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Wybory prezydenckIe

WybORy PReZyDenCkie Za nami
Frekwencja w powiecie otwockim była wyższa niż w województwie mazowieckim,
które może się poszczycić najwyższą średnią frekwencją w kraju - wynoszącą 67,57%
(przy zliczonych wynikach z 99,31% obwodów). Średnia krajowa dla porównania wyniosła
63,97% (przy zliczonych 99,77% obwodów) - 64,4%. W naszym województwie rekordzistą
pod względem liczby głosujących był Wilanów, gdzie głosowało 81,93%.

Wyniki I tury wyborów w Gminie celestynów i w powiecie otwockim:

POWiat OtWOCki

CelestynóW
kandydat

Liczba głosów

procent głosów

Liczba głosów

procent głosów

DUDA Andrzej Sebastian

3716

54,36 %

31668

45,60 %

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

1398

20,45 %

19693

28,35 %

HOŁOWNIA Szymon Franciszek

915

13,39 %

9970

14,36 %

BOSAK Krzysztof

464

6,79 %

4809

6,92 %

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin

164

2,40 %

1511

2,18 %

BIEDROŃ Robert

109

1,59 %

1180

1,70 %

JAKUBIAK Marek

18

0,26 %

194

0,28 %

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz

14

0,20 %

156

0,22 %

TANAJNO Paweł Jan

13

0,19 %

103

0,15 %

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

13

0,19 %

85

0,12 %

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz

12

0,18 %

84

0,12 %

6836

100,00 %

69453

100,00 %
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Wyniki II tury wyborów
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gmina Celestynów
naJlePsZa W POWieCie!
gmina Celestynów za rok 2019 zajęła 40. miejsce na 1547 gmin wiejskich
w Ogólnopolskim Rankingu Finansowym samorządów terytorialnych w Polsce.
Jest to 6. miejsce na mazowszu i pierwsze w Powiecie Otwockim.
– To duży sukces – stwierdza wójt
Witold Kwiatkowski. – W roku ubiegłym Gmina Celestynów była na 80
miejscu, ta znakomita lokata potwierdza dynamiczny rozwój gminy oraz
bardzo dobre zarządzanie gminnymi
finansami w ostatnich 5 latach. Ciężka
praca dla mieszkańców przynosi oczekiwane efekty, które z wielką przyjemnością są oceniane przez osoby
z zewnątrz – podkreśla z dumą wójt.
Ogólnopolski Ranking finansowy
wszystkich jednostek samorządów gmin
wiejskich opracowywany jest przez nau-

kowców z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie i jest kompleksowy, obiektywny i apolityczny, a mierzony na pod-

stawie aktualnych najważniejszych
wskaźników ekonomicznych gmin i powiatów, takich jak: udział dochodów
własnych w dochodach ogółem, relacja
nadwyżki operacyjnej do dochodów
ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie
wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodne, udział środków europejskich w wydatkach ogółem
– bez poręczeń, relacja zobowiązań do
dochodów ogółem i udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Red.

Drodzy nauczyciele i Uczniowie,
szanowni Rodzice
egoroczne zakończenie roku szkolnego z powodu pandemii jest zupełnie inne. Z całego serca bardzo
dziękuję Wam drodzy Nauczycielom
za to, że w tym wyjątkowym roku
szkolnym, trudnym, jak żaden dotąd,
z wielkim poświęceniem przekazywaliście uczniom wiedzę i motywację do
nauki. Wyrazy szacunku i uznania kieruję do Dyrektorów Szkół i Przedszkoli,
całego Grona Pedagogicznego, Pracowników Niepedagogicznych i załogi
Zakładu Obsługi Szkół oraz do wszystkich Uczniów i Rodziców, których
zaangażowanie w edukację było
olbrzymie, a czasem nawet ponad siłę.
To dzięki Waszej postawie udało się
sprostać ogromnemu wyzwaniu dy-

T
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daktycznemu w tych ciężkich, pandemicznych okolicznościach prowadzenia zdalnego nauczania. Głęboko
wierzę, że te doświadczenia, nietypowa sytuacja i sposób nauki uczyniły
Nas wszystkich silniejszymi i dojrzalszymi na przyszłość. Z satysfakcją
przyznałem nagrodę dla Igora Rosińskiego, który uzyskał najwyższe oceny
za naukę, a też wyróżniającym się
uczniom: Sybilskiej Zuzannie, Mistewicz Barbarze, Sobków Bartłomiejowi,
Jakubiszynowi Jordanowi i Galas
Dawidowi. Gratuluję! A wszystkim
uczniom życzę zdrowia, radości i wakacyjnego odpoczynku.
Witold Kwiatkowski,
Wójt Gminy Celestynów
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InWestycje

kanaliZaCJa W glinie...
UmOWa PODPisana
9 czerwca, w ramach realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy karczew i Celestynów etap ii. POis.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3
,,gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa ii ,,Ochrona Środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020”,
podpisana została umowa na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej długości ok. 2 600 m w miejscowości glina.

Od lewej skarbnik gminy agnieszka kurek, wójt Witold kwiatkowski i wykonawca bogdan tarnowski
ykonawcą przedsięwzięcia będzie firma BKW Bogdan Tarnowski z siedzibą w Nasutowie, gm. Niemce. Wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu umowy wynosi prawie 3 mln zł.
Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej,
która zgodnie z zawartą umową powinna zostać sporządzona w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, oraz na robotach związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Otwockiej, ul. Długiej, ul. Polnej, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Lubelskiej, ul. Wilczej. Roboty budowlane powinny zakończyć się do 1 grudnia 2021 r.
Red.

W
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...i kOntynUaCJa W CelestynOWie

skarbnik gminy agnieszka kurek, wójt Witold kwiatkowski i wykonawca stanisław kozłowski

16 czerwca gmina Celestynów zawarła umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej
w ul. laskowskiej, ul. Radzińskiej, ul. krótkiej, ul. Różanej, ul. Podleśnej w miejscowości Celestynów
– w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej
na terenie gminy karczew i Celestynów etap ii.

ealizacja przedsięwzięcia polegała
będzie na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej, która zgodnie z zawartą umową
powinna zostać sporządzona w ciągu 12
miesięcy od dnia podpisania umowy
oraz na robotach budowlanych sieci kanalizacji, które zakończyć się powinny do

R

30 listopada 2021 r. To już kolejna
umowa, która została zawarta w ramach
realizacji projektu budowy kanalizacji w
Gminie Celestynów, na który pozyskaliśmy prawie 22 mln zł środków unijnych.
POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 "Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś
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priorytetowa II "Ochrona Środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu"
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Inwestycję będzie wykonywała
firma PHU STOLMEX Stanisław Kozłowski z Zamościa, a jej koszt wynosi
1.092.131,22 zł brutto.
Red.
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ochrona środoWIska I zWIerząt

PO PieRWsZe „ nie sZkODZić”
Znana medyczna maksyma okazuje się mieć również zastosowanie w zachowaniu zdrowia środowiska,
ale też przy planowaniu różnych inwestycji, zwykle bardzo potrzebnych czy wręcz niezbędnych.
a początku trochę historii. Celestynów ma specyficzne położenie, dlatego rzadko doświadczamy
suszy, a wręcz przeciwnie, od początku istnienia miejscowości nieliczni mieszkańcy dbali o meliorację. Były
to, we wschodniej części, rody: Papisów, Kręgielewskich, czy też mój pradziadek Jan Łopatko. Chociaż nie
zaszkodzi wiedzieć, że woda w kierunku obniżenia terenu. Z prawa zachowania masy wynika zaś, że jeżeli
nie będzie odprowadzana, to po śnieżnej zimie, czy
ulewnych deszczach grozi nam katastrofa, jakiej doświadczyliśmy w nocy z 14 na 15 lipca 2011 roku.
Wtedy to zamknięta w niefachowo położonych drenach i niekonserwowanych przepustach woda płynęła
wartkim strumienie na skróty, przez nasz ogród, z rowu
w kierunku ulicy Kwiatowej.
stałą w 2019 r. Spółkę Wodną, pismo do PKP i Budimexu
W kurniku utopiło się wiele sztuk drobiu, a w piw- stanOWiskO URZęDU gminy
zostało wysłane dopiero 27 marca. Bezwładność urzęnicy mieliśmy wodę z fekaliami, bo znane były praktyki
dów, no i różne obiektywne utrudnienia wymusiły dziasekretnego odprowadzania szamba do rowu.
Po stwierdzeniu odcięcia rowu od terenu kolejo- łania dopiero w okolicach Bożego Ciała, gdy rozpoczął
Wtedy zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy nasz pry- wego, zarówno Urząd Gminy jak również Spółka się okres burzowy i gwałtowne ulewy. Woda zaczęła się
watny system przeciwpowodziowy. Po pierwsze własną Wodna Celestynów Północ podjęły działania.
przeciskać przez nasz wał przeciwpowodziowy. Broniwodę opadową odprowadzamy z dwóch płaszczyzn
W wyniku spotkań z PKP oraz firmą Budimex liśmy się: kolejne 10 metrów sześciennych piasku przydachu, z północnej do stawu, a z południowej do nie- realizującą w imieniu PKP przebudowę linii kole- gotowane na końcu Kwiatowej, worki z piaskiem
używanego już zbiornika po szambie, które po oczysz- jowej nr 7, stwierdzono, że w projekcie przebu- gotowe do użycia, dodatkowe podwyższenie, aby zaczeniu bakteriami sprawdza się doskonale jako zbiornik dowy linii kolejowej wykonanym w latach trzymać wodę. Sąsiad przekopał rowek wg starodawwody do podlewania ogrodu.
2013-2014 nie było uwzględnione włączenie nych torów przez sąsiedni lasek i woda przepłynęła do
W 2011 r. zapytałam UG o plany rowów i ich kon- rowu z ul. Kwiatowej do rowu kolejowego, gdyż ulicy Kwiatowej, do naszego rowu, którym odwadniaserwację, nie było odpowiedzi. Sprawa skończyła się w nie był on w inwentaryzacji rowów melioracyj- liśmy zbudowaną dla siebie ulicę, jeszcze w połowie lat
Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zaskarżyłam UG nych. W marcu i kwietniu br. odbyło się kilka spot- 80, gdy budowaliśmy dom. Nie mając odpływu do ulicy
o nieudostępnienie informacji publicznej. W sentencji kań z PKP i Budimexem, gdzie dyskutowano nad Spornej, gdzie dawniej użytkowane dreny pozapadały
wyroku było napisane, że nastąpiło wielokrotne prze- sposobem rozwiązania tego problemu. Ostatecz- się, woda popłynęła do naszego prywatnego stawu wykroczenie terminu 14 dni na udzielenie informacji… nie PKP zdecydowała, że należy zlecić wykonanie pełniając go prawie maksymalnie.
a odpowiedzi nie otrzymałam z prostej przyczyny: przez dodatkowej dokumentacji i odprowadzić wodę
Nie tylko my nie śpimy teraz podczas deszczo60 lat istnienia UG w Celestynowie taka dokumentacja z rowy z ul. Kwiatowej. Obecnie trwa przygoto- wych nocy. Pracownicy UG, pan vice wójt Piotr Rosłonie powstała!!! Dlatego, przed rowem płynącym wzdłuż wanie w/w dokumentacji. Do czasu wykonania niec, pani Monika Radzikowska, szefowa ochrony
granicy działki zbudowaliśmy wał przeciwpowodziowy: odwodnienia Gmina monitoruje sytuację oraz za- środowisk, nasz sołtys p. Tomasz Wyglądała i myślę,
stary fundament ogrodzeniowy, nowe betonowe płyty bezpiecza mieszkańców przy pomocy druhów że jeszcze wiele osób, zauważyło realne zagrożenie.
i podwyższona rabata zapewniły nam bezpieczeństwo z OSP, którzy niemal systematycznie przepompo- Teraz wodę z „naszego” rowu przepompowują do nowują wodę. W tym miejscu należą im się wielkie wego kolejowego strażacy z lokalnych zespołów OSP
na wiele lat.
Lecz na początku tego roku stała się rzecz niewy- podziękowania, szczególnie w sytuacji jaką mamy oraz z jednostki wojskowej.
obrażalna. Podczas modernizacji linii kolejowej, plano- obecnie tj. niemal codzienne burze. Jak tylko doKosztuje to niemało pieniędzy i stresów, których
wanej od wielu lat, nie uwzględniono w planach rowu kumentacja będzie gotowa, Budimex ma przy- można by uniknąć, gdyby nie było rażących błędów poodwadniającego prawie 1/3 część Celestynowa. A po- stąpić do udrożnienia odpływu.
pełnionych na etapie projektowania inwestycji PKP.
nieważ rowu na planach nie było, to, tworząc system
DOBRZE, ŻE BYŁY ULEWY, bo „szydło wyszło z worka”. Aż
odwodnienia torów, zasypywano rów w odcinku myjni
trudno policzyć czas przeznaczony na uniknięcie tego
i składnicy drewna.
ponownego, niepotrzebnego zalania. Dobrze, że stało się to zanim ruszyła kolej.
Zima była bezśnieżna, nie było opadów, ale mój, mąż zawsze czujny, zauwa- A co będzie, gdy powstanie tunel??? Należy te wszystkie i jeszcze inne kwestie
żył, że woda w rowie stoi, nawet zaczęły rosnąć glony i zmobilizował mnie do zgło- wcześniej przewidzieć.
szenia sprawy w UG. Zrobiłam to osobiście 11 lutego z prośbą o interwencję, ale
A swoją drogą należałoby wrócić do dokumentów i znaleźć podpis urzędnika,
za moment mieliśmy wybuch epidemii koronawirusa… Deszcz na szczęście nie który oczyma wyobraźni widział Celestynów bez rowów melioracyjnych.
padał, dlatego mimo interwencji z mojej strony, wspomaganej przez nowopowLucyna Rutkowska, Mieszkanka Celestynowa
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ROZbUDOWa
sZkOły PODstaWOWeJ W staReJ Wsi
im. Polskich Dzieci Syberyjskich
Prace nad rozbudową szkoły trwają. 26 czerwca odbyło się spotkanie,
w którym wzięli udział wójt Witold kwiatkowski, pracownicy Urzędu, dyrektor szkoły elżbieta Osuch,
radny leszek gąsiorowski i przedstawiciele firmy ekOinbUD sp. z o.o.
irma na zlecenie Gminy opracowuje Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy szkoły. Podczas
spotkania omówiono główne zagadnienia dotyczące
bryły budynku, rozmieszczenia sal lekcyjnych, zagospodarowanie terenu przy szkole wraz z lokalizacją budynku. Ostateczna wersja PFU, który jest niezbędnym
załącznikiem do przetargu, powinna zostać opracowana i uzgodniona do końca sierpnia. Jeden z najtrudniejszych kroków, czyli pozyskanie terenu pod
rozbudowę szkoły, już za nami o czym wcześniej pisaliśmy. Teraz trwają prace nad rozwiązaniami, które
zapewnią dzieciom odpowiednio dobre warunki
nauki na najbliższe lata. O kolejnych etapach realizacji będziemy informowali.
Red.

F

nowoczesna
infrastruktura teleinformatyczna
w Szkole Podstawowej w Starej Wsi im. Polskich Dzieci Syberyjskich
W 2019 roku Zespół szkolno-Przedszkolny w starej Wsi przystąpił do realizacji „mazowieckiego Programu Dofinansowania
Pracowni informatycznych i Językowych” na realizację projektu „Zakup sprzętu informatycznego i innych niezbędnych
urządzeń oraz jego montaż i konfiguracja, zakup oprogramowania i jego instalacja”.
adanie zrealizowano w 70% przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego tj. 48. 500,00
zł oraz 30% ze środków własnych Gminy Celestynów.
W ramach projektu zakupiono 22 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem - dla uczniów,
jeden zestaw komputerowy z oprogramowaniem
- dla nauczyciela oraz tablicę interaktywną o formacie 65 cali (przekątna165 cm). Zakupiony sprzęt
umożliwia podnoszenie jakości i dostępności kształcenia, i stawia szkołę w rzędzie jednostek oświatowych z bardzo nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną. Gmina Celestynów konsekwentnie
podnosi standard jakości umożliwiając osiąganie
coraz wyższego poziomu edukacji
Red.

Z
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spraWy samorządoWe

JeDnOgłOŚne absOlUtORiUm Dla WóJta
Podczas XVii sesji Rady gminy Celestynów, która odbyła się 25 czerwca 2020 r., głosowano nad udzieleniem wotum
zaufania oraz absolutorium dla Wójta gminy Celestynów Witolda kwiatkowskiego. to 6 rok z rzędu, w którym wójt
otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 r. i wotum zaufania, które przegłosowano jednogłośnie.
brady Rady Gminy Celestynów rozpoczęto od przedstawienia przez wójta
Witolda Kwiatkowskiego raportu o stanie gminy, podsumowującego prowadzoną
w roku 2019 działalność. W ramach raportu omówiono realizację uchwał rady gminy.
Po jego wysłuchaniu jednogłośnie, 14 obecnych na sesji radnych, zagłosowało za udzieleniem wójtowi wotum ufności. Następnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu
i, po odczytaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów i Regionalnej
Izby Obrachunkowej, również jednogłośnie, udzielono wójtowi absolutorium.

O

W roku 2019 Gmina Celestynów uzyskała dochód
w wysokości 55.124.274,00 zł. Wydała łącznie 59.933.479,00 zł
w tym na inwestycje 15.298.530,00 zł
Witold Kwiatkowski w swoim wystąpieniu podziękował kierownictwu
urzędu, jego pracownikom oraz pracownikom jednostek pomocniczych za pracę
przy realizacji zadań zaznaczając, że poprzeczka była zawieszona wysoko.
Teraz musimy zrobić wszystko aby utrzymać ją na tym samym poziomie,
a nawet podnieść ją jeszcze wyżej.
Red

Rekordowy rok inwestycyjny – 2019
Rok 2019 został odnotowany w historii
gminy Celestynów jako rekordowy pod
względem zrealizowanych inwestycji
o wartości ponad 15 mln zł z dużym udziałem funduszy zewnętrznych, tak krajowych, jak i z Unii europejskiej w kwocie ok.
5 mln zł.
25 czerwca br., Rada Gminy Celestynów na wniosek Wójta, przyjęła do realizacji jeszcze w tym
roku kolejne inwestycje na łączną kwotę ok. 1 000
000 zł. Wśród nich znalazły się: budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków oraz opracowanie
projektu zabudowy istniejącego tarasu budynku
szkoły w Podbieli, wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Starej Wsi, przebudowa: ul. Sadowej w Glinie, drogi „przy szrocie” w Ostrowie, ul.: Inżynierskiej, Kupieckiej oraz łącznika ul. Miodowej z ul.
Św. Kazimierza w Celestynowie, opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowy drogi
w Ostrowie - prowadzącej przy szkole do wiaduktu, drogi w Jatnym na „Kozie Górki”, ul. Pięknej w Pogorzeli. Dla Gospodarki Komunalnej
w Celestynowie przekazana została dotacja w wysokości ponad 500 000 zł przeznaczona na
budowę sieci oraz nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Red.

ROK WOLONTARIATU

stanOWiskO RaDy W sPRaWie FinansOWania OŚWiaty
Sesję zakończono przyjęciem przez Radę Gminy stanowiska w sprawie finansowania oświaty i odgórnych wskazań
działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz
wdrożenie mechanizmów wsparcia rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W stanowisku zwrócono uwagę na problem zbyt niskiego dofinansowania
z budżetu państwa kosztów realizacji subwencjonowanych zadań oświatowych przez gminy. Z budżetu naszej
gminy corocznie kilka mln. zł (w roku 2019 - 2,5 mln. zł) jest dokładane do oświaty, a te wydatki ciągle rosną.
W ubiegłym roku subwencja pokryła tylko w 79,85 % wydatków, które w całości powinny być finansowane
z Budżetu Państwa. Stanowisko popiera petycję wielu samorządów (gminy, powiaty, miasta), w zakresie finansowania w całości wynagrodzeń nauczycieli wprost z Budżetu Państwa. Uchwała Rady Gminy została przekazana do najwyższych władz państwowych.
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mina Celestynów skutecznie złożyła wniosek. 23 czerwca 2020
roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę, na mocy której
województwo mazowieckie udziela
pomocy finansowej gminom wiejskim
na dofinansowanie zadań w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Do tegorocznej edycji MIAS 2020 Gmina
Celestynów zgłosiła 5 projektów –
wszystkie zostały pozytywne zaopiniowane i zakwalifikowały się do dofinansowania.

G

Inwestycjami, które zostaną dofinansowane jeszcze
w tym roku są:
1. Wymiana części okien w budynku świetlicy
wiejskiej w Ponurzycy. Zostanie wymieniona część
stolarki okiennej, która będzie dostosowana stylem do
już istniejących okien w tej świetlicy..
2. Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy
w Dyzinie. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione: lodówka z zamrażarką, kuchenka elektryczna z

etap i: Dąbrówka, Stara Wieś do torów – etap zakończony – sieć nagazowana, odebrana protokołem końcowym. (obecnie zlecamy już rozbudowy
nowych odcinków z przyłączami z włączeniem od
wybudowanej sieci gazowej)

9

50 000 zł z mias 2020
dla gminy Celestynów!
Urząd marszałkowski Województwa mazowieckiego w Warszawie podzielił środki
w ramach mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw maZOWsZe 2020.
piekarnikiem, armatura łazienkowa wraz z meblami, laminarka oraz drukarka kolorowa.
3. Doposażenie, remont i zagospodarowanie
terenu wokół świetlicy w sołectwie glina. Zakupi się chłodziarkę, kuchenkę gazową, zewnętrzną
lampę z czujnikiem ruchu oraz zamówi się wykonanie
mebli kuchennych na wymiar.
4. Zagospodarowanie i doposażenie placu
zabaw poprzez budowę budynku na potrzeby
sołectwa lasek. Chodzi o zakup i montaż gotowego
budynku drewnianego, wyposażonego w drzwi wejściowe oraz stylowe okna wraz z okiennicami.
5. Doposażenie i modernizacja placu zabaw

w Celestynowie. Inwestycja będzie polegała na doposażeniu istniejącego placu zabaw poprzez montaż
nowych urządzeń zabawowych. Realizacja tych zadań
powinna nastąpić jeszcze w tym roku.
Red.

aktUalny stan bUDOWy sieCi gaZOWeJ
etap iV – odcinek w m. Jatne, Dyzin – etap projektowania. Przygotowane wszystkie dokumenty
oprócz zgód właścicieli prywatnych działek (kilkanaście sztuk) – trwają negocjacje. Przewidywany termin zakończenia budowy ii
kwartał 2021r.

etap ii: odcinek przekroczenia torów kolejowych
– etap projektowania. Obecnie uzyskane odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
etap iii – odcinek w miejscowości Glina, Jatne – uzyskana prawomocna decyzja PnB, przygotowujemy postępowanie przetargowe na budowę. Przewidywany
termin zakończenia budowy ii kwartał 2021r.

Prowadzimy również kilka zadań w Starej Wsi oraz
w Dąbrówce – zadania związane z zwartymi umowami
o przyłączenie. Zasilenie z gazociągu wybudowanego
w ramach etapu I powyższego zadania.

40 tys. Zł na UtyliZaCJę aZbestU
Od kilku lat gmina Celestynów zajmuje się utylizacją azbestu zdjętego z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy.
ieodłącznym elementem tej działalności są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dzięki
którym w ostatnich latach w naszej gminie zutylizowano już kilkaset ton niebezpiecznego materiału. Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”
kolejny rok z rzędu zdobyliśmy dofinansowanie

N

w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tegoroczny koszt całkowity zadania wynosi 59 594 zł, przy czym kwota dotacji
z WFOŚiGW to 40 000 zł. Według prognoz, w tym
roku z terenu Gminy Celestynów zostanie zutylizowanych blisko 150 ton wyrobów zawierających
azbest. Osoby, które mają już gotowy eternit do
odbioru tj. zdemontowany i składowany na
terenie nieruchomości prosimy o złożenie
wniosku. Odbiory azbestu planowane są na przełomie sierpnia i września 2020 r. (decyduje
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kolejność złożenia wniosku). Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie gospodarki komunalnej, Ochrony Środowiska,
Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej
Urzędu gminy w Celestynowie, tel. 22 789
70 60 wew. 112, pok. 39.
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rozmaItoścI

gmina CelestynóW
#HOt16CHallenge2

ODPOWiaDa na WyZWanie
Pracownicy Urzędu gminy podjęli wyzwanie nadleśnictwa Celestynów pomocy medykom.
Ułożyli scenariusz, tekst piosenki i nagrali amatorską kamerą filmik
o swojej pracy w trakcie pandemii, a Damian kamiński film zmontował.
Wójt gminy, Witold kwiatkowski zaprosił do podjęcia wyzwania gminę Osieck oraz Hufiec ZHP Celestynów.
Film zamieszczony na youtube z minuty na minutę zyskiwał coraz więcej polubień.
informacje o zbiórce znajdą Państwo pod linkiem: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

elem drugiej edycji jest zbiórka funduszy na rzecz personelu medycznego, w celu wsparcia go w walce z koronawirusem. Zbiórka prowadzona jest poprzez serwis siepomaga.pl. Każdy z artystów, poza nagraniem 16-wersowej zwrotki, zobowiązany jest wpłacić pieniądze na ten cel.
Początkowym założeniem akcji było zebranie miliona złotych, co udało się zrealizować już 8 maja. 14 maja zebrana
kwota przekroczyła 2 miliony, a 21 maja - 3 miliony złotych. Do 28 maja 2020 zebrano ponad 3.3 miliona złotych z ponad
90 tysięcy wpłat, zaś stronę zbiórki udostępniono ponad 25 tysięcy razy. Na dzień 28 maja 2020 jest to największa tzw. skarbonka (pojedyncza zbiórka) w historii serwisu. Zebrane pieniądze są rozdysponowywane na bieżąco przez Fundację Siepomaga.
AnKa

C
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PODPisaliŚmy UmOWy DOtaCJi DO Wymiany ŹRóDeł CiePła
8-10 lipca br. w siedzibie
Urzędu gminy w Celestynowie
podpisano 24 umowy dotacji na dofinansowanie z budżetu gminy Celestynów, wymiany
źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych
i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu
widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, w ramach
działań gminy Celestynów skoncentrowanych
wokół idei ,,gmina z dobrym klimatem’’. Podpisane umowy były kolejnym etapem realizacji naboru wniosków o dotację celową
z budżetu gminy Celestynów ogłoszonego
w dniu 12 maja 2020r.
ramach przedmiotowego naboru do Urzędu
Gminy w Celestynowie wpłynęło 39 wniosków,
z czego 11 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia (z uwagi na niezgodność z Regulaminem)
do 4 Wnioskodawców skierowano zawiadomienia
o terminach podpisania umów, z 24 Wnioskodawcami
podpisano umowy dotacji. Ponadto informujemy, że

W

na przełomie lipca i sierpnia br. zostanie ogłoszony
dodatkowy nabór wniosków o dotację celową z budżetu Gminy Celestynów. Zapraszamy do obserwowania aktualności na stronie Urzędu Gminy oraz
składania wniosków.

szczegółowe informacje dot. naboru
można uzyskać w Referacie gospodarki komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej Urzędu gminy w Celestynowie tel. (22) 789 70 60 w. 137.
Red.

OtWaRCie PsZOku na nOWyCH ZasaDaCH
Od 20 lipca 2020r. wznawiamy otwarcie Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych
w Celestynowie (PsZOk), na nowych zasadach.
PSZOK będzie czynny w następujących dniach: Poniedziałki w godz. 15:00 – 19:00. W każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8:00-12:00 (1 sierpnia
2020 r., 5 września 2020 r., 3 października 2020 r., 7 listopada 2020 r., 5 grudnia 2020 r.) W okresie zimowym godziny otwarcia PSZOKu mogą ulec zmianie, będziemy Państwa o nich informować na stronie internetowej. Oddawanie odpadów odbywać się będzie w obecności pracownika obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Osieckiej 1 w Celestynowie. Nie ma konieczności przyjeżdżania do urzędu, należy udać się bezpośrednio
na PSZOK i stosować się do dyspozycji pracownika.
Red.

Za nami JUż PieRWsZe ODbiORy ODPaDóW PO ZmianaCH!
Firma„PROgRes maciej borowiecki z sulejówka”
od 03 lipca br. rozpoczęła odbiory odpadów komunalnych na terenie gminy Celestynów. Poznaje teren i realizuje dostawę pojemników.
a początku świadczenia usług przez nowego
wykonawcę mogą wystąpić pewne utrudnienia,
co niestety jest nieuniknione w przypadku zmiany
realizatora usług obsługującego kilka tysięcy gospodarstw domowych.
Prosimy zatem o wyrozumiałość i cierpliwość.
Urząd Gminy ze swojej strony dokłada wszelkich starań, by realizacja usług przebiegała jak najpłynniej

N
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i bez większych kłopotów. Za niedogodności z góry
przepraszamy i liczymy na Państwa zrozumienie, za
które bardzo dziękujemy.
Zapewniamy, że na każdą złożoną deklarację
(aktywną) przysługuje pojemnik i na pewno zostanie do Państwa dostarczony. Wykonawca systematycznie je rozwozi. W okresie przejściowym odpady
zmieszane należy gromadzić w czarnych workach.
Wszelkie reklamacje i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie do Referatu gospodarki komunalnej, Ochrony Środowiska,
Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej, pod
nr tel. 22 789-70-60 wew. 112.
Red.

ROK WOLONTARIATU
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ochrona środoWIska

nie PORZUCaJ,
nie ODDaWaJ!

Ruszył program „moja Woda”
W zasięgu ręki 5 tys. zł dotacji na przydomowe
instalacje,
zatrzymujące wody opadowe. 1 lipca 2020 r.
ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”.
Link do strony z regulaminem:
https://samorzad.pap.pl/…/ruszylnabor-wnioskow-w-programie… Red.

Odwieczni wierni przyjaciele człowieka pies i kot. W trudnym okresie izolacji umilały nam czas oraz mobilizowały do aktywności fizycznej w formie spacerów.
Zbliżający się okres wakacyjny dla wszystkich
dorosłych i dzieci oznacza odrobinę relaksu czy
wypoczynku ale dla zwierząt domowych często
jest niewdzięczny. Zadbajmy w czasie wakacyjnych wyjazdów o własne bezpieczeństwo oraz
o właściwą opiekę nad naszymi pupilami. Nie
porzucajmy naszych wiernych przyjaciół, którzy
w najlepszym przypadku pozostawieni bez
opieki zostaną przekazani do schroniska a w
najgorszym wpadną pod koła samochodu bądź
padną od kleszczy i chorób jakie przenoszą. Zauważyć należy w tym miejscu, iż porzucenie
zwierzęcia podlega pod kodeks wykroczeń.
UWaga!!! Otrzymaliśmy zgłoszenia, iż na
terenie Gminy Celestynów w ostatnim czasie
odbyły się nielegalne kontrole różnych instytucji tudzież stowarzyszeń, które odbierały zwierzęta z prywatnych posesji utrzymując, że mają
do tego prawo i strasząc karami pieniężnymi.
nie oddawajmy zwierząt osobom do tego
nieuprawnionym.
Kontrola warunków bytowania zwierząt,
zgodna z przepisami prawa, powinna odbywać
się przy udziale upoważnionych przedstawicieli
organizacji działających na rzecz zwierząt, okazujących się legitymacją, jak również - lekarza
weterynarii, policji, a nawet pracownika Urzędu
Gminy. W przypadku pojawienia się kontroli
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności,
a w razie wątpliwości nalezy wezwać policję.
Pamiętajmy o obowiązkowych szczepieniach zwierząt przeciwko wściekliźnie, zabezpieczenia ich przed kleszczami, regularnych
wizytach u weterynarzy oraz codziennej pielęgnacji.
Gmina Celestynów zachęca do skorzystania
z akcji dopłat do zabiegów sterylizacji oraz czipowania http://www.celestynow.pl/strona/108 .
Referat Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska,
Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej
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Zapisujemy się do spółek Wodnych

na terenie gminy Celestynów działa 7 spółek Wodnych:
Celestynów Południe, Celestynów Północ, Dąbrówka, Ostrów,
Podbiel, Pogorzel i stara Wieś
półki Wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które zrzeszają mieszkańców i inne
podmioty prawne. Tworzone są one w szczególności
do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji
urządzeń wodnych, służących do:
1) odwadniania gruntów zabudowanych
lub zurbanizowanych;
2) ochrony przed powodzią;
3) zapewnienia wody dla ludności,
w tym uzdatniania i dostarczania wody;
4) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej
gospodarki na zmeliorowanych gruntach;
5) ochrony wód przed zanieczyszczeniem,
w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków.

S

Dzięki długoletniej i zaangażowanej pracy spółek
Wodnych, podczas intensywnych opadów deszczu
mających miejsce w drugiej połowie czerwca udało
się uniknąć sytuacji kryzysowych związanych z zalewaniem nieruchomości wodami opadowymi.
Odmulone rowy i oczyszczone przepusty
pozwoliły, aby wody mogły zostać swobodnie
odprowadzone we właściwe miejsca. Jednocześnie przyczyniły się do uniknięcia podtopień
nieruchomości prywatnych oraz poniesienia
strat materialnych.

W związku z powyższym, aby poszerzyć terytorialny zasięg działania poszczególnych spółek
zachęcamy mieszkańców do przystąpienia do spółek Wodnych.
Jeśli jesteś członkiem Spółki i płacisz składki to
wykona ona oczyszczenie rowu, przepustu lub innego
urządzenia na terenie twojej działki. W przeciwnym
przypadku lub jeśli spółki nie ma, ustawowy obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych spoczywa
na właścicielu działki, na jego koszt.
Spółki Wodne kontakt:
• Celestynów Południe –
celestynowpoludnie@gmail.com
• Celestynów Północ – k.wieczorkowski@wp.pl
• Dąbrówka - jerzy.tomaszewski@onet.eu
• Ostrów - spwostrow@wp.pl
• Podbiel - spolkawodnapodbiel2012@o2.pl
• Pogorzel - spolkawodnapogorzel@wp.pl
• Stara Wieś - spolkawodna.starawies@op.pl
Wśród 15 sołectw Gminy Celestynów, pozostały 3 sołectwa (Regut, Ponurzyca i Zabieżki) na których terenie nie zostały utworzone Spółki Wodne.
W związku z powyższym, zachęcamy do
podjęcia działań mających na celu zawiązanie
spółek.
M. Obłoza
czerwiec nr 6 (259)/20 www.celestynow.pl
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HaRmOnOgRam
ODbiORU ODPaDóW na ROk 2020/2021
OD miesZkaŃCóW ZamiesZkUJąCyCH gminę CelestynóW

Daty odbioru odpadów
wielogabarytowych
i elektroniki:
10 września, 1 marca
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HaRmOnOgRam
ODbiORU ODPaDóW na ROk 2020/2021
OD miesZkaŃCóW ZamiesZkUJąCyCH gminę CelestynóW

Daty odbioru odpadów
wielogabarytowych
i elektroniki:
8 października, 8 marca

Daty odbioru odpadów
wielogabarytowych
i elektroniki:
22 października, 15 marca

ROK WOLONTARIATU
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HaRmOnOgRam
ODbiORU ODPaDóW na ROk 2020/2021
OD miesZkaŃCóW ZamiesZkUJąCyCH gminę CelestynóW

Daty odbioru odpadów
wielogabarytowych
i elektroniki:
17 września, 22 marca

Daty odbioru odpadów
wielogabarytowych
i elektroniki:
24 września, 29 marca
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Informacje

HaRmOnOgRam
ODbiORU ODPaDóW na ROk 2020/2021
OD miesZkaŃCóW ZamiesZkUJąCyCH gminę CelestynóW

Daty odbioru odpadów
wielogabarytowych
i elektroniki:
10 września, 5 kwietnia

Daty odbioru odpadów
wielogabarytowych
i elektroniki:
8 października, 8 marca

ROK WOLONTARIATU
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Współczesne świetlice wiejskie
w gminie Celestynów
Wójt gminy Celestynów składa podziękowanie na ręce sołtysów, rad sołeckich, radnych oraz gOkis
za zaangażowanie w reorganizację funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Celestynów.
3 lipca 2020 roku zostało wprowadzone administrowanie świetlicami wiejskimi
przez gminny Ośrodek kultury i sportu w Celestynowie.
Celem zmian strukturalnych jest ich rozwój, umacnianie roli i pozycji w społeczności lokalnej gminy.
wietlica wiejska powinna stać się centrum
kultury , miejscem organizacji czasu wolnego
dla dzieci młodzieży oraz miejscem spotkań
i zebrań starszych mieszkańców wsi, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu będzie współpracował z gospodarzami świetlic, którymi w większości będą sołtysi lub inne osoby. Zmiana struktury
i administrowanie świetlic przez GOKiS spowoduje
przeniesie w części swoją działalność do świetlic
wiejskich, co przybliży życie kulturalne i sportowe
miejscowej ludności.
Świetlice wiejskie, to obecnie obiekty wymagające modernizacji, bieżących remontów
w zakresie których zostały dokonane ustalenia

Ś

spotkanie przy świetlicy w Ponurzycy

Liczę na społeczną aktywność dzieci, młodzieży, seniorów i wszystkich mieszkańców. Zachęcam do zgłaszania ciekawych pomysłów
do realizacji w świetlicach, najciekawsze mogą być nagradzane.
i podjęte działania. Wszystkie sprawy organizacyjne, zasady działania zostaną w szczegółowości uregulowane Regulaminem funkcjo- nowania
świetlic wiejskich. Regulaminy będą ogólnie dostępne w świetlicach na tablicach ogłoszeń, na
stronach internetowych. Obecnie jest już w trak-

cie opracowywania przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu PROGRAM DZIAŁANIA SWIETLIC
WIEJSKICH , uwzglę- dniający sugestie sołectw
i mieszkańców, umożliwiające realizację potrzeb
społeczności lokalnej. Na placach zabaw zostaną
umieszczone w widocznych miejscach tablice

z aktualizowanym regulaminem korzystania
z urządzeń.
Funkcjonowanie świetlic będzie dostosowane
do współczesnych potrzeb mieszkańców.
Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski

WaRsZtaty
aRtystyCZne
tanieC
nOWOCZesny
ZaJęCia sPORtOWe,
gRy i ZabaWy RUCHOWe
więcej informacji:
tel. 22 789 71 02
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100 - LecIe jana paWła II

UCZCiliŚmy 100. URODZiny kaROla WOJtyły
„Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”
Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.

Historia życia karola Wojtyły to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży
oraz polityku, który miał wielki wpływ na kształt dzisiejszego świata. tym, co łączy wszystkie jego życiowe powołania
jest przesłanie, pełne wiary w boga i człowieka oraz przekonanie o potrzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami.
szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” podjęliśmy działania, aby przybliżyć uczniom Jego
fascynującą biografię, która dowodzi, że ludzkie życie
może być zwyczajne w swej niezwykłości lub niezwykłe w swej zwyczajności.
Zachęcaliśmy uczniów SP w Celestynowie do
uczczenia 100 - lecia urodzin Karola Wojtyły, naszego

W

niezwykłego rodaka, podejmując różne działania:
- Wykonaliśmy Laurkę dla Jana Pawła II.
- Zachęcaliśmy do udziału w akcji: „Twoje 100 sekund
na 100-lecie” https://wadowice.pl/twoje-100sekund-na-100-lecie-urodzin-jana-pawla-ii/
- Graliśmy w „Grę o Wolność” z Centrum Myśli Jana
Pawła II, (https://www.centrumjp2.pl/100-urodziny-

jana-pawla-ii-wydarzenia/gra-o-wolnosc-karolwojtyla-narodzony-do-wolnosci-17-maja/
- Zachęcaliśmy do odwiedzenia, oczywiście on line,
muzeum – Domu Rodzinnego JP II w Wadowicach
https://domjp2.pl/muzeum-online/
- Zachęcaliśmy do dekorowania okien - ,,Okno
z Janem Pawłem II".
Agata M. Jastrzębska

WYNIKI KONKURSU „LAURKA DLA JANA PAWŁA II”
klasy 0-3
i miejsce: Dawid Śmitek kl. ,,0" i Maciej Piętka kl. 1 c
ii miejsce: Tomasz Osiak kl. 3 b i Julia Szarek kl. 1 c
iii miejsce: Michalina Młodzianowska kl. 3 c
i Bartosz Domański kl. 2 c
Wyróżnienie: Eryk Święch kl. 1 c

ROK WOLONTARIATU

klasy 4-6
i miejsce: Zuzanna Szopa kl. 6 c
i Weronika Jakubik kl. 6 c
ii miejsce: Angelika Kilimańska kl. 4 a
iii miejsce: Maria Śmitek kl. 6 c
Wyróżnienie: Wojciech Wawer kl. 5a

klasy 7-8
i miejsce: Adam Cichecki 8 b
ii miejsce: Malwina Swat 7 a i Maja Cygan 7 c
iii miejsce: Rozalia Srebrnicka 7 a
i Weronika Fic 7 b
Wyróżnienie: Jordan Jakubiszyn 7 c
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bOże CiałO
Uroczystość bożego Ciała po raz pierwszy obchodzona była w 1246 roku w leodium
(dziś liege - miasto we wschodniej belgii, nad mozą).
Od 1317 roku boże Ciało stało się świętem dla całego kościoła.
W Polsce zostało wprowadzone w 1320 przez biskupa nankiera na synodzie w krakowie.

ewnętrzną formę święta stanowią procesje do 4 ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancją z Najświętszym
Sakramentem. Na zakończenie udzielane
jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne. I tak było nieprzerwanie do
tego roku, gdy pandemia koronawirusa
objęła swym zasięgiem cały świat. Większość parafii w Polsce i w innych krajach
postanowiła zorganizować przemarsz
z mon- strancją do ołtarzy rozmieszczonych wokół kościoła, ale nie w parafii
WNMP w Celestynowie. Proboszcz ks. Mirosław Wasiak oraz księża: Michał Włoch

Z

i Eugeniusz Jankowski wsiedli do trzech
przygotowanych bryczek i każdy z nich
objechał inny teren. Ks. Michał Włoch
część ulic Celestynowa. Lasek, Tabor
i Regut, ks. Eugeniusz Jankowski inną
cześć ulic Celestynowa, a proboszcz
ks. Mirosław Wasiak pozostałe ulice Celestynowa i Dąbrówki. Księża na swej
drodze mijali mieszkańców przed
swoimi posesjami w pobożnym oczekiwaniu Jezusa, a ich domy, ogrodzenia,
czy bramy, bogato były przyozdobione
kwiatami, świętymi obrazami, płonącymi świecami...
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Będę chyba wyrazicielem parafian
dziękując księdzu proboszczowi Mirosławowi Wasiakowi za trud zorganizowania, wraz z ks. rezydentem Eugeniuszem Jankowskim i wikarym ks.
Michałem Włochem pielgrzymki
z Bożym Ciałem po ulicach parafii.
Duże podziękowania należą się również właścicielom bryczek: Witoldowi
Laskusowi, Czesławowi Żołądkowi,
Piotrowi Zduńczykowi, Jerzemu Szubertowi, który użyczył samochodu
i druhom strażakom z Dąbrówki i Reguta. Bóg wam zapłać!!
AnKa
ROK WOLONTARIATU
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WIadomoścI ze śWIata

iniCJatyWa PODJęCia WsPółPRaCy Z gminą Ustka
Pakując się na wyjazd do Rowów na krótki urlop,
zapytałem wójta Witolda kwiatkowskiego, a następnie prezes stowarzyszenia „na Świat” katarzynę bojanowską-niewczas, czy mogę podjąć
w imieniu wójta rozmowy z wójt gminy Ustka
o wzajemnej współpracy gmin. Wójt W. kwiatkowski upoważnił mnie do wstępnych rozmów
w tej sprawie z wójtem Ustki.
cieszyłem się, bo bardzo lubię odwiedzać Ustkę
przy każdym moim pobycie w Rowach. Jeszcze
z drogi zadzwoniłem do gminy Ustka prosząc
o rozmowę z wójtem. Okazała się nim Anna Sobczuk Jodłowska, sprawująca urząd drugą kadencję, od 30 lat pracuje w samorządzie, a w Ustce
mieszka od urodzenia. Wysłuchawszy moich argumentów, że Gmina Celestynów posiada wiele walorów i jedynych w kraju atrakcji, jak
Obserwatorium Astronomiczne, IWC „Unipress”,
Centrum Edukacji Leśnej i położona jest w bliskości Stolicy, a co najważniejsze otwarta jest do przyjęcia dzieci w wieku szkolnym u siebie i te
„cudeńka” im pokazać, zgodziła się spotkać.
Zapytała, gdzie w Rowach stacjonujemy i powiedziała, że następnego dnia nas odwiedzi
w ośrodku „Bryza”.

U

I odwiedziła. Wręczyła wszystkim album o Gminie Ustka i opowiedziała o gminnych miejscowościach, ich atrakcjach turystycznych, o corocznych
imprezach kulturalnych, kołach gospodyń, zespołach,
o historii wioski rybackiej Rowy...
Odpoczywająca z nami rektor Otwockiego Uniwersytetu III Wieku Regina Morawska-Stec zapowiedziała, będzie chciała nawiązać kontakt z kołami
gospodyń wiejskich i seniorami z gminy Ustka,

celem wymiany doświadczeń, co również spodobało
się pani wójt.
Gdy odprowadzaliśmy wójt Annę Sobczuk Jodłowską do samochodu powiedziała, że formalności
z naszą gminą, związane z podpisaniem wzajemnego
porozumienia, załatwi się korespondencyjnie, chyba że
wójt Witold Kwiatkowski znajdzie czas, aby odwiedzić
Ustkę i na własne oczy poznać jej uroki. Miejmy nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi już wkrótce.
AnKa

Festiwal róży w sakaki

iasto Sakaki znane jest w Japonii z gorących źródeł, japońskich mieczy katana, pięknych gór i najdłuższej rzeki w kraju,
ale… niewiele osób spoza tego miasta wie, że Sakaki szczyci się również przepięknym różanym parkiem, w którym rośnie 330 rodzajów róż. Wśród nich, między innymi, róża o nazwie "Sakaki no Kagayaki" - odmiana róży stworzona w Sakaki.
Co roku na przełomie maja i czerwca w Sakaki organizowany jest Festiwal Róży. Podczas festiwalu można nie tylko
zwiedzić park, ale kupić sadzonki wybranych odmian kwiatów i lokalne przysmaki, jak również wziąć udział w miniwykładach o uprawie róż. „ Od jakiegoś już czasu czynione są kroki władz miasta Sakaki i władz Gminy Celestynowa
o podjęciu wzajemnej współpracy

M

Ryotaro Sakamoto 坂本龍太朗

ROK WOLONTARIATU

czerwiec nr 6 (259)/20 www.celestynow.pl

spraWy samorządoWe

21

lUbię DZiałać
na RZeCZ innyCH
Z Damianem krysztofikiem, wiceprzewodniczącym Rady gminy Celestynów rozmawia andrzej kamiński
andrzej kamiński: Jest Pan drugą kadencję radnym, a też wiceprzewodniczącym Rady Gminy.
Proszę powiedzieć coś o sobie, rodzinie, pracy
zawodowej i zainteresowaniach.
Damian krysztofik: - Jestem drugą kadencję radnym i drugą kadencję wiceprzewodniczącym Rady Gminy. To dla mnie
wielki zaszczyt, ale również ogromne
zobowiązanie. Ukończyłem studia na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku
administracja publiczna. Obecnie
kończę studia Master of Business Administration. Jestem mężem i ojcem
dwójki dzieci – Alicji (4 lata) i Aleksandra (2 lata). Choć tego czasu ciągle
na wszystko brakuje, to każdą wolną
chwilę spędzam z moimi najbliższymi.
ak: Co skłoniło Pana, by stać się samorządowcem. Ma Pan przecież wiele obowiązków rodzinnych i zawodowych, a funkcja radnego wymaga
poświęcenia wiele czasu na pracę społeczną?
Dk: - „Aby istnieć, trzeba uczestniczyć”. Odkąd pamiętam, lubiłem działać na rzecz innych.
Na studiach założyłem Organizację Inicjatyw
Studenckich, by wspólnie realizować projekty związane z kształtowaniem postaw obywatelskich w różnych rejonach Polski. Teraz dużo czasu poświęcam
na rzecz pracy w gminie i dla lokalnej społeczności.
Uważam, że polityka samorządowa powinna koncentrować się na codziennym życiu ludzi, aby tym
ludziom żyło się lepiej. Dobrym gospodarzem jest
ten, kto działa dla dobra interesu publicznego.
Radny powinien godnie reprezentować swoich wyborców. Znać problemy gminy, danego okręgu.
Utożsamiać się z nimi. Pomagać ludziom rozwiązywać ich trudne sprawy, a równocześnie być kreatywnym w spojrzeniu na całą gminę. Bycie radnym
to jest służba, więc należy słuchać ludzi, spotykać
się z nimi, być otwartym na wszelkie propozycje.
Staram się tak postępować. Wspólnymi siłami możemy zmieniać rzeczywistość. „Idealny samorządowiec to nie ten kto wiele obiecuje, jest dobrym
kandydatem, lecz ten, kto cichą i spokojną pracą
zdobył sobie powszechne uznanie”.

ak: Dał się Pan poznać, jako odpowiedzialny
radny, który każdego prawie miesiąca zadaje
sobie trud, by korespondencyjnie informować
swoich wyborców o wszystkim tym, co uchwala
Rada i jakie mają nastąpić inwestycje w ich
okręgu. Pisma roznosi Pan wrzucając je do skrzynek na listy wszystkich swoich wyborców. Skąd
taki pomysł? Nie ukrywam, że bardzo dobry.
Dk: - Zostałem radnym, aby móc tę społeczność
współtworzyć, reprezentować ją, realizować inwestycje, których ta społeczność oczekuje. Zdaję sobie
sprawę, że każdy z mieszkańców ma swoje obowiązki
i nie wszyscy biorą udział w sesjach i komisjach rady.
Nie każdy również śledzi informacje, które pojawiają
się w portalach internetowych. Z tego względu postanowiłem, że będę korespondencyjnie informował
mieszkańców o najważniejszych inwestycjach, planach, które są, czy będą realizowane w gminie. Chciałbym, aby mieszkańcy byli świadomi, tego co dzieje
się na terenie gminy, ale również, żeby wiedzieli, że
zawsze mogą się do mnie zwrócić w każdej sprawie.
Ważne jest poczucie jedności i wspólnoty.
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ak: Jest Pan aktywny na komisjach i sesjach zabiegając nie tylko o sprawy, czy inwestycje związane ze swoim okręgiem ale przychyla się Pan
do inwestycji innych okręgów i sołectw.
Proszę powiedzieć zatem jakie zadania
inwestycyjne mają nastąpić w najbliższym czasie na terenie gminy.
Dk: -Wspomniał Pan o moim okręgu, wiec
zacznę od niego. Do tej pory udało się przebudować następujące ulice: Lipowa, Klonowa, Miodowa i Wąska. Trwają prace
polegające na budowie, długo oczekiwanej przez mieszkańców, kanalizacji na
części ulicyWitosa oraz Leśnej, a także na
ulicach: Narutowicza, Partyzantów i Osieckiej. Jesteśmy w trakcie regulacji stanu
prawnego ulicy Witosa, abyśmy mogli ją do
końca skanalizować i przebudować, kładąc nawierzchnię asfaltową. Przygotowujemy projekt
przebudowy ulicy Skupiewskiego. Mam nadzieję, że
uda się również przebudować ulicę Brzozową.
Jeżeli chodzi o duże inwestycje, które planowane
są na terenie gminy, to na pewno jest to kanalizacja,
na budowę której otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 20 mln zł oraz ewentualna budowa bezkolizyjnej przeprawy przez tory w Celestynowie, po
pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu
umowy z wykonawcą.
Oczywiście nie udało się zrealizować wszystkich
zaplanowanych projektów i inwestycji. Wiele jest jeszcze do zrobienia, a wyzwań dla Celestynowa przybywa praktycznie każdego dnia.
ak: Może chce Pan coś powiedzieć do swoich wyborców, czy też do wszystkich mieszkańców gminy.
Dk: - Chciałbym podziękować za wszelkie wsparcie,
za ciepłe słowa i konstruktywną krytykę. To one mobilizują do jeszcze większej pracy na rzecz naszej
gminy. Każdego dnia staram się realizować swoje zadania z największą starannością, dla dobra wszystkich mieszkańców. Wspólnotę buduje wzajemny
szacunek i życzliwość. I to chciałbym utrzymać. Razem
możemy więcej. Na koniec chciałbym Państwu życzyć
zdrowia i wytrwałości. Wierzę w to, że już niedługo
wrócimy do pełnej „normalności”.
ak: Dziękuję za rozmowę.
ROK WOLONTARIATU
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9 miesięCZny gabRyŚ kUŚnieRCZak
JesZCZe POtRZebUJe nasZeJ POmOCy!
Cierpi on na rzadką chorobę - atrezję dróg żółciowych. Jest po 2 poważnych
operacjach jednak aby mógł dalej żyć potrzebny jest przeszczep wątroby. Dawcą
zostanie jego mama - Małgorzata, nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka"
w Celestynowie. Oddając mu 40% swojej wątroby ponownie podaruje synkowi życie. Operacja odbędzie się
w klinice w Brukseli, gdzie obecnie Gabryś i jego mama przebywają na rozszerzonych badaniach i konsultacjach, które możliwe były dzięki pomocy i otwartym sercom zaangażowanych w dotychczasową zbiórkę osób.
Planowana na koniec tego lata operacja rodzinnego przeszczepu wątroby jest niezwykle kosztowna, niestety
nadal brakuje 300 tysięcy złotych, aby uzbierać pełną kwotę. W akcje pomocy Gabrysiowi włączyła się lokalna
społeczność organizując zbiórki w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka" w Celestynowie i Szkole Podstawowej w Podbieli, a także w sklepie
Delikatesy Kulfon.
każdy z nas może pomóc przelewając dowolną kwotę na zbiórkę gabrysia www.siepomaga.pl/dlagabrysia Wierzymy, że z Waszą pomocą uda się uzbierać potrzebną kwotę na czas
i uratować życie gabrysia. Więcej o gabrysiu na stronie www.gabrys.info

Podziękowanie za wrażliwość serca
Dziękuję z całego serca mieszkańcom Gminy za spontaniczną szczodrobliwość w ratowaniu życia 9 miesięcznego Gabrysia, synka nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”. Państwa ofiarność jest wielka i trudno ją wyrazić słowami.
Wierzę, że uda się zebrać brakującą kwotę, by Gabryś odzyskał zdrowie.
Wójt Gminy Celestynów - Witold Kwiatkowski

Dziękujemy i walczmy dalej. Cel jest blisko!
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Celestynów,
składamy serdeczne podziękowania za pomoc, którą niesiecie Państwo dziewięciomiesięcznemu Gabrysiowi Kuśnierczakowi. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności
wielu osób Gabryś jest w połowie swojej drogi po nowe życie, które po raz drugi
podaruje mu jego mama- Małgorzata. Nie możemy ukryć swojego wzruszenia
wiedząc, jak piękny prezent w ostatnich dniach podarowaliście Gabrysiowi.
Zbiórka pieniędzy na przeszczep wątroby dla chłopca przeprowadzona podczas
uroczystego zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Batalionu "Zośka" w Celestynowie oraz w Szkole Podstawowej w Podbieli, do dziś
powoduje w nas ogromne emocje. Zapach tych symbolicznych ,,kwiatów" jesz-

cze przez długi czas będzie unosił się w powietrzu i przypominał nam, że tworzymy jedną, wielką rodzinę. Jednocześnie pragniemy przekazać podziękowania
Delikatesom Kulfon za możliwość przeprowadzenia w miniony weekend zbiórki
pieniężnej, której dochód całkowicie zasilił konto Gabrysia. Łzy wzruszenia kręcą
się w oku i nie ma słów, które mogłyby wyrazić naszą wdzięczność za Państwa
otwarte serca. Jednocześnie prosimy, walczcie z Nami dalej. Cel jest już bardzo blisko! Zbierajmy dalej dla Gabrysia!
Z wyrazami szacunku i najwyższego uznania,
Dyrektor wraz z całą społecznością szkolną
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka" w Celestynowie

#gaszynChallenge
Akcję zapoczątkowali strażacy z OSP w Gaszynie, aby
pomóc ciężko choremu Wojtkowi Howisowi. 1,5-rocznemu chłopcu, który cierpi na SMA (rdzeniowy zaniki
mięśni typu I) i mieszka w Galewicach koło Wieruszowa.
Dzieci cierpiące na tę chorobę nie dożywają nawet drugich urodzin… Jedyną szansą jest terapia nowatorskim
lekiem Zongelsma, który nazywany jest najdroższym lekiem świata. Koszt terapii lekiem to 9-10 milionów zł.
na czym polegało zadanie
,,Zasady, bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają miROK WOLONTARIATU

nimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto
chorego dziecka. Osoby nominowane mają 48 godzin na
wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby”.
Urząd Gminy Celestynów, nominowany przez OSP Celesty-

nów wykonał zadanie przed budynkiem urzędu i nominowała RKS Bór Regut oraz Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów. Obecnie prowadzona jest
zbiórka dla Zosi.
czerwiec nr 6 (259)/20 www.celestynow.pl
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Ostrowik
kOCHam sWOJą WieŚ
Z sołtysem Ostrowika marcinem sobotą rozmawia andrzej kamiński

andrzej kamiński: Jest Pan pierwszą
kadencję sołtysem? Co skłoniło Pana, że
zechciał kandydować na tę funkcję?
marcin sobota: - Jestem już trzecią kadencję sołtysem. Mieszkam tu od urodzenia, kocham
tę wieś i czuję się za nią odpowiedzialny. Postanowiłem
więc
ponownie
kandydować na funkcję
Sołtysa ponieważ chciałem, aby życie w naszej
wsi było jeszcze łatwiejsze. Wprowadziłem szereg
zmian: meliorację gruntów
i odwodnienie przydrożnych rowów, powstała droga
niezbędna mieszkańcom naszej wsi, która przez lata była zaniedbana i nieprzejezdna. Powstał piękny kompleks sportowo-rekreacyjny dla dzieci i dorosłych.
ak: Proszę coś powiedzieć o sobie, rodzinie, pracy zawodowej i zainteresowaniach.
ms: - Mam 35 lat i jestem z zawodu mechanikiem. Jestem szczęśliwym mężem
i ojcem trójki wspaniałych dzieci. Obecnie pracuję w firmie Bogucki Folie. Interesuję się sportem, motoryzacją oraz
majsterkowaniem.
ak: Czy nowa trasa szybkiego ruchu S
17 w jakiś sposób wpłynie na wygodniejsze życie mieszkańców: szybszy
dojazd do stolicy, bezpieczeństwo...
ms: - Wiele lat wszyscy czekaliśmy na
powstanie trasy szybkiego ruchu, nie
tylko ze względu na szybki dojazd do

ms: - Ostrowik nie jest dużą wsią,
liczy około 230 mieszkańców .To mała
miejscowość położna częściowo
w lesie, częściowo przy trasie
lubelskiej, ściągając swoją
urodą wielu przybyszy ze
stolicy. Mamy sześciu lokalnych
przedsiębiorców.
,,Zajazd „U Kościanka”,
„Salę Bankietowa u Wielgołaskich”, firmy: Młot Sp.
J, Kratbet, UZET Rusztowania, WG Plandeki oraz
kilka
przedsiębiorstw
z
przyległych
wsi.
W sumie oferujących dużą
liczbę miejsc pracy.

Warszawy ale przede wszystkim ze
względu na bezpieczeństwo. Trasa lubelska pochłonęła wiele ofiar z okolicznych miejscowość. Teraz kiedy
trasa S17 będzie gotowa mamy nadzieję że nasze drogi lokalne będą
luźniejsze i bezpieczniejsze. Wszyscy
z niecierpliwością czekamy na oddanie trasy S17, bo przez jej budowę
rozwiąże nam wiele problemów.
ak: Proszę coś powiedzieć o Ostrowiku: ilu liczy mieszkańców, czym
głównie się zajmują zawodowo,
czy są gospodarstwa rolnicze,
firmy...?

czerwiec nr 6 (259)/20 www.celestynow.pl

ak: Może coś od siebie chce
Pan powiedzieć do swoich mieszkańców.
ms: - Przede wszystkim dziękuję za
okazane zaufanie i dotychczasową
współpracę oraz zaangażowanie
w nasze wspólne sprawy. Razem możemy i zrobimy więcej. Dziękuję!
ak: Czego mieszkańcy oczekują (jakich inwestycji) od Gminy?
ms: - Podczas rozmów z naszymi
mieszkańcami wynika, że ogromne
zapotrzebowanie budzi oświetlenie
naszej drogi, wielu mieszkańców
wspomina o gazyfikacji i kanalizacji
naszej wsi. Jako sołtys zrobię
wszystko co w mojej mocy, aby chociaż część oczekiwań stało się naszą
rzeczywistością.
ak: Dziękuję za rozmowę.
ROK WOLONTARIATU
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nasI przedsIębIorcy

OZDObne metalOWe

łóżka siWiŃskiCH

Firma siwińskich ma swój początek w roku 1960, gdy Jerzy siwiński w Józefowie otworzył zakład rzemieślniczy produkujący blaszane pierścionki, broszki, klamry do włosów, wisiorki...biżuterię sprzedawał głównie na bazarze Różyckiego, ale także odpustowym kramarzom.
szło nieźle, zatrudnił więc pracowników, a synowie: Witold i Zdzisław w 1985 przystąpili do spółki.. Po kilku latach zakład przebranżowił się
i zaczął produkować pióra do wycieraczek, patelnie, puchary sportowe, części samochodowe i wiele innych wyrobów metalowych.
- W roku 1999 spółka „Siwińscy” kupuje od Spółdzielni „Wisła”
teren z budynkiem w Pogorzeli – wspomina Zdzisław Siwiński. - Zakład był w tragicznym stanie technicznym, ale jedyną jego zaletą był fakt, że natychmiast mogliśmy
uruchomić produkcję, a remontem zająć się pobocznie i niestety to pobocznie trwa do dziś. W 2004 roku ze spółki występuje brat Witold, a w 2008 ze spółki odchodzi tata,
a wstępuje żona Barbara. Firma skupiła się głównie na produkcji ozdobnych łóżek metalowych, stołów, ław, krzeseł...
i sprzedawać za granicą. Siedem lat temu zaczęliśmy współpracę z potentatem meblarskim „Agata-Meble”, który wykupuje ponad 50% całej produkcji. Reszta idzie na eksport
i kooperację z krajowymi producentami mebli – stwierdza
właściciel Zdzisław Siwiński.
Aktualnie firma zatrudnia 30 osób i posiada 1500 m2 powierzchni budynków, co stwarza ogromne możliwości produkcyjne i magazynowe, pozwalając na nieskrępowany
rozwój działalności.
Firma Siwińscy s.c. w roku 1998 otrzymała od Prezesa
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Buzka
ROK WOLONTARIATU

tytuł "Lidera Przedsiębiorczości" za umiejętne wykorzystanie instrumentów finansowych dla rozwoju firmy. - Dało
nam to pewność, że nasz rozwój skierowany jest we właściwym kierunku i pozwoliło podążać dalej tym tropem, powodując na wdrażanie nowych inwestycji i technologii.
W roku 2014 firma Siwińscy s.c. otrzymała kolejne wyróżnienie "Lidera Przedsiębiorczości" za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowania firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku
europejskim. W 2015 roku wraz z ,,Buzdyganem Marszałka
Bielińskiego” od Starosty Otwockiego tytuł Firmy roku 2015.
W tym roku firma obchodzi 60 lat swojej działalności,
a w związku z tym życzymy panu Zdzisławowi i jego żonie
Barbarze jeszcze większych sukcesów i nowych rynków
zbytu swoich produktów.
AnKa
Firma siwińscy s.c.
Pogorzel Warszawska, 05-430 Celestynów ul. Diamentowa 5
tel. 602 386 775 e-mail: z.siwinscy@siwinscy.waw.pl
czerwiec nr 6 (259)/20 www.celestynow.pl
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CelestynóW – mOJa miłOŚć
Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam…
latach 1948-1951 r.
byłam uczennicą Liceum
Ogólnokształcącego w Celestynowie.
W
niezwykle
trudnych powojennych warunkach, braku podręczników,
pracowni, elektryczności, kanalizacji i dojazdu, mała wiejska szkoła z powodzeniem
podjęła próbę realizacji wytyczonych zadań dydaktycznowychowawczych.
Dzięki ofiarnej pracy takich
nauczycieli i wychowawców
jak: dyr. Jan Paulus, Kazimierz
Paweł Bagiński, Anna Kozłowska, dyr. Stanisława Saciłowska, Zdzisław Gawlikowski
i ksiądz Marian Dembowski,
uczniowie zdobywali rzetelną
wiedzę i elementarne zasady
wychowania. W tych trudnych
czasach zniewolenia państwa
i fałszowania historii, my
często poznawaliśmy prawdę. W dziesiątej klasie wszyscy
uczniowie uczestniczyli w pogrzebie ojca Janka Nowakowskiego, którego (jak szeptano na cmentarzu) cała rodzina,
bardzo liczna, przeżyła gehennę Syberii, a on, jako ppor.,
walczył pod Monte Cassino; podobnie jak ojciec mojej koleżanki, Zofii Abramowicz, który był również żołnierzem armii
gen. Andersa, a młodzieńcy w harcerskich mundurkach,
z którymi spotykaliśmy się na potańcówkach w „Urbanówce”
lub w przyparafialnym baraku, to byli prawdziwi bohaterowie niedawnej okupacji niemieckiej.
Początek maja 1951 r. to czas mojej matury. Byłam szczęśliwa. Zdałam ją z wyróżnieniem. A w czerwcu egzamin na
wyższą uczelnię powiódł się również. W dniu 24 czerwca
1951 r. ze łzami w oczach, ze słowami wdzięczności i uznania
żegnałam nauczycieli, rodziców i brać uczniowską, wyjeżdżając na studia. Czy na zawsze?
Ukończyłam uczelnię i zaczęłam pracę, ale ciągnęło mnie
w rodzinne strony. Powrót nastąpił po 11 latach. 1 września
1962 r. wróciłam do Celestynowa. Zdecydował o tym przypadek. Na początku sierpnia, na peronie w Otwocku, spotkałam swojego nauczyciela historii Zdzisława Gawlikowskiego, który pełnił obowiązki dyrektora (po śmierci dyr.
Saciłowskiej). - Pani Kozłowska choruje często, nie ma kto
uczyć francuskiego, może byś się zdecydowała? – powiedział.
Następnego dnia pojechałam do Kuratorium. Zostałam
zatrudniona. Pierwsze półrocze to jeszcze była nauka w starym, drewnianym budynku. Od lutego 1963 r. uczyłam już

W
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w nowej szkole, w niczym nieprzypominającej „Kopciuszka”
sprzed lat. Nowo mianowany
dyrektor Teodor Łoś natychmiast podjął działania zmierzające do ustanowienia
patrona i ufundowania sztandaru szkoły. Poprosił mnie
o pomoc w zorganizowaniu
uroczystości. Od tej pory moją
drugą pasją stała się praca
w szkolnym zespole artystycznym. W 1967 r. zostałam wytypowana na kurs językowy do
Instytutu Pedagogicznego
w Sèvres pod Paryżem. Byłam
dumna. Na uroczystość
z okazji setnej rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej Curie,
połączonej z wieczorkiem pożegnalnym grupy polskiej,
otrzymałam
honorowe
miejsce obok córki Eugenii
Coton (była to Przewodnicząca Światowej Organizacji Kobiet) – przyjaciółki naszej
wielkiej uczonej. Wróciłam do Polski urzeczona Francją, jej
zabytkami i ludźmi. W pracy pedagogicznej, jak prawie
każdy nauczyciel, odnosiłam sukcesy i porażki. W wakacje
często organizowałam obozy wędrowne, a moim ukochanym regionem były Bieszczady. Lubiłam wszystkich uczniów,
ale najbardziej ceniłam ambitnych, pracowitych i zdolnych. Moją gwiazdą wśród prymusów z francuskiego była
Teresa Papis.
Z najlepszych pamiętam jeszcze takich jak: Jolanta Płońska, Jan Przegaliński, Jadwiga Bąk, Elżbieta Teperek, Halina
Kucharska, Wiesław Nowak, Barbara Nowak, Andrzej Łoś,
Otylia Szczerbińska, Wiesława Skrzypczyńska, Jolanta Kuszyk
czy Elżbieta Matuszewska. Od 1988 r. jestem już na emeryturze. Cieszy mnie bardzo każde zaproszenie na zjazd klasowy, każdy telefon, każda pocztówka, życie moje do końca
pozostanie związane z Celestynowem, jego piękną przyrodą,
przebogatą historią i niepowtarzalną atmosferą szkoły,
w której jak sądzę zostawiłam swój ślad.
Już jako emerytka spotykam się często z byłą uczennicą,
Lucyną Rutkowską (z d. Papis), która od 1992 roku działa bardzo ofiarnie na rzecz współpracy między miejscowościami
Celestynów i Clapiers we Francji. Jej przyjacielskie kontakty
z rodzinami francuskimi i imponujące postępy
w nauce języka wskazują, jak wiele można osiągnąć przez
wytrwałość i wiarę w siebie.
Św. pamięci
Barbara Zakrzewska
ROK WOLONTARIATU
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sport

Rks bóR ma nOWe WłaDZe klUbOWe
28 czerwca 2020roku na terenie boiska sportowego bór Regut odbyło się zebranie sprawozdawczo
– wyborcze członków klubu. W tym roku zebranie miało charakter plenerowy a powodem nie była piękna pogoda,
tylko zalecenia sanitarne dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.
a wstępie zebrania ustępujący
Prezes przywitał wszystkich
przybyłych oraz zaproponował prowadzenie zebrania Panu Piotrowi
Rosłońcowi. Następnie wybrano sekretarza zebrania, którym został
Cezary Dąbrowski i można było prowadzić zebranie. Zgodnie z porządkiem obrad wybrano komisje
skrutacyjną. Następnie sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu oraz podsumowanie działań
poszczególnych sekcji klubu sportowego przedstawił Prezes zarządu.
Po krótkiej dyskusji walne zebranie
jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie
z działalności i udzieliło absolutorium
zarządowi. Następnie przystąpiono do
wyboru nowych władz klubu. Przy braku
kontr kandydata na funkcję prezesa Zebranie jednogłośnie wybrało na trzecią
kadencję Pana Alberta Niemca, zarząd
będzie on tworzył z dotychczasowymi
współpracownikami : Leszkiem Mier-

N

nowy zarząd i komisja rewizyjna klubu Rks bór
nickim i Danielem Wiąckiem, a też
z Piotrem Laskusem i Mirosławem Rydelek. Komisję rewizyjna tworzyć będą:
Mateusz Popis, Mateusz Hajdacki i Mateusz Dąbrowski. Na zakończenie spotkania omówiono główne kierunki
rozwoju oraz czekające klub nowe wyzwania i projekty.
Red.

Gratulacje dla władz Klubu i życzenia kolejnych sukcesów sportowych i trenerskich.
Wójt gminy Celestynów
Witold kwiatkowski

OŚWietlenie leD na ORlikU
W ramach działań
wokół idei „gmina z dobrym klimatem” (ekO gmina) gmina Celestynów
dokonała wymiany oświetlenia kompleksu boisk
„moje boisko – Orlik 2012” na oświetlenie leD.
owoczesne oświetlenie LED daje dużo lepszą
jakość światła oraz zużywa dużo mniej energii, a co za tym idzie, jej koszt będzie znacznie niższy. Dotychczasowe oświetlenie na Orliku działało
już 11 lat i wymagało modernizacji. 31 naświetlaczy o mocy 400W zastąpiono profesjonalnymi
24 lampami LED o mocy 155W każda. Przyniesie
to ok. 70% oszczędności, a koszt całej inwestycji
zwróci się już po kilku latach.
Sportowców zapraszamy do wznowienia treningów. Oby lepsza jakość oświetlenia wpłynie
pozytywnie na motywację do treningów i zaowocowała wyższymi wynikami sportowymi. ROŚPP

N
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Ważne TELEFONY
aLarmoWe
Pogotowie ratunkowe ...................................................................... 999
Straż pożarna ....................................................................................... 998
Policja ......................................................................................................997
Pogotowie gazowe ............................................................................ 992
Pogotowie energetyczne ..........991, 22 778 28 00, 22 778 28 22
Numer ratunkowy .............................................................................. 112
GmIna
Urząd Gminy w Celestynowie ..................................... 22 789 70 60
Posterunek Policji w Celestynowie
(pp-celestynow@ksp.policja.gov.pl).......22 789 70 07 (do 23.00)
Dzielnicowi gminy Celestynów
(sprawy sąsiedzkie i rodzinne)........... 600 997 474, 600 997 500
Ośrodek Zdrowia w Celestynowie ..............................22 506 51 71
Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia NMP w Celestynowie ....................... 22 719 27 44
BS w Celestynowie ........................................................... 22 789 70 24
Nadleśnictwo Celestynów .............................................22 789 70 03
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.. 22 789 70 61
Poczta ....................................................................................22 789 71 00
Zakład Obsługi Szkół ....................................................... 22 789 89 64
ZS w Celestynowie ................................22 789 70 10, 22 789 70 92
SP w Celestynowie ........................................................... 22 789 70 22
SP w Starej Wsi ...................................................................22 789 70 46
SP w Ostrowie .................................................................... 22 789 71 07

HaFtka -ociupieńka dziewuszka za murami schroniska. Przerażona, osamotniona i smutna. W stosunku do człowieka jest łagodna, sympatyczna, lekko
nieśmiała, ale potrzebuje
jeszcze trochę socjalizacji.
Płochliwa mała niunia. Ma około 3- 4 latka, waży
około 4 kg. Drobna, delikatna i piękna. Haftka wymaga socjalizacji. Nie zna zasad czystości, nie potrafi chodzić na smyczy. Czeka ją jeszcze dużo nauki.
Wszystko jest do zrobienia. Potrzeba do tego
po prostu cierpliwej i mądrej ręki. Jest zaznajomiona z życiem z innymi psami, a nawet taki towarzysz mógłby na nią dobrze wpłynąć i być
wzorem. Ma czipa, szczepienia i sterylizację. Bardzo ważne: Adopcja TYLKO do bloku! Bez dzieci!
Wyłącznie dla doświadczonej, obytej rodziny. NIE
jako pierwszy pies.

SP w Regucie ...................................................................... 22 789 70 49
Przedszkole w Starej Wsi ................................................ 22 789 74 80
Przedszkole w Celestynowie ........................................ 22 789 70 39
GOKiS..................................................................................... 22 789 71 02
Gospodarka Komunalna...................................................22 789 70 52
Konserwatorzy sieci wodociągowej GK
1. Waldemar Floriańczyk................................................. 607 328 158
2. Stanisław Celiński ..........................................................602 468 728
Konserwatorzy sieci kanalizacyjnej:
1. Artur Górecki................................................................... 789 027 259
2. Robert Maleszewski...................................................... 886 858 533
3. Robert Ryfka.....................................................................511 229 265
4. Bogdan Laskus................................................................ 607 327 834
poWIat
Komenda Powiatowa Policji ..................................... 22 779 40 91-6
Komenda Policji w Karczewie .......................................22 780 65 77
Państwowa Straż Pożarna w Otwocku.......................22 718 16 20
Nadleśnictwo Celestynów .............................................22 789 70 03
Szpital Powiatowy w Otwocku .................................... 22 778 26 00
Biuro numerów ........................................................................... 118 913
Starostwo Powiatowe w Otwocku ............................. 22 778 13 00
Wydział Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Otwocku ........................ 22 788 15 34
Urząd Skarbowy w Otwocku ........................................ 22 778 23 01
ZUS w Otwocku .................................................................22 719 45 60

ADOPCJE
HaRem - niskopodłogowy
wesołek Harem, czaruje
swymi miodowymi ślepkami
i uśmiechem, każdego kto się
tylko zbliży do jego boksu!!
Niestety nic to nie daje!
Każdy idzie sobie dalej ... do
młodszych, ładniejszych, bardziej kolorowych! A on
zostaje z serduszkiem na łapce, wierząc, ze i na niego
przyjdzie kolej. Harem niesamowicie kocha człowieka,
to istny towarzysz i na pewno przyjaciel do końca
życia. Bardzo wesoły pies który jedyne czego potrzebuje to człowiek i kawałek kanapy
kontakt: adopcje@celestynow.toz.pl;
tel. 22 789 70 61

Diament Cudo, którego
nie możesz przegapić!!
Idealny w każdym aspekcie.
Bardzo młody (ok. 1,5
roczny). Kompaktowy, niskopodłogowy (ok. 10 kg,
wielkość do połowy łydki).
Imię nie nadane przypadkowo. Ten chłopaczek to prawdziwy skarb, jakiego
nie było! Rodzinny, wspaniale zsocjalizowany
z człowiekiem, ciepły i serdeczny. Diament to jedyny przyjaciel kobiety (jak i mężczyzny!!). Dogada się naprawdę z każdym! Może mieszkać
z innymi pieskami, po wcześniejszym zapoznaniu.
Z kotem - powinien dogadać się dobrze.
Ma wszystkie szczepienia oraz czipa. Jest po kastracji. Do perfekcji brakuje mu tylko mądrego człowieka. Diamencik naprawdę nie wymaga wiele...
Do tego nie zajmie dużo miejsca... Chyba mu nie
odmówicie?

Urząd gminy
zaprasza mieszkańców
na bezpłatne porady prawne:
WtORki i ŚRODy W gODZ. 15-19
i W Piątki W gODZ. 8-12.
także 1 i 3 ŚRODa miesiąCa
W gODZ. 11-15
czerwiec nr 6 (259)/20 www.celestynow.pl

ROK WOLONTARIATU

sZtUki Piękne

gminny Ośrodek kultury i sportu od wielu już lat organizuje dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych interesujące zajęcia
artystyczne, sportowe, imprezy plenerowe, spektakle teatralne, wyjazdy do ciekawych miejsc i wiele innych.
Jak wielką popularnością cieszy się oferta gOkis wiedzą wszystkie osoby, które z niej korzystają/korzystały.

a prowadzę całoroczne zajęcia Sztuki Piękne dla dzieci i młodzieży oraz
Warsztaty Malarskie dla osób dorosłych. Ten rok okazał się wyjątkowym.
W galerii zdjęć można obejrzeć prace, które powstawały przez cały rok. Tematy proponowane przeze mnie związane są z otaczającą nas przyrodą, zmianami pór roku oraz zainteresowaniami uczestników zajęć. Realizujemy prace
rysunkowe, malarskie oraz przestrzenne. Podstawowym założeniem podczas
zajęć Sztuki Piękne jest pobudzenie dzieci i młodzieży do rozwoju własnej
twórczości, poszukiwanie przez nich indywidualnego stylu, obudzenie potrzeby tworzenia rzeczy niepowtarzalnych oraz rozwijanie wiary we własne

J

możliwości. Podczas zajęć w grupach tworzy się atmosfera skupienia, która
sprzyja tworzeniu. Czas spędzony na takich zajęciach owocuje pięknymi pracami, ale również sprawia, że wiele osób wycisza się, ćwiczy koncentrację
oraz otwiera się na innych uczestników zajęć. Zawiązują się przyjaźnie, zanika szkolna rywalizacja. Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym będziemy mogli kontynuować nasze twórcze spotkania, a osoby, które chciałyby
obejrzeć kilka przykładowych zadań odsyłam na stronę internetową GOKiS,
gdzie umieszczone są filmy z zajęć prowadzonych przeze mnie zdalnie podczas kwarantanny.
Monika Grajda-Widulińska

Zapraszamy mieszkańców gminy i nie tylko do odwiedzenia profilu Celestynowa na Facebooku. staramy się w tym jednym
miejscu zebrać informacje ze wszystkich placówek działających na terenie gminy. Znajdziecie w nim m.in. zapowiedzi
nadchodzących imprez celestynowskiego ośrodka kultury oraz informacje o gospodarce komunalnej i urzędzie.

dołącz
do nas

