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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Celestynów,

Jak Państwo widzicie wiele się 
dzieje w naszej gminie, a szcze-
gólnie za sprawą realizowanych 
wielu wielomilionowych inwesty-

cji oraz świętowania jubileuszu  
70–lecia istnienia Gminy Cele-
stynów. Trwa budowa kanalizacji 
sanitarnej w Dąbrówce, Starej Wsi  
i w Celestynowie, a także budowa 
ronda w Celestynowie. Niebawem 
ruszą roboty budowlane związa-
ne z budową Stacji Uzdatniania  
Wody w Regucie, co umożliwi do-

starczenie wody do Reguta, Tabora, 
Podbieli i Ponurzycy, a jednocześnie 
odciąży wcześniej zbudowane sta-
cje. W połowie kwietnia Wojewo-

da Mazowiecki wydał 
zezwolenie na budo-
wę od dawna oczeki-
wanej drogi, z Dyzina 
przez Glinę do Starej 
Wsi tzw. „drogę przy 
drutach”. Gmina zło-
żyła ponadto wniosek 
do Starosty Powiatu 
Otwockiego o wyda-
nie pozwolenia na bu-
dowę tunelu w ul. Jan-

kowskiego w Celestynowie, a także 
wniosek na rozbudowę szkoły pod-
stawowej w Starej Wsi. Kilka miesię-
cy poczekamy na stosowne zezwo-
lenia Starosty Powiatu Otwockiego 
w tych sprawach. Czekamy rów-
nież na pozytywne wieści dotyczą-
ce rozpatrzenia trzech wniosków 
o przyznanie gminie dofinansowa-

nia z Programu Rządowego Polski 
Ład. Przeżywając ten szczególny, 
jubileuszowy rok powstania Gmi-
ny organizujemy wiele imprez, by 
ten rok uczcić. 24 kwietnia miał 
miejsce Celestynowski Turniej Tró-
jek Koszykarskich, 3 maja koncert 
patriotyczny w celestynowskim 
kościele parafialnym i 8 maja od-
była się „Celestynowska rowero-
wa 70-ka” czyli rajd rowerowy na 
trasie 20 km i 50 km. Serdecznie 
dziękuję wszystkim uczestnikom 
tych wydarzeń za wspólne świę-
towanie   i zapraszam do udziału  
w kolejnych.

 Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski

Droga Dyzin-Glina będzie budowana - str. 6 
Wizualizacja budynku szkoły w Starej Wsi 
po przebudowie - str. 8

Podpisanie umowy na budowę SUW w Regucie - str. 5
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DRODZY MIESZKAŃCY! DRODZY DARCZYŃCY!

Dziękujemy wszystkim, którzy od początku wybuchu wojny w 
Ukrainie otworzyli swoje dobre serca i pomagali Uchodźcom z 

Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Celestynów oraz poma-
gali w licznych zbiórkach darów wysyłanych do Ukrainy. To dzięki 
Państwu udało się m.in. pomóc partnerskiej Gminie Gliniany oraz 
szkole w miejscowości Zastawne. Wojna w Ukrainie nadal trwa, 

dlatego jeśli pragną Państwo pomóc Uchodźcom oraz Obywatelom Ukrainy Gmina Celestynów 
w porozumieniu z Fundacją Europa 112 z Otwocka zorganizowała możliwość  

włączenia się w zbiórkę finansową
ZBIÓRKA  „NASZE WSPARCIE DLA UKRAINY” 

Informujemy, że Gmina Celestynów działając w porozumieniu z Fundacją Europa 112  
z Otwocka uruchomiła zbiórkę finansową w celu pomocy Uchodźcom z Ukrainy,  

przebywających na terenie Gminy Celestynów oraz pomocy dla Ukrainy.
Wpłat można dokonywać na specjalne konto Fundacji Europa 112  

 06 1940 1076 3126 8880 0003 0000  (Bank Credit Agricole)
Prosimy podawać tytuł wpłaty: „Nasze wsparcie dla Ukrainy”

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Celestynowie 
realizuje zadania wynikające z ustawyz dnia 12 mar-
ca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc 
obywatelom Ukrainy obejmuje wypłatę jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na obywa-
tela Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, 
zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla oby-
wateli Ukrainy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej sprawują również nadzór nad rodzinami Ukra-
ińskimi, w których został sądownie ustanowiony opiekun 
tymczasowy. 
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również wypła-
tę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania  
i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wysokość świadcze-
nia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. 
Pieniądze pochodzą z budżetu państwa a wypłaca 
Urząd Gminy. Świadczenie przyznawane jest na podsta-
wie złożonego wniosku, który jest rozpatrywany w terminie 
miesiąca od dnia jego złożenia. Organ może uzależnić 
przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji wa-
runków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji doko-
nują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.
Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty uzy-
skać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Celestynowie, lub pod nr telefonu 22 789 70 54 lub 
881 700 999.

POMOC OBYWATELOM 
UKRAINY HARMONOGRAM

IMPREZ 
21 maja - Festiwal Piosenki Harcerskiej 
– teren przed halą sportową 15.00-20.00
24 maja - Warsztaty diagnostyczne dot. Strategii 
Gminy Celestynów, hala sportowa godz.10.00 
25 maja - Wykład Oksany Onufriienko pn. „Polska 
– Ukraina, co nas łączy – o tradycjach, kulturze i oby-
czajach” – sala konferencyjna UG godz. 11.00
29 maja – Jubileuszowa wycieczka z przewodni-
kiem po Celestynowie od 10.30 do 14.00
30 maja - Warsztaty z okazji Dnia Dziecka w świe-
tlicach (Glina, Dyzin, Jatne, Pogorzel) w godz. 16.30-
18.00
1 czerwca - Gminny Dzień Dziecka – Celestynów 
boisko „Orlik” godz. 16.30
5 czerwca - Dzień Dziecka – Dąbrówka - miejsce 
łąka przy ul. Karczewskiej godz. 14.00
10 czerwca - Kino plenerowe na leżakach. Przygo-
dowy film familijny: „Chłopiec z chmur”.
  – Celestynów  boisko „Orlik” godz. 21.00
11 czerwca – Piknik Historyczno-Edukacyjny – teren 
przed halą sportową godz. 11.00
18 czerwca – Piknik rodzinno-sportowy w Regucie - 
boisko „Bór Regut” – od 11.00 do 18.00
19 czerwca – Gminny Dzień Bezpieczeństwa – Fun-
dacja EUROPA 112 – teren przed halą godz. 13.00 
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SESJA

Gmina Celestynów wśród 1533 gmin wiejskich 
zajęła 25 miejsce w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2021 
r. W porównaniu z wcześniejszą klasyfikacją 
gmina awansowała o 51 miejsc. To ponownie 
najlepszy wynik oceny kondycji finansowej 
wśród gmin wiejskich Powiatu Otwockiego. 
Liderem rankingu została Gmina Baranów 
(woj. wielkopolskie). Spośród gmin wiejskich 
Powiatu Otwockiego pierwsze miejsce zajęła 
Gmina Celestynów (25), drugie Gmina Wią-
zowna (53), na kolejnych pozycjach znalazły 
się gminy: Gmina Osieck (521); Gmina Kołbiel (527); 
Gmina Sobienie-Jeziory (654).
Ranking przygotowany został przez Katedrę Finansów 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Oce-
na kondycji finansowej dokonana została w oparciu 
o siedem wskaźników: udział dochodów własnych  
w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do 

Radni, podczas sesji 
28 kwietnia, dokona-
li kilka zmian w bu-
dżecie gminy na rok 
2022. Jedną z nich 
jest przeznaczenie 40 
tys. zł na wspomoże-
nie Komendy Powia-
towej Straży Pożarnej 
na zakup samochodu 
gaśniczego wraz z wy-
posażeniem. Ponadto, 
jak wspomniał wójt, 
Gmina wspomogła 5 
spółek wodnych łącz-
ną kwotą 105 tys. zł,  
a też planuje zakupić 
specjalistyczną usługę 
drona do badania czy-
stości powietrza, dzięki dotacji w 
kwocie 41 tys. zł. Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazo-
wieckiego. 

BUDŻETOWE ZMIANY

Sukces Gminy Celestynów  
– awans na 25 miejsce w rankingu

dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych  
w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i  pochodne od wyna-
grodzeń; udział środków europejskich w wydatkach 
ogółem – bez poręczeń; udział środków europejskich  
w wydatkach ogółem; udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w dochodach bieżących. Gratulacje!!!

Podczas sesji radni podjęli uchwałę, 
by jedną z  dróg w Dąbrówce na-
zwać Jagodową, o co wcześniej 
postulowali mieszkańcy. Brawami 

natomiast powitali w gronie samo-
rządowców nowo wybranego sołty-
sa Reguta Jacka Jakubiszyna.
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Dynamiczny rozwój Gminy Celestynów, a tym samym 
podłączanie się do sieci wodociągowej nowych bu-
dynków sprawia, że znacznie wzrasta zużycie wody. 
Dzięki budowie nowej stacji uzdatniania wody w Re-
gucie, powstanie możliwość zaopatrzenia w wodę 

większej ilości odbiorców w samym Regucie, ale także 
w Taborze, Podbieli i Ponurzycy, co spowoduje ich 
rozwój i przyczyni się do rozbudowy terenów do tej 
pory niezamieszkałych. Będzie też zabezpieczeniem 
dla innych miejscowości, w razie awarii którejś ze sta-
cji, a też w razie akcji pożarniczej nie zabraknie wody. 
Gmina Celestynów posiada na swoim terenie łącznie 
trzy stacje uzdatniania wody. Największa z nich i zara-
zem pierwsza na terenie Gminy Celestynów, wybudo-
wana została w 1988 r. Problemy z dotychczasowymi 
stacjami uzdatniania wody następują głównie w miesią-
cach letnich, gdy pobór znacznie zwiększa się, głównie 
z powodu nawadniania ogródków. Ciśnienie wówczas 
spada, co jest dużą niedogodnością dla  mieszkańców 
całej Gminy. Modernizacja obecnych stacji uzdatnia-
nia wody nie byłaby wystarczająca dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców. Z tego powodu zdecydowano  
o budowie nowej stacji uzdatniania wody w Regucie. 
Budowana stacja uzdatniania wody będzie znajdo-

STACJA UZDATNIANIA 
WODY W REGUCIE CORAZ 

BLIŻEJ!
Jedną ze strategicznych inwestycji, które obecnie realizuje Gmina Celestynów jest budowa stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Regut. 22 kwietnia Wójt Gminy Celestynów podpisał umowę  
z wykonawcą budowy firmą FUNAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

wała się w sąsiedztwie boiska sportowego „Bór Re-
gut”. Szacunkowy koszt planowanej inwestycji, to blisko  
7 mln zł. Wysokie koszty budowy nowej stacji prze-
wyższały możliwości finansowe Gminy i z uwagi na to 
niezbędne okazało się pozyskanie środków zewnętrz-
nych. W czerwcu 2021 r. Gmina pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości 2.000.000,00 zł z „Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, a na sesji marcowej radni zdecydowali 
zaciągnąć pożyczkę w wysokości 3.600.000,00 zł  
z NFOŚiGW. 4. Natomiast 1.400.000,00 Gmina do-
łoży z własnego budżetu. Inwestycja zostanie zrealizo-
wana w ramach zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania 
wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów”. Obiekt 
ten umożliwi zaopatrzenie w wodę przede wszyst-

kim miejscowości Regut, Tabor, Podbiel, Ponurzyca,  
a w przypadku awarii stacji w Celestynowie lub Gli-
nie zwiększy zasięg swojego działania o te miejsco-
wości, co umożliwi rezerwowe zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców. Planowane przedsięwzięcie ułatwi życie 
wszystkim mieszkańcom Gminy Celestynów. 
Planowana data rozpoczęcia budowy, to II kwartał 
tego roku, a planowana data zakończenia inwesty-
cji, to maj 2023 roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Eu-
ropa inwestująca w obszary wiej-
skie” i Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Droga Dyzin – Glina 
będzie budowana

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich tych, głównie mieszkańców Dyzina, którzy dopytywali się 
co z budową drogi tzw. „przy drutach”. Jest decyzja na budowie. Wojewoda Mazowiecki podtrzy-
mał decyzję Starosty Otwockiego wyrażającą zgodę na budowę.

Gmina Celestynów z otrzymanej pożyczki, w kwocie 240 
tysięcy złotych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinanso-
wanie zadania pn. „Budowa przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na potrzeby budynków mieszkalnych 
w Gminie Celestynów”, wybudowała 27 przydomowych 
oczyszczalni ścieków usytuowanych w miejscowościach: 
Ostrowik, Ostrów, Zabieżki, Podbiel, Regut oraz Dyzin.

Nowe przydomowe  
oczyszczalnie już działają

zowieckiego, by tej drogi nie budować. Sprawa zatem 
jest w toku.
Wójt mimo wszystko zabiegał u Wojewody o szybkie  
i pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.
21.04.2022 r. – Do Urzędu Gminy w Celestynowie wpły-
nęła decyzja Wojewody Mazowieckiego, która pod-
trzymuje zaskarżoną przez niektórych właścicieli nieru-
chomości z Dyzina i Gliny decyzję Starosty Otwockiego  
i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Ozna-
cza to, że może być budowana. Gmina może się zatem 
starać o dofinansowanie na realizację tego ważnego 
zadania, a w zależności od uzyskanych środków będą 
podejmowane kolejne decyzje co do zakresu budowy, 
o czym będziemy informowali.

Ilona Kruszelnicka

A oto, jaka była historia procedury:
27.04.2018 r. – Wójt podpisał umowę z firmą AS PROJ-
KET Agnieszka Kowalczyk-Suwara z Warszawy na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
budowy drogi między miejscowościami Dyzin-Glina.
19.06.2019 r. – Gmina Celestynów złożyła wniosek  
o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej
04.06.2020 r. –  Starosta Otwocki wszczął postępo-
wanie w sprawie wydania decyzji na zezwolenie na 
realizację inwestycji
09.07.2020 r. – Gmina Celestynów uzyskała decyzję  
od Starosty Otwockiego zezwalającą na realizację in-
westycji drogowej (nieprawomocną)
21.08.2020 r. -  Wojewoda Mazowiecki powiadomił 
Gminę o wszczęciu postępowania odwołania decyzji 
Starosty Otwockiego zezwalającej na budowę drogi ze 
względu na uwagi części mieszkańców i właścicieli po-
sesji zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji. 
Do dnia dzisiejszego trwają uzupełnienia na wezwanie 
Wojewody Mazowieckiego, w związku z prowadzo-
nym postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty 
Otwockiego.
Jak wynika z powyższego Gmina wykonała wszystko, 
co w jej mocy, by drogę zbudować, a Starosta Otwocki 
wydał nawet zezwolenie na inwestycję, tyle że kilkoro 
mieszkańców Gliny złożyło protest do Wojewody Ma-
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Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. do Starosty 
Otwockiego złożony został wniosek o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej budowy tunelu pod linią 
kolejową w Celestynowie. 
W lutym 2021 r. podpisano umowę z firmą Warszaw-
skie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY sp. z o.o. BU-
DOWNICTWO Spółka Komandytowa na realizację 

Wniosek o pozwolenie 
na budowę tunelu złożony

Dotacje dla Spółek Wodnych
25 kwietnia 2022 r., zostały pod-
pisane umowy dotacji ze Spółkami 
Wodnymi: Dąbrówka, Ostrów, Pod-
biel, Pogorzel i Stara Wieś.

Gmina Celestynów działając  
w oparciu o zapisy ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz 
Uchwał Rady Gminy Celestynów 
corocznie z budżetu Gminy Cele-
stynów, udziela Spółkom Wodnym 
dotacji celowych na bieżące utrzy-
manie wód i urządzeń wodnych 
polegających na: utrzymywaniu  
i eksploatacji urządzeń melioracji 
wodnych, prowadzenie racjonal-
nej gospodarki wodnej na terenie 
działania poszczególnych spółek, 
ochronie przed powodzią terenów 
objętych działaniem spółki, udziela-
nie członkom pomocy w sprawach 
związanych z melioracjami i gospo-
darką wodną. Łączna kwota przy-
znanych dotacji powyższym Spół-
kom Wodnym wynosi 103 000,00 

zł. W najbliższym czasie zostaną 
jeszcze podpisane umowy dotacji 
ze Spółkami: Celestynów Północ  
i Celestynów Południe.

Uwaga: Obowiązek utrzy-
mania i konserwacji rowów  
i urządzeń wodnych znajdują-
cych się na działkach prywat-
nych spoczywa na właścicielu. 
W przypadku kiedy działa Spółka 
Wodna – to ona realizuje te obo-
wiązki.

Zachęcamy mieszkańców do 
przystąpienia do Spółek Wod-
nych oraz do zakładania spółek 
w miejscowościach gdzie ich jesz-
cze nie ma. Deklaracja na oficjal-
nej stronie internetowej UG.

SW Pogorzel

ww. inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Wyko-
nana została dokumentacja projektowa.
Po wydaniu pozwolenia wykonawca będzie mógł roz-
począć prace budowlane. 

O kolejnych etapach realizacji tej ważnej inwestycji 
będziemy Państwa na bieżąco informować.



kwiecień nr 4 (280)/22   www.celestynow.pl

8

70 LAT GMINY CELESTYNÓW

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH DZIECI SYBERYJSKICH W STAREJ WSI 

ZŁOŻONY!

W lipcu 2021 r. podpisano umowę 
z firmą AC Studio z Poznania na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej. Rozbudowa została zaprojek-
towana jako kontynuacja skrzydła 
północnego budynku szkoły. Na 
parterze i piętrze zaprojektowa-
ne są pomieszczenia użytkowane 
wspólnie jak świetlica z zapleczem, 
stołówka, biblioteka z czytelnią, sale 
zajęciowe, gabinety specjalistów, 
węzły sanitarne oraz pomieszczenia 
administracyjne. Nowa część szko-
ły będzie posiadać 2 kondygnacje 
nadziemne, a powierzchnia użytko-
wa nowego skrzydła będzie wyno-
sić ponad 3000 m2. Zaprojektowa-
ny dźwig osobowy zapewni dostęp 
do całego budynku osobom poru-
szającym się na wózkach. Na tere-
nie szkoły zostały zaprojektowane 

również elementy małej architektury: 
plac zabaw, ławki, pojemnik na od-
pady, wiaty na rowery, ogrodzenie 
oraz oświetlenie terenu. Rozbudowa 
i przebudowa Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Dzieci Syberyjskich  
w Starej Wsi jest inwestycją prio-
rytetową dla Gminy Celestynów.  

W lutym bieżącego roku złożony 
został wniosek o dofinansowanie 
powyższej inwestycji, w ramach 
drugiej edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Czekamy na wsparcie 
kwotą 10.600.000,00

Ilona Kruszelnicka

Informujemy, że 22 kwietnia 2022 r. do Starostwa Otwockiego złożony został wniosek o pozwole-
nie na budowę wyżej wymienionego obiektu.

16 lutego 2022 r. ogłoszono wyniki listy zadań powia-
towych oraz zadań gminnych objętych dofinansowa-
niem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w 2022 roku, na którym znalazła się także Gmina Ce-
lestynów z zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej 
nr 271604W - ul. Kolejowa w Starej Wsi”. Na prze-
budowę drogi pozyskano całą wnioskowaną kwotę  
w wysokości 279 564,68 zł, czyli ok. 60% wszystkich 
planowanych kosztów. 4. Z budżetu gminy przeznaczo-
no 465.941,12 zł. Co daje łączny koszt budowy w kwo-
cie 745.505,81.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (daw. Fundusz Dróg 
Samorządowych), to wsparcie realizacji zadań na dro-
gach zarządzanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania 
nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na 
szczeblu lokalnym.   Uzyskane dofinansowanie to efekt 

UL. KOLEJOWA W STAREJ WSI  
Z DOFINANSOWANIEM!

złożonego wniosku Gminy Celestynów w ramach nabo-
ru przeprowadzonego w lipcu 2021 r. W chwili obecnej 
Gmina Celestynów jest już po otwarciu ofert w ramach 
udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę 
ul. Kolejowej. W ramach postępowania złożone zo-
stały 3 oferty. Podpisanie umowy z wykonawca nastąpi  
w ciągu najbliższych tygodni. Przebudowa drogi po-
prawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także 
ułatwi dojazd do stacji kolejowej w Starej Wsi. 

Jakub Nowak

Ul. Kolejowa

INWESTYCJE
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W ramach obecnego etapu robót rozpo-
częto budowę sieci kanalizacji w ciągu 
drogi powiatowej nr 2713 w – ulicy Dą-
browieckiej i ul. Mazowieckiej. Budowana 
kanalizacja na drodze powiatowej stano-
wi blisko 2 km z zaplanowanej do budowy  
w Dąbrówce i Starej Wsi. Ze względu na 
zakres prowadzonych prac występują 
utrudnienia w korzystaniu z drogi, dlatego 
Gmina Celestynów zwraca się z uprzej-
mą prośbą do wszystkich użytkowników 
drogi o cierpliwość. Roboty budowlane w 
ciągu drogi powiatowej, zbiegają się jej 
przebudową, zaplanowaną przez Staro-
stwo Powiatowe w Otwocku. Do połowy 
lipca planowane jest zakończenie bu-

Kanalizacja w ul. Dąbrowieckiej,  
 Mazowieckiej i innych

dowy sieci kanalizacyjnej w tym miejscu. 
Podczas prowadzonych prac związanych  
z przebudową, ruch będzie czasowo za-
mknięty. Wszystkie osoby poruszające się 
w rejonie prac, proszone są o zachowa-
nie ostrożności i zwracanie szczególnej 
uwagi na znaki. Równolegle prowadzone 
są też prace przy innych ulicach: Fabrycz-
na, Cichej, Okolskiej, Krasińskiego. 5. Na 
budowę kanalizacji w Dąbrówce i Starej 
Wsi gmina dysponuje kwotą 40 mln. zł, 
z czego 20 mln. pozyskano z Funduszy 
Europejskich na infrastrukturę i środowi-
sko, a 20 mln. pochodzi z budżetu gmi-
ny. Do tej pory budowa kosztowała już 
24.511.188,00 tys. zł.

W kwietniu rozpoczęto kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce. Jest ona największą 
inwestycją aktualnie realizowaną w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej 
na terenie gminy Karczew i Celestynów - etap II”. 

Ul. CichaUl. Cicha

Ul. KrasińskiegoUl. Krasińskiego

Ul. Mazowiecka Ul. Mazowiecka 

Ul. OkolskaUl. Okolska

Ul. FabrycznaUl. Fabryczna

INWESTYCJE
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WSPÓŁPRACA

Szkoła Podstawowa w Regucie nawiązała międzynaro-
dowy kontakt ze Szkołą Św. Andrzeja na Filipinach - St. 
Andrew’s School. Efektem podjętych działań, a miano-
wicie korespondencja i oficjalna zgoda naszych dyrek-
torów, umożliwiła nam zorganizowanie międzynaro-
dowego spotkania pomiędzy szkołami oddalonymi od 
siebie o tysiące kilometrów, za pomocą aplikacji Zoom. 
Program został ustalony i dopracowany na wspólnej 
płaszczyźnie, uwzględniając sześcio-godzinną różnicę 
czasu oraz inny system uczęszczania filipińskich oraz 
polskich uczniów do szkoły. Nad spotkaniem czuwali 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Regucie Krystyna Rosło-
nek, nauczyciel języka angielskiego Łucja Ocypa oraz 
Piotr Skolmowski nauczyciel religii oraz specjalista infor-
matyczny. Przedstawiciele szkoły katolickiej na Filipinach 
w składzie Dyrektorów Ojciec Augusto C. Pulido, Dyrek-
tor Pan Celeste E. Balo, Wicedyrektor Pan Ryan S. Deal-
lo oraz nauczycielka języka angielskiego Sheena Mae 
Delina. Program współpracy przebiegł pomyślnie; wpro-
wadzenie do spotkania, przedstawienie członków spo-

tkania, odśpiewanie hymnów narodowych, modlitwa, 
przemówienia dyrektorów szkół skierowane do Filipiń-
czyków i Polaków jako realizacja nawiązania współpra-
cy międzynarodowej, odczytanie listu Dyrektora Szkoły 
Ojca Augusto C. Pulido, filmy o szkołach, konwersacje  

w języku angielskim pomiędzy polski-
mi a filipińskimi uczniami. Konwersacje 
odbyły się pod nadzorem nauczycieli 
języka angielskiego, którzy już wcze-
śniej zorganizowali spotkanie w celu 
ustalenia programu, tematyki prezen-
tacji krajów, rozmówek łamiących 
bariery językowe, spraw organizacyj-
nych oraz pracy w grupach w aplika-
cji Zoom „Breakout Rooms”. Szkoła 
Podstawowa w Regucie i St. Andrew’s 
School in Philippines, zgodnie pragną 
podzielić się swoim nowym doświad-
czeniem na szkolnym facebooku oraz 
liczą na owocną współpracę w przy-
szłości.

WSPÓŁPRACA SZKÓŁ  

Z REGUTA I FILIPIN
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HISTORIA

Od rana roku 1791 w okolicach Zam-
ku Królewskiego gromadziły się tłumy 
mieszczan. Zamek otoczyły też od-
działy wojska dowodzone przez ks. 
Józefa Poniatowskiego. Wieść o nad-
zwyczajnych wydarzeniach w Sejmie 
spowodowała, że zapełniły się galerie 
dla publiczności. Obrady rozpoczęto 
lekturą depesz od posłów zagranicz-
nych, tak dobranych, aby - donosząc 
o zagrożeniach dla kraju - sugerowały 
wniosek, iż uratować kraj przed ko-
lejnym rozbiorem może ustanowienie 
„dobrego rządu”. Do przedstawienia 
środków zaradczych wezwano króla, 
ten zaś odwołał się do przygotowa-
nego projektu. Oponenci natychmiast 
podchwycili wątek naruszenia regula-
minu, odwoływali się też do zaprzy-
sięganych przez króla przy elekcji ar-
tykułów  pacta conventa.  Najbardziej 
spektakularne i teatralne były wystąpie-
nia posła kaliskiego, Jana Suchorzew-
skiego, który wyszedł na środek sali za 
kark trzymając swojego kilkuletniego 
syna, wołając: „Zabiję własne dzie-
cię, aby nie dożyło niewoli, którą ten 
projekt krajowi gotuje”. Wywołuje to 
dyskusję przechodzącą w awanturę. 
Poseł Michał Zabiełło ze stronnictwa 
patriotycznego podnosi się z ławy  
i wzywa do przyjęcia Konstytucji,  

Mieszkańcy Gminy Celestynów każdego roku świętują przyjęcie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. 
W każdym kościele: w Ostrowie, Starej Wsi, Zabieżkach, celebrowana jest 3 maja Msza za Ojczyznę. Jednak główna 
uroczystość zawsze ma miejsce w stolicy Gminy, w celestynowskim kościele, w obecności władz Gminy i pocztów sztan-
darowych. Po Mszy Św. odbywa się zawsze koncert patriotyczny. W tym roku wystąpił zespół „Winyl Band” z solistką 
Aleksandrą Stano, z pieśniami pod wspólnym tytułem „Na skrzydłach wolności”.  Wójt Witold Kwiatkowski w towarzy-
stwie zastępcy Piotra Rosłońca, wiceprzewodniczącego Rady Damiana Krysztofika, a też radnych Wiktora Piaseckiego 
i Doroty Nowak złożyli wiązankę pod pomnikiem Niepodległości. Wiązanki złożyli żołnierze z WOFiTM, uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”, dyrektor Gospodarki Komunalnej Lucyna Komorowska, harcerze z celesty-
nowskiego hufca i sołtysi Celestynowa, Lasku i Dąbrówki.

GENEZA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
a króla prosi do jej zaprzysiężenia. Sta-
nisław August podnosi rękę na znak, że 
chce przemówić, co zwolennicy Kon-
stytucji poczytali za gotowość króla do 
złożenia przysięgi, a tym samym do 
przyjęcia ustawy. Król składa przysię-
gę na ręce biskupa, następnie wzywa 
zebranych do przejścia do kolegiaty 
św. Jana na nabożeństwo dziękczyn-
ne. Konstytucja jeszcze tego samego 
dnia zostaje przyjęta przez aklamację, 
co zostaje owacyjnie przyjęte przez 
tłum zgromadzony pod zamkiem kró-
lewskim. 5 maja na posiedzeniu Sej-
mu ostatecznie zalegalizowano nową 
ustawę: podpisała ją Deputacja Kon-
stytucyjna i jej przewodniczący. Speł-
niono w ten sposób wymóg  formalny 
tyczący jej ważności. Jednocześnie 
uchwalono Deklarację Stanów Zgro-
madzonych, unieważniającą wszelkie 
wcześniejsze a sprzeczne z nowym 
prawem przepisy, wprowadzającą 
środki karne i procesowe przeciwko 
łamiącym Konstytucję i zawierającą też 
treść ślubowania na wierność Ustawie. 
Niestety Konstytucja nie została nigdy 
wprowadzona na dobre. Za dwa lata 
Rosja z Austrią powiększyły teren za-
boru i znacznie go zaostrzyły. Polskę 
w roku 1793 wymazano z mapy świa-
ta. Przestała istnieć, choć w polskich 

domach, przy zamkniętych okienni-
cach, śpiewano patriotyczne pieśni, 
dzieci uczono polskich tradycji, bo  
w szkołach uczono zaborczego na-
rodu tradycje. Nikt się z patriotów 
nie poddawał, choć wielu odważ-
nych Rosjanie wywieźli kibitkami na 
Sybir, skąd nigdy nie wrócili.  Były też 
zrywy powstańcze. W 1794 roku,  
w proteście do rządów Targowicy  
i drugiego zaboru, Tadeusz Kościuszko 
wywołał powstanie zbrojne, w 1830 
przez trzy miesiące trwało Powstanie 
Listopadowe, w 1846 roku miało miej-
sce Powstanie Krakowskie, a w 1863 
roku Styczniowe. Wszystkie niestety 
zostały rozgromione. Król Stanisław 
August Poniatowski, pod silnym wpły-
wem zamożnej szlachty, która w oba-
wie znacznej utraty swych wpływów,  
a głównie majątków, w sekretnym spi-
sku z Cesarzową Rosji Katarzyną II, 
zawiązała w Targowicy konfederacją 
sprzeciwiającą się Konstytucji, uległ 
i zgodził się na II rozbiór Rzeczpo-
spolitej, który wymazał Polskę z mapy 
Świata. Niepodległości doczekano się 
dopiero w 1918 roku, po zakończeniu 
I Światowej Wojny. Bogu i bohaterom 
niech będą dzięki!

Andrzej Kamiński (fragment mojej 
książki „Spisek posłów i kapłanów”)
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Tworzymy strategię rozwoju  
Gminy na lata 2022-2030

8 kwietnia w sali Gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej im. Batalionu 
„Zośka” odbyły się pierwsze warsz-
taty diagnostyczne dot. Strategii 
Rozwoju Gminy Celestynów na lata 

2022-2030. Wzięli w nich udział 
mieszkańcy, przedstawiciele samo-

LOKALNE WYCIEKI – STRATY 
Zakupy poza Celestynowem, zaję-
cia pozalekcyjne, kino, teatr, gastro-
nomia, basen, SPA, lekarze specja-
liści, żłobki, migracje wykształconej 
młodzieży i specjalistów, podatki od 
mieszkańców, którzy nie meldują się 
w gminie, turyści - niewykorzystane 
okazje i zasoby turystyczne, niewy-
korzystane walory turystyczne, brak 
rozpoznawalności w Polsce, restau-
racje, kawiarnie, baza noclegowa: 
motele, zajazdy, hostele, pola na-
miotowe, pola dla kamperów, agro-
turystyka, pokoje na wynajem w do-
mach, metro, park linowy, parkingi  
i światła, lodowisko, mała gastrono-
mia czynna cały tydzień i do póź-
nych godzin wieczornych, potań-
cówki, zabawy, imprezy plenerowe, 
zanieczyszczone środowisko przez 
mieszkańców – palenie śmieci – 

smog i wywózka własnych śmieci do 
lasu, wylewanie szamb na ogrody, 
ludzie wyjeżdżają, zanieczyszczone 
powietrze przez mieszkańców, pa-
lenie, smog i firmy w okolicy.

ROBLEMY LOKALNE
Brak kawiarni i miejsc noclegowych 
na różną kieszeń , brak kąpieliska. 
Za mało ścieżek rowerowych, brak 
ścieżki rowerowej do CEL. Brak 
planów zagospodarowania prze-
strzennego dla Lasek, Dyzin, Jatne, 
Ostrowik, części Celestynowa. Brak 
komunikacji pomiędzy miejscowo-
ściami w gminie. Gaz jest nie we 
wszystkich miejscowościach. Niewy-
korzystane walory turystyczne przez 
gminę , mieszkańców i lokalne firmy 
do obsługi turystów z Warszawy. 
Ograniczenia środowiskowe Na-
tura 2000 – dla inwestorów. Brak 

terenów inwestycyjnych - uwarun-
kowania. Niewykorzystane zasoby 
ludzkie, agroturystyka i turystyka, 
brak infrastruktury turystycznej, noc-
legowej i gastronomicznej. Niska 
świadomość ekologiczna mieszkań-
ców gminy – smogi, palenie śmieci, 
wywóz śmieci do lasu… itp.
Edukacja - bardzo dobra sieć pla-
cówek szkolnych: Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Batalionu „Zośka” 
w Celestynowie, Szkoła Podstawo-
wa w Starej Wsi, Szkoła Podstawo-
wa w Regucie, Szkoła Podstawowa 
w Ostrowie, Szkoła podstawowa 
prowadzona przez Stowarzyszenie 
(Mała Szkoła) w Podbieli, Przed-
szkole Samorządowe w Celesty-
nowie, Przedszkole samorządowe 
w Starej Wsi, Gmina prowadzi  
5 placówek oświatowych – 4 szko-
ły podstawowe, 1 zespół szklo-

Beczka zasobów i problemów Gminy

rządu gminnego i powiatowego, 
przedsiębiorcy oraz reprezentanci 
różnych instytucji z terenu Gminy Ce-
lestynów oraz Powiatu Otwockiego. 
W trakcie warsztatów uczestnicy 
zapoznali się z etapami przygoto-

wania Strategii Gminy. Po powitaniu 
prelegentów: Jadwigi Olszowskiej-
-Urban – eksperta Partnerstwa Lokal-
nego i Bożenę Pawłowicz, a przede 
wszystkim zaproszonych gości,  
w tym prof. Sylwestra Porowskie-
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no – przedszkolny i 1 przedszkole 
publiczne, które działa zgodnie  
z programem edukacyjnym do nauki 
języka angielskiego „dwujęzycz-
ne dzieci”. Od 1 września 2018 r.  
w placówkach został wprowadzony 
również model edukacyjny ocenia-
nia kształtującego tzw. model OK 
promujący indywidualizację procesu 
nauczania, Schronisko w Celestyno-
wie.

Przedsiębiorczość w Gminie Ce-
lestynów – w gminie jest zarejestro-
wanych 1180 podmiotów gospo-
darczych – stan na 22.04.2022 r.
Gmina atrakcyjna przyrodniczo, 
wysokie walory przyrodniczo – 
krajobrazowe - obszary objęte są 
ochroną prawną. Gmina Celesty-
nów jest również bardzo atrakcyj-
nym miejscem w obszarze aglome-
racji warszawskiej do zamieszkania, 
zarówno ze względu na ww. połą-
czenia komunikacyjne, jak również 

na bardzo wysokie walory przyrod-
niczo – krajobrazowe. Natura 2000 
– gatunki unikalne łosie i wilki. Ma-
zowiecki Park Krajobrazowy (1987) 
na terenach południowo-wschodniej 
części Warszawy (Wawer, Weso-
ła), Józefowa, Otwocka, Karczewa 
oraz gmin: Wiązowna, Celestynów, 
Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel. 
Wspólnie z Kampinoskim Parkiem 
Narodowym i Chojnowskim Parkiem 
Krajobrazowym tworzy system Zie-
lonego Pierścienia Warszawy. Ob-
szar gminy Celestynów jest dogod-
nym terenem do uprawiania turystyki 
pieszej i rowerowej. Jego atrakcyj-
ność zwiększa gęsta sieć dróg i ście-
żek leśnych nadających się do wę-
drówek i spacerów – część z nich 
jest oznakowana jako szlaki piesze 
lub rowerowe. Szlaki te zostały za-
projektowane tak, by służyły nie tyl-
ko celom rekreacyjno - turystycznym, 
ale również jako trasy dydaktyczne. 
W MRK jest 9 rezerwatów przyro-

dy, 4 z nich są w gminie Celestynów 
(Celestynowski Grąd, Bocianowskie 
Bagno, Żurawinowe Bagno i Czarci 
Dół. 

Gmina Celestynów spośród 1533 
gmin wiejskich zajęła 76 miejsce  
w rankingu finansowym samorządu 
terytorialnego w Polsce 2020. Na-
tomiast w roku 2021 Gmina Celesty-
nów, w tym samym rankingu, uplaso-
wała się już na 25 miejscu. 

Kapitał ludzki: – na 31 XII 2012 
gminę zamieszkiwało 11 547 osób, 
wg danych z 31 XII 2019 roku gminę 
zamieszkiwały 11 732 osoby. Gę-
stość zaludnienia gminy plasuje się 
jednak w czołówce gmin wiejskich 
w województwie mazowieckim. 
Liczba ludności w gminie ulega cią-
głemu wzrostowi. Struktura demo-
graficzna Gminy wykazuje trwały 
trend wzrostu wynikający z migracji 
osiedleńczej.

go, wójta Witolda Kwiatkowskie-
go, który przedstawił prezentację 
multimedialną Gminy, a następnie 
w grupach pracowano nad „Becz-
ką lokalnych zasobów, problemów 
i wyzwań gminy Celestynów” pod 
kierunkiem ww. prelegentek. Dal-
szy ciąg warsztatów miał miejsce  
26 kwietnia. Podczas nich Sekretarz 
Gminy Krzysztof Boczarski, przed-
stawił prezentację multimedialną, 
w której zobrazował obszary: lo-
kalizacji, procesy demograficzne, 
gospodarcze, dostępności komu-
nikacyjnej… (prezentacja dostępna 

na oficjalnej stronie 
internetowej Gminy  
w zakładce Strate-
gia Rozwoju Gminy). 
Natomiast dyrektor 
Powiatowego Urzędu 
Pracy Danuta Rzewu-
ska-Wolska omówi-
ła stan zatrudnienia  
i bezrobocia. 
W następnej kolejności uczestnicy 
spotkania, pod fachowym okiem Ja-
dwigi Olszowskiej-Urban – eksperta 
Partnerstwa Lokalnego i Bożeny Paw-
łowicz, przystąpili do pracy w 3-oso-

bowych grupach. Zapisywali swoje 
uwagi odnoszące się do wcześniej-
szych prezentacji. Kolejne warsztaty 
odbędą się w maju.
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JUBILEUSZOWY RAJD ROWEROWY

Zapisy elektroniczne zbierano do  
4 maja.  Udział wzięło 100 osób
To nie był wyścig, a uczczenie ju-
bileuszu 70-lecia Gminy Celesty-
nów. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
po ukończeniu pamiątkowe meda-
le i gadżety, a pomiar czasu był 
tylko dodatkiem. 
W rajdzie na 20 km brały też udział 
dzieci i młodzież a nawet całe ro-
dziny, np. rodzice, dzieci i babcia. 
W rajdzie na 50 km tylko dorośli. 
Wójt Gminy Celestynów Witold 
Kwiatkowski podziękował za tak 
liczne uczestnictwo w rajdzie,  
a życząc bezpiecznej jazdy zwró-
cił uwagę, by jadąc oglądać mija-
ne miejscowości i podziwiać uroki 
gminy. Obiecał, że w roku następ-
nym również odbędzie się podob-
ny rajdy tyle, że już z pomiarem 
czasowym, który wyłoni zwycięz-
ców. Wraz z sędzią Tomaszem Ce-
lińskim dał sygnał do startu pierw-
szej grupie mającą do 
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JUBILEUSZOWY 
RAJD ROWEROWY

8 maja  wystartował z pod hali sportowej w Celestynowie pierwszy rajd rowerowy organizowany 
przez GOKiS i Gminę Celestynów pod nazwą  „Celestynowska 70-tka”. To dwa dystanse: 20 km  
i 50 km. Mała trasa, 20 km, przebiegała przez: Celestynów, Dąbrówkę, Starą Wieś, Pogorzel, Glinę, 
Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin i z powrotem do Celestynowa. Trasa dłuższa, 50 km, wiodła przez 
wszystkie 15 sołectw naszej Gminy, w kolejności: Celestynów, Dąbrówkę, Starą Wieś, Pogorzel, Gli-
nę, Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin, Zabieżki , Ponurzycę, Podbiel, Tabor, Regut, Lasek i ponownie 
Celestynów. 

pokonania 20 km. I po chwili wy-
puścili grupę zawodników na trasę 
50 km.
Najmłodszy uczestnik rajdu, to 
Aleksandra Mazek - 2,5 roku  
(w koszyczku z tatą), a najstarszy 
Marian Wiącek - 78 lat. Najszyb-

szy uczestnik pokonał trasę 50km 
w czasie 1 godzina 38 minut 48 
sekund, a trasę 20 km w czasie 43 
minut 15 sekund. 
Atrakcje dodatkowe przy hali 
sportowej, to:  mobilne muzeum 
rowerowe z animacjami dla dzieci, 
alkogogle, warsztaty z udzielania 

14
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pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, warsztaty z posługiwania się 
mapą i orientacji w terenie, jednak 
szczególną atrakcją był autentycz-
ny rower z drewnianymi obręcza-
mi wyprodukowany przed wojną  
w fabryce Franciszka Zawadzkie-
go. Użyczyła go bratanica Alicja 

Gembacka z Dąbrówki. Fran-
ciszek Zawadzki był mistrzem 
Polski w kolarstwie szosowym 
na 100 km w 1919 roku. Fabry-
kę otworzył w Warszawie przy 
ul. Bagateli w 1919 roku. W roku 
1932 od Maurycego Zamoy-
skiego kupił tereny w Glinie i Sta-
rej Wsi. Jeszcze przed 1939 roz-
począł budowę fabryki w Glinie 
koło Otwocka. Była wykończona, 
ale wybuch wojny uniemożliwił 
jej uruchomienie.  Starą fabrykę 
w Warszawie, jak i mieszkanie 

zbombardowano więc zamiesz-
kał z żoną i swoim jedynym synem  
w willi w Starej Wsi. Obecnie mie-
ści się w niej Przedszkole Samo-
rządowe.
Kiedy wszyscy dotarli na metę  
i otrzymali okolicznościowe me-
dale i drobne prezenty, robiono 

pamiątkowe zdjęcia i umawiano 
się na udział w kolejnym rajdzie  
w przyszłym roku.
Partnerzy imprezy: Fundacja 
Ochotnicza Grupa Ratownicza 
Musso 4x4, Serwis Rowerowy Dwa 
Kółka, Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

                         15
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SOŁECTWA

Historia Sołectw Gminy Celestynów
ciąg dalszy.

Prof. Edmund Jankowski

LASEK
W 1884 roku miejscowość Lasek 
zamieszkana była przez 3 rodziny: 
Sitków, Popisów i Żołądków. Nale-
żała wówczas do parafii Karczew 
wchodzącej w skład gminy Otwock.  
W latach dwudziestych XX wieku, 
prof. Edmund Jankowski – sadow-
nik, wykładowca w Wyższej Szko-
le Rolnej (później SGGW) zakupił 
40 hektarów w Lasku, założył sad, 
pobudował dom, stajnię, obory  
i wozownie, a majątek nazwał Skar-

bonką. Warto wspomnieć, że 
prof. Edmund Jankowski i jego syn 
Stefan byli fundatorami kościoła, 
a w Lasku powstała wówczas 
łaźnia, Spółdzielnia „Społem”  
i tzw. ochronka dla dzieci pra-
cowników majątku. 
Od 1952 roku miejscowość weszła 
w skład gminy Celestynów. Obec-
nie na terenie sołectwa znajduje 

się od 1972 roku filia Instytutu Wy-
sokich Ciśnień UNIPRESS – ośrodka 
Polskiej Akademii Nauk, kierowanego 
przez prof. Izabellę Grzegory. Liczba 
mieszkańców aktualnie wynosi 101 
osób. Na terenie wsi znajduje się bo-
isko piłkarskie, plac zabaw z altaną, 
w której odbywają się zebrania sołec-
kie, a także okolicznościowe imprezy 
integrujące mieszkańców.

Strażacy z Lasku dołączyli do powstającej jednostki OSP w Dąbrówce

Dom prof. E. Jankowskiego
Jeziórko w Lasku
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Obserwatorium Astronomiczne UW w Ostrowiku

OSTRÓW
Wieś szlachecka położona była  
w drugiej połowie XVI wieku w po-
wiecie czerskim ziemi czerskiej wo-
jewództwa mazowieckiego. Pierw-
sze wzmianki o Ostrowie pochodzą  
z początku XIX wieku.. W roku 1827 
liczba mieszkańców wynosiła 60 
osób. Aż do 1944 roku wieś za-
mieszkiwali niemieccy osadnicy. 
W 1984 wzniesiono kościół parafial-
ny pod wezwaniem Św. Stanisława, 
Biskupa i Męczennika. Niedaleko 
drogi wyjazdowej w stronę Gliny 
znajduje się cmentarz ewangelicki, 
na którym zachowało się kilka nie-
mieckich nagrobków z początku XX 
wieku. W latach 1975–1998 miej-
scowość należała administracyjnie 
do województwa warszawskiego, dziś do Gminy 
Celestynów. W Ostrowie jest Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika, przy której jest plac zabaw, bo-
isko i w budynku mieści się wiejska świetlica. W latach 

OSTROWIK
Pierwsze informacje na temat Ostrowika pochodzą  
z roku 1827. Wieś miała wtedy dwa domy i 19 mieszkań-
ców. Dziś zamieszkuje ją 201 osób i wciąż domów przy-
bywa, a tak duże zainteresowanie sprawia usytuowa-
nie wsi przy nowoczesnej S-17 z Lublina do Warszawy. 
Tu też funkcjonuje duża rodzinna firma transportowa 

„Młot”. Od 1952 roku w Ostrowiku funkcjonuje  Pracownia 
Instrumentalno-Dydaktyczna Obserwatorium Astronomicz-
nego UW i służy przede wszystkim do celów dydaktycznych. 
Jednym z projektów naukowych realizowanym we współ-
pracy międzynarodowej są obserwacje obiektów szyb-
ko i niespodziewanie zmieniających swoją jasność. 
W budynku kopuły funkcjonuje również stacja Sieci Bolido-
wej, która umożliwia całonocne, zautomatyzowane obser-
wacje meteorów.

2015-2021 wszystkie drogi zostały pokryte asfaltem. 
A z racji położenia wsi w bliskiej odległości od Stolicy  
i przy drodze S-17, wciąż przybywa nowych osiedleńców. 
We wsi mieszka obecnie 430 osób.

Zdjęcie ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie lata 60.
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NAUKA

17.02.2022 r. w Warszawie odbył się etap woje-
wódzki, czyli finał konkursu kuratoryjnego z ma-
tematyki. To trzyetapowy konkurs przeznaczony 
dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, 
organizowany co roku przez wszystkie kuratoria 
oświaty w Polsce. Ze względu na rosnące z każ-
dym etapem wymagania, do etapu finałowego 
dociera przeciętnie ok. 10 % uczestników w skali 
całego kraju. Tak było też w tym roku w naszym 
województwie; z ok. 2000 uczniów przystępują-
cych do etapu szkolnego, do finału dotarło zale-
dwie 196 uczniów. Tytuł laureata przysługiwał od 
90% zdobytych punktów i uzyskało go 72 uczniów.  
W tym gronie zaledwie 16 uczniów mogło się 
pochwalić wynikiem 20 pkt., czyli 100%. Wśród 
tych „perełek” znalazła się uczennica z klasy VIII 
b naszej szkoły, Zuzanna Sybilska. Naszą wspól-
ną radość trudno opisać (!)  tym bardziej, że suk-
ces Zuzanny ma szczególną wymowę. W trakcie 
tegorocznych przygotowań uczennica borykała 
się z kłopotami zdrowotnymi, które kazały bardzo 
oszczędnie gospodarować jej siłami. Pracowali-
śmy nawet w ferie zimowe, aby to jakoś nadrobić: 
sześć dwugodzinnych spotkań w ciągu dwóch ty-
godni ferii, dało ten ostateczny szlif, który wniósł 
pewność siebie i wiarę, że można, że się uda. No 
i udało się! Nie wolno jednak zapomnieć, że do 
tego konkursu tak naprawdę przygotowywałem 
Zuzę już od… IV klasy, kiedy to zaczęła uczęszczać na 
zajęcia koła matematycznego z dużym talentem i jesz-
cze większym zapałem do pracy. W każdym tygodniu 
2h planowo i co najmniej 2h społecznie poświęcałem 
uczniom w ramach przygotowań do konkursów. W tym 
roku, obok  Zuzy na zajęcia uczęszczała też uczenni-
ca kl. VIII c - Basia Mistewicz, która  dotarła do etapu 
rejonowego tego konkursu i  zabrakło jej niewiele, aby 
przejść dalej. Warto nadmienić, że laureaci konkur-
su kuratoryjnego mają pewne przywileje: są zwolnieni  
z części przedmiotowej egzaminu VIII-klasisty uzysku-
jąc 100% pkt. oraz mają pierwszeństwo w przyjęciu do 
wybranej szkoły średniej. Na koniec trudno nie wspo-
mnieć o sukcesach Zuzy w międzynarodowym konkursie 
„Kangur Matematyczny” gdzie przez trzy lata z rzędu 
w klasie IV, V i VI zostawała laureatką I miejsca, zdoby-
wając po 100% pkt. Utrzymać taki poziom, w tak długim 
przedziale czasowym potrafią tylko najlepsi. Chciałbym 

Laureatka konkursu MKO
Szkoła Podstawowa im. „Batalionu Zośka” w Celestynowie, po 
rocznej przerwie, znów może się pochwalić tytułem laureata kon-
kursu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

serdecznie podziękować mojej uczennicy za te wszyst-
kie lata wspólnej pracy i godne reprezentowanie naszej 
szkoły w konkursach matematycznych. Nie będzie prze-
sadą jeśli powiem, że Zuza napisała w nich swoją małą 
historię. 
Dziękuję też nauczycielce przedmiotu pani Grażynie 
Czarneckiej, za podstawę programową i wieloletnią 
współpracę oraz rodzicom Zuzanny, którzy byli dla niej 
mocnym wsparciem. Na koniec podzielę się osobistą 
refleksją. Wśród 16 moich laureatów konkursów kura-
toryjnych (nie wliczając tych „kangurowych”) były tylko 
trzy dziewczynki. Otworzyła to zacne grono w 1989 r. 
moja uczennica Anita Kwiecińska ze SP w Starej Wsi, 
gdzie przez 6 lat pracowałem, następnie w 2010 roku 
Marysia Sewerynowicz, no i w tym roku zamknęła ten 
poczet Zuzanna Sybilska - z tak znakomitym wynikiem. 
To symboliczne zestawienie coś sugeruje...

Ireneusz Rusinowski
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Już ponad czterysta osób z Ukrainy skorzystało z po-
mocy Urzędu Gminy i mieszkańców. Część przejścio-
wo, nocując kilka dni na hali sportowej, by następnie 
wyjechać na zachód do rodziny lub znajomych, prawie 
dwieście osób mieszkańcy gminy przyjęli do swoich do-
mów, a ponad sto, dzięki współpracy Gminy Celestynów  

z Fundacją Amicizia dei Popo-
li z rejonu Lugano w Szwajcarii 
wyjechała do Szwajcarii, gdzie 
otrzymali zakwaterowanie i pra-
cę. Trzeci transport miał miej-
sce 7 maja. Po 46 uchodźców 
przyjechał autokarem ze Szwaj-

carii jeden z głównych 
organizatorów pomo-
cy humanitarnej - Ukra-
iniec z pochodzenia,  
a prowadzący od 22 lat 
firmę w Szwajcarii, Mi-
chał Iskon. – W marcu, 
mój przyjaciel z Dąb-

rówki, Mirosław Cichecki, właściciel firmy Profix, przy-
słał maila, że Gmina Celestynów zorganizowała punkt 
przejściowy dla uchodźców, dołączył zdjęcia – wspo-
mina Misza Iskon. – Natychmiast zorientowałem się  
w przepisach szwajcarskich, jak i na ile możemy po-
móc. I udało się. Do tej pory wraz z Mirkiem wysłali-

śmy ponad 200 ton 
żywności, ubrań, leków 
do Ukrainy. Aktualnie 
zabieram kolejną gru-
pę do Szwajcarii, której 
rząd uruchomił „uśpio-
ną” od zakończenia 
drugiej wojny światowej 
program pomocowy. 
Polega on na tym, że 
uchodźca otrzymuje za-
kwaterowanie, pomoc 
socjalną, możliwość na-
uki języka, pracę, opie-

kę medyczną i darmowe przejazdy środkami lokomocji. 
Wielu Szwajcarów bierze rodziny ukraińskie do swoich 
domów – podkreśla Misza Iskon.
Mieszkańcy Gminy Celestynów również zaprosili, po-
nad 200 osób, do swoich domów. Wielu też miesz-
kańców spontanicznie, gdy tylko przyjechał pierwszy 
transport, zaczęli przynosić do hali żywność, ubrania, 
napoje, lekarstwa, pampersy dla niemowląt, wypie-

ki, pierogi, słodycze, a na-
wet wózki, zabawki, rowerki  
i rowery…
Jeden z naszych mieszkańców 
Ryotaro Sakamoto zaprosił 
japońską telewizję, przedsta-
wicieli japońskiej prasy, co  
w konsekwencji spowodowa-
ło dużą pomoc finansową ze 
strony Japonii dla przebywa-
jących w Gminie uchodźców.

POMOC 

Pomagamy uchodźcom  
z Ukrainy
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ZDROWIE

W świetlicy w Pogorzeli 20 kwietnia dzieci usiadły przy jednym stole i nakła-
dały na pomalowany talerzyk na kartonie różne smakołyki wybrane z pla-
katu, a przy drugim stole ich mamy zasięgały porady od dietetyczki Moniki 
Lendzion z Nature House, jak zachować lepszą linię swojego ciała. W cza-
sie warsztatów rodzice mieli możliwość skorzystania z porad dietetycznych, 
podczas których poznali zasady zdrowego i racjonalnego żywienia oraz 
wskazówki dotyczące modyfikacji sposobu żywienia w przypadku poszcze-
gólnych jednostek chorobowych. Dodatkowo dla chętnych rodziców i dzieci 
powyżej 5 roku życia przeprowadzona była analiza składu ciała. Pozwalała 
ona poznać zawartość tkanki tłuszczowej, mięśni i wody w organizmie oraz 
wiek metaboliczny. Każdy wynik był interpretowany z dietetykiem, a uczest-
nik otrzymał wskazówki dotyczące poprawy swojego sposobu żywienia. Po 
warsztatach wszyscy obejrzeli spektakl pt. „ Baśń dla małych łakomczusz-
ków -tajemnica zdrowych brzuszków” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji 
i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Tego samego dnia, takie same warsztaty  
i spektakl, miał miejsce w świetlicy w Glinie. Natomiast w maju to samo działo 
się w świetlicy w Jatnym i Dyzinie. A całość sfinansowana była z budżetu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Tajemnica zdrowych brzuszków
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Od 18 do 20 marca 2022 roku  
w świetlicy w Pogorzeli Warszaw-
skiej odbywał się trzydniowy biwak 
dla przybocznych „W poszukiwaniu 
świętego Graala.”
Przyboczni pełnią bardzo ważną 
funkcję w drużynie, mają za zadanie 
wspierać i pomagać drużynowemu 

NASZ HUFIEC

CELESTYNOWSKI BIWAK 
DLA PRZYBOCZNYCH

Podglądając harcerzy z Hufca ZHP Celestynów, obserwujemy nie tylko, jak harcerze działają  
w drużynach, lecz także jak rozwija się i kształci kadra.

w tworzeniu dobrej, harcerskiej spo-
łeczności. Dlatego tak ważne jest 
kształcenie ich w wielu przydatnych 
dziedzinach.
Przyboczni i potencjalni przyszli 
przyboczni z naszego hufca uczest-
niczyli więc w przeróżnych zaję-
ciach, m. in. o technikach harcer-

skich, terenoznawstwie, 
planowaniu zbiórek  
i innych zajęć, komuni-
kacji oraz postępowaniu  
w trudnych sytuacjach.
Aby dodatkowo wes-
przeć rozwój uczestni-
ków, każdy z nich wyzna-
czył sobie przydomek, do 
którego zdobycia dążył 
przez cały biwak, a tak-
że zdobywał wybraną 
sprawność: Kartograf/
Kartografka, Mistrz/Mi-

strzyni Kuchni lub Mistrz/Mistrzyni 
Igły. 
W ostatnim dniu biwaku uczestnicy, 
którzy zdobyli przydomek i spraw-
ność, otrzymali patent przybocz-
nego. Oprócz dyplomu i nagrody 
- książeczki programów sprawności 
harcerskich, każdy wyniósł ze sobą 
nowe doświadczenia, wiedzę, zna-
jomości, a także niesamowite wra-
żenia i wspomnienia z prawdziwej, 
harcerskiej przygody, która bawi  
i uczy.

Małgorzata Kulka
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POMOC SPOŁECZNA

Dotychczasowa technologia nadawania telewizji na-
ziemnej  z dniem 28 marca została zastąpiona nowym 
standardem  DVB – T2/HEN/C. Dla znacznej liczby 
posiadaczy telewizorów dostosowanie odbioru będzie 
wymagało dokupienia specjalnych dekoderów lub za-
kupu nowego odbiornika telewizyjnego. 
W związku z powyższym został przygotowany specjal-
ny program dofinansowania do zakupu sprzętu,  nie-
zbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej  
w nowej technologii. 
Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub te-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Celestynowie informuje, że  
w ramach realizowanego programu 
operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014 – 2020 Europej-
skiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym  (FEAD), 
realizowanego w Podprogramie 
2021, pozyskał pierwszą partię 
żywności o wadze 1 737,68 kg.   
Pomoc żywnościową otrzyma 
140 mieszkańców Gminy Cele-
stynów. Pomoc ta przeznaczona 
jest również dla obywateli ukra-
ińskich przebywających na tere-
nie naszej gminy.
Pomoc żywnościowa w postaci 
paczki żywnościowej może być 

Od miesiąca kwietnia do listopada 2022r. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie realizuje 
prace społecznie użyteczne dla czterech osób bezro-
botnych z terenu gminy Celestynów.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się 
na podstawie porozumienia zawartego między starostą 
a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne 
będą wykonywane.
Prace społecznie – użyteczne to instrument aktywizacji 
społeczno-zawodowej, które stanowią istotny element 
aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniej-
szej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku 
dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomo-
cy społecznej. 

GOPS
SYGNAŁ DVB-T2 W POLSCE OD MARCA 2022 R.

lewizora można złożyć osobiście lub przez pełnomoc-
nika (członka rodziny lub domownika) przez Internet lub 
w tradycyjnej formie papierowej w placówkach Poczty 
Polskiej. 
Dofinansowanie w postaci świadczenia przysługuje na 
gospodarstwo domowe. Przyznanie świadczenia może 
złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego.

Więcej informacji na ww. temat można znaleźć 
na stronie gov.pl/cyfrowa TV lub pod numerem 
infolinii 42 253 54 30.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
przekazywana do osób spełniają-
cych kryteria kwalifikowalności do 
statusu osoby najbardziej potrzebu-

jącej, tj.: osób i rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, speł-
niających kryteria określone w art.  

7 ustawy o pomocy społecznej i któ-
rych dochód nie przekracza 220% 
kryterium dochodowego uprawnia-

jącego do skorzystania z po-
mocy społecznej:
1 707,20 zł dla osoby sa-
motnie gospodarującej
1 320,00   zł dla osoby  
w rodzinie
Pomoc można uzyskać na 
podstawie skierowania wysta-
wionego przez właściwy, ze 
względu na miejsce zamiesz-
kania osoby zainteresowanej, 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

lub w przypadku osoby bezdomnej 
– oświadczenia podpisanego w or-
ganizacji.

PRACE SPOŁECZNIE  - UŻYTECZNE
Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane  
przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku w szczegól-
ności – osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, 
indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym 
programie pomocy społecznej lub indywidualnym pro-
gramie zatrudnienia socjalnego, jednocześnie korzysta-
jące ze świadczeń pomocy społecznej.
Do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby 
są kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy według li-
sty sporządzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy. Oso-
ba wykonująca prace  społecznie użyteczne jest objęta 
ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statu-
su osoby bezrobotnej).



                         23

www.celestynow.pl      kwiecień nr 4 (280)/22 70 LAT GMINY CELESTYNÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA

Lepiej KOMPOSTOWAĆ,  
niż płacić za BIO

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym 
zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne 
to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować na-
wet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, 
darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Kompostownik można kupić albo 
zrobić samemu. Gotowy kompo-
stownik ogrodowy sprawdza się 
zwłaszcza w małych ogrodach, 
gdzie nie powstaje dużo odpadów 
biodegradowalnych. Drewniany 
kompostownik o budowie ażuro-
wej można wykonać samodzielnie  
z desek lub zaimpregnowanych be-
lek, ułożonych tak, aby zapewnić 
dostęp powietrza do warstw kom-
postu. Kompostowanie w pryzmie 
to najprostszy sposób kompostowa-
nia, polega na układaniu warstwa-
mi materiałów biodegradowalnych. 
Budowę kompostownika w pryzmie 
rozpoczynamy od ułożenia war-
stwy połamanych gałęzi (1-5 cm 
grubości), zaczynając od najgrub-
szych. Dzięki temu uzyskamy tzw. 
warstwę drenażową. Jest to także 
swoisty system wentylacyjny, bez 
którego powstawanie kompostu 
jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi 
należy wysypać warstwę materia-
łu, który będzie pochłaniać wodę 
wymywającą z górnych warstw 
substancje mineralne. Można za-
stosować do tego ziemię ogrodo-
wą, torf, słomę lub stary, częściowo 
rozłożony już kompost. Powyżej 
będziemy układać odpady biode-
gradowalne, przekładane ziemią 
ogrodową, drobno rozkruszoną gli-
ną lub iłem. Na zimę pryzmę trzeba 
okryć materiałem izolacyjnym, aby 

umożliwić dalszy rozkład materiału. 
Co wrzucamy do kompostownika? 
Większość odpadów kuchennych  
i ogrodowych, takich jak: resztki 
owoców i warzyw, resztki roślinne, 
rozgniecione skorupki z jaj, fusy  
z kawy i herbaty, gałązki żywopło-
tów, ziemię z doniczek i skrzynek, 
przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną 
trawę, nadziemne części chwastów, 
niezadrukowany papier (papier 
śniadaniowy, chusteczki, serwetki, 
tektura itp.), a także słomę i siano. 
Nie wrzucamy do kompostownika 
mięsnych odpadów kuchennych  
i kości, zainfekowanych roślin ogro-
dowych, gruzu czy śmieci z odku-
rzacza. Dojrzewanie kompostu trwa 
zwykle około 18 miesięcy (w kom-

postownikach z tworzyw sztucznych 
proces ten można skrócić nawet do  
2 miesięcy). Dojrzały kompost ma 
jednolitą strukturę i zapach świeżej 
ziemi. Można go bez ograniczeń 
wykorzystywać do użyźniania gle-
by. 
Stosowanie kompostu nie grozi 
przenawożeniem ani zatruciem śro-
dowiska, jak to może miećmiejsce 
w przypadku nawozów sztucznych 
czy obornika. Dzięki stosowaniu 
kompostu uboga w składniki od-
żywcze i mineralne gleba staje się 
żyzna, bogata w humus i urodzajna 
a my możemy cieszyć się jej plonami 
w naszych przydomowych ogród-
kach.

CZEGO NIE WOLNO KOMPOSTOWAĆ?
Nie należy wrzucać chorych, porażonych roślin, chwastów z nasionami, skórek owoców cytru-
sowych, mięsa, ryb, i nabiału, popiołu z węgla. Kolorowych czasopism, szkła, metalu i plastiku. 

Natomiast oddzielnie należy kompostować liście dębu, orzecha…
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III TURNIEJ TRÓJEK KOSZYKARSKICH 
ROZSTRZYGNIĘTY!

24 kwietnia na boisku hali sportowej w Celestynowie odbyła się trzecia edycja Celestynowskiego 
Turnieju Trójek Koszykarskich o Puchar Wójta Gminy Celestynów. W zawodach wzięło udział dzie-
sięć drużyn.

W pierwszej fazie turnieju koszykarze rywalizowali ze 
sobą w dwóch grupach „A” i „B”. Do meczów półfina-
łowych awansowały po dwie najlepsze drużyny z obu 
grup. Spotkania w fazie finałowej były bardzo wyrówna-
ne i dostarczyły kibicom wielu emocji. W meczu o trzecie 
miejsce zmierzyły się zespoły „GOKiS 2” oraz „Dymek  
i Spółka”, po wyrównanym początku drużyna gości prze-
jęła inicjatywę i po kilku skutecznych rzutach za 3 punkty 
wygrała całe spotkanie 13:9. W meczu finałowym zmie-
rzyły się zespoły pierwszej drużyny Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu oraz „Starej Gwardii Węgrowskiej”, go-
spodarze turnieju nie byli gościnni i po skutecznej grze 
i celnych rzutach z pod kosza wygrali mecz finałowy 
19:14. Podczas turnieju odbył się konkurs na najlepiej 
rzucającego „za trzy punkty”. Oprócz zawodników  
w konkursie wzięli również udział kibice. Po kilkunastu mi-
nutowej zabawie najlepszym rzucającym zza linii trzech 
punktów został Jakub Dymowski. Organizatorem turnieju 
był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, a patronem medial-
nym imprezy miesięcznik Celestynka.

Poniżej klasyfikacja końcowa turnieju. 
Podaję w kolejności zajętych miejsc: 
GOKiS 1, Stara Gwardia Węgrowska, Dymek i Spół-
ka, GOKiS 2, GOKiS 3, GOKiS 4, Wierzeje Warriors,  
Los Angeles Bakers,  House Mane i Wikingowie  

M. Kwiecień
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SPORT

11 kwietnia w budynku Hali Sportowej Ce-
lestynów odbyło się oficjalne przekazanie 
dwóch kompletów strojów meczowych dla 
drużyny koszykarskiej GOKiS Celestynów. 
Na spotkaniu obecni byli: sponsor Anna Za-
wadzka - właścicielka Salonu Urody Lawen-
da i Saluta Med, Artur Kubajek -  redaktor 
naczelny Tygodnika Linia Otwocka, Andrzej 
Kamiński - redaktor naczelny miesięcznika 
Celestynka, Tadeusz Borkowski - trener dru-
żyny koszykarskiej mężczyzn oraz przedsta-

wiciel Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celesty-
nowie - specjalista ds. sportu Michał Kwiecień. Salon 
Urody Lawenda, to już trzeci sponsor, który wspiera 
drużyny sportowe trenujące przy Gminnym Ośrodku 

Salon urody Lawenda i Saluta Med 
sponsorem koszykarzy

Kultury i Sportu w Celestynowie. Zaproszeni goście roz-
mawiali o potrzebach i celach koszykarzy na rok 2022, 
a po spotkaniu mieli okazję obejrzeć mecz pokazowy, 
którego sędzią głównym był sędzia międzynarodowy 
Michał Proc. 

MK
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NASI PRZEDSIĘBIORCY

Wiosna to czas, gdy roślinność na naszych działkach przy-
domowych budzi się do życia. Soczyście zieleni się trawa, 
zakwitają krokusy, zawiązują pąki krzewów… Wszystko to 
wymaga byśmy sprzątnęli resztki zgniłych liści, spulchnili ra-
baty i klomby, a także nasadzili nowe kwiaty. Może nam  
w tym pomóc Adrianna Kowalska, właścicielka sklepu „Zie-
lony Ogród” w Celestynowie przy ul. Otwockiej. Poza facho-
wym doradztwem, w sklepie można kupić sadzonki, nasiona, 
ziemię ogrodniczą, a przy okazji zaopatrzyć się w narzędzia 
i nie tylko ogrodnicze ale też gospodarstwa domowego, 
farby i całą gamę artykułów: AGD, budowlane, chemiczne, 
szkolne, metalowe, sztuczne kwiaty, znicze, wiązanki i wiele, 
wiele innych. Jest też codzienna prasa i kolorowe periodyki. 

Co ważne jest dogodny parking. Ponadto przed 
każdymi świętami można tu kupić ciekawe ga-
dżety: wielkanocne, bożonarodzeniowe, na 
Dzień  Dziecka, Mamy, Taty… Szczerze zachę-
camy!

Zielony Ogród

Zielony Ogród Adrianna Kowalska
Celestynów ul. Otwocka przy Mazurówce

Tel. 511-536-482, e-mail: zielonyogrodcelestynow@gmail.com
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