1

CELESTYNÓW DĄBRÓWKA DYZIN JATNE GLINA LASEK OSTROWIK OSTRÓW PODBIEL POGORZEL PONURZYCA REGUT STARA WIEŚ TABOR ZABIEŻKI

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1506-395X

maj nr 5 (281)/22

10.600.000,00 na
rozbudowę Szkoły
w Starej Wsi
nr 5 (281)/22
GminamajCelestynów
Solidarna z Ukrainą

www.celestynow.pl

70 LAT GMINY CELESTYNÓW

INFORMACJE

2

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Celestynów,
niezwykle miło mi poinformować,
że nasze prawie 2 letnie starania o środki finansowe na priorytetowe inwestycje zakończyły się

Trwa budowa kanalizacji - str. 5

zadania z zakresu ochrony środowiska. Po raz kolejny Polskie Sieci
Energetyczne nagrodziły projekty
z Gminy Celestynów, tym razem projekt Samorządowego Przedszkola
w Celestynowie: „Ogród zmysłów,
czyli budowa ogrodu do wielozmysłowego poznawania świata z wykorzystaniem naturalnych zasobów
otaczającej przyrody”, przyznając
20 tys. zł. na to przedsięwzięcie.
Drodzy Państwo - robimy wszystko
co w naszej mocy, aby Gmina dalej dynamicznie się rozwijała w celu

19 czerwca odbędzie się III edycja
Gminnego Dnia Bezpieczeństwa
z licznymi atrakcjami. W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2021/2022
wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom administracyjnym i Rodzicom składam
najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną cenną
współpracę i zaangażowanie w edukację oraz życzę
by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Uczniom gratuluję promocji
i życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji.

wielkim sukcesem. 30 maja br.
otrzymaliśmy informację, że
wniosek Gminy Celestynów
do Polskiego Ładu o dotację
na rozbudowę szkoły w Starej
Wsi został pozytywnie rozpatrzony. Pozyskaliśmy na ten cel
10.600.000,00 zł, co znacząco przyspieszy wykonanie tej
inwestycji. Dodatkowo z tego
Kolejne warsztaty dot. Strategii Rozwoju Gminy samego Rządowego Progra- str. 12
mu zdobyliśmy 5.000.000,00
zł. na przebudowę dróg
gminnych. W tym miejscu pragnę polepszania komfortu
gorąco podziękować wszystkim i jakości życia mieszosobom, które przyczyniły się do kańców.
Uprzejmie
tego znakomitego osiągnięcia. To zapraszam do udziału
jeszcze nie koniec bardzo dobrych w różnych, ciekawych
wiadomości, otóż Województwo wydarzeniach z okazji
Mazowieckie wsparło Gminę sumą Jubileuszu 70 – lecia
181 tys. zł na zadania sołeckie oraz Gminy Celestynów. Już

Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski

79. rocznica Akcji pod Celestynowem - str. 16-17
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15.600.000,00 ZŁ
NA ROZBUDOWĘ SZKOŁY
I PRZEBUDOWĘ DRÓG
30 maja Prezes Rady Ministrów ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Celestynów znalazła się w gronie beneficjentów i otrzymała dofinansowanie na rozbudowę
szkoły w Starej Wsi 10.600.000,00 zł i infrastrukturę drogową 5.000.000,00 zł.
Od ponad 4 lat Gmina prowadzi wiele różnych działań zmierzających do rozbudowy szkoły
w Starej Wsi w celu poprawy warunków nauki dzieci i młodzieży
oraz pracy nauczycieli. Działania te szły równolegle, pierwsze
ukierunkowane były na pozyskanie nieruchomości gruntowej od
Lasów Państwowych pod nowy
budynek, zakończone sukcesem
w 2020 r. oraz opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z pozwoleniem na budowę, która jest już w fazie
końcowej. Drugie działania ukierunkowane były
na pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację tej inwestycji, które również zakończyły się
ogromnym sukcesem w postaci 10 600 000,00
zł z Polskiego Ładu. Planowany zakres inwestycji
obejmuję dobudowę nowego skrzydła szkoły
i jednocześnie budowę nowego przedszkola – patrz zdjęcie. Serdecznie dziękujemy za
wielkie zaangażowanie i nieocenione wsparcie wszystkim, którzy wzięli aktywny udział
w pozyskaniu w/w. funduszy. W szczególności
dziękujemy Posłom na Sejm RP Anicie Czerwińskiej, Dariuszowi Olszewskiemu i Bożenie Żelazowskiej, Ministrom Michałowi Dworczykowi
i Ireneuszowi Zysce, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi,
Radnemu Sejmiku Michałowi Prószyńskiemu,
Profesorom Sylwestrowi Porowskiemu, Stanisławowi Filipkowi i Krystynie Śliwińskiej, Barbarze
Drożyńskiej, Dyrektor szkoły Elżbiecie Osuch,
Nauczycielom, Pracownikom administracji, Rodzicom, a przede wszystkim Ryotaro Sakamoto
i Monice Zachaj, Uczniom, Kierownikowi ZOSz
Edycie Wrzosek, Kierownikowi Referatu IZiFZ
Urzędu Gminy Katarzynie Bojanowskiej-Niewczas.
www.celestynow.pl
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Gmina pozyskała 181 000,00 zł od Mazowsza
Miło nam poinformować, że Gmina
Celestynów pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania dotyczące
aktywizacji sołectw oraz ochrony środowiska. Łączna wartość wsparcia to
ponad 181 tys. złotych!
W ramach poszczególnych programów wsparcie wynosi:
• 41.512,00 zł na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały
antysmogowej,
• 40.000,00 zł na wsparcie dla
sołectw: Jatne, Ostrowik, Pogorzel oraz Stara Wieś,
• 100.000,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych.

20 TYS. ZŁ DLA PRZEDSZKOLA
W CELESTYNOWIE NA „OGRÓD ZMYSŁÓW”

Zakończyła się ocena wniosków
nadesłanych do I tury IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Projekt „Ogród Zmysłów
– budowa ogrodu do wielozmysłowego poznawania świata
z wykorzystaniem naturalnych
zasobów otaczającej przyrody”,
opracowany przez Przedszkole w Celestynowie zyskał uznanie i został nagrodzony grantem
w wysokości 20 000 zł. Jest to
już trzeci, nagrodzony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne
(PSE) projekt wygrany przez
Przedszkole! Główną ideą projektu jest stworzenie ogrodu,
który poza funkcją rekreacyjną
spełniać będzie także funkcję terapii oraz nauki dla dzieci i osób
niepełnosprawnych.
Ogród
będzie wspomagać rozwój
dzieci poprzez wielozmysłowe
poznawanie świata z wykorzystaniem naturalnych zasobów
otaczającej nas przyrody. Wizyty w „Ogrodzie zmysłów”
będą świetnym „treningiem”
sensorycznym poprzez dostarczenie bodźców wszyst70 LAT GMINY CELESTYNÓW

kim zmysłom, co przyczyni się do
właściwego funkcjonowania psychomotorycznego dzieci. „Ogród
zmysłów” będzie ogniwem dopełniającym i wspierającym pracę
z dziećmi z „wyzwaniami”, jak również dodatkową stymulacją dla dzieci
o prawidłowym rozwoju. Będzie on
podzielony na strefy: zapachową,
wzrokową, słuchową i smakową,
które w naturalny sposób pobudzą
rozwój dzieci oraz wprowadzą
w świat przyrody i ekologii. Będzie

również miejscem wyciszenia się
i odpoczynku. Wygrane środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń stymulujących zmysł wzroku
i słuchu oraz doskonalących umiejętności komunikacyjne dzieci. Realizacja „Ogrodu Zmysłów” możliwa
będzie dzięki pozyskanym wcześniej
środkom z funduszu sołeckiego oraz
grantu z PSE.
Tym czasem „Ogród zmysłów” jest
w sferze projektowania i zbierane są
fundusze na jego budowę.
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TRWA KANALIZOWANIE
Gmina Celestynów kontynuuje realizację projektu pn.
„Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie
gminy Karczew i Celestynów - etap II, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o wartości ponad 42 mln zł. To największe dotychczasowe dofinansowanie na budowę kanalizacji w naszej Gminie
i wynosi ono ok. 22 mln zł. Prace w miejscowości
Celestynów: Zlewnia przy ul. Witosa, Zlewnia przy
ul. Radzińska, ulice odchodzące od ul. Radzińskiej,
Pogorzel, Glina są już na ukończeniu. Powoli mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanej kanalizacji. Na niektórych obszarach czekamy jeszcze na
przyłączenie energii przez PGE do zasilenia przepompowni. Prosimy jednak mieszkańców o kontakt
z Gospodarką Komunalną (ul. Regucka 5 w Celestynowie, tel. 22 789 70 52) na zakończonych
odcinkach w celu uzyskania warunków technicznych do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
Obecnie trwają prace projektowe nad budową
kanalizacji w miejscowości Lasek i podłączeniem

do sieci osiedla mieszkaniowego na terenie jednostki wojskowej w Celestynowie. Prace budowlane powinny rozpocząć się w drugiej połowie bieżącego roku. W chwili obecnej budowana jest też
kanalizacja w miejscowościach Dąbrówka i Stara
Wieś. Prace prowadzone są na ul. Mazowieckiej, Młodej, Kościelnej, Okolskiej, Pogorzelskiej
w Dąbrówce i na ul. Parkowej w Starej Wsi. Tymczasowo powinna się też poprawić przejezdność
ul. Mazowieckiej w Dąbrówce i ul. Dąbrowieckiej
w Starej Wsi. Po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej w tych drogach wykonawca przykryje ubytki powstałe w wyniku prac nawierzchnią asfaltową.
Warto zaznaczyć, że roboty na tej drodze potrwają
jeszcze przez najbliższe miesiące, gdyż niezwłocznie po wykonaniu kanalizacji inny wykonawca na
zlecenie Powiatu Otwockiego będzie przebudowywał chodnik oraz wykona nową docelową nakładkę
asfaltową. W związku z tym przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o szczególna ostrożność wszystkich uczestników ruchu drogowego.

www.celestynow.pl
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SPOTKANIE W SPRAWIE
ROZBUDOWY SZKOŁY W STAREJ WSI

17 maja w Urzędzie Gminy
Celestynów odbyło się spotkanie dotyczące przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci
Syberyjskich w Starej Wsi.
W spotkaniu uczestniczył:
Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski, Projektant
Jarosław Romański, Dyrektor
Szkoły Elżbieta Osuch, Przewodniczący Społecznego
Komitetu Rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Starej Wsi
Rafał Jarząbek, Kierownik
Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy
Zewnętrznych Katarzyna Bojanowska - Niewczas, Kierownik Zakładu Obsługi Szkół Edyta Wrzosek, Doradca
techniczny Jarosław Olszewski, Sołtys Sołectwa Dyzin
Anna Linowska oraz pracownik Referatu Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Ilona
Kruszelnicka.

Na spotkaniu omówiono zgłoszony w dniu 22.04.2022
r. do Starostwa w Otwocku projekt budowlany. Pan Romański przedstawił próbki materiałów PCV na podłogi
oraz schody. Gmina Celestynów jest coraz bliżej uzyskania pozwolenia na rozbudowę szkoły. Po spotkaniu
odbyło się wprowadzenie wykonawcy na budowę.
I. Kruszelnicka

PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ
UL. KOLEJOWEJ W STAREJ WSI!
W 2021 r. Gmina Celestynów złożyła wniosek,
a w tym roku otrzymała dofinansowanie w wysokości
279 564,68 zł na przebudowę ul. Kolejowej w Starej Wsi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. To już druga ulica w Starej Wsi, na którą Gmina pozyskała dofinansowanie (w 2019 r. była to ul.
Krasińskiego). 25 maja 2022 r. podpisano umowę
na przebudowę ul. Kolejowej w Starej Wsi. Wykonawcą prac została firma Tomiraf Sp. z o.o. Sp. k.
Wartość podpisanej umowy wynosi 396.751,04 zł.
Wykonawca w terminie do połowy sierpnia 2022 r.
wykona przebudowę ok. 190 mb drogi. Przebudo-

wa polegać będzie na wykonaniu podbudowy drogi,
nawierzchni jezdni z asfaltu, chodnika z kostki brukowej
i zjazdów z drogi.
Celem przebudowy ul. Kolejowej w Starej Wsi jest poprawa infrastruktury drogowej szczególnie w rejonie wzmożonego ruchu przy stacji kolejowej, tym samym stworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego,
ale przede wszystkim jednak poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców.
A. Dębiec

70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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ŚRODKI POMOCOWE
NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Dzięki wielkiemu sercu naszych
mieszkańców na terenie Gminy Celestynów znalazło opiekę i dach
nad głową ponad 300 uchodźców
z Ukrainy. Po 21 kwietnia br. 99
mieszkańców złożyło do Urzędu
Gminy wnioski o wypłatę świadczenia na wyżywienie i zakwaterowanie. Urząd natychmiast wystąpił do
Wojewody Mazowieckiego o środki
finansowe z Funduszu Pomocy refundujące zakwaterowanie i wyżywienie. Pieniądze wpłynęły do urzędu
w połowie maja i dzięki dużemu zaangażowaniu kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej natychmiast zostały przelane na
konta wnioskodawców. Do zamknięcia
numeru Celestynki GOPS wypłacił ok.

500 000,00 zł a kolejne wnioski będą
realizowane na bieżąco.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że cały czas czynny jest punkt
wydawania żywności i pomocy rze-

7

czowej dla obywateli Ukrainy działający na Hali Sportowej w Celestynowie, ul. Koprowskiego 2, otwarty
w każdy wtorek i czwartek od godz.
14.00 do 16.00.

REKREACYJNY STAW W CELESTYNOWIE
Trwają prace nad rewitalizacją tzw.
„Stawu księdza” w Celestynowie.
Grupa parafian postanowiła zlikwidować cuchnące wysypisko śmieci,
którym od lat był staw. Koparki przystępując do pogłębienia natrafiły na
olbrzymi śmietnik: opon, butelek, materacy z zardzewiałymi sprężynami,
butów, lodówek… Ponadto natrafiły
na ponad metrową warstwę rozkładającej się mazi. - Wszystko to
zostało wydobyte i wywiezione
na odpowiednie składowiska –
mówi jeden ze społecznych organizatorów całego przedsięwzięcia.
– Aktualnie ubijamy dno i obrzeża stawu, który wkoło będzie miał
pobudowaną ścieżkę z płytek,
a od strony ul. Wrzosowej będzie
łagodne zejście z niewielkiej plaży do wody. Natomiast od strony
przeciwnej i od ulicy, staw będzie
ogrodzony niewysoką barierką,
a na środku jego ma być fontanna. Całe przedsięwzięcie, za zgodą proboszcza celestynowskiej
parafii ks. Mirosława Wasiaka,
www.celestynow.pl
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realizują społecznie parafianie
i członkowie celestynowskiego
Koła Wędkarskiego, którzy, po
oddaniu do użytku jeziorka, będą
się nim opiekować i przez 24 godziny na dobę kontrolować zainstalowany tu monitoring. Ponadto
wędkarze zobowiązali się zarybić i dokarmiać ryby, które, kiedy
osiągną odpowiednią wielkość,
każdy będzie mógł „sportowo”
łowić – podkreślił mój rozmówca,
który prosił o anonimowość. Przewidywane zakończenie wszystkich

prac i instalacji ma mieć miejsce
w przyszłym roku. Należy podkreślić, że wszelkie koszty związane
z inwestycją pokrywają parafianie,
jednocześnie apelują do mieszkańców gminy, a głównie Celestynowa, o finansowe wsparcie. Kontakt
z proboszczem ks. M. Wasiakiem.
Osoby, które martwią się o kaczki,
które w trzcinach stawu żerowały,
informujemy, że znalazły one równie
pożywne żerowiska w Jeziórku, Żółwiu i na Bagnie w Całowaniu.

70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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Radni uchwalili...
Majowa sesja zaraz po przyjęciu
porządku obrad rozpoczęła się miłą
uroczystością. Wójt Witold Kwiatkowski, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy, Romualda
Ziętali, Kierownik Zakładu Obsługi
Szkół Edyty Wrzosek, wręczył powierzenia Elżbiecie Osuch na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi na
drugą kadencję oraz Marioli Kublik
na Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.
W dalszej kolejności, już stałym try-

bem, przebiegała sesja. Była długa, gdyż zawierała wiele trudnych,
ale niezwykle istotnych uchwał, jak
choćby uchwała ustalająca wzrost

stawek za odbiór odpadów komunalnych (szczegóły na str. 9). Inną
ważną uchwałą jest przystąpienie
do sporządzenia Strategii Rozwoju

70 LAT GMINY CELESTYNÓW

Gminy Celestynów na lata 202230 oraz określenia szczegółowego
trybu i harmonogramu opracowania
projektu strategii, w tym trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy. Radni,
ponadto ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków
OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych,
szkoleniach, bądź ćwiczeniach pożarniczych, w wysokości 15,00 zł za
każdą godzinę. Rada Gminy również jednogłośnie przyjęła uchwałę
o udzieleniu pomocy rzeczowej
dla społeczności lokalnej miasta
Gliniany w obwodzie lwowskim
w Ukrainie w związku z konfliktem
zbrojnym na terenie tego państwa,
polegającej na zakupie oraz przekazaniu rzeczy za kwotę 22.620,89
zł ze środków bieżących budżetu
Gminy. Ponadto radni jednogłośnie
wyrazili zgodę na zamianę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Celestynów
położoną w Celestynowie na nieruchomość stanowiącą własność
Skarbu Państwa będącą w użytkowaniu wieczystym Instytutu Wysokich Ciśnień „Unipress” Akademii
Nauk położoną w Lasku. W sprawach różnych wójt poinformował,
że Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie modernizacji boiska „Orlik”
w Celestynowie i budowę drogi tzw.
„przy drutach” w Glinie i Dyzinie.
maj nr 5 (281)/22 www.celestynow.pl
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GOSPODARKA ODPADAMI
Od 01 lipca 2022 r. czeka nas zmiana opłaty za odpady komunalne.
Stawka będzie wynosiła 36,00 zł
od osoby w przypadku zbierania
odpadów w sposób selektywny, natomiast ulga z tytułu kompostowania
odpadów będzie wynosiła 9,00 zł
od osoby czyli stawka 27,00 zł od
osoby. W kwietniu br. otwarty został
przetarg na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Celestynów”.
W postępowaniu płynęły 4 oferty.
Ceny zaoferowane przez firmy są
dużo wyższe niż w poprzednim postępowaniu, co niestety wpłynie na
wysokość opłaty za odpady komunalne.
Wielu z nas zapewne zastanawia
się dlaczego stawki za odpady są
tak wysokie i tak często się zmieniają. Odpowiedź na to pytanie niestety nie jest prosta i nie jest jednoznaczna. Na wzrost opłat wpływa

wiele czynników m.in.:
sytuacja jaka dzieje się obecnie na
rynku, koszt paliwa, koszty pracy;
znaczny wzrost ilości wytwarzanych
przez nas mieszkańców odpadów:
dla porównania poniżej łączna ilość
odebranych odpadów w 3 ostatnich
latach:
2019 r. – 2971 ton,
2020 r. – 3592 tony,
2021 r. – 4181 ton
pomimo dużej ulgi z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania
w nim bioodpadów oraz znaczącą
ilością osób, która korzysta z ulgi (ok
35% mieszkańców) ilość odebranych odpadów BIO tylko nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu do
dwóch ostatnich lat:
w 2020 r. – 1140 ton
a w 2021 r. – 1102 ton.
Zakładano, że ilość odpadów
zmniejszy się zdecydowanie;
systematyczny wzrost ustalanej przez

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
“opłaty środowiskowej” za składowanie odpadów, odprowadzanej
do Urzędu Marszałkowskiego przez
firmy wywożące odpady również
ciągle rośnie
2020 r. – 295,05 zł/Mg,
2021 r . – 301,84 zł/Mg,
2022 r. – 312,10 zł/Mg
ciągłe zmiany w przepisach, wzrastające wymagania stawiane firmom
odbierającym odpady, wpływa
również koszty związane z gospodarowaniem systemu.
Aby stawka nie rosła powinniśmy
ograniczyć te elementy, na które
mamy wpływ:
- ilość odpadów ogółem – używanie opakowań wielokrotnego użytku,
przemyślane zakupy;
- ilość odpadów BIO – jeszcze
większa ilość osób kompostujących,
rzadsze koszenie traw.

Zachęcamy do kompostowania
www.celestynow.pl
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SZKOŁA W STAREJ WSI
POMAGA UKRAINIE
19 maja w Szkole Podstawowej im. Polskich
Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi pakowano artykuły żywnościowe, napoje, pampersy, ubrania,
buty, reflektory, aparaty do wykrywania ciepła,
karmę dla zwierząt… itp.
Prywatnego busa użyczył Mirosław Dobek, (już po raz
trzeci), a dary zawiózł Paweł Kośmider wraz z żoną
Olgą, Ukrainką z pochodzenia mieszkającą w Dąbrówce. Dary pakowali uczniowie, nauczyciele i rodzice
z Ryotaro Sakamoto na czele, który za pieniądze przyjaciół z Japonii również zakupił wiele artykułów. Wiele
też rzeczy zostało zakupionych przez uczniów za pieniądze zarobione na sprzedaży ciast i wypieków rodziców, prowadzonych podczas przerw lekcyjnych. Część
też przynieśli rodzice. Nad całością akcji czuwała jak
zwykle dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Starej Wsi Elżbieta Osuch
- Olga z Liviu z Ukrainy jest mamą dzieci uczęszczających do szkoły w Starej Wsi – mówi Ryotaro. - Jej starszy
brat walczy obecnie na froncie wschodnim Ukrainy i dostarcza nam telefonicznie informacje, co najbardziej jest
aktualnie potrzebne. Zwierzyłem się jej, że mam wiele

współczucia dla osób walczących i osób, które uciekły,
by ratować dzieci.
Jestem w tym samym wieku co jej brat i żyję wraz z moimi
dziećmi i żoną w Polsce, podczas gdy on walczy o wolność na pierwszej linii frontu żyjąc w Polsce. Olga sama
z mężem przewozi zapasy na Ukrainę. Mam nadzieję,
że wrócą do domu cali i zdrowi, nie mogę się doczekać,
żeby zrobić, gdy wrócą, dobry domowy posiłek i położę na nim cebulę. To taki japoński zwyczaj. Nie mogę
przestać płakać. Niesamowite jak bardzo płaczę przez
ostatnie 3 miesiące a łzy płyną bez końca. Myślę, że oni
są moim 100 miliardami płaczu – podkreśla i ociera załzawione oczy. Ryotaro drogi, my wszyscy
mamy łzy, gdy myślimy o Ukraińcach, bestialsko
zabijanych przez putinowskich żołdaków.
AnKa
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CO NAS ŁĄCZY?
Studenci celestynowskiego Koła Seniorów, dzięki GOKiS, mieli okazję
25 grudnia wziąć udział w spotkaniu
z Ukrainką Oksaną Onufrijenko – nauczycielką języka polskiego w szkole w Krzywym Rogu w Ukrainie, która
w Celestynowie mieszka od trzech
miesięcy z matką i dwoma córkami.
Zaprezentowała ona wszystko to,
co nas Polaków, łączy. Rozpoczęła
od zarania tych dwóch narodów,
czyli od tworzenia się krajów: Polan
u nas i Rusi Kijowskiej w dzisiejszej
Ukrainie. Podobna jest też legenda,

mówiąca o trzech braciach: Lechu,
Czechu i Rusa a u nich: Kij, Szczek,
Horiw i siostrze Lybid. Bardzo podobne są także obchody świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, tyle
że w różnych terminach. W innych
też terminach Ukraińcy witają Nowy
Rok, bo już 31 grudnia, natomiast
Stary Nowy Rok obchodzą hucznie 14 stycznia. Innością jest kąpiel
w przeręblach 19 stycznia w święto
Wasyla, czyli Wodochryszcza, jakby
przypomnienie chrztu. Podobno nikt
nie choruje, a nawet nie ma kataru.

Takie i inne podobieństwa naszych
narodów przytoczyła Oksana.
Niespodziewanie na spotkanie przybył Ryotaro Sakamoto w towarzystwie
młodej dziewczyny, jak się okazało
córki Oksany. Ryotaro wręczył dziewczynie nowego laptopa, bo jak wyjaśnił poznał ją, gdy śpiewała ukraińskie
pieśni na Festiwalu Piosenki Harcerskiej, a w rozmowie z nim mówiła że
uczy się zdalnie wokalizy, ale przy
użyciu telefonu. Ryotaro, nie długo się
zastanawiał: kupił jej laptopa.
AnKa

SPOTKANIE Z PISARZEM
W ramach kolejnych zajęć Studenckiego Koła Seniorów odbyło się
11 maja spotkanie z Andrzejem Kamińskim – reporterem, pisarzem,
scenarzystą, redaktorem naczelnym miesięcznika „Celestynka”.
Podczas spotkania autor 14 pozycji książkowych, kilku scenariuszy filmowych i groteski scenicznej
„Przesilenie” opowiedział po krótce
swoją, jak to nazwał, ścieżkę twórczą, którą zaczął mając niespełna
18 lat. Podzielił się kilkoma fortelami,
jak „oszukał” cenzurę (w latach głębokiego PRL-u istniał Główny Urząd
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk).
– Pracując jako szef propagandy
Akademickiego Związku Sportowego, wraz z sekcją żeglarską, która
obchodziła jubileusz 25-lecia , postanowiliśmy wydać folder ukazujący historię i sukcesy żeglarzy pt:
„25-lecie sekcji żeglarskiej AZS”.
Cenzor przekreślił projekt okładki
i kazał zmienić tytuł, gdyż w tamwww.celestynow.pl
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tym roku obchodzono jakąś okrągłą rocznice powstania PRL, więc
żadne inne obchody nie mogły być
promowane. Cóż, kodem flagowym
na okładce napisaliśmy dwudziestopięciolecie, a tytuł tekstem: Sekcja
żeglarska AZS pozostał. Cenzor,
oglądając okładkę rzekł: - No, teraz
dobrze!
Autor opowiedział też o magii swoich filmów: „Wesele kołbielskie”
i „Żeńcy”, a więc jak przygotowywano amatorów do zagrania
przed kamerą, jak wyglądała praca na planie, jakie były przygody…
a także jak pokonywano trudności
ze zdobyciem funduszy. Na koniec
spotkania miała miejsce projekcja
filmu „Żeńcy”, a po jego obejrzeniu

studenci wysłuchali nieformalnego
hymnu Celestynowa pt: „Celestynów
to mój dom” ze słowami Andrzeja Kamińskiego i muzyką Jerzego
Derfla (można klip obejrzeć na You
Tube wpisując tytuł). Na bis autor
zaprezentował jeszcze film promujący Gminę Celestynów pt: „Pieszo
i rowerem”.

70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY

KOLEJNE WARSZTATY
DIAGNOSTYCZNE
10 maja odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne dotyczące przygotowania diagnozy niezbędnej do
stworzenia Strategii Rozwoju Gminy
Celestynów na lata 2022-2030.
W warsztatach, podobnie jak poprzednio, wzięło udział ponad 40
osób, w tym: mieszkańcy, sołtysi,
radni, przedstawiciele samorządu
gminnego, reprezentanci organizacji oraz różnych instytucji z terenu
Powiatu Otwockiego i nie tylko.
Na początku spotkania miały miejsce prezentacje oraz wystąpienia dotyczące Gminy Celestynów
przygotowane przez zaproszonych
reprezentantów różnych instytucji.
Wśród nich byli: Danuta Wolska-Rzewuska - Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Otwocku,
Anna Jamiołkowska - Kierownik
Nadzoru Wodnego w Górze Kalwarii (Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie), Marta

Żmiejko – Nadleśnictwo Celestynów (Centrum Edukacji Leśnej), Robert Belina – Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Zespołu Parków
Krajobrazowych, mł. bryg. Radosław Podgórski – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy
PSP w Otwocku.
Podczas warsztatów rozpoczęto
również dyskusję na temat problemów, potrzeb, zasobów własnych
oraz rozwiązań dotyczących 12 obszarów Strategii Rozwoju.

Wśród różnych zgłaszanych tematów, Wójt Gminy Witold Kwiatkowski, wsłuchując się w głosy mieszkańców, zwrócił uwagę na problem
zasięgu telefonii komórkowej oraz
konieczność jego poprawy, m.in.
w Pogorzeli i w Zabieżkach.
Kolejne warsztaty 24 maja
miały na celu przybliżenie
problemów w obszarach
bezpieczeństwa, demografii,
pomocy społecznej, gospodarki mieszkaniowej. Problemy referowali między innymi:
kierownik GOPS – Agnieszka
Wasążnik, kierownik Gospodarki Komunalnej – Lucyna
Komorowska, sekretarz Gminy – Krzysztof Boczarski, z-ca
kierownika referatu Ochrony Śro-
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dowiska – Mariola Obłoza, przedstawiciel Wojskowego Ośrodka
Farmacji i Techniki Medycznej, Bartłomiej Bandych – kierownik referatu
geodezji, dyrektor GOKiS – Joanna
Mokrzycka, kierownik referatu promocji – Michał Niemiec, skarbnik
Gminy Celestynów – Agnieszka
Kurek…Wszyscy prezentowali problemy i propozycje ich rozwiązania. Na podstawie ich prezentacji
opracowana zostanie Strategia
Rozwoju Gminy Celestynów na lata
2022-2030 i w połowie czerwca
opublikowana tak, by mieszkańcy
mogli się z nią zapoznać i podczas
konsultacji (terminy podane będą na
internetowej stronie Gminy) każdy
będzie mógł składać wnioski i swoje
propozycje.
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23 kwietnia sołectwo Ostrów brało udział
w akcji, „moja wieś czysta jest” w związku
z jubileuszem 70 lecia Gminy Celestynów.
Pogoda i humory nam dopisywały więc mogliśmy działać. Zebraliśmy 40 worków śmieci.
Wolontariusze po ciężkiej pracy odpoczęli
i posilili się przy ognisku a następnie rozegrali
mały meczyk - zmęczeni ale dumni z siebie.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
w akcję i dbają każdego dnia o naszą wspólną okolicę i Ziemię.
Wiesława Przedlacka sołtys wsi Ostrów

Harcerze pomagali sprzątać
Harcerze z 16 CDW „Żółte Stopy” oraz
mieszkańcy ul. Narutowicza w miejscowości Celestynów włączyli się w akcję Jubileuszowego Sprzątania Lasów.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców został posprzątany teren w okolicach Żółwiego Stawu w miejscowości Regut oraz
las w okolicach ul. Osieckiej w miejscowości Celestynów.
Dziękujemy za poświęcenie wolnego
czasu dla dobra ogółu oraz zachęcamy
innych do podobnych działań.

Nowe życie dla recyklingu
5 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-technicznego „Zwariowane... Pojazdy”
Szkoły Podstawowej w Podbieli, którego Gmina Celestynów była partnerem.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłów
na wykorzystanie materiałów recyklingowych
w przedstawionych pracach. Poniżej przedstawiamy listę laureatów.
Kategoria klas „0”: Zuzanna Szczęsna („Wesoły samolot”)
Kat. klas „1”: Igor Masny („Czołg Rudy 102”)
Kat. Klas „2”: Krystian Łagowski („Kosmiczny
Pojazd”)
Kat. Klas „3”: Wojciech Grochowski („Sokół
Millenium”)
Konkurs był elementem kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci prowadzonej
przez placówkę.
www.celestynow.pl
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Gratulujemy i życzymy sukcesów
Podczas majowej sesji Rady Gminy Wójt Witold Kwiatkowski wręczył powierzenie stanowisk dyrektorkom: Elżbiecie Osuch w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi i Marioli Kublik w Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Dyrektorka Elżbieta Osuch

Dyrektorka Mariola Kublik

Wspólnie pracujemy na sukces
naszych wychowanków i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja
i prestiż naszej Placówki w środowisku. Priorytetem w naszym
Zespole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie
do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego
ucznia: stwarzamy wszystkim wychowankom jednakowe szanse rozwoju, dobrze uczymy, mądrze
wychowujemy i wszechstronnie rozwijamy dostarczając wzorce zachowań międzyludzkich, koleżeństwa, przyjaźni i szacunku do drugiego człowieka.
Kształcimy postawy patriotyczne przejawiające się
w poczuciu silnej więzi emocjonalnej, społecznej
i kulturowej z własnym narodem, regionem, jego
historią i tradycją. Przygotowujemy uczniów do podejmowania właściwych decyzji, samodzielnego
myślenia, aktywnego udziału w życiu społecznym.
Staramy się o to, aby wychowankowie czuli się bezpiecznie, czerpali radość ze zdobywanej wiedzy,
a rodzice czerpali radość z rezultatów naszej
wspólnej pracy. Służymy wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniem, przygotowujemy wychowanków do odnoszenia sukcesów na dalszych szczeblach edukacji i w zmieniającym się świecie.

Prywatnie żona i matka dwóch synów,
społecznie drugą kadencję radna Gminy
Wiązowna i kurator społeczny przy Sądzie
Rodzinnym w Otwocku, a zawodowo nauczyciel i pedagog specjalny.
W moich działaniach, jako dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie priorytetem będzie: dbałość o wartości związane z patronem szkoły Mikołajem Kopernikiem, który był nowoczesnym uczonym i odważnym
człowiekiem szukającym prawdy o Wszechświecie. Jego
ustawiczne dążenie do wiedzy uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowie będą z dumą naśladować. Wiedzę
o patronie rozwiną przygotowując się do turnieju wiedzy o Mikołaju Koperniku, który będzie organizowany
w dniu święta szkoły, dążenie do podnoszenia przez uczniów
poziomu wiedzy poprzez postrzeganie ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się. Cele uczenia się i kryteria
sukcesu to podstawowe pojęcia dla oceniania kształtującego, którego wprowadzanie chcę kontynuować, dbanie
o uczniów zdolnych, poprzez angażowanie ich w różnorodne projekty edukacyjne oraz konkursy, jak też opieka
nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez właściwe dostosowanie metod pracy do możliwości
psychofizycznych uczniów, wprowadzenie od klas najmłodszych działań twórczych, rozwijających kreatywność
i logiczne myślenie (szachy, obserwacje mikroskopowe, lekcje
w terenie, doświadczenia, gry dydaktyczne itp.) oraz działań
mających na celu rozwijanie umiejętności promowania własnych dokonań, wprowadzenie programu czytania metodą
bostońską w celu rozwijania kompetencji językowych, wyobraźni oraz poprawy koncentracji uczniów, wychowanie
patriotyczne, kształtowanie postaw obywatelskich i dbałość
o utożsamianie się młodego człowieka ze środowiskiem lokalnym, dbałość o efektywne nauczanie języków obcych; dążenie do dwujęzyczności, podnoszenie kompetencji społecznych poprzez udział uczniów w programach edukacyjnych
np. Finansoaktywni – programie organizowanym przez Ministerstwo Finansów, Uczniowie poznają mechanizm działania podatków, dowiedzą się jaka ich część trafia do budżetu
gminy i co może dzięki temu powstać, systematyczne rozwijanie i modernizowanie bazy dydaktycznej według potrzeb
uczniów i pomysłów nauczycieli i promowanie działalności
w ramach wolontariatu, założenie Szkolnego Koła Caritas,
rozwijanie działającego szkolnego wolontariatu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Starej Wsi
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Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie
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Rozśpiewany Celestynów
JUBILEUSZOWY RAJD ROWEROWY

Wracamy do świeżych jeszcze
wspomnień z 21 maja i publikujemy listę laureatów Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Rozśpiewany
Celestynów”!
KATEGORIA ZESPOŁOWA
Grupa wiekowa: przedszkolaki
1 miejsce: Smerfy (Przedszkole Samorządowe w Celestynowie) - piosenka:
Idzie zuch
2 miejsce: Tygryski (Przedszkole Samorządowe w Celestynowie) - piosenka:
Stokrotka
Grupa wiekowa: klasy 0-3 / zuchy
1 miejsce: Rude Lisy (2 Celestynowska
Gromada Zuchowa „Rude Lisy”) - piosenka: Krajka
2 miejsce: Klasa 1A (Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie) - piosenka: Pałacyk Michla

3 miejsce: Odkrywcy Nibylandii (20
Sobieńska Gromada Zuchowa „Odkrywcy Nibylandii”) - piosenka: Bieszczadzki rajd
Grupa wiekowa: klasy 4-8 / harcerze i harcerze starsi
1 miejsce: Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci
Syberyjskich w Starej Wsi - piosenka:
Dziewczyna z granatem
2 miejsce: Klasa 4A (Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich
w Starej Wsi) - piosenka: Pytania
3 miejsce: Lot (11 Drużyna Harcerska
im. Bronisława Pietraszewicza w Starej
Wsi) - piosenka: Dziewczyna z granatem

lestynowie) - piosenka: Zapach róży
2 miejsce: Dobromir Gromek (Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie) - piosenka: Gdzie ta
keja
Grupa wiekowa: klasy 4-8 / harcerze
i harcerze starsi
1 miejsce: Dominika Cebo (16 Celestynowska Drużyna Wielopoziomowa „Żółte Stopy” im. Tadeusza
Zawadzkiego) - piosenka: Dym
z jałowca
2 miejsce: Kseniia Onufriienko (Celestynów) - piosenka: Czerwona kalina
3 miejsce: Marta Jobda (1 Szkoła
Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi) - piosenka: Hej,
przyjaciele
Grupa wiekowa: 16+
1 miejsce: Emilia Bąk (Hufiec ZHP Celestynów) - piosenka: Bieszczadzkie

wej im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, Druh Przemysław Książek – były
komendant Hufca ZHP Celestynów,
aktualnie członek Rady Przyjaciół Harcerstwa,
Pan Michał Niemiec – szef Biura Promocji Urzędu Gminy Celestynów.
Dziękujemy wszystkim za obecność,
zaangażowanie i wsparcie! W szczególności współorganizatorowi festiwalu Sołectwu Celestynów (bra-a-wo,
bra-a-wo, brawissimo!), Urzędowi
Gminy Celestynów, Przedszkolu Samorządowemu w Celestynowie, Szkole
Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie, Szkole Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich
w Starej Wsi, druhnie Janinie-Skrzypiec
Nowak, Radzie Przyjaciół Harcerstwa
i wszystkim występującym!

anioły.
Skład jury: Druhna Janina Skrzypiec-Nowak – wieloletnia komendantka
Hufca ZHP Celestynów, Druhna Sylwia
Kościkiewicz-Gryc – wieloletnia instruktorka Hufca ZHP Celestynów, aktualnie
członkini Rady Przyjaciół Harcerstwa
i przedstawicielka Szkoły Podstawo-

KATEGORIA SOLOWA
Grupa wiekowa: klasy 0-3 / zuchy
1 miejsce: Ksawery Popis (Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Cewww.celestynow.pl
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79. ROCZNICA AKCJI
ODBICIA WIĘŹNIÓW
Harcerze celestynowskiego Hufca ZHP 20 maja uczcili uroczystym apelem, 79. rocznicę odbicia
49 więźniów politycznych, jak określali ich hitlerowcy, wiezionych pociągiem z Warszawy do
Oświęcimia w nocy z 19 na 20 maja 1943 roku na stacji Celestynów.
Akcję zbrojną przeprowadził oddział dyspozycji kedywu KG AK
kryptonim „Motor 30” dowo-

dzony przez kpt. Mieczysława
Kurkowskiego ps. „Mietek”, którego zastępcą w celu sprawdzenia jego umiejętności
mianowano pchor. Tadeusza Zawadzkiego ps.
„Zośka”. W akcji wzięło
udział 45 uczestników, z czego zdecydowaną większość
stanowili harcerze
z warszawskich grup
szturmowych. Podczas
akcji dwaj oficerowie
– por. Stanisław Kotorowicz, ps.„Crown”
i ppor. Włodzimierz Stysło ps.
„Jan II” z grupy Parowóz – zostali śmiertelnie ranni. Po akcji
obaj zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżem Walecznych,
a „Zośka” i „Maciek” (Maciej
Bittner) awansowani na stopień podporucznika. Akcja się
udała. Uwolniono skazanych
przez hitlerowskiego okupanta na śmierć więźniów. Po akcji
Tadeusz Zawadzki, ps. „Zośka”
został przez Komendę Główną AK awansowany i stał się dowódcą batalionu. Od 1981 r. pieczę nad pomnikiem przy dworcu
w Celestynowie roztoczyli harce-

70 LAT GMINY CELESTYNÓW

rze hufca ZHP, który 22 maja 1982
r. przyjął imię Bohaterów Akcji
pod Celestynowem. Od tego roku
w każdą rocznicę Akcji odbywają
się uroczyste apele organizowane
przez komendę Hufca ZHP w Celestynowie. Uroczysty apel odbył

się z udziałem uczniów, dyrekcji
Szkoły Podstawowej w Celestynowie im. Batalionu „Zośka”,
która imię to przyjęła 14 lat temu,

maj nr 5 (281)/22 www.celestynow.pl

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE
Szkoły Podstawowej im. Polskich
Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi,
władz gminy z Wójtem Witoldem
Kwiatkowskim, przedstawicielami
Grupy Historyczno-Edukacyjnej
„Szare Szeregi”, Komendanta
WOFiTE płk. Waldemara Pawelca,
st. chor. Rafała Balcera z Wojsk
Specjalnych w Krakowie i gościa
specjalnego płk. Jakuba Nowakowskiego pseł. „Tomek”, żołnierza Batalionu „Zośka”. Po odczytaniu okolicznościowego rozkazu
Komendy Hufca delegacje złożyły
wiązanki kwiatów pod pomnikiem
„Akacji pod Celestynowem”. Następnie harcerze i goście przeszli
ulicami Celestynowa do kościoła,

Wójt Witold Kwiatkowski
w swoim krótkim wystąpieniu podziękował za wyróżnienie wszystkim tym, którzy
do tego się przyczynili, czyli
pracownikom urzędu, dyrekcji szkoły, nauczycielom,
rodzicom, uczniom, a także
podziękował za organizację obchodów 14 rocznicy
nadania szkole imienia Batalionu „Zośka”, wspominając inicjatorkę, byłą dyrektor
szkoły Janinę Skrzypiec-Nowak
i 79. rocznicy odbicia więźniów.
Część artystyczna rozpoczęła się
ogłoszeniem zwycięzców w kilku
konkursach i wręczeniem nagród
laureatom przez dyrektorkę Annę
Kędziorek. Kolejnym punktem
programu była patriotyczna składanka poetycko-muzyczna. Po
występach uczniów dyrektor Anna
Kędziorek zaprosiła gości na poczęstunek do budynku szkoły przy
ul. Wrzosowej.

w którym odbyła się Msza Św. w
intencji ojczyzny. Po mszy wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyła się uroczystość uczczenia 14
rocznicy nadania szkole im. Batalionu „Zośka”. Przy tej okazji
dyrektorka szkoły Anna Kędziorek
wręczyła odznakę „Przyjaciela
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Batalionu „Zośka” Witoldowi Kwiatkowskiemu – wójtowi
Gmina Celestynów, Andrzejowi
Kamińskiemu – redaktorowi naczelnemu „Celestynki”, Marlenie
Kostrzewskiej, Agacie Masnej-Jastrzębskiej i Annie Komarzewskiej.
www.celestynow.pl
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JUBILEUSZOWE
14 par z rąk Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego i Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego Bożeny Skolimowskiej, odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP. Uroczyste spotkanie
odbyło się 28 kwietnia br. Była to okazja do uhonorowania długiego stażu małżeńskiego. Jubilatom Wójt złożył
gratulacje za wspólnie spędzone 50 i więcej lat, podziękował za przykład dla młodszych pokoleń oraz życzył pomyślności. Pary otrzymały również list gratulacyjny i upominki, pozowały także do wspólnej, pamiątkowej fotografii.
Jubilatom zaśpiewał Amatorski Zespół Ludowy „Podbielanki”.

Serdecznie gratulujemy!

Alina i Henryk Masny

Małgorzata i Jerzy Gałeccy

Barbara i Stanisław Osica
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Ewa i Sławomir Balińscy

Anna i Kazimierz Kałuscy

Lidia i Zbigniew Żołądek

Wiesława i Wiesław Zawada
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Henryka i Henryk Popis
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E ZŁOTE GODY
Janina i Henryk Gass

Maria i Jan Koblak

Alina i Wiesław Kędziorek

www.celestynow.pl
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Wiesłwa i Henryk Klimańscy
`

Anna i Henryk Bąk

Wiesława i Henryk Wirtek
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Historia Sołectw Gminy Celestynów
ciąg dalszy.

PODBIEL
Podbiel powstała w XVII wieku i rozciąga się wzdłuż starego gościńca
z Kołbieli do Osiecka, dziś drogi wojewódzkiej. Według niektórych podań
nazwa miejscowości pochodzi od jej
położenia w pobliżu dużych obszarów łąk, które kwitnąc w pewnym okresie letnim stwarzają wrażenie białych,
stąd też ich regionalna nazwa „biel”,
czyli Podbielą. Inne podania podają,
iż nazwa miejscowości jest związana
z powszechnym występowaniem na
tych terenach rośliny zwanej podbiałem w latach założenia miejscowości,
a według kolejnych wywodzi się bezpośrednio od słowa biel oznaczającego wygląd bagna wiosną. Sąsiaduje
bezpośrednio z jednym z najpiękniejszych terenów Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego oraz obszarem przyrodniczym bagna Całowanie – najcenniejszego przyrodniczo terenu gminy,
na terenie którego odkryto najstarsze,
bo pochodzące z końca epoki lodowcowej, ślady osadnictwa na Mazowszu, czyli osadę łowców reniferów

PONURZYCA
Ponurzyca rozłożona szeroko pośród
lasu nie przypomina w niczym tradycyjnej polskiej wsi. Dawni gospodarze nie
budowali swoich osad wzdłuż głównej
drogi a tworzyli rodzinne przysiółki oddzielone od siebie pagórkami, leśnymi
ostępami. I tak jest do dziś. Tak więc nie
po ulicach i numerach domów szuka
adresata listonosz a po rodowych nazwiskach: Nowaki, Papizy, Szkolmaki,
Mętraki, Galasy, Zagórzaki a też Kresy.
Z najwyższego pagórka, w słoneczny
dzień, widać iglicę Pałacu Kultury i Nauki. Nie jest daleko. Ot, 20 kilometrów
w prostej linii a samochodem około 40.
Nic zatem dziwnego, że to urokliwe
miejsce upodobali sobie mieszkańcy
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na wydmie właśnie na terenie bagna
Całowanie. To jedno z największych
torfowisk na Mazowszu oraz największe torfowisko niskie w tym regionie.
Ma około 15 kilometrów długości oraz
3 kilometry szerokości. Jego wpadająca
w ucho nazwa pochodzi od nazwy pobliskiej miejscowości, nie stoi niestety za
nią żadna romantyczna historia. W roku
1959 wysiłkiem społeczności wiejskiej
pobudowano murowaną szkołę, która
funkcjonuje, choć obecnie w znacznie
zmniejszonej ilości uczniów, do dziś

i jest prowadzona jako „Mała Szkoła”
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Podbiel. Ponadto dość prężnie działa
jednostka OSP i wzmiankowane Stowarzyszenie. Na terenie wsi od przeszło 17 lat funkcjonuje Stadnina Rosłońce prowadzona przez właściciela
i trenera Adama Wyrzyka, a od 20 lat
sukcesy śpiewacze odnosi zespół „Podbielanki”. Mieszka tu na stałe 437 osób
i w większości pracują oni poza swoją miejscowością. W okolicy Podbieli
znajduje się „Bagno Całowanie”.

Szkoła w Podbieli

stolicy. Kupują działki albo opuszczone gospodarstwa i tu spędzają wolne
od pracy dni a niektórzy osiedlili się na
dobre. – W końcu dojazd do Warszawy nie jest tak bardzo kłopotliwy, za to
krajobraz niepowtarzalny a powietrze
czyste, sosnowe – tłumaczą. Wieś powstała na przełomie XVIII i XIX wieku
jako wieś czynszowa w starostwie niegrodowym osieckim w posiadłościach
Potockich. W różnych okresach należała do gminy Osieck lub gminy Celestynów. Nazwa wsi bywa tradycyjnie wywodzona od położenia na wzgórzach
i w zagłębieniach terenu lub na polanach śródleśnych, czyli „po norach”.
Obecnie wieś znajduje się w obszarze
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i przynależy do Gminy Celestynów.

Mieszka w niej na stałe 224 osoby
a w wolne dni mieszkańcy spotykają
się na byłym terenie szkolnym, gdzie
zabytkowy drewniany budynek poszkolny, pobudowany przez dziadków
i pradziadków służy za bibliotekę, miejsce spotkań rady sołeckiej i w szczególne świąteczne dni za kaplicę, a też
miejsce, w którym grzybiarze mogą
napić się herbaty. Wieś jest w pełni
zwodociągowana, główna droga asfaltowa, inne szutrowe. W centrum wsi
rekreacyjnie funkcjonuje Stajnia, która
w wakacje organizuje turnusy nauki
jazdy dla młodzieży, w listopadzie Hubertusy, czyli pogoń za lisem, a na co
dzień treningi jazdy w wolnej przestrzeni, treningi skokowe, a na dzieci czeka
kucyk Guzik.
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POGORZEL

lestynowa w roku 1984, a biegnąca
obok wsi. W okresie drugiej wojny
światowej na terenie wsi działał oddział por. Józefa Czumy – „Skrytego”, prowadząc działania dywersyjne wobec hitlerowskiego najeźdźcy.
Tu też Batalion „Zośka” w 1943 roku

Osada Pogorzel zaczęła powstawać przed XVII wiekiem po wielkim pożarze lasu, na pogorzelisku.
Stąd nazwa. Nie następowało
to szybko. W 1827 roku
kroniki podają, że było
tu 9 domów i mieszkało
w nich 78 osób. Wieś
wówczas należała do biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdarskiego, który
dziesięciną od chłopów
zasilał szpital w Kołbieli.
W 1875 roku wieś Pogorzel posiadała smolarnię,
cegielnię a mieszkańcy
wydobywali torf, który następnie przerabiano na
tzw. „Otwocki proszek”,
bardzo popularny wówczas środek na odkażanie.
Wieś zaczęła się rozwijać po uruchomieniu kolei Świetlica w Pogorzeli
nadwiślańskiej. Połączenie
wsi z Otwockiem i Stolicą
sprawiło, że zaczęło przybywać wysadził niemiecki transport wiogospodarstw. Rozwój miejscowości zący niemieckich żołnierzy. Aktualspotęgowała w latach 50-tych elek- nie w Pogorzeli mieszka 740 osób.
tryfikacja, a następnie pobudowana Wszystkie ulice są albo asfaltowe,
droga asfaltowa z Otwocka do Ce- albo z kostki brukowej i w większości
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oświetlone. Od lat funkcjonuje tzw.
świetlica wiejska, a konkretnie dom
z działką i placem zabaw, w którym odbywają się zebrania sołeckie,
okolicznościowe imprezy. Warto
dodać, że przez wieś przepływa
malownicza struga o nazwie „Mać-

kowa struga”. Natomiast znajdujący
się na północnym zachodzie wsi
wał ziemny świadczy, że w okresie
pierwszej wojny światowej trwały tu
walki z zaborcą rosyjskim.

Legenda
o Czarcim Dole
Miejscowa legenda głosi, iż dawno, dawno temu
w okolicy Ponurzycy czart
postanowił w puszczy
osieckiej wybudować
dla Lucyfera świątynię
z kamieni. Miał jednak do
spełnienia jeden warunek,
otóż swoją budowlę musiał postawić od zmierzchu do świtu.
Trudził się więc diabeł Stadnina w Ponurzycy
całą noc, znosząc i ciosając głazy, a gdy diabelski dom był już nieomal na
ukończeniu, nagle zapiał kogut i nastał dzień. Budowla rozsypała się, a kamienie potoczyły po okolicy.

www.celestynow.pl
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Miejsce, gdzie górować nad okolicą miała świątynia
diabła, do dziś nazwane jest Czarcim Dołem.
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WYCIECZKA W PRZESZŁOŚĆ
29 maja przy dworcu kolejowym w Celestynowie zebrała się grupa, by uczestniczyć w jubileuszowej wędrówce po wartych obejrzenia miejscach w Celestynowie. Powitała ich licencjonowana przewodniczka
PTTK Anna Nalazek i ona o tych miejscach opowiadała. – Na plac przed dworcem, pierwszego
września 1939 roku, spadły bomby zrzucone
z hitlerowskich samolotów. Zginęło 10 osób,
w tym dwie harcerki i nauczycielka. Natomiast
pomnik obok, przypomina znaną, bohater ską akcję żołnierzy AK „Szarych Szeregów”
z 20 maja 1943 roku, którzy odbili 49 Polaków
wiezionych do obozu w Oświęcimiu – objaśniała przewodniczka. Kilkudziesięcio osobowa
grupa udała się następnie nad malownicze, leśne jeziorko u zbiegu ulicy Wrzosowej. Odwie-

dzono także halę sportową, kościół rzymskokatolicki
z 1927 roku, robiono zdjęcia przy kominie starej cegielni, wędrowano wzdłuż rezerwatu Grąd Celestynowski
i po urokliwych miejscach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

WĘDKARSKIE ZAWODY NA ŻÓŁWIU
Celestynowskie Koło Wędkarskie Nr 96 z okazji Dnia Dziecka
zorganizowało dla nich 29 maja zawody wędkarskie na jeziorku Żółw w Regucie. Dzieciom towarzyszyli rodzice i swoimi
praktycznymi radami wspomagali, jak tylko mogli najskuteczniej,
gdyż puchary i medale świeciły w słońcu, a też wędki i wiaderka
ze słodyczami, bardzo nęciły, by złapać jak najwięcej rybek.
Po kilku godzinach, komisja sędziowska poważyła złowione
ryby, spisała protokół i odczytała nazwiska dzieci, które złowiły
najwięcej wagowo. Ryby oczywiście trafiły znów do jeziorka.
Zawody odbyły się w dwóch grupach wiekowych:
Pierwsza grupa: 5-9 lat:
1. Julia Krawczyk 0.440 pkt.
2. Michał Rosłoniec 0.400 pkt.
3. Maks Komorowski 0.300 pkt
4. Jaś Rosłaniec 0.285 pkt
5. Dawid Budyta 0.280 pkt.
6. Szymon Galas 0.265 pkt.
7. Jakub Rosłoniec 0.240 pkt.

lat - Julii Krawczyk oraz zawodnika z drugiej grupy wiekowej 10-14 lat - Antoniego Wożniaka.
Wszystkim duże gratulacje!

Druga grupa 10-14 lat:
1. Antoni Wożniak 0.595 pkt.
2. Wiktor Pszczoła 0.265 pkt.
3. Jan Rosłoniec 0.255 pkt.
4. Zosia Adamusińska0.240 pkt.
5. Filip Rosłoniec 0.210 pkt.
Były też dodatkowe nagrody za złowienie największej ryby dla: zawodniczki z pierwszej grupy wiekowej 5-9
70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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Świat kwiatów
Iwona Gawryś, kwiaciarnię o wdzięcznej
nazwie „Świat kwiatów”, prowadzi w Celestynowie już 18 lat.
Wszyscy tę niewielką budkę, opodal celestynowskiego kościoła znamy i lubimy tam
zaglądać przy okazji ślubów, komunii,
imienin, rocznic i najprzeróżniejszych dni:
mamy, kobiet, babci i dziadka, ojca…ale
też z powodów smutnych, jak pogrzeby.
Mamy zaufanie do pani Iwony, że kwiaty będą świeże, a wiązanki, czy wieńce
niepowtarzalnie piękne. Cóż, pani Iwona kocha kwiaty i potrafi je przepięknie
ozdobić, nawet niewielkie bukieciki zachwycają swoją naturalnością. Nic zatem

dziwnego, że kwiaciarnia ma swoich stałych
klientów, którzy niejednokrotnie dzwonią,
a zamawiając bukiet, czy wiązankę, mówią:
„Pani Iwonko, dziś urodziny mojej mamy,
wie pani co mama lubi. Wracając z pracy,
odbiorę”. I pani Iwonka spełnia życzenia.
Potrafi też doradzić osobom niezdecydowanym i dzieciom, które wracając ze szkoły wstępują, by mamusi, czy tatusiowi kupić
kwiatek za swoje kieszonkowe.

ŚWIAT KWIATÓW
Celestynów, pl. Kardynała Wyszyńskiego 2
Tel. 602-103-621
www.celestynow.pl
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Szkoła Ostrów: Pocztówka z Gminy
W lutym w SP. im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie
zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny
pt. „Pocztówka z gminy Celestynów”.
Uczniowie mierzyli się z trudnym zadaniem zakomponowania ciekawych i znanych miejsc oraz obiektów
z gminy Celestynów w formacie pocztówki.

Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami oraz
upominkami. Gratulujemy zwyciężczyniom!
I miejsce - Weronika Stefanowska kl. V
II miejsce - Natalia Kostka kl. VII
III miejsce - Natalia Stelmach kl. VII

K. Paprocka

W szkole w Podbieli wiele się dzieje
Ostatnie tygodnie naszej szkoły przebiegały jak zwykle na wytężonej pracy. Każda grupa realizowała programy edukacyjne w sposób niezwykle kreatywny.
Trzylatki wraz z Panią Zosią wypiekały babeczki. Zapamiętywały potrzebne składniki i podglądały proces powstawania tych słodkości.
Biedronki świętowały tłusty czwartek kolorując pączki
zaś zajęcia matematyczne i poznawanie cyfry 8 urozmaicały malowaniem farbami.
Zerówka z pierwszą klasą utrwalała wiedzę dotyczącą
dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Pani Zosia motywowała swoich uczniów do dbania o swoje zdrowie poprzez
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prawidłowe odżywianie. Wielobarwne soki wykonane
wspólnie podczas lekcji smakowały wszystkim.
A klasy 2 i 3 chwaliły się z nami swoimi pracami technicznymi. Piękna praca „Zimowy krajobraz” wykonana
przez całą grupę oraz indywidualnie wykonane wiosenne żonkile można zobaczyć na dołączonych zdjęciach.
A na koniec atrakcje dla całej szkoły - rytmika z Panią
Małgosią oraz przyjezdny teatrzyk. Dzieci były zafascynowane opowieścią o dwóch siostrach i ich spotkaniem z 12 miesiącami.
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Pierwsze ligowe emocje
za nami
Zespoły Boru Regut 2011 i 2012 prowadzone przez
trenera Adriana Grzankę rozpoczęły rozgrywki ligowe
MZPN. Zaczęliśmy jednak zmagania od drugiej kolejki
z powodu przełożenia pierwszych meczów za sprawą
mocno śnieżnej pogody.
Rocznik 2011 świetnie rozpoczął tą rundę i ma za sobą
dwa zwycięskie mecze z Vulcanem Wólka Mlądzka
i Sokołem Kołbiel. Mecz z Vulcanem czyli dużo walki, dominacji, charakteru i kombinacyjnej gry. Spotkanie z Sokołem sprawiło nam zdecydowanie więcej problemów
i o zwycięstwo musieliśmy walczyć do samego końca.
Nieco cięższe przeprawy za sobą ma rocznik 2012 który zmagał się z Wilgą Garwolin i Mazurem Karczew.
Dodatkowo w majowy weekend trener Adrian połączył

oba roczniki i zagrał sparing 9x9 z najstarszą drużyną
Boru Regut czyli 2009/10. Pierwsza tego typu przeprawa i zapoznanie się z zasadami i systemem gry na
dużym boisku, które czeka od września zespół 2011.
Zachęcamy do kibicowania naszym zespołom, które
pierwszy raz w tym sezonie zagrali jeden po drugim na
orliku w Celestynowie.

BRAWO BÓR REGUT

Z ogromną radością informujemy, że 3 naszych
wychowanków otrzymało powołanie do REPREZENTACJI POLSKI
u-19 w Futsalu!!
Powołani zawodnicy:
1. Filip Wojtaś
2. Kacper Laskus
3. Michał Sobków
Gratulujemy
i życzymy
powodzenia!!

2009/10
WZNOWIŁO ROZGRYWKI LIGOWE
W chłodne niedzielne popołudnie na boisku w Regucie rozgrywki ligowe zadebiutowała drużyna młodzików naszego klubu. Po
odwołaniu pierwszej kolejki w drugiej przyszło nam się zmierzyć
z zespołem Iskry Pilawa. W naszym zespole zadebiutowało trzech
nowych zawodników, oraz nowy trener, który udanie wprowadził się do zespołu i z nowym spojrzeniem na proces treningowy,
z ogromną pasją stara się pracować z zawodnikami.
Trener Jurii Balanenko, bo o nim mowa, to trener z ogromnym doświadczeniem, które zdobywał w klubie FC ODESSA. Na efekty pracy
nie trzeba było długo czekać, pierwszy mecz i zwycięstwo skromne
1-0, z którego należy się cieszyć, bo mecz był bardzo wyrównany
a wynik spotkania otwarty do samego końca.
www.celestynow.pl
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Ustka i Trójmiasto na wakacje - pociąg
„Słoneczny” wraca ze zdwojoną siłą!
Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, wakacyjny pociąg „Słoneczny” Kolei
Mazowieckich wraca na szlak i już 25 czerwca rozpoczyna swoje codzienne kursowanie do Ustki.
Nowością jest dodatkowe połączenie w soboty, niedziele i święta - „Słoneczny – BIS”, który
umożliwi podróżnym dojazd do Trójmiasta.
Pociąg „Słoneczny” po raz pierwszy wyruszył w trasę w 2005 roku
i od tego czasu wzbudza zainteresowanie bardzo dużej liczby podróżnych. Do tej pory, z tego niezwykłego połączenia, skorzystało
już ponad milion osób. Niewątpliwą
zaletą „Słonecznego” jest wysoki
standard i komfort podroży w klimatyzowanych i komfortowych wagonach piętowych. W tym roku, aby
umożliwić przejazd nad morze jeszcze większej ilości pasażerów, uruchamiamy dodatkowe połączenie
do Trójmiasta – „Słoneczny – BIS”.
Ceny biletów są atrakcyjne.
Za bilet normalny do Ustki zapłacimy 75 zł. (studenci 36,75
zł, uczniowie 47,25 zł) natomiast przejazd „Słonecznym”
i „Słonecznym – BIS” do Gdyni
będzie nas kosztował tylko 60
zł (studenci 29,40 zł, uczniowie
37,80 zł) – mówi Dariusz Grajda,
członek zarządu Kolei Mazowieckich.
„Słoneczny” do Ustki wyjeżdża
z Warszawy Wschodniej o godzinie 6.05 „Słoneczny – BIS” do
Gdyni Głównej wyjeżdża z War-

Pociąg Słoneczny - lokomotywa Traxx i wagony piętrowe

Plaża i morze

Dariusz Grajda – Członek Zarządu KM
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w Ustce

szawy Wschodniej o godzinie 9.31.
Podróż „Słonecznym” i „Słonecznym –
BIS” z Warszawy do Trójmiasta trwa nieco ponad 3 godziny, natomiast do Ustki
5 godzin 20 minut. Pociąg składa się
z nowoczesnych wagonów piętrowych
i lokomotywy Traxx wyprodukowanych
przez firmę Bombardier. Osiąga maksymalną prędkość 160 km/h. Wagony
są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także
wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Turysta, który na wakacyjne wojaże
zechce zabrać ze sobą rower, doceni
możliwość skorzystania ze specjalnie
zainstalowanych stojaków na rowery.
Jeden dzień w Trójmieście ze „Słonecznym” – to proste! Wyjazd z Warszawy Wschodniej
o godzinie 6.05, a powrót z Trójmiasta około 18.30 pociągiem „Słoneczny – BIS”.
Pociąg zatrzyma się w pięciu miastach na Mazowszu:
Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku,
Ciechanowie i Mławie, w dwóch leżących na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego – Działdowie
oraz Iławie, a także w kolejnych miastach województwa pomorskiego – Prabutach, Malborku, Tczewie,
Gdańsku Głównym, Gdańsku Wrzeszczu, Gdańsku Oliwie, Sopocie i Gdyni Głównej. Po wyjechaniu
z Trójmiasta pociąg zatrzyma się również w Wejherowie, Lęborku i Słupsku, by zakończyć trasę w Ustce.
maj nr 5 (281)/22 www.celestynow.pl

RADOŚĆ DZIECKA
W tym roku Dzień Dziecka był radosny.
Dzieci się śmiały, klaskały, tańczyły…
Na piknik, który przygotował Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu, na boisko
„Orlik” w Celestynowie przybyło wiele, wiele dzieci z rodzicami i dziadkami. Wszystkich przywitała dyrektorka GOKiS Joanna Mokrzycka wraz
z wójtem Gminy Witoldem Kwiatkowskim i przewodniczącym Komisji Kultury
i Sportu Rady Gminy Wiktorem Piaseckim. Zaraz po złożeniu dzieciom życzeń przez Wójta,
który życzył słońca i stałego uśmiechu na twarzyczkach, na
boisko wleciała Pszczółka Maja i Gucio, a następnie pani
Psycholog, która leczyła chory rozumek u Pszczółki. Na boisku w tym czasie chłopcy strzelali gole do pneumatycznej
bramki, a na stoiskach namiotowych dzieci grały w szachy,
warcaby, rysowały i nastawiały buzie do malunku. Działo
się wiele, co pokazują zdjęcia poniżej:
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