Załącznik do Uchwały Nr 80/11
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 października 2011 roku

Plan odnowy miejscowości Celestynów
na lata 2009 – 2016

I.

WPROWADZENIE

Plan Odnowy Miejscowości Celestynów został opracowany w związku z
koniecznością, efektywnego i racjonalnego działania na rzecz dynamicznego i
harmonijnego rozwoju miejscowości. Niniejszy
warsztatowych

i konsultacyjnych

dokument jest rezultatem prac

prowadzonych

w okresie od początku

października 2008 roku do 1 marca 2009 roku przez mieszkańców sołectwa
Celestynów. Plan stanowi spójny dokument strategiczno-planistyczny w którym,
zostały zebrane główne potrzeby rozwoju miejscowości oraz kierunki działań w
latach 2009-2016. Dokument powstał na podstawie dostępnych informacji o
miejscowości i planowanych projektach pochodzących z :
- Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Celestynów na lata 2004-2013
- Strategii Rozwoju Gminy Celestynów
- Lokalnej Strategia Rozwoju obszaru działania LGD „Natura i Kultura”
- na podstawie analiz przeprowadzonych podczas warsztatów i konsultacji z
mieszkańcami

II.

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNO – GEOGRAFICZNE

Miejscowość Celestynów jest jedną z 15 miejscowości wyodrębnionych w
podziale administracyjnym gminy Celestynów, położonej w centralnej części
województwa mazowieckiego, w powiecie otwockim. Poniższa mapa ukazuje Gminę
Celestynów na tle powiatu otwockiego.

Gmina zajmuje powierzchnię 8,892,4 ha, co stanowi 14,46% obszaru całego powiatu
Powierzchnia sołectwa Celestynów wynosi 1.182.722ha.
Gmina Celestynów graniczy z:
∙ miastem Otwock oraz gminą Wiązowna (od północy),
∙ z gminą i miastem Karczew ( od zachodu),
∙ z gminą Kołbiel (od wschodu),
∙ z gminą Osieck oraz gminą Sobienie Jeziory (od południa).

IV. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA

Zasoby sołectwa to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz
otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w
przyszłości

przy

budowaniu

czy

realizacji

publicznych

i

prywatnych

przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę
następujące ich kategorie: środowisko przyrodnicze, środowisko kulturowe,
dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty, tereny, infrastruktura, gospodarka i
rolnictwo, sąsiedzi i przyjezdni, instytucje, ludzie, organizacje społeczne.
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1. Prezentacja wsi – położenie i powierzchnia.
Celestynów – miejscowość i gmina położona jest w odległości 40 km od Warszawy na szlaku
kolejowym Warszawa-Lublin. Sama miejscowość położona jest w centralnej części gminy i
tworzy sołectwo o tej samej nazwie. Pełni ona wiele różnych ważnych funkcji w gminie.
Przede wszystkim jest siedzibą władz samorządowych oraz obiektem użyteczności
publicznej: poczta, ośrodek zdrowia, bank. Poza tym ze względu na znajdującą się tam :
szkołę podstawową i gimnazjum oraz bibliotekę stanowi też centrum oświatowo-kulturalne. Z
powodu dużej liczby sklepów oraz zakładów usługowych jest również centrum handlowousługowe. Jednak najważniejszą funkcją jaką pełni ta miejscowość jest funkcja mieszkalna.
Celestynów jest najludniejszą miejscowością w gminie – ok. 46% mieszkańców tj. 4943.
osób.
Powierzchnia geodezyjna wsi wynosi 1.182.722ha i pod tym względem miejscowość ta jest
jedną z największych w gminie. Na strukturę wykorzystania gruntów składają się przede
wszystkim: grunty leśne, lasy ochronne oraz grunty zabudowane i zurbanizowane
(zdecydowanie przeważa zabudowa jednorodzinna). Ze względu na jakość gleb w
miejscowości właściwie nie występuje rolnictwo.
Lasy położone w miejscowości wchodzą w skład ogromnego kompleksu lasów –
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, gdzie łącznie z licznymi oczkami wodnymi stanowią
rzadko spotykaną w kraju dziewiczą przyrodę. Naukowcy oceniają, że 27% tlenu
spożywanego przez Warszawę produkowana jest przez roślinność parku.
Na terenie miejscowości znajduje się rezerwat przyrody „Celestynowski Grąd” (Zarządzenie
Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z 19.02.987r. W sprawie uznania za
rezerwat przyrody, publikowanego w Monitorze Polskim Nr 7/87 poz. 55) oraz kilkadziesiąt
gatunków roślin i zwierząt objętych całkowitą lub częściową ochroną.
Ponadto w centrum miejscowości są obiekty objęte ochroną z mocy ustawy o ochronie dóbr
kultury z dnia 15.02.1962r oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994r.
O zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenia prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych:
1. dwór Radzin ( nr rejestru zabytków 1416 wpis z dnia 28.03.1990r.),
Miejscowość leży w pobliżu dróg krajowych: nr 50 Góra Kalwaria – Kołbiel (będąca
fragmentem obwodnicy Warszawy dla tranzytu ciężarowego relacji Sochaczew – Grójec –
Mińsk Mazowiecki), nr 17 Warszawa – Lublin. Na węzeł komunikacyjny składają się ponadto
drogi wojewódzkie i powiatowe oraz linie kolejowe: Warszawa – Otwock – Pilawa i
Skierniewice – Pilawa – Łuków. Dodatkowo są dobre połączenia autobusowe z Warszawą i
Otwockiem.

2. Dziedzictwo historyczne
Wzmianki o miejscowościach leżących na terenach dzisiejszej Gminy Celestynów pochodzą
jeszcze z XVI w. wymieniane są wsie szlachecki: Dąbrówka, Lasek, Glina, Ostrów i
Pogorzel. Na terenach Puszczy Osieckiej stopniowo powstawały Podbiel, Regut i Tabor.
Celestynów jest osadą najmłodszą w całej Gminie. W 1827r., kiedy jeszcze nikomu o nim się
nie śniło, w Dąbrówce było już 15 domów i 102 mieszkańców, w Pogorzeli 9 domów i 78
mieszkańców, w Regucie 35 domów i 186 mieszkańców. Zaludnione w owym czasie były
Zabieżki, Tabor, Ostrów i Ostrowik. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Celestyna
Polakiewicza, który w 1871r. W drodze spadku objął majątek Radzin po Leopoldzie
Radzińskim. W pierwszej połowie XIX w. Rzdzin miał 1200 morgów, w tym 199 gruntów
ornych, 206 morgów pastwisk, 7 drewnianych budynków i cegielnię.
O tym, że Celestynów wchłonął Radzin i wysunął się na pierwszy plan w grupie swoich o
wiele starszych sąsiadów, zdecydowało co najmniej kilka czynników. Na pewno jednym z
głównych było zbudowanie w 1877r. Kolei Nadwiślańskiej, najdłuższego szlaku kolejowego
Królestwa Polskiego, łączącego Kowel z granica Prus Wschodnich przez Chełm, Lublin,
Dęblin, Warszawę, Mławę oraz ustanowione w tym właśnie miejscu stacji (budynek
zbudowano w 1900 r.).
Kolej w początkowym okresie była nie tyle oknem na świat, co miejscem pracy dla młodych
ludzi z przeludnionych okolicznych wsi. Perspektywa zdobycia dobrze, jak na owe czasy
płatnej pracy na kolei była zapewne nęcąca. Mogli z niej jednakże korzystać tylko ludzie
zaradni, dobrzy organizatorzy. „Kronika Parafialna” odnotowała, że przed 1900r. koło stacji
Celestynów było 8 domów.
Dogodne połączenie oraz walory uzdrowiskowe i klimatyczne sprawiły, że w latach
trzydziestych XX w. Celestynów zaczął rozwijać się jako miejscowość letniskowa. Osuszano
drogi, powstały liczne pensjonaty. Dynamiczny rozwój przypieczętowany został
zbudowaniem w 1932r. Kościoła i ustanowieniem parafii, była to mobilizacja dla całego
środowiska. W kilka lat później, w kryzysowych latach trzydziestych, udało się zorganizować
pocztę, bibliotekę, Towarzystwo Miłośników Celestynowa, świetlicę, Towarzystwo Oświaty
dla Dorosłych, katolickie organizacje dziewcząt, chłopców i mężczyzn.
W czasie Drugiej wojny Światowej lasy wokół Celestynowa były miejscem wielu działań
zbrojnych, ruchu oporu i lokalnej ludności. Organizowano akcje dywersyjne, wykolejano
pociągi. Jedną z najbardziej znanych była „Akcja pod Celestynowem”. 20 mają 1943r.
oddział dyspozycyjny Kedywu Komendy Głównej AK złożony głównie z Grup Szturmowych
Szarych Szeregów pod dowództwem T. Zawadzkiego ps. „Zośka” odbił na stacji kolejowej 49
więźniów przewożonych z Lublina do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
W 1942 roku oddano do użytku nową szkołę, o którą lokalna społeczność starała się od
dawna, a której budowę rozpoczęto jeszcze przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej. W
Celestynowie organizowano tajne nauczanie na poziomie gimnazjum i liceum. Po okresie
okupacji tereny stopniowo wracały do życia, w Celestynowie powstało kino i ośrodek
zdrowia.
Datą graniczną w dziejach Celestynowa był rok 1952 – powstała Gmina Celestynów,
wchodząca w skład uzdrowiskowego powiatu w Otwocku oraz rozpoczęła działalność
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Stało się to zaczątkiem nowego etapu
rozwoju tych malowniczych terenów. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto elektryfikację
okolicznych miejscowości, rok później uruchomiono bibliotekę, a wkrótce ośrodek zdrowia,
aptekę, nowe szkoły, działalność rozpoczęła Ochotnicza Straż Pożarna, powstawały nowe
remizy. Budowano i remontowano drogi, zelektryfikowano linię kolejową z Otwocka do

Pilawy. W Celestynowie otworzono filię banku, powstawały nowe sklepy, świetlice, boiska
sportowe, przybywało domów mieszkalnych.
Obecną pozycję gmina i miejscowość Celestynów zawdzięczają pracy i wysiłkowi wielu
pokoleń, dla których los i rozwój terenów dzisiejszej gminy był sprawą zasadniczą. Wśród
najbardziej zasłużonych wymienić można: społecznika Józefa Stawikowskiego działającego
w latach dwudziestych i trzydziestych, prof. Edmunda Jankowskiego, dr Michała Rękasa,
który z grupą nauczycieli krzewił wiedzę w czasach okupacji, ks. Eugeniusza Banasiewicza i
wielu, wielu innych, z których jeden zwykł mawiać: „Dwie są miejscowości na świecie:
Rzym i druga Celestynów”.

4. Ludność
Ludność Gminy Celestynów wynosi 11 202 (dane na 30 stycznia 2009 r.), z czego
4943 to osoby zamieszkujące sołectwo Celestynów. Liczba ludności w tym okresie
charakteryzuje się ciągłym wzrostem.
Rok
01.2006 r.
01.2007 r.
01.2008 r.
01.2009 r.

Liczba
ludności
4798
4857
4908
4943

Według danych Urzędu Gminy Celestynów, 2009r.

6. Walory zagospodarowania przestrzennego
Gmina

Celestynów

położona

jest

na

terenie

dwóch

dużych

jednostek

geomorfologicznych -w pradolinie Wisły oraz na terenie Równiny Garwolińskiej. W
pobliżu miejscowości znajduje się ciekawy kompleks leśny, należący do struktur
ochrony przyrody o znaczeniu ponadlokalnym:
•

Mazowiecki Park Krajobrazowy,

•

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu,

•

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000

Poznanie walorów przyrodniczych okolicy umożliwiają:
•

wiejski szlak pieszy PTTK: Stara Wieś - Dąbrówka - Regut – Osieck
(oznakowanie żółte, 21 km)

•

piesze i rowerowe ścieżki dydaktyczne

II ANALIZA SWOT
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy
wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w
otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i jego mieszkańców.
Poniżej zamieszczono podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Celestynów.
.
SILNE

SŁABE

•

Centrum administracyjne gminy,

•

•

mazowiecki Park Krajobrazowy,
walory – turystyczno – przyrodnicze,

Brak infrastruktury rekreacyjno –
sportowo – kulturalnej,

•

niska inicjatywa społeczna,

•

bliskość aglomeracji warszawskiej,

•

uzbrojenia terenów,

•

brak promocji miejscowości i gminy.

•

struktura mieszkańców.
SZANSE

•

Tereny sportowo – rekreacyjno –
kulturalne,

•

edukacja i inwestycja w młodzież,

•

pozyskiwanie funduszy unijnych.

ZAGROŻENIA
•

Trudności budżetowe,

•

Szybko wzrastająca liczba
mieszkańców może niedługo
wykluczyć miejscowość z programu
„odnowy wsi”.

ANALIZA SWOT poszczególnych obszarów życia miejscowości
SWOT
Położenie, struktura przestrzenna

Siły

Słabości

Szanse

Zagrożenia

· Korzystne położenie
geograficzne i
klimatyczne –duże
zalesienie terenu

·nie dokończona
kanalizacja miejscowości
· Zły stan techniczny dróg

· Poprawa stanu
nawierzchni i
odwodnienia ulic w
miejscowości
(budowa chodników,
parkingów)
· Wykorzystanie terenów
leśnych i zabytkowych do
podniesienia
atrakcyjności
rekreacyjnej i turystycznej

· Intensywna
zagospodarowywanie
terenu przez zwiększającą
się liczbę mieszkańców
może zagrozić w
przyszłości terenom
leśnym

Siły

Słabości

Szanse

Zagrożenia

· Wysoki udział sektora
prywatnego w ogólnej
liczbie jednostek
gospodarczych
· tereny uzbrojone

· Brak zaspokojenia
potrzeb w zakresie
turystyki. Brak
infrastruktury turystycznej
· Niewystarczająca ilość
utwardzonych dróg
lokalnych
· Niedokończone
skanalizowanie
miejscowości
· brak nowoczesnej
infrastruktury sportowej

· Uaktywnienie terenu do
usług
turystycznych i
rekreacyjnych
· Uaktywnieni usług w
gospodarstwach

· Niejasna sytuacja
finansowa związana z
kryzysem
· Obciążenie gmin
dodatkowymi
zadaniami bez
zabezpieczenia
finansowego

· Bezpośrednia bliskości
aglomeracji warszawskiej
· Zwarta zabudowa w
całej miejscowości.
· dobre warunki
komunikacyjne z
aglomeracją warszawską
SWOT
Gospodarka i usługi

· Dobra dostępność do
usług na obszarze
sołectwa
· Występowanie rezerwy
energetycznej dla potrzeb
rozwoju gospodarczego
· Uporządkowana
gospodarka w zakresie
zbiórki odpadów

agroturystycznych
· Dokończenie budowy
kanalizacji

· Pogarszający się stan
dróg
Powiatowych
· Brak środków z budżetu
Gminy i
Państwa na realizację
zadań z zakresu
rozwoju infrastruktury
· Brak środków w
indywidualnych
gospodarstwach na
modernizację i
rozwój
gospodarstw
domowych

SWOT Infrastruktura społeczna

Siły

Słabości

Szanse

· Występowanie
placówek
oświatowych
pełniących funkcje
ponadlokalne
(Gimnazjum)
· Aktywność młodzieży
w
organizacji i
uczestnictwie w

· Słabe wyposażenie
budynków szkół w
sprzęt komputerowy i
inne pomoce naukowe
· Niedostateczny wybór
form kształcenia
pozalekcyjnego
· Słabe wyposażenie
ośrodka w sprzęt
diagnostyczny

· Wzrost
zainteresowania
społeczeństwa
udziałem w akcjach
społecznych (np. klub
dojrzałego człowieka) i
szukaniem
sposobów uzyskiwania
środków finansowych

Zagrożenia
· Wzrastająca ilość
osób
bezrobotnych bez
prawa do
zasiłku kierowanych do
pomocy społecznej

imprezach
sportowych
·organizacja imprez w
zakresie kultury
organizowanych przez
Gminny Ośrodek
Kultury·

· Zły stan techniczny
budynku Zespołu Szkół
· Niezaspokojone
potrzeby w zakresie
pomocy
społecznej
· Niewystarczająca
baza lokalowa dla
potrzeb
kulturalnych,
· zły stan infrastruktury
sportowej

przy

szkołach
SWOT
ŚRODOWISKO ( rekreacja i turystyka )
Siły
· Dobry stan
środowiska
naturalnego (duża
powierzchnia lasów,
rezerwat przyrody)
· Występowanie
obszaru krajobrazu
chronionego
· Prężne
funkcjonowanie
Celestynowskiego
Klubu Sportowego

Słabości

Szanse

· Brak bazy
turystycznej
· Brak zaplecza
rekreacyjnego
· Brak środków na
organizowanie imprez
sportowych i
rekreacyjnych
· Niedostateczna
świadomość społeczna
w sferze
gospodarki odpadami

· Bliskość Warszawy
(możliwość przejęcia
ruchu turystycznego
przy
założeniu rozwoju bazy
turystycznej)

Zagrożenia

SWOT
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Siły

Słabości

Szanse

Zagrożenia

· Rezerwa terenów pod
budownictwo
mieszkaniowe

· Brak aktualnego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
· Niewystarczający
stopień
zaspokojenia potrzeb
mieszkań komunalnych

· Rozwój budownictwa
ze względu na
walory przyrodnicze

· Trwający obecnie
kryzys finansowy
· Trudności w
uzyskaniu kredytów
mieszkaniowych

WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI – JAKI MA BYĆ Celestynów

1.
2.
3.
4.

integracja mieszkańców,
harmonijny rozwój miejscowości,
rozwój turystyki,
promowanie miejscowości.

Przyszłość miejscowości Celestynów związana jest przede wszystkim z turystyką i rekreacją.
Położenie w centrum gminy i środku Mazowieckiego Parku Krajobrazowego połączone z
dobrą komunikacją ze stolicą mogą przyczynić się do szybszego rozwoju miejscowości.
Należy skupić się na turystyce rekreacyjnej i wypoczynkowej, określić docelowego „klienta” i
rozwijać konkretne obszary w tej dziedzinie: bieganie na nartach, jazda rowerem, piesze
wędrówki.
W sferze niematerialnej należy rozpocząć od integracji mieszkańców, zmiany ich
świadomości oraz edukacji ekologicznej. Dokona się to m.in. przez organizowanie różnego
rodzaju spotkań i imprez ( początkowo charakterze lokalnym), które będą służyły zarówno
poznawaniu się mieszkańców, jak ich edukacji ekologicznej i identyfikacji z miejscem
zamieszkania. Ponadto cyklicznie organizowane spotkania posłużą promocji miejscowości,
docelowo staną się również atrakcją turystyczną.
Niezbędna zatem jest modernizacja i rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej i
kulturalnej. Przede wszystkim należy zadbać o harmonijny rozwój miejscowości i
wykorzystanie istniejących walorów

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Stworzenie w centrum miejscowości terenu dla spotkań mieszkańców o charakterze
sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym podyktowane jest brakiem takich miejsc również na
terenie całej gminy. Brak infrastruktury rekreacyjno – sportowej wykazany jest jako pierwsza
słaba strona gminy w Strategii Gminy.
Brak ogólnodostępnego i otwartego miejsca, które integrowałoby mieszkańców, przede
wszystkim młodzież, utrudnia podejmowanie inicjatyw sportowych i kulturalnych.
Planowanie jest stworzenie infrastruktury parkowo – sportowo – rekreacyjnej. Na terenie ma
zostać zorganizowany park skupiony wokół „muszli koncertowej” (stwarzającej np. możliwość
organizowania spotkań mieszkańców, konkursów, działań Gminnego Ośrodku Kultury,
letniego kina). Pozostałe części terenu mają zostać zabudowane w kilku sekcjach
podzielonych według kryterium użyteczności (np. część sportowa, rekreacyjna, plac zabaw),
ale tworzących spójna koncepcję.
Teren musi zostać uprzątnięty, wyrównany, a następnie zagospodarowany uliczkami,
oświetleniem, zielenią oraz zaplanowanymi obiektami budowlanymi i małej architektury.
Według zapewnień władz gminy na wiosnę zostaną kontynuowane prace porządkujące
teren.
Władze sołectwa zaangażują w działania mieszkańców miejscowości, aby ich praca była
wkładem własnym przy tworzeniu terenu, a środki sołeckie zostały przeznaczone przede
wszystkim na materiały i w ten sposób została zwielokrotniona ich wysokość.
W ten sposób chcemy również zintegrować mieszkańców i młodzież. Szczególnie
zaangażowanie młodzieży mogłoby być istotne w związku z jej krytycznymi głosami
dotyczącymi braku infrastruktury sportowej na terenie miejscowości. Osobisty wkład pracy
mógłby zapobiec również ewentualnemu niszczeniu stworzonych już obiektów.

IV ARKUSZ PLANOWANIA
Arkusz ten zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych,
celów oraz konkretnych projektów w perspektywie 7 lat.

LISTA PRIORYTETOWYCH ZADAŃ I KOLEJNOŚC ICH REALIZACJI
Wśród zadań wybranych do realizacji do 2016r. Znajdują się:
•
•
•
•
•

zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjno – kulturalnego w centrum
Celestynowa, w szczególności budowy boiska wielofunkcyjnego
doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury
rewitalizacja Parku w tym budowa alejek, drogi dojazdowej, parkingu
i oświetlenia w Centrum Celestynowa oraz ustawienie ławeczek parkowych, koszy
na śmieci wyposażenie placów zabaw
budowa muszli koncertowej
budowa nowego budynku - Gminnego Domu Kultury

LISTA PRIORYTETOWYCH ZADAŃ
NAZWA ZADANIA

CZAS
SZACUNKOWY FINANSOWANIE
REALIZACJI KOSZT

Teren sportowo – rekreacyjny
Budowa boiska wielofunkcyjnego
ORLIK do gry w koszykówkę
i siatkówkę oraz piłkę nożną

2009 - 2010

450 000 pln

Środki Zewnętrzne
i własne

Doposażenie Gminnego Ośrodka
Kultury na remont dachu

2009 - 2010

32 000 pln

Środki Zewnętrzne
i własne

Rewitalizacja Parku w tym
budowa alejek, drogi dojazdowej,
parkingu
i
oświetlenia
w
Centrum
Celestynowa
oraz ustawienie
ławeczek parkowych, koszy na
śmieci

2009 - 2011

150 000 pln

Środki Zewnętrzne
i własne

Doposażenie Placów Zabaw
(karuzela, zjeżdżalnia, bujaki
sprężynowe, altanka)

2009 - 2011

40 000 pln

Środki Zewnętrzne
i własne

Budowa przedszkola

2010- 2015

Budowa nowego budynku
Gminnego Domu Kultury ( sala
widowiskowa, sale dydaktycze
wraz z infrastrukturą

2013 - 2016

Środki Zewnętrzne
i własne
2 000 000 pln

Środki Zewnętrzne
i własne

