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INFORMACJE
Ważne telefony

Piórem kronikarza...

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

Bądź
aktywny
w samorządzie!
Automatyczne zabawki uciszają wyobraźnię i
skłaniają do dreptania w miejscu. Elektroniczne cudeńka: samojezdne samochodziki, roboty przemierzające pokój, czołgi pokonujące
przeszkody i robiące dużo huku, gadające lalki, samogrające instrumenty – spychają dziecko do roli obserwatora. Nie uczą – no, chyba
że cierpliwości... do patrzenia.
Zabawki, zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
mają uprzyjemniać życie i rozwijać wyobraźnię. Pamiętam, że szczytem moich i rówieśników marzeń było posiadanie drewnianego
konia na biegunach. Dosiadając go toczyliśmy
zwycięskie boje, odbywaliśmy dalekie podróże i pełne sukcesów polowania na grubego
zwierza. Koń stanowił dla nas wszystko. Na
nim opierał się nasz dziecinny świat kolorowych marzeń. Gdyby nam go ktoś odebrał,
życie straciłoby dla nas sens. Koń bowiem
dostarczał nam pewności i przekonania, że
bierzemy czynny udział w życiu. Choć często
wyimaginowanym, ale dla nas prawdziwym.
Automatyczne zabawki spychają nasze dzieci
do roli widza, przyglądającego się inscenizacji, która rozgrywa się na jego oczach. Nie
mając nic innego do roboty, gapią się, biją
brawo i pokazują tatusiowi, jak czołg jeździ po
dywanie. Kiedy się znudzą włączają telewizor,
by obejrzeć bajkę, którą autor od początku do
końca wymyślił, nie zostawiając miejsca na
domysły i przewidywania dziecka. Zawarł, co
prawda, morał, ale wyłożył go na tacy.
Dziecko wychowane na telewizyjnych bajkach, komputerowych grach, automatycznych
zabawkach, gdy dorośnie chętniej dołączy do
publiczności, aniżeli zaryzykuje aktywność i
grę roli bohatera.
Mając w swoim otoczeniu ludzi młodych, a
nawet bardzo młodych, stwierdzam, że wobec
życia publicznego, czyli świata wykraczającego poza ich krąg znajomych i rodziny, są bierni. Obserwują, ale nie wnikają. Są, ale nie po-

dejmują działania. Patrzą, ale nie widzą.
Bolączką ustępującego pokolenia jest zatem fakt, że młodzi rzadko przejmują inicjatywę stanowienia na przykład o swojej
wsi, gminie, czy Polsce. Zebrania sołeckie,
na przykład w Celestynowie nie cieszą się
udziałem młodych, mimo że podejmowane są na nich decyzje dotyczące zagospodarowania placu w centrum osady, z
uwzględnieniem miejsca na boiska, plac
zabaw itp. Podobnie jest w Starej Wsi,
Dyzinie, Zabieżkach... Listy kandydatów
do samorządu również nie zawierają nazwisk osób młodych. – Nie pcham się, bo
nawet jeśli zostanę jakimś cudem radnym
w gminie czy powiecie, to niewiele będę
mógł zrobić – wykazuje szczerość i bezradność student trzeciego roku informatyki,
mieszkający w Pogorzeli. Podobnie myślą
niestety inni, choć roszczą sobie pretensje
do wygodniejszego życia, dobrych zarobków i świadczenia dla nich wszelkich
usług już zaraz i natychmiast. Jeśli zdarzy
się, że młody człowiek da się przekonać
do pracy publicznej, to jest albo bierny,
albo wykazujący chęć osiągania szybkich
i wymiernych sukcesów.
Nadejdą wybory, ale obawiam się, tak
jak to miało miejsce trzy lata temu, czy
wcześniej, że głosować pójdą jedynie ci
młodzi, którzy aktualnie dostąpili tego zaszczytu, i ci, których na siłę zaciągną do
urn rodzice. Na listach próżno będziemy
też szukać nazwisk doskonale wykształconych, charyzmatycznych i aktywnych
młodych ludzi.
Szkoda, że stoją na uboczu, zamiast dosiąść drewnianego konika i pocwałować
z dorosłymi do celu, który sobie wspólnie
wytyczą.
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Majowe święta państwowe
1 Maja

Genezy powstania święta pracy należy upatrywać w ruchu
robotniczym w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec XIX wieku w jednej z fabryk w Chicago doszło do strajku, który kilka dni później przerodził się w zamieszki w centrum miasta.
Zginęło kilka osób, głównie przedstawicieli ruchu pracowniczego. Wydarzenia w Chicago miały miejsce na początku
maja 1886 roku, a 3 lata później święto pracy ustanowiła
II Międzynarodówka, czyli organizacja zrzeszająca partie
komunistyczne wielu krajów.
Od 1890 roku 1 maja jest więc ustanowiony świętem pracy.
W Polsce do rangi święta państwowego urosło jednak dopiero po II wojnie światowej w 1950 roku, choć obchodzone
było już znacznie wcześniej.
Pierwotnie święto pracy obchodzone było
spontanicznie. Robotnicy
gromadzili się wspólnie
i demonstrowali, ale nie
były to oficjalne państwowe obchody. Dopiero po wojnie władza
komunistyczna uznała,
że święto ludu pracującego miast i wsi trzeba uczcić godnie.
I coraz mocniej aparat państwa angażował się w organizację
obchodów. Spontaniczne wcześniej pochody pierwszomajowe stały się obowiązkowe, a uczestniczyć musieli w nich
praktycznie wszyscy. Od dzieci i młodzieży szkolnej aż po
osoby starsze. Dziś już 1 maja obowiązkowych pochodów
nie ma, choć niektóre organizacje aranżują coś na ich kształt.
Wszystko ma jednak charakter spontaniczny.

17. rocznica wejścia Polski do UE
W tym roku obchodzimy 1 maja 17.
rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. 4. Wraz z Polską tamtego
dnia przystąpiły też państwa: Cypr,
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

2 maja Dniem Flagi RP

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony
jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na
zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej
wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy
przed domem.
Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń
podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.

„Biało-Czerwona”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat propaguje zasady prezentowania flagi zgodnie z tradycją i honorem.
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się
z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w
proporcjach 5:8. Powszechny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez
kibiców obserwujących zawody sportowe jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych. Te ostatnie nie mają określonych proporcji.
Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych np. poprzez noszenie ich
w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej w klapie płaszcza, marynarki
lub żakietu. Flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami.
Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma
wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Polska bandera
– czym różni się od flagi?

Nie każda flaga na statku jest banderą,
a bandera to nie koniecznie to samo, co flaga państwa.
W Polsce stosuje się kilka bander w zależności od charakteru statku, w tym trzy bandery żeglarskie. Banderę noszą statki handlowe, wojenne a także jachty przynależące do uprzywilejowanych organizacji i klubów żeglarskich. To podstawy
Etykiety Flagowej.

Święto Konstytucji 3 Maja

Jest to polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), ustanowione
w 1919 i ponownie w 1990. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.
3 maja 1791 uchwalono drugą po korsykańskiej konstytucję
w nowożytnej Europie, a na świecie trzecią po amerykańskiej.
Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który
został zwołany w październiku 1788.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji
3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu
Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, Od tego czasu władze zabroniły
publicznego świętowania, a próby manifestowania były często
tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą
z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Święto Narodowe
Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła
w życie 28 kwietnia).
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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Wójt Witold Kwiatkowski w towarzystwie radnych złożył wiązankę kwiatów
przed pomnikiem „Niepodległości”
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Sesja z protestem
Na sesji 29 kwietnia Rada Gminy Celestynów wraz z Wójtem Witoldem Kwiatkowskim podjęła jednomyślnie stanowisko w sprawie sprzeciwu dotyczącego przebiegu autostrady A50, Obwodnicy
Aglomeracji Warszawskiej (OAW) w śladzie drogi krajowej nr 50 (czytaj obok). Dokonano także
zmian w budżecie.
Zwiększono dochody bieżące o kwotę 421.049 zł ze środków części
oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci
i młodzieży oraz na wykonanie remontów
w szkołach podstawowych. Wstępnie
zaplanowano remonty w trzech szkołach podstawowych: w Celestynowie
(125.000 zł), w Starej Wsi (120.000 zł)
i w Ostrowie (32.000 zł).
Ważną zmianą było zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym
„Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie
Celestynów”. Dzięki zwiększeniu środków w 2021 roku zostanie przebudowanych 7 ulic w Celestynowie (ul. Otwocka,
ul. Sucharskiego, część ul. Radzińskiej,
ul. Widok, ul. Wesoła, ul. Ludowa,
ul. Dębowa). Na pozostałe, planowane
do przebudowy ulice – Ziołowa i Paprociowa w Zabieżkach, „Kozie Górki” w Jatnem
zaplanowane w budżecie środki są wystarczające i pozwalają na podpisanie umowy
z Wykonawcą.
W związku z dużym zainteresowaniem
mieszkańców na dotacje do wymiany
pieców i montaż instalacji fotowoltaicznej w budżecie zwiększono środki
o 50.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego „Gmina z dobrym klimatem”.
Zwiększono również wydatki majątkowe
o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem
na doposażenie i modernizację placów
zabaw na terenie Gminy Celestynów.
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie planu zagospodarowania placu
zabaw w Dyzinie. Ponadto radni przyjęli
sprawozdanie dyrektora SP ZOZ dr Lecha
Krasieńki i sprawozdanie kierownik GOPS
Agnieszki Bieńko-Wasążnik z działalności
jednostki za 2020 rok.
AnKa
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Stanowisko

Wójta i Rady Gminy Celestynów
w sprawie sprzeciwu dotyczącego przebiegu autostrady A50, Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej (OAW) w śladzie drogi krajowej nr 50
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec
propozycji lokalizacji przebiegu OAW
w śladzie obecnie funkcjonującej drogi
krajowej nr 50 na terenie gminy Celestynów ze względu na negatywne uwarunkowania społeczne, gospodarcze,
techniczne i środowiskowe.
W konsultacjach CPK dotyczących wariantów przebiegu autostrady A50 po
terenie Gminy Celestynów, celestynowski
samorząd jednoznacznie odniósł się do
proponowanych wariantów w stanowisku
nr 3/2020 z dnia 9 marca 2020 r. oraz
stanowisku nr 9/2020 z dnia 22 grudnia
2020 r. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Celestynów do przekazania powyższego stanowiska do: Ministerstwa Infrastruktury; Centralnego Portu
Komunikacyjnego Sp. z o.o.; Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Uzasadnienie
W toku dyskusji dotyczącej planowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przebiegu
Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
(OAW) po terenie Powiatu Otwockiego, w tym Gminy Celestynów, pojawiła się propozycja niektórych środowisk
samorządowych i stowarzyszeń, polegająca na tym aby wprowadzić nowy
wariant przebiegu OAW. Odrzucają
one poddane konsultacjom wszystkie
4 warianty przebiegu OAW opracowane przez GDDKiA przebiegające
przez powiat otwocki, wprowadzając
dodatkowy, polegający na przebudowie/ rozbudowie istniejącej obecnie
drogi krajowej nr 50 do standardu A50.
W naszej ocenie jest to rozwiązanie nie
do przyjęcia. Jego realizacja spowodowałaby następujące negatywne skutki
i oddziaływania:
• Trwały podział Gminy Celestynów
na dwie części, na pół pasem drogowym autostrady A50 o szerokości
od 100 do 150 m – oddzielenie od
Celestynowa miejscowości : Tabor,
Podbiel, Regut, Ponurzyca i Zabieżki;

ROK ŻYCZLIWOŚCI

• Znaczące
zwiększenie
negatywnego oddziaływania ruchu drogowego
oraz zbliżenie trasy do
obszarów zamieszkałych:
na ok. 150 – 200 m do
liczącej 5 tys. mieszkańców stolicy gminy, miejscowości
Celestynów,
a na kilkadziesiąt metrów
do zabudowań sołectw
Tabor i Regut. Istnieje realne zagrożenie wyburzeń
budynków mieszkalnych;
• Znaczące
utrudnienie,
ogromny wzrost kosztów budowy lub wręcz
uniemożliwienie budowy,
rozbudowy
infrastruktury takiej jak kanalizacja,
wodociąg, sieć gazowa, sieć internetowa pomiędzy Celestynowem,
a miejscowościami położonymi na
południe od obecnej DK 50;
• Rezygnacja z budowy nowego, dodatkowego mostu przez Wisłę w okolicy Góry Kalwarii ze względu na jedynie przebudowę istniejącego mostu
na DK 50. W związku z informacją
z GDDKiA o technologii i parametrach
dla mostu spełniającego wymogi S50/
A50 obecny most musiałby być prawdopodobnie zburzony i w jego miejsce
pobudowana nowa przeprawa;
• Prawdopodobna likwidacja i budowa nowego wiaduktu spełniającego
warunki techniczne dla A50, na przecięciu z linią kolejową nr 7 na granicy
Gminy Celestynów i Gminy Kołbiel;
• Znaczące poszerzenie korytarza
wymaganego parametrami A50
wymaga wycinki kilkudziesięciometrowego pasa lasu w Mazowieckim
Parku Krajobrazowym, Warszawskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu,
ingerencja w Bagno Całowanie PLB
140011, Ostoję Bagno Całowanie
PLH 140001, Bagna Celestynowskie
PLH 140022.
• Długość DK50 na terenie Gminy
Celestynów to ok. 7,5 km;

www.celestynow.pl

• W okolicach wiaduktu na DK50
z linią kolejową nr 7, zlokalizowany
jest Rezerwat Przyrody Żurawinowe
Bagno, budowa A50 w tym obszarze spowoduje praktycznie likwidację Rezerwatu;
• Ogromnie komplikuje i utrudnia realizację A50 w związku z koniecznością
ograniczeń ruchu lub całkowitym jego
przeniesieniem na wyznaczone objazdy po przylegających miejscowościach, gdyby jej realizacja miała się
odbywać w śladzie tranzytowej DK 50;
• Zgodnie z założeniami GDDKiA,
obecna DK50 byłaby alternatywną
drogą dla A50 rozkładającą ruch
lub stanowiłaby objazd w sytuacji
wypadków czy remontów na A50.
Ewentualna budowa A50 w śladzie
DK 50 likwiduje takie możliwości.
Mając na uwadze powyższe wnosimy
o niebranie pod uwagę przebiegu autostrady A50 w śladzie drogi krajowej
nr 50 przez teren Gminy Celestynów,
jednocześnie podtrzymujemy swoje
wnioski i zastrzeżenia co do proponowanych przebiegów A50 przez GDDKiA wskazanych w konsultacjach prowadzonych przez CPK w roku 2020,
zawartych w stanowiskach nr 3/2020
oraz nr 9/2020.
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Gmina z dobrym klimatem
Gmina Celestynów dbając o poprawę czystości powietrza w kolejnym roku w budżecie zabezpiecza
środki na dopłaty do zakupu ekologicznych pieców grzewczych, a od tego roku także do zakupu
i montażu instalacji fotowoltaicznej.
Fotowoltaika

W ramach naboru wniosków o dotację
celową z budżetu Gminy Celestynów,
na dofinansowanie przedsięwzięcia
polegającego na zakupie i montażu
instalacji fotowoltaicznej w ramach
działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym
klimatem’’ zostało złożonych 14 wniosków na kwotę 35 000,00 zł.

Wymiana pieców

W ramach naboru wniosków o dotację
celową z budżetu Gminy Celestynów,
na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach „Gmina z dobrym klimatem” do urzędu wpłynęło 53 wnioski.
Dla 43 wniosków zostały wyznaczone terminy podpisania umów, a dla
10 wniosków trwają wyjaśnienia i uzupełnienia. Wnioski złożyli właściciele
budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których nastąpi wymiana
pieców na korzystniejszy z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Opr. M. Obłoza

UWAGA! Spis powszechny.
Szanowni Mieszkańcy

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828
88 88. Ze względu na panujący stan epidemii wywiady bezpośrednie nie będą realizowane aż do odwołania.
Oznacza to, że nikt nie zapuka w tej sprawie do Twoich drzwi. A jeśli zapuka ktoś,
kto będzie podawał się za rachmistrza
spisowego, to może być to oszust! Nie
wpuszczaj go do mieszkania ani nie udzielaj żadnych informacji. Jeśli podejrzewasz,
że ktoś podszywa się pod rachmistrza, jak
najszybciej skontaktuj się z policją.

WAŻNE

Jeśli przed 4 maja br. już się spisałeś
przez Internet lub telefonicznie, nikt nie
będzie do Ciebie dzwonić w tej sprawie.

6

Pamiętaj, że możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na infolinii spisowej
pod numerem 22 279 99 99 i również
poprzez aplikację dostępną na stronie
https://rachmistrz.stat.gov.pl/.
Jeśli zweryfikowałeś rachmistrza i jesteś
pewien, że dzwoni do Ciebie w celu
przeprowadzenia spisu, pamiętaj, że
zgodnie z ustawą nie możesz odmówić
podania mu danych.
Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.
spis.gov.pl.

www.celestynow.pl

Rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty
w domu, numer konta, PIN do karty
czy dane logowania do bankowości
internetowej. Takich pytań w formularzu
spisowym nie ma! Jeśli je usłyszysz –
to może wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.
Apelujemy o ostrożność. Pomóżmy
również osobom starszym bezpiecznie
zrealizować obowiązek spisowy.
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Pracowity rok Spółek Wodnych
W minionym roku Spółki Wodne działające w Gminie Celestynów wykonały wiele zadań, na które
otrzymały fundusze z budżetu Gminy w wysokości 127 tys. zł.
Spółka Wodna Celestynów Północ 15 000,00 zł
1. Konserwacja dwustronna rowu nr 315 (od ul.
Kwiatowej do ul. Obrońców Pokoju) na odcinku
175 m, polegająca na:
- wykoszeniu i wyprofilowaniu skarp;
- odmuleniu dna rowu oraz zagospodarowanie
urobku.
Spółka Wodna Celestynów Południe 15 000,00 zł
1. Konserwacja rowu nr 389 (od przepustu przy
ul. Prostej w m. Dąbrówka w kierunku ul. Chopina
w m. Celestynów) polegająca na:
- wyprofilowaniu skarp;
- wycince zakrzewień;
- usunięciu zalegających karp.
Spółka Wodna Dąbrówka – 24 000,00 zł
1. Bieżące utrzymanie rowu biegnącego przez
działki o nr ew. 798, 799,
800, 801, 802 na odcinku
72 mb, polegające na:
- wyprofilowaniu skarp;
- odmuleniu dna rowu
oraz zagospodarowaniu
urobku;
- budowa zastawki
wodnej.
2. Bieżące utrzymanie
rowu na działce nr ew.
680 na odcinku 250 mb
(od ul. Laskowej
w kierunku Bunkrów)
polegające na:
- wykoszeniu traw i
zakrzewień;
- wyprofilowaniu skarp i
korony rowu;
- odmulenie dna rowu.

na koszeniu traw i zakrzewień.
2. Przebudowa i budowa przepustów (2 szt.).
Spółka Wodna Podbiel – 24 000,00 zł
1. Bieżące utrzymanie rowów o łącznej długości
750 mb polegające na:
- odmuleniu dna rowów;
- usunieciu zakrzewień oraz karp uniemożliwiających przepływ wody.
2. Rozbiórka tam bobrowych.
Spółka Wodna Pogorzel – 13 000,00 zł
1. Struga Pogorzelska – wykonanie prac na
odcinkach rowów: przy ul. Kolejowej (50 mb),
ul. Głównej (1000 mb) oraz przy boisku sportowym (100 m) polegających na:
- koszeniu skarp;
- usunięciu gałęzi i karp
- wycince zakrzewienia.
2. Bieżąca konserwacja rowów,
polegająca na koszeniu skarp przy
ulicach:
- Świerkowej 250 mb;
- Diamentowej 250 mb;
- Leśnej 800 mb (oczyszczenie
rowu i udrożnienie 4 przepustów)
- Polnej 100 mb (do granicy z m.
Glina)
Spółka Wodna Stara Wieś 18 000,00 zł
1. Konserwacja rowu pomiędzy
u. Słowackiego i ul. Mickiewicza
na odcinku 59, 92 m² polegająca
na utwardzeniu podstawy i skarp
ekokratą betonową.
2. Bieżące utrzymanie rowów
(przy ul. Karsińskiego, Kolejowej,
Norwida, Kołątaja, Słowackiego) o łącznej długości 1433 mb
polegające na:
- koszeniu;
- wycięciu zakrzewień;
- odmuleniu dna rowów.

Spółka Wodna Ostrów
– 18 000,00 zł
1. Konserwacja rowów nr
44, 45, 46 polegająca
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Zbierają od wszystkich,
a rozdają bogatym
31 marca - Wojewoda Mazowiecki ogłosił, które samorządy otrzymają wsparcie i jakie z trzeciej
transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem znów wielomilionowe bezzwrotne
środki na inwestycje otrzymają Otwock i powiat otwocki, a ponadto - już znacznie mniejsze - Osieck
i Wiązowna. Inne samorządy, w tym celestynowski nic!
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) zwany też tarczą dla samorządów - ma na celu
wesprzeć budżety jednostek samorządowych,
uszczuplone w wyniku
pandemii koronawirusa.
Za jego pośrednictwem
środki
pochodzące
z funduszu przeciwdziałania
COVID-19
w wysokości ponad 13
mld zł - zostały rozdys-

Oto jakie wsparcie zyskały samorządy powiatu otwockiego z trzech transz bezzwrotnych dotacji z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL):
Gmina

Kwota (zł)

Józefów (gmina miejska)

5 818 913

Otwock (gmina miejska)

28 377 524

Celestynów (gmina wiejska)

2 239 737

Karczew (gmina miejsko-wiejska)

1 437 336

Kołbiel (gmina wiejska)

527 156

Osieck (gmina wiejska)

1 500 000

Sobienie-Jeziory (gmina wiejska)

500 000

Wiązowna (gmina wiejska)

7 174 992

Powiat otwocki

21 086 604

ponowane w trzech turach.
Podział odbył się na zasadzie konkursu, w którym oceniane były wnioski składane
przez JST na dofinansowanie konkretnych inwestycji.
Do samorządów woj. mazowieckiego tym razem trafi
z RFIL ponad 227 mln zł.
Największymi beneficjentami
z naszego terenu są Otwock
i Powiat Otwocki, które na
niektóre zadania uzyskały stuprocentowe dofinansowanie.

0 zł na szkołę i tunel od Rządu RP
Niestety, po raz drugi, żaden ze złożonych przez Gminę Celestynów wniosków do Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych związanego z tarczą antykryzysową dla samorządów, nie uzyskał
akceptacji.
W ramach trzeciego naboru złożono wnioski o dofinansowanie:
1. Rozbudowy szkoły podstawowej w Starej Wsi - wnioskowane 10 970 000 zł, całość inwestycji to ok. 18
mln zł;
2. Budowa tunelu pod linią kolejową w ul. Jankowskiego
w Celestynowie – wnioskowane 8 100 000 zł, całość
inwestycji ok. 31 mln zł.
Jest to niezrozumiałe z wielu powodów. Brak jest kryteriów
przy przyznawaniu środków. Gmina Celestynów nie
otrzymała dofinansowania na rozbudowę szkoły, która jest niezbędna i jest negatywnym skutkiem rządowej reformy oświaty z 2017 roku, a inne samorządy
otrzymują dofinansowanie do rozbudowy monitoringu, na rewitalizację skweru, budowę schroniska dla
zwierząt, ścieżek rowerowych czy basenów. Rozbudowa szkoły, gdzie dzieci chodzą na dwie zmiany,
czy np. budowa stacji uzdatniania wody, a woda jest
podstawową potrzebą człowieka, powinny być rozpatrywane priorytetowo. Niezrozumiałe jest też to,
że na terenie naszego powiatu, w dwóch ostatnich
naborach niezamożne gminy (Karczew, Sobienie
Jeziory, Celestynów, Kołbiel) nie otrzymują żadnego
wsparcia, podczas gdy gminom zamożnym przyzna-
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wane są kilku lub kilkudziesięciomilionowe dotacje. Gdzie
jest tu zrównoważony rozwój powiatu, województwa, kraju?
Przecież wszyscy podatnicy, wśród których jest ponad 11 tys.
mieszkańców Gminy Celestynów, składają się na te dotacje.
Dlaczego ich podatki nie trafiają na teren, na którym mieszkają? Dlaczego środki nie są dysponowane np. wg. odpisu
z PIT lub proporcjonalnie do liczby mieszkańców, jak było
w pierwszym naborze, gdzie Gminie Celestynów przyznano
ok. 2,5 mln zł? Czy to jest sprawiedliwe i w porządku wobec
obywateli, wyborców?
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Drogi do przebudowy
w tym roku
Na początku kwietnia Gmina Celestynów ogłosiła przetargi na przebudowę ulic gminnych. Podpisanie natomiast umów z wykonawcami planowane jest pod koniec maja. Termin wykonania inwestycji, to 60 dni (czerwiec/lipiec 2021) od dnia podpisania umowy.
A oto ulice, które będą przebudowane:
- ul. Ludowa m. Celestynów (nawierzchnia jezdni z asfaltu,
długość 134 mb). Koszt inwestycji to ok. 176.000,00 zł brutto.
- ul. Dębowa m. Celestynów (nawierzchnia jezdni z asfaltu,
długość 157 mb). Koszt inwestycji to ok. 125.000,00 zł brutto.
- ul. Sucharskiego m. Celestynów (nawierzchnia jezdni z asfaltu, długość 260 mb).
- ul. Otwocka m. Celestynów (nawierzchnia jezdni z asfaltu,
długość 350 mb).
- ul. Radzińska m. Celestynów (nawierzchnia jezdni z asfaltu,
długość 363 mb). Łączny koszt inwestycji to ok. 1.125.000,00
zł brutto.
- ul. Wesoła m. Celestynów (nawierzchnia jezdni z asfaltu, długość 238,5 mb). Koszt inwestycji to ok. 360.000,00 zł brutto.
- ul. Widok w m. Celestynów ( nawierzchnia jezdni z asfaltu,
długość 300 mb). Koszt inwestycji to ok. 430.000,00 zł brutto.
- ul. Paprociowa w m. Zabieżki (nawierzchnia jezdni z kostki
brukowej, długość 78 mb). Koszt inwestycji to ok. 63.000,00
zł brutto.
- ul. Ziołowa w m. Zabieżki (nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, długość 150 mb). Koszt inwestycji to ok. 87.000,00 zł
brutto.
- dz nr ew. 362 w m. Jatne tzn. „Kozie Górki”; (nawierzchnia jezdni z asfaltu, długość 430 mb). Koszt inwestycji to ok.
230.000,00 zł brutto.
W ramach realizacji każdej z inwestycji drogowej wykonane
zostanie odwodnienie, zjazdy na posesję, pobocza z kruszywa oraz stała organizacja ruchu.
W tym roku planowane jest także zawarcie umów na
opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 5 dróg gminnych tj.:
- ul. Kościuszki w Celestynowie (odcinek od skrzyżowania z
ul. Reymonta do końca ulicy);
- ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zabieżkach (tzn. dro- - ul. Długa w Glinie;
- ul. Wrzosowa w Celestynowie (sięgacz, dz. nr
ga na cmentarz);
ew. 564).
- dz. nr ew. 1386/1 w Ponurzycy (tzn. droga na Rynek);
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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Uroczyste powierzenie stanowiska
Podczas sesji Rady Gminy 29 kwietnia, Wójt Witold Kwiatkowski w towarzystwie Przewodniczącego Rady Romualda
Ziętali i Kierownik ZOSG Edyty Wrzosek, wręczył Dyrektor
Samorządowego Przedszkola w Celestynowie Elżbiecie Płuciennik akt powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na
kolejną kadencję.
Wójt w krótkich słowach podziękował Pani Dyrektor za dotychczasową czteroletnią pracę i wyraził nadzieję, że nadal
wzorowo i z pełnym zaangażowaniem pracować będzie
przez kolejne lata.

“ABC” Przedszkola Samorządowego
w Celestynowie - kilka słów o nas
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Przygodę
z przedszkolem dziecko zaczyna w wieku trzech lat – jest to najodpowiedniejszy czas, by rozpocząć
edukację na każdym polu. W tym okresie poprzez odpowiednią zabawę można rozpocząć - między
innymi - naukę języka obcego, matematyki, podstaw pisania oraz czytania.
Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola
są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nauczyciele
wykorzystują każdą sytuację i moment
pobytu dziecka w przedszkolu, aby rozwijać i wspierać jego rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy i fizyczny. Nasze przedszkole jest placówką
stawiającą sobie za najwyższy cel
wszechstronny rozwój dzieci, poznawanie ich potrzeb i możliwości, rozwijanie
zainteresowań i talentów, dlatego bierze udział w dodatkowych projektach
i programach edukacyjnych, ale także
opracowuje własne programy i innowacje pedagogiczne:

Programy własne przedszkola:

• “Najlepsze Przedszkole”
• “Ty i ja - każdy w przedszkolu równe szanse ma”

Innowacje pedagogiczne:

• “Mali matematycy”
• “Zaprogramuj swoją przyszłość”
• “Coś z niczego i rozwijasz się kolego”
• “Przedszkolaki sensoraki”

Programy ogólnopolskie:

• “Uczymy Dzieci Programować”
• “Mały miś w świecie wielkiej literatury”
• “Magiczna moc bajek”

Programy międzynarodowe:

• “Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności ‘Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual Future’.
Programy własne “Najlepsze przedszkole”, “Ty i ja każdy w przedszkolu równe szanse ma” mają na
celu wyrównywanie szans
edukacyjnych, wsparcie
indywidualnego rozwoju
dzieci, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej,
wspieranie i rozwijanie na-
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turalnego potencjału dzieci uczęszczających do Przedszkola w Celestynowie.
W ramach realizacji wyżej wymienionych programów w kalendarzu
wydarzeń przedszkolnych na stałe
zagościła organizacja: Tygodnia logopedycznego, Tygodnia sensorycznego,
Konkurs Mam talent, Turniej matematyczny, Spartakiada przedszkolaków,
Mały wolontariat.
W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu edukacyjnego “Uczymy Dzieci
Programować” , który ma na celu wprowadzić w świat kodowania i programowania już od najmłodszych lat.
Na przełomie września i października
dzieci 4 i 5-letnie brały udział w dwóch
wydarzeniach: „Cała Polska Programuje”- projekt ogólnopolski i “CodeWeek”- wydarzenie Europejskie. Celem
było wprowadzenie w świat programowania i robotyki oraz oswojenie z
nowoczesną technologią poprzez doświadczenia i zabawę, aby odważniej
patrzeć na świat.
Uczestnictwo w projekcie zainspirowało
jedną z nauczycielek do napisania innowacji pedagogicznej “Zaprogramuj
swoją przyszłość”. Celem innowacji jest
nauka tworzenia kodów dla robotów,
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dzięki którym Ozobot może poprawnie
przebyć trasę. Zajęcia z wykorzystaniem
robota cieszą się wśród dzieci dużym
zainteresowaniem.
Dzięki wsparciu Sołectwa Celestynów,
dzieci z Przedszkola Samorządowego
mogą pracować w oparciu o nowe pomoce – zestawy do kodowania (maty
do kodowania, kolorowe kubeczki,
krążki), a także roboty Ozoboty.
Jednym z zadań przedszkola jest m.in.
rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować
różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowe umiejętności społeczne
i emocjonalne, łatwiej im identyfikować
swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój
uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.
Dlatego w przedszkolu realizowane są
projekty czytelnicze: “Mały miś w świecie wielkiej literatury” oraz Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Magiczna
moc bajek” mające na celu promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni
jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie
szczęśliwego człowieka oraz kształ-
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towanie postaw społecznych u dzieci
w wieku przedszkolnym wobec osób
z niepełnosprawnością. W ramach realizacji programów przedszkole pracuje
według “modelu bostońskiego”.
Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne
Dzieci”, jest realizowany w naszym
przedszkolu w ramach zajęć dodatkowych. Przedszkole uzyskało licencję
na nauczanie j. angielskiego metodą
Yellow House English, w tym poprzez
korzystanie z platform edukacyjnych
Baby Beetles i Tom and Keri zgodnie
z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie www.dwujezycznedzieci.pl .
Dzięki finansowaniu programu przez
Gminę Celestynów jest on realizowany
jako zajęcie dodatkowe od 2016 r. Program realizowany jest z podziałem na
grupy wiekowe.
Zabawa z językiem angielskim odbywa
się poprzez prezentacje multimedialne,
filmy, zabawy, piosenki i zadania do
wykonania. Dzięki temu język angielski
nigdy nie staje się dla dziecka językiem
obcym. Przedszkole Samorządowe
w Celestynowie jako jedyna placówka w Polsce przeprowadza Przeglądy
Twórczości Anglojęzycznej “Dwujęzyczne Dzieci”.
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie jest również laureatem dwóch
konkursów grantowych “WzMOCnij
swoje otoczenie”, organizowanych
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne
(PSE). W czerwcu 2019 r. dzięki wygranemu projektowi “Mobilnego miasteczka ruchu drogowego” stworzono
w przedszkolu miejsce dzięki któremu
dzieci kształtują właściwe postawy i nawyki zapewniające bezpieczeństwo na
drodze.
Drugi grant przyznany został na projekt
“Integracja sensoryczna - inwestycją
w przyszłość dzieci”. Dzięki środkom
pozyskanym w konkursie, od pierwsze-
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go grudnia 2020r. swoją działalność
rozpoczęła sala to terapii integracji sensorycznej. Profesjonalnie wyposażona
sala, posiadająca cały niezbędny sprzęt
do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, służy również do prowadzenia
innych, specjalistycznych zajęć tj, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, terapia pedagogiczna, zajęcia
z psychologiem, gimnastyka korekcyjna.
Dzięki dodatkowym kwalifikacjom kadry pedagogicznej oraz bogatej bazie
pomocy dydaktycznych w przedszkolu, w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej realizuje się zadania
i zalecenia wynikające z orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – WWRD.
Realizacja powyższych programów
i projektów jest elementem dodatkowym
w realizowaniu zamierzonych celów
określonych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej www.przedszkolecelestynow.szkolnastrona.pl, gdzie
uzyskają Państwo więcej informacji na
temat działalności przedszkola.
Emilia Chodkiewicz, Joanna Ignaciuk,
Patrycja Pusek
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Kanalizacja w Lasku
15 kwietnia w ramach realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie
gminy Karczew i Celestynów - etap II podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lasek oraz odcinka sieci kanalizacyjnej
w ul. Laskowskiej w miejscowości Celestynów.
Wykonawcą przedsięwzięcia będzie robót budowlanych przypada na 31 opracowanie dokumentacji projektowej
firma PHU HYDROMIX Sebastian października 2022 r. Inwestycja obej- i prace wykonawcze.
Piętka z siedzibą w Starej Hucie. Wy- muje budowę sieci kanalizacji, wykonanagrodzenie za wykonanie przedmiotu nie przyłączy do granicy posesji oraz Obecnie prace w terenie trwają w Ceumowy
wynosi 3.498.279,90 zł.
odtworzenie nawierzchni dróg, w tym lestynowie (zlewnia Radzińska, zlewnia
15 kwietnia w ramach realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Karczew i Celestynów
powiatowej
przez
Lasek.
Witosa)
i Pogorzeli. Natomiast doku- etap II podpisana została umowa na wykonaniedrogi
dokumentacji
projektowej
oraz
budowę sieci kanalizacyjnej
w miejscowości
Realizacja
polegała
mentacja budowy kanalizacji wykonyLasek orazprzedsięwzięcia
odcinka sieci kanalizacyjnej
w ul. Laskowskiej w miejscowości Celestynów.
Wykonawcą
przedsięwzięcia
będzie firma PHU To
HYDROMIX
Sebastianzadanie
Piętka z siedzibą
w Starej Hucie.
Wynagrodzenie
za
będzie
na budowie
sieci kanalizacyjnej
już ostatnie
w ramach
wana
jest dla miejscowości:
Dąbrówka
wykonanie przedmiotu umowy wynosi 3.498.279,90 zł.
o długości
około
4,4
km.
Dokumentacja
projektu
pn.
„Poprawa
gospodarki
i
Stara
Wieś,
Glina,
Celestynów
(ul.
Realizacja przedsięwzięcia polegała będzie na budowie sieci kanalizacyjnej o długości około 4,4 km. Dokumentacja projektoprojektowa
powinna
zostać
sporządzowodno-ściekowej….“,
na
który
pozyLaskowska,
ul.
Radzińska,
ul.
Krótka,
ul.
wa powinna zostać sporządzona w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaś termin wykonania robót budowlanych
na wprzypada
ciągu na
1231miesięcy
od2022
dniar. Inwestycja
pod- skaliśmy
łączniesieci
21kanalizacji,
995 469,71
zł ze
Różana
i ul. posesji
Podleśna, ul. Wojska Polpaździernika
obejmuje budowę
wykonanie
przyłączy
do granicy
oraz odtworzenie
nawierzchni
w tym drogi środków
powiatowejUE.
przez
Lasek.czekają nas już tylko
pisania
umowy, zaś
termin dróg,
wykonania
Teraz
skiego), Pogorzel (ul. Diamentowa).
To już ostatnie zadanie w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej….“, na który pozyskaliśmy łącznie 21
995 469,71 zł ze środków UE. Teraz czekają nas już tylko opracowanie dokumentacji projektowej i prace wykonawcze.
Obecnie prace w terenie trwają w Celestynowie (zlewnia Radzińska, zlewnia Witosa) i Pogorzeli. Natomiast dokumentacja budowy kanalizacji wykonywana jest dla miejscowości: Dąbrówka i Stara Wieś, Glina, Celestynów (ul. Laskowska, ul. Radzińska,
ul. Krótka, ul. Różana i ul. Podleśna, ul. Wojska Polskiego), Pogorzel (ul. Diamentowa).

12

www.celestynow.pl

kwiecień/maj nr 4/5 (268/269)/21 ROK ŻYCZLIWOŚCI

INWESTYCJE

Sala gimnastyczna
w Starej Wsi jak nowa
Sala gimnastyczna w budynku Szkoły Podstawowej
im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi przeszła
rewitalizację.
Wymieniono wszystko: posadzkę,
drabinki gimnastyczne, kraty i siatkę chroniącą okno, drzwi wejściowe i do magazynku, zabudowy
grzejników, tablice do koszykówki
i co ważne zamontowano poręcze przy schodach dla osób
niepełnosprawnych ruchowo.
Remont kosztował nas prawie
160 tys. zł., ale warto było zrobić to dla naszych uczniów –
mówi dyrektor Elżbieta Osuch.

Tablica interaktywna dla
szkoły w Celestynowie
W dniu 15.04.2021 roku odbyło się oficjalne przekazanie
przez Wójta Gminy Witolda
Kwiatkowskiego tablicy interaktywnej Publicznej Szkole
Podstawowej im. Batalionu
„Zośka”.
Przekazanie połączone zostało z prezentacją tablicy obejmującą przygotowanie jej do pracy oraz przedstawienie funkcji możliwych do wykorzystania
podczas zajęć z uczniami. Zakupiona
tablica z pewnością przyczyni się do
polepszenia standardów i efektów nauki.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 11 tysięcy zł i został sfinansowany
z budżetu Gminy Celestynów w ramach
funduszu sołeckiego miejscowości Celestynów.
ROK ŻYCZLIWOŚCI
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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Przebiegł Świder na ra
104 km
Wyzwanie Biegowe Waldka Porowskiego dla Szymona!

17 kwietnia Waldek Porowski – w ramach akcji Indywidualny Projekt Biegowy – przebiegł wzdłuż rzeki Świder. Od źródła do ujścia. Ten ponad 90-kilometrowy bieg miał również
na celu zbiórkę funduszy na leczenie 14-letniego Szymka
z choroby nowotworowej.
- Nazywam się Waldek Porowski. Mam 45 lat. Z zawodu jestem fizjoterapeutą i pracuję z pacjentami po udarach – mówi
Waldek w rozmowie z dziennikarzem Celestynki. - Moją pasją
jest bieganie, ale później pojawiły się góry i zaczęła się wielka
przygoda, pasja i przyjaciele biegowi. W ten sposób poznałem Tomka, którego syn walczy z chorobą nowotworową. Kiedy Tomek realizował swoje wyzwanie “Kilometry Życia” dla
dzieci z Kliniki „Przylądek Nadziei”, również dołączyłem do
biegu. To doświadczenie sprawiło, że postanowiłem dołożyć
swoją cegiełkę. W ten sposób powstał “Świder Na Raz” pod

patronatem Wójta Gminy Celestynów, czyli wyzwanie biegowe polegające na przebiegnięciu 90 km w 12h wzdłuż
rzeki Świder – podkreślił Waldek.
Wystartował 17 kwietnia o 4 rano w okolicy wsi Świder,
gdzie rzeka ma swój początek i jest zaledwie strużką. Pogoda nie sprzyjała. Padający od tygodnia deszcz rozmoczył
pola, łąki, więc trudno było biec, raczej musiał brnąć, często
po kolana w wodzie grzęzawisk i pól ornych. Jednak myśl
o Szymku i jemu podobnych dzieci zamkniętych w salach
szpitalnych Kliniki „Przylądka Nadziei”, które nie mogą biegać i podziwiać cudów natury, dodawała Waldkowi sił.
- Projekt „Świder na raz” to pomysł, który zrodził się w mojej
głowie jakiś rok temu. Postanowiłem wtedy przez bieganie
zwiedzać czy też eksplorować nowe, nieznane mi tereny
Szymona można wspierać finansowo
za pośrednictwem Fundacji Na Ratunek!
Konto wpłat imiennych, w tytule prosimy wpisać
imię Szymek;
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
Pieniądze potrzebne są na zakup aparatu
do chemioterapii i turnusową rehabilitację ruchową.
w Powiecie Otwockim. Bardzo szybko dotarło do mnie, że
to nie jest mała rzeczka leniwie płynąca w krzakach. Tylko
miejsce, gdzie w każdym jej zakątku i o dowolnej porze tętni
piękne życie, które mnie zauroczyło. Zrobiłem kilka rekonesansów i zakochałem się w tej Rzece. Ma niedostępne tereny, rezerwaty, trzęsawiska, piękne łąki, podmokłe tereny,
lasy, czyli wszystko co potrzeba ultrasowi. Szybko do mnie
dotarło – jak to bywa u ultrasów, – że trzeba Świder przebiec na raz tylko nie wiedziałem, jak i kiedy. W listopadzie
2020 roku moja żona Aga wraz ze znajomymi: Karoliną
i Tomkiem postanowili, że będą przez cały czas mojego
biegu wspierać mnie na trasie. Od razu padła data zmierzenia się z rzeką na kwiecień 2021 roku. 25 grudnia 2020
roku poznałem Tomka Łąka, mega wesołego i pozytywnego
ultrasa, którego wspierałem w projekcie: „Tomek i przyjaciele
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Trasa biegu Waldka Porowskiego

biegną na Ślężę”. Syn Tomka jest chory
na nowotwór. Zrozumiałem, że bieganie
i pomoc Szymkowi to wspaniały projekt
płynący z serca ultrasa i tak powstał cały
plan: „Świder na Raz. Wyzwanie Biegowe Waldka dla Szymona”. Po rozmowie z Tomkiem i Fundacją Na Ratunek,
ustaliłem, że postaramy się wspólnie z
moimi kilometrami z nad Świdra wspomóc leczenie Szymka.
Wiele osób śledziło w telefonach czy
komputerach bieg Waldka. Szczegól-

ROK ŻYCZLIWOŚCI

nie trasę śledzili mieszkańcy Lasku wraz
z sołtysem Markiem Kupniewskim, którzy
przygotowywali uroczyste powitanie
swojego mieszkańca. Na placu zabaw
rozpalono ognisko, ustawiono ławki,
stoły i czekano. W końcu ok. godziny
18.00 pojawił się Waldek. Powitano
go brawami. Wójt Witold Kwiatkowski
pogratulował i wręczył upominek wraz
z dyplomem, co także uczynił sołtys
Marek Kupniewski i w imieniu mieszkańców podarował bohaterowi oryginalny
szklany dyplom, a Waldek pytany jak

www.celestynow.pl

było, skromnie odpowiadał: Cóż, udało się. Swoją dumę z syna wyraził również prof. Sylwester Porowski, który wraz
z synową Agą, przyjaciółmi Karoliną
i Tomkiem na poszczególnych postojach na trasie biegu dbali o szybki posiłek dla Waldka i uzupełnienie płynów.
Ostatecznie Waldek pokonał 104 km
w 14 godzin, bo jak wyjaśnił, kilkakrotnie musiał omijać rozległe grzęzawiska
powstałe w wyniku wysokiego stanu
Świdra.
Andrzej Kamiński
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Nowa kierownik GOPS
Od kwietnia nowym kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Agnieszka Bieńko-Wasążnik. Do kwietnia przez 15 lat pracowała w GOPS w Pilawie, gdzie od 30 lat mieszka.
- Aktualnie jestem na etapie poznawania rodzin i osób,
którym celestynowski GOPS pomaga, zakresu prac współpracowników, miejscowości gminnych, budżetu - mówi
kierownik Agnieszka Bieńko – Wasążnik i dodaje: To moje
pierwsze dni w nowej pracy, ale mam nadzieję szybko się
z tym uporać również z pomocą mojego nowego zespołu. Poza załatwianiem bieżących spraw, przystąpimy do
nowych wyzwań jakie przyniósł nam m.in., koronawirus.
Nie mamy wątpliwości, że pandemia znacząco wpłynęła
na codzienne życie. Jest to trudny okres dla wszystkich niezależnie od wieku, tak samo dla seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci. Niektóre z nich będą reagowały na sytuację
natychmiast, podczas gdy inni później będą doświadczali
i sygnalizowali trudności. Wydaje mi się, że faktyczną skalę
i charakter problemów poznamy w najbliższym czasie, więc
okres wyzwań mamy dopiero jeszcze przed sobą. Wszyscy mamy jednak nadzieję, że pandemia nie potrwa dłu-
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Agnieszka Bieńko – Wasążnik

go i nie zostawi po sobie trwałego uszczerbku na zdrowiu
psychicznym rodzin i ich domowych budżetach – podkreśla
kierownik.
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Edukacja finansowa dzieci i młodzieży
od wielu lat stanowi pewnego rodzaju drogowskaz wyznaczający kierunek kształcenia dzieci i młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji finansowych.
Działalność Szkolnej Kasy Oszczędnościowej w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
W bieżącym roku szkolnym, mimo nauki zdalnej i obostrzeń pandemicznych realizowane są liczne działania
mające na celu podniesienie wiedzy
finansowej i ekonomicznej dzieci
już od najmłodszych lat oraz kształtowanie postawy przedsiębiorczej,

jako jednej z kompetencji kluczowych charakteryzującej się inicjatywnością, aktywnością, niezależnością
i innowacyjnością zarówno w życiu
osobistym, jak i społecznym. Wielką
radością napawa nas fakt, iż od września 2020r. do SKO przyłączyło się
ponad 30 nowych członków z klas
1-3, którzy tym samym rozpoczęli swoją
przygodę ze świadomym oszczędzaniem. Nasi uczniowie chętnie angażują
się w realizację zadań z zakresu przedsiębiorczości, o czym świadczy aktywne
oszczędzanie, obchody Światowego
Tygodnia Pieniądza, udział w lekcjach
organizowanych przez bankowców w
ramach programu “Bakcyl – Bankowcy

Szkoła Podstawowa w Regucie przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci
zbierają elektrośmieci”.

dla edukacji” oraz wirtualnych wycieczkach, zaangażowanie w liczne akcje
charytatywne organizowane na rzecz
potrzebujących, a także udział w konkursach m.in. w szkolnym konkursie plastycznym „Barwy SKO” i ogólnopolskim
konkursie wiedzy z zakresu ekonomii i
bankowości „Test SKO”.
Mamy nadzieję, że nauka płynąca z
podejmowanych przez nas inicjatyw
przyczyni się do rozwoju umiejętności
planowania, zachęci do oszczędzania
i stworzy podstawy do osiągnięcia w
przyszłości sukcesu finansowego naszych wychowanków.
Joanna Drozd – pedagog

Zbiórka elektrośmieci
w Regucie

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród
dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadów.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogły przyłączyć się również firmy i instytucje,
które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz naszej szkoły.
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’
– mówi hasło szkoły. Ilość zebranych elektrośmieci była bardzo
duża, za co dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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Znamy gminnych laureatów
44. Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się 29 marca br. w Hali Sportowej w Celestynowie.
Komisja w składzie: p.o. Dyrektora GOKiS Joanna Mokrzycka, kierownik Biblioteki Publicznej w Celestynowie Ewa Wilczek oraz aktorka Alina Więckiewicz przesłuchały 18 uczestników w trzech kategoriach wiekowych.
Pierwszy etap eliminacji odbywał się w szkołach w: Podbieli,
Regucie, Ostrowie, Celestynowie i Starej Wsi.
Regulamin dopuszczał przeprowadzenie eliminacji w formie
przeglądu materiałów filmowych lub standardową recytację
przed komisją. Spośród wszystkich uczestników komisja wybrała reprezentantów Gminy Celestynów w eliminacjach powiatowych:
Maja Możdżonek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej
Wsi - I grupa (uczniowie szkół podstawowych klasy 0-III)

Jordan Jakubiszyn

Maja Skolmowska - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - II grupa (uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI)
Jordan Jakubiszyn - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - III grupa (uczniowie szkół
podstawowych klasy VII-VIII)
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim
uczestnikom konkursu, rodzicom oraz nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do eliminacji gminnych
w tym trudnym czasie pandemii.
Wszystkie dzieci za swoje wystąpienia otrzymały dyplomy
oraz nagrody książkowe.
Będziemy obserwowali dalsze etapy konkursu. Trzymamy kciuki za naszych laureatów.

Maja Możdżonek

Maja Skolmowska

Rysunki Oli w książce z bajkami
Nakładem wydawnictwa „Verbinum”
ukazała się książka Wandy Warskiej
pt: „Tajemniczy kuferek babci Jagusi”,
z ilustracjami ośmioletniej Aleksandry Celińskiej, uczennicy IIb ze Szkoły
Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w
Celestynowie. Skontaktowałem się z
mamą Oli proponując wywiad z córką. Pani Sylwia zgodziła się uprzedzając jednak, że Ola, choć szczebiotka
na co dzień, może się wstydzić. Jakież
było jej zdziwienie, gdy córka śmiało
odpowiadała na wszystkie pytania.
Najpierw pokazała książkę i pod tytułem napis: Ilustracje Aleksandra Celińska. Zapytałem jak to się stało, że jej
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rysunki znalazły się w książce
znanej pisarki. Mama poinformowała, że pisarka, to ciocia
Oli. I kiedy napisała książkę
przesłała rękopis z prośbą, by
Ola oceniła, czy jej się podobają bajki. – Mama czytała,
a ja słuchając wyobrażałam sobie wygląd postaci.
Wzięłam później kredki i zaczęłam rysować obrazki – wspomina
Ola. – Mama wysłała kilka do cioci,
a ona pokazała je dyrektorowi wydawnictwa, któremu się one spodobały – podkreśliła dziewczynka. Rozmawiając z Olą dowiedziałem się jeszcze,
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że bardzo lubi czytać, szczególnie
„Dzieci z Bullerbyn”, że lubi matematykę
i uwielbia rysować. Cóż, życzymy Oli
szóstek w szkole i kolejnych książek z jej
pięknymi rysunkami.
AnKa
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Kursy autobusu
Mimo wcześniejszych zapewnień radnego z Podbieli Wiesława Rosłońca
o konieczności uruchomienia stałej linii
autobusowej z Celestynowa do Ponurzycy i Ostrowa, autobus już drugi miesiąc kursuje z malą ilością pasażerów,
co wynika ze sprawozdania sprzedaży
biletów.
W okresie minionego miesiąca bilet na
linii Celestynów – Ponurzyca - Celestynów kupiło 74 osoby. Natomiast na linii
Celestynów – Ostrów - Celestynów,
sprzedano 36 biletów. Niestety, nie
pokrywa to kosztów paliwa i pensji kierowcy.
- To początek – mówi radny z Podbieli Wiesław Rosłoniec. – Ludzie
muszą się przyzwyczaić. Ponadto niską frekwencję można tłumaczyć też zamkniętymi szkołami,
przedszkolami i zdalnym kontaktem
z Ośrodkiem Zdrowia. Uważam, że linia stanie się bardziej popularna, gdy

minie pandemia – wyjaśnia radny Rosłoniec.
Należy dodać, że Gmina Celestynów
podpisała 8 marca umowę z przewoźnikiem Usług Transportowych Januszem
Wołoszka finansując przewozy w wysokości 162.306,00 zł z pozyskanych
środków z Funduszu Rozwoju Przewo-

zów Autobusowych i dokładając 20 tys.
zł z budżetu Gminy, Umowa ważna jest
do końca tego roku.
Cóż, należy mieć nadzieję, że podróżujących na ww liniach przybędzie
i autobus nie będzie kursował wożąc
powietrze.
AnKa

Pomoc dla Seniorów
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przedłuża program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku
życia pn: „Wspieraj Seniora” do końca 2021 roku.
Program skierowany jest do Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii
zdecydowali się na pozostanie w domu.
SZANOWNY SENIORZE!
• MASZ 70 LAT I WIĘCEJ?
• ZDECYDOWAŁEŚ, ŻE DLA BEZPIECZEŃSTWA POZOSTANIESZ
W DOMU?
• POTRZEBUESZ WSPARCIA
• NIE MASZ BLISKICH, KTÓRZY MOGĄ POMÓC?
ZADZWOŃ NA SPECJALNĄ INFOLINIĘ: (22) 505-11-11 LUB ZADZWOŃ
DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CELESTYNOWIE
W GODZINACH URZĘDOWANIA (22) 789-70-54 WEW. 139/140
PRACOWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
- ZAKUPI DLA CIEBIE ARTYKUŁY PODSTAWOWEJ POTRZEBY (żywność, środki
higieny osobistej) - WYKUPI LEKI W APTECE! (koszty zakupów ponosi senior)
Z PROGRAMU NIE MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY, KTÓRE JUŻ OTRZYMAŁY
WSPARCIE W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH.
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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Lepiej KOMPOSTOWAĆ,
niż płacić za BIO
Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym
zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne
to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego,
darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.
Kompostownik można kupić albo zrobić samemu. Gotowy kompostownik
ogrodowy sprawdza się zwłaszcza w
małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych. Drewniany
kompostownik
o budowie ażurowej
można
wykonać samodzielnie z desek
lub zaimpregnowanych belek,
ułożonych tak,
aby zapewnić
dostęp powietrza do warstw
kompostu. Kompostowanie w
pryzmie to najprostszy
sposób kompostowania, polega
na układaniu warstwami materiałów
biodegradowalnych. Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy
od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od
najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy
tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez
którego powstawanie kompostu jest
niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który
będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego
ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost.

Powyżej będziemy układać odpady
biodegradowalne, przekładane ziemią
ogrodową, drobno rozkruszoną gliną
lub iłem. Na zimę pryzmę trzeba okryć
materiałem izolacyjnym, aby umożli-

wić dalszy rozkład materiału. Co
wrzucamy do kompostownika?
Większość odpadów kuchennych
i ogrodowych, takich jak: resztki
owoców i warzyw, resztki roślinne,
rozgniecione skorupki z jaj, fusy z
kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek,
przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier
(papier śniadaniowy, chusteczki,
serwetki, tektura itp.), a także słomę
i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych

roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z
odkurzacza. Dojrzewanie kompostu
trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych
proces ten można skrócić nawet do
2 miesięcy). Dojrzały kompost
ma jednolitą strukturę i zapach
świeżej ziemi. Można go bez
ograniczeń wykorzystywać do
użyźniania gleby. Stosowanie
kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce
w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gle
ba staje się żyzna, bogata
w humus i urodzajna a my możemy cieszyć się jej plonami
w naszych przydomowych
ogródkach.

CZEGO
NIE WOLNO
KOMPOSTOWAĆ?
Nie należy wrzucać chorych,
porażonych roślin, chwastów z
nasionami, skórek owoców cytrusowych, mięsa, ryb i nabiału, popiołu z węgla, kolorowych gazet,
szkła, metalu czy plastiku.
Natomiast osobno należy kompostować: liście dębu, orzecha...

Od czerwca, raz w miesiącu, Urząd Gminy będzie nagradzał w drodze losowania osoby
posiadające kompostownik. Zwycięzca będzie powiadamiany telefonicznie, a wynik
losowania zamieszczany będzie na stronie internetowej: www.celestynow.pl
20
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Kwitnąca wiśnia Sakura
Jak mówią Japończycy „kwitnienie wiśni Sakura podobnie
jak życie samuraja jest niezwykle piękne ale trwa krótko”.
Mam zawsze we wdzięcznej pamięci
życzliwość Pana Profesora Sylwestra
Porowskiego, dzięki której japońskie
dzieci z rejonu Hanshin, nawiedzonego
w 1995 roku tragicznym trzęsieniem ziemi mogły spędzić w Celestynowie ostatnie dni swojego wakacyjnego pobytu
w Polsce.
Dlatego w roku 1998 jako wyraz
wdzięczności dla Pana Profesora, gminy
Celestynów oraz innych polskich miast, z
którymi współpracowałem w roku 1995
i 1996 organizując wakacje dla japońskich dzieci, przywiozłem z Japonii sadzonki wiśni. Równocześnie namówiłem
zaprzyjaźniony Zespół japoński, aby
przyjechał do Polski i wystąpił z Koncertem Wdzięczności w Celestynowie
i pozostałych miastach. Turne Zespołu

zaplanowałem tak, aby
rozpoczynało się w Celestynowie w dniu 11 sierpnia
1998 a więc dokładnie w
drugą rocznicę spotkania
japońskich dzieci z polskimi
Dziećmi Syberyjskimi. Na
koncert w kościele w Celestynowie mogłem tym razem przywieźć
Panią Antoninę Liro i Pana Henryka Sadowskiego, którzy entuzjastycznie oklaskiwali występ Zespołu, a po Koncercie
wzruszeni rozmawiali z japońskimi artystami w zakrystii kościoła.
Tymczasem Sakura w każdym z miast
i w Instytucie Chemii Fizycznej, gdzie
wtedy pracowałem rozkwitała pięknie
(ale niestety krótko) każdego kolejnego roku, a jesienią cieszyła oko barwą
swoich kolorowych liści. Niektóre
z miast przysyłały mi zdjęcia Sakury
w czasie rozkwitu...
Zależało mi na tym, aby w tym roku
zrobić zdjęcie Sakury w Celestynowie
razem z Panem Profesorem Porowskim
i innymi zaprzyjaźnionymi osobami,
więc poprosiłem o sygnał kolegów bywających w Celestynowie. W dniu 24
kwietnia rano zadzwonił do mnie redaktor Andrzej Kamiński mówiąc: „Już

kwitnie - trzeba jechać”. Natychmiast
zatelefonowałem do Pana Profesora
Porowskiego, do Pana Wójta Witolda Kwiatkowskiego i do Pani Dyrektor
Szkoły w Starej Wsi im. Polskich Dzieci
Syberyjskich Elżbiety Osuch. Z żalem
dowiedziałem się, że Pan Profesor i Pani
Dyrektor przyjechać nie mogą... Pan
Wójt Kwiatkowski zechciał przyjechać,
a koledzy z NL6 też byli na miejscu i tam,
przy kwitnącej Sakura zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Mam jednak nadzieję, że
w przyszłym roku uda nam się wszystkim
spotkać w Celestynowie obok wspaniale rozkwitłej Sakury, którą przywiozłem
z Japonii w 1998 roku
Tymczasem przesyłam kartkę z kilkoma
zdjęciami, z którymi wiąże się wiele dobrych wspomnień. Mam nadzieję, że
zechce je Państwo obejrzeć...
Łączę pozdrowienia,
Stanisław Filipek

W poszukiwaniu talentów
Pod koniec kwietnia odbył się szkolny konkurs „Talent Show” organizowany przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
im. Batalionu „Zośka”. Uczniowie klas 4-8 zaprezentowali swoje umiejętności podczas spotkania online! Po burzliwych obradach jury wyłoniło osiem pierwszych miejsc!
Michalina Młodziankowska, kl. 4b – I miejsce w kategorii klas
IV, układanie kostki Rubika.
Monika Tumiłowicz, kl. 5b - I miejsce w kategorii klas V, śpiew
i gra na gitarze.
Alicja Tumiłowicz, kl. 6b - I miejsce w kategorii klas VI, śpiew i
gra na gitarze.
Barbara Mistewicz, kl. 7c - I miejsce w kategorii klas VII, gra
na ukulele.
Maria Wasążnik, kl. 8a - I miejsce w kategorii klas VIII, śpiew.
Daria Dąbrowska, kl. 8c - I miejsce w kategorii klas VIII, gra na
keyboardzie z zasłoniętymi oczami.
Agata Grzegrzółka, kl. 8c - I miejsce w kategorii klas VIII, śpiew
ROK ŻYCZLIWOŚCI
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i gra na gitarze.
Jordan Jakubiszyn, kl. 8c – I miejsce w kategorii klas VIII,
śpiew.
Skład jury: p. Anna Rodziewicz, Alicja Sybilska, Paulina
Chojnowska, Zuzanna Musik, Zuzanna Kominek.
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MIASTO SAKAKI

wspiera rodziny z dziećmi
Instytucją nieznaną w Polsce, a bardzo popularną w zmagającej się ze stałym niżem demograficznym Japonii, jest Centrum Wsparcia w Wychowywaniu Dzieci (Kosodate Shien Sentaa). W mieście
Sakaki placówka ta, dysponująca oddzielnym, przystosowanym do obecności maluchów budynkiem, nie pełni funkcji żłobka, bowiem nie można w niej zostawić dziecka. Pełni natomiast, jak nazwa
wskazuje, funkcję wspierającą.
W sali znajduje się również tablica
ogłoszeń rodziców oraz miejsce, gdzie
można położyć nieużywane ubranka
dziecka, ewentualnie przeszukać inne
ubranka w poszukiwaniu rozmiaru swojej pociechy. Recycling w czystej postaci, nie wspominając już o oszczędnościach w portfelu.

Otwarta jest
od poniedziałku do piątku i w parzyste
soboty od 9:00 do 12:00 i potem od
14:00 do 16:30. W budynku znajduje
się przestronna sala zabaw, gdzie dzieci mogą się bezpiecznie bawić trochę innymi zabawkami niż w domu. Często są
to zabawki ręcznie robione na miejscu
z papieru, bądź innych dostępnych
materiałów. Opiekunowie zaś
mogą usiąść z boku i zagłębić
się w lekturze licznych czasopism
i książek poświęconych wychowywaniu dzieci, a zgromadzonych na
miejscu.

Centrum oferuje zarówno atrakcje dla dzieci,
takie jak czytanie bajek na głos, rytmika
czy zabawy zorganizowane przez
obecne tam panie,
jak i atrakcje dla
dorosłych (joga,
aromaterapia).
Pracujący
tam
personel o wykształceniu
pedagogicznym
służy
też świeżo upieczonym rodzicom wsparciem merytorycznym,
a w wyznaczone dni
można zasięgnąć porady specjalisty na
przykład można poradzić się dietetyka
w sprawie niejadka.
Jedną z „6 zasad
Centrum Wsparcia”,
opublikowanych na ulotce instytucji,
jest m.in. „Nie staraj się wychowywać
dziecka w pojedynkę”, czym Centrum
zachęca do tworzenia własnej małej
społeczności. Organizowane są spotkania rodziców, na których mogą nawzajem się radzić i wspierać w trudach
wychowywania.
Ryotaro Sakamoto
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Muzeum Tsuruga
Port Tsuruga służył jako węzeł transportowy pomiędzy Europą i Japonią oraz był jedynym portem w
Japonii, do którego w latach dwudziestych XX wieku przybywały osierocone polskie dzieci, podobnie jak żydowscy uchodźcy w latach czterdziestych XX wieku, otrzymując tzw. „Wizy życia”.
Muzeum Port of Humanity Tsuruga skupia się na historii osieroconych polskich
dzieci i żydowskich uchodźców, którzy
w końcu dotarli do Tsurugi po strasznych
trudnościach. W muzeum znajdują się
również anegdoty lokalnych mieszkańców, pochodzące z tamtych czasów.

wożony trasami międzynarodowymi;
Stacja portowa Tsuruga, z której korzystają pociągi Europe-Asia International
Express; Dział Transportu Morskiego
Owada, który prowadził przeładunki

i inne związane z tym prace w porcie;
oraz Rosyjskie Biuro Floty Ochotniczej,
które obsługiwało regularne trasy morskie do Władywostoku.

3 listopada 2020 roku muzeum świętowało swoje wielkie ponowne otwarcie.
Na zewnątrz znajdują się cztery budynki, które faktycznie istniały wokół portu
Tsuruga w pierwszej połowie XX wieku,
odrestaurowane dla tego muzeum, podczas gdy eksponaty we wnętrzu obejmują takie pomieszczenia jak: teatr, który
przedstawia historię tego „portu ludzkości”, a także w innych pomieszczeniach
znajdują się wystawy z animacjami.
Te cztery odrestaurowane budynki wokół portu to Biuro Kontroli Celnej i Bagażu, w którym sprawdzano bagaż prze-

„Żółw” zaprasza
W drugiej połowie kwietnia
2021 roku została oddana
do użytku kolejna część
ścieżki przy zbiorniku wodnym „Żółw” w miejscowości
Regut. Prace polegały na
utwardzeniu ok. 110 metrów
bieżących ścieżki przepuszczalnym kruszywem. Nowy
fragment ścieżki dowiązano do wybudowanego w
tamtym roku odcinka oraz
do istniejących utwardzeń
przy drewnianych kładkach. Wykonawcą prac
była firma BUDMAX Sp. z
o.o. Koszt całego przedsięwzięcia zamknął się w kwocie blisko 12.500.00 zł, z czego część
została sfinansowana z budżetu Gminy
Celestynów w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Regut. Dzięki dofi-

ROK ŻYCZLIWOŚCI

nansowaniu MIAS we wcześniejszych
latach wykonano również 5 sztuk rzeźb
nawiązujących do miejscowej nazwy
zbiornika wodnego. Zakończona inwe-
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stycja na pewno przyczyni się do zwiększenia walorów turystycznych tego miejsca oraz będzie ciekawym miejscem do
spędzania wolnego czasu.
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„Pingpongowe Marzenia z PSE”
W Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie od września do grudnia 2020 roku pod
kierunkiem Dyrektor Anny Kędziorek i nauczyciela wychowania fizycznego Małgorzaty Koślak-Luba był realizowany projekt pt. „Pingpongowe Marzenia z PSE”.
Jest to unikatowy program przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych. Organizacja szkolenia jest elementem „Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego”. Z drugiej strony dzięki udziałowi w
zajęciach tenisa stołowego ulegną zwiększeniu możliwości
rozwojowe dzieci, co będzie skutkowało odciągnięciem
ich od złych nawyków, poprzez pokazanie im pozytywnych
walorów płynących z uprawiania sportu.
Na konieczność zwiększenia każdej formy aktywności ruchowej zwracają uwagę zarówno wyniki publikowanych
badań poziomu zdrowia i aktywności fizycznej dzieci, słabe wyniki testów sprawnościowych w szkołach oraz niepo-

kojące raporty zdrowotne młodego pokolenia.
W związku z realizacją projektu pt. „Pingpongowe Marzenia z PSE” oraz dzięki zaangażowaniu Dyrektor i Małgorzaty
Koślak- Luba, szkoła pozyskała profesjonalny sprzęt do tenisa
stołowego m.in. stół do tenisa stołowego, rakietki, siatki i piłeczki. Każde dziecko, które uczestniczyło w zajęciach dostało koszulkę.
Ze sportowym pozdrowieniem
Małgorzata Luba

Rocznik 2009/10
W okresie przygotowawczym do sezonu 2021
staraliśmy się wykorzystać wszystkie możliwe
obiekty do trenowania. Treningi odbywały się
na Hali i Orliku w Celestynowie.
Okres jednak bardzo trudny przez trwającą pandemię. Mimo
tak burzliwego okresu udało nam się rozegrać cztery mecze
sparingowe z bardzo wymagającymi rywalami. Dwa zakończyły się naszym zwycięstwem ,odnieśliśmy jedną porażkę
i jeden mecz przegraliśmy.
Zwar Międzylesie - Bór Regut 1 – 3
Victoria Sulejówek 2008/09 - Bór Regut 4 – 4
Mińsk Mazowiecki – Bór Regut 3 – 1
Semp Ursynów – Bór Regut 1 – 3
Po rozegranych meczach sparingowych wydawało się że
wszystko idzie w dobrym kierunku. Niestety kolejna przerwa
spowodowana obostrzeniami , nie wpłynęła na nasz zespół
pozytywnie.
Jeszcze jak by tego było mało , kilku zawodnikom przytrafiły
się kontuzje , które wyeliminowały ich z gry w tym sezonie.
Ligę rozpoczęliśmy od dwóch przegranych z Mazurem Karczew i Sabio Miętne. Blokada, która zastopowała naszą drużynę, nadal trzyma. Jednak nie spuszczamy głów i walczymy
dalej. Jeszcze nie wszystko stracone. Liga się dopiero rozpoczęła i przed nami jeszcze sporo meczy.
Trener: Waldek
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Siatkarze RKS BÓR Regut w III lidze!
GRATULUJEMY!

8 maja siatkarze RKS BÓR Regut spotkali się w trzecim, decydującym o awansie
spotkaniu, przeciwko Huraganowi Wołomin.
Mecz w bardzo imponującym stylu rozpoczęli gracze z Wołomina.
Bardzo mocno serwowali i siatkarze
z Reguta mieli olbrzymie problemy
w przyjęciu serwisu. Z biegiem seta zawodnicy RKS zaczęli opanowywać sytuację i gra toczyła się punkt za punkt.
Przez niemalże całego pierwszego
seta na prowadzeniu byli goście. Dopiero w samej końcówce graczom
z Reguta udało się wyrównać stan rywalizacji i po efektownym bloku na
atakującym Huragana zakończyli seta
wynikiem 26:24.

ROK ŻYCZLIWOŚCI

Set numer 2 rozpoczął się bardzo dobrze dla gospodarzy, którzy już na samym początku seta wypracowali sobie
kilkupunktową przewagę. Niestety wróciły stare demony i po kilku minutach
z przewagi nic nie zostało. Na szczęście coraz lepiej funkcjonowała zagrywka i gracze z Wołomina mieli problem
z precyzyjnym dograniem piłki do siatki, dzięki czemu zawodnikom z Reguta
dużo łatwiej grało się blokiem i w obronie. Dzięki skutecznej grze na kontrze
udało się odzyskać przewagę z początku seta i dowieźć ją do końca. Set numer
2 padł łupem RKS BÓR 25:21.
Do upragnionego awansu brakowało już tylko i aż jednego seta. Gracze
z Wołomina nie zamierzali jednak skła-
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dać broni. Cały trzeci set, to gra punkt za
punkt z minimalną przewagą gości. Podobnie jak w secie pierwszym, gracze
RKS BÓR w samej końcówce odzyskali
prowadzenie i po autowym serwisie gości wygrali trzeciego seta 25:23 i cały
mecz 3:0.
Dzięki temu zwycięstwu, w drugim sezonie występów w IV lidze mazowieckiej,
gracze RKS BÓR Regut zapewnili sobie
awans do III ligi.
W drugiej parze półfinałowej po bardzo zaciętych bojach (3 mecze, wszystkie 5 setowe) awans wywalczyli siatkarze SPS Volley Ostrołęka.
R. Bątruk
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NASI PRZEDSIĘBIORCY

DRUKARNIA

GREG
Offsetowa Drukarnia GREG Grzegorza Sitka istnieje od 1994 roku i stale rozszerza swoje
możliwości. Oferuje kompleksową usługę poligraficzną. Doświadczenie, fachowość, terminowość
a także duża elastyczność cenowa, to niewątpliwie
największe jej atuty. Ponadto, co najważniejsze posiada własny, nowoczesny park maszyn (maszyna
offsetowa SHINOHARA, maszyna offsetowa Polly
Performer 466z nowoczesnym zespołem komputerowym, naświetlarka Kodak B2 Trendsetter 400S
z pełnym wyposażeniem studia ctp, oklejarka do oprawy miękkiej BQ 460-HORIZON, linia do pakowania
w folię termozgrzewalną i zwykłą…), własny serwer
oraz studio ctp.
Dzięki temu drukarnia jest w stanie wydrukować: plakaty, ulotki, broszury, foldery, katalogi, książki, albumy,
gazety, czasopisma, jak między innymi „Celestynkę”,
„Naszą Kołbiel”, „Powiązania”, teczki i papiery firmowe, bloczki reklamowe, kalendarze trójdzielne indywidualne, kalendarze piórnikowe…
Kontakt: +48 22 638-02-11
Email: biuro@greg-drukarnia.pl
Górczewska 216, 01-460 Warszawa
Jatne, 05-430 Celestynów
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Podziękowanie
W

imieniu naszej Matki Ziemi, Lasów i społeczeństwa Gminy
Celestynów wielkie podziękowania mieszkańcom, którzy
całymi rodzinami podjęły się posprzątania swoich miejscowości
i lasów w obrębie zamieszkania, przyłączając się tym samym do
akcji: „Nasza wieś czysta jest” i „Lasy sprzątamy o środowisko
dbamy” ogłoszonych przez Wójta Gminy. Zachowując bezpieczne odległości ze względu na panującą pandemię mieszkańcy, harcerze, zastęp Zuchów, młodzi sportowcy RKS „Bór” pojedynczo lub rodzinnie zbierali do worków śmieci, które następnie
firmy sprzątające wywiozły. Pioniersko do akcji przystąpili mieszkańcy z: Pogorzeli, Gliny, Ostrowa, Ponurzycy, Reguta, Lasku,
Dąbrówki, Celestynowa, Starej Wsi, Zabieżek. Akcje sprzątania
przeprowadziły też niektóre sołectwa: Lasek, Ostrów, Ponurzyca,
Zabieżki i Celestynów.
iemia odetchnęła pozbawiona trujących i toksycznych śmieci. Wywieziono bowiem kilka ton śmieci. Pamiętajmy: Ziemia
służy nam – dbajmy o nią, jak o siebie!
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