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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Celestynów,

przeżywanie zbliżającej się męki i ukrzyżowanie Jezusa zadane przez 
okupujących Izrael Rzymian i szykowanie radosnych świąt z okazji 
Jego zmartwychwstania,  przenika się z wojennymi wydarzeniami na 

Ukrainie i eksodusem ludności 
ukraińskiej. Wszyscy skupiamy 
się na pomocy dla uchodź-
ców z Ukrainy, walczącej  
z bestialskim, rosyjskim najeźdź-
cą.
W naszej gminie gościmy kilkaset ukraińskich kobiet z dziećmi,  
a Gmina w hali sportowej nocuje, karmi i ubiera z Państwa pomocą 

osoby, które po krótkim u nas pobycie jadą do rodzin, czy znajomych  
w innych zachodnich krajach. Aktualnie Urząd nadaje Pesel tym, któ-
rzy zatrzymali się w Państwa rodzinach na dłużej, a dzieci ich przy-
jęliśmy do szkół. Tu chcę pochwalić uczniów celestynowskiej szkoły, 
którzy pieką i sprzedają ciasta i ciastka, a pieniądze ofiarują swoim 
ukraińskim kolegom. Cieszą też dobrodziejskie akty, jak choćby 
szwajcarskiej fundacji Amicizia dei Popoli z Lugano, która dwukrot-
nie przysłała autokar i zabrała do swojego kraju 67 osób, obiecując 
zakwaterowanie, pracę i opiekę zdrowotną.  Pamiętamy też o Jubi-
leuszu 70-lecia istnienia Gminy, obchodząc go od początku roku.  
W marcu, gdy zima odeszła, rozpoczęliśmy sprzątanie lasów  

i sołectw. Otworzyliśmy wystawę plenerową fotografii Anny Nalazek, 
obrazującą najciekawsze zakątki przyrodnicze gminy, rozegrany zo-
stał turniej piłki siatkowej, odbył się koncert piosenki włoskiej, rodzicom 
nowonarodzonych dzieci wręczyliśmy okolicznościowe prezenty po-
witalne.

Już niedługo zasiądziecie Państwo wraz z najbliższymi za świą-
tecznymi stołami i będziecie dzielić się jajkiem, symbolem życia. 
Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, 
ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga, którą się 
poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światło. Życzę Pań-
stwu dobrych świąt wielkanocnych, pokoju, tak w duszy, jak też 
w kraju i na świecie.

Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski
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SESJA

Komunikat
Gospodarki Komunalnej

Gospodarka Komunalna w Celestynowie infor-
muje, iż w ramach porządkowania gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia  
1 kwietnia 2022 r. rozpoczęła się sukcesywna kon-
trola posesji pod względem poprawnego korzystania 
z przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz 
zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażo-
wych do kanalizacji sanitarnej.

Dyrektor
Lucyna Komorowska

GK

Jednomyślność radnych przy podejmowaniu uchwał 
sprawia, że Gmina ma możliwość rozwijać się dyna-
micznie dla dobra i wygody życia mieszkańców. Rad-
ni każdy projekt uchwały dokładnie analizują podczas 
posiedzeń komisji, dyskutują, by w końcu głosować kto 
jest za, przeciw, czy wstrzymują się od głosu. Dzięki 
temu podczas obrad sesji rzadko dochodzi do dyskusji 
nad uchwałą, zaopiniowaną pozytywnie przez komisję. 
Tak też było na marcowej sesji. Zgodnie podjęto chwałę  
o zaciągnięciu pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 
3,6 mln zł., co stanowić będzie, (z wcześniejszym do-
finansowaniem 2 mln zł. z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) finanso-
wy udział własny Gminy w planowanej budowie Stacji 
Uzdatniania Wody w Regucie, której koszt szacowany 
jest na kwotę 7 mln. zł.  Radni przychylili się ponadto do 
propozycji Rady Sołeckiej Ostrowa, by drogę położoną 
na granicy z sołectwem Ostrowik nazwać „Wichrowego 
Lasu”, co wcześniej uzgodniono z mieszkańcami i Radą 
Sołecką Ostrowika. Nadanie nazwy pozwoli ustalić nu-
merację porządkową dla zabudowanych posesji, a też 
tych które będą w przyszłości zabudowane. Przyjęto też 
dwa programy. Jeden ustalający opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi i mający zapobiegać ich bezdomności na 
terenie Gminy na 2022 rok, a drugi „Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii”. Przyjęto również plan 
wydatków tego programu, który wynosi 291 tys. zł. na 
rok 2022.

Jednomyślność Rady Gminy

Sesję, w punkcie „sprawy różne”, zdominowała dyskusja 
na temat rozbudowy szkoły w Starej Wsi - (apel miesz-
kańców na str. 13, a odpowiedź na str. 14-15).
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23 lutego odbyło się spotkanie  
z mieszkańcami sołectwa Ponurzyca 
dotyczące dokumentacji projekto-
wej budowy drogi w Ponurzycy (tzw. 
drogi na rynek). 
Na spotkaniu pokazano między 
innymi przebieg i szerokość drogi, 
lokalizację zjazdów, odwodnienie 

BĘDZIE DROGA NA RYNEK  
W PONURZYCY

drogi, lokalizację progów zwalnia-
jących itp. Na prośbę mieszkańców 
zostanie zaprojektowane wyniesio-
ne skrzyżowanie z kostki brukowej, 
a dozwolona prędkość na drodze 
zostanie zmniejszona do 30 km/h. 
Rysunek techniczny przedstawiający 
zarys przebiegu drogi znajduje się 

do wglądu u Sołtysa Sołectwa Po-
nurzyca Wojciecha Soszyńskiego.

Jeśli ktoś chciałby np. dodać zjazd do 
działki albo zmienić lokalizację istnie-
jącego, Gmina Celestynów prosi  
o kontakt z Sołtysem – tel. 513-
139-542.

W dniach 4-7 marca podpisano sześć umów  udziela-
jących dotacji celowych z budżetu Gminy Celestynów, 
na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na 
zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej. Odbyło się 
to w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowa-
nych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem’’.
Dotacje udzielane są na zakup i montaż instalacji fo-
towoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od  
2 kW do 10 kW.
Gmina Celestynów udziela wnioskodawcom dotacji 
celowej w wysokości 2 500,00 zł.

Aktualnie są już podpisywane umowy także 
na dofinansowanie wymiany pieców.

PODPISANO UMOWY  
NA ZAKUP I MONTAŻ 

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
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W zeszłym roku informowaliśmy 
mieszkańców o podpisaniu umo-
wy i rozpoczęciu prac związanych 
z budową ronda w centrum Cele-
stynowa. W tym roku Wykonawca 
– firma PHU TOWEMO Monika 
Szczygieł z Otwocka, rozpoczął 
kolejny etap prac. 
Rondo o średnicy 22 m wybudowa-
ne zostanie na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej - ul. Reguckiej z drogą 
powiatową - ul. Św. Kazimierza oraz 
drogą gminną - ul. Rękasa. Budowa-
ne rondo stanowić będzie przejezd-
ną, zabrukowaną wyspę podobnie 
jak inne ronda funkcjonujące od lat 
na terenie Gminy Celestynów. 
Poprawi ono bezpieczeństwo na 
skrzyżowaniu zlokalizowanym  
w centrum miejscowości, wymu-
szając na kierujących zmniejszenie 
prędkości przy jednoczesnym za-
chowaniu płynności ruchu. Ułatwi 
także komunikację dużym samocho-
dom dostawczym przy zachowa-
niu poziomu bezpieczeństwa. Bliski 

W zeszłym roku informowaliśmy mieszkańców o podpisaniu umowy i rozpoczęciu prac związanych 
z budową ronda w centrum Celestynowa. W tym roku Wykonawca – firma PHU TOWEMO Monika 
Szczygieł z Otwocka, rozpoczął kolejny etap prac. 

sąsiad ronda Robert Zduńczyk jest 
absolutnie za budową. – Obecne 
skrzyżowanie, szczególnie w go-
dzinach porannych, korkuje się 
– mówi. – Wiele też zdarzyło się 

stłuczek, a z dzieciństwa pamię-
tam, gdy mieszkałem z rodzicami 
w domu na rogu ulic Św. Kazimie-
rza i Rękasa, że samochody jadące 
z nadmierną prędkością od strony 
Reguta, wpadały na naszą posesję 
rozbijając ogrodzenie. Tak więc 
jestem bezwzględnie za budową 
– podkreśla były radny Robert Zduń-
czyk.
Inwestycja jest realizowana dzię-
ki współpracy Gminy Celestynów  
i Powiatu Otwockiego, które odpo-
wiedzialne były za przygotowanie 
projektu, wraz z Województwem 
Mazowieckim, który finansuje bu-
dowę ronda. Koszt przebudowy 
skrzyżowania to ok. 1,4 mln zł. 
Środki w całości pochodzą z bu-
dżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Do końca tego roku planowane jest 
otwarcie ronda.

Budowa ronda u zbiegu ulic  
Reguckiej, Św. Kazimierza i Rękasa!
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SAMORZĄD

Gmina Celestynów w 2022 roku 
złożyła wnioski o dofinansowanie dla następujących zadań:

W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
Gmina Celestynów złożyła 3 wnioski, w tym: 

„Rozbudowa  i przebudowa Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi etap I” - 
wnioskowana kwota dofinansowania 
10,6 mln zł; 

„Rozwój infrastruktury drogowej 
na terenie gminy Celestynów” na 7 
drogach gminnych o długości około 
2,7 km – wnioskowana kwota dofi-
nansowania 5 mln zł; 

„Poprawa efektywności energe-
tycznej w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie gminy Cele-
stynów” – wnioskowana kwota dofi-
nansowania około 6,3 mln zł. 

1. Ponadto w ramach prowadzone-
go naboru przez LGD Natura i Kul-
tura złożono wniosek o dofinanso-
wanie do budowy placu zabaw  
w Celestynowie. Wnioskowana kwota 
dofinansowania wynosi blisko 160 tys.  zł  
i stanowi dofinansowanie w wysoko-
ści 63% wartości zadania. W ramach 
zadania zostanie zmodernizowany 
plac zabaw przy Urzędzie Gminy  
w Celestynowie.  Powstanie siedem 
nowych urządzeń zabawowych wraz 
z częściowym wykonaniem nowej bez-
piecznej nawierzchni. Loga: LGD Na-
tura i Kultura, PROW 2014-2020 i UE.

2. „Mazowsze dla sportu 2022”  
w ramach programu złożono wnio-
sek o dofinansowanie budowy bo-
iska sportowego wraz z infrastruk-
tura towarzyszącą w miejscowości 
Dąbrówka.  Wnioskowana pomoc 
finansowa z budżetu Województwa 
Mazowieckiego wynosi 300 tys. zł. 

3. „Mazowsze dla czystego powie-
trza 2022” w ramach programu pla-
nuje się przeprowadzić kontrole pa-
lenisk domowych z wykorzystaniem 
dronów wyposażonych w czujniki 
pomiaru jakości powietrza. Wniosko-
wana kwota dofinansowania wynosi 
41 512 zł, co stanowi 50% kosztów 
zadania. 

4.  „Mazowsze dla klimatu 2022”  
w ramach zadania Gmina Celesty-
nów ubiega się o dofinansowanie 
na zagospodarowanie terenów zie-
lonych w centrum Celestynowa. 
Wnioskowana kwota dofinansowa-
nia wynosi 100 tys. zł, co stanowi 
50% kosztów zadania. 

5.  W ramach programu „Mazowsze 
dla sołectw 2022” złożono 4 wnio-
ski dla 4 sołectw. Dla sołectwa Jatne  
i Stara Wieś złożono wniosek o do-
finansowanie budowy sygnalizatora 
pomiaru prędkości ruchu drogowego. 
Sygnalizatory zaplanowano w miej-
scach przy Szkole w Starej Wsi oraz 
przy świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Jatne. W sołectwie Pogorzel zło-
żono wniosek na modernizację placu 
zabaw, zaś w Ostrowiku na moderni-
zację boiska sportowego. W ramach 
„Mazowsze dla sołectw 2022” dofi-
nansowanie wynosi do 10 tys. zł na  
1 sołectwo. 

6. „Mazowieckie strażnice OSP-
2022” w ramach programu złożo-
no wniosek dla OSP Dąbrówka na 
montaż instalacji C.O.- wnioskowana 
kwota dofinansowana w wysokości 
30 tys. zł.

7.  „Mazowsze dla straży pożarnych 
2022”, w ramach programu złożono 
wniosek na dofinansowanie nowego 
specjalistycznego sprzętu ratowni-
czego i środków ochrony osobistej 
strażaka dla OSP Celestynów, Dyzin  
i Regut. Wnioskowana kwota dofi-
nansowania w ramach programu wy-
nosi łącznie 20 tys. zł. 

8.  „Mazowsze dla sportu 2022”  
w ramach programu złożono wnio-
sek o dofinansowanie budowy bo-
iska sportowego wraz z infrastruk-
tura towarzyszącą w miejscowości 
Dąbrówka.  Wnioskowana pomoc 
finansowa z budżetu Województwa 
Mazowieckiego wynosi 300 tys. zł. 

9.  W ramach „Ogólnopolskiego pro-
gramu finansowania usuwania wyro-
bów zawierających azbest” złożono 
wniosek do WFOŚiGW w Warsza-
wie o dofinansowanie w wysokości 
35 tys. zł na usunięcie około 218 ton 
materiałów zawierających azbest.

10.  Ponadto pod koniec 2021 roku 
złożono wniosek o dofinansowa-
nie budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych 
na „Przebudowę drogi gminnej Jat-
ne–Janowiec”. Planuje się wykonać 
nawierzchnię z kruszywa na odcinku 
200 m. Wnioskowana kwota dofi-
nansowania wynosi około 68 tys. zł, 
co stanowi 50% kosztów zadania. 

O wynikach naboru złożonych wnio-
sków będziemy na bieżąco informo-
wać.

A. Łątka
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ZAKOŃCZENIE BUDOWY 17 KM SIECI  
KANALIZACJI JUŻ W IV KWARTALE 2022 R.

Prace trwają w Dąbrówce i Starej Wsi. 
Gmina Celestynów realizuje projekt pn. „Poprawa go-
spodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Karczew 
i Celestynów - etap II” POIS.02.03.00-00-0104/17  
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ścieko-
wa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Śro-
dowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
o wartości ponad 42 mln zł,  w tym wysokość dofi-
nansowania ze środków unijnych to około 22 mln zł. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanaliza-
cyjnej w miejscowościach: Lasek, Pogorzel, Glina, 
Celestynów, Dąbrówka i Stara Wieś. Z kanalizacji 
mogą już korzystać mieszkańcy miejscowości Po-
gorzel, gdzie wybudowano około 1.500 m sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej 
oraz mieszkańcy Celestynowa dla zlewni Radziń-
ska (ul. Orzeszkowej, ul. Szkolna, ul. Podgórna,  
ul. Laskowska i ul. Zwycięzców) oraz zlewni Wito-

sa (ul. Leśna, ul. Osiecka, ul. Narutowicza i ul. Witosa).  
W ramach tych zadań wykonane zostało około 4.700 m 
sieci kanalizacyjnej. Wybudowano również około 1.300 
m sieci w miejscowości Celestynów w ul. Laskowskiej,  
ul. Radzińskiej, ul. Krótkiej, ul. Różanej i ul. Podleśnej.  
Obecnie realizowane są zadania polegające na bu-
dowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glina  
(ul. Otwocka, ul. Długa, ul. Polna, ul. Marii Dąbrowskiej, 
ul. Lubelska, ul. Wilcza), a ich zakończenie przewidzenie 
jest w sierpniu 2022 r.  Największą inwestycją aktualnie 
realizowaną w ramach projektu jest budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś o łącz-
nej długości ok. 17.000 m. Sieć kanalizacyjna została już 
ułożona w ulicach: w Dąbrówce- Boczna, Borowikowa, 
Chabrowa, odcinek Cichej, Jodłowa, Karczewska, Kru-
cza, Majowa, Myśliwska, odcinek Pogorzelskiej, Skośna, 
Starowiejska, Willowa, Wiosenna oraz z Starej Wsi – 
Kołłątaja, odcinek Krasińskiego, Mickiewicza, Norwi-

da, Słowackiego. Wykonanie odejść do granicy 
działek prywatnych oraz oddanie do użytkowania 
wybudowanej sieci planowane jest w IV kwartale 
2022 r. W 2021 r. podpisane zostały umowy na 
wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w zakre-
sie odprowadzenia ścieków z osiedla wielorodzin-
nego przy ul. Wojska Polskiego W Celestynowie 
oraz w miejscowości Lasek, obecnie trwają prace 
projektowe, a budowa powinna rozpocząć się na 
przełomie II/III kwartału 2022 r. 

A. Michalska
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DOLINA WODOROWA W LASKU
Na zaproszenie prof. Sylwestra Porowskiego do Insty-
tutu Wysokich Ciśnień „Unipress” w Lasku, przybył 11 
marca, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. odna-
wialnych źródeł energii, wiceminister Ochrony Środo-
wiska Ireneusz Zyska, by z naukowcami podyskutować 
o wykorzystywaniu nowego paliwa, jakim jest wodór,  
a szczególnie o wodorowych zbiornikach wysokoci-
śnieniowych, których prototypy zespół „Unipressu”  już 
wykonał i dwa lata temu przetestował. Ponadto przed-
stawiono koncepcję budowy stacji wodorowej. Ministra 
powitał gospodarz Gminy Celestynów - Wójt Witold 
Kwiatkowski. Opowiedział o Gminie, o jej 70-letniej hi-
storii, o ważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce 
w okresie wojny, a nawiązując do aktualnie trwającej 

wojny w Ukrainie i pomocy jaką mieszkańcy i Gmina 
świadczą uchodźcom, wspomniał o Japonii, która sto lat 
temu udzieliła polskim sierotom schronienia, wywożąc je 
do swojego kraju. Następnie dyrektor IWC „Unipress” 
prof. Izabella Grzegory wspomniała o 50-letniej historii 
Instytutu, o  jego sukcesach naukowych i komercyjnych 
na świecie. Opowiedziała też o pracach, jakimi aktual-
nie zajmują się naukowcy, co minister skwitował stwier-
dzeniem, że polski przemysł powinien bardziej współ-
pracować z takimi instytucjami naukowymi, jak Instytut, 
by móc osiągać lepszej jakości produkty. Wyraził też 
nadzieję, że wszystko wskazuje, że w Lasku zostanie 
utworzona tzw. Dolina Wodorowa, co pozwoli Instytu-
towi liczyć na rządowe dotacje.

AnKa
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprosił 12 
marca mieszkańców Gminy, głównie mieszkanki 
z okazji Dnia Kobiet i goszczące u nas kobiety 
ukraińskie, na koncert Andrea Lattari, włoskie-
go wokalisty, by choć na krótki czas, zapomnieć 
o problemach dnia codziennego i zła, które się 
dzieje. 

POPOŁUDNIE  POPOŁUDNIE  
Z WŁOSKĄ PIOSENKĄZ WŁOSKĄ PIOSENKĄ

W remizie OSP Celestynów, którą druhowie użyczyli, 
licznie zgromadzona publiczność, za sprawą artysty, 
miała okazję przenieść się w magiczny świat włoskiej 
piosenki, a głównie hitów lat 60, 70 i 80. Andrea  
z talentem szołmena bawił śpiewem, ale też pobu-
dzał wszystkich do uczestnictwa, a nawet do tańca. 
Tak więc śpiewaliśmy z nim „Nie płacz kiedy odja-
dę” Marino Mariniego, „Bella ciao”, „Beila More-
na”, „Volare”, czy „Felicita”.

AnKa
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Komisja w składzie: dyrektor GOKiS Celesty-
nów Joanna Mokrzycka oraz aktorka Alina 
Więckiewicz przesłuchała uczniów z klas 
0-VIII oraz wyłoniła trzech reprezentantów 
Gminy Celestynów do eliminacji powiato-
wych:
- Alicja Oszczygieł kat. klasy 0-III
- Maja Możdżonek kat. klasy IV-VI
- Jan Pielak kat. klasy VII-VIII
GOKiS dziękuje wszystkim uczestnikom za 
wzięcie udziału w konkursie oraz trzymamy 
kciuki za reprezentantów w Eliminacjach Po-
wiatowych, które odbędą się 24 marca 2022 r.  
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury  
w Otwocku

Kilkudziesięcioro uczniów, ze 
wszystkich gminnych szkół, spotka-
ło się 11 marca w świetlicy w Po-
gorzeli, by wraz z psychologiem 
Wojciechem Wilkiem, podysku-
tować o problemach jakie napo-
tykają na swojej drodze. Począt-
kowo młodzież nie otwierała się 
chętnie. Widać dwa lata pandemii 
i zdalna nauka sprawiły, że natu-
ralna ich swoboda, żywiołowość i otwartość zwolniły bieg. Jednak 
zawodowe umiejętności Wojtka, jak prosił psycholog by do niego się 
zwracać, spowodowały, że z momentu na moment, swoboda wyra-
żania własnych myśli i opinii o otaczającym świecie powróciła. Jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki powróciła wiara w siebie. Mło-
dzi, jeden za drugim, zgłaszali się do dyskusji, wyrażali śmiałe opinie  
i kreatywne pomysły na zmianę otaczającego ich świata. Zabuzowa-
ło i oby nie na chwilę.

AnKa

GMINNE „WARSZAWSKIE 
SYRENKI” WYŁONIONE

Eliminacje Gminne 45. Konkursu Re-
cytatorskiego „Warszawska Syrenka”  
w dniu 15 marca br. zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Celestynowie.

FORUM FORUM 
MŁODYCHMŁODYCH

Z ostatniej chwili:
Uczennica Maja Możdżonek (na zdjęciu 2 od lewej) 
z klasy IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi 
zajęła I miejsce w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych  
w Eliminacjach Powiatowych 45. Konkursu Recytatorskie-
go „Warszawska Syrenka”, które odbyły się 24 marca  
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. 
Tym samym zakwalifikowała się do finałowego konkursu 
wojewódzkiego. Gratulacje!
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11 marca Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. 
odnawialnych źródeł energii, wiceminister Ochro-
ny Środowiska Ireneusz Zyska odwiedził uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyj-
skich w Starej Wsi. Gościa przywitali, wręczając 
mu kwiaty i piernikowe serce, Wójt Gminy Celesty-
nów Witold Kwiatkowski, prof. Sylwester Porowski, 
dyrektorka szkoły Elżbieta Osuch wraz z dwiema 
uczennicami. W sali gimnastycznej na gości czeka-
li uczniowie i nauczyciele. Wójt Witold Kwiatkowski, 
jako gospodarz Gminy, przywitał przedstawiciela 
rządu i przedstawił trudną sytuację nauki w obec-
nym budynku szkoły i konieczności jej rozbudowy. 
Wspomniał, że Gmina pozyskała już plac, że na 
ukończeniu jest wykonywanie projektu, że przygo-
towywany jest wniosek do Starosty Otwockiego  
o wydanie zezwolenia na budowę, a Gmina stara się  
o wsparcie finansowe i zwracając się bezpośrednio do mi-
nistra poprosił o wspieranie Gminy na szczeblu rządowym. 
Po odśpiewaniu hymnu szkoły, dzieci zamarkowały walkę 
karate, zaśpiewały po japońsku „Szła dzieweczka do la-
seczka” i pieśń mówiącą, że mieszkańcy Ukrainy i Polski, 
to rodzina. Na zakończenie spotkania dyrektorka Elżbieta 
Osuch zaprosiła gości na poczęstunek.

MINISTER W SZKOLE 
W STAREJ WSI
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W odpowiedzi na apel z dnia 24 
lutego 2022 r. w sprawie rozbudo-
wy Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi  
niniejszym, kieruję informację do 
autorów apelu,       do osób, które 
podpisały się na liście, a także do 
wszystkich zainteresowanych re-
alizacją przedmiotowej inwestycji.  
Z pewnością dla wielu z Państwa nie 
będą to zupełnie nowe wiadomości, 
gdyż o postępach tej inwestycji na 
bieżąco informujemy na stronie inter-
netowej gminy, fb i w piśmie samo-
rządowym „Celestynka”. 
Edukacja dzieci i młodzieży jest dla 
samorządu gminy najważniejszym 
zadaniem. Obszar ten od wielu lat 
zajmuje najwyższą pozycję w  bu-
dżecie gminy. Dążymy do tego, aby 
młodzież była jak najlepiej przygo-
towana  do kolejnych etapów edu-
kacji, do życia, aby bez problemów 
odnalazła się na rynku pracy, za-
równo w roli pracownika jak i praco-
dawcy. W 2018 r. wprowadziliśmy                    
w placówkach oświatowych nowy 
model nauczania tzw. ocenianie 
kształtujące skoncentrowane na wy-
posażeniu uczniów w  kompetencje 
kluczowe. W 2016 r. dla dzieci od 
trzeciego roku życia wprowadzili-
śmy  program do nauki języka an-
gielskiego - „Dwujęzyczne dzieci”. 
Kolejnym realizowanym progra-
mem jest  tzw. metoda bostońska, 
której celem jest zachęcanie dzieci 
i młodzieży do systematycznego 
czytania. Od wielu lat inwestujemy 
w doskonalenie zawodowe kadry 

WT.440.1.2022
Pan Rafał Jarząbek

Przewodniczący Społecznego Komitetu 
Rozbudowy Szkoły Podstawowej 

im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi

pedagogicznej. Poprzez corocz-
ny konkurs na najlepszego ucznia 
zachęcamy dzieci i młodzież do 
efektywnej nauki.  Inwestujemy także  
w infrastrukturę  oświatową. Między 
innymi w 2017 r. wybudowaliśmy 
nowe przedszkole w Celestynowie. 
Zakupujemy nowoczesne wypo-
sażenie m.in. sprzęt informatyczny, 
pomoce dydaktyczne, programy 
edukacyjne. 
Pragnę podkreślić i zapewnić Pań-
stwa, że zarówno dla wójta jak i dla 
Radnych Gminy Celestynów rozbu-
dowa budynku szkoły podstawowej 
w Starej Wsi jest niezwykle ważna  
i znajduje się w grupie inwestycji 
priorytetowych. Problem dwuzmia-
nowości w szkole w Starej Wsi 
znacząco się pogłębił  po reformie 
oświaty w 2017 r. Od samego po-
czątku dostrzegliśmy ten problem 
i  podjęliśmy działania zmierzające 
do zaradzenia tej trudnej sytuacji. 
Przeprowadzona analiza wprost 
wskazała na konieczność rozbudo-
wy szkoły. Należy zauważyć, że 
ta inwestycja jest skomplikowanym, 
wieloetapowym i długoterminowym 
procesem, wymagającym ogrom-
nych nakładów finansowych. Kolej-
no realizujemy zaplanowane etapy. 
Poniżej przedstawiam Państwu dzia-
łania dotychczas zrealizowane:
1. 13 marca 2018 r. gmina złożyła 

wniosek o bezpłatne przeka-
zanie działki pod rozbudowę 
szkołydo Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Warszawie.

2. 13 czerwca 2018 r. gmina zle-
ciła opracowanie wstępnej 
koncepcji rozbudowy szkoły, 
mającej na celu dokładniejsze 
rozpoznanie potrzeb, zbadanie 
możliwości i warunków realiza-
cji tej inwestycji. 

3. 30 listopada 2018 r. wykona-
ne zostało wymienione w pkt 
1 opracowanie. Wartość kon-
cepcji wyniosła 9.594,00 zł. 
Jednym z najistotniejszych wnio-
sków koncepcji było potwier-
dzenie, że do rozbudowy szko-
ły niezbędna jest działka gruntu 
przylegająca do terenu szkol-
nego. Problemem było to, że 
działka  ta należała do Lasów 
Państwowych, a nie do gminy. 

4. 18 lipca 2019 r. Wójt wydał bar-
dzo ważną decyzję w procesie 
inwestycyjnym, o lokalizacji celu 
publicznego.

5. 22 sierpnia 2019 r. gmina wy-
stąpiła z wnioskiem o pozyska-
nie działki  w drodze zamiany. 
W przeciwieństwie do zwyczaj-
nych transakcji zakupu nierucho-
mości działania te były złożone, 
skomplikowane, czasochłonne  
i nie dające  żadnej gwarancji 
jej pozyskania. Dzięki determi-
nacji gminy oraz przychylności 
Nadleśnictwa Celestynów po-
konaliśmy wszystkie bariery pro-
ceduralne i wymogi podatkowe. 

6. 28 lutego 2020 r. Wójt i Nad-
leśniczy podpisali akt notarialny. 
Wielkość działki 3.309 mkw. 

Celestynów, 05.04.2022 r.
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Wartość działki gruntu wyniosła 
220.170,00 zł. 

7. 27 kwietnia 2020 r. gmina zle-
ciła opracowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, bę-
dącego wówczas podstawą 
wykonania inwestycji w systemie 
zaprojektuj i wybuduj. 

8. 17 września 2020 r.  zakoń-
czono opracowanie PFU. Jego 
wartość wyniosła 19.680,00 
zł.  Wg PFU szacowana war-
tość całej inwestycji wynosiła 
17.685.000,00 zł. 

9. 30 września 2020 r. gmina 
złożyła wniosek o dofinanso-
wanie inwestycji z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(Fundusz Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla jst).  Nie uzyskaliśmy 
dofinansowania   w pierwszym 
naborze.  

10. 23 grudnia 2020 r. gmina po-
nownie złożyła wniosek o do-
finansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(Fundusz Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla jst). Niestety po raz 
drugi otrzymaliśmy negatywną 
odpowiedź.  Sytuacja braku 
dofinansowania zewnętrznego 
wpłynęła, na zmianę podejścia 
do realizacji inwestycji na model 
tzw. tradycyjny, polegający na 
tym, że najpierw zostanie wyko-
nany projekt budowlano-wyko-
nawczy i uzyskane pozwolenie 
na budowę, a następnie przy-
stąpimy do robót budowlanych. 

11. 27 maja 2021 r. ogłoszony zo-
stał przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej rozbudowy szkoły.

12. 14 lipca 2021 r. zawarta zo-
stała umowa z firmą AC Studio 
z siedzibą w Poznaniu. War-
tość przedmiotu umowy wynosi 
295.200,00 zł . Termin zakoń-
czenia umowy to 13 lipca 2022 
r. W kwietniu firma projektowa 
w imieniu gminy, planuje złożyć 
do Starosty Otwockiego wnio-
sek o wydanie pozwolenia na 
budowę. Przewidywany termin 
uzyskania ww. pozwolenia to 
czerwiec/lipiec 2022 r.

13. 12 sierpnia 2021 r. gmina zło-
żyła wniosek o dofinansowanie 
rozbudowy szkoły w ramach 
pierwszego naboru do nowego 
Rządowego Programu Inwe-
stycji Strategicznych Polski Ład.  
Nie otrzymaliśmy dofinansowa-
nia ani żadnych wyjaśnień ze 
strony rządowej. Dowiedzieli-
śmy się o tym 25 października 
2021 r. 

14. 11 października 2021 r. odbyło 
się w szkole spotkanie z Amba-
sadorem Japonii Panem Akijo 
Miyajima, mającym na celu uzy-
skanie poparcia Ambasady dla 
naszej inwestycji.

15. 8 listopada 2021 r. w Urzędzie 
Gminy odbyło się spotkanie 
Wójta z Panem Michałem Pró-
szyńskim Radnym Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego, 
Szefem Gabinetu Politycznego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji mającym 
na celu uzyskanie poparcia                     
dla naszej inwestycji.

16. 2 grudnia 2021 r. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie 
odbyło się spotkanie Wójta  
z Dyrektorem Dyrektor Biura 
Rozwoju i Inwestycji Panią Kata-
rzyną Harmatą w sprawie źró-
deł finansowania rozbudowy 
szkoły. 

17. 3 lutego 2022 r. w szkole odby-
ło się spotkanie z Panią Krystyną 
Śliwińską Asystentką Pana Mi-
chała Dworczyka Posła na Sejm 
RP, Ministra, Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów  mają-
cym na celu uzyskanie poparcia 
dla naszej inwestycji.

18. 7 lutego 2022 r. Wójt spotkał 
się z Panem Dariuszem Olszew-
skim Posłem na Sejm RP Biurze 
Poselskim w Otwocku w spra-
wie przedstawienia konieczno-
ści rozbudowy szkoły.

19. 16 lutego 2022 r. w Urzędzie 
Gminy w Celestynowie odbyło 
się spotkanie Wójta z Posłanką 
na Sejm RP Panią Anitą Czer-
wińską Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Posłem na Sejm RP Panem 
Dariuszem Olszewskim Soli-

darna Polska oraz Prezydentem 
Miasta Otwocka Panem Jaro-
sławem Margielskim, którzy za-
pewniali o swoim poparciu dla 
tej inwestycji. 

20. 25 lutego 2022 r. gmina złoży-
ła wniosek o dofinansowanie 
rozbudowy szkoły w ramach 
drugiego naboru do Polskiego 
Ładu  (I etap). Wartość I etapu 
inwestycji szacowana jest na 
17.100.000,00 zł. Wniosko-
wana kwota dofinansowania 
to 10.600.000,00 zł. Termin 
rozstrzygnięcia naboru przewi-
dywany jest na przełomie maja  
i czerwca 2022 r. 

21. 11 marca 2022 r. w szkole od-
było się spotkanie z Ministrem 
Klimatu i Środowiska, Sekreta-
rzem Stanu Panem Ireneuszem 
Zyską, mającym na celu pozy-
skanie poparcia dla naszej in-
westycji.

Nieocenioną pomoc w naszych 
staraniach o zdobycie środków fi-
nansowych na rozbudowę szkoły 
uzyskujemy ze strony Pana Profesora 
Sylwestra Porowskiego i Pana Pro-
fesora Stanisława Filipka z Instytutu 
Wysokich Ciśnień Unipress Polskiej 
Akademii Nauk. Ogromnym zaan-
gażowaniem wykazują się również: 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Starej Wsi Pani Elżbie-
ta Osuch, nauczyciele, pracownicy 
niepedagogiczni, uczniowie i Rada 
Rodziców, a w szczególności Pan 
Ryotaro Sakamoto. Bardzo ważną 
rolę decyzyjną w całym procesie in-
westycyjnym odgrywa Rada Gminy 
Celestynów.
Jak z powyższego wynika, gmina 
realizuje działania zgodnie z pla-
nem, wykorzystując przy tym wszyst-
kie dostępne możliwości. Jedynie 
współpraca wszystkich zaintereso-
wanych stron przyniesie korzystne 
rozwiązanie i rozpoczniemy rozbu-
dowę szkoły.
Szanowni Państwo, niech ta ważna 
inwestycja łączy naszą wspólnotę  
w dobrej sprawie.
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Historia Sołectw Gminy Celestynów
Przedstawiamy kolejne krótkie historie sołectwa.

Glina 
Wieś w powiecie otwockim, w gmi-
nie Celestynów. Nazwa, powstałej 
w  1880  roku miejscowości, wzięła 
się od gliniastego podłoża jakie wy-
stępuje na tych terenach. 
Do II wojny światowej istniał tu dwór 
Franciszka Zawadzkiego, w którym 
przez jakiś czas mieszkała  pisarka 
Maria Dąbrowska. W  1944  roku 
we wsi ześrodkowano  radziecki   
5. Samodzielny  Pułk  Motocyklowy. 
Od  1962,  na terenie niedokończo-
nych w  1939 zakładów rowero-
wych  Zawadzkiego,  mieściła się 
filia Warszawskich Zakładów Wyro-
bów Elektrycznych. Był to pierwszy 
obiekt przemysłowy przeniesiony 

z Warszawy w ramach projektu de-
glomeracji. Jakiś czas później za-
kład został przekształcony w Zakład 
Aparatury Elektrycznej „EFA”. Produ-
kował on transformatory małej mocy, 
wzmacniacze magnetyczne, urzą-
dzenia dla  górnictwa,  kolei,  prze-
mysłu stoczniowego  i obronnego. 
W  1974  na Międzynarodowych 
Targach w Lipsku przetwornica tyry-
storowa wyprodukowana w Glinie 
została nagrodzona złotym meda-
lem.  Pobliska stacja kolejowa spra-
wiła, że wieś zasiedla coraz więcej 
osób. Aktualnie  na stałe mieszka tu 
1134 osoby. 

Dyzin 
Dyzin kilkadziesiąt lat wcześniej wyglądał zupełnie inaczej, niż 
obecnie: małe gospodarstwa, gliniasta droga… Ot, uboga wieś 
i kilkudziesięciu w niej mieszkańców. Nie to, co dzisiaj. Domy 
okazałe, w przydomowych ogródkach kwiaty, asfaltowa dro-
ga, remiza i prężnie działająca od 60 lat jednostka OSP, świe-
tlica wiejska, w której kwitnie działalność kulturalna i okoliczno-
ściowa, stanęła stacja trafo, jest plac zabaw dla dzieci… Na 
dawnych polach i łąkach budują się wciąż nowi mieszkańcy, 
często z Warszawy, czy okolic. 

Glina Fabryka EFA

Młodzież Dyzina przed budynkiem świetlicy

Obchody 1 Maja w Dyzinie
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SOŁECTWA

Jatne
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą 
z1866    roku.  W latach 1975–1998  miejsco-
wość administracyjnie należała do wojewódz-
twa warszawskiego. Na terenie znajduje się 
kilka dużych firm, które zatrudniają przeszło 
tysiąc pracowników. Dogodnością dla ich 
funkcjonowania jest sąsiedztwo z krajową 
drogą szybkiego ruchu S-17 i bliskość Stolicy. 
Gmina kilka lat temu pobudowała dom, który 
służy mieszkańcom za tzw. świetlicę, w której 
organizowane są zebrania sołeckie, okolicz-
nościowe imprezy, a na placu dzieci mogą 
ćwiczyć na różnego rodzaju urządzeniach. 
Ponadto Gmina przebudowała większość 
dróg i je oświetliła. Miejscowość rozsławił Ka-
zik Staszewski utworami: Jatne oraz V rozbiór 
Polski. Liczba mieszkańców aktualnie wynosi 
341 osób.

Opr. Andrzej Kamiński

Mieszkańcy Jatnego lata 40

Franciszek Zawadzki ze swoim rowerem na tle dworku w Glinie

Mieszkańcy Jatnego, przy pracach w pobliskiej torfiarni na Bocianie

Droga przez nowe Jatne, przy dzisiejszym rondzie
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EDUKACJA

19 marca ruszyliśmy z akcją pod hasłem „Jubileuszowe 
Sprzątanie Gminy”. Co prawda każdego roku wiosną 
porządkujemy swoje sołectwa, to w tym, chcemy po-
sprzątać na „glans”. Akcję zainaugurowali mieszkańcy 
Dąbrówki: młodzież strażacka, panie z Koła Gospodyń, 
sołtys Marek Fokt, radny Wiktor Piasecki i całe rodziny, 

JUBILEUSZOWE PORZĄDKI

wespół ze Stowarzyszeniem  „Puszcza Mazowsza”  
z prezesem Dobiesławem Rzemieniewskim i przewod-
niczką Anną Nalazek na czele. Zbierano śmieci na 
skraju lasu za dąbrowieckimi polami i wzdłuż drogi do 
Otwocka. Na koniec sołtys z Kołem Gospodyń zaprosił 
wszystkich na ognisko i pieczone w nim kiełbaski.
Czekamy na inne sołectwa!

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM 
CZASIE – ZAPOWIEDZI KULTURALNE 

1. RODZINNE WARSZTATY TWORZENIA PALM WIELKANOCNYCH 
– świetlica w Pogorzeli ul. Leśna 2, dnia 09.04.2022 godz. 10.00

2. PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW GKRPA W CELESTYNOWIE POD NAZWĄ: „TAJEMNICA 
ZDROWYCH BRZUSZKÓW”. 
W programie spektakl pt. „Baśń dla małych łakomczuszków - Tajemnica zdrowych brzuszków” oraz warsz-
taty z dietetykiem Nature House z możliwością wykonania analizy składu ciała i kreatywne warsztaty dla 
dzieci.
20.04.2022 r. godz. 16:30 - 18:30 świetlica w Pogorzeli i świetlica w Glinie 
10.05.2022 r. godz. 16:30 - 18:30 świetlica w Jatnem i świetlica w Dyzinie 

3. III CELESTYNOWSKI TURNIEJ TRÓJEK KOSZYKARSKICH dnia 24.04.2022 r. miejsce: kompleks boisk 
sportowych „Orlik 2012” w Celestynowie, szczegóły na stronie www.gokcelestynow.pl w zakładce SPORT. 

4. WYCIECZKA AUTOKAROWA DO MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU DNIA 
23.04.2022 R. 

5. KONCERT PATRIOTYCZNY 3 MAJA 2022 R. miejsce: Kościół Parafialny w Celestynowie w wykonaniu 
grupy Winyl Band, pt. „Na skrzydłach wolności”

6. WARSZTATY DLA MALUCHÓW „MUZYKA MÓWI” 05.05.2022 R.

7. DNIA 8 MAJA (DZIEŃ BIBLIOTEKARZA) OTWARCIE LETNIEJ CZYTELNI NA TARASIE BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W CELESTYNOWIE GODZ. 12.00

8. OD 8 DO 15 MAJA - TYDZIEŃ BIBLIOTEK – akcje, warsztaty i spotkania autorskie promujące czytelnic-
two. Szczegóły: Biblioteka Publiczna w Celestynowie lub pod nr tel. 22 789-71-02 wew.23
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Zauważyliśmy, że jest wokół nas – 
harcerzy z Hufca ZHP Celestynów 
- wiele osób, które mimo, że nie są 
członkami Związku Harcerstwa Pol-
skiego, to wyznają podobne war-
tości. Wymarzyliśmy sobie zgroma-
dzić w Radzie Przyjaciół Harcerstwa 
wszystkich tych przyjaciół, którzy 
niosą konkretne wsparcie dla Hufca 
ZHP Celestynów. Z założenia jest to 
nieformalna grupa oparta na dobro-
wolności, braterstwie i służbie, będą-
ca miejscem wyrażania wdzięczno-
ści, zacieśnienia więzi i sprawnego 
komunikowania potrzeb. 

Rada Przyjaciół Harcerstwa została 
powołana 18.02.2022 rozkazem 
komendantki Hufca ZHP Celestynów 
hm. Pauliny Szymańskiej, a bodźcem 
do tej inicjatywy był Dzień Myśli 
Braterskiej - harcerskie święto przy-
jaźni. 05.03.2022 r. w Gościnnej 
Wiacie w miejscowości Lasek od-
było się uroczyste ognisko, podczas 
którego członkowie Rady Przyjaciół 
Harcerstwa otrzymali skautowe chu-
sty, pamiątkowe plakietki i dyplomy 
oraz mogli poczuć jedyny w swoim 
rodzaju klimat harcerskich spotkań 
przy ogniu i dźwiękach gitary. 

Do Rady Przyjaciół Harcerstwa przy 
Hufcu ZHP Celestynów należą 24 
osoby:
• Witold Kwiatkowski - wójt Gmi-

ny Celestynów
• Agnieszka Kurek - skarbniczka 

Gminy Celestynów, mama har-
cerzy

• Andrzej Kamiński - redaktor na-
czelny miesięcznika „Celestyn-
ka”

• Anna Kędziorek - dyrektorka 
Szkoły Podstawowej im. Bata-
lionu „Zośka” w Celestynowie

• Marek Kupniewski - sołtys wsi 
Lasek

• Tomasz Wyglądała - sołtys wsi 
Celestynów

• Agnieszka i Cezary Dąbrow-
scy - rodzice harcerki

• Katarzyna i Mikołaj Mazek - 
rodzice harcerki

• Monika i Krzysztof Zawada - 
byli harcerze, rodzice harcerki

• Helena Gromek - mama zucha
• Andrzej Moszpański - tata har-

cerki, strażak z OPS Dziecinów 
(gmina Sobienie-Jeziory)

• Magdalena Książek - peda-
gog

• Przemysław Książek - były ko-
mendant Hufca ZHP Celesty-
nów

• Magdalena Strzeżek - fotograf
• Marta Haniecka - była instruk-

torka Hufca ZHP Celestynów
• Agata Milewska  - była instruk-

torka Hufca ZHP Celestynów
• Sylwia Kościkiewicz-Gryc  - 

była instruktorka Hufca ZHP Ce-
lestynów

• Elżbieta Daniel - była instruktor-
ka Hufca ZHP Celestynów

• Dawid Chojka - były harcerz
• Marcin Madej - sympatyk Huf-

ca ZHP Celestynów
• Marcin Milewski - sympatyk 

Hufca ZHP Celestynów

HARCERSTWO

RADA PRZYJACIÓŁ 
HARCERSTWA



marzec nr 3 (279)/22   www.celestynow.pl

20

70 LAT GMINY CELESTYNÓW

SAMORZĄD

10 marca w siedzibie Urzędu Gminy odbyła się uroczy-
stość wręczenia prezentów powitalnych dla Nowo Na-
rodzonych Mieszkańców Gminy Celestynów. 
W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Witold Kwiat-
kowski, Przewodniczący Rady Gminy Romuald Ziętala, 
Kierownik Zakładu Obsługi Szkół Edyta Wrzosek oraz 
zaproszeni rodzice z dziećmi. 

PREZENTY POWITALNE  PREZENTY POWITALNE  
DLA NOWO NARODZONYCH DZIECI ROZDANEDLA NOWO NARODZONYCH DZIECI ROZDANE

W roku Jubileuszowym z inicjatywy Wójta rozpoczyna-
my nową tradycję wręczania pakietów Upominkowych 
Nowonarodzonym Mieszkańcom. W ich skład wcho-
dzą: maskotka, dziecięce body oraz zestaw do nauki 
języka angielskiego „Dwujęzyczne Dzieci”.
Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Dzięki współpracy Gminy Celestynów z Fundacją Amici-
zia dei Popoli z rejonu Lugano w Szwajcarii oraz Biurem 
Podróży Bellotti Viaggi udało się pomóc ponad 30-oso-
bowej grupie uchodźców z Ukrainy przebywającej na 
terenie Gminy Celestynów, która w niedzielę 20 marca 
wyjechała do Szwaj-
carii, gdzie otrzyma za-
kwaterowanie i pracę. 
Dziękujemy także Bur-
mistrzowi Lugano Panu 
Michele Foletti oraz Fun-
dacji Amicizia dei Popoli 
za przekazane dary. 

SZWAJCARIA ZAPROSIŁA  
UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW

Niespodziankę wszystkim sprawił Ryotaro Sakamoto, 
który przybył pożegnać gości nie sam, a z japońską te-
lewizją, która nagrała wywiad z przedstawicielem Fun-
dacji. I nie był to pierwszy raz, kiedy Gminę odwiedzili 
japońscy dziennikarze. Dzięki ich informacjom medial-

nym, mieszkańcy Japonii wspierają rów-
nież finansowo ukraińskich uchodźców 
przebywających w Gminie Celestynów,  
a dobrym duchem tych działań jest 
Ryotaro, mieszkaniec Dąbrówki.

https://www.youtube.com/watch?v=j-
BhyjtmGutw



                         21

www.celestynow.pl      marzec nr 3 (279)/22 70 LAT GMINY CELESTYNÓW

EKOLOGIA

Pokłosiem wielkiej pasji umiłowania natu-
ry, a też licznych wycieczek poznawczych 
po najcudowniejszych i najbardziej uro-
kliwych zakątkach przyrodniczych Gminy 
Celestynów Anny Nalazek – mieszkanki 
Celestynowa z wyboru, jest wystawa zdjęć 
przy parkingu naprzeciw boiska „Orlik”  
w Celestynowie. 

Uroczyste jej otwarcie miało miejsce 12 
marca, z udziałem wielu mieszkańców, a też 
wójta Witolda Kwiatkowskiego, dyrektora 
GOKiS Joanny Mokrzyckiej i autorki. Na 
kilkudziesięciu fotografiach, Anna Nalazek 
zaprezentowała kadry tak pięknych miejsc, 
że gdyby nie podpisy, można by ich szukać 
w dalekiej Amazonii, czy lasach Australii. 
Są one u nas, w naszej gminie, wystarczy 
iść na spacer z zawodową przewodniczką 
Anną Nalazek, która takie wycieczki or-
ganizuje. Wystawa,  do obejrzenia której 
gorąco zachęcamy, prezentowana będzie 
przez najbliższe dwa miesiące. 

ZAKĄTKI PRZYRODY W KADRZE

Kontakt: 
instragram.com/gminacelestynow
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RKS Bór musiał przebrnąć przez sito 
eliminacji  w trzech turniejach elimi-
nacyjnych, by ostatecznie znaleźć 
się wśród najlepszych. W turnieju  
w Chorzowie  brało udział 16 ze-
społów. Były one podzielone na  
4 grupy, po 4 zespoły. Los skoja-
rzył nas w grupie C wraz z Marex 
Chorzów gospodarzem turnieju, 

GKS Futsal Nowiny i FC Silesia BOX 
Siemianowice Śląskie. Ostatni mecz 
grupowy rozgrywamy z  FC Silesia 
BOX Siemianowice Śląskie. Trzeba 
było po prostu nie przegrać, aby 
awansować do ćwierćfinału. Ta 
sztuka się udała i ostatecznie remi-

MISTRZOSTWA POLSKI 
W FUTSALU 2022

W dniach 11-13 lutego,  w Chorzowie,  odbyły się kolejne Futsalowe Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski – do lat 17. Po raz kolejny mogliśmy się cieszyć z obecności naszych 
młodych zawodników z roczników 2005/6, dowodzonych przez trenera Mariusza 
Milewskiego.

sujemy  2:2 w najsłabszym spotkaniu 
na turnieju. - Niestety, ale rywale 
stosunkowo szybko strzelili bram-
kę, co poskutkowało ich zacho-
wawczą grą w ofensywie, ogra-
niczyli się do skutecznej defensywy. 
To był słaby mecz w naszym 
wykonaniu, lecz mimo większej ilo-
ści sytuacji bramkowych z naszej 

strony, nie zdołaliśmy strzelić 
więcej  bramek oraz wygrać 
tego spotkania – mówi trener 
Milewski. Cel został osiągnięty - 
meldujemy się w ćwierćfinałach,  
a apetyt rośnie w miarę jedze-
nia. Na drodze do Półfinałów  
staje dobrze nam znany zespół:  
Constract Lubawa z młodzie-
żowymi  kadrowiczami Polski 
w składzie. - Mecz niestety nie 
ułożył się tak,  jak tego oczeki-

waliśmy. Nie wykorzystaliśmy sytu-
acji, które sobie wypracowaliśmy. 
Straciliśmy bramkę, którą nie po-
winniśmy stracić, gra w przewadze 
nie przekładała się na sytuacje, 
dodatkowo straciliśmy my kolejną 
bramkę  – skomentował to, co dzia-

ło się w spotkaniu z Marexem  trener 
zespołu.  I tak skończyliśmy Finały 
Mistrzostw Polski,  sklasyfikowani  
na pozycjach 5-8. - Na pewno na 
tym turnieju kończy się pewien etap  
w szkoleniu futsalowym w klubie. 
Musimy się jednak z tym pogo-
dzić i iść dalej, drogą która dała 
nam wiele radości, wzruszeń  
i łez szczęścia, a w przyszłym roku 
wspierać chłopaków, którzy będą 
z dumą reprezentować barwy RKS 
Bór. Mam nadzieje, że to co udało 
się osiągnąć z rocznikami 2005/6, 
uda się też z kolejnymi! Chciałbym 
z tego miejsca, bardzo podzięko-
wać całej drużynie, trenerom, szta-
bowi i osobom zaangażowanym 
– powiedział, podsumowując to, co 
działo się w Chorzowie, Albert Nie-
miec - Prezes RKS Bór.
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Grupa Żaków, z roczników 2014 i 2015, ciężko prze-
pracowała okres przygotowawczy przed rundą wio-
senną. Dziewięciu chłopców wzięło udział w obozie 
sportowym Ferie 2022. Młodzi zawodnicy słuchają 
wskazówek trenera na treningach i wykorzystują je na 
boisku podczas meczy. Każdy mecz, turniej i gra na 
treningach była dla nich dobrą zabawą oraz przyno-
siła im wiele radości oraz satysfakcji. Słowa uznania 
należą się także rodzicom, którzy swoim zaangażo-
waniem dokładają swoją „cegiełkę” do sukcesu całej 
drużyny. Od drugiego kwietnia wystartowaliśmy z run-
dą wiosenną. Rywalizujemy z drużynami: Mazur Kar-
czew, Sokół Kołbiel, Wilga Gawolin, Advit Wiązow-
na i Promnik Łaskarzew. Nie spoczywamy na laurach 
i dalej ciężko pracujemy. 

Trener Czarek

ŻAKI JUŻ W GRZE

Podopieczni trenera Bartka sumien-
nie przygotowują się do nadcho-
dzącego sezonu ligowego. Pozna-
liśmy już rywali w naszej lidze F1 
żak grupa 11 (RW). Już w pierwszy 
weekend kwietnia startujemy z roz-
grywkami, które będą odbywały 
się w formule takiej, jak dotychczas 
- czyli mecz i rewanż. Zawodnicy 
cały czas trenują 3 razy w tygodniu, 
a w  weekend rozgrywają mecze. 
Nadal uczymy się nowych elemen-
tów piłkarskiego rzemiosła oraz do-
skonalimy to, co już jest nam dobrze 
znane. Cieszy, że zaangażowanie  
i pasja w młodych adeptach nie 
ustaje. W ostatnich tygodniach mie-

Przygotowania do sezonu wiosennego rocznika 2013!

liśmy okazję mierzyć się z zespołami 
OKS Otwock, Zwar Międzylesie, Jó-
zefovia Józefów oraz Sabio Miętne. 
Wymagające drużyny, na tle których 

wypadliśmy na 5! W tych meczach 
realizowaliśmy założone cele, któ-
re doskonalimy podczas treningów. 
Chłopcy mieli okazję w każdym  
z tych meczów zagrać zarówno  
w formule 5x5, jak i w systemie 7x7. 
To dobry czas na zapoznawanie 
się z grą na większym boisku oraz  
z większymi bramkami. 
Już za 4 miesiące będziemy regu-
larnie występowali na takim placu. 
Oczywiście podczas zajęć nie za-
pominamy o tym, żeby się dobrze 
bawić. Dobra atmosfera i zaanga-
żowanie z pewnością pozwoli na 
kształtowanie swoich umiejętności 
piłkarskich oraz samych siebie.
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Dwa filmy: „Mama shiba”  w reżyserii Toru Kamei i „Kto mnie obroni” w znakomitej reżyserii Kimizuki Ryoichi, 
mieszkańcy Gminy Celestynów obejrzeli 26 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu 
„Zośka” w Celestynowie. Festiwal otworzył wójt Gminy Witold Kwiatkowski, w towarzystwie przewodniczą-
cego Rady Gminy Romualda Ziętali, prezeski Stowarzyszenia „Na Świat” Katarzyny Bojanowskiej-Niewczas 
i Japończyka mieszkającego w Dąbrówce Rytaro Sakamoto. Festiwal odbył się pod patronatem Ambasady 
Japonii w Polsce.

FESTIWAL FILMÓW FESTIWAL FILMÓW 
JAPOŃSKICHJAPOŃSKICH
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SPOŁECZEŃSTWO

GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH
Na terenie Gminy Celestynów funkcjonuje grupa AA „Dar”. Jej członkowie spotykają się raz  

w tygodniu, w poniedziałki w godz. 18:00-20:00, w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Drodzy mieszkańcy Gminy Celestynów, za kilka dni 
Wielkanoc. Wielu z nas pojedzie na święta do rodzi-
ców, dziadków, czy znajomych. Na suto zastawionych 
stołach znajdzie też poczesne miejsce alkohol. I zacznie 
się pod kiełbaskę, pod szynkę, a do tego ogóreczki  
i grzybki marynowane… Jeden, drugi, trzeci kieliszek,  
a następnego dnia po obiedzie powrót do domu. Pa-

miętajmy jednak, że alkohol 
długo się trzyma w organizmie. 
Piłeś? Nie jedź, bo możesz 
zabić, czy okaleczyć. Na po-
czątku marca Gmina zorgani-
zowała przed halą sportową 
spotkanie policjanta Posterunku 
w Celestynowie, asp. sztab. 
Grzegorza Kwasa z mieszkań-
cami i młodzieżą. Podał on, że  
w roku 2020 zatrzymano 23 nie-
trzeźwych kierowców, ale już  
w roku 2021, aż 39. – Nie 
pomagają apele i nie poma-
gają kary – mówił policjant. – 
Wszyscy oni otrzymali wy-
roki zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych 

Nie jedź na podwójnym gazie!
Piłeś? Nie jedź! Zostaw auto, rower, wrotki czy 
hulajnogę i idź pieszo albo jedź taryfą. Pod 
„wpływem” zagrażasz sobie i innym. Chyba nie 
chcesz, by z twojej winy ktoś zginął, albo jeździł 
na wózku inwalidzkim. Pomyśl! To od ciebie za-
leży.

na okres 3 lat,  świadczenie pieniężne w wysokości  
5 tysięcy zł na rzecz Fundacji pomocy pokrzywdzo-
nym i 400 zł. na za koszty postępowania. Przyłapa-
ny zaś ponownie kierowca na prowadzeniu pojazdu  
w stanie nietrzeźwości traci prawo jazdy dożywotnio, 
sąd może skazać go na karę pozbawienia wolności 

i zapłacenia, co najmniej 10 tysięcy zł. – podkreślił 
dzielnicowy Grzegorz Kwas. Warto? 
Przy okazji spotkania pracownicy Biura Promocji Urzędu 
Gminy rozdawali kamizelki, gadżety odblaskowe i wiele 
innych suwenirów. 

A. Kamiński
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NASI PRZEDSIĘBIORCY

Bukieciarnia Decarola

- Już po pierwszych szkoleniach wiedziałam, że to jest 
to w czym będę dalej się szkoliła, bo nadal mam nie-
dosyt wiedzy i nowości. W naszej ofercie znajdą Pań-
stwo szeroki wachlarz asortymentu m.in. duży wybór 
kwiatów ciętych i doniczkowych, kwiatów sztucznych, 
jak również upominków. Tworzymy dla Państwa bu-
kiety okolicznościowe, bukiety ślubne, flower boxes, 
kompozycje okolicznościowe na uroczystości rodzin-
ne, kompozycje nagrobne, 
jak również wieńce i wią-
zanki pogrzebowe. Kwiaty 
zawsze cieszyły, ale w tych 
trudnych czasach kwiaty 
potrafią dać jeszcze wię-
cej radości i spowodować 
uśmiech na twarzy, co 
dostrzegamy podczas do-
starczania bukietów pod 
wskazany adres. Tak, tak... 
W naszej ofercie znaj-
dą Państwo również taką 
możliwość – zamawiacie, 
a my dostarczamy pod 
wskazany adres – niespo-
dzianka murowana – obie-
cuje Karolina Bąk. I tak jest. 
Przekonajcie się sami!

Kwiaciarnia, która na rynku Celestynowskim działa już 3 lata. Właścicielką tego kwiatowego zakąt-
ka jest Karolina Bąk, osoba z pasją do tworzenia różnych kwiatowych kompozycji.

Mogąc skorzystać z takiej okazji chciałabym złożyć 
wszystkim mieszkańcom gminy Celestynów oraz Na-
szym klientom zdrowych i spokojnych Świąt Wielka-
nocnych przepełnionych miłością i wiarą na lepsze jutro. 

Karolina

Zapraszamy do odwiedzenia naszego miejsca, które tworzone jest z pasji,  
a mieści się przy ul. Reguckiej 22 w Celestynowie.  

Otwarte pn.- sob. 9:00-18:00, niedz. 10:00-15:00 - tel. 601 282 332.
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Wypalanie traw jest tragiczne w skutkach dla całego 
ekosystemu – giną zwierzęta oraz zniszczona zostaje 
warstwa życiodajnej próchnicy. 
Ponadto podpalanie traw bywa często przyczyną 
pożarów lasów oraz zabudowań gospodarczych  
i mieszkalnych.
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie  
o ochronie przyrody i zgodnie z art.: 
124 niniejszej ustawy, zabrania się wypalania 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk  
i szuwarów.
oraz zgodnie z art. 131, Kto: wypala łąki, pastwi-
ska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki ko-
lejowe, - podlega karze aresztu albo grzywny.
Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. 
Kodeks wykroczeń:
§ 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości 
roślinne na polach w odległości mniejszej niż 
100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu  
i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w spo-
sób powodujący zakłócenia w ruchu drogo-

W Przedszkolu Samorządowym  
w Celestynowie już od listopada 
trwa przygoda z językiem japoń-
skim. Nasza placówka nawiązała 
współpracę z Warszawską Szkołą 
Języka Japońskiego w celu promo-
wania kultury i języka Japonii. 
Zajęcia w ramach wolontariatu od-
bywają się w każdej grupie według 
harmonogramu. Zajęcia prowadzi 
Marin Iwai, która pochodzi z Tokio. 
W trakcie cotygodniowych zajęć 
Marin pokazuje dzieciom zwyczaje 
związane z Japonią, przybliża kul-
turę tego kraju i zapoznaje z pod-
stawowymi zwrotami w języku ja-
pońskim. Dotychczas dzieci poznały 
między innymi nazwy zwierząt, za-
bawek, artykułów piśmienniczych. 
Dowiedziały się jakiego zwrotu nale-
ży użyć, gdy chcemy się przedstawić 
i nauczyły się także liczyć od 1-5.  
W trakcie zabaw Marin wykorzystuje 
również bohaterów Programu „Dwu-
języczne Dzieci” do wprowadza-

NIE WYPALAJ TRAW
wym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miej-
sca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo 
karze nagany.
§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się  
z ogniem, podlega między innymi karze grzywny do  
5 tys. zł.

M. Obłoza

„PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ KULTURĘ JAPONII”

nia słownictwa w języku japońskim, 
a także proponuje literaturę w ję-
zyku japońskim dla dzieci. Spo-
tkania z Marin to świetna okazja 
również dla nauczycieli do spraw-
nego porozumiewania się w ję-
zyku angielskim. Warto pamiętać, 
że osłuchiwanie się z językiem ob-

cym już od najmłodszych lat, przy-
nosi wiele korzyści. Nauka języka 
obcego wpływa pozytywnie na roz-
wój umysłowy, dzieci przyswajają 
treści w sposób spontaniczny, chęt-
niej komunikują się z otoczeniem, 
mają bogatszy zasób słownictwa.

Magdalena Zaleska-Budner
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