Red.

Harcerstwo w czasie pandemii

które odbywają się na różnych plat-
formach. Poruszane są na nich wszela-
kie  zagadnienia, m.in. o ekosystemie i 
przyrodzie. Przez drużynowych zleca-
ne są także różne zadania,  takie jak 
wykonanie nawiązujących do tematu 
zbiórki zadań manualnych,  rozwiązy-
wanie quizów, bądź granie w gry po-
budzające  kreatywność.  Każda druży-
na znajduje swój oryginalny sposób na 
aktywność.  

Koronawirus nie zwalnia, lecz pamiętając o tym, że harcerzem jest się zawsze, Hufiec ZHP Celesty-
nów również nie zwalnia tempa i działa dalej zdalnie. 
W dzisiejszych ciężkich dla wszystkich czasach wiele instytucji, bądź miejsc, musiało zawiesić dzia-
łanie. Jednak, jak podczas poprzedniej fali wirusa, nasz hufiec działa zdalnie. 

Podczas pandemii działalność har-
cerstwa jest bardzo ważna, ponie-
waż wprowadza chociaż odrobinę 
normalności oraz ciepła podczas 
zamknięcia.  Zdrowie psychiczne jest 
równie ważne jak fizyczne, dlatego 
warto jest spędzić chwile z przyjaciół-
mi i rówieśnikami chociażby na odle-
głość. 

ZHP Celestynów
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Z ŻYCIA SZKOŁY

9 lutego na całym świecie obchodzo-9 lutego na całym świecie obchodzo-
ny był Międzynarodowy Dzień Pizzy. ny był Międzynarodowy Dzień Pizzy. 
W oddziałach przedszkolnych Szko-W oddziałach przedszkolnych Szko-
ły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”  ły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”  
w Celestynowie również obchodzony w Celestynowie również obchodzony 
był ten smaczny dzień. Najpierw dzieci był ten smaczny dzień. Najpierw dzieci 
dowiedziały się jaka jest historia powsta-dowiedziały się jaka jest historia powsta-
nia pizzy, że najpopularniejszym rodza-nia pizzy, że najpopularniejszym rodza-
jem serowego smakołyku jest marghe-jem serowego smakołyku jest marghe-
rita, która swoją nazwę zawdzięcza rita, która swoją nazwę zawdzięcza 
królowej Włoch – Marghericie Sa-królowej Włoch – Marghericie Sa-
baudzkiej – która w 1889 roku podczas baudzkiej – która w 1889 roku podczas 
wizyty w Neapolu zasmakowała pierw-wizyty w Neapolu zasmakowała pierw-
szej pizzy. Do swego przysmaku użyto szej pizzy. Do swego przysmaku użyto 
3 składników: pomidory (czerwień), 3 składników: pomidory (czerwień), 
ser mozzarella (biel), bazylia (zieleń). ser mozzarella (biel), bazylia (zieleń). 
Składniki te reprezentowały barwy na-Składniki te reprezentowały barwy na-
rodowe Włoch. Nie zabrakło podczas rodowe Włoch. Nie zabrakło podczas 
obchodów Dnia Pizzy też zagadek, obchodów Dnia Pizzy też zagadek, 
elementów kodowania, czy zajęć ru-elementów kodowania, czy zajęć ru-
chowych i zabaw z chustą. Następnie chowych i zabaw z chustą. Następnie 
dzieci miały za zadanie zaprojektować  dzieci miały za zadanie zaprojektować  
własną pizzę, oczywiście w sposób pla-własną pizzę, oczywiście w sposób pla-
styczny. Trzeba było wykazać się niema-styczny. Trzeba było wykazać się niema-
łym sprytem, aby zgromadzić na swoim łym sprytem, aby zgromadzić na swoim 
przysmaku wiele dekoracji. Dzieci przy przysmaku wiele dekoracji. Dzieci przy 
pomocy pani wyrabiały ciasto, tarły ser, pomocy pani wyrabiały ciasto, tarły ser, 
kroiły warzywa. Następnie wszyscy z kroiły warzywa. Następnie wszyscy z 
wielkim zaangażowaniem nakładali ko-wielkim zaangażowaniem nakładali ko-
lejne produkty na ciasto. lejne produkty na ciasto. 

No i na koniec upra-No i na koniec upra-
gniony moment zaja-gniony moment zaja-
danie i degustacja wła-danie i degustacja wła-
snoręcznie upieczonej snoręcznie upieczonej 
pizzy. Mniam, mniam!pizzy. Mniam, mniam!

Międzynarodowy Dzień Pizzy
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Współpraca Japonii z Polską
OTWARCI NA ŚWIAT

Z Ryotaro Sakmoto, który prowadzi 
Warszawską Szkołę Języka Japońskie-
go, znam się od 20 lat. Jego szkoła jest 
największą szkołą języka japońskiego 
w Polsce – mają ponad 350 uczniów, 
a większość z nich uczy się właśnie 
dlatego, że chciałaby odwiedzić Japo-
nię, czasem nawet w niej zamieszkać. 
Z tego powodu współpracujemy  
z Warszawską Szkołą Języka Japoń-
skiego przy organizacji programu 
„Szkoły Letniej” w Japonii. Jest to wy-
jazd uczniów do naszego kraju, który 
bardzo się różni od zwykłej wycieczki. 
Uczniowie mieszkają u japońskich ro-
dzin, mają możliwość pomagania przy 
pracach polowych, odwiedzają kuźnię 
japońskich mieczy mistrza Miyairi, bio-
rą udział w festiwalu sztucznych ogni 
– jednym słowem doświadczają Japo-
nii niedostępnej dla zwykłych turystów. 
W 2019 roku świętowaliśmy pięciolecie 
współpracy. Przez ten czas gościliśmy 

w naszym mieście Sakaki 42 Polaków. 
Uczniom zawsze się bardzo tu podo-
ba ze względu na wspaniałą przyrodę, 
gorące źródła, możliwość bliskiego ob-
cowania z kulturą i historią. Niektórzy 
ponownie nas odwiedzają, bywa, że 
wracają i zostają tu na cały rok. Chcąc 
poznać kraj, z którego pochodzą nasi 
goście, 4 lata temu zorganizowaliśmy 
wycieczkę do Polski. W czasie naszego 
pobytu wiele razy słyszeliśmy, że ktoś 

chce mieszkać w Japonii, 
pracować tutaj, czy wręcz 
wstąpić w związek małżeń-
ski z obywatelem Japonii! 
Od 2019 roku przyjęliśmy 
w naszym mieście 4 osoby, 
które pracowały (a jedna z 
nich wciąż pracuje) na wi-
zie “Zwiedzaj i pracuj”. Tak 
długi pobyt w obcym kraju 
jest źródłem stresu i z pew-
nością osoby te napotykają 
na pewne niedogodności, 

ale staramy się je wspierać – jesteśmy 
w ciągłym kontakcie, czy to przez apli-
kację LINE, czy to po prostu SMS-owo. 
W kwietniu 2019 roku znowelizowano 
japońskie prawo dotyczące pracow-
ników z zagranicy i możliwości pracy  
w Japonii znacznie się poszerzyły. Wiele 
fabryk w mieście Sakaki zatrudnia cu-
dzoziemców. Jedna z naszych lokal-
nych firm, Takeuchi, znany na całym 
świecie producent koparek, bardzo 
aktywnie poszukuje pracowników  
z zagranicy, którzy mówiliby po japoński 
i angielsku. 
Moim marzeniem jest, żeby wymiana 
kulturowa, którą prowadzimy z Polską, 
przerodziła się wkrótce w konkretną 
współpracę, co przyczyni się do jeszcze 
bliższego zacieśnienia więzi między na-
szymi krajami.

Toshimasa Takeuchi
(Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz 

Wymiany Kulturowej Miasta Sakaki)

27 stycznia  Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych rozpoczął 
ogólnopolską kampanię infor-
macyjno-edukacyjną „Bezpiecz-
nie, zdrowo, bezgotówkowo”.
 
Celem jest promowanie wśród świad-
czeniobiorców wiedzy na temat ko-
rzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej 
sytuacji związanej z COVID19 – niesie 
wykorzystanie bezgotówkowej formy 
pobierania świadczeń, a także możli-
wości wynikających z korzystania z ra-
chunku bankowego.

Bezpiecznie, zdrowo i bezgotówkowo
Kampania skierowana jest głównie do: 
• emerytów i rencistów,
•osób, które w najbliższej przyszłości 
będą przechodziły na emeryturę/rentę, 
•osób aktywnych zawodowo, które 
mimo posiadania konta, decydują się 
na gotówkową wypłatę świadczeń (np. 
zasiłków).
Przelew na konto to również gwarancja 
terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli 
ktoś z klientów skarży się, że nie dostał 
emerytury na czas, to najczęściej jest 
efekt tego, że wysłany pocztą przekaz 
pocztowy został zbyt późno dostarczo-
ny do domu albo leży nieodebrany na 

poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior 
jest nieobecny w domu i emerytury nie 
ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz 
wraca do ZUS, a emeryt jest bez pie-
niędzy. Przelew na konto wyklucza takie 
sytuacje.
Więcej informacji można uzyskać: 
•na naszej stronie internetowej: 
www.zus.pl
•pod nr tel.: 22 560 16 00
•uczestnicząc w spotkaniu online bez 
wychodzenia z domu poprzez rezerwa-
cję wizyty na stronie www.zus.pl/e-wi-
zyta
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INFORMACJE

Od 01 marca, dzięki staraniom Gminy 
Celestynów, oraz Gminy Kołbiel ruszają 
połączenia na trasie Celestynów - Koł-
biel - Celestynów według rozkładu za-
mieszczonego poniżej. 
Przewozy autobusowe na trasie Celesty-
nów - Kołbiel - Celestynów możliwe są 
dzięki pozyskaniu środków z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych, przy 
współfinansowaniu z budżetu Gminy Koł-
biel oraz budżetu Gminy Celestynów.

Przewoźnikiem na ww. linii jest firma 
przewozowa: Usługi Transportowe  
J. Wołoszka

Linie uruchomiono dzięki pozyskanym 
przez Gminę środkom finansowym  
w wysokości 162.306,00 z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych 
na realizację gminnych przewozów 
o charakterze użyteczności publicz-
nej. Wkład z budżetu Gminy wyniósł 
20.000,00 zł.
Autobusy na poniższych liniach roz-
poczną swoje kursy 10 marca 2021 r. 

Celestynów - Regut - Tabor - Podbiel - 
Ponurzyca
Celestynów - Dyzin - Jatne - Ostrów

Dopłaty przyznane zostały do końca 
roku 2021. Dalsze funkcjonowanie linii 
uzależnione jest od przyznania dotacji 
Gminie na 2022 rok oraz liczby miesz-
kańców korzystających  z komunikacji.

Autobusy do Kołbieli  
i z Kołbieli

Autobusy z Celestynowa do Ponurzycy i Ostrowa
Zgodnie z zapowiedziami, ruszają połączenia autobusowe na liniach: Celestynów 
- Ponurzyca oraz Celestynów - Ostrów. 8 marca odbyło się oficjalne podpisanie 
umowy z przewoźnikiem USŁUGI TRANSPORTOWE Janusz Wołoszka, który reali-
zuje przewozy na terenie Gminy Celestynów.

Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami

Lp. Miejscowość Lokalizacja Przystanku

1 Celestynów skrzyż.
ul. Poniatowskiego

2 Regut Wieś

3 Tabor Wieś

4 Podbiel przy posesji nr 19

5 Podbiel przy posesji nr 72

6 Ponurzyca Las

7 Ponurzyca przy posesji nr 37

8 Dyzin wieś

9 Jatne Kapliczka

10 Ostrowik Skrzyżowanie

11 Ostrów stara S17
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ARiMR przypomina
wypalanie traw grozi utratą dopłat

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przy-
pomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz 
cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się 
wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzań-
skiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała 
kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż 
Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypa-
laniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekce-

ważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego za-
grożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie 
środowiska naturalnego.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.celestynow.pl/
wpis/961/arimr-przypomina-
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OCHRONA ŚRODOWISKA

KONKURS 
„Wymyśl HASŁO promujące  
kompostowanie odpadów”

REGULAMIN /wyciąg/:
ORGANIZATOR: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
CELE:
• kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych w gospodarowaniu bioodpadami; 
• promowanie kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach;
• dostrzeżenie korzyści z kompostowania odpadów;
WARUNKI UCZESTNICTWA:
• konkurs skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie Gminy Celestynów;
• hasło należy zapisać na drugiej stronie deklaracji uczestnictwa;
• każda osoba może zgłosić tylko jedno hasło;
• deklarację uczestnictwa należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia (w formacie jpg/pdf) drogą elektroniczną na 

adres ochronasrodowiska@celestynow.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 r. 

KONKURS
„Wykonaj plakat zachęcający do Kompostowania odpadów”

REGULAMIN /wyciąg/:
ORGANIZATOR: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów

CELE:
• kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych w gospodarowaniu bioodpadami; 

• promowanie kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach;
• zaangażowanie dzieci, młodzież, rodziców, dziadków do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska;

• dostrzeżenie korzyści z kompostowania odpadów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• konkurs skierowany jest do rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Celestynów;
• format pracy konkursowej dowolny;
• plakat musi być wykonany w kolorze, technika dowolna, dopuszczalne zawarcie treści związanej z kompostowaniem 

odpadów, nie może to być praca przestrzenna;
• każda rodzina może zgłosić tylko jedną pracę lecz paca może być wykonana przez całą rodzinę; 
• należy wykonać zdjęcie bądź skan pracy, tak by zdjęcie odzwierciedlało oryginał;
• udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: pracę konkursową należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia (w formacie jpg/
pdf)  drogą elektroniczną na adres ochronasrodowiska@celestynow.pl w terminie do 30 kwietnia 2021r. Pracę należy pod-
pisać imieniem i nazwiskiem przedstawiciela rodziny (w nazwie pliku). Do pracy należy załączyć wypełnioną deklarację 
uczestnictwa w konkursie podpisaną przez pełnoletniego przedstawiciela rodziny.

KONKURS
LASY SPRZĄTAMY  

– O ŚRODOWISKO DBAMY
CHCESZ POMÓC:

1. Znajdź wysypisko, zanieczyszczone miejsce.
2. Zrób zdjęcie (przed i po).

3. Zgłoś to do urzędu mailem na adres ochronasrodowiska@celestynow.pl
4. Podaj dokładną lokalizację zebranych odpadów.

5. My je zabierzemy .
6. Zostaniesz doceniony i nagrodzony.
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SPORT

Miło nam ogłosić, że w ramach projektu 
RKS Bór zostanie dofinansowany przez 
Gminę Celestynów kwotą 115 tyś zł.

Nasz projekt pod tytułem „Celestynów 
– gmina sportowych pasji”  został oce-
niony pozytywnie i dzięki temu może-
my liczyć na dofinansowanie ze strony 
Gminy Celestynów. Należy podkreślić, 
że całkowity koszt projektu opiewa na 
kwotę 170 000 zł  i będzie realizowany 
przez Bór Regut przez cały 2021rok. 

Jednocześnie dziękujemy   Gminie Ce-
lestynów, że po raz kolejny doceniła 
profesjonalizm, zaangażowanie oraz 
to, jak RKS Bór   promuję Gminę na te-
renie powiatu otwockiego   wojewódz-

Celestynów gmina  
sportowych pasji

Szanowni Państwo informujemy, że znamy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego 
zarządzeniem Nr 169/2020 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

twa mazowieckiego , a coraz częściej: 
Bór Regut – Gmina Celestynów   sta-
ją się rozpoznawalne w najdalszych 
zakątkach naszego kraju. Musimy tu 
zaznaczyć, że na sukcesy sportowe  
i organizacyjne składa się praca wie-
lu osób,   takich jak trenerzy, kierowni-
cy, rodzice naszych podopiecznych,  
a przede wszystkim zawodnicy, którzy 
dzięki ciężkiej pracy odnoszą sukcesy,  
a porażki traktują jako naukę i lekcję 
pokory. Przypomnijmy tylko, że ww. pro-
jekt realizowany będzie przez 11 
zespołów sportowych oraz trzy 
kolejne stworzone na potrzeby 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski  
w Futsalu. Nie tylko ilość, ale 
i jakość ma znaczenie, obec-

nie dwie najstarsze drużyny młodzie-
żowe   grają w 1 lidze okręgowej, 
pozostałe w drugiej.  Siatkówka wal-
czy o awans do trzeciej ligi. Drużyny 
seniorskie piłki trawiastej i futsalu na 
dobrym poziomie organizacyjnym  
i czekają na naszych wychowanków 
aby zrobić kolejny skok sportowy.

A wszystko to dzięki, zaangażowaniu, 
wytrwałości i pasji od wielu, wielu lat . 

A. Niemiec

Po udanym poprzednim sezonie 
i utrzymaniu w I lidze, przyjdzie 
nam rywalizować z wieloma 
mocnymi drużynami. Zimowy 
okres treningowy nie należał 
do najłatwiejszych. Przez srogą 
zimę zawodnicy musieli wiele 
razy stawić czoła niesprzyjają-
cej temperaturze i opadom śniegu. Bar-
dzo cieszy frekwencja i zaangażowanie 
zawodników. Podczas tego okresu moc-
no pracowaliśmy nad wytrzymałością, 
oczywiście nie zapominając o aspektach 
techniczno-taktycznych. Nowością dla 
drużyny są treningi prowadzone przez 
specjalistę od przygotowania motorycz-
nego. Podczas tego okresu drużyna roze-
grała kilka gier kontrolnych, które napa-
wają optymizmem przed nadchodzącymi 
zmaganiami w lidze. 
Co najważniejsze… widać u chłopców pił-
karski postęp wyniesiony z treningów oraz 

RKS BÓR REGUT  
2007/08 W I LIDZE

Podopieczni trenera Bartka w nadchodzącym sezonie znów zmierzą się 
w I lidze okręgowej C2 gr.1.

Nasi zawodnicy po przerwie świątecznej 
rozpoczęli treningi na Hali w Celestynowie 
oraz wzięli udział w obozie sportowym 
na obiektach w Górznie. W tym roku zima 
okazała się dość mroźna i śnieżysta dla-
tego dość długo trenowaliśmy na hali, ale 
za to mieliśmy możliwość rozgrywania gier 
kontrolnych pod balonem w Mińsku. Pod 
koniec marca rozpoczną się rozgrywki orga-
nizowane przez Mazowiecki Związek Piłki 
Nożnej. Zarząd Klubu postanowił zgłosić aż 
3 drużyny w tej kategorii, aby jak najwięk-
sza liczba zawodników mogła rywalizować 
z innymi. Cieszymy się że nasza drużyna 
Orlików i Żaków będzie rywalizowała w II 
lidze, w której zmierzymy się z bardzo wy-
magającymi i doświadczonymi akademiami:  
II Liga Okręgowa E2 gr. 2 (2011) MKS 
Piaseczno, KS Zwar, SPF Sabio, UKS 141 
Warszawa, LKS Mazur Karczew, IV Liga 
Okręgowa E2 gr.7 (2011) Wisła Dzieci-
nów, Vulcan Wólka Mlądzka, LKS Mazur 
III Karczew, UKS Champion II Otwock 
i  II Liga Okręgowa F1 gr.2 (2012) Ma-
zur Karczew, Perła Złotokłos, KS Weso-
ła, Perfect Soccer Academy, SPF Sabio.  
Zapraszamy wszystkich zawodników, którzy 
chcieliby rozwijać się razem z nami!

Daniel Wiącek

meczów z najlepszymi drużynami z tej czę-
ści Mazowsza. Już za chwilę zaczynają się 
rozgrywki ligowe, gdzie przyjdzie nam się 
zmierzyć z: AP Eskadra (Warszawa), MKS 
BUG Wyszków, AP MARCOVIA Marki, 
AP AGAPE Białołęka, MLKS JÓZEFO-
VIA Józefów, KS Halinów, SMPN Progres 
Garwolin. Wszystkich chętnych z rocznika 
2007 i 2008, zapraszamy do treningów!!! 
Wszystkie informacje znajdziecie na stronie 
internetowej klubu oraz Facebook. 
Przyjdź, zobacz, zdobywaj umiejętności  
i baw się dobrze z Nami!!!

Trener Bartek

Grupa 2011/2012 przygotowuje się 
do rozpoczęcia zmagań ligowych
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Działalność i sukcesy Siatkarskiej 
Drużyny Kobiet skłoniły nas do 
utworzenia Męskiej Drużyny Siat-
karskiej. 

Na treningi prowadzone przez instrukto-
ra GOKiS Pana Marcina Guta uczęszcza 
dwadzieścia osób. Po dwóch miesiącach 
treningów możemy stwierdzić, że był to strzał  
w dziesiątkę! Zarówno zainteresowanie 
wśród młodzieży jak i chęci są ogromne. 
Oba nasze zespoły przygotowują się do 
rozgrywek Mazowiecko-Warszawskiego 
Związku Siatkówki w sezonie 2021/22. 
Więcej informacji na temat dni i godzin tre-
ningowych można znaleźć na stronie www.
gokcelestynow.pl w zakładce zajęcia lub 
pod numerem telefonu 22/ 789 71 02.

M. Kwiecień

19 lutego zespół siatkarek GOKiS rozegrał dwa 
mecze kontrolne w ramach przygotowań do roz-
grywek Mazowiecko - Warszawskiego Związku 
Piłki Siatkowej w sezonie 2021/2022.

Pierwszy mecz sportsmenki rozegrały w Warszawie z drużyną 
Akademii Siatkówki Tomasza Wójtowicza, po dobrej grze ze-
spół GOKiS zwyciężył trzy do jednego. 
W tym miejscu należy złożyć podziękowania dla trenerki 
ASTW Dominice Leśniewicz za zaproszenie. W sobotni po-
ranek już na własnym parkiecie zespół gościł siatkarki nowo 
powstającej drużyny z Warszawy. Dzięki pewnej i równej 
grze zespół z Celestynowa mógł przetestować kilka warian-
tów taktycznych. Końcowy wynik ukazał zwycięstwo cztery 

SPARINGOWY WEEKEND SIATKAREK GOKiS CELESTYNÓW

do jednego dla GOKiS. Wyniki meczów sparingowych cieszą, 
ale zespół ma jeszcze kilka rzeczy do poprawy.

MK

SIATKARSKA RODZINA GOKiS CELESTYNÓW SIĘ POWIĘKSZA!

28 lutego zakończyły się wirtualne treningi biego-
we, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Celestynowie. Z utworzonej na stronie in-
ternetowej GOKiS platformy biegowej skorzystało 
osiemdziesiąt osób. Do wyboru było aż sześć dystan-
sów (500 m, 1 km, 2.5 km, 5 km, 10 km i 20 km), naj-
częściej wybieranymi przez uczestników dystansami 
było 5 km i 10 km. Warto również dodać, iż najdłuższy 
dystans 20 kilometrów przebiegło aż dziesięć osób.
Każda osoba, która zdecydowała się wziąć udział  
w naszych treningach mogła podczas wybranej ak-
tywności poprawiać swój dotychczasowy wynik na 
danym dystansie. Mamy nadzieję, że możliwość mo-
nitorowania swoich osiągnięć w tabelach wyników 
oraz możliwość konkurowania z innymi osobami w for-
mie wirtualnej pomogło wypracować formę fizyczną,  
a czas był na to dość długi ponieważ treningi rozpo-
częły się 1 grudnia 2020 roku o zakończyły się 28 
lutego br. 
Pogoda podczas biegania nie rozpieszczała, tym 
bardziej duże gratulacje dla tych, którzy wytrwali  
w treningach. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim oso-
bom za udział i już teraz zapraszamy na kolejne wy-
zwania biegowe!

M. Kwiecień

CELESTYNOWSKIE WIRTUALNE TRE-
NINGI BIEGOWE ZAKOŃCZONE!
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Informujemy, że w dniach 10 – 31 marca 
2021r. został przeprowadzony nabór 
wniosków o dotację celową z budże-
tu Gminy Celestynów, wymiany źródeł 
ciepła w budynkach jednorodzinnych 
i wielorodzinnych na korzystniejsze  
z punktu widzenia kryterium sprawności 
energetycznej oraz kryterium ekologicz-
nego, w ramach działań Gminy Cele-
stynów skoncentrowanych wokół idei  
,,Gmina z dobrym klimatem’’.

W ramach naboru  
złożono 35 wniosków.

Gmina udziela wnioskodawcy dotacji 
celowej z budżetu Gminy Celestynów 
w wysokości 60 % udokumentowanych 
fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 
4 000,00 zł, na dofinansowanie przed-
sięwzięcia polegającego na wymianie 
źródła ciepła w budynku.
Wymiana źródeł ciepła przyczyni się 
do obniżenia poziomów szkodliwych 
substancji w powietrzu, a tym samym 
poprawę stanu zdrowia i jakości życia 
mieszkańców Gminy Celestynów i wo-
jewództwa mazowieckiego.

M. Obłoza – UG

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW  

INFORMACJE

Dość kopciuchów
Jednocześnie informujemy, że zgodnie 
z Uchwałą nr 162/17 Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego z dnia 24 
października 2017 r. w sprawie wpro-

wadzenia na obszarze województwa 
mazowieckiego ograniczeń i zaka-
zów w zakresie eksploatacji instalacji,  
w których następuje spalanie paliw, od 
1 stycznia 2023 r. nie wolno używać 
kotłów na węgiel lub drewno nie speł-
niających wymogów dla klas 3,4 lub 
5 według normy PN-EN 303-5:2012!
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KRS 0000154454 Cel szczegółowy: 
Schronisko w Celestynowie w 2020 roku 
znalazło domy dla prawie 0,6 tys. bez-
domnych psów i kotów. Nasi inspektorzy 
i wolontariusze przeprowadzili kilkaset 
interwencji i akcji pomocowych, w tym 
dokarmiania kotów wolnobytujących. Do 
naszego schroniska w 2020 roku trafiło 
ponad 0,5 tys. zwierząt z ulicy, po zmar-
łych właścicielach, po pogorzelcach, ode-
branych interwencyjnie z koszmarnych 
warunków. Przeprowadziliśmy ponad 
370 bezpłatnych i dofinansowanych ka-
stracji psów i kotów. 
Od ponad 60 lat ratujemy zwierzęta  
z terenu całej Polski. www.celestynow.toz.
pl #pomoc #jedenprocent #1procent

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerw-
ca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 
2021/2022 ruszył kolejny nabór wniosków o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawczego na 
nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od czerw-
ca 2021 r., wnioski można składać drogą elektroniczną, czyli przez 
Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal 
PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papie-
rową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy 
okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadcze-
nia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.  
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, 
ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi  
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

GOPS

NOWY OKRES  
ŚWIADCZENIOWY 2021-2022

1% Przekaż go 
tym, którzy sami  

poprosić nie mogą! 
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