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Radni, po zapoznaniu się z raportem o 
stanie Gminy, które obszernie przedsta-
wił Wójt Witold Kwiatkowski na sesji 29 
czerwca, jednogłośnie udzielili mu wotum 
zaufania. W następnej kolejności Rada 
przeszła do procedury udzielenia, lub 

nie, absolutorium z wykonania budżetu 
za rok 2020. Po wysłuchaniu sprawoz-
dania finansowego i sprawozdania z wy-
konania budżetu, w którym plan docho-
dów został zrealizowany w wysokości 
69.414.895,65 zł, co stanowi 104,49%, 
natomiast plan wydatków zrealizowano 
w wysokości 60.457.628,37 zł, co sta-
nowi 89,29%. Ze sprawozdania ponadto 
wynika, że budżet za 2020 rok zamknął 
się nadwyżką w kwocie 8.957.267,28 
zł. przy planowanym deficycie 
1.276.447,35 zł. Jedno i drugie sprawoz-
danie Regionalna Izba 
Obrachunkowa oceniła 
pozytywnie. Również 
komisja rewizyjna Rady 
Gminy oba sprawozda-
nia opiniowała pozy-
tywnie, co wyraziła w 
swoim stanowisku. Rad-
ni wobec powyższego 

Jednogłośne wotum zaufania 
i absolutorium dla wójta

jednogłośnie udzielili wójtowi Witoldowi 
Kwiatkowskiemu absolutorium, potwier-
dzając to brawami i bukietem kwiatów. 
Wójt, podziękował radnym, mówiąc, że 
to w dużej mierze ich zasługa, że podej-
mowali słuszne decyzje i podziękował 

swoim pracownikom i kierownictwu Gmi-
ny, w tym zastępcy Piotrowi Rosłońcowi, 
skarbnik Agnieszce Kurek, sekretarzowi 
Krzysztofowi Boczarskiemu a także dy-
rektorom placówek gminnych.
W dalszej części sesji wójt Witold Kwiat-
kowski wraz z przewodniczącym Rady  
Romualdem Ziętalą wręczyli sołtysom  
7 sołectw: Celestynowa, Dąbrówki, Jatne-
go, Lasku, Ostrowa, Ponurzycy, Zabieżek 
nagrody w postaci łopaty, dwóch szpa-
dli i grabi za wzięcie udziału w konkursie 
„Moja Wieś Czysta Jest”



www.celestynow.pl      czerwiec nr 6 (270)/21                           3ROK ŻYCZLIWOŚCI

ROLNIKU, WEŹ  
PIENIĄDZE  

I POSADŹ LAS 
Rolnicy gospodarujący na gruntach 
o słabszej jakości, które nie zapew-
niają odpowiednich plonów, mogą 
posadzić na nich las i uzyskać na 
ten cel dofinansowanie z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. O „Wsparcie na zalesianie 
i tworzenie terenów zalesionych” 
finansowane z budżetu PROW 
2014-2020 można się będzie sta-
rać od 1 czerwca do 2 sierpnia 
2021 r.

Więcej informacji na stronie http://
www.celestynow.pl/.../wez-pie-
niadze-i-posadz-las...

a także szczegółowe informacje 
na temat poddziałania „Wsparcie 
na zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych” znajdują się stronie in-
ternetowej: www.arimr.gov.pl

Red.

Nakładem Stowarzyszenia Kultury Ma-
zowsza i finansowym wsparciu Gminy 
Celestynów, jak też części mieszkańców 
Zabieżek, ukazała się książka Andrzeja 
Mazka pt: „Wieś na skraju lasu”, opi-

sująca historię Za-
bieżek, obrzędów, 
losy mieszkańców…
Książka trafi do bi-
bliotek gminnych i 
biblioteki powiato-
wej, do mieszkań-
ców Zabieżek, a 
wszyscy, którzy wy-
rażą chęć jej posia-
dania, będą mogli 
zwrócić się do au-
tora, bądź Urzędu 
Gminy i otrzymać ją 
za darmo. Książkę, 
liczącą 340 stron 
graficznie opraco-
wał Maciej Waku-
liński, a do wydania 
przygotował redak-
cyjnie Andrzej Ka-
miński – prezes Sto-
warzyszenia Kultury 
Mazowsza. 

AnKa

ZABIEŻKI 
– WIEŚ NA SKRAJU LASU

INFORMACJE
TELEFONY SOŁTYSÓW

Celestynów 
Tomasz Wyglądała – 509 797 682
Dąbrówka
Marek Fokt – 510 077 – 338
Dyzin
Anna Linowska – 510 077 340
Glina
Przemysław Kępka – 509 796 961
Jatne
Tomasz Daczkowski  - 661 698 988
Lasek
Marek Kupniewski – 510 077 381
Ostrowik
Marcin Sobota – 510 077 339
Ostrów
Wiesława Przedlacka – 510 077 341
Podbiel
Marian Celiński – 510 077 -358
Pogorzel
Jarosław Rogala – 510 077 402
Ponurzyca
Wojciech Sosiński – 510 077 396
Regut
Stanisław Pawlak – 510 077 364
Stara Wieś
Elżbieta Nowak – 510 077 350
Tabor
Dariusz Kasprzak – 510 077 373
Zabieżki
Katarzyna Kudlik – 509 814 172

Spis 
powszechny

Od 1 kwietnia trwa największe i najważ-
niejsze badanie polskiego społeczeń-
stwa, czyli Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 
i trwać będzie do 30 września. Spis jest 
obowiązkowy dla każdej osoby miesz-
kającej w Polsce, a podstawową meto-
dą jest samospis internetowy.

Wszystkie dane osobowe przetwarza-
ne w ramach prac spisowych są pouf-
ne i podlegają szczególnej ochronie, 
na zasadach określonych w ustawie  
o statystyce publicznej oraz w ustawie 
o ochronie danych osobowych. Osoby 
wykonujące prace spisowe – rachmi-
strzowie i pracownicy statystyki publicz-
nej - są obowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie 
grozi do lat 3 kary pozbawienia wolno-
ści.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
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Drogi w Celestynowie  
w przebudowie

Przebudowa obejmie odcinki o łącznej 
długości 1511,5 mb: ul. Wesoła w Cele-
stynowie (238,5 mb), ul. Widok w Cele-
stynowie (300 mb), ul. Radzińska (363 
mb), ul. Sucharskiego (260 mb) oraz ul. 
Otwocka o (350 mb). Koszt prac to nie-
mal 2.000.000,00 zł. 

Termin wykonania przebudowy ulic 
przewidywany jest w okresie wakacyj-
nym. Prace już trwają od 9 czerwca na 
ul. Wesołej i Widok.

1 czerwca Wójt Witold Kwiatkowski podpisał umowy na przebudowę dróg gminnych tj. ul. Wesoła, 
ul. Widok, ul. Radzińska, ul. Otwocka oraz ul. Sucharskiego w miejscowości Celestynów. Wyko-
nawcą wszystkich pięciu dróg została firma Tomiraf Sp. z.o.o Sp. k. z siedzibą w Woli Karczewskiej. 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego został pan Waldemar Sitek. 
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Przebudowa ul. Ziołowej  
i ul. Paprociowej w Zabieżkach 

15 czerwca Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski 
podpisał kolejne umowy na przebudowę dróg gminnych tj. 
ul. Ziołowa oraz ul. Paprociowa w miejscowości Zabieżki.   
Wykonawcą budowy została firma BUDMAX Sp. z.o.o 
z siedzibą w Tarczynie. Funkcję inspektora nadzoru inwe-
storskiego pełnić będzie pan Waldemar Sitek. Wykonaw-
cy został przekazany teren budowy.  Przewidywany termin 
rozpoczęcia prac drogowych to początek lipca 2021r.  
Przebudowa obejmuje odcinki o łącznej długości 228 mb 
w tym ul.Ziołowa (150 mb) oraz ul. Paprociowa (78 mb). 
Koszt prac łącznie to ponad 170.000,00 zł brutto, w tym 
przebudowa ul. Ziołowej to koszt 109.989,06 zł, nato-
miast przebudowa ul. Paprociowej to koszt 62.989,53 zł. 
Na ulicach tych zostanie położona nawierzchnia z kostki 
brukowej, przewidziane jest odwodnienie oraz wpro-
wadzenie stałej organizacji ruchu. Termin wykonania ulic 
przewidywany jest w okresie wakacyjnym.

Sport i rekreacja na piasku!

W drugiej połowie czerwca ruszyły prace związane z budową bo-
iska do siatkówki plażowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie. Będzie to już drugie boisko  
do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej. Wykonawcą 
boiska będzie konsorcjum firm Hubertus Anna Lutowska oraz MJM-
-BUD Sp. z o.o. S.K. Koszt wybudowania inwestycji wyniesie blisko 89 
tys. zł, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę lipca 2021 
roku. Mamy nadzieję, że ta inwestycja przyczyni się do zwiększenia 
aktywności fizycznej najmłodszych, jak i starszych mieszkańców na-
szej gminy. Po zakończeniu prac na obu obiektach będzie można or-
ganizować liczne zawody sportowe związane z tą dyscypliną sportu.

Przebudowy kolejnych dróg gminnych 
16 czerwca Wójt Gminy Celestynów 
Witold Kwiatkowski podpisał kolejne 
umowy na przebudowę dróg gmin-
nych, tj. ul. Ludowa i ul. Dębowa  
w Celestynowie. 

Wykonawcą budowy została firma SPE-
CBRUK Magdalena Laskus z siedzibą w Woli 
Karczewskiej. Przebudowa obejmuje odcinki  
o łącznej długości 291 mb w tym: ul. Ludowa 
(134 mb) oraz ul. Dębowa (157mb). Całkowity 
koszt inwestycji to ponad 300.000,00 zł brut-
to. Termin wykonania ulic przewidywany jest  
w okresie wakacyjnym.

Zniesienie nazw miejscowości

Radni na sesji 27 maja podjęli uchwałę w sprawie 
wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z wnioskiem  o zniesieni urzędowej 
nazwy miejscowości, które od lat nie są zamiesz-
kałe, nie posiadają adresów i nie występują w 
Gminie Celestynów jako sołectwa, a mianowicie: 
Okoły w obrębie geodezyjnym Dąbrówki i Samu-
szyn – osada leśna. Zniesienie nazw ww miejsco-
wości nie będzie skutkowało żadnymi kosztami 
obciążającymi budżet Gminy.
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Termomodernizacja SP 
ZOZ w Celestynowie! 

8 czerwca odbyło się otwarcie ofert na 
termomodernizację i przebudowę Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Celestyno-
wie! W przetargu złożono jedną ofertę. 
Ofertę w wysokości 885.790,56 zł. 
Złożyła doświadczona firma „LA BELLE 
MAISON” Michał Kunatkowski z Kar-
czewa. Obecnie trwa badanie oferty 
pod względem formalnym. Jeżeli oferta 
zostanie oceniona pozytywnie, podpi-
sanie umowy i rozpoczęcie prac powin-
no odbyć się w pierwszej połowie lipca. 
W ramach zaplanowanych prac wyko-
nane zostanie: Modernizacja kotłow-
ni gazowej polegającej na wymianie 
istniejących atmosferycznych kotłów 
gazowych na kotły kondensacyjne  
z zamkniętą komorą spalania; Dostawa 
i montaż platformy windowej dla nie-
pełnosprawnych; Wykonanie nowego 
przeszklenia nad rejestracją,  Docieple-
nie ścian zewnętrznych oraz docieple-
nie stropu,  Częściowa wymiana stolarki 
okiennej; Wykonanie nowej konstrukcji 
dachu i podmurowanie istniejących ko-

minów - przebudowa dachu nad bu-
dynkiem bez zmiany jego wysokości; 
Wykonanie obróbek blacharskich, Wy-
konanie nowego poszycia dachu z bla-
chy stalowej. 
Przebudowa i termomodernizacja po-
trwa 4 miesiące. Remont poprawi wa-
runki pracy w  ośrodku zdrowia, ale 
skorzystają przede wszystkim pacjenci 
korzystający z  usług placówki. W tym 
miejscu warto przypomnieć, że budowę 

pierwszego budynku ośrodka zdrowia 
zainicjowali mieszkańcy Naszej Gminy 
w czynie społecznym, za cegiełki, pra-
cując na budowie. Powinniśmy, zatem 
dbać o to, co odziedziczyliśmy dzięki 
ich ciężkiej pracy.  Za jakiś czas z pew-
nością pojawią się utrudnienia lokalowe 
w funkcjonowaniu ośrodka zdrowia, 
ale zapewniamy, że podczas remontu 
ośrodek będzie nadal przyjmował pa-
cjentów.

W dniu  15 czerwca podpisano umowę na 
roboty budowalne polegające na budowie 

oświetlenia wzdłuż drogi gminnej – Kozie Górki w miejsco-
wości Jatne. W ramach rozbudowy oświetlenia zaplanowa-
no budowę siedmiu nowych punk-
tów oświetleniowych LED.
Oświetlenie uliczne 
w technologii LED jest 
energooszczędne i jego 
instalacja zaprocentuje ogra-
niczeniem wydatków na oświetlenie, 
a także zmniejszy koszty serwisu. Ponadto 
światło emitowane przez tego rodzaju oprawy 
jest równomierne, co znacznie podnosi bezpie-
czeństwo na drodze. Jest to kolejna inwestycja, w 
której Gmina Celestynów stosuje nowoczesne roz-
wiązania oświetleniowe. Technologia LED pozwoli 
zaprogramować oprawy. Programator w późnych 
godzinach, zmniejszy moc poboru opraw, co dodat-
kowo przełoży się na oszczędności, nie zmniejszając 
przy tym bezpieczeństwa mieszkańców.

Budowa oświetlenia w Gminie
Łączny koszt prac wraz z kosztami nadzoru wynosi 25.378,85 
zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2021 
r. Wykonawcą prac instalacyjnych jest firma ELES BUD Ewa 
Konopka Strusińska z Kobyłki. Prace oświetleniowe będą 

zbiegały się zaplanowaną budową 
drogi gminnej - Kozie Górki.

W najbliższym czasie plano-
wane jest także podpisanie 

umów na kolejne inwestycje 
oświetleniowe m.in. na rozbudowę 

oświetlenia w miejscowości Stara Wieś przy 
ul. Tuwima oraz na budowę oświetlenia w miejsco-

wości Ostrowik przy drodze gminnej i na placu zabaw. 
Zakładany koszt inwestycji w Starej Wsi to 16.934,39 zł, 

a Wykonawcą prac będzie firma Mieczysław Wasilewski 
BUDWEX z Truskawa. W ramach prac planuje się budowę 
3 słupów wraz z punktami oświetleniowymi.
W Ostrowiku planowany koszt inwestycji to 22.017,00 zł,  
a planowanym Wykonawcą prac jest firma EPS Piotr Smo-
gur z Warki. W ramach przedsięwzięcia panuje się budowę 
4 słupów wraz z uzupełnieniem punktów oświetleniowych.
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Umowę podpisali - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Roboszuk i wójt Gminy 
Celestynów Witold Kwiatkowski

Gmina Celestynów posiada na swoim te-
renie łącznie trzy stacje uzdatniania wody. 
Największa z nich i zarazem pierwsza 
na terenie Gminy Celestynów, wybudo-
wana została w 1988 r. i mieści się w 
Celestynowie. W trakcie jej budowy nie 
przewidziano takiego rozwoju Gminy, 
jakim możemy się obecnie cieszyć. Ze 
względu na wzrost liczby użytkowników i 
stan techniczny obecnych stacji dochodzi 
do licznych awarii i przeciążeń sieci wo-
dociągowych w okresie letnim. Problemy 
z dotychczasowymi stacjami uzdatniania 
wody powodują niedogodności miesz-
kańców całej Gminy. Modernizacja 
obecnych stacji uzdatniania wody nie 
byłaby wystarczająca dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców.  Z tego powodu 
zdecydowano o budowie nowej stacji 
uzdatniania wody w sąsiedztwie boiska 
sportowego „Bór Regut”. Teren ten umoż-
liwi zaopatrzenie w wodę przede wszyst-
kim miejscowości Regut i części  Cele-
stynowa, a w przypadku awarii stacji w 
Celestynowie lub Glinie zwiększy zasięg 
swojego działania o te miejscowości, 
co umożliwi rezerwowe zaopatrzenie w 
wodę mieszkańców. Planowane przedsię-
wzięcie ułatwi życie wszystkim mieszkań-
com Gminy Celestynów. Dzięki budowie 
nowej stacji uzdatniania wody, powstanie 
możliwość zaopatrzenia w wodę większej 
ilości odbiorców w samej miejscowości, 
co spowoduje jej rozwój i przyczyni się 
do rozbudowy terenów do tej pory nieza-
mieszkałych. 
Szacunkowy koszt planowanej inwe-
stycji to blisko 5 mln zł. Wysokie koszty 
budowy nowej stacji przewyższały moż-
liwości finansowe Gminy i z uwagi na to 
niezbędne okazało się pozyskanie środ-
ków zewnętrznych. Gmina Celestynów 
w ostatnich latach starała się o wsparcie 
finansowe budowy stacji w miejscowości 
Regut, a w czerwcu pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 2.000.000,00 zł 
z „Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Eu-
ropa inwestująca w obszary wiejskie” dla 
operacji typu „Gospodarka wodno-ście-

POZYSKANO 2 MLN ZŁ NA 
BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA 

WODY W REGUCIE
Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, polegających na budowie stacji 
uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. zbiorniki, rowy, studnie podziemne 
w miejscowości Regut.

kowa” w ramach podziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię od-
nawialną i w oszczędzanie energii” w 
ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego PROW na lata 2014-2020. 
Inwestycja zostanie zrealizowana w 
ramach zadania pn.: „Budowa sta-
cji uzdatniania wody, odcinka sieci 
wodociągowej oraz przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Gminie Cele-
stynów”.

Planowana data rozpoczęcia robót to 
ostatni kwartał roku, a planowana data 
zakończenia inwestycji to czerwiec 
2022 roku.
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Gmina pozyskała fundusze 
na:

WSPARCIE FINANSOWE  
DLA STRAŻY OSP
Gmina Celestynów pozyskała pomoc finansową o łącznej wysoko-
ści 44.440,00 zł na zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na 
znacznie wyższym poziomie niż dotychczas.

Wsparcie w wyso-
kości 25 000,00 zł 
udzielone zostało 
w ramach zadania 
,,MAZOWIECKIE 
STRAŻNICE OSP – 
2021’’. Dzięki tym 
środkom zostaną 
zakupione i zamon-
towane trzy bramy 
garażowe w bu-
dynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Celestynowie. Natomiast w ramach zadania ,,OSP-2021’’ do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Regucie trafią nowe komplety odzieży ochrony indy-
widualnej strażaka, o łącznej wartości 19 440,00 zł. W ramach 
dofinansowania zakupione zostaną: hełm strażacki z latarką, buty 
strażackie, ubranie i rękawice specjalne.
Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Województwa Mazo-
wieckiego, a jego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa pu-
blicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej pozwalającej na 
doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. 
Serdeczne podziękowania dla Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana 
Adama Struzika.

MODERNIZACJE DROGI  
DO GRUNTÓW ROLNYCH
Gmina Celestynów pozyskała 64 000,00 zł dotacji 
z Samorządu Województwa Mazowieckiego na za-
danie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych. 

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja 
555 m drogi łączącej ul. Osiecką z drogą wojewódz-
ką nr 797, biegnącą do gruntów rolnych w miejscowości 
Regut. Zgodnie z projektem i złożonym wnioskiem będzie 
wykonana podbudowa, warstwa wierzchnia z tłucznia 
oraz odnowione odwodnienie. 
Zdjęcie obrazuje jak na chwilę obecną wygląda ta dro-
ga... Z niecierpliwością czekamy na moment, w którym 
będziemy mogli pokazać ją po modernizacji. Zadanie 
zostanie zakończone jeszcze w 2021 roku.

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów,  od 1 lipca br. właści-
ciele lub zarządcy budynków, lokali będą musieli 
złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach 
spalania paliw. 

Deklaracje o źródłach ciepła lub źródłach spala-
nia paliw należało będzie składać:  w terminie 14 
dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła 
ciepła lub źródła spalania paliw i nie później niż 

Obowiązek złożenia deklaracji 
o źródłach ciepła 

w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego 
komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy 
z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do 
źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksplo-
atowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 
ust 1 ustawy). 

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować 
DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEK-
TORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: in-
fo-ceeb@gunb.gov.pl, tel.: (22) 661-94-54.



www.celestynow.pl      czerwiec nr 6 (270)/21                           9ROK ŻYCZLIWOŚCI

W ramach „MIWOPiM MAZOWSZE 2021” otrzymaliśmy 
dofinansowanie na budowę ogrodu deszczowego przy 
Szkole Podstawowej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 
w kwocie 185 129,00 zł. oraz na budowę stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych - 29 892,00 zł. która będzie usytu-
owana na placu targowym w Celestynowie.  Obydwie inwe-
stycje są innowacyjne w skali naszego regionu.
Szczegóły dostępne na stronie Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Gmina Celestynów uzyskała znaczącą pomoc finansową w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” 

OGRÓD DESZCZOWY

W ramach rozbudowy planuje się uzyskać: 6 sal dla klas 1-3, 5 
oddziałów przedszkolnych, salę ruchową, 2 sale dla klas 4-8, 
kuchnię ze stołówką, bibliotekę, 
szatnie i świetlicę dla klas 0-3, odział zerówki, sklepik szkolny, po-
mieszczenia administracyjne.

Zakładany termin realizacji projektu, wraz z uzyskaniem niezbęd-
nych decyzji administracyjnych, to 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

Szacowany koszt 
inwestycji to 18 
mln zł. Środki za-
bezpieczone są w 
tegorocznym bu-
dżecie i na lata na-
stępne. Ogłoszenie 
przetargu, to kolej-
ny krok, przybliża-
jący do realizacji 
rozbudowy szkoły 
podstawowej.

Rozbudowa szkoły w Starej Wsi
Ogłoszono przetarg na projekt rozbudowy Szko-
ły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich  
w Starej Wsi.

Gmina Celestynów znalazła się na liście Beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, a co za tym idzie w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” 
wsparcie otrzymały trzy Sołectwa Gminy Celestynów: Ostrowik, Tabor i Zabieżki – każde w 
kwocie 10 000,00 zł. W ramach dofinansowania zostaną wykonane następujące prace: 
Ostrowik – modernizacja boiska sportowego, Tabor – moder-
nizacja placu zabaw Zabieżki – modernizacja placu zabaw. 
Serdeczne podziękowania za wsparcie Gminy Celestynów 
składamy całemu Zarządowi Województwa Mazowieckiego 
z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem na czele. 
Szczegóły dostępne na stronie Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego.

DOFINANSOWANIE SOŁECTW
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18 czerwca Rada Gminy Celestynów 
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Stawki miesięczne od osoby:
29,00 zł od osoby – zbieranie odpa-
dów w sposób selektywny 
9,00 zł od osoby zapłacimy mniej za 
kompostowanie odpadów w przy-
domowym kompostowniku (wówczas 
stawka wynosi 20,00 zł za osobę)
80,00 zł od osoby – opłata podwyż-
szona za niewywiązanie się z obowiąz-
ku segregowania odpadów).
Terminy płatności pozostają bez 
zmian, czyli do 15 dnia każdego mie-
siąca (tj. za styczeń – do 15 lutego, za 
luty – do 15 marca, itd.).

Zachęcamy do kompostowania i se-
gregowania.

Duża część mieszkańców znalazła już 
korzyści z kompostowania odpadów 
i zadeklarowała posiadanie przydo-
mowego kompostownika, zachęcamy 
pozostałych mieszkańców do wzięcia 
przykładu i zdecydowanie się na kom-
postowanie. To naprawdę się opłaca. 

Po pierwsze zapłacie Państwo mniej, 
po drugie wytworzycie naturalny nawóz 
do uprawy w ogrodzie. Przypominamy 
również o prawidłowej segregacji odpa-
dów, by ograniczyć odpady zmieszane, 
które są najdroższe. 

Przykład: Za odpady zmieszane obec-
nie Gmina będzie płacić 776,52 zł za 
1 tonę, a za plastik, papier i tworzywa 
sztuczne 484,92 za 1 tonę.

Mniej zapłacimy za 
śmieci

Od 01 sierpnia zmianie ulegną stawki opłaty za odpady komunalne. Jest to dobra informacja, gdyż 
stawki będą znacząco niższe.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek se-
gregacji odpadów. To w jaki sposób 
podejdziecie Państwo do tematu ma 
ogromy wpływ na wysokość stawek za 
odpady komunalne. Jest szansa, że gdy 
uda się ograniczyć ilość odpadów zmie-
szanych oraz odpadów BIO, których jest 
jeszcze bardzo dużo, stawka ulegnie 
jeszcze zmniejszeniu. Wszystko w wa-
szych rękach mieszkańcy.

Odbiór nieczystości

17 czerwca zostały podpisane umowy na „Odbiór, transport  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości z terenu Gminy Celestynów” z podziałem na poniższe 
części: odpady od mieszkańców, wielogabarytowe, oraz elektroodpady  
i odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wykonawca, to Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe LEKA-
RO Jolanta Zagórska z siedzibą w Woli Duckiej.

UWAGA Pojemniki na odpady mieszane zostają, a przedstawiciel firmy „Pro-
gres M. Borowiecki” zgłosi się do mieszkańca o  o podpisanie protokołu ich 
odbioru. 

W przypadku konieczności jakiejkolwiek reklamacji mieszkańcy proszeni są 
o kontakt z Urzędem Gminy w godzinach pracy, bądź swoim sołtysem po 
godzinach pracy urzędu. Telefony na str. 2 i 3 Celestynki.

W ramach projektu, oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej, 
szkoły przy wsparciu Gminy urządzają na swoim terenie łączki z ro-
ślin miododajnych. 
Szkoła Podstawowa w Podbieli podzieliła się z nami relacją z tej 
inicjatywy. Dzieci z wielkim zapałem pomogły w zasianiu roślin.  
Do gminnego projektu pn. „Ratujmy pszczoły” koordynowanego 
przez Urząd Gminy Celestynów - Referat Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej przy-
łączyły się wszystkie szkoły z terenu Gminy Celestynów. 

Pamiętajmy!
Około 1/3 spożywanej przez nas żywności jest wynikiem zapyla-
nia przez pszczoły miodne.

„Ratujmy pszczoły”
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TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW Z GMINY
CELESTYNÓW NA OKRES

od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r .

REJON  1
GLINA, POGORZEL

Rejon  1 Zmieszane BIO
Plastik i
papier Szkło

Gabaryty +
elektronika

Lipiec 2021 7, 21 7, 21 14 28
Sierpień 2021 4, 18 4, 18 11 25
Wrzesień 2021 1, 15, 29 1, 15, 29 8 22
Październik 2021 13, 27 13, 27 6 20 20
Listopad 2021 10 24 3 17
Grudzień 2021 8 8 1, 29 15
Styczeń 2022 12 12 26 19
Luty 2022 9 9 23 16
Marzec 2022 9 9 23 16 30
Kwiecień 2022 6, 27 6, 27 20 13
Maj 2022 11, 25 11, 25 18 18
Czerwiec 2022 8, 22 8, 22 15 8

REJON  2
DYZIN, JATNE, OSTROWIK, OSTRÓW
REJON  3
STARA WIEŚ, DĄBRÓWKA, LASEK

Rejon  2 i 3 Zmieszane BIO
Plastik i
papier Szkło

Gabaryty +
elektronika

Lipiec 2021 8, 22 8, 22 15 29
Sierpień 2021 5, 19 5, 19 12 26
Wrzesień 2021 2, 16, 30 2, 16, 30 9 23
Październik 2021 14, 28 14, 28 7 21 21
Listopad 2021 16 25 4 18
Grudzień 2021 9 9 2, 30 16
Styczeń 2022 13 13 27 20
Luty 2022 10 10 24 17
Marzec 2022 10 10 24 17 31
Kwiecień 2022 7, 28 7, 28 21 14
Maj 2022 12, 26 12, 26 19 19

Czerwiec 2022 9, 23 9, 23 13 20

REJON  4
PODBIEL, PONURZYCA, TABOR, ZABIEŻKI, REGUT

Rejon  4 Zmieszane BIO
Plastik i
papier Szkło

Gabaryty +
elektronika

Lipiec 2021 9, 23 9, 23 16 30
Sierpień 2021 6, 20 6, 20 13 27
Wrzesień 2021 3, 17 3, 17 10 24
Październik 2021 1, 15, 29 1, 15, 29 8 22 22
Listopad 2021 12 26 5 19
Grudzień 2021 10 10 3, 31 17
Styczeń 2022 14 14 28 21
Luty 2022 11 11 25 18
Marzec 2022 11 11 25 18 4
Kwiecień 2022 8, 29 8, 29 22 15
Maj 2022 13, 27 13, 27 20 20
Czerwiec 2022 10, 24 10, 24 17 10

REJON  ZABUDOWA WIELORODZINNA

Rejon zabudowa
wielorodzinna

Zmieszane BIO
Plastik,

papier, szkło
Gabaryty +
elektronika

Lipiec 2021 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 5, 19
Sierpień 2021 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30 2, 16, 30
Wrzesień 2021 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 13, 27 20
Październik 2021 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 11, 25
Listopad 2021 8, 22 8, 22 8, 22
Grudzień 2021 6, 20 6, 20 6, 20
Styczeń 2022 10, 24 10, 24 10, 24
Luty 2022 7, 21 7, 21 7, 21
Marzec 2022 7, 21 7, 21 7, 21 28
Kwiecień 2022 4, 11, 19, 25 4, 11, 19, 25 4, 19
Maj 2022 4, 9, 16, 23, 30 4, 9, 16, 23, 30 4, 16, 30
Czerwiec 2022 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 6, 20

REJON   5
BOLESŁAWA  PRUSA,  BRZOZOWA,  CZESŁAWA
SKUPIEWSKIEGO,  GRABOWA,  KLONOWA,
KRÓTKA,  LASKOWSKA,  LEŚNA,  LIPOWA,
MIODOWA,  EMJR.  HENRYKA  SUCHARSKIEGO,
NARUTOWICZA,  ORZESZKOWEJ,  OSIECKA,
OTWOCKA,  PARTYZANTÓW,  PODGÓRNA,
PODLEŚNA,  RADZIŃSKA,  REGUCKA,  RÓŻANA,
SZKOLNA,  WĄSKA,  WESOŁA,  WIDOK,
WINCENTEGO WITOSA, WIOSENNA, WRZOSOWA,
ZACISZE,  ZIELONA,  ZWYCIĘZCÓW,  KARD.
STEFANA WYSZYŃSKIEGO.

Rejon  5 Zmieszane BIO
Plastik i
papier

Szkło
Gabaryty

+
elektronika

Lipiec 2021 5, 19 5, 19 12 26
Sierpień 2021 2, 16, 30 2, 16, 30 9 23
Wrzesień 2021 13, 27 13, 27 6 20 20
Październik 2021 11, 25 11, 25 4 18
Listopad 2021 8 22 5, 29 15
Grudzień 2021 6 6 27 13
Styczeń 2022 10 10 24 17
Luty 2022 7 7 21 14
Marzec 2022 7 7 21 14 28
Kwiecień 2022 4, 25 4, 25 22 11
Maj 2022 9, 23 9, 23 16 16
Czerwiec 2022 6, 20 6, 20 13 06

REJON  6
BAGNO,  BRONIEWSKIEGO,  CHOPINA,  DĘBOWA,
GRZYBOWA,  HENRYKA  SIENKIEWICZA,
INŻYNIERSKA,   JANKOWSKIEGO,  KOLEJOWA,
KOŚCIUSZKI,  KUPIECKA,  KWIATOWA, LUDOWA,
MOKRA,  OBROŃCÓW  POKOJU,  PLANTOWA,
PONIATOWSKIEGO,  PROSTA,  REJTANA,
REYMONTA,  RĘKASA,  SPORNA,  STEFANA
ŻEROMSKIEGO, ŚW.  KAZIMIERZA,  TRYTONÓW,
WOJSKA  POLSKIEGO,  WSCHODNIA,  ZAKRĘT,
ŻABIA, ŻURAWIA.

Rejon 6 Zmieszane BIO
Plastik i
papier

Szkło
Gabaryty

+
elektronika

Lipiec 2021 6, 20 6, 20 13 27
Sierpień 2021 3, 17, 31 3, 17, 31 10 24
Wrzesień 2021 14, 28 14, 28 7 21 21
Październik 2021 12, 26 12, 26 5 19
Listopad 2021 9 23 2, 30 16
Grudzień 2021 7 7 28 14
Styczeń 2022 11 11 25 18
Luty 2022 8 8 22 15
Marzec 2022 8 8 22 15 29
Kwiecień 2022 5, 26 5, 26 19 12
Maj 2022 10, 24 10, 24 17 17
Czerwiec 2022 7, 21 7, 21 14 14
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1 czerwca w godzinach popołudnio-
wych boisko „Orlik” w Celestynowie 
zapełniło się dziećmi, które obcho-
dziły swoje święto. Czekały na nie: 
konkursy z nagrodami, warsztaty 
plastyczne, zabawy przy muzyce, 
brokatowe tatuaże, skręcanie  
balonów i gry sportowe.

Wszystkich przywitał Wójt Gminy  
Celestynów Witold Kwiatkowski ży-
cząc dobrej zabawy oraz  
p.o. Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu 
w Celestynowie Joanna 
Mokrzycka, zapowiadając 
atrakcje, zachęcała również 
do wspólnej zabawy. 

Dzieci, ale także rodzice  
bawili się doskonale 

Dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas i życzymy jeszcze 
raz wszystkiego najlepszego

Dzień Dziecka
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BOŻE CIAŁO
W tym roku przebieg procesji Bożego Ciała odbył się 
według wzoru z zeszłego roku. Tradycyjnej procesji 
do 4 ołtarzy nie było. O godzinie 12:30 wyruszyła 
konna procesja z Najświętszym Sakramentem, aby 
odwiedzić całą parafię. Były dwie trasy odwiedzin. 
Około 5 minut przed przejazdem Najświętszego Sa-
kramentu po wyznaczonej trasie jechał samochód 
sygnalizujący dzwonami zbliżanie się procesji, aby 
wierni mogli wyjść na czas przed swoją posesję. Pro-
boszcz stojąc w bryczce, którą powoził Witt Laskus  
z Dąbrówki, trzymał w rękach Najświętszy sakrament, 
a dwie kobiety w strojach ludowych rozdawały po-
święcone gałązki brzozowe. Na ul. Wąskiej dziew-
czynka sypała kwiatki z koszyka pod koła bryczki  
a mieszkańcy kreślili znak krzyża.
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W tym roku obchody nawiązywały 
szczególnie do postaci Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego,  który urodził się 
100 lat temu. Dlaczego? Odpowiedź 
jest prosta: Baczyński po wybuchu 
wojny trafił do Szarych Szeregów i 
Grup Szturmowych, z których powstał 
legendarny Batalion „Zośka” - patron 
naszej szkoły. 
Krzysztof Kamil Baczyński od lip-
ca 1943 r. był sekcyjnym w II  pluto-
nie  „Alek” 2. kompanii „Rudy”  Bata-
lionu „Zośka” AK w stopniu starszego 
strzelca. Zginął 4 sierpnia 1944 roku 
od kuli snajpera, broniąc pałacu Blan-
ka. Miał wtedy 23 lata. Jego bohater-
ska, żołnierska śmierć była dla literatu-
ry stratą, tak wielką, jak przedwczesna 
śmierć Juliusza Słowackiego.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uczcił 
rocznicę urodzin K. K. Baczyńskiego 
poprzez ustanowienie go Patronem 
roku 2021.
Pomimo pandemii, nauczania na odle-
głość i obecności tylko części uczniów 
w szkole podjęliśmy liczne działania.
Wszyscy uczniowie klas starszych na 
lekcjach historii mieli okazję zdobycia 
wiadomości lub przypomnienia infor-
macji dotyczących Akcji Celestynów. 
Pod kierunkiem nauczyciela historii 
przygotowali prezentacje dotyczące 
Akcji Celestynów i Batalionu “Zośka”.  
Dla większego zaangażowania 

…Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć
    Gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. …
…Zanim padłeś, jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką  
    Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

Elegia o... [chłopcu polskim]. K.K. Baczyński

ŚWIĘTO SZKOŁY
Obchody Święta Szkoły zorganizowane zostały tradycyjnie w rocznicę Akcji Celestynów  
i 13. rocznicę nadania   Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie imienia Batalionu „Zośka”.  

uczniów, w ramach rywalizacji opra-
cowane i udostępnione zostały inte-
raktywne gry historyczne. 
W dniu Święta Szkoły zdalnie lub 
w szkole, odbyły się spotkania klas 
z wychowawcami, podczas których 
uczniowie wspólnie odśpiewali hymn 
szkoły, obejrzeli prezentacje i uczestni-
czyli w rozgrywkach on- line.
Przeprowadzony został gminny kon-
kurs pt. „Dziedzictwo Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego”, którego celem było 
zapoznanie uczniów naszej Gminy z 
życiem i twórczością Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego, rozwijanie wyobraź-
ni oraz zainteresowań literackich i 
plastycznych wśród młodzieży, rozbu-
dzanie aktywności twórczej uczniów. 
Uczestnicy mieli za zadanie przepisać 
wskazany przez organizatora wiersz 
lub biografię oraz wykonać ilustrację 
lub narysować portret poety. Konkurs 
był przeznaczony dla dzieci i młodzie-
ży w wieku od 7 do 15 lat z terenu 
Gminy Celestynów. Prace były ocenia-
ne w dwóch kategoriach: malarstwo  
i styl pisania.

Nagrodzone prace w konkursie 
plastycznym              
Klasy I-III
I miejsce     - Rozalia Owczarczyk 3b  
i Przemysław Kotarski 3b
II miejsce  - Bartłomiej Domański 3c  

i Wiktoria Bąk 3b
III miejsce - Filip Cieślak 3c i Zofia Si-
kora 1a
Wyróżnienia: Janina Galas-Bandyk 
3c, Małgorzata Kowalec 3c, Gabriela 
Czajka 1a, Maja Grabowska 1a, Gu-
staw Olender 3c, Zofia Adamusińska 
3c, Bartek Czajka 3b
Klasy IV-VI
I miejsce     - Michalina Młodziankow-
ska 4b i Alicja Sybilska 5b
II miejsce - Alicja Tumiłowicz 6b i Julia 
Dzik 6c
III miejsce -  Nikola Zienkiewicz 5b  
 Martyna Kolera 6c
Wyróżnienia: Maja Bogucka 6c, We-
ronika Łysiak 6c, Alicja Świetlik 4b, 
Julia Komarzewska 6b, Laura Kata 4b, 
Blanaka Gawryś 6c, Julia Struska 5a
Klasy VII-VIII
I miejsce     - Gabriela Zduńczyk 7c  
i Maria Śmitek 7c
II miejsce  - Barbara Mistewicz 7c   
i Aleksandra Winiarska 8b
III miejsce - Zuzanna Sybilska 7b  
i Wiktoria Woźniak 7a
Wyróżnienia: Lena Muller 7d, Franci-
szek Rosłoniec 7c, Zofia Strzeżysz  7c, 
Justyna Szeląg 7c
5. Oliwia Żochowska 7b SP im. „Pol-
skich Dzieci Syberyjskich” w Starej Wsi
W obu budynkach szkoły można było 
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obejrzeć wystawę nagrodzonych prac. 
Szkołą opracowała i wydała książkę 
pt.: „Krzysztof Kamil Baczyński”, która 
posiada numer ISBN. Publikacja za-
wiera konkursowe prace uczniów.  Je-
steśmy dumni z tego przedsięwzięcia. 
Jego realizacja była możliwa dzięki 
sponsorom z terenu Gminy Celesty-
nów. Bardzo cieszymy się, że nasze 
inicjatywy są wspierane przez spo-
łeczność lokalną.

Odbył się także szkolny konkurs re-
cytatorski poezji Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Uczniowie i uczennice  
z klas VI- VIII   zaprezentowali interpre-
tację wybranego przez siebie wiersza. 
I miejsce (ex aequo) 
Justyna Szeląg VII c 
Grzegorz Jastrzębski VIII b
II miejsce 
Jordan Jakubiszyn VIII c
Wyróżnienia: Mateusz Kubicki VIa, 
Gabriela Zduńczyk VIIc, Lena Müller 
VIId

W klasach młodszych zorganizowa-
ny został konkurs kaligraficzny “Piszę 
pięknie hymn szkoły”.  Wzięli w nim 
udział wszyscy uczniowie klas I-III. 
Wielu uczniów pięknie pod względem 
kaligraficznym zapisało hymn szkoły. 
Są nagrody i dyplomy. 
Klasy I 
I miejsce Natasza Kaliś  I c
II miejsce – Maja Grabowska  Ia
III miejsce – Igor Wicik I b
Klasy II
I miejsce – Antoni Jałocha II a
II miejsce – Julia Szarek II c
III miejsce - Aleksandra Letmańska II a
Wyróżnienie - Maja Dróżdż II b
Klasy III
I miejsce – Sebastian Trajda III b
II miejsce - Przemysław Kotarski III b

III miejsce – Aleksandra Kręgielewska 
III a
Wyróżnienie: Bartosz Domański III c
Pomimo zdalnego nauczania wiele się 
działo w naszej szkole. 
Z uczniami przeprowadziliśmy wyda-
rzenie „Znicz Pamięci” dla Batalionu 
„Zośka”. Wieczorem ułożyliśmy ze 
zniczy znak Polski Walczącej – to nasz 
hołd okazany Patronowi!

Zdjęcia z tego wydarzenia wykorzy-
staliśmy w „Wirtualnym Zniczu Pa-
mięci” – umieszczonym na FB naszej 
szkoły - symbolicznie cześć Bohaterom 
mogli okazywać wszyscy sympatycy 
Batalionu!

W 78. rocznicę odbicia więźniów 
na stacji w Celestynowie delegacja 
przedstawicieli naszej szkoły z Dy-
rektor Anną Kędziorek złożyła kwiaty 
i zapaliła znicze pod pomnikiem. We 
wspólnym dla naszej społeczności 
świętowaniu brali też udział przedsta-
wiciele władz samorządowych i har-
cerze Hufca Celestynów.
Zwieńczeniem Święta Szkoły było 
spotkanie z udziałem Wójta Gminy 
Celestynów, Dyrekcji, przedstawicieli 
Społeczności Szkolnej w naszej szkole 
przy ul. Wrzosowej.
Zgodnie z tradycję tego dnia wręczo-
ne zostały odznaki Przyjaciela Szkoły. 
W tym roku otrzymali je: Joanna Drozd, 
Katarzyna Grzelczak, Sylwia Kościkie-
wicz – Gryc, Anna Rodziewicz, Łukasz 
Winiarski i Tomasz Wyglądała
Goście i zwycięzcy konkursów otrzy-
mali wydaną przez szkołę publika-
cję “Krzysztof Kamil Baczyński” wraz  
z dedykacją adresowaną do przyja-
ciół i sympatyków szkoły oraz plaka-
tem z wierszem K.K. Baczyńskiego.

Uczestnicy konkursów otrzymali rów-
nież dyplomy i nagrody ufundowane  
przez Radę Rodziców działającą przy 
naszej szkole. 
Miały także  miejsce  recytacje wierszy 
K.K Baczyńskiego „Spojrzenie”, „Baj-
ka”, „Nauczyli Cię syneczku ziemi 
Twej na pamięć”, nagrodzone w kon-
kursie recytatorskim.
Na zaproszenie Hufca im. Bohaterów 
Akcji pod Celestynowem i Sołectwa 
Celestynów – nasi uczniowie - harce-
rze 22 maja brali udział w grze tereno-
wej na temat Akcji pod Celestynowem. 
Patrole wędrujące po naszej miejsco-
wości musiały zmierzyć się z różnorod-
nymi zadaniami dotyczącymi historii 
naszej Małej Ojczyzny.
W naszym parafialnym Kościele zosta-
ły odprawione Msze Święte w intencji 
żołnierzy Batalionu „Zośka” oraz  spo-
łeczności szkolnej.
Przygotowaliśmy newsletter dołączo-
ny do „Celestynki” prezentujący naszą 
pracę podczas nauczania zdalnego. 
Dbaliśmy o to, by tętniło życie szkolne 
mimo, tak trudnej sytuacji. Nie podda-
waliśmy się, dbając o wysoką jakość 
pracy naszej placówki. Zachęcamy do 
lektury.

PSP Celestynów im. Batalionu 
„Zośka”. 
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Jordan Jakubiszyn, teraz już absolwent, 
ucząc się w Szkole Podstawowej im. 
Batalionu „Zośka” w Celestynowie  dał 
się poznać jako aktywny i wyróżniający 
się uczeń. Kolejne klasy kończył z tzw. 
czerwonym paskiem, stu procentową 
frekwencją i brał udział w prawie każ-
dym konkursie ogłaszanym przez szkołę, 
zdobywając nagrody i najwyższe loka-
ty w ocenie jurorów. Może pochwa-
lić się zatem kolekcją kilkudziesięciu 
dyplomów i pochwał.  Jest też autorem 
(scenarzystą, reżyserem, operatorem i 
montażystą) kilkunastu filmików: „Czło-
wiek sukcesu”, „Niesamowita Gmina”, 
„The Beatles”, „Etiuda o Profesorze” (Hi-
larym Koprowskim), „Lekcja wf”…i wiele 
innych. – Mój uczeń Jordan przez okres 
nauki w celestynowskiej szkole zdoby-
wał wiele nagród i wyróżnień – mówi 
wychowawczyni Mirosława Kurdej. 
– W ostatnim okresie roku szkolnego 
Jordan zajął II miejsce w Powiatowych 
Eliminacjach 44. Konkursu Recytator-
skiego „Warszawska Syrenka” (w ka-
tegorii: uczniowie szkół podstawowych 
klasy VII-VIII), które odbyły się w formie 
online w PMDK w Otwocku. To duży 
sukces, bo konkurencja z innych szkół 
była duża – podkreśla nauczycielka an-
gielskiego Mirosława Kurdej. - Ponadto:  
w marcu - I miejsce Jordana w  VII edy-

To, że matematyka jest wokół nas, 
pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej 
im. Batalionu „Zośka” wiedzą już od 
dawna. Dzięki Pani Sylwii Kościkie-
wicz-Gryc  dowiedzieliśmy się, że che-
mia również. Każdy z nas może zamie-
nić się w małego chemika, w zaciszu 
własnego domu. Pani Sylwia powitała 
nas z pięknym uśmiechem i otwartym 
sercem.

cji Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Pro-
zy Anglojęzycznej „Językiem 
Shakespeare’a”  pod Patrona-
tem Starostwa Powiatowego 
w Otwocku i Wydawnictwa 
Express Publishing.  Brawa nale-
żą się również uczestnikom z klas VI, któ-
rzy godnie reprezentowali naszą szkoł, 
w kwietniu - w XIV  Powiatowym Konkur-
sie Języków Obcych „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”  Cztery pory roku  
w powiecie otwockim  w Józefowie,  
I miejsce  z klasy VIIIc. Zadaniem konkur-
sowym było wykonanie filmu ze scenką  
w języku angielskim o tematyce zwią-
zanej z hasłem przewodnim konkursu.  
W tym roku temat brzmiał: „Cztery pory 
roku w powiecie otwockim”, w maju 
-    Wyróżnienie w  I edycji Powiatowe-
go Konkursu j. angielskiego  Karaoke 
z Beatlesami. Jordan zaprezentował 
utwór zespołu  THE BEATLES „Please 
Mr. Postman” wyliczyła z satysfakcją 
nauczycielka. 

- Jestem absolwentem Szkoły Podstawo-
wej Im. Batalionu Zośka w Celestynowie 
– mówi  z nieskrywaną satysfakcją. - In-
teresuję się e-sportem, aktorstwem oraz 
filmem. Bardzo lubię mierzyć się z innymi 
ludźmi we wszelakich turniejach organi-

Wzorowy uczeń

zowanych online. E-sport, to moim zda-
niem dziedzina, która dopiero się rozwija. 
Duży przyrost popularności tej kategorii 
odnotowano szczególnie podczas trwa-
jącej pandemii (ciągłe siedzenie w domu 
spowodowało, że ludzie spędzali masę 
godzin przed komputerem). Jeśli chodzi o 
aktorstwo, to uwielbiam występować na 
scenie. Wcielanie się w różne role i posta-
cie jest dla mnie czymś bardzo ciekawym 
i unikalnym. Właśnie dlatego chciałbym 
w przyszłości zostać aktorem (najlepiej 
filmowym). Oprócz tych dwóch dziedzin 
interesuje mnie także film i uroki jego po-
wstawania. Obecnie sam próbuję swoich 
sił w montażu różnych filmów (najczęściej 
informacyjnych). Udało mi się nawet wy-
grać parę konkursów, w których trzeba 
było nakręcić takie właśnie wideo. Marzę  
o tym aby w przyszłości zagrać w pro-
fesjonalnym, pełnometrażowym filmie – 
podkreśla z nadzieją w głosie. Jordan, 
życzę ci spełnienia marzeń, a w zasadzie 
konkretnych planów życiowych.

AnKa

Matematyka i chemia wokół nas
Okazało się, że sok z czer-
wonej kapusty może zmie-
nić kolor. Wystarczy ocet, 
sok z cytryny, troszkę my-
dła i substancja w każdej 
probówce zmienia swoje 
zabarwienie. Dowiedzie-
liśmy się również z czego 
składa się powietrze. Ba-
wiliśmy się w detektywów, 
próbowaliśmy odnaleźć 
skrobię ziemniaczaną  
w różnych produktach 
spożywczych. Bardzo 
dziękujemy, że mogliśmy 
zgłębić tajniki chemicznej 
wiedzy i odkryliśmy wiele 
tajemnic.

Uczniowie
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W maju w PSP im. Batalionu „Zośka” odbył się 
konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i ich 
rodziców/ opiekunów. Ideą było zaangażowanie 
nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Spośród 
wszystkich prac wybrano najlepsze pod względem 
samodzielności i pomysłu na pracę plastyczną. 
Na zdjęciu laureaci konkursu. Brakuje tylko Ignace-
go K. z kl. 0a, który zdobył 2 miejsce. w kategorii 
klas 0.

Konkurs plastyczny dla klas 0

Po wielu miesiącach udało się zorganizować im-
prezę integracyjną. Oprócz Rady Sołeckiej i Soł-
tysa duży wkład w sukces przedsięwzięcia wnieśli 
mieszkańcy Lasku. Frekwencja dopisała .

Licznym konkursom towarzyszyły nagrody (zabawki), 
które ufundowali sponsorzy. Dla niektórych dzieci 
były przewidziane zajęcia plastyczne pod dmucha-
nym namiotem. 

Oczywiście był też bufet a w nim m.in. Produkty PIE-
KARNI OSKROBA SA oraz smalec i ogórki małosol-
ne. Imprezę zakończyło ognisko połączone z pie-
czeniem kiełbasek i występami karaoke z udziałem 
dzieci.

Piękna pogoda oraz wspaniała  atmosfera spowo-
dowała uśmiechy i zadowolenie u dzieci a to zobo-
wiązuje do organizacji takich imprez.

Stefan Mariusz Kowalski

„Dzień Dziecka w Lasku”
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Znicz olimpijski na tegoroczną olimpia-
dę został zapalony  12 marca 2020 
roku w Grecji i dotarł do Japonii osiem 
dni później. Punktem startowym biegu 
była Fukushima – miasto, które ucierpiało 
w 2011 roku w wyniku olbrzymiego trzę-
sienia ziemi: tsunami i katastrofy jądro-
wej. Znicz olimpijski był tam przetrzymy-
wany po wybuchu pandemii, zaś sama 
sztafeta wstrzymana aż do 25 marca 
2021 roku. W sztafecie bierze udział 
10 tysięcy biegaczy, a każdy z nich po-
niesie znicz średnio przez 200 metrów. 
Znicz olimpijski zawitał do Japonii nie 
pierwszy raz. W 1998 roku przybył do 
prefektury Nagano na zimowe igrzyska 
olimpijskie. 1 kwietnia 1998 roku prezes 
firmy Mutsuo Miyago, produkującej w 
Sakaki sprzęt elektroniczny, niósł znicz 
olimpijski w sąsiednim mieście Ueda.

Bieg ze zniczem  
olimpijskim w Japonii

Latem tego roku odbędzie się olimpiada w Tokio. Przełożona została z zeszłego roku z powodu 
pandemii. Obecnie w Japonii odbywa się bieg sztafetowy ze zniczem olimpijskim, który będzie trwał  
w tym kraju w sumie 121 dni, a skończy się on 23. lipca, w dniu ceremonii otwarcia olimpiady.
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To już kolejne takie wydarzenie w na-
szej bliźniaczej gminie Clapiers we 
Francji. Z inicjatywy pani Beatrice Mali-
ge-Dufrenne został zorganizowany Fe-
stiwal Filmów Polskich. W dniach 26 29 
maja wyświetlane zostały filmy z klasyki 
z kina polskiego. Festiwal cieszył się du-
żym zainteresowaniem, gdyż wszyscy 
cieszyli się, że mogli wrócić do kin po 
lock-downie i widownia był wypełniona 
w przepisowych 50%. Pierwszego dnia 
festiwalu prezentowane były polskie fil-
my animowane dla dzieci. Oprócz tego 
młoda widownia otrzymała torebki z 
cukierkami.  Oficjalna inauguracja Festi-
walu odbyła się 27 maja. Wśród gości 
byli Daniel Kan-Lacas- polski Konsul Ho-
norowy, Eric Penso - burmistrz Clapiers i 
doradca ds. kultury Metropolis, Renaud 
Calvat- Radny departamentu Héraul-
t,mer Jacou i radny Metropolii, Thierry 
Vindolet- radny gminy Clapiers (kultura 
i partnerstwo). Filmem inauguracyjnym 
były „Powidoki” Andrzeja Wajdy. Film 

Japonia do tej 
pory bardzo do-
brze radzi sobie z 
pandemią – choć 
jej populacja kraju 
jest 3 razy więk-
sza od populacji 
Polski, dzienne 
liczby zakażeń 
do tej pory (stan 
z 5 maja) ani razu 
nie przekroczyły 8 
000 dziennie. W 
samym zaś mieście Sakaki do tej pory 
wykryto zaledwie 20 zakażeń. W Ja-
ponii jeszcze nie tak dużo zaszczepień. 
3 maja, tylko 2.8 procent Japończyków 
zostało zaszczepionych. Oczywiście 
chodzą w maskach mimo, że to nie 
jest obowiązkowe. Na razie rząd pro-

si żeby restauracje albo bary w Tokio 
się zamykały o 20.00. Oprócz tego 
wszystkiego, życie Japończycy wiodą 
normalnie. Kluczem małej Ilości zakażeń  
według mnie jest wyjątkowo dobra edu-
kacja prowadzona przez rząd, a także 
samokontrola mieszkańców.

Ryotaro Sakamoto

POLA NEGRI WE FRANCJI
II Festiwal Filmów Polskich w Clapiers

spotkał się z dużym zainteresowaniem 
i poruszył publiczność. W ramach pro-
jekcji konsul wygłosił przemówienie na 
temat polskich bojowników ruchu oporu 
w czasach komunistycznych. 28 maja 
zaprezentowano film „IDA” w reżyserii 
Pawła Pawlikowskiego, który został bar-
dzo dobrze przyjęty, a którego produk-
cja była szeroko komentowana przede 
wszystkim za jakość zdjęć. W dniu 29 
maja, po konferencji konsula polskiego 
na temat Poli Negri, film „Dzika kotka” 
w reżyserii Ernsta Lübitscha nakręcony 
w 1920 roku zadziwił kreatywnością i 
nowoczesnością. Warto podkreślić, że 
to już druga edycja tego festiwalu, or-
ganizowanego przez Beatrice Malige-
-Dufrenne i stowarzyszenie Grand Ecran 
2001.  W grudniu 2019 roku mieszkańcy 
Clapiers mieli możliwość obejrzenia fil-
mów „Jak rozpętałem II wojnę świato-
wą”, „Szpital przemienienia”, „Katyń”, 
„Bitwa o Anglię” oraz „ W ciemności”. 
Warto zaznaczyć, że Festiwal nabiera 

rozmachu i doczeka się polskiej edy-
cji. We wrześniu tego roku planowany 
jest Festiwal Filmów Francuskich w Ce-
lestynowie, współorganizowany przez 
Gminę Celestynów, Gminę Clapiers, 

Stowarzyszenie Grand Ecran 2001, Sto-
warzyszenie ACLCC, Celestynowskie 
Stowarzyszenie Współpracy Między-
narodowej „Na świat”. Bardzo serdecz-
nie Państwa zapraszamy!
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Święto Hufca ZHP Celestynów 
im. Bohaterów Akcji pod Celestynowem

Tym razem wszyscy spotkali się na żywo w gronie aż 70 osób, 
aby w 10-osobowych patrolach przeżyć przygodę, uczestni-
cząc w grze terenowej „Niezła Sztuka”. 

Tematem przewodnim tegorocznego święta hufca było przy-
bliżenie wydarzeń historycznych związanych z Akcją pod 
Celestynowem w oparciu o terenową grę artystyczną. 

Gra składała się z dwóch tras o różnych stopniach trudności, 
zuchowej i harcerskiej i miała miejsce na terenie Celestynowa. 
Dużym utrudnieniem okazała się nieprzyjemna deszczowa 
pogoda. Mimo wszystko nawet ona nie popsuła nam zaba-
wy, wszystkie zespoły fantastycznie sobie poradziły. 

Wydarzenie odbyło się w formie współzawodnictwa między 
zespołami, z tego powodu nie zabrakło także zwycięzców. 

W kategorii zuchowej najlepszy okazał się patrol z gromady 
„Rude Lisy”, drugie miejsce zdobyły zuchy z „Odkrywców Ni-
bylandii”, zaś ostanie miejsce na podium przypadło w udziale 
gromadzie „Dzielnych Podróżników”. 

W kategorii harcerskiej zwycięskim patrolem okazał się ze-
spół z „Rudego”, drugie miejsce zdobył zastęp z „Żywiołów”, 

Nasza celestynowska szkoła, tzw. 
„Zośka” przyłączyła się do grona 
placówek edukacyjnych uczestniczą-
cych w projekcie „Zbieramto w szko-
le”.
Ideę „Zbieramto w szkole” najlepiej 
opisuje zawołanie: zbieraj - pomagaj 
- odbieraj nagrody. 
Udział w tym projekcie przyczyni się 
do wzrostu świadomości ekologicz-

22 maja zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Celestynów uczcili 78. rocznicę Akcji pod Cele-
stynowem. 

POMOC BEZ PIENIĘDZY!
nej wśród uczniów. Dzięki „chary-
tatywnemu recyklingowi uzyskamy 
pieniądze na pomoc ludziom bardzo 
ubogim np. w Czadzie. Tam w Afryce, 
dzięki ludziom dobrej woli, powstają 
studnie głębinowe, dające dostęp do 
czystej wody tysiącom ludzi. „Zbie-
ramto w szkole” pomaga również 
dzieciom z Domu Dziecka w Boliwii  
i w dożywianiu dzieci na Filipinach. 

Można zbierać: telefony komórkowe, 
baterie, stare srebro, znaczki poczto-
we, zegarki tarczowe, puszki alumi-
niowe, „dobre monety”. 
Każdej darowiźnie przyporządko-
wana jest określona liczba punktów, 
które można wymienić na nagrody: 
książki, filmy, torby ekologiczne...Za-
chęcamy!

Uczniowie
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a ostatnim miejscem na podium pochwalić się może zastęp  
z „Żółtych Stóp”. Na zwycięzców czekały wspaniałe nagrody 
ufundowane przez sołectwo Celestynów.

druhna Gabriela Wąsacz
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Zwariowane instru-
menty w Podbieli

7 czerwca w Szkole Podstawowej w Podbieli odbyło się uroczyste rozdanie 
nagród dla laureatów i uczestników konkursu: „Zwariowane instrumenty”. Był 
on skierowany do dzieci w wieku 6-9 lat zamieszkałych w gminie Celestynów. 
Konkurs podjął ważny i bardzo aktualny 
temat – mówi dyrektor szkoły Zofia Ga-
jewska - Dziś bardziej, niż kiedykolwiek, 
powinniśmy starać się żyć ekologicz-
nie. Konkurs „Zwariowane instrumenty” 

stał się elementem publicznej kampanii 
edukacji ekologicznej skierowanej do 
dzieci. Mówienie i działanie na rzecz 
ekologii jest ważne i tym bardziej sku-
teczne, o ile uświadamiane jest już we 
wczesnym dzieciństwie. W organizo-
wanym przez nas konkursie uczestnicy 
mieli za zadanie wykorzystać w swo-
jej pracy materiały recyklingowe np.: 
papier, tekturę, tworzywa sztuczne itp. 
Poprzez artystyczne wyzwanie, wspól-
ną zabawę, chcieliśmy zachęcić dzieci 
do działań twórczych na rzecz środo-
wisk – podkreśla dyrektor Zofia Ga-
jewska. Na konkurs wpłynęło 17 prac,  
z czego 2 prace ze Szkoły Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika  
w Ostrowie, 2 prace dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Starej Wsi i pozosta-
łych 13 prac uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Podbieli.  

W pierwszej kategorii 
wiekowej „O” przyzna-
no dwa pierwsze miej-
sca dla Julii Góralskiej 
ze Starej Wsi oraz Hani 
Grochowskiej z Podbieli. 

W kategorii drugiej 
„1 klasa” przyznano 
nagrodę główną Kry-
stianowi Łagowskiemu  
z Podbieli. 

W kategorii trzeciej „2 klasa” nagro-

da główna została przyznana Oli Szol  
z Podbieli. 

W kategorii czwartej „3 klasa” przy-
znano nagrodę główną przyznano Mai  
Budzisz z Podbieli. 

Dodatkowo Komisja zdecydowała się 
przyznać wyróżnienia dla prac autor-
stwa: Rysia Długosza, Alicji Łagowskiej, 
Lilianki Budzisz, Dominiki Sokół, Igora 
Masnego, Jasia Łagowskiego. 
- Mamy nadzieję, że nasz konkurs wpi-
sze się na stałe w harmonogram gmin-
nych wydarzeń i w kolejnym roku weź-
mie w nim udział szersze grono dzieci  
z gminy Celestynów. Dziękujemy wszyst-
kim dzieciom za udział w konkursie  
i współorganizatorom za miłą współpra-
cę -  podkreśla Zofia Gajewska.

Organizatorem konkursu była Szkoła Pod-
stawowa w Podbieli a Współorganizato-
rami: Urząd Gminy Celestynów, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie 
oraz Nadleśnictwo Celestynów. 

ZG

Uczniowie z klasy 1c- Wojtek Zapała i Ksawery Popis zostali uhonorowani od-
znaką „SUPERBOHATERA”!!! 
Prace plastyczne chłopców zostały wyróżnione w akcji informacyjno- edukacyj-
nej pn.”Bądź SUPERBOHATEREM” i można je podziwiać na stronie internetowej 
Wydziału Prewencji KSP. Jest to dla nas niezwykły zaszczyt, że Wojtuś i Ksawery 
są częścią naszej społeczności szkolnej. Gratulujemy sukcesu!

Nasi SUPERBOHATEROWIE!!!
W poniedziałek 21 czerwca szkołę w Celestynowie im. Bata-
lionu „Zośka” odwiedzili funkcjonariusze z Wydziału Prewen-
cji Komendy Stołecznej Policji, żeby przekazać nam wyjątkową 
nowinę.

Jestem z Mazowsza  
– to powód do dumy 

Hania Grochowska ze Szkoły Podstawowej w Podbie-
li nagrodzona przez Samorząd województwa.
Uczennica Szkoły Podstawowej w Podbieli, 7 letnia Ha-
nia Grochowska, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie 
literacko- plastycznym „Jestem z Mazowsza- to powód 
do dumy”. 
Do konkursu zgłoszono ponad 1000 prac! Pierwsze 
miejsce w kategorii wiekowej kl. I-III szkół podstawo-
wych to ogromny sukces.  23 czerwca podczas uroczy-
stej gali w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana 
Kiepury w Warszawie nagrody wręczyli marszałek Adam Struzik oraz wice-
przewodniczący sejmiku województwa Mirosław Adam Orliński.
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Kto w bibliotece gości, kradnie mądrości
8 czerwca Biblioteka Publiczna w Celestyno-
wie wystawiła w świetlicach w Dyzinie i Glinie 
bajkę promującą czytelnictwo „Kto w bibliote-
ce gości i kradnie mądrości”. Spektakl w wy-
konaniu aktorów z teatru „Maska” z Krakowa  
ukazał, jak niezwykły wpływ ma na dzieci ob-
cowanie z literaturą. Książki bowiem rozwijają 
ich wyobraźnię, zdolność myślenia, powięk-
szają zasób słownictwa i wiedzę o otaczają-
cym świecie. Jest to opowieść o tym, że każda 
przeczytana książka jest prawdziwą przygodą.

Po raz drugi Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej 
Wsi przestąpiła do ogólnopolskiego konkursu Moje spotkanie z dziec-
kiem syberyjskim i jego Japonią – z historią w tle. Syberia – Japonia 
– USA – Polska. Pomoc Japonii dzieciom polskim 1919–1922. Lekcja 
solidarności społecznej, organizowanego przez Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej w Krakowie. Partnerem Konkursu jest Social Welfare Corpora-
tion Fukudenkai w Tokio. Honorowy patronat nad Konkursem objęli Am-
basada Japonii w Polsce, Ambasada Polski w Japonii oraz Instytut Polski 
w Tokio, Konsul Honorowy Japonii w Krakowie. Konkurs był przestrzenią 
kreacji i interpretacji fikcyjnego „spotkania” z dzieckiem syberyjskim i miał 
odpowiedzieć na pytanie: Jak historia dzieci syberyjskich jest widziana  
i interpretowana przez młode pokolenie Polaków? Celem było też za-
poznanie dzieci i młodzieży z całej Polski z dziejami dzieci syberyjskich 
i rolą Japonii w ich uratowaniu w latach 1919-1922 oraz pomoc uczniom 
w zrozumieniu ponadczasowego znaczenia tej historii poprzez indywidu-
alne losy ludzkie.
Konkurs skierowany został do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej 
oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych i został podzielony na dwa 
etapy: tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący dzieje 
polskich dzieci syberyjskich i pomoc Japonii oraz konkurs form literackich, 
plastycznych, multimedialnych. 2 czerwca film o historii Polskich Dzieci Sy-
beryjskich - Weroniki Błaszczak, Malwiny Soszki oraz Mai Kozłowskiej 
(uczennic klasy VIIIa i VIIIb) zajął I miejsce w tym wyjątkowym konkursie. 
Uczniów w przygotowaniu pracy konkursowej wspierały: p. Katarzyna Do-
bosz oraz p. Kamila Kołtonowska.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłości!

Szkoła w Starej Wsi na 
pierwszym miejscu w kraju
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Projekt był podzielony na bloki tematyczne, w ramach których 
młodzież z Gminy Celestynów poznawała lokalne obszary 
leśne i rezerwaty przyrody przygotowując o nich materiały 
informacyjne. Odbyły się także szkolenia w Centrum Edukacji 
Leśnej w Celestynowie, podczas których Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze uczyły się m.in. zapobiegania zagrożeniom 
dla lasów i rezerwatów przyrody, wpływu zmian klimatycz-
nych na lasy oraz tego co członkowie MDP mogą zrobić dla 
zwiększenia bezpieczeństwa lasów i rezerwatów. W ramach 
projektu odbyły się także:
- konkurs plastyczny na najbardziej inspirujący plakat rezer-
watu przypisany do danej OSP,promujący rezerwat oraz 
Gminę Celestynów.

W trakcie projektu Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  
z Gminy Celestynów działające przy Ochotniczych Strażach 
Pożarnych czyli OSP Podbiel, OSP Regut, OSP Zabieżki, OSP 

Poznaj i zadbaj o bezpieczeństwo
Gmina Celestynów, przy wsparciu Fundacji Europa 112 z Otwocka, Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Celestynowie oraz Nadleśnictwa Celestynów przygotowała i zrealizowała edukacyjny 
projekt pod nazwą „Poznaj i zadbaj o bezpieczeństwo lasów oraz celestynowskie rezerwaty przy-
rody” skierowany do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych promujący ekologię oraz kulturę dbania 
o przyrodę.

Dyzin, OSP Dąbrówka oraz OSP Celestynów odwiedziły lokal-
ne rezerwaty przyrody, w tym obszary Natura 2000 takie jak : 
BAGNO CAŁOWANIE, ŻURAWINOWE BAGNO, CZARCI 
DÓŁ, BOCIANOWSKIE BAGNO, CELESTYNOWSKI GRĄD  
i GOŹDZIKOWE BAGNO, gdzie zaprezentowali umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń i ich likwidacji. Warto dodać, że 
młodzież uczyła się także jak zabezpieczyć las przed poża-
rem i jak go ugasić. Dowiedziała się także o obecnie do-
stępnych aplikacjach na smartfony takich jak Mobilny Bank 
Danych o Lasach ułatwiających poruszanie się po nich oraz 
sprawdzenie gdzie np. znajdują się rezerwaty przyrody. 
Projekt miał na celu: Przygotowanie młodego pokolenia do 
kultury nawyków i przyzwyczajeń życia w blisko natury, by-
cia miłośnikiem przyrody, Poznanie celestynowskich rezer-
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Poznaj i zadbaj o bezpieczeństwo
watów przyrody, wypracowanie codziennych nawy-
ków i przyzwyczajeń szanowania przyrody i jednym 
z podstawowych celów projektu było wyjście dzieci  
i młodzieży z domów, obcowanie na świeżym powietrzu 
- jako nieodłączny element spędzania wolnego czasu, 
szczególnie w czasie trwania pandemii. Projekt ma 
znaczenie wielozadaniowe i horyzontalne, związany  
z edukacją młodych ludzi w zakresie ochrony przyrody, 
zdrowia i bezpieczeństwa, oraz  kształtowaniem po-
staw społecznych młodych ludzi.

20 czerwca 2021 r. w Centrum Edukacji Leśnej w Ce-
lestynowie odbyła się uroczystość podsumowująca 
projekt. Udział w niej wzięli zaproszeni goście, m.in. 
Poseł Bożena Żelazowska, przedstawiciele MDP   
z OSP Wólka Mlądzka oraz OSP Otwock -Jabłon-
na. Uroczystość zakończenia projektu i podsumo-
wanie prowadził Michał Niemiec, który uświetnił 
zakończenie projektu  krótkim koncertem muzycz-
nym. Koordynatorem projektu był Pan Mariusz 
Zabrocki były Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Otwocku. W programie zakoń-
czenia projektu przewidziano złożenie kwiatów 
oraz zapalenie zniczy pod pomnikiem „Golgota 
leśników polskich”, wręczenie nagród laureatom 
konkursu plastycznego oraz fotograficznego „Przy-
roda wokół nas”. Nagrodzono również drużyny, 
które dzień wcześniej dokonały prezentacji obsza-
rów chronionych oraz przedstawiły inscenizacje 
akcji prewencyjno-ratowniczych jednostek ochotniczej 
straży pożarnej. Patronat Honorowy nad wydarzeniem 
sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Pan Adam Struzik.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział.

Patronat medialny: 
Linia Otwocka, Celestynka. 
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Po raz pierwszy turniej rozegrany został 
w dwudniowej formule. W sobotę dru-
żyny rywalizowały ze sobą w dwóch 
grupach o awans do niedzielnych pół-
finałów. Z grupy „A” do fazy finałowej 
dostały się drużyny GOKiS Celesty-
nów oraz PVU Mińsk Mazowiecki zaś 
z grupy „B” zespoły „Z Kciuka” i KTS 
Flot Warszawa. W niedzielny poranek 
rozpoczęliśmy rywalizację w meczach 
półfinałowych. Pierwsze spotkanie po 
zaciętym meczu, 2:1 wygrała drużyna 
„Z Kciuka”. Drugi mecz o awans do fi-
nału to równa walka, jednak więcej zim-
nej krwi i pewności w grze zachowała 
drużyna z Warszawy i to oni wygrali 
całe spotkanie 2:0. Mecz o 3 miejsce 
to popis gry gospodarzy GOKiS Cele-
stynów, którzy w dwóch setach poko-
nali drużynę z Mińska Mazowieckiego. 
Mecz Finałowy był wyrównany tylko  
w pierwszej fazie spotkania, dzięki do-
brej zagrywce i skutecznym obronom 
zespół KTS Flot Warszawa wywalczył 
pierwsze miejsce w turnieju. Puchary i 
pamiątkowe medale wręczyli Witold 
Kwiatkowski Wójt Gminy Celestynów 

SPORT

Turniej siatkówki  
rozstrzygnięty

12 i 13 czerwca w budynku Hali Sportowej w Celestynowie odbył się Turniej Siatkówki o Puchar Wój-
ta Gminy Celestynów, w którym wzięło udział osiem drużyn.

oraz Joanna Mokrzycka p.o. 
Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Celestynowie. 
Patronatem medialnym turnieju 
była „Celestynka”, „iOtwock”  
i „Halootwock”. Podziękowania 
dla wszystkich, którzy pomogli  
w organizacji turnieju złożył Wójt 
Gminy Celestynów, a zespołowi 
KTS Flot Warszawa pogratulo-
wał zwycięstwa.

FINAŁ
KTS Flot Warszawa – Z kciuka 
2-0 ( 25:16,25:18)
MECZ O 3 MIEJSCE
GOKiS Celestynów – PVU Mińsk 
Mazowiecki 2-0 ( 25:13,25:14)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. KTS Flot Warszawa
2. Z Kciuka
3. GOKiS Celestynów
4. PVU Mińsk Mazowiecki
5. Zbieranina
6. W-wa volley
7. Niewidomi Kielce
8. GOKiS II
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SPORT

Zespół seniorski przeżywał w maju zmia-
nę na stanowisku trenera. Dawida Koło-
dziejczyka zastąpił Mateusz Hajdacki. 
Zmiana spowodowana była słabszą 
formą zespołu. Ciężko jest w takiej sy-
tuacji o stabilizację w zespole i utrzy-
manie równej formy. Innym problemem 
okazała się wąska kadra zespołu co w 
połączeniu z pauzami z powodu kartek 
i kontuzjami przyprawiało nowego tre-
nera o niemały ból głowy. Mimo wszyst-
ko zespół odniósł porażki z zespołami 
pierwszej czwórki a więc z Halinowem 
(1-2), Złym Warszawa (6-1), Advitem 
Wiązowna (8-0) i PKS Radość (4-1). 
Zdobycze punktowe to remisy z Krza-
kami Czaplinkowskimi (1-1) i Józefovią 
II (2-2) oraz zwycięstwa z Promnikiem 
Łaskarzew (1-2) i Amigos Warszawa 
(7-1). Zespół plasuje się na bezpiecz-
nej dziewiątej pozycji z dorobkiem 32 
punktów. Na koniec sezonu Bór czeka 
jeszcze zaległe derbowe spotkanie  
z CKSem Celestynów. Bez względu na 
tabelę ten mecz będzie emocjonującym 
zwieńczeniem całego sezonu.

Za nami pierwsze historyczny mecz drużyny Żaków 2014/15 najmłodsza dru-
żyna  naszego klubu rozegrała pierwszy i od razu wyjazdowy sparing. 

Po kilku miesiącach treningów zespół  wybrał się do Otwocka na pierwszy sparing. 
Gościliśmy na Orliku w Otwocku, na którym na co dzień trenuje OKS Champion 
Otwock. Celem takich spotkań jest  oswojenie się zawodników z  rywalizacją spor-
tową, oraz sprawdzenie umiejętności  piłkarskich poszczególnych zawodników . 
Należy zaznaczyć, że szansę gry w takich spotkaniach  dostają wszyscy zawodnicy 

trenujący w klubie.  Na tym etapie dla trenerów wyniki nie mają żadnego znaczenia, 
na to przyjdzie jeszcze czas.  Na pochwałę zasługują wszyscy zawodnicy, którzy  
stawili się na boisku nie zważając na potworny upał, który dał się we znaki  wszyst-
kim zawodnikom.  Pierwszy mecz pokazał też, jak dużo pracy przed zespołem, który 
już we wrześniu rozpocznie rywalizację sportową  w  rozgrywkach ligowych Ma-
zowieckiego Związku Piłki Nożnej.  

AN

Rocznik 2005 
w czubie tabeli

Zespół  
seniorów  
z nowym  
trenerem

Sezon 2020/21 zbliża się ku końcowi. Jednak im bliżej końca, 
tym większa presja na zespole Boru Regut z rocznika 2005. 
Podopieczni trenera Hajdackiego są w ścisłym czubie tabeli 
a w momencie pisania tego artykułu mają jeszcze dwa mecze 
z drużynami walczącymi o awans i jeden z przedostatnią dru-
żyną. Sytuacja byłaby może inna ale niestety przydarzyły się 
porażki z Wichrem Kobyłka ( 6-3) i Deltą Warszawa ( 7-1).  
W oby przypadkach zespół nie mógł skorzystać ze wszystkich 
zawodników ponieważ część z nich wspomaga jeszcze zespół 
seniorski, gzie także są ważnymi ogniwami. Przegrane sprawi-
ły, że Bór stracił pozycję lidera którą zajmował od 1 kolejki.  
W obecnej sytuacji z 21 punktami RKS jest na drugim miejscu, 
tracąc 3 punkty do lidera. Oczywiście oprócz porażek były 
zwycięstwa, jak choćby wysokie 2-9 z Mazurem Karczew. 
Ostatnie kolejki sezonu zapowiadają się więc bardzo ciekawie. 

Najmłodszy zespół   
klubu BÓR Regut już gra
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Stanowisko Wójta  i Rady Gminy Celestynów 
z dnia 27 maja br.w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie 

Celestynów oraz planowanych zmian w gospodarce odpadami

Gmina Celestynów sprzeciwia się 
planowanym przez rząd kolejnym 
zmianom, w których planowane jest, 
by gminy były zobowiązane do finan-
sowania systemu gospodarki odpada-
mi. Przerzucenie kosztów na jednostki 
samorządu terytorialnego, które będą 
musiały za deficyt  w budżecie zapła-
cić same, jest złym rozwiązaniem. 

Rada Gminy Celestynów po raz ko-
lejny wyraża swoje zaniepokojenie 
problemami występującymi w zakresie 
funkcjonowania systemu gospodar-
ki odpadami komunalnymi. Wszelkie 
dotychczasowe działania rządzących 
przyczyniają się niestety do ciągłe-
go wzrostu cen odbioru i zagospo-

darowania odpadów komunalnych, 
co przekłada się na bardzo wysokie 
opłaty ponoszone przez mieszkań-
ców. Obecnie stawka za odpady ko-
munalne miesięcznie od mieszkańca 
w Gminie Celestynów wynosi 35,00 
zł od osoby. Jest to wysoka stawka. 
Wszystkie dotychczasowe zmiany 
ustawy prowadziły do coraz więk-
szych kosztów i większych problemów, 
dlatego wnosimy o zastosowanie roz-
sądnych zmian. 

Apelujemy, by rząd wprowadził  roz-
szerzoną odpowiedzialność produ-
centów towarów, co powinno zmniej-
szyć ilość odpadów, a jednocześnie 
cenę za ich odbiór i utylizację. Wno-

simy o dokładne przeanalizowanie 
również poprzednich stanowisk samo-
rządów i wprowadzenie korzystnych 
zmian zarówno dla mieszkańców jak 
również dla środowiska naturalnego. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego 
Rady Gminy Celestynów do przeka-
zania powyższego stanowiska: Pre-
zesowi Rady Ministrów; Marszałkowi  
Sejmu RP; Marszałkowi Senatu RP; 
Posłom i Senatorom z Województwa 
Mazowieckiego; Ministrowi Środo-
wiska; Wojewodzie Mazowieckiemu; 
Marszałkowi Województwa Mazo-
wieckiego; Samorządom Gminnym  
z Województwa Mazowieckiego.

WYNIKI KONKURSU NA HASŁO 
PROMUJĄCE KOMPOSTOWANIE 

ODPADÓW

W konkursie na hasło wpłynęło 30 zgłoszeń, spośród których 
komisja w składzie pracowników Referatu Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony 
Cywilnej, Urzędu Gminy w Celestynowie wyłoniła 1 hasło 
główne oraz przyznała 2 wyróżnienia.
Zwycięskie hasło: „Odpadki kompostujesz, życie planety ra-
tujesz” - Jan Pizoń
Wyróżnienie: „Bio odpadków do worka nie wkładaj, kom-
postuj i sąsiadów do tego namawiaj” - Anna Komarzewska
Wyróżnienie: „Kompostownik fajna sprawa w EKO domu to 
podstawa.” - Władysław Floriańczyk.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy.

WYNIKI KONKURSU NA PLAKAT  
ZACHĘCAJĄCY DO KOMPOSTOWA-

NIA ODPADÓW

W konkursie na plakat wpłynęło 15 prac, spośród których 
komisja w składzie pracowników Referatu Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony 
Cywilnej Urzędu Gminy w Celestynowie wyłoniła 4 prace.

- Praca wykonana przez Natalię, Wojtka i Iwonę Zawadka
- Praca wykonana przez Leosia Roguskiego
- Praca wykonana przez Agnieszkę i Julię Wawer
- Praca wykonana przez Błażeja i Karola Grzeszczuk
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w kon-
kursie. Prace były bardzo ciekawe.

Zwycięzcom gratulujemy.
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– Nieustannie się rozwijamy, szkolimy i dzielimy się swoją 
wiedzą przez porady pielęgnacyjne dla naszych Klientów w 
„domowym” zaciszu. Pracujemy na profesjonalnych markach, 
które nie zawodzą – mówi Anna Zawadzka z wykształcenia 
ekonomista i europeista. Absolwentka Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Od 14 lat prowadzi własną działalność gospodar-
czą. Wieloletni manager z dużym doświadczeniem zdobytym  
w polskim oddziale w Warszawie należącym do jednej z naj-
większych amerykańskich firm z branży finansowej Prudential 
Financial w Newark – mieście w stanie New Jersey w Stanach 
Zjednoczonych. 
- Walczymy z niedoskonałościami. Usuwamy defekty i za-
trzymujemy działanie czasu. Odmładzamy i stosujemy meto-
dy anti-aging. Przywracamy piękny wygląd skórze, gdy po-
trzebuje szczególnej opieki. Stosujemy indywidualne terapie. 
Upiększamy dłonie i stopy. Wzmacniamy płytkę paznokcia. 
Wykonujemy manicure i pedicure, a także zabiegi upiększają-
ce na brwi i rzęsy. Wykonujemy makijaże. Usuwamy zbędne 
owłosienie. Relaksujemy ciało i dbamy o piękny wygląd wło-
sów. Wykonujemy klasyczne strzyżenia. Czarujemy idealne 
upięcia. Dobieramy koloryzację do typu urody. Regenerujemy 
i odżywiamy włosy, aby odzyskały blask. – podkreśla Anna 
Zawadzka i dodaje, że Salon Urody Lawenda stworzyła  
z miłości do piękna i ludzi. Chciała aby było to miejsce, do 
którego sama chętnie by przychodziła, a zabiegi dedykowa-
ne w Salonie sprawią, że każda osoba która skorzysta z usługi 
poczuje się wyjątkowo. 

LAWENDOWA URODA

Szczegóły usług na stronie:  
www.salonlawenda.pl  

Kontakt: tel. (22) 243-59-22  
i (22) 735-464-626 

ul. Osiecka 2 Celestynów

NASI PRZEDSIĘBIORCY
Salon Urody Lawenda został stworzony, jak mówi właścicielka Anna Zawadzka, z myślą o oso-
bach, które chcą dbać o swój wygląd w przyjaznej i intymnej atmosferze. Od 2017 roku funkcjonuje  
w Celestynowie przy ul. Osieckiej 2 i cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko pań, ale też pa-
nów. Jest to bowiem salon, w którym wykwalifikowana kadra, mająca do dyspozycji nowoczesne 
specjalistyczne narzędzia dba nie tylko o paznokcie i makijaż, ale też o włosy, a także o relaks ciała.

USŁUGI MEDYCZNE 
Firma dba nie tylko o urodę, ale też o zdrowie. Przy ul. Św. Kazimierza 14 
świadczone są usługi medyczne. M.in. pobieranie krwi do badań laborato-
ryjnych, pobieranie wymazów bakteriologicznych, SARS-COV, wykonywa-
ne są też zastrzyki: domięśniowe, podskórne i dożylne. Usługi świadczone 
są stacjonarnie w punkcie, natomiast firma oferuje również dojazd do ludzi 
chorych leżących w domu. Wszystkie zabiegi wykonuje dyplomowana pie-
lęgniarka Monika Szczekot, która jest koordynatorem punktu oraz trzy inne 
dyplomowane pielęgniarki.

Szczegóły na profilu: SalutaMed Celestynów, tel. 606 819 065
Celestynów ul. Św. Kazimierza 14 

Punkt Pobrań Partnerski 
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7.00 - 12.00 

sob. 8:00-12.00, tel.: 606 819 065



28 ROK ŻYCZLIWOŚCIwww.celestynow.pl      czerwiec nr 6 (270)/21  

ŚWIĘTO „ZOŚKI”


