
Fundacja CEAS wraz z młodzieżą z celestynowskiego 
gimnazjum wystartowała w konkursie „Równać 
Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Poprzez nasze działania zwracamy uwagę społecz-
ności lokalnej na problem bezdomności zwierząt, 
promujemy postawy „pro zwierzęce” poprzez 
konkursy, psi wolontariat, spotkania, broszury, 
artykuły, psią adopcję i wiele innych. Młodzież uczy 
się samodzielności, odpowiedzialności za swoje 
decyzje, planowania i angażowania innych w ważne 
sprawy. Więcej na: www.psyjdzpomnie.wordpress.com

Z MŁODZIEŻĄ I DLA MŁODZIEŻY

Pierwszy nasz CEAS-owy projekt w ramach I edycji 
konkursu Fundacji AVIVA „To dla mnie ważne”.
Wygraliśmy 15 000 zł na zabawki, a drugie tyle włożyła 
społeczność lokalna, przygotowując teren i podłoże 
pod plac. Pierwszy nasz ponurzycki sukces i wspaniałe 
wspomnienia. 

PLAC ZABAW

Fundacja CEAS dzięki grantowi Fundacji PZU, przy 
wsparciu zaangażowanych mieszkańców Ponurzycy, 
gminy Celestynów i Gminnego Ośrodka Kultury zorga-
nizowała w czerwcu 2014 roku lokalny piknik pod 
hasłem „Ponurzyca na Sportowo”. Do dziś wspomina-
my bieg na 5 km, muzykowanie Piotra Kostka - Godec-
kiego, pokaz sztuk walki Aikikai Aikido (Dojo Chosz-
czówka), zawody sportowo  - rodzinne, kącik malucha 
i wiele innych atrakcji. 

PIKNIK RODZINNO – SPORTOWY

Jesteśmy grupą mieszkańców i sympatyków Ponurzycy 
(gmina Celestynów, powiat otwocki). Kochamy przyro-
dę, doceniamy piękno naszej miejscowości. Angażuje-
my się w sprawy lokalne. Historia, więzi rodzinne 
i sąsiedzkie, tożsamość lokalna to są wartości nam 
szczególnie bliskie. Misją Fundacji CEAS jest pielęgno-
wanie tych wartości, a także integrowanie i aktywizo-
wanie społeczności lokalnych wokół ważnych spraw. 
Podejmujemy działania zaadresowane do dzieci 
i młodzieży. Dając im przestrzeń do realizacji różnych 
pomysłów, chcemy by oni także czuli się ważni, wycho-
dzili z inicjatywą i mieli wpływ na to, jak wygląda ich 
otoczenie i środowisko.

O NAS

W ramach programu „Wolontariat Rodzinny – 
lokalnie” Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantro-
pii w Polsce sześć ponurzyckich rodzin zbuduje 
boisko do gry w siatkówkę. Ponurzyckie rodziny 
nie są osamotnione w tych działaniach. Dodatkowo 
przy wsparciu Gminy Celestynów zorganizujemy 
– Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej.

BOISKO DO GRY W SIATKÓWKĘ 

W ramach projektu FIO 2014 - Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej zorganizowaliśmy:
PONURZYCKA ALTANKA - pierwsze zadaszone miejsce 
wokół budynku Starej Szkoły, gdzie mieszkańcy naszej 
miejscowości mogą się spotykać. 
KRONIKA PONURZYCKA - opatrzony fotografiami 
zapis historii Ponurzycy i aktualnych działań, podejmo-
wanych przez Fundację CEAS.
WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - warsztaty 
fotograficzne, wikliniarskie.

FIO 2014

Bliski naszemu sercu jest budynek Starej Szkoły 
w Ponurzycy. Powstał na początku lat trzydziestych 
XX wieku w czynie społecznym, wybudowany rękoma
i zasobami poprzednich pokoleń Ponurzyczan. Kiedyś 
miejsce tętniące życiem i dziecięcym gwarem. 
Dziś piękne, dumne wspomnienie i coś co nadal łączy 
społeczność lokalną. Jednocześnie miejsce smutne, bo 
stoi i niszczeje. Brak środków, by je odremontować 
z roku na rok w coraz to gorszym stanie. Mamy cichą 
nadzieję, że ponurzycka społeczność znajdzie sposób 
na odratowanie Szkoły, tak by na nowo mogła ona 
służyć życiu i integracji mieszkańców. Poprzez CEAS 
chcemy się do tego przyczynić, zachęcając innych do 
finansowego wsparcia remontu budynku. W ramach 
konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Tu miesz-
kam, tu zmieniam” wygraliśmy 20 000 zł na projekt 
„Łączy nas idea taka: Dach nad głową Ponuraka!” czyli 
uzyskanie środków potrzebnych na remont dachu 
Starej Szkoły. Aktualnie kończymy wymianę pokrycia 
dachu Szkoły.

STARA SZKOŁA W PONURZYCY


