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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Celestynów,

Czas wakacji, jak zwykle, minął szybko. Zbyt szybko, 
jak twierdzą uczniowie. Jednak mimo to, do szkoły po-
szli chętnie. Nauczyciele podładowawszy „akumulato-
ry”, także z nowymi siłami zaczynają nowy rok szkolny 

2022/23. Wszystkim uczniom, ich rodzicom i pracow-
nikom oświaty życzę efektywnej pracy i wielu sukcesów. 
W okresie letniego wypoczynku dla wszystkich miesz-
kańców Gminy, którzy nie wyjechali, GOKiS i Sołectwa 

organizowali wiele imprez: Letnia scena muzyczna, kino 
na leżakach ze znakomitą komedią „Wojna z dziadkiem 
z Robertem de Niro w roli dziadka i liczne pikniki rodzin-
ne w sołectwach.  Kulminacyjnym momentem obchodów 
70-lecia istnienia Gminy było wspólne świętowanie „Dnia 
Gminy Celestynów”. Tegoroczny Jubileusz, to znakomita 

okazja do po-
dziękowania 
wszystkim, któ-
rzy budowali 
Gminę i dalej 
pracują na 
rzecz jej dy-
namicznego 
rozwoju. Gmina otrzymała od Komitetu Fundacyjnego 
niezwykle piękny sztandar będący symbolem jedności 
i tożsamości. Po raz pierwszy w historii gminy uroczy-
ście zostali uhonorowani statuetkami „Dąb Jedności Po-
koleń” wybitni ludzie zasłużeni dla Gminy Celestynów. 
Cała impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem 
i z pewnością zapisze się na kartach historii naszej 
Gminy. W numerze znajdziecie też Państwo relacje  
z trzech sołectw: Podbieli, Reguta i Ponurzycy, które 
wygrały gminny konkurs „Sołectwo z inwencją 2022” 
na innowacyjny projekt, a tym samym otrzymały wspar-
cie finansowe z budżetu gminy na ich wykonanie. Nie-
zależnie od letniego wypoczynku nieprzerwanie trwa-
ją inwestycje służące rozwojowi Gminy, podnoszące 
komfort życia mieszkańców. M.in. kontynuowane są 
roboty kanalizacyjne w Dąbrówce, zakończono budo-
wę ul. Kolejowej w Starej Wsi, a w Regucie wykonaw-
ca rozpoczął budowę Stacji Uzdatniania Wody.

Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski

Pieśni powstańcze w Ponurzycy - str. 10

Piknik nad Żółwiem - str. 11

Letnia scena - str. 25
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AKTUALNOŚCI

Powstanie Warszawskie  
– pamiętamy!

1 sierpnia, w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, przedstawiciele samorządu, Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej OSP Celestynów i harcerzy, o godz. 17:00 przy 
pomniku „Akcji pod Celestynowem”, uczcili pamięć poległych 
walczących o wolność.
Wieńce złożył Wójt Witold Kwiatkowski, Przewodniczący 
Rady Romuald Ziętala, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ba-
talionu Zośka w Celestynowie Anna Kędziorek, Kierownik Za-
kładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów Edyta Wrzosek oraz 
przedstawiciele harcerzy z Hufca ZHP Celestynów. O godz. 
„W” rozbrzmiała syrena alarmowa, a zebrani pod pomnikiem 
minutą ciszy oddali hołd Powstańcom.

Złożono kwiaty 
pod pomnikiem ofiar 1 września 1939 roku

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby 
uczcić pamięć ofiar wojny i okupacji hitlerowskiej, 
przedstawiciele samorządu oraz środowiska szkol-
nego, złożyli przy pomniku naprzeciwko kościoła  

w Celestynowie sym-
boliczne wiązanki oraz 
zapalili znicze.
Kwiaty złożyli: Wójt 
Witold Kwiatkowski, 
radny Wiktor Piasec-
ki, kierownik Zakładu 
Obsługi Szkół w Cele-
stynowie Edyta Wrzo-
sek, sołtys Tomasz Wy-
glądała oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej  
w Celestynowie Anna Kę-
dziorek wraz z zastępcą 
Robertem Witkiem.
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SAMORZĄD

Radni uchwalili na sesji
Podczas sierpniowej sesji, radni Gminy Celestynów, 
nim zaczęto procedować uchwały, miała miejsce 
uroczystość nadania tytułu nauczyciela mianowa-
nego dwóm nauczycielkom: z Przedszkola Samo-
rządowego w Celestynowie Agacie Kieliszek i ze 
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi im. Polskich dzieci 
Syberyjskich Agnieszce Szerszenowicz. Po uroczy-
stym ślubowaniu, wójt Witold Kwiatkowski, w asyście 
przewodniczącego Rady Gminy Romualda Ziętali, 
wręczył obu paniom akty nadania. Wójt i Przewod-
niczący pogratulowali awansu i życzyli owocnej 
pracy z uczniami. Po życzeniach radni podjęli cztery uchwa-
ły: zmiany w budżecie gminy, zmiany w wieloletniej progno-
zie finansowej gminy, zmiana uchwały z czerwca tego roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów  
i nabycie własności do trzech nieruchomości do zasobów 
gminy położonych w miejscowości Celestynów. Z wnioskiem  
o bezpłatne ich nabycie zwrócili się ich właściciele. 

Dzięki staraniom Gminy autobusy wróciły na linię 
Celestynów-Otwock-Celestynów. Informujemy, że 
po wielu trudnościach ze znalezieniem nowego 
operatora obsługi linii autobusowej, po rezygnacji 
dotychczasowego przewoźnika firmy MiniBus, nowy 
przewoźnik Usług Transportowych Janusz Wołoszka 
rozpoczął przewóz osób na trasie komunikacyjnej 
Celestynów – Otwock – Celestynów.
Nowy przewoźnik realizujący przewóz osób na tej 
linii utrzymuje się wyłącznie ze sprzedaży biletów, 

AUTOBUSY ZNÓW WOŻĄ PASAŻERÓW
zatem zachęcamy Państwa do korzystania z przewozów, 
bowiem rentowność linii komunikacyjnej zależy w dużej 
mierze od ilości pasażerów. 3. Pracownicy Urzędu Gminy 
wsłuchując się w Państwa opinie będą się starać, w miarę 
możliwości, dostosować godziny kursowania autobusu do 
Państwa potrzeb.
Sprzedaż biletów miesięcznych na wrzesień uruchomiona 
jest od 29.08 do 08.09. w Galerii Kupieckiej w Otwocku, 
w punkcie ubezpieczeń MAS-LEX. 
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BEZPIECZEŃSTWO I INWESTYCJE

118 tys. na jednostki OSP i drogę w Jatnym
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego Gmina Celestynów pozyskała 
kwotę 118 tys. zł. na dwa zadania. 

Na zadanie I - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
JATNE-JANOWIEC od km 0+846 do km 1+046, uzy-
skano dotację ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 
68 000,00 zł. 

Na zadanie II - w ramach programu MAZOWSZE DLA 
OSP – 2022, przyznano 50 000,00 zł pomocy finanso-
wej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

1. OSP CELESTYNÓW 
UL. OSIECKA 1, 05-430 CELESTYNÓW

4 komplety ochrony 
osobistej strażaka (ubra-
nie specjalne, rękawice 
specjalne, hełm z latarką, 
buty)

4 komplety 7 000,00

2 OSP DYZIN, DYZIN 23E, 05-430 CELESTY-
NÓW

APARAT ODDECHOWY 2 szt 4 600,00

3 OSP DYZIN, DYZIN 23E, 05-430 CELESTY-
NÓW

CZUJNIK BEZRUCHU 1 320,00

4 OSP DYZIN, DYZIN 23E, 05-430 CELESTY-
NÓW

POJEMNIK SZTYWNY 
NA MASKĘ ANTYSMO-
GOWĄ

1 80,00

5 OSP REGUT, REGUT, PLAC ŚWIĘTEGO FLO-
RIANA 1, 05-430 CELESTYNÓW

ROZPIERACZ
KOLUMNOWY

1 8 000,00

6 OSP DĄBRÓWKA, UL. STRAŻACKA 5, 05-430 
DĄBRÓWKA

TERMOMODERNIZA-
CJA REMIZY

1 30 000
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INWESTYCJE

Tunel w Celestynowie
stan realizacji

W dniu 14 kwietnia 2022 została 
złożona do Starosty Powiatu Otwoc-
kiego dokumentacja projektowa na 
budowę tunelu wraz z załącznika-
mi w celu uzyskania pozwolenia 
na budowę. Po weryfikacji, wyko-
nawca dokumentacji, firma Mosty 
Warszawa, otrzymał wezwanie do 
uzupełnień. Wśród dokumentów ja-
kie należy dostarczyć jest min. opinia 
konserwatora zabytków. Niestety 
Mazowiecki Wojewódzki Konser-
wator Zabytków wydał opinię ne-

gatywną. Wykonawca realizowanej 
na zlecenie Gminy dokumentacji, 
firma Mosty Warszawa zakwestio-
nował wydanie negatywnej decyzji 
przez konserwatora, wskazując min. 
że wykonane badania geologiczne 
oraz dokumentacja hydrologicz-
na sporządzona przez ekspertów 
stwierdzają, że wybudowany w tej 
technologii tunel nie zaburzy sto-
sunków wodnych na terenie „zabyt-
kowej willi”. Konserwator w swojej 
opinii, bez wykonania jakiejkolwiek 
analizy, czy dokumentacji, stwier-
dza, że takie zaburzenie wystąpi. 

Kolejnym argumentem konserwatora 
za negatywną opinią jest to, że pro-
jektowany tunel powoduje zmianę 
granicy zabytkowej wilii i poszerze-
nie pasa drogowego jej kosztem. 
Fakty i dokumentacja mówią coś 
zupełnie przeciwnego. Tunel mieści 
się pomiędzy istniejącymi ogrodze-
niami, pozostawiając 3-4 m pas od 
krawędzi tunelu do granicy działki, 
na której jest willa. Jak już informo-
waliśmy wcześniej Powiat prowadzi 
postępowanie nakazujące usunię-

cie prywatnego ogrodzenia na ul. 
Jankowskiego od strony w/w willi, 
ponieważ jest postawione w pasie 
drogi powiatowej, a za zagrodzony 
nielegalnie teren została naliczona 
bardzo wysoka opłata. 
W ramach prowadzonego postę-
powania ZRID Starosta pomimo ne-
gatywnej opinii konserwatora może 
wydać pozwolenie na budowę. 
Wydaje się to zasadne, tym bar-
dziej, że negatywna opinia konser-
watora została wydana na podsta-
wie błędnych założeń  i tez, które nie 
mają pokrycia w rzeczywistości.

Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na  
budowę tunelu pod linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego 
w Celestynowie. W lutym 2019 roku przedstawiono  

Mazowieckiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków koncep-
cję tunelu pod torami w Celesty-
nowie jaką w referendum wybrali 
mieszkańcy. Konserwator wydał po-
zytywną opinię co do przedstawio-
nego wariantu. Otworzyło to Gminie 
Celestynów drogę do podpisania  
z Powiatem porozumienia o realizacji 
przez Gminę tej inwestycji na drodze 
powiatowej, a następnie, w czerwcu 
2019 r. podpisania umowy partner-
skiej z PKP PLK S.A o współfinanso-
waniu zadania. Niestety, w dniu 18 
grudnia 2020 r. ten sam konserwa-
tor wydał decyzję o objęciu ochro-
ną konserwatorską otoczenia posesji  
z drewnianą willą położoną na rogu 
ul. Św. Kazimierza i ul. Jankowskie-
go. Pomimo zaskarżenia tej decyzji 
przez Gminę Celestynów, PKP oraz 
Powiat Otwocki, popartymi kilkuset 
podpisami mieszkańców, minister 
kultury niestety utrzymał ją w mocy. 
Gmina, Powiat i PKP  zaskarżyły z ko-
lei decyzję ministra do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. Sąd 
po analizie sprawy i przytoczonych 
przez nas argumentów, stwierdził 
nieważność decyzji konserwatora 
wykazując wiele nieprawidłowości 
w procesie jej wydania. Niestety od 
decyzji WSA, konserwator złożył 
skargę kasacyjną do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, tym samym 
decyzja konserwatora zabytków 
jest jeszcze obowiązująca do cza-
su rozstrzygnięcia ostatecznego w 
NSA. Obecnie czekamy na termin 
rozprawy w NSA i liczymy na utrzy-
manie wyroku WSA, uchylającego 
decyzję konserwatora. Ostateczne 
uchylenie decyzji konserwatora uła-
twiłoby uzyskanie pozwolenia na 
budowę.

Konserwator 
kontra 
tunel
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INWESTYCJE

Zaskoczeń nie koniec. W ramach 
prowadzonego przez Wody Polskie 
postępowania dotyczącego po-
zwolenia na odprowadzenie wód 
opadowych z tunelu do rowu w ul. 
Żabiej, o dopuszczenie jako strony 
w postępowaniu wystąpiły: Nadle-
śnictwo Celestynów, Spółka Wodna 
Celestynów Północ i… Spółka Wod-
na Dąbrówka.  Przedstawiciele tych 
instytucji zostali zaproszeni na spo-
tkanie z projektantem, który szczegó-
łowo wyjaśnił sposób zachowania 
istniejących rowów, odwodnienia 
samego tunelu i jednoznacznie wska-
zał, że wielkość zlewni nie ulega 
zmianie. Zatem wskazywane przez 

Spółki wodne a tunel
Spółkę Wodną Dąbrówka zagroże-
nie, jakoby wody z Celestynowa za-
lały Dąbrówkę nie znalazły poparcia 
w faktach. Konkluzja była taka, żeby 
przed pisaniem pism do instytucji ze-
wnętrznych, spółki najpierw zgłosiły 
się do inwestora i uzyskały wyjaśnie-
nia. Wójt zwrócił się pisemnie do 
prezesów spółek wodnych Pana 
Marka Fokta i Jerzego Tomaszew-
skiego ze spółki Wodnej Dąbrówka 
oraz Krzysztofa Wieczorkowskie-
go i Krzysztofa Zawady ze Spółki 
Wodnej Celestynów Północ oraz 
do Nadleśniczego Pana Artura 
Dawidziuka, że skoro sprawa zo-
stała wyjaśniona i przedstawiciele 

tych instytucji nie mają zastrzeżeń, 
żeby wycofały pisma złożone do 
Wód Polskich, gdyż niepotrzebnie 
przedłużane jest postępowanie  
o wydanie pozwolenia na zrzut 
wód o kolejne miesiące.
Budowa tunelu to ponad 31 mln 
zł z czego większa część to środ-
ki zewnętrzne, w tym unijne.  
W przypadku braku realizacji tej 
inwestycji środki te zostaną bez-
powrotnie stracone, nie można 
ich przeznaczyć na inne inwe-
stycje, a realizacja tego zadania  
w najbliższych kilkunastu,  
a może i kilkudziesięciu lat bę-
dzie niemożliwa. 

W Otwocku, przy ul. Gen. J. Filipo-
wicza, znajduje się zabytek na skalę 
europejską, odrestaurowana ponad 
stuletnia „Willa Gurewicza”. Kilka 
lat temu w odległości ok. 16 m od 
jej ścian wybudowany został w cią-
gu ul. Gen. J. Filipowicza tunel pod 
linią kolejową. Natężenie ruchu jest 
tu kilkadziesiąt razy większe niż na ul. 
Jankowskiego w Celestynowie. Pro-
jektowany tunel w Celestynowie jest 
w odległości ponad 42 m do „zabyt-
kowej willi” znajdującej się na rogu 
ulic Jankowskiego i Św. Kazimierza.

Takie i dłuższe kolejki będą stały, gdy nie będzie tunelu, trując powietrze 

Jak jest możliwe to, że Wojewódzki 
Mazowiecki Konserwator Zabyt-
ków nie wnosił zastrzeżeń i tunel  
w Otwocku jest wybudowany, funk-
cjonuje od kilku lat, a w przypadku 

Celestynowa, przy znacznie „bez-
pieczniejszej” lokalizacji inwestycji, 
od wielu miesięcy konserwator nie 
wydaje pozytywnej opinii?

Tunel pod torami w Otwocku tuż obok zabytku klasy europejskiej Pensjonatu Gurewicza

Od redaktora: 
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INWESTYCJE

Rozpoczęła się budowa kanalizacji przy  
ul. Wojska Polskiego w Celestynowie

W ramach projektu pod nazwą „Poprawa 
gospodarki wodno – ściekowej” rozpoczę-
ły się prace na ul. Wojska Polskiego w Cele-
stynowie. Inwestycja pozwoli na odprowa-
dzenie ścieków z osiedla wielorodzinnego 
(120 osób) przy ul. Wojska Polskiego do 
systemu kanalizacji. W ramach zadania zo-
stanie wybudowany odcinek sieci kanaliza-
cji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym  
o długości ok. 2 050 m. Roboty wykonywane 
są przez firmę BKW Bogdan Tarnowski, a ich 
wartość wynosi ok. 1.130.000,00 zł. 
Przewidywany termin zakończenia prac  
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci 
kanalizacyjnej to koniec roku 2022.

Zachęcamy do podłączania się do nowo-
czesnej sieci kanalizacji sanitarnej, gdyż 
łączy się to z bardzo dużą oszczędnością  
w opłatach za ścieki i ochroną środowiska.
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INWESTYCJE

Stacja Uzdatniania Wody  
w Regucie już w budowie

25 sierpnia 2022 roku odbyło się rozpoczęcie 
prac związanych z budową Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Regut. Koszt całej inwestycji 
wyniesie blisko 7.000.000 zł, a prace budowlane po-
trwają do drugiej połowy 2023 roku. Wykonawcą 
inwestycji jest firma FUNAM sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu. Stacja uzdatniania wody będzie 
znajdowała się w sąsiedztwie boiska sportowego 
„Bór Regut” i zasilać ma w wodę Regut, Tabor, Pod-
biel i Ponurzycę z możliwością zasilania pozostałej 
części gminy.  W ramach tego zadania zostanie 
wykonane m.in. montaż obudowy oraz uzbrojenie 
istniejących otworów studziennych, montaż zbior-
nika wody surowej wraz z układem napowietrza-
nia, montaż zbiorników wody czystej, montaż zbiornika 
retencyjnego wód popłucznych, budowa budynku stacji 
uzdatniania wody z kompletnym wyposażeniem techno-
logicznym oraz zagospodarowanie terenu, w ramach 
którego zostaną wykonane ciągi komunikacyjne z kost-
ki brukowej. Planowane przedsięwzięcie ułatwi życie 
wszystkim mieszkańcom Gminy Celestynów. Dzięki bu-
dowie nowej stacji uzdatniania wody, powstanie moż-
liwość zaopatrzenia w wodę większej ilości odbiorców 
w samej miejscowości Regut, co spowoduje jej rozwój  

Oczyszczalnia 
przy szkole w Podbieli

Zakończyły się prace związane z budową oczyszczal-
ni ścieków na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej  
w Podbieli. Wykonawcą inwestycji jest firma EMKAN-PRO 
Krzysztof Murawski, a koszt całej inwestycji zamknie się  
w kwocie blisko 50.000,00 zł.  
Budowa oczyszczalni dla szkoły zwiększy zarówno efekt 
ekologiczny Gminy jak i liczbę osób korzystających z ulep-
szonego oczyszczalnia ścieków, co idealnie wkomponowu-
je się w hasło promowane przez Gminę: „Gmina z dobrym 
klimatem”. W poprzednich latach podobne inwestycje zo-
stały wybudowane dla Szkoły w Regucie oraz Ostrowie.

i przyczyni się do rozbudowy terenów do tej pory nieza-
mieszkałych. Wysokie koszty budowy nowej stacji prze-
wyższały możliwości finansowe Gminy i z uwagi na to 
niezbędne okazało się pozyskanie środków zewnętrz-
nych. Gmina Celestynów w ostatnich latach starała się 
o wsparcie finansowe budowy stacji w miejscowości 
Regut, a w czerwcu pozyskała dofinansowanie w wy-
sokości 2.000.000,00 zł z „Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie” dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziała-
nia „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego PROW na lata 2014-2020. 
              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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SOŁECTWO Z INWENCJĄ

31 lipca, w przeddzień 78. rocznicy Powstania Warszawskiego odbył się w Po-
nurzycy koncert piosenek powstańczych w wykonaniu zespołu Ferajna z Ho-
overa.  Imprezę zorganizowało Sołectwo Ponurzyca, które  uzyskało środki na 
jego realizację jako laureat konkursu „Sołectwo z Inwencją.” Konkurs zorganizo-
wała Gmina w celu aktywizacji lokalnych społeczności. – Zaczęło się od śpie-
wania piosenek na ulicach Warszawy – mówi Mateusz Halicki, jeden z dzie-
więcio  osobowej Ferajny. -  Wszyscy byliśmy w harcerstwie, na bohaterów 
wojennych zawsze patrzyliśmy z podziwem. Stworzyliśmy Ferajnę z Hoowera 
8 lat temu, aby pamięć o Powstańcach i ich piosenkach – podkreśla Mateusz. Ar-
tyści przytaczali podczas koncertu niezwykłe, wstrząsające i nierzadko wzruszające 
historie, zasłyszane, jak mówili, od Warszawskich Powstańców. Chłopaki z „Ferajny” 
zaśpiewali kilkanaście najbardziej znanych piosenek. Publiczność dzięki otrzyma-
nym śpiewnikom chętnie im towarzyszyła śpiewając wspólnie wykonywane piosenki. 
Sołtys Ponurzycy Wojciech Soszyński otworzył wydarzenie wspominając m.in.  
o genezie pomysłu zorganizowania koncertu piosenki powstańczej  
w Ponurzycy, a Kierownik Biura Promocji Gminy Michał Niemiec wyjaśnił, 
że poza Sołectwem Ponurzyca laureatem konkursu „Sołectwo z Inwencją” 
jest także Sołectwo Regut i Podbiel.
Imprezę uświetnił słodki poczęstunek, który przygotowało  Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Ponurzycy  , a Celestynowska Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej wystawiła  dawniej używaną broń, kabury  i uczyła dzieci szycia 
powstańczych  opasek. W wydarzeniu uczestniczyła też młodzież  z  klasy 
wojskowej Technikum Ekonomiczno-Gastronomicznego w Otwocku.

Koncert powstańczych  
pieśni w Ponurzycy
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SOŁECTWO Z INWENCJĄ

Bezpieczeństwo nad wodą  
w Regucie

Piknik rodzinny mieszkańców Regu-
ta, ale i sąsiednich sołectw, jak tra-
dycja nakazuje, rozpoczął się mszą 
celebrowaną przez księdza Marka 
z Jarosławca w asyście proboszcza 
celestynowskiej parafii ks. Mirosła-
wa Wasiaka. Odprawiona została 
w intencji bezpieczeństwa. Po niej 
rozpoczął się bogaty i różnorodny 

program, przygotowany przez 
Sołectwo Regut przy dużym 
wsparciu druhów z miejscowej 
jednostki OSP i wielu wolon-
tariuszy. Największą atrakcją, 
głównie dla dzieci, było pły-
wanie kajakami i małą ża-
glóweczką po stawie, przejażdżka 
bryczką, w siodle na koniu, pokaz 
sprzętu ratownictwa wodnego za-
prezentowanego przez WOPR ze 
stanicą w Nadbrzeżu i oczywiście 
zjeżdżalnia z dmuchawca, ale też 

malowanie buziek, gier na kocu…, 
a całe rodziny  wzięły udział  
w biegu na orientacje. Ciekawost-
ką było pranie na tarze i kijanką 
w stawie. Panie przypomniały, jak 
dawniej, bez mydła i proszków, 
prano odzież, używając jedynie 
pokrzyw. Mówiły: tak prano tanio i 
ekologiczne. Gwoździem progra-

mu, choć niezamie-
rzonym, były regaty 
kajakowe strażaków  
i ratowników WOPR.  
W pewnym momen-
cie kajak strażaków 

wywrócił się, a ratownicy wy-
ciągali ich wody, przy aplauzie 
widzów. Dużo emocji było też 
podczas rozgrywek piłki siat-
kowej. Dużym powodzeniem 
cieszyły się smakołyki reguc-

kie: barszcz biały, pasztet, smalec  
z ogórkiem mało solnym i przeróżne 
ciasta. Sołtys Reguta, Jacek Jakubi-
szyn, podziękował wójtowi Gmi-
ny Celestynów Witoldowi Kwiat-
kowskiemu, wręczając statuetką  
i medal. Wójt dziękując powiedział, 
że Sołectwo Regut, biorąc udział  
w konkursie ogłoszonym przez 

Gminę pt: „Sołectwo z Inwencją”, 
zajęło równorzędnie z Ponurzycą  
i Podbielą pierwsze miejsce i zosta-
ło nagrodzone grantem pieniężnym. 
Jednocześnie pogratulował Sołtyso-
wi i wszystkim, którzy piknik zapla-

nowali i zrealizowali z tak dużym 
rozmachem. Partnerami pikniku, za 
co w imieniu Sołectwa redakcja 
dziękuje, byli: GOKiS Celestynów, 
sieć sklepów „Kulfon”, FUDI, Sklep 
zoologiczno-wędkarski „U Krzysi”. 
Natomiast w sposób profesjonalny 
piknik prowadzili: Jordan Jakubi-
szyn i Karolina Wawer. Gratulacje.
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SOŁECTWO Z INWENCJĄ

Grzybobranie 
z tradycją w Podbieli

4 września, w Podbieli odbyło się „Grzybobranie z tradycją i kultura w koszyku” – inicjatywa dofi-
nansowana przez Gminę Celestynów w ramach konkursu dla sołectw „Sołectwo z inwencją” .

Główne wydarzenia miały miej-
sce na terenie Szkole Podstawowej  
w Podbieli oraz w rosnącym nieopo-
dal lesie. Dla tych, którzy nie zdecy-
dowali się na poszukiwanie grzybów 
czekało wiele różnych atrakcji. 
Dla najmłodszych rodzice wraz ze 
swoimi pociechami przygotowali 
przedstawienie „Calineczka”. Na-
stępnie na scenie wystąpiły dzieci 
uczęszczające do Szkoły Podsta-
wowej w Podbieli (tzw. Podbielanek 
Junior) oraz lokalny zespół „Podbie-
lanki”. 
Na temat historii, tradycji i folkloru 
naszego regionu wykład w ramach 
projektu: „Cudze chwalicie swego 
nie znacie? Pokochaj swoją okolicę” 
z Programu Mazowsze Lokalnie dla 
zebranych poprowadził Pan Paweł 
Ajdacki. W trakcie spotkania moż-

na było również uczestniczyć  
w warsztatach wycinanek lu-

dowych, zajęciach plastycznych dla 
dzieci, a pod szkolną altaną skoszto-
wać różnych smakołyków przygoto-
wanych przez gospodynie z Podbieli 
i Ponurzycy (w tym Panie z Ukrainy). 
Na chętnych czekała także brycz-
ka, którą można było wybrać się na 
przejażdżkę krajoznawczą po Ba-
gnie Całowanie i konie pod wierzch 
ze stajni Mirabell z Dąbrówki. Grzy-

bów nie nazbierano wiele, ale jak 
twierdzą grzybiarze, spacer po lesie 
był cudowny.
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W ostatnią niedzielę sierpnia Soł-
tys wraz z Radą Sołecką, a pod 
patronatem GOKiS, odbył się pik-
nik na terenie szkoły w Ostrowie. 
O godzinie 14.00 Sołtyska Wie-

sława Przedlacka otworzyła piknik 
zapowiadając bogaty program,  
a jednocześnie wszystkich zaprosi-
ła do częstowania się słodkościami, 
owocami, kawą, herbatą, napojami. 
Dzieci natomiast powierzyła opie-
ce Ciotki Klotki z zespołu TIK-TAK. 
I się zaczęło. Najpierw rozgrzewka  
z pomponami, a potem slalom 

wzdłuż rozciągniętej liny, gdy dwie 
panie stały z armatkami wodnymi 
i kto wolniej biegł był oblewany. 
Następnie dzieci, podzielone na 
chłopców i dziewczęta przeciągały 
linę. Wygrały dziewczynki i to one 
jako wygrane dostały z magiczne-
go worka balony napełnione wodą 
i stojąc naprzeciw chłopców rzucały 

w nich bombami rozpryskowymi. 
Później była zmiana. Chłopcy rzu-
cali w swoje przeciwniczki. Śmie-
chu przy tym było, co nie miara. 
Zabawę przerwano, gdyż rozpo-

czął się koncert discopolowy Geska, 
który śpiewał do muzyki wybitnie ta-
necznej, co sprawiło, że wiele osób 
dorosłych rzuciło się do tańca. Dzieci 
w tym czasie uczestniczyły w zawo-
dach sportowych, malowały buźki, 
poddawały się tatuażom (na szczę-
ście zmywalnym), zjeżdżały z dmu-
chańców, zajadały watę cukrową… 
A nad całością czuwała Sołtys, 
wspierana przez druhów z OSP Dyzin 
i harcerzy z celestynowskiego Hufca. 
Piknik był w całości sfinansowany  
z budżetu Sołectwa.

AnKa

SOŁECTWA

Piknik w Glinie
W strugach ulewnego deszczu członkowie Rady Sołec-
kiej Gliny z Sołtysem Przemysławem Kępką na czele, roz-
stawiali na boisku namioty, a pod nimi stoły, wierząc świę-
cie, że pokarze się jeszcze słońce. I tak się stało. Natychmiast 
wzniosły się dmuchane zjeżdżalnie, stanęły batuty i odkryto 
sprzęt nagłaśniający, a z kolumn popłynęła muzyka. Miesz-
kańców przybywało z minuty na minutę. „Ciotka Klotka”  
z Firmy Animacje i Dmuchawce „Tik-Tak” rozdała dzieciom kolo-
rowe pompony i przy dźwiękach muzyki zaczęła z nimi trening 
przed, jak uprzedziła, wejściem na zjeżdżalnie. Sołtys Kępka  
w tym czasie częstował ciepłym leczo i zupą gulażową. Były też 
cukierki, chrupki i ciastka. Dzieci wywijając pomponami prosiły, by 
czarne chmury, które się nagle pokazały, zniknęły. Nie zniknęły. 

Znów lunął deszcz. Nie trwał jednak długo, znów pokazało się 
słońce. Zabawa trwała dalej. 
Wieczorem rozstawiono ekran, stanęły leżaki i wszyscy obej-
rzeli film  „Pies” w reżyserii Reida Carolin/Channing Tatum. To 
tegoroczna amerykańska produkcja. Premiera w Polsce miała 
miejsce 18 lutego tego roku. Mimo wiszących ciemnych chmur 
komedię obejrzało kilkadziesiąt osób.

GESEK W OSTROWIE
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obok drogi krajowej K-50 istnieje 
duże zainteresowanie osiedlaniem 

14

Historia Sołectw Gminy Celestynów
ciąg dalszy.

TABOR
Nazwa wsi pochodzi od węgier-
skiego  słowa  tabar oznaczającego 
„obóz”, „namiot” lub od słowa  to-
pór  określającego przedmiot, który 
był używany do karczowania lasów 
przez tureckich jeńców, wziętych do 
niewoli po  bitwie pod Wiedniem, 
którzy się tu osiedlili. Rozwój gospo-
darczy wsi zagwarantowało poło-
żenie przy trakcie z Osiecka do Kar-
czewa. W latach 1863–1864  
w pobliskich lasach swe kryjówki 
mieli powstańcy styczniowi. Do dziś 
we wsi zachował się jeden drew-
niany dom oraz kilka przydrożnych 
krzyży z minionego okresu. Miej-
scowość aktualnie liczy 62 miesz-
kańców i z racji usytuowania jej tuż 

SOŁECTWA

Od Redakcji:
Redakcja kończy prezentację Sołectw Gminy Celestynów. Nie były to obszernie podane historie, a jedynie  
w zarysie, na tyle, ile Redakcja pospiesznie zebrała. Jest natomiast w przygotowaniu książka, która w znacz-
nie większym i wzbogaconym zdjęciami zakresie poda historię Gminy.

się, jak potocznie się we wsi mówi, 
Warszawiaków. We wsi prężnie 
działa Rada Sołecka i Sołtys. Ich sta-
raniem powstała tu świetlica i przy 
niej plac zabaw dla dzieci.
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SOŁECTWA

ZABIEŻKI
Wieś należy do najstarszych, wcho-
dzących obecnie w skład gminy Ce-
lestynów. Początki miejscowości się-
gają początku XV wieku. Wtedy to 
wieś Zabieska była wymieniana jako 
wieś królewska, tj. wieś będąca wła-
snością króla. Powstała na terenach 
Puszczy Osieckiej, która jeszcze  
w XV w. porastała prawy brzeg Wi-
sły naprzeciwko Czerska. Zabieżki 
powstały przy jednym z głównych 
szlaków handlowych, który przeci-

nał Mazowsze i biegł od Czerska 
przez Liw aż na Ruś. Nazwa wsi 
na przestrzeni wieków wielokrotnie 
się zmieniała. Była więc w 1540 r. 
Zabieska, w 1576 r. Zabieże, 1783 r. 
- Zabieszka, lata 20-te XX w. - Za-
bieżka, 1966 r. - Zabieżki. Nazwa 
wsi wywodzi się prawdopodobnie 
od czasownika zabiegać lub zabie-
żeć. 
Przeprowadzona w 1565 r. lustra-
cja województwa mazowieckie-
go  wskazywała, że wieś Zabieska 
była zamieszkana przez 12 kmieci  
i 2 zagrodników wraz z rodzinami. 
W 1839 r. zmieniono ustrój wsi, tj. 
zamieniono obowiązujące dotąd 
daniny na czynsz. Wydarzeniem, 
które znacząco wpłynęło na roz-
wój wsi było zbudowanie w 1887 
r. Kolei Nadwiślańskiej i następnie 

powstanie w 1924 r. przystanku ko-
lejowego. 
Na przestrzeni lat następowało wie-
le zmian administracyjnych. Wieś do 
1954 r. należała do gminy Osieck  
w powiecie garwolińskim, a do 
1969 r. znajdowała się w groma-
dzie Kąty w powiecie mińskim. Od 
1969 r. należy do gminy Celestynów 
w powiecie otwockim.
W 1983 r. zbudowano tu ko-
ściół pw. M.B. Częstochowskiej,  

a w 1995 r. erygowano parafię na-
leżącą do dekanatu Osieck  diece-
zji siedleckiej. Liczba mieszkańców 
aktualnie wynosi 762 osoby. Na 
terenie wsi prężnie działa jednostka 
OSP i Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza. 
Z uwagi na wielkość lasów i bliskość 
linii kolejowej o Zabieżkach często 

było głośno w czasie ostatniej woj-
ny. Wielokrotnie pomiędzy Cele-
stynowem a Zabieżkami żołnierze 
polskiego podziemia atakowali nie-
mieckie transporty kolejowe. Wtedy 
bywało tu gorąco i niebezpiecznie. 
Obecnie zaś linia kolejowa przy-
czynia się do rozwoju turystyki w Za-
bieżkach i okolicach.
Miłośnicy mazowieckiej przyrody 
zapewne doskonale znają okoliczne 
lasy. Znajdują się tu rezerwaty „Sze-
rokie Bagno” i „Czarci Dół”. Znaj-
dują się one na południowy wschód   
i zachód od wsi Zabieżki. Chronią 
torfowiska wysokie oraz fragmenty 
boru bagiennego i boru wilgotnego 
z charakterystyczną dla nich roślin-
nością. Na niewielkich powierzch-
niach zachował się bór bagienny 
z charakterystycznymi karłowatymi 
sosnami. Małe jeziorka są pozosta-
łością po dawnej eksploatacji torfu. 
Trudno dostępne dla człowieka te-
reny są ostoją m.in.: łosia, płazów  
i gadów. Jest tutaj bardzo wiele uro-
kliwych miejsc, stąd też warto po-

święcić trochę czasu, aby odwiedzić 
Zabieżki i najbliższe jej okolice. Ale 
już teraz można przeczytać książkę 
Andrzeja Mazka „Wieś na skraju 
lasu”, która dokładnie opisuje histo-
rię Zabieżek. Można ją pobrać ze 
strony internetowej: www.kulturama-
zowsze.pl lub od autora, mieszkań-
ca Zabieżek.
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JUBILEUSZ

Jubileuszowy  
Dzień Gminy Celestynów

Na ten dzień mieszkańcy Gminy 
czekali 70 lat. I oto 21 sierpnia 2022 
roku się wydarzył. Gmina doczekała 
się sztandaru,  ufundowanego przez 
fundatorów - (obok nazwiska i fir-
my). Uroczystości rozpoczęła Msza  
w kościele celestynowskim, którą ce-
lebrował Biskup Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej ks. Romuald Kamiński. 
W świątyni poczesne miejsce zajęły 
poczty sztandarowe wojska, jed-
nostek OSP z terenu gminy, szkół, 
harcerzy, Totus-Tus… zaproszeni go-
ście i mieszkańcy. Biskup pogratulo-
wał Gminie, a składając życzenia 
dalszego jej rozwoju stwierdził, że 
na to, jak Gmina obecnie wygląda  
i jakie obiekty użyteczności publicz-
nej posiada, pracowały pokolenia 
mieszkańców, radnych w kolejnych 
kadencjach, sołtysi, działacze spo-
łeczni i włodarze. – Doceniajcie to, 
proszę! – podkreślił. Po Mszy poczty 
sztandarowe przedefilowały na plac 
przed halą sportową i ustawiły się po 
jego lewej i prawej stronie. Żołnierze 
z WOFiTM na maszt wciągnęli fla-
gę narodową przy dźwiękach hym-
nu. Prowadzący uroczystość Michał 
Niemiec zaprosił na scenę Wójta 
Gminy Witolda Kwiatkowskiego, 
który powitał z imienia i nazwiska 
zaproszonych gości: Biskupa ks. 

Romualda Kamińskiego, posłów na 
Sejm RP Bożenę Żelazowską i Dariu-
sza Olszewskiego, Szefa Gabinetu 
Politycznego Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji - Micha-
ła Prószyńskiego, starostę Powiatu 
Otwockiego, przewodniczącą Rady 
Powiatu Grażynę Kilbach, dyrektora 
Banku Spółdzielczego w Otwoc-
ku – Roberta  Piskorza, komendanta 
WOFiTM płk. Waldemara Pawelec.  
W imieniu Wójta Michał Niemiec za-
praszał na scenę fundatorów, zaczy-
nając od Wójta, by w drzewce sztan-
daru wbili pamiątkowe gwoździe 
i wpisali się do księgi pamiątkowej. 
W następnej kolejności Biskup od-
mówił modlitwę i poświęcił sztandar. 
Następnie przewodniczący Rady 
Gminy Celestynów Romuald Ziętala, 

odczytał uchwałę, 
w której radni prze-
kazują sztandar na 
ręce Wójta i tego 
aktu dokonał. Z ko-
lei Wójt, przekazał 
sztandar poczto-
wi  sztandarowemu  
w osobach: Mag-
daleny Kominek, 
Martyny Pieczyń-
skiej i Michałowi 
Michalakowi, który 
przeszedł przed 
innymi pocztami  

i licznie zgromadzo-
ną  na placu publicz-
nością, demonstrując 
go. Po tej prezentacji 
poczet Gminy zajął 
miejsce pośród in-
nych, a na scenę za-
praszani byli goście, 
którzy wcześniej po-
prosili o zabranie gło-
su. Jako pierwsza wy-
stąpiła poseł Bożena 
Żelazowska wraz z radnym powia-
towym Dariuszem Grajdą, wręcza-
jąc Wójtowi medal Pro Mazovia 
dla Gminy i odczytując list od mar-
szałka Województwa Mazowiec-
kiego Adama Struzika z gratulacjami 
i życzeniami. Następnie życzenia 
złożył poseł Dariusz Olszewski, sta-
rosta Powiatu Otwockiego Krzysztof 
Szczegielniak wraz z przewodni-

1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Bogucki Folie  
Sp. z o.o. Sp. k.

2. EDUKACJA – Ireneusz Rusinowski
3. KULTURA – Monika Grajda-Widulińska
4. ZDROWIE - Stefan Mariusz Kowalski
5. Organizacje Pozarządowe - Hufiec Celestynów 

im. Bohaterów  Akcji pod Celestynowem
6. SPORT – Albert Niemiec
7. BEZPIECZEŃSTWO – Aniela Niemiec
8. CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI  

– prof. Sylwester Porowski

Statuetki „Dąb jedności pokoleń” 
otrzymali:
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czącą Rady Powiatu, Grażyną Kilbach. Głos za-
brali również Izabella Grzegory – dyrektor IWC 
„Unipress”, Wójt Gminy Wiązowna - Janusz Budny, 

podarowując sadzonkę wiązu, wójt Gminy Koł-
biel – Adam Budyta, ofiarowując z kolei sadzon-
kę dębu i delegacja Rady Miasta Glinian z Ukrainy: 
Leskiv Andrii – z-ca Burmistrza, Babinska Maryslava, 
Lukachyk Andrii, wręczając Wójtowi polską flagę  
z podpisami żołnierzy z linii frontu. Po części oficjalnej 
Michał Niemiec zaprosił na scenę absolwentkę Szkoły 
Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, 
Weronikę Jakubik, która pięknie zaśpiewała piosenką 
„Celestynów to mój dom”, autorstwa Andrzej Kamiń-
skiego z muzyką Jerzego Derfla. I tym śpiewnym ak-
centem zamknięto część związaną z jubileuszem, ale 

jeszcze Wójt zwracając się 
do mieszkańców podzię-
kował im za pomoc przy 
organizacji obchodów,  
a szczególnie jednostkom 
OSP, GOKiS-owi, Kołom 
Gospodyń Wiejskich, pra-
cownikom urzędu gminy… 
Następnie rozpoczęły się 
występy artystów: najpierw 
wystąpił Kabaret „Jurki”, 
po nich wielkie przeboje 

lat 70-tych przypomniał zespół Partita, obchodzący 
50-lecie działalności. Podczas krótkiej przerwy tech-
nicznej przed występem gwiazdy wieczoru, Wójt 

Witold Kwiatkowski wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy Romualdem Ziętalą wręczyli statuetki i dyplomy 
najbardziej zasłużonym dla Gminy osobom: (obok lista). 
Po tej uroczystości na scenie pojawił się Sławomir w to-
warzystwie Kajry, którzy zaśpiewali aktualne swoje hity. 
Publiczność zalegająca każdy centymetr rozległego pla-
cu śpiewała wraz z artystami. Podczas uroczystości moż-
na było odwiedzić liczne stoiska, spotkać się z artystami 
z Gminy Celestynów, otrzymać materiały informacyjne  
i promocyjne: Gminy Celestynów, Kolei Mazowieckich, 
Wojskowego Centrum Rekrutacji, a dziennikarz Radia 
dla Ciebie przeprowadził wywiad z Wójtem Witoldem 
Kwiatkowskim i na bieżąco relacjonował wszystko to, co 
działo się na placu.

JUBILEUSZ

Fundatorzy sztandaru:
• Dariusz Olszewski Poseł na Sejm RP IX Kadencji
• Dariusz Boceński Prezes OSP w Celestynowie
• Rada Gminy Celestynów
• Marek Pielak GREHEN Sp. z o.o.
• F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek.
• Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa w Celestynowie
• Andrzej Bogucki BOGUCKI FOLIE Sp. z o.o. Sp.k.
• Bożena i Henryk Młot „Młot” Sp. j.
• prof. Izabella Grzegory Dyrektor IWC PAN
• Robert Wicik PPH Dora AGD
• Parafia Rzymsko-Katolicka WNMP w Celestynowie
• Witold Kwiatkowski Wójt Gminy Celestynów
• Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej NA 

ŚWIAT
• SAiS III LO w Celestynowie
• Krzysztof Szczegielniak Starosta Otwocki
• Społeczność zrzeszona wokół Hufca ZHP Celestynów
• Bożena Żelazowska Poseł na Sejm RP IX Kadencji
• Andrzej Sibilski Delikatesy Kulfon
• Bank Spółdzielczy w Otwocku

Fundatorzy Sztandaru
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ROZRYWKA
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SOŁECTWA

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Ponurzycy ma swoją siedzibę

3 lipca 2022 r. odbyła się uroczystość otwarcia siedziby Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ponurzycy, która znajduje się w budynku dawnej szkoły w Po-
nurzycy. Świeżo wyremontowane pomieszczenia - niewielki salonik z za-
bytkowymi meblami, kuchnia, pokój zabaw dla dzieci oraz łazienka zostały 
przywrócone do życia dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu mieszkańców Po-
nurzycy. Przez ponad rok, cyklicznie, panie i panowie z KGW zrywali starą 
farbę ze ścian, gipsowali ściany, wymieniali deski w podłodze aby przy-
wrócić pomieszczenia szkoły do aktywnego użytkowania i korzystania. Na 
otwarcie zaproszono mieszkańców i sympatyków Ponurzycy oraz władze 
Gminy, a przewodnicząca Koła Agnieszka Soszyńska witając, oprowa-
dzała po „królestwie” Koła Gospodyń Wiejskich w Ponurzycy. Po krótkim 
wstępie Sołtysa Ponurzycy Wojciecha Soszyńskiego, który opowiedział 
o wykonanych pracach remontowych Anna Na-
lazek – przewodniczka po Mazowieckim Parku 
Krajobrazowym zaprezentowała na ekranie naj-
ciekawsze miejsca krajobrazowe okolic Ponurzy-
cy i MPK. Następnie Sołtys i szefowa KGW po-
dziękowali wszystkim osobom zaangażowanym 
w remont siedziby, wręczając drobne upominki 
oraz odznakę „Za zasługi dla KGW w Ponurzy-
cy”. Na koniec Wójt Gminy Celestynów Witold 
Kwiatkowski pogratulował członkiniom i członkom 
Koła Gospodyń Wiejskich za inicjatywę i zapo-
wiadane przez przewodniczącą kolejne działania 
oraz wręczył pamiątkowy obraz, który przedsta-
wia piękny budynek szkoły w Ponurzycy.
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Harcerskie lato nad morzem
Hufiec ZHP Celestynów w tym roku zorganizował 
dla swoich podopiecznych pełen atrakcji i nowych 
wyzwań wyjazd do Krynicy Morskiej. Harcerze  
i harcerki w nadmorskiej bazie rozstawili swój obóz, 
gdzie przez 2 tygodnie mieszkali i żyli w bliskości 
natury. Prócz pionierki obozowej, służby wartow-
niczej, przed nimi było wiele wyzwań związanych  
z Prawem Harcerskim, sprawnościami, stopniami 
oraz wieloma innymi harcerskimi aspektami, reali-
zowanymi w tematyce „Władcy pierścieni”, która 

pomogła zarówno tym star-
szym, jak i młodszym wczuć się w wykonywane za-
dania i pobudzić wyobraźnię, a przy tym wszystkim 
- dostarczyć solidną porcję dobrej zabawy. Naj-
młodsi członkowie naszego hufca – zuchy, również 
świetnie się bawili na kolonii zuchowej “Wyspa 
Berg”, w oparciu o uwielbianą przez dzieci bajkę 
“Jak wytresować smoka”. Odpoczynek nad mo-
rzem, nowe wyzwania, zdobywanie sprawności  
i poznawanie świata - tak właśnie wyglądała kolo-

nia zuchowa naszych gromad. Był to nie-
zwykle udany wyjazd. Harcerze, harcerki, 
zuchy i zuchenki byli bezpieczni i pod do-
brą opieką kadry instruktorskiej. Działania 
obu podobozów można było na bieżąco 
śledzić na fanpage’u Hufca ZHP Celesty-
nów na Facebook’u. Gmina sfinansowała 
realizację programu profilaktyczno-wy-
chowawczego w trakcie obozu.

Małgorzata Kulka

ZHP
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Szlakiem Pokoju 
– Mostu Przyjaźni

Pod koniec lipca GOKiS zaprezen-
tował wystawę 212 rysunków dzie-
ci z różnych miast kraju poświęco-
nych przyjaźni Polsko-Japońskiej. 
Wystawę otworzył prof. Stanisław 
Filipek, w towarzystwie prof. Syl-
westra Porowskiego, wójta Gminy 
Celestynów Witolda Kwiatkow-
skiego i przyjaciela, a też miesz-
kańca Gminy, Ryotaro Sakamoto. 
- Spotykamy się dziś w bardzo 
przyjemnych okolicznościach, 
dotarła bowiem do nas wystawa 
zatytułowana: „Szlakiem Pokoju 
-   Mostu Przyjaźni”  - mówił prof. 
Filipek, były pracownik Ambasa-
dy Polskiej w Japonii. – Są to ry-
sunki polskich dzieci wykonane  
w 2016 roku na japońskim papie-
rze czerpanym w miastach, które 
pielęgnują historię Polskich Dzieci 
Syberyjskich, głównie sieroty po 
polskich zesłańcach w okresie za-
borów, a które Japonia w latach 
1919-22 wywiozła z Syberii, ratu-
jąc od głodu i śmieci. Miasta, jak: 

Kraków, Warszawa, Wejherowo, 
Celestynów, Płock, Kowno, Lesz-
no i Gniezno, w 1996 zaprosiły 
do siebie japońskie dzieci prze-
żywające traumę po tragicznym 
trzęsieniu ziemi w Kobe w 1995 
roku – przypomniał Profesor. Gmin-
ny Ośrodek Kultury i  Sportu w roku 
2016 (GOK) został zaproszony do 
udziału w tym projekcie. Instruktor 
GOKiS Monika Grajda-Widu-
lińska – koordynowała spotkania  
z młodymi celestynowskimi artysta-
mi. Łącznie 30 uczestników pro-
jektu wykonało wspaniałe prace 
na czerpanym papierze ryżowym. 
Wystawa prac miała miejsce naj-
pierw w Japonii w mieście Tsuruga 
za sprawą pomysłodawcy projek-
tu, japońskiego artysty, Kiyokatsu 
Matsumiya, przy wydatnej pomocy 
prof. Stanisława Filipka. On też wy-
stawę przywiózł do Polski, najpierw 
do Celestynowa.

AnKa

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
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Mąka ryżowa z Japonii 
dla obrońców Ukrainy

Na zaproszenie Ryotaro Sakamoto przybyli do jego 
domu w Dąbrówce, dwaj japońscy mistrzowie: Kōsu-
ke Kitajima - (ur. 22 września 1982 r. w Arakawie, To-
kio) – japoński pływak specjalizujący się pływaniu sty-
lem klasycznym, czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny 
mistrz świata na długim basenie. Do największych suk-
cesów w karierze Kitajimy zalicza się zdobycie sied-
miu medali igrzysk olimpijskich, w tym czterech złotych. 
Drugi z Japończyków to Kenji Kusatsu (ur.15 lipca 1976 
r.), japoński kickboxer i karateka. Towarzyszył im Rippei 
Nakano.  Przywieźli 50 kg mąki ryżowej, która za po-
średnictwem Olgi Kośmider wraz z innymi darami, po-
jechała busem Mirosława Dobka (już po raz kolejny) 
do Lwowa, a stamtąd zostanie przewieziona na front.

Współpraca z Ukrainą

Za sprawą prof. Sylwestra Porowskiego, greckokatolic-
ki ksiądz - Andriy Lukachyk z miasta Gliniany z Ukrainy 
- odwiedził Celestynów, składając wójtowi Witoldowi 
Kwiatkowskiemu wizytę. Miała ona na celu zacieśnienia 
wzajemnych relacji, między innymi wakacyjnych wy-
mian dzieci i młodzieży, gdy tylko zakończy się rosyjska 
agresja.
Wójt obwiózł gościa po gminie, pokazując mu róż-
ne miejscowości, obiekty, jak hala sportowa, świetlice, 
przedszkole, szkoły… Ksiądz Andriy natomiast opowie-

dział o swoim mieście: Gliniany, to jedno z najstarszych 
miast Galicji, należącego do obwodu lwowskiego. Dziś 
to nowoczesne miasteczko liczące ponad 3200 miesz-
kańców, leżące w  rejonie złoczowskim obwodu lwow-
skiego Ukrainy.
Na główne obchody jubileuszu Gminy 21 sierpnia  
z miejscowości Gliniane przybyła delegacja w oso-
bach: Leskiv Andrii – zastępca Burmistrza, Babinska Ma-
ryslava i ks. Lukachyk Andriy.

AnKa

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
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Kino na leżakach i w hali
Już dwa razy GOKiS zaprosił mieszkańców Gminy do kina let-
niego na leżakach. W lipcu na film „Wojna z dziadkiem”. Jest 
to  komedia familijna w reżyserii Tima Hilla z Robertem De Niro 
w roli szalonego dziadka, który musi stoczyć wojnę o pokój  
z pełnym pomysłów wnukiem Peterem. Początkowo wnuk jest  
w siódmym niebie, kiedy dowiaduje się, że jego ukochany dzia-
dek Ed zamieszka razem z nim w domu po śmierci swojej żony. 
Jednak radość chłopca szybko mija dzieląc z dziadkiem pokój. 
Film produkcji USA z 2020 roku, utrzymany jest w duchu po-
nadczasowych hitów, jak „Kevin sam w domu” czy „Klan urwi-
sów”. Film obejrzało ponad 200 osób. Natomiast w sierpniu 
już nie na leżakach kinomani obejrzeli film, a w hali sportowej, 
z powodu ulewnego deszczu. Był to film familijny 
„Paddington” o niedźwiadku, który szuka szczę-
ścia w wielkim mieście. Film produkcji brytyjsko-
-francuskiej z 2014 roku w reżyserii Paula Kinga.  
Na trybunach zasiadło ponad 160 osób.

ROZRYWKA
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ROZRYWKA

Letnia Scena  
Muzyczna

Tegoroczna Letnia Scena Muzyczna na długo pozostanie w pamię-
ci mieszkańców naszej gminy, była to najbardziej kolorowa impreza 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
10 lipca imprezę otworzyli Dyrektor GOKiS Joanna Mokrzycka oraz 
Zastępca Wójta Gminy Celestynów Piotr Rosłoniec. Program obfi-
tował w wiele atrakcji. Na scenie gościliśmy znanego komika i tik-
tokera Pana Buźkę, który bawił swoimi sztuczkami dzieci, ale także 
dorosłych, wystąpiła młodzież z Kuźni Talentów Muzycznych Da-
riusza Wesołowskiego, a Show Roberta Rozmusa obejrzało liczne 
grono fanów w różnym wieku. Imprezę zakończył Festiwal kolorów, 
który skierowany był do wszystkich, bez wyjątków, bez ograniczeń 
wiekowych! Zabawa niesamowita! Bardzo pozytywna energia  
i fantastyczny klimat imprezy.
Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów kreatywnych 
„Wakacje malowane piaskiem” oraz strefy zabaw. Była też, cieszą-
ca się dużym powodzeniem smakoszy, wata cukrowa, frytki na paty-
ku, lody i stragany z zabawkami. Na zakończenie, przy dźwiękach 
muzyki, odbył się festiwal kolorów. Fruwająca farba opadając oble-
piała widzów. Uciechy z tego powodu było wiele.

Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu dziękuje za współpracę 
Urzędowi Gminy, Policjantom  
z Posterunku w Celestyno-
wie, druhom OSP z Celesty-
nowa oraz Zakładom Pie-
karskim Oskroba.
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JUBILEUSZ

Święto  Wojskowego Ośrodka  
Farmacji i Techniki Medycznej

Już po raz drugi w 77 historii WOF i TM uroczystości z okazji obchodów utworzenia Ośrodka FiTM 
odbyły się poza terenem jednostki. Komendant płk. Waldemar Pawelec zdecydował, że również  
w tym roku 26 sierpnia będą one odbywać się na terenie przed Halą sportową w Celestynowie, co 
pozwoli większej liczbie mieszkańców Gminy zapoznać się z historią i działalnością Ośrodka.

Po przyjęciu meldunku od prowa-
dzącego uroczystość oficera, ko-
mendant powitał gości, w tym m.in. 
Panią Krystynę Czerny-Sierdziń-
ską – córkę patrona WOFiTM dr 
farm. Karola Czernego, gen. bryg. 
Bogdana Dziewulskiego – DG 
RSZ, płk. Jacka Karbasza – Szefa 
Służby Zdrowia IWSP SZ, płk. Ja-
nusza Filipka – Szefa Zarządu Pla-
nowania Logistycznego Dowódz-
twa Generalnego Sił Zbrojnych,  
Starostę Powiatu Otwockiego 
Krzysztofa Szczegielniaka, Wójta 

Gminy Celestynów Witolda Kwiat-
kowskiego, Przewodniczącego 
Rady Gminy Romualda Ziętalę, z-cę 
wójta Piotra Rosłońca, ks. Mirosława 
Wasiaka, radnych i mieszkańców, 
słowami: „Witam Państwa chlebem 
z naszej wojskowej piekarni, żołnier-
ską grochówką i otwartym sercem”. 
Po wciągnięciu flagi państwowej na 
maszt przy dźwiękach hymnu naro-
dowego zagranego przez Orkiestrę 
Reprezentacyjną Wojska Polskiego, 
która później dała koncert znanych 
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pieśni wojskowych. Komendant  
z okazji 77. rocznicy funkcjonowa-
nia Ośrodka odznaczył zasłużo-
nych w służbie oficerów i żołnierzy, 
a także pracowników cywilnych. 
Kiedy oficjalna część uroczystości 
dobiegła końca, odbył się występ 
zespołu „Dragon” z Klubu Dowódz-
twa Operacyjnego Sił Zbrojnych. 
A następnie mieszkańcy mieli rzad-
ką okazję z bliska obejrzeć pojazd 
sanitarny Rosomak, a też odwiedzić 
liczne stoiska, m.in. polowy szpital 
wojskowy, indywidualne wyposa-
żenie medyczne żołnierza, z wy-
dawnictwami wojskowymi, sprzętem 

sanitarnym…W tym czasie orkiestra 
grała żołnierskie pieśni i marsze. 
Gwoździem programu był pokaz 
wyszkolenia psów. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że w Ośrodku 
istnieje profesjonalna szkółka tresu-
ry psów do zadań specjalnych, na 
przykład psów do rozpoznawania 
min, narkotyków, czy obrony. Nale-
ży mieć nadzieję, że kolejne roczni-
ce będą również obchodzone na 
terenie cywilnym, a nie w jednostce.

AnKa
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SIATKARZE Z CELESTYNOWA 
ZWYCIĘZCAMI

 V TURNIEJU 
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ!

W dniach 2-3 lipca odbyła się piąta 
edycja Turnieju Siatkówki Plażowej 
o Puchar Wójta Gminy Celestynów. 
Zawody odbyły się na boiskach do 
siatkówki plażowej przy Szkole Pod-
stawowej w Celestynowie. Do tur-
nieju zgłosiło się  szesnaście par mę-
skich oraz dziewięć par damaskich. 
W sobotę do rywalizacji stanęli 
panowie - piętnaście par rywalizo-
wało ze sobą w systemie „brazylij-
skim”. Po ośmiogodzinnej rywalizacji 
pierwsze miejsce w turnieju zajęła 
para Piotr Antosiewicz/Mateusz 
Szostak. Spotkanie o trzecie miejsce, 
po zaciętym meczu, wygrała para 
Krzysztof Zięba/Filip Szewczyk.  
W niedzielę na boiskach do siat-
kówki plażowej w Celestynowie 
obserwowaliśmy zawody w  kate-
gorii pań. Siedem zespołów rywali-
zowało ze sobą w systemie „każdy 
z każdym”. Wszystkie spotkania były 
bardzo wyrównane i obfitowały  
w efektowne zagrania. Po ponad 

dwudziestu meczach pierwsze miej-
sce zdobyła para Anna Bochyńska/
Katarzyna Dębowczyk. W sumie 
w ciągu dwóch dni na boiska do 
siatkówki plażowej w Celestynowie 
zostało rozegranych pięćdziesiąt 
meczów.
Gratulacje zwycięzcom złożył Wójt 
Gminy Celestynów Witold Kwiat-
kowski. Organizatorem turnieju był 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Celestynowie, a patronem medial-
nym imprezy był miesięcznik samo-
rządowy Celestynka.

SPORT



                         29

lipiec-sierpień nr 7-8 (283-284)/22   www.celestynow.pl70 LAT GMINY CELESTYNÓW www.celestynow.pl      lipiec-sierpień nr 7-8 (283-284)/22 70 LAT GMINY CELESTYNÓW

Poniżej klasyfikacja końcowa najlepszej 
czwórki w kategorii kobiet i mężczyzn:

Open kobiet:
1. Anna Bochyńska/Katarzyna Dębowczyk 
2. Marta Murawska/Katarzyna Pawłowska 
3. Justyna Naumiuk/Claudia Wigebom 
4. Gabriela Paśniczek/Magdalena Piliszczuk 

Open mężczyzn:
1. Piotr Antosiewicz /Mateusz Szostak 
2. Adam Górski/Mikołaj Włodarczyk 
3. Krzysztof Zięba/Filip Szewczyk 
4. Piotr Jodkiewicz/Michał Zawadzki

SPORT

Siatkarze Plażowi 
z Celestynowa 

wygrali  
Puchar Rady Miasta 

Otwocka!

16 i 17 l ipca na plaży miejskiej  
w Otwocku odbył się turniej siatków-
ki plażowej o Puchar Rady Miasta 
Otwocka. Miło nam poinformować, 
iż zwycięzcami turnieju została para  
z Celestynowa Piotr Antosiewicz i Ma-

teusz Szostak. Warto przypomnieć, że 
nasi zawodnicy dwa tygodnie wcze-
śniej zwyciężyli w „domowym” turnie-
ju o Puchar Wójta Gminy Celestynów. 
Rywalizacja w turnieju stała na bardzo 
dobrym poziomie sportowym i mimo 
zmiennych warunków pogodowych 
Piotrek i Mateusz okazali się najlep-
szym duetem pokonując w meczu fina-
łowym parę z Warszawy. Gratulacje!

M. Kwiecień

11 sierpnia Wójt Witold Kwiatkowski przekazał prezesowi 
Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” Albertowi Niemco-
wi koszulkę z autografem trenera bramkarzy z niemieckiego 
klubu FC Schalke 04 Grzegorza Pogorzelczyka. Koszulka 
przesłana została na ręce Wójta Gminy Celestynów wraz  
z gratulacjami z okazji Jubileuszu 70-lecia Gminy Celestynów 
oraz wyrazami uznania dla młodych sportowców, rodziców  
i trenerów RKS Bór Regut.

Koszulka 
dla RKS Bór Regut
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