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Raport z badania ankietowego 

ANKIETA OCENIAJĄCA JAKOŚĆ 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

W GMINIE CELESTYNÓW 

przeprowadzona                                                                                      

od dnia 10 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku 

 

 

Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski serdecznie dziękuje 

wszystkim za poświęcony czas i wypełnienie tej bardzo ważnej dla Gminy 

Celestynów ankiety.   
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JAK PAŃSTWO OCENIAJĄ: ŚRODOWISKO 

NATURALNE, PRZESTRZEŃ, KOMUNIKACJA 

 

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole, przy czym 1 oznacza najniższą natomiast 6 

oznacza najwyższą ocenę 

Estetyka i ogólne wrażenia Gminy % Liczba 

1 3,08% 12 

2 5,38% 21 

3 23,59% 92 

4 38,21% 149 

5 25,13% 98 

6 3,59% 14 

Nie mam zdania - 4 

Wypełnienia: 390 
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Czystość i utrzymanie gminnych terenów zielonych % Liczba 

1 3,33% 13 

2 10,77% 42 

3 21,54% 84 

4 31,28% 122 

5 26,15% 102 

6 4,36% 17 

Nie mam zdania - 10 

Wypełnienia: 390 
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Działania Gminy w zakresie ochrony środowiska % Liczba 

1 7,18% 28 

2 16,15% 63 

3 19,74% 77 

4 25,64% 100 

5 17,69% 69 

6 4,62% 18 

Nie mam zdania - 35 

Wypełnienia: 390 
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Czystość wód powierzchniowych % Liczba 

1 5,13% 20 

2 12,56% 49 

3 20,51% 80 

4 23,85% 93 

5 14,62% 57 

6 2,05% 8 

Nie mam zdania - 83 

Wypełnienia: 390 
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Stan infrastruktury melioracji szczegółowych (rowy, 
przepusty, sieć drenarska, stawy rybne itp.) 

% Liczba 

1 18,72% 73 

2 19,23% 75 

3 22,31% 87 

4 19,74% 77 

5 10,00% 39 

6 3,59% 14 

Nie mam zdania - 25 

Wypełnienia: 390 
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Jakość powietrza w Gminie % Liczba 

1 20,00% 78 

2 13,59% 53 

3 24,62% 96 

4 22,31% 87 

5 11,79% 46 

6 6,15% 24 

Nie mam zdania - 6 

Wypełnienia: 390 
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System segregacji i odbioru odpadów na terenie 
Gminy 

% Liczba 

1 5,38% 21 

2 8,46% 33 

3 17,18% 67 

4 26,67% 104 

5 31,28% 122 

6 8,21% 32 

Nie mam zdania - 11 

Wypełnienia: 390 
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Edukacja ekologiczna i świadomość mieszkańców % Liczba 

1 15,38% 60 

2 19,49% 76 

3 22,31% 87 

4 22,82% 89 

5 10,77% 42 

6 4,62% 18 

Nie mam zdania - 18 

Wypełnienia: 390 
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Zagospodarowanie i wykorzystanie przestrzeni w 
Gminie 

% Liczba 

1 8,21% 32 

2 15,13% 59 

3 23,08% 90 

4 28,21% 110 

5 14,62% 57 

6 4,36% 17 

Nie mam zdania - 25 

Wypełnienia: 390 
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Dostępność terenów pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych 

% Liczba 

1 12,31% 48 

2 17,44% 68 

3 20,26% 79 

4 19,49% 76 

5 10,77% 42 

6 2,56% 10 

Nie mam zdania - 67 

Wypełnienia: 390 
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Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii % Liczba 

1 16,41% 64 

2 21,03% 82 

3 22,82% 89 

4 16,41% 64 

5 8,46% 33 

6 2,56% 10 

Nie mam zdania - 48 

Wypełnienia: 390 
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Sieć i jakość dróg krajowych % Liczba 

1 7,18% 28 

2 10,00% 39 

3 17,95% 70 

4 26,41% 103 

5 25,64% 100 

6 6,67% 26 

Nie mam zdania - 24 

Wypełnienia: 390 
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Sieć i jakość dróg wojewódzkich % Liczba 

1 7,44% 29 

2 10,00% 39 

3 22,05% 86 

4 31,54% 123 

5 18,97% 74 

6 2,56% 10 

Nie mam zdania - 29 

Wypełnienia: 390 
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Sieć i jakość dróg powiatowych % Liczba 

1 12,31% 48 

2 20,77% 81 

3 29,23% 114 

4 24,62% 96 

5 8,21% 32 

6 1,03% 4 

Nie mam zdania - 15 

Wypełnienia: 390 
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Sieć i jakość dróg gminnych % Liczba 

1 16,92% 66 

2 20,77% 81 

3 28,97% 113 

4 16,92% 66 

5 11,03% 43 

6 3,85% 15 

Nie mam zdania - 6 

Wypełnienia: 390 
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Kolejowe sieci komunikacyjne % Liczba 

1 3,59% 14 

2 3,85% 15 

3 10,26% 40 

4 27,44% 107 

5 35,64% 139 

6 13,59% 53 

Nie mam zdania - 22 

Wypełnienia: 390 

 

  

4%
4%

11%

29%38%

14%

1

2

3

4

5

6



  Strona 19 z 97 

 

Uwagi do środowiska naturalnego i przestrzeni 

 

Odpowiedź 

INFRASTRUKTURA GMINNA 

 Potrzebna jest spółka wodna dla całej gminy. 

 Potrzebne jest wyznaczenie tras rowerowych, pieszych, krajoznawczych, historycznych. 

 Nowe chodniki, ścieżki rowerowe zwłaszcza przy drogach powiatowych – zadanie powiatu. 

 Powiązanie tras rowerowych z trasami sąsiednich gmin. 

 Jeśli chodzi o przestrzeń to super, że Celestynów ma zabudowę jednorodzinną. Bardzo mnie cieszy, 
że nie mamy tutaj żadnej zabudowy wielorodzinnej. Przydałby się tu plac zabaw z prawdziwego 
zdarzenia. 

 Brak skwerów i parków w gminie z ławkami do siedzenia i chwili relaksu. 

MIEJSCOWOŚCI W GMINIE  

 Najwyższy czas, aby gmina przypomniała sobie, że w jej skład nie wchodzi tylko miejscowość 
Celestynów. Znaczna część osób płacących tu podatki mieszka w pozostałych wsiach naszej gminy. 
Czas zacząć robić więcej dla pozostałych mieszkańców. Drogi, chodniki, kanalizacja, place zabaw, 
boiska a przede wszystkim szkoły - czas zacząć inwestować w pozostałych miejscowościach. A nie 
jak dotychczas nowe inwestycje czy zakupy tylko dla Celestynowa a dla pozostałych zużyte sprzęty, 
które już nie są w Celestynowie potrzebne. Nie chcemy spadków zużytych staroci. Chcemy 
inwestycji w pozostałych miejscowościach. 

 Panie wójcie jest pan dobrym gospodarzem, gmina się rozwija dobrze, ale prosimy o większą 
dbałość o mniejsze miejscowości, a nie tylko o Celestynów!  

 W Celestynowie kolejne place zabaw, pumptrucki, hala sportowa a pozostałe miejscowości nie 
mają tego. 

 Należy wyjść poza Celestynów, zachęcać mieszkańców innych miejscowości do aktywności. 
Zaproponować coś tylko im. 

 Istnieje podział Celestynowa na 2 strefy A i B. Strefa A to urząd gminy i okolice, strefa B m.in. Ulica 
Osiecka, Narutowicza i Witosa (niewykończone ulice, brak chodników i podjazdów na posesje, brak 
rowów odwadniających, nierównomierne oświetlenie ulic, stałe parkowanie samochodów na 
ulicach, wraki samochodów na ulicach, brak miejsca do parkowania w rejonie bazarku i dawnych 
magazynów w soboty na ul. Osieckiej, tłok, zaparkowane wzdłuż ulicy samochody stwarzają 
zagrożenie dla pieszych (wielokrotne interwencje telefoniczne bez odzewu.) 

 Pozostałe miejscowości często wyglądają na zaniedbane, nie ma żadnych kwietników, ozdób i 
przede wszystkim koszy na śmieci. Jak ma być czysto, kiedy np. w Glinie, w Starej Wsi nie ma 
praktycznie żadnych koszy na śmieci. 

 Brak chodnika w miejscowości Podbiel. Od kilkudziesięciu lat wieś prosi o wsparcie gminę 
Celestynów. Gmina zasłania się, że droga nie jest gminna. Ale dlatego jest gminą, żeby dbać o 
wszystkie wioski, a nie tylko o te, które są łatwe.  

 Zabieżki nieco zaniedbane. Brak przedszkola. 

 Sierocie wiejskie to dramat. 

 Celestynów to bardzo przyjemne miejsce do mieszkania. Wolałabym jednak, żeby nie dążyło do 
bycia miejscem z typowo miejskim stylem życia. 

KOMUNIKACJA  

 Kolejowe sieci komunikacyjne - pociągi są zbyt rzadko, szczególnie poza godzinami szczytu lub są 
np. dwa po kolei, a potem długa przerwa. Warto zastanowić się nad rozszerzeniem drugiej strefy 
komunikacyjnej, ułatwiłoby to wielu mieszkańcom powroty do domu. Np. niestety w tej chwili bilet 
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z granicy II strefy, czyli Śródborowa do Pogorzeli (jedna stacja!) kosztuje 4,20 zł, gdzie bilet Otwock 
- Warszawa Zachodnia kosztuje 4,90 zł.  

 Można by ogarnąć plac przed dworcem, stacja ładna, a parking brzydki, asfalt popękany, brak wiaty 
do oczekiwania na autobus.  

 Konieczne są progi zwalniające na niektórych ulicach np. na ul. Rękasa, pasy przy banku, przy 
sklepach p. Matosków i Jaworskich. 

ŚMIECI 

 Mieszkańcy koło własnych domów mają sporo śmieci, np. ul. Kolejowa za zakrętem koło torów - 
piękne domy jednorodzinne a po drugiej stronie ulicy puste butelki, foliowe opakowania. Nikomu 
to nie przeszkadza? Może jakieś małe akcje edukacyjne dla mieszkańców? 
Podobnie jest w lesie - brakuje akcji sprzątania lasu przez mieszkańców. Jest co robić w tym pięknym 
parku krajobrazowym.  

 - brak edukacji ekologicznej mieszkańców.  

 - brak akcji społecznych dotyczących sprzątania terenu wokół własnych posesji np. pierwszy dzień 
każdego miesiąca to akcja ,,Sprzątam, bo moja gmina to nie wysypisko śmieci,,  

 - brak akcji ,,CHRONIĘ STARE DĘBY,, - wizytówkę Celestynowa.  

 - jak najszybciej wyremontować budynek stacji (jeden z nielicznych zabytków Celestynowa.) 
i uprzątnąć wokół niego teren.  

 - uporządkować teren między peronami a OSP. 

 Las w Glinie to składowisko odpadów - nie wiem kto wyrzuca śmieci do lasu ale może przydałoby 
się więcej akcji społecznych albo koszy ogólnodostępnych przy wejściach na ścieżki? 
Lasy na terenie Gliny (prywatne i państwowe) są nieuczciwie zaśmiecane przez mieszkańców, 
powstają dzikie wysypiska, a gmina odpowiada, że prywatne lasy to prywatne tereny i niestety 
prywatne śmieci. Brak kontroli nad dzikimi wysypiskami - konieczny monitoring (kamery, drony, 
tablice).   

 Las powinien być lepiej monitorowany, bo nadal jest dużo śmieci. Ostatnio przybyło bardzo dużo 
śmieci z ogródków - karpy, gałęzie. 

 Gmina powinna współpracować bardziej  z Nadleśnictwem Celestynów i Policją i wziąć się za 
łapanie osób, które zaśmiecają lasy. Okolice Białej Góry czy Bagien (tych na końcu 
Wrzosowej/Partyzantów) albo bezpośrednio za Strażą Pożarną wołają o pomstę do nieba.  

 Palenie śmieci notoryczne przez mieszkańców - wystarczy skontrolować odbiór śmieci –rachunki, 
gmina powinna sprawdzać czy w każdym domu są odbierane śmieci.  

 Zaniedbane tereny po dawnym wyrobisku tzw. Glinki, dużo śmieci w lasach. 

 Okresowo przepełnione kosze na śmieci przy przystankach i sklepach przy 
ul. Św. Kazimierza szczególnie po weekendach. 

 Tragiczne zanieczyszczenie lasów.  

 Zachowajmy większą przestrzeń dla środowiska naturalnego. 

OFERTA KULTURALNO- REKREACYJNA  

 Więcej zajęć z GOK dla wszystkich, zwłaszcza dla osób w wieku 15-50 lat. Minimalne opłaty za 
udostępnienie boisk jak teraz - 40 zł za h to dużo.  

 Aktywizacja osób dzieci i osób starszych poza Celestynowem. 

 Kompletny brak zainteresowania dziećmi, patrz plac zabaw dla dzieci sfatygowany w miejscu, gdzie 
jest mnóstwo spalin, tylko betonowanie gminy macie w głowie, drogi i piraci samochodowi na tych 
drogach. W szkołach minimalizacja nakładów na dzieci.  
My mieszkańcy naszej gminy chcemy miejsca, gdzie młodzież w wieku 8/18 lat będzie miała, gdzie 
się spotykać. Fajnie by było mieć (może nie w każdej miejscowości) skatepark - dzieci tego chcą. 

 Pikniki gminne corocznie w innej miejscowości. Może by Enej  powrócił po latach do Gliny. 
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 Brak imprez promujących potencjał turystyczny gminy - zorganizowane wycieczki rowerowej itp. 
Mamy świetne trasy na narciarstwo biegowe. 

ŹRÓDŁA ODNAWIALNE 

 Wciąż rosnące ceny energii i nieruchomości. W mojej opinii wymagana jest edukacja 
nt. odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju. 

 Mała świadomość mieszkańców na temat szkodliwości "paliwa" używanego do ogrzewania 
domów, większe środki powinny być przeznaczone na OZE (chodzi o to, aby większa liczba 
mieszkańców mogła skorzystać). 

SMOG 

 Wieczorami jest bardzo zanieczyszczone powietrze dymem wydobywającym się 
z domowych palenisk. 

 Duża liczba pieców tzw. kopciuchów u mieszkańców jest przyczyną smogu na ulicy, na której 
mieszkam. Podwyżka cen gazu i energii w skali kraju nie polepszy sytuacji.  

 Kopciuchy, kopciuchy i jeszcze raz kopciuchy w domach.  

 W okresie zimowym-grzewczym nie da się żyć to jest dramat nie ma jak oddychać. Palenie 
śmieciami co widać po workach wystawionych przed posesje przy odbierze odpadów. 

 Brak kontroli nad osobami palącymi śmieciami w piecach. 

 Zła jakość powietrza - w innych gminach latają drony albo pojawiają się eksperci, tymczasem w 
Glinie oddychamy palonym plastikiem. Należy zakupić drony, kamery 
i kontrolować obszar gminy w zakresie zanieczyszczenia powietrza.  

 Nie da się oddychać, róbcie kontrolę w zimę. Z daleka widać, z którego komina wali syfem. Otwock 
potrafi pobierać nawet popiół do badania. 

 Gmina nie jest atrakcyjna z powodu smogu. 

 Ogromny problem ze smogiem. Wszyscy odwiedzający nas goście wręcz śmieją się, że tak to nigdzie 
nie ma, gdzie my mieszkamy. 

 Smog to jest to co nas zabija w miejscowościach naszej gminy. Powinniśmy jako gmina priorytetowo 
traktować ten problem. 

 Zasmogowane i zadymione powietrze. Oddychamy dymem z pieców mieszkańców. Wieczorem nie 
można wyjść z domu czy przewietrzyć mieszkania. 

 Nadmierne spalanie śmieci w piecach i brak propagowania opalania gazowego. Konieczność 
instalacji kamer w lesie. Kontrola wykorzystania fotowoltaiki. Ludzie dostali dofinansowanie i palą 
w piecach śmieci. 

 W okresie zimowym smog i syf w powietrzu dramat, zaniedbane rowy w lasach w dużej mierze 
prywatnych. 

 Brak ochrony lasów i rezerwatów, wysokie zanieczyszczenie powietrza zimą, duże zanieczyszczenie 
lasów.  

 Mieszkańcy przestańcie puszczać fajerwerki w Nowy Rok, zacznijcie bardziej wspierać schronisko. 

 Chcieliśmy kupić działkę w Pogorzeli, pięknie wygląda latem, PKP, mały ruch, dużo zieleni. Ciężko 
było znaleźć. Udało się w zimę, przyjeżdżamy obejrzeć wysiadamy 
i powietrze aż dusi. Chcemy zadzwonić do gospodarza, że jesteśmy zasięgu brak. Czar prysł i 
szukamy działki w Wiązownie. 

PRZYRODA/ŚRODOWISKO 

 Kompostownik jako nagroda dla osób już kompostujących?  

 Brak opieki nad pomnikami przyrody. Brak ochrony lasów i rezerwatów, wysokie zanieczyszczenie 
powietrza zimą, duże zanieczyszczenie lasów. 

 Należy zadbać lepiej o Bagno Całowanie i o jego ochronę przed nadmierną liczbą turystów. 

 Bardzo dużo drzew wyciętych zostało w lasach w tym roku. I to nie z terenów około wsi, gdzie można 
by było postawić parę domów, tylko wycinki prowadzone w środku lasu, często z terenów, gdzie 
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panuje swoista nisza ekologiczna (np. na podmokłych terenach wzdłuż szosy z Celestynowa do 
Reguta), która jest siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Wstyd! 

 Poza tym gmina powinna znacznie sprzeciwić się lub nagłośnić aktualny stopień wycinki lasów w 
naszej gminie. Jest tego stanowczo za dużo i żadne słowa nie będą w stanie tego usprawiedliwić. To 
nie jest zgodne z ochroną środowiska. 

 Trwa wielka wycinka drzew wokół bagien Gożdzikowego i Bocianowskiego.  

 Latami nie czyszczone i nie meliorowane rowy w lasach (rów melioracyjny w lesie na tyłach ulicy 
Osieckiej). Rów przy ulicy Osieckiej nie czyszczony latami, szambo płynie rowem notorycznie. 

BEZPIECZEŃSTWO 

 Pijaki obok dworca kolejowego przerobili pomniki bohaterów na melinę – większa kontrola 
Policji.  

 Zaniedbane tereny przy dworcu PKP.  
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JAK PAŃSTWO OCENIAJĄ: SFERA SPOŁECZNA I 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole, przy czym 1 oznacza najniższą natomiast 6 

oznacza najwyższą ocenę 

Ogólna aktywność społeczeństwa na rzecz Gminy % Liczba 

1 8,72% 34 

2 16,67% 65 

3 29,23% 114 

4 27,95% 109 

5 6,67% 26 

6 1,79% 7 

Nie mam zdania - 35 

Wypełnienia: 390 
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Liczba i aktywność organizacji pozarządowych % Liczba 

1 9,74% 38 

2 16,41% 64 

3 23,08% 90 

4 17,95% 70 

5 6,15% 24 

6 1,54% 6 

Nie mam zdania - 98 

Wypełnienia: 390 
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Oferta spędzania wolnego czasu  dla dzieci i 
młodzieży 

% Liczba 

1 14,10% 55 

2 18,21% 71 

3 24,36% 95 

4 17,44% 68 

5 14,62% 57 

6 4,62% 18 

Nie mam zdania - 26 

Wypełnienia: 390 

 

  

15%

19%

26%

19%

16%

5%

1

2

3

4

5

6



  Strona 26 z 97 

 

Oferta spędzania wolnego czasu dla osób dorosłych % Liczba 

1 17,95% 70 

2 22,05% 86 

3 21,79% 85 

4 16,92% 66 

5 11,79% 46 

6 3,33% 13 

Nie mam zdania - 24 

Wypełnienia: 390 
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Oferta dla osób starszych i niepełnosprawnych % Liczba 

1 22,05% 86 

2 20,26% 79 

3 15,13% 59 

4 12,82% 50 

5 6,92% 27 

6 1,28% 5 

Nie mam zdania - 84 

Wypełnienia: 390 
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Poczucie bezpieczeństwa na terenie Gminy % Liczba 

1 5,13% 20 

2 10,51% 41 

3 18,46% 72 

4 28,21% 110 

5 27,18% 106 

6 8,21% 32 

Nie mam zdania - 9 

Wypełnienia: 390 
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Dostęp do podstawowej opieki medycznej % Liczba 

1 20,77% 81 

2 15,38% 60 

3 27,18% 106 

4 17,95% 70 

5 11,03% 43 

6 2,56% 10 

Nie mam zdania - 20 

Wypełnienia: 390 
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Jakość usług świadczonych przez instytucje publiczne 
ogółem, w tym: 

% Liczba 

1 7,97% 31 

2 10,54% 41 

3 22,62% 88 

4 30,59% 119 

5 13,88% 54 

6 3,34% 13 

Nie mam zdania - 43 

Wypełnienia: 389 
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- szkoły, w tym oferta zajęć pozalekcyjnych % Liczba 

1 10,54% 41 

2 12,85% 50 

3 15,94% 62 

4 19,02% 74 

5 10,28% 40 

6 2,83% 11 

Nie mam zdania - 111 

Wypełnienia: 389 
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- przedszkola % Liczba 

1 6,17% 24 

2 6,17% 24 

3 10,54% 41 

4 17,74% 69 

5 17,48% 68 

6 4,88% 19 

Nie mam zdania - 144 

Wypełnienia: 389 
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- żłobki % Liczba 

1 30,59% 119 

2 5,14% 20 

3 4,11% 16 

4 4,37% 17 

5 2,57% 10 

6 0,77% 3 

Nie mam zdania - 204 

Wypełnienia: 389 
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- opieka społeczna % Liczba 

1 7,97% 31 

2 8,74% 34 

3 13,37% 52 

4 12,08% 47 

5 5,14% 20 

6 4,37% 17 

Nie mam zdania - 188 

Wypełnienia: 389 
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- Urząd Gminy % Liczba 

1 8,74% 34 

2 12,34% 48 

3 17,99% 70 

4 25,96% 101 

5 16,71% 65 

6 8,23% 32 

Nie mam zdania - 39 

Wypełnienia: 389 
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- ośrodek kultury (imprezy, wydarzenia kulturalne, 
muzea itp.) 

% Liczba 

1 8,48% 33 

2 13,11% 51 

3 14,40% 56 

4 23,65% 92 

5 18,77% 73 

6 11,83% 46 

Nie mam zdania - 38 

Wypełnienia: 389 
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- biblioteki % Liczba 

1 2,57% 10 

2 7,97% 31 

3 9,77% 38 

4 20,05% 78 

5 23,65% 92 

6 12,85% 50 

Nie mam zdania - 90 

Wypełnienia: 389 
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- świetlice wiejskie % Liczba 

1 11,31% 44 

2 11,83% 46 

3 8,74% 34 

4 15,17% 59 

5 10,28% 40 

6 4,11% 16 

Nie mam zdania - 150 

Wypełnienia: 389 
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-baza sportowo-rekreacyjna, w tym siłownie 
zewnętrzne, baseny itp. 

% Liczba 

1 15,17% 59 

2 18,51% 72 

3 19,54% 76 

4 18,77% 73 

5 15,17% 59 

6 5,66% 22 

Nie mam zdania - 28 

Wypełnienia: 389 
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Atrakcyjność Gminy jako miejsce zamieszkania % Liczba 

1 4,88% 19 

2 8,48% 33 

3 17,22% 67 

4 33,42% 130 

5 24,68% 96 

6 10,03% 39 

Nie mam zdania - 5 

Wypełnienia: 389 
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Uwagi do sfery społecznej i infrastruktury społecznej: 

 

Odpowiedź 

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

 Z tego co się orientuję w gminie Celestynów nie ma ani jednego publicznego żłobka. 

 Wskazane też jest wybudowanie żłobka gminnego, podobno też są problemy z miejscem w 
Celestynowskim przedszkolu. 

 Brak żłobka - rodzice maluchów którzy nie mają babci, ani pieniędzy na opiekunkę są 
zmuszeni do dowożenie dzieci do żłobka w Otwocku/Karczewie.  

INFRASTRUKTURA REKREACYJNA 

 Basen byłby bardzo atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców. 

 Basen kryty lub kompleks kryty i odkryty... Może z jakiegoś dofinansowania? Jest Józefów, 
Góra Kalwaria, Mińsk Mazowiecki - wydaje mi się, że może warto się przyjrzeć. A zwiększy 
to atrakcyjność gminy zdecydowanie. 

 Brak basenu, boisk do piłki plażowej czy koszykówki, zarośnięte place zabaw. 

 Brak lodowiska.  

 Konieczne jest wyremontowanie placów zabaw i organizacja zajęć, miejsc zabaw dla 
najmłodszych dzieci w gminie. 

 Plac zabaw przy Urzędzie Gminy - proszę o regularny przegląd infrastruktury - drewno już 
ma swoje lata i coraz częściej są wymagane naprawy typu pęknięcia, złamania.  

 Może warto pomyśleć o publicznym placu zabaw niedaleko stacji PKP i sklepu Kulfon- jeśli 
jest tam miejsce.  

 Budowa placu zabaw w Regucie. 

 Plac zabaw w miejscowości Regut. 

 Brak miejsca dla najmłodszych, obecny plac zabaw przy bibliotece to istna ruina, 
w dodatku niebezpieczna dla dzieci. Brak porządnego placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej. 

 Zaniedbany park w którym nic nie ma. Brak ścieżek rowerowych. Brak placów zabaw. 

 Ogólnie nie jest źle. Ale zdecydowanie może być więcej. (Celestynów) Przykładem może 
być źłe zagospodarowanie działki między starym skateparkiem a placem zabaw. Aż się prosi 
tam o więcej drzewek, roślin, chodniczek i kilka ławek. Skwer w cieniu na jaki mieszkańcy 
zasługują i na jaki gmina zasługuje. W Regucie mamy fajnie zrewitalizowany staw "żółw", 
w Celestynowie mamy nawet lepsze takie miejsce - za budynkiem straży pożarnej! 
Rewitalizacja tego miejsca z pewnością zachęciłaby nasze rodziny do częstszego kontaktu z 
naturą. 

 Zagospodarowanie „parku” przy hali. 

 Więcej ścieżek rowerowych.  

 Ścieżki rowerowe kilka metrów w lesie. 

 Brak sieci dróg rowerowych w samym Celestynowie i na drogach dojazdowych do 
Celestynowa a szczególnie na ulicach Reguckiej (tylko chodnik), św. Kazimierza (tylko 
chodnik i miejsca parkingowe, Jankowskigo, Wojska Polskiego, Otwockiej (ciąg pieszo-
rowerowy marnej jakości z kostki zamiast asfaltu). 

 Budowa chodnika w miejscowości Regut od świateł przez całą wieś, ponieważ poprawi to 
bezpieczeństwo mieszkańców. 

 Mało ścieżek rowerowych, słabe oznakowanie szlaków turystycznych. Słabo 
wypromowane miejsca turystycznie, piękne lasy, o których niewielu wie. 

 Jako mama na urlopie macierzyńskim apeluję o więcej ławeczek i koszy na śmieci 
w nieoczywistych miejscach np.  koło hali sportowej, w parku za kościołem, koło sklepów- 
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powinien być wymóg dla większych inwestorów np. przy budowie sklepu 
o takie rzeczy jak śmietniki i ławeczki - picia% nie będzie, bo jest zakaz, a osoba starsza jak 
zasłabnie, matka karmiąca, zmęczony 2 latek - będą mieli gdzie odpocząć.  

 Większa promocja atutów gminy wśród mieszkańców. Więcej miejsc na ogniska. 

 Uważam za niepotrzebne ustawianie klombów z kwiatami na terenie Celestynowa... Myślę, 
że są to pieniądze wyrzucone w błoto.... Mamy w gminie piękną, naturalną zieleń, piękne 
lasy, po co to było tak paskudzić? Owszem przed urzędem, jak najbardziej. Takie klomby 
mogą sprawdzić się w większych miastach, gdzie występuje  nieliczna zieleń ale nie w 
NASZEJ GMINIE, gdzie natura nam stwarza piękno!!!  

 Jeśli chodzi o infrastrukturę zieloną, też nie jest z nią najlepiej. Brak ukwieconych 
zadbanych łąk, placów i placyków - terenów trawiastych dla dzieci i młodzieży (popularny 
jest tylko piasek). Najbardziej przerażają śmieciowiska w lasach i laskach. Brak tam ładnych 
zadbanych ścieżek, ławeczek, śmietników; natomiast królują gruz 
i opony. Związane jest to z równoległą edukacją obywatelską  służbami porządkującymi 
systematycznie tereny zielone. 

 Fajnie, że gmina sadzi drzewa i zagospodarowuje tereny zielone, ale należy zmusić firmę 
ogrodniczą lub odpowiedni wydział urzędu, aby dbał o to, aby ten wydatek miał sens. Czyli 
np. w czasie upałów i suszy podlewać! Wzdłuż ul. Św. Kazimierza połowa drzew jest 
uschniętych. 

 Gmina ma walory turystyczne. Warto wspierać rozwój w tym zakresie. 

 Obskurny wygląd ścian pawilonów od strony dworca -proponuję namalować tam scenki 
związane z historią Celestynowa, dawne budynki Celestynowa np. Koprówka, Modra Łapa, 
Dwór Radzin, Cegielnia, Tenczynek, budynek stacji,  Pod Parasolem itp. albo podobizny 
osób związanych z historią Celestynowa.  

 Siłownia zewnętrzna ma fatalną lokalizację - osobiście nie mam ochoty eksponować się 
przy głównej ulicy Celestynowa - częściej korzystam z takiej siłowni w Górze Kalwarii - 
umiejscowiona jest na obrzeżu, przy bocznej ulicy, w kompleksie sportowym.  

 Celestynów siłownia na powietrzu usytuowana jest w złym miejscu, nie zachęca do 
korzystania. Powinna być w pobliżu ścieżek sportowych,  tras do biegania. Brak lodowiska, 
basenu, amfiteatru czy choćby małej sceny, brak miejsca wystawienniczego, brak domu 
kultury z pracowniami do różnych działań artystycznych, za mało zajęć pozalekcyjnych. 

 Siłownia zewnętrzna piękna sprawa, ale orbitek to chyba dla olbrzymów jest 
zaprojektowany - ma za duży rozkrok... Brak prostych urządzeń do ćwiczenia rąk - takich 
kierownic - fajne dla osób starszych. Brak ruchomej platformy do ćwiczenia skrętów - 
takiego koła, na którym się stoi i robi skręty prawo lewo. Brak urządzenia do ćwiczenia 
klatki piersiowej - jest góra dół a nie ma prawo lewo lub inaczej na zewnątrz do środka 
w poziomie ruch rękami. Bardzo bym się cieszyła gdyby zostały dokupione. 

 Siłownie na świeżym powietrzu w miejscowości Regut. 

 Umiejscowienie paczkomatu w miejscowości Regut . 

 Może warto pomyśleć o prostej internetowej infolinii zgłoś awarię- spalona żarówka 
w lampie miejskiej, pęknięta deska na placu zabaw, ja często mam czas po 16 na takie 
zgłoszenie a nie ma komu :D. Ważne jest też żebyśmy my- mieszkańcy wiedzieli, że taka 
infolinia jest.  
 

BEZPIECZEŃSTWO 

 Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to nie czuję się bezpiecznie w okolicach dworca kolejowego. 
Tam zawsze prawie siedzi jakieś pijane towarzystwo. Czasami boję się wracać ze sklepu.  

 Za paczkomatem na Kolejowej 1 - ma melinę jakiś niepełnosprawny alkoholik – to 
przerażające – gdzie jest Policja?? 
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 Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw - ogrodzenie, wymiana elementów niebezpiecznych 
dla dzieci, nowe urządzenia.  

 Lepiej gospodarować terenem targowiska, chodzi o ogrodzenie na zakręcie (łuku) 
należałoby „ściąć” ten róg, żeby była widoczność dla samochodów i pieszych. Pieszych, dla  
których nie ma tam chodnika. To stwarza duże zagrożenie. Liczyliśmy, że modernizacja tego 
miejsca coś zmieni na lepsze w kwestii przejazdu - nic z tego. Jest niebezpiecznie jak było! 
Barierki na stacji PKP, labirynty, które nie wiadomo przed czym chronią - przed starym 
budynkiem z kasami? 

 Poczucie bezpieczeństwa - niepokoją samochody krążące po parkingach przy hali 
sportowej, kościele i przedszkolu, kierowcy zachowują się różnie, zazwyczaj głośno 
i wulgarnie i czują się bezkarni. 

INFRASTRUKTURA KULTURALNO-GASTRONOMICZNA 

 W kwestii czego mi brakuje to miłej kawiarni. Będąc w Szwecji widziałam jak NGO świetnie 
organizują piękne kawiarnie i miejsce spotkań w takich opuszczonych budynkach, jak nasz 
dworzec kolejowy. Czy można coś z nim zrobić? Ogłosić przetarg na fajne wykorzystanie? 
Kawiarnie, małe Muzeum. Brakuje mi też akcji współpracy urzędów, np. fajnej współpracy 
gminy z PKP czy Nadleśnictwem - to mogłyby być fajne działania.  

 Brak kawiarni, gospodarstw agroturystycznych z dobrym lokalnym jedzeniem. 

 Super inicjatywa z kinem plenerowym jednak trochę wcześniej powinniście z tym zacząć a 
nie pod koniec lipca. 

 Brak wydarzeń kulturalnych, brak kawiarni, brak ośrodka kultury z wydarzeniami, kinem i 
teatrem, brak imprez integrujących społeczność (pikniki, jarmarki, spotkania dyskusyjne, 
potańcówki, imprezy okolicznościowe), święto Gminy na niskim poziomie. 

 Brak miejsc do spędzania czasu dla dorosłych jak i dzieci. Brak ciekawych zajęć dla 
młodzieży i dorosłych. 

 Liczba turystów w gminie jest spora i rośnie bo jest to świetna baza wypadowa na 
jednodniowe wycieczki natomiast baza gastronomiczna jest kiepska. 

EDUKACJA 

 Przeznaczenie większego budżetu na edukację! Nie oszczędzajcie na naszych dzieciach! 
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi miała zostać rozbudowana, w żadnym wypadku nie 
spełnia oczekiwań mieszkańców i korzystających z niej dzieci. 

 Biblioteka czynna w godzinach szkolnych, a po szkole dzieci nie mają gdzie się podziać. Brak 
Liceum. 15 latkowie muszą wstawać o 5 rano, żeby dojechać do liceum w Otwocku. 

BIBLIOTEKA 

 Biblioteka Publiczna w Celestynowie powinna wrócić do godzin pracy przed pandemią. Jak 
mamy poszerzać czytelnictwo jak godziny pracy biblioteki to godzina 16 lub 14? Wcześniej 
biblioteka była czynna do 18 w niektóre dni co umożliwiało ludziom pracującym 
korzystanie z niej. Obecnie tylko w poniedziałek jest czynna do 18. Zweryfikujcie 
wcześniejsze godziny pracy. Na duży plus, że jest skrzynka na oddanie książki. 

 Księgozbiór biblioteki wymaga odświeżenia. 

 Oferta biblioteki- w innych województwach dostęp do czytania przez aplikację legimi jest 
na rok, odnawianie co miesiąc jest trochę męczące:(. Zachęcajcie ludzi do czytania poprzez 
łatwiejszy dostęp do wynalazków XXI wieku:).  

 Jako nowy mieszkaniec gminy brakuje mi informacji o świetlicach, bibliotekach 
i aktywnościach. 

 Jeżeli coś się dzieje to jest słabo reklamowane lub jest nieciekawe. Nawet nie wiedziałem, 
że jest biblioteka.  
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 Nie korzystam z celestynowskiej biblioteki, ale sporadyczne wizyty sprawiały bardzo dobre 
wrażenie. 

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 Zdecydowanie nie udostępniane są świetlice dla dzieci. Teraz troszkę się to poprawia.  

 Brak świetlicy w Dąbrówce, brak możliwości w uczestniczeniu w zajęciach tanecznych dla 
młodzieży (oferta jest, ale ilość miejsc niewystarczająca). 

 Zaniedbane place zabaw. Ten w Glinie to straszy, a nie zachęca do spędzania wolnego 
czasu. GOKiS poza pandemią miał ciekawą ofertę zajęć dodatkowych, ale tylko dla 
młodszych klas, brakowało zajęć dla młodzieży. 

 Przydałoby się więcej miejsc na zajęciach dla dzieci, bo same zajęcia są super. Brakuje 
jeszcze oferty zajęć dla przedszkolaków.  

 Więcej atrakcji dla dzieci również małych. 

 Prośba o zajęcia pozalekcyjne w szkole w Regucie. 

 GOK powinien organizować więcej wydarzeń ogólnodostępnych w wakacje czy ferie 
zimowe, tj. takich, na które może przyjść każdy bez wcześniejszego zapisu (kino letnie, 
koncerty muzyki poważnej, jazzowej, lodowisko gminne, kuligi itp.) 

 Bardzo ograniczony dostęp do zajęć  dodatkowych dla dzieci w GOK. Jedynie krewni 
i znajomi królika się dostają. Potrzeba wprowadzić minimalną opłatę za zajęcia dodatkowe 
-30-40 zł za miesiąc za zajęcia- dla wszystkich. Zwiększyć ilość miejsc na płatnych zajęciach 
dodatkowych, bo Ci co się nie załapali na dodatkowe zajęcia są znowu zmuszeni dowozić 
dzieci do Otwocka. Brak propozycji zajęć dla dzieci na ferie - w ramach zajęć GOK. 
Niezbędny jest kolejny plac zabaw w Celestynowie.  

 Mieszkam w gminie Celestynów 5 lat i jestem mile zaskoczona pracą Gminnego Ośrodka 
Kultury  i Sportu. Jest wiele zajęć dla dorosłych i dzieci. Brawo ;) 

 Zero siłowni, zero atrakcji dla młodzieży po szkole. Nie każdy gra w piłkę. 

 Siatkówka dla dziewczyn.  

 Młodzież nie ma jak się spotykać z rówieśnikami z innych wsi Podbiel, Tabor, Regut, Dyzin, 
bo nie ma komunikacji więc rodzice wożą dzieci we własnym zakresie. 

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH 

 Jeśli chodzi o zajęcia dla dorosłych to widać poprawę, chociaż uważam, że przydałyby się 
jeszcze jedne zajęcia z dynamiczną instruktorką. Swoją drogą mało reklamujecie te zajęcia, 
więcej powinniście o nich mówić w mediach społecznościowych, plus ogłoszenia na 
tablicach. Jest duże zainteresowanie, ale byłoby większe. 

 Korzystam z oferty sportowej dla dorosłych. W moim odczuciu zajęć powinno być więcej i 
powinny odbywać się częściej. Prawdopodobnie wskazuje na to również liczba chętnych i 
listy rezerwowe. 

 Brak siłowni i zajęć dla seniorów oraz zajęć typu Joga lub innych zajęć ruchowych.  

 Możliwość spotkań dla Seniorów poza Celestynowem. 

 Obserwując ofertę dla osób starszych, wydaje się ona rozsądna, jednak nie wiem nic o 
ofercie dla osób niepełnosprawnych.  

 Powinno być po trochu wszystkiego dla wszystkich... Fajnie, jak w czasie Dni Celestynowa 
była muzyka przeznaczona dla wszystkich. Było i coś dla młodych, starszych, był rock i disco 
polo. Dla każdego coś miłego. Nie możemy też np. wymagać od wszystkich ludzi, by przyszli 
na narodowe czytanie, bo jest społeczeństwo, które ledwo co czytało lektury... Myślę, że 
każdy mieszkaniec jest w stanie wybrać coś dla siebie w naszej gminie. 

 Bardzo duży plus za różnego rodzaju zajęcia na hali sportowej.  
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URZĘDY 

 Za krótkie godziny otwarcia dla pracujących poza gminą np. gospodarka komunalna 
15.30. Mili pracownicy gminy (może nie licząc Pani w recepcji).  

ZDROWIE 

 Opieka medyczna to jest tragedia, kolejka do szczepień na 2 tygodnie bo tylko jedno 
stanowisko szczepień, na szczepienie trzeba jechać do Kołbieli, Otwocka, albo do 
Warszawy, bo tam szczepią od ręki z dnia na dzień tylko w Celestynowie kolejki do 
szczepień. Lekarzy specjalistów brak, nawet do lekarza pierwszego kontaktu trudno się 
dostać. PRZEDE WSZYSTKIM BRAK MOŻLIWOŚCI DOSTANIA SIĘ DO STOMATOLOGA. 

 Ograniczony dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

 Poprawa jakości świadczonych usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

 W moim odczuciu jakość podstawowej opieki medycznej konsekwentnie się poprawia. 
Kuleje tylko poradnia ginekologiczna. Być może społeczność jest przyzwyczajona do lekarzy 
przyjmujących tu od dawna, ale przyzwyczajenie nie oznacza komfortu. 
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JAK PAŃSTWO OCENIAJĄ: GOSPODARKA I 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole, przy czym 1 oznacza najniższą natomiast 6 

oznacza najwyższą ocenę 

Atrakcyjność inwestycyjna Gminy % Liczba 

1 6,92% 27 

2 10,00% 39 

3 23,33% 91 

4 23,33% 91 

5 18,46% 72 

6 4,62% 18 

Nie mam zdania 13,33% 52 

Wypełnienia: 390 
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Możliwość  zatrudnienia na terenie Gminy % Liczba 

1 16,92% 66 

2 19,23% 75 

3 28,72% 112 

4 14,62% 57 

5 4,87% 19 

6 2,31% 9 

Nie mam zdania 13,33% 52 

Wypełnienia: 390 
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Warunki prowadzenia i rozwijania  działalności 
gospodarczej (podatki i opłaty lokalne, warunki 
lokalowe, tereny inwestycyjne, itp.) 

% Liczba 

1 8,46% 33 

2 14,87% 58 

3 18,21% 71 

4 14,87% 58 

5 6,15% 24 

6 0,51% 2 

Nie mam zdania 36,92% 144 

Wypełnienia: 390 

 

  

8%

15%

18%

15%

6%1%

37%

1

2

3

4

5

6

Nie mam zdania



  Strona 49 z 97 

 

Prowadzenie działalności rolniczej na terenie Gminy  
podatek rolny, podatki i opłaty lokalne, dostępność 
instytucji wsparcia rolnictwa 

% Liczba 

1 6,67% 26 

2 8,46% 33 

3 10,51% 41 

4 9,49% 37 

5 1,79% 7 

6 0,26% 1 

Nie mam zdania 62,82% 245 

Wypełnienia: 390 
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Dostępność usług na terenie gminy (sklepy, apteki, 
banki, gastronomia, fryzjer itp.) 

% Liczba 

1 3,08% 12 

2 8,21% 32 

3 16,67% 65 

4 37,69% 147 

5 22,56% 88 

6 9,49% 37 

Nie mam zdania 2,31% 9 

Wypełnienia: 390 

 

  

3%
8%

17%

38%

23%

9%

2%

1

2

3

4

5

6

Nie mam zdania



  Strona 51 z 97 

 

Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie 
Gminy (autobusy, kolej, itp.) 

% Liczba 

1 8,46% 33 

2 13,85% 54 

3 17,44% 68 

4 30,51% 119 

5 19,23% 75 

6 4,87% 19 

Nie mam zdania 5,64% 22 

Wypełnienia: 390 
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Połączenia komunikacyjne z innymi gminami, 
miastami, (możliwość dojazdu do pracy, szkoły itp.) 

% Liczba 

1 10,51% 41 

2 15,64% 61 

3 21,03% 82 

4 25,64% 100 

5 15,38% 60 

6 4,10% 16 

Nie mam zdania 7,69% 30 

Wypełnienia: 390 
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Konkurencyjność Gminy jako miejsce prowadzenia 
działalności lub miejsca pracy 

% Liczba 

1 7,95% 31 

2 17,18% 67 

3 20,00% 78 

4 16,67% 65 

5 5,38% 21 

6 2,05% 8 

Nie mam zdania 30,77% 120 

Wypełnienia: 390 
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Sieć i jakość  i utrzymanie (w tym zimowe) dróg 
gminnych 

% Liczba 

1 17,18% 67 

2 17,95% 70 

3 26,15% 102 

4 22,82% 89 

5 11,79% 46 

6 2,82% 11 

Nie mam zdania 1,28% 5 

Wypełnienia: 390 
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Mała infrastruktura drogowa  chodniki, oświetlenie, 
przystanki, 

% Liczba 

1 14,87% 58 

2 21,28% 83 

3 23,33% 91 

4 21,03% 82 

5 14,36% 56 

6 3,85% 15 

Nie mam zdania 1,28% 5 

Wypełnienia: 390 
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Bezpieczeństwo przy ciągach komunikacyjnych w 
związku z ruchem aut osobowych i ciężarowych  
sygnalizacja świetlna, oznakowanie przejść dla 
pieszych itp. 

% Liczba 

1 14,10% 55 

2 18,46% 72 

3 25,90% 101 

4 23,59% 92 

5 12,31% 48 

6 3,33% 13 

Nie mam zdania 2,31% 9 

Wypełnienia: 390 
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Sieć wodociągowa i dostarczanie wody % Liczba 

1 3,33% 13 

2 5,64% 22 

3 10,77% 42 

4 28,72% 112 

5 33,85% 132 

6 11,54% 45 

Nie mam zdania 6,15% 24 

Wypełnienia: 390 
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Sieć kanalizacyjna i odbiór ścieków (możliwość 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) 

% Liczba 

1 11,03% 43 

2 8,97% 35 

3 13,33% 52 

4 26,41% 103 

5 21,03% 82 

6 8,72% 34 

Nie mam zdania 10,51% 41 

Wypełnienia: 390 
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Sieć gazowa % Liczba 

1 16,92% 66 

2 9,74% 38 

3 8,72% 34 

4 19,49% 76 

5 19,23% 75 

6 9,49% 37 

Nie mam zdania 16,41% 64 

Wypełnienia: 390 
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Dostęp do sieci telefonii komórkowej % Liczba 

1 10,26% 40 

2 9,23% 36 

3 12,05% 47 

4 24,87% 97 

5 29,74% 116 

6 10,26% 40 

Nie mam zdania 3,59% 14 

Wypełnienia: 390 
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Dostęp do Internetu na terenie Gminy % Liczba 

1 9,23% 36 

2 13,85% 54 

3 12,56% 49 

4 25,13% 98 

5 25,64% 100 

6 8,97% 35 

Nie mam zdania 4,62% 18 

Wypełnienia: 390 
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Atrakcyjność turystyczna Gminy % Liczba 

1 5,13% 20 

2 7,69% 30 

3 15,13% 59 

4 28,97% 113 

5 25,13% 98 

6 13,08% 51 

Nie mam zdania 4,87% 19 

Wypełnienia: 390 
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Baza turystyczno-wypoczynkowa (w tym 
gospodarstwa agroturystyczne) 

% Liczba 

1 20,26% 79 

2 21,79% 85 

3 19,23% 75 

4 10,26% 40 

5 3,08% 12 

6 1,79% 7 

Nie mam zdania 23,59% 92 

Wypełnienia: 390 
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Baza gastronomiczna (w tym gospodarstwa 
agroturystyczne) 

% Liczba 

1 21,54% 84 

2 28,21% 110 

3 20,51% 80 

4 11,28% 44 

5 2,05% 8 

6 1,28% 5 

Nie mam zdania 15,13% 59 

Wypełnienia: 390 
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Sieć ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych % Liczba 

1 7,18% 28 

2 12,05% 47 

3 20,26% 79 

4 27,18% 106 

5 20,51% 80 

6 7,18% 28 

Nie mam zdania 5,64% 22 

Wypełnienia: 390 
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 % Liczba 

1 0,00% 0 

2 0,00% 0 

3 0,00% 0 

4 0,00% 0 

5 100,00% 1 

6 0,00% 0 

Nie mam zdania 0,00% 0 

Wypełnienia: 1 
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Uwagi do gospodarki i infrastruktury technicznej 

 

Odpowiedź 

TRANSPORT-KOMUNIKACJA  

 Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy (autobusy, kolej, itp.) - kolej zbyt 
rzadko, droga III strefa wstrzymuje wiele osób z korzystania z pociągu, dojeżdżają autem 
do Otwocka itp. 

 Pociąg co godzinę to nieporozumienie. Owszem, w godzinach szczytu są częściej, ale trzeba 
dążyć do pociągów dwa razy na godzinę przez cały dzień. W godzinach szczytu co 20 min. 
To by zwiększyło atrakcyjność gminy i pozwoliło samochodziarzom przesiąść się na 
transport publiczny. Zwiększenie liczby połączeń kolejowych powinno być PRIORYTETEM 
na komunikacyjnej i ekologicznej liście zadań gminy. Trzeba zrobić dodatkowo drugie 
wejście na stację od strony południowej, bo teraz jest tylko wejście od północy tunelem. 

 Jest za mało pociągów. Ten bardzo długi remont dawał nadzieję na lepsze - że wreszcie 
będą pociągi co pół godziny! I niestety są braki w rozkładzie PKP. 

 Jak poprzednio: zwiększenie liczby połączeń kolejowych. Bezpośrednie autobusy do 
Warszawy jako alternatywa do rozważenia. Może reaktywowanie Traksa?  

 Czy Celestynów planuje przyłączenie do SKM-ki? Wpłynęło by to na poprawę połącznia 
komunikacyjnego z Warszawą. 

 Konieczność wybudowania tunelu pod torami przy ulicy Jankowskiego.  

 Oprócz linii kolejowej, gmina jest kiepsko skomunikowana z innymi gminami, 
w szczególności położonymi w stronę wschodnią i południową. Komunikacja skupia się 
głównie na zapewnieniu dojazdu do W-wy. 

 Brakuje połączenia transportem publicznym z Mińskiem Mazowieckim. Jest tam kilka szkół 
średnich o ciekawych profilach, konkurencyjnych w stosunku do Otwocka  

 Brak dojazdu do Otwocka po drugiej stronie torów.  

 Brak dobrego połączenia południa gminy z Celestynowem i Otwockiem. Zmiana 
nawierzchni asfaltu przy wyjeździe z Gliny aż do starej „17”. 

 Brak zadaszonego przystanku w Dąbrówce  (okolice ronda), mała częstotliwość 
komunikacji szczególnie w okresie szczytu, brak rozbudowanej sieci gazowej, brak 
światłowodu w niektórych miejscach, słaby zasięg sieci komórkowej (ulica Starowiejska w 
Dąbrówce), nie ma kanalizacji (buduje się , ale na dzień dzisiejszy jej brak). 

TELEKOMUNIKACJA  

 Dostęp do sieci telefonii komórkowej - w Pogorzeli praktycznie nie da się złapać zasięgu - 
w przypadku awarii Internetu praktycznie brak możliwości np. pracy zdalnej lub 
dzwonienia.  

 Wiele miejsc ze słabym lub brakiem zasięgu GSM np. Pogorzel Warszawska.  

 Przestańcie blokować inwestycje GSM, tylko dla tego że 2 mieszkanki boją się komórek. 

 Brak światłowodu.  

 Przez gminę przebiega światłowód natomiast gmina nie czyni żadnych starań, żeby 
pozyskać z niego (w porozumieniu z operatorami) Internet dla społeczności.  

 Internet świadczą firmy prywatne przy wykorzystaniu uprzejmości energetyki i ich słupów. 

WODA/GAZ/KANALIZACJA 

 Sieć wodociągowa w Glinie to jest masakra. Z tego co mówią nieoficjalnie 
w gospodarce komunalnej to w Glinie jest przestarzała stacja uzdatniania wody. Należy 
tam zrobić remont, wymienić aparaturę.  

 Woda -  jest wiele dni z awariami wody.  
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 Kanalizacja brak.  

 Proszę pochylić się nad kwestią kanalizacji w gminie, zbyt dużo ulic nie ma jeszcze 
możliwości podłączenia.  

 Kanalizacji poza Celestynowem i może Starą Wsią nie uświadczysz niestety...... 

 Pomimo dostępnej kanalizacji nie podłączanie się przez mieszkańców i lanie szamb do 
rowu. 

 Brak kontroli nad osobami co mają szamba. Powinny być kontrole faktur za wywóz 
nieczystości. 

 Brak gazu, wody na terenach poscaleniowych w Regucie, droga powiatowa na trasie Regut-
Podbiel w fatalnym stanie, mimo zgłoszeń do gminy i powiatu nic się nie dzieje w temacie, 
brak oświetlenia na przedłużeniu ulicy Modrzewiowej 
w Regucie w stronę nowych zabudowań, usługi gastronomiczne na terenie gminy na bardzo 
niskim poziomie i bez urozmaicenia.  

 Brak przyłącza gazu w Glinie co dość uniemożliwia zmianę pieca na gazowy. 

 Gaz brak.  

 Brak dofinansowania do pomp ciepła ! Brak sieci gazowniczej. Trzeci świat. 

DROGI – OŚWIETLENIE  

 Tragiczny stan chodników (rozwalone, trawa rośnie) brak ścieżek rowerowych, więc 
rowery jeżdżą po chodnikach przeszkadzając pieszym. Namalowana "ścieżka rowerowa" 
na ulicy Św. Kazimierza ma z 50 cm szerokości, więc rowery jeżdżą po chodniku, to jest 
rekord świata to co wyprawiacie z chodnikami w gminie. 

 Brak chodników przy długich ulicach w Celestynowie np. Laskowska do Lasku, Osiecka od 
Św. Kazimierza aż do pól. Brak ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Św. Kazimierza na całej długości 
aż do ul. Osieckiej. Brak ścieżki rowerowej od przejazdu kol. wzdłuż ul. Obrońców przez 
Jednostkę Woj. aż do drogi nr 50. 

 Chodniki brak. 

 Potrzebny jest chodnik na Jatne-Dyzin. Po otwarciu trasy zwiększony ruch powoduje duże 
zagrożenie dla pieszych, zwłaszcza nieoznakowanych.  

 Kiedy chodnik od Celestynowa do Jatnego? 

 W Ostrowiku (wzdłuż starej drogi 17) potrzeba wybudować chodnik dla mieszkańców. W 
tym miejscu gmina nie dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycje w gminie są 
realizowane tylko w dużych miejscowościach z pominięciem małych wsi. 

 Uważam też, że należałoby przywrócić wcześniejsze przepisy dot. odsunięcia się od drogi 
gminnej min. 3 metry. Aby później nie było problemu i kłótni sąsiedzkich przy budowie 
ewentualnego chodnika. Obecne przepisy pozwalają na ogrodzenie się blisko drogi co 
powoduje problem z przejazdem dwóch samochodów. W niektórych przypadkach wóz 
strażacki może mieć problem z przejazdem, ponieważ ogrodzenia murowane są tak blisko 
siebie. 

 Chodniki krzywe, drogi gminne odśnieżane na końcu. Oświetlenie albo nie działa, albo 
włączane jest już po zmroku i wyłączane jest też zbyt wcześnie - szczególnie zimą.  

 Brakuje porządnego oświetlenia dróg - żółte niewyraźne światło jest nie do wytrzymania 
zwłaszcza wieczorami. Czasami w ogóle nie działa wcześnie rano albo po zmroku.  

 Dość często występują awarie prądu co jest zaskakujące (zwłaszcza przy braku informacji).  

 Zbyt częste przerwy w dostawie prądu.  

 Brakuje również drogi asfaltowej i oświetlenia na Jatnym/Ostrów, a dokładnie na ulicy w 
stronę hydroforni. 

 Brak remontów dróg lokalnych.  

 Pytania o drogi super tylko kto z nas pamięta, która droga jest gminną a która powiatową. 
Wiadomo, że powinniśmy dążyć do dobrej jakości dróg dojazdowych oraz przyjezdnych nie 
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dziurawych dróg do posesji. Ważne jest też oświetlenie przejść dla pieszych szczególnie w 
okolicach bazarku, piekarni i placówek oświaty. Jest co poprawiać. 

 Brak połączeń drogowych Dyzina ze stacją kolejową w Starej Wsi, Ponurzycy 
z Karpiskami, Ul Osieckiej w Celestynowie z DW 797 oraz Lasku z DK 50 
i Dąbrówką. Kolizyjne przejazdy kolejowe w Pogorzeli, Starej Wsi i Zabieżkach zamiast 
wiaduktów lub tuneli. Droga Wojewódzka 862 powinna być poprowadzona nowym śladem 
obok Podbieli. 

 Cieszy fakt, że wiele ulic w Celestynowie jest już wyasfaltowane, niestety mieszkam przy 
jednej z tych, które od lat czekają na taką nawierzchnię. 

 Drogi gminne i powiatowa w Regucie w fatalnym stanie.  

 Uporządkować teren u wylotu drogi polnej - przedłużenie ul. Osieckiej do ul. Reguckiej (jest 
to teren podmokły z małym ciekiem wodnym i łęgową roślinnością). Pomysł na ciekawe 
miejsce rekreacji w tym trójkącie przy zjeździe z drogi nr 50 do Celestynowa. - Uzupełnić 
fragment chodnika - ścieżki rowerowej w Dąbrówce. 

 Mieszkańcy blokują budowę tunelu. 

SKLEPY 

 Brak w gminie większych sklepów typu Biedronka czy Lidl. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogranicza prowadzenie 
działalności gospodarczej. Problemy z zabudową.  

 Skład drewna i skład złomu przy jednej z głównych ulic Celestynowa - ul. Obrońców Pokoju 
- to kiepska wizytówka naszej miejscowości. 

 Brak paczkomatu w miejscowości Regut, pomimo iż wiele mieszkańców w/w wsi korzysta 
z tej opcji odbioru przesyłek.  

 Brak wpłatomatu.  
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Proszę o zaznaczenie 6 obszarów, które są 

najistotniejsze do poprawy jakości życia w gminie w 

ciągu najbliższych lat: 

 

Odpowiedź % Liczba 

poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg)* 56,67% 221 

budowa i modernizacja świetlic wiejskich** 11,03% 43 

rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej*** 

14,36% 56 

poprawa jakości powietrza**** 45,64% 178 

działania w zakresie ochrony środowiska 21,79% 85 

edukacja ekologiczna***** 16,15% 63 

poprawa poziomu czystości wód powierzchniowych i 
podziemnych****** 

7,18% 28 

poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie 
Gminy******* 

13,85% 54 

wsparcie dla budowy instalacji pozyskujących energię 
odnawialną ze słońca, wiatru, biomasy******** 

24,10% 94 

stworzenie/zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3********* 

31,54% 123 

stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi********** 

13,08% 51 

poprawa dostępu do usług medycznych*********** 51,03% 199 

promocja Gminy 4,36% 17 

inwestycje w rozwój turystyki************ 14,36% 56 

poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie 
Gminy************* 

25,13% 98 

podniesienie poziomu nauczania w szkołach 
podstawowych************** 

17,95% 70 

zwiększenie dostępności przedszkoli*************** 11,03% 43 

zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i 
młodzieży**************** 

28,97% 113 

zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu dla 
dorosłych***************** 

21,03% 82 

aktywizacja osób starszych 6,41% 25 

poprawa bezpieczeństwa publicznego****************** 9,23% 36 

rozwój działań kulturalnych******************* 11,28% 44 
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rozbudowa oświetlenia ulicznego******************** 14,36% 56 

rozbudowa ścieżek pieszo-
rowerowych********************* 

20,26% 79 

rozwój infrastruktury sportowej********************** 15,13% 59 

budowa i modernizacja sieci 
wodociągowej*********************** 

5,13% 20 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków************************ 

16,41% 64 

rozwój sieci gazowej************************* 17,69% 69 

dostęp do miejsc pracy na terenie Gminy dla 
specjalistów************************** 

14,36% 56 

inne (jakie?)*************************** 6,92% 27 

Wypełnienia: 390 
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Odpowiedzi do pytania: Proszę o zaznaczenie 6 obszarów, które są 

najistotniejsze do poprawy jakości życia w gminie w ciągu najbliższych lat: - 

inne (jakie?) 

Odpowiedź % Liczba 

Plac zabaw w Regucie 0,51% 2 

Remont ul. Lubelskiej w Glinie od składowiska odpadów do 
trasy s17 

0,26% 1 

rozbudowa sieci komórkowej 0,26% 1 

Dążenie do zrównoważonego rozwoju wszystkich 
miejscowości gminnych, dotychczasowe działania skupiają się 
głównie na centralnej części gminy, pozostałe miejscowości 
pozostają "niezauważone" przy inwestycjach gminnych 

0,26% 1 

żłobek 0,26% 1 

Szybka rozbudowa Szkoły w Starej Wsi, zmaksymalizowanie 
determinacji dotyczącej tej inwestycji 

0,26% 1 

plan zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie miejsc 
do zabudowy na terenie Celestynowa 

0,26% 1 

rozwój sieci GSM 0,26% 1 

budowa placów zabaw dla dzieci 0,26% 1 

Plac zabaw dla dzieci 0,26% 1 

Stworzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu gminy 

0,26% 1 

budownictwo komunalne itp. np. TBS ,oraz lepsza 
komunikacja 

0,26% 1 

rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój komunikacji 0,26% 1 

Budowa Szkoły w Starej Wsi. To jest masakra co tam się dzieje. 0,26% 1 

odtworzenie sieci rowów 0,26% 1 

Zwiększenie ilości działek pod zabudowę - wydzielenie części 
działek z obszaru parku 

0,26% 1 

zwiększenie estetyki małej infrastruktury – trawniki wzdłuż 
chodników itp. 

0,26% 1 

Przydałaby się strona internetowa, na której wymienione 
byłyby WSZYSTKIE instytucje/komórki/organizacje publiczne 
związane z gminą (jedna po drugiej, z linkami do witryn). 

0,26% 1 

basen w Celestynowie, kawiarnia w Celestynowie 0,26% 1 

Internet światłowodowy 0,26% 1 

Brak żłobka!!! 0,26% 1 

Stworzenie kompleksowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla całej gminy oraz scalenie i odrolnienie 

0,26% 1 
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gruntów. Bez tego nie będzie ani ludzi ani inwestycji jak w 
Wiązownie czy Osiecku. 

Światłowód- umożliwienie  operatorom korzystania z kanałów 
teletechnicznych, które powinny być budowane razem z 
drogami 

0,26% 1 

Zapewnienie dostępu do sieci Internet w poszczególnych 
ulicach Dąbrówki 

0,26% 1 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Ostrowie. 

0,26% 1 

koniecznie żłobek beż tego ani rusz by chcecie dalej mieszkać 
w gminie 

0,26% 1 

 

Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką gminy? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Nie mam zdania 3,91% 15 

Lasy 3,13% 12 

Nie wiem 2,34% 9 

Czyste powietrze 1,56% 6 

przyroda 1,30% 5 

turystyka 1,04% 4 

las 1,04% 4 

Czyste powietrze. 0,52% 2 

Brak zdania 0,52% 2 

Tereny zielone 0,52% 2 

obszary zielone 0,52% 2 

Centrum edukacji leśnej 0,52% 2 

Urząd 0,52% 2 

Tereny leśne 0,26% 1 

Miejsce do zabawy dla dzieci z rodzicami, niestety w 
Celestynowie nie ma takiej możliwości ani kawiarni 

0,26% 1 
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Komentarz autora 

 

Metryczka: 

Płeć: 

 

Odpowiedź % Liczba 

kobieta 60,77% 237 

mężczyzna 39,23% 153 

Wypełnienia: 390 
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Wiek: 

 

Odpowiedź % Liczba 

poniżej 18 lat 1,03% 4 

18-25 lat 7,69% 30 

26-35 lat 28,72% 112 

36-45 lat 38,21% 149 

46-55 lat 15,90% 62 

56-65 lat 6,67% 26 

powyżej 65 lat 1,79% 7 

Wypełnienia: 390 
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Zatrudnienie: 

 

Odpowiedź % Liczba 

uczeń/student 5,38% 21 

rolnik 0,26% 1 

przedsiębiorca 7,18% 28 

osoba pracująca 75,64% 295 

osoba bezrobotna 3,33% 13 

emeryt / rencista 4,87% 19 

inne (jakie?)* 3,33% 13 

Wypełnienia: 390 

 

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr 32 do raportu 
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Odpowiedzi do pytania: Zatrudnienie: - inne (jakie?) 

 

Odpowiedź % Liczba 

Urzędnik 0,51% 2 

Opiekun osoby niepełnosprawnej 0,26% 1 

na wychowawczym z dzieckiem do lat 3, gdyż na terenie gminy 
brakuje żłobków 

0,26% 1 

emeryt prowadzący własną działalność gosp. 0,26% 1 

opieka nad dziećmi 0,26% 1 

zajmuje się domem i wychowaniem dzieci 0,26% 1 

Wolny zawód 0,26% 1 

edukacja 0,26% 1 

Wychowywanie dzieci 0,26% 1 

bezrobotna bo nie mam gdzie oddać dziecka do żłobka 0,26% 1 
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Zamieszkanie: 

 

Odpowiedź % Liczba 

jestem mieszkańcem gminy 93,59% 365 

nie jestem mieszkańcem gminy 6,41% 25 

Wypełnienia: 390 
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Odpowiedzi do pytania: 

Uwagi do środowiska naturalnego i przestrzeni 

 

Odpowiedź   

Powinniśmy za wszelką cenę unikać "betonozy", która tak często pojawia się w innych 
polskich miejscowościach. Naszym atutem są lasy, ale również drzewa w obszarze 
zabudowanym. Powinniśmy ich sadzić jak najwięcej, bo to one dają przyjemny chłód latem 
oraz pozwalają zatrzymywać wodę opadową. Jak najmniej wycinać, a jeśli tego nie da się 
uniknąć, to w miejsce wyciętych sadzić jeszcze więcej drzew (zwłaszcza takich, które będą 
odporne na zmianę klimatu). Przekształcenie części trawników do postaci łąki pomogłoby 
też owadom i mniejszym zwierzętom oraz zaoszczędziło energię i koszty koszenia. 
Odpowiednia informacja o tym, dlaczego łąka jest lepsza niż wykoszony do zera trawnik, 
mogła by również przynieść skutek edukacyjny i zachęcić mieszkańców do tego samego. Być 
może w ten sposób udałoby się zmniejszyć "zanieczyszczenie" kosiarkowym hałasem w 
weekendy, kiedy chciałoby się odetchnąć po tygodniu pracy.  

Możemy również pokazać naszym mieszkańcom oraz przyjezdnym, jak bardzo nasza 
przestrzeń jest również miejscem bytowania innych zwierząt. Na naszych ulicach pojawiają 
się najróżniejsze z nich: jeże, lisy, dziki, ale również te większe jak sarny i łosie. Odpowiednie 
oznakowania drogowe pozwoliłyby uświadomić przede wszystkim kierowcom, że 
zachowanie szczególnej uwagi i ograniczenie prędkości jest bardzo ważne dla ich własnego 
bezpieczeństwa oraz w konsekwencji odbiłoby się to na  bezpieczeństwie pieszych. 
Specjalne budki dla jeży oraz pozostawione jesienne liście na zimę ( w wyznaczonych 
miejscach) mogłyby zachęcić mieszkańców do przygotowania podobnych miejsc na swoich 
posesjach.  

Biorąc pod uwagę zwiększającą się ilość pojazdów na drogach naszej gminy, dobrze by było 
promować i ułatwiać ruch rowerowy, który jest bardziej korzystny jeśli chodzi o zdrowie i 
bezpieczeństwo. Uwzględniając również przyszłe rekomendacje Unii Europejskiej co do 
ograniczenia prędkości do 30km/h w terenie zabudowanym, zwłaszcza w obszarach o 
dużym natężeniu pieszych i rowerzystów, za kilka lat może się okazać, że wybierając się do 
sklepu rowerem, zaoszczędzimy nie tylko pieniądze i zdrowie, ale również czas. 

Wiedząc, że rozkład opadów rocznych zmierza w kierunku większych jednorazowych 
nawałnic oraz dłuższych okresów suszy, powinniśmy zadbać o to aby jak najwięcej wody 
pozostawało z nami. Prawdopodobnie powinniśmy unikać sytuacji, w których rowy w 
szybkim tempie odprowadzają 100% wody poza granice naszych miejscowości. Powinniśmy 
jeszcze bardziej zachęcać ludzi do zatrzymywania wody na swoich działkach oraz 
zastosować technologie melioracyjne, które spowodują, że woda w większym stopniu 
będzie zasilać wody powierzchniowe. 

Niezależnie od tego jak pięknie jest w naszej gminie latem, to niestety podczas pozostałych 
pór roku toniemy w oparach smogu. Żeby przewietrzyć dom w tym trudnym czasie, trzeba 
być bardzo czujnym i kontrolować moment kiedy akurat kominy sąsiadów nie wyrzucają 
kłębów dymu. Zdarzają się nawet dni kiedy powietrze śmierdzi przez całą dobę, a dym 
można wyczuć również wewnątrz budynków ponieważ wdziera się przez szczeliny 
wentylacyjne. To nie jest problem wyłącznie Celestynowa, ale zdecydowanie negatywnie 
wpływa na jakość życia i zdrowia w naszej gminie. 

Zmiany w komunikacji. 1. Nowy rozkład jazdy jest dosyć niewygodny, szczególnie dla osób 
dojeżdżających do Warszawy bądź Otwocka, pociąg dojeżdża na miejsce albo długo za 
wcześnie albo za późno. 2. Ograniczenie liczby pociągów kursujących (po zmianie rozkładu 
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jazdy) na odcinku Otwock-Zabieżki. Obserwacja własna, która się odnosi się zresztą do 
punktu 1. Mieszkańcy wsi za Celestynowem w kierunku Pilawy mają o połowę zmniejszone 
możliwości dojazdu, szczególnie pod względem czasowym. 3. Jakość pociągów kursujących 
na linii R7. Pomimo wprowadzenia paru pociągów nowszej generacji na tej linii, jakość 
pociągów obecnie kursujących jest dramatyczna. Pociągi poranne przeważnie są 
obładowane pasażerami (moim zdaniem dobrze byłoby napisać z petycją o wprowadzenie 
przynajmniej jednego pociągu piętrowego na odcinku Dęblin-Warszawa Zachodnia w 
godzinach porannych (7-8), ponieważ zwyczajnie przez większość odcinka trzeba stać. A 
pociągi nowszej generacji były wspomniane z powodu drastycznych warunków panujących 
w pociągach najczęściej kursujących na naszym odcinku - EN57AKM i EN57AL, mówię tutaj 
o temperaturze i stanie klimatyzacji wewnątrz. Nie wiem, czy czytający to niemałe 
wypracowanie pełne żalu do stanu komunikacji w gminie ma nieprzyjemność jeździć 
porannymi pociągami (bądź też pociągami powrotnymi pomiędzy 14 a 20 ), ale tutaj jest 
taka sinusoida: wsiadasz i jednego dnia gotujesz się w wagonie, a drugiego przechodzący 
konduktor ogłasza, że ogrzewanie się popsuło, a ty musisz około godziny siedzieć w 
dosłownej lodówce. Dodam jeszcze prośbę o ewentualne ustawienie dodatkowych 
biletomatów przy stacjach, bo takie przystanki jak Stara Wieś czy Pogorzel nie posiadają ich 
w ogóle, a takie na przykład Zabieżki posiadają jeden, ale oddalony spory kawałek drogi od 
samej stacji, a w dodatku jest tam jedynie możliwość płatności kartą. Co do reszty 
komunikacji w gminie to można się oczywiście przyczepić również do autobusów, ale myślę 
że widok starego, zdezelowanego minibusa przemierzającego Celestynów, Starą Wieś, Glinę 
i Pogorzel w stronę Otwocka mówi wiele za siebie (o siedzeniu wewnątrz już nawet nie 
wspomnę, bo w niektórych aspektach to przyrównując do stanu kolei, pociągi wypadałyby 
jak w pełni 1.-klasowe wagony porównywalne do tych japońskich standardów ). Tuż przed 
zakończeniem chciałbym poprosić o określenie stanowiska urzędu gminy na temat pogłosek 
o potencjalnym przedłużeniu strefy ZTM i SKM-ek do Celestynowa bądź Pilawy. I moje 
ostatnie spostrzeżenie na temat komunikacji w gminie - brak połączeń pomiędzy 
większością wsi. Nie mówię tutaj o połączeniach drogowych w kontekście pojazdów 
silnikowych, mówię o połączeniach dla pieszych i rowerzystów. W wolnym czasie lubię sobie 
podróżować po całej gminie, czasami nawet poza nią rowerem lub spacerem z psem, ale 
głównym problemem jaki napotykam, jest brak chodników i/lub dróg rowerowych 
pomiędzy poszczególnymi wsiami. Jest to o tyle utrudnieniem, że kiedy zapada zmrok (a 
teraz w okresie zimowym jeszcze szybciej niż zwykle) jadąc z Tabora do np. Celestynowa, 
mam do wyboru 3 drogi. Wszystkie mają w sobie problemy: 2 z nich czyli lasem do Reguta 
lub lasem na Lasek mają problem w postaci podróżowania w ciemności po lesie, co nie jest 
ani przyjemne ani tym bardziej bezpieczne. 3 opcja jest o tyle różna, że zamiast lasem do 
Reguta, trasa prowadzi drogą krajową nr. 50, która, jako że jest uczęszczana mocno przez 
pojazdy ciężarowe również nie jest zbytnio bezpiecznym rozwiązaniem. Podobny problem 
odnosi się do drogi z Karpisk do Celestynowa. Moim zdaniem gmina powinna przeznaczyć  
środki na budowę chodników i dróg rowerowych pomiędzy Taborem i Regutem oraz 
Karpiskami i Regutem (albo w tym przypadku można zastąpić Regut bezpośrednim 
chodnikiem do Celestynowa przez Wojska Polskiego, a już najlepszym rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie obydwu opcji), dobrze by było stworzyć coś podobnego do wyżej 
zaproponowanego na odcinku Dyzin-Celestynów.   

Na terenie gminy bardzo sprawnie działa oświetlenie. Dobrze by było jednak 
przeanalizować, czy nie stanowi to już problemu w kontekście zanieczyszczenia światłem. 
Droga do Reguta jest w zasadzie wręcz męcząca w nocy. Do tego spokojnie można założyć, 
że światło lamp ma niekorzystny wpływ na zwierzęta i rośliny w lesie. Światło z Orlika jest 
również zbyt jasne i, o ile uzasadnione jest jego użycie podczas odbywających się tam zajęć, 
to zbyt często zdarza się, że boisko jest puste przy zapalonych lampach. Być może warto 
sprawdzić, jakie są najnowsze światowe ustalenia w kwestii oświetlenia. Przy odpowiedniej 
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informacji, być może mieszkańcy nie protestowaliby przeciwko wyłączaniu lamp w 
konkretnych miejscach w godzinach nocnych (godz. 1-3?)  

Problemem w Celestynowie jest prędkość pojazdów, zarówno na drogach wjazdowych, jak 
i na małych uliczkach. Zdarza się również, że ulicami poruszają się zbyt głośne pojazdy, 
quady, motocykle. 

Potrzebne są lepiej widoczne informacje o awariach, konserwacjach sieci, remontach dróg. 
Informacje zarówno w Internecie, jak i na ulicach. Odnoszę wrażenie, że wygląda to coraz 
lepiej, ale zapotrzebowanie jest jeszcze większe. 

Wydaje mi się, że  w samym Celestynowie nie ma potrzeby budowania ścieżek rowerowych. 
Rowerzyści powinni mieć możliwość bezpiecznego poruszania się po drogach. Potrzeba 
natomiast ciągłej edukacji dotyczącej wspólnego korzystania z dróg dla wszystkich jej 
uczestników, również pieszych. 

 

Dołączę jeszcze sugestię do kwestii utrzymania porządku w gminie. Może warto rozważyć 
rezygnację z dmuchaw spalinowych. To niepotrzebne zużycie paliwa, przy jednoczesnym 
zanieczyszczaniu powietrza kurzem. Do tego odbywa się najczęściej w okresie smogowym. 

Uwagi w większości dotyczą Celestynowa, ponieważ tutaj mieszkam. 

Estetyka gminy dostała wysoką ocenę, ponieważ ciągle jeszcze mamy sporo zieleni i nie 
zabetonowaliśmy wszystkiego do końca. Gdyby nie to, gmina byłaby tylko zbiorem w ogóle 
nie malowniczych wsi. Zieleń maskuje bylejakość. Park pomiędzy urzędem gminy a szkołą 
zyskałby, gdyby pojawiły się tam krzewy, byliny, rośliny płożące. Brakuje tego w całej wsi.  

Utrzymanie czystości w Celestynowie jest na wysokim poziomie, być może nawet zbyt 
wysokim - moim zdaniem tereny zielone powinny zostać w jakimś stopniu bardziej dzikie i 
mniej posprzątane z liści.  

Starania Gminy dotyczące ochrony środowiska cieszą, ale, przy braku entuzjazmu ze strony 
mieszkańców, w zasadzie nie prowadzą do spektakularnych efektów. Takie działania 
powinny być priorytetowe, a mieszkańcy powinni dostać dobre informacje na ich temat i 
aktywnie je wspierać. 

Stan infrastruktury melioracyjnej w Celestynowie oceniam dobrze, ale mam wątpliwości co 
do zachowania zasobów wodnych. Być może tego nie wiem, i gdzieś istnieje np. jakiś 
zbiornik retencyjny, ale odnoszę wrażenie, że tymi regularnie oczyszczanymi rowami 
spuszczamy wodę z gminy niemalże prosto do Bałtyku, podlewając jednocześnie trawniki 
wodą z wodociągu z kończących się zasobów wód głębinowych. 

Bardzo dobry pomysł z promocją kompostowania. Niestety to chyba jeszcze za mało, bo 
wrażenie jest takie, że worków z bioodpadami pod posesjami przybywa.  

Pomimo głosów krytyki, uważam, że gminny PSZOK funkcjonuje naprawdę nieźle. Być może 
akurat ja trafiam tam w sprzyjających momentach. 

Jakość powietrza w gminie to temat o walorach dramatu. Pomijając możliwości finansowe 
indywidualnych gospodarstw domowych, myślę, że tutaj edukacja poległa na całej linii. 
Wydaje mi się, że w wersji minimum, mieszkańcom przydałaby się wiedza o tym, jak 
konserwować piece i w jaki sposób palić, by zmniejszać negatywne skutki spalania 
produktów węglopodobnych i drewna. Podejrzewam, że już sama zmiana sposobu palenia 
przyniosłaby pozytywny efekt. Równolegle warto prowadzić działania zmierzające do 
poprawy termoizolacyjności budynków i przechodzenia na OZE, nawet pomimo 
niekorzystnych zmian w prawie. Póki co, takie działania sprawiają wrażenie nie nadto 
nachalnych. Podobnie zresztą, jak edukacja ekologiczna i klimatyczna, na które trzeba kłaść 
duży nacisk i konsekwentnie raczyć nimi mieszkańców.  
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Życzyłabym sobie i mieszkańcom, aby rozwój osadnictwa nie odbywał się kosztem przyrody. 
Mieszkamy tu i cieszymy się tym dobrem dlatego, że ono istnieje. Spacerując po 
Celestynowie można zauważyć puste budynki, zazwyczaj stare. Być może warto zastosować 
jakieś udogodnienia, które sprawią, że właściciele tych budynków, czy działek, zdecydują 
się na ich modernizację lub rozbiórkę i sprzedaż lub wynajem. Zainteresowanie 
zamieszkaniem w gminie wydaje się wysokie. 

Drogi w Celestynowie są w przyzwoitym stanie. Oczywiście są miejsca zaniedbane oraz 
takie, które lepiej, żeby nie były konserwowane, bo efekty konserwacji są gorsze niż stan 
przed. Problemem jest natomiast zachowanie kierowców, przede wszystkim prędkość, z 
jaką się poruszają. Na plus - coraz rozsądniejsze zachowanie kierowców, rowerzystów i 
pieszych wobec siebie. 

Kolej na 6, ale pochylnia w przejściu podziemnym na 0. Jest za wąska, przechodzi ten, kto 
jest pierwszy, druga osoba czeka na zakręcie. Gorzej, jeśli ludzi jest więcej. 

Na terenie gminy co rok mają miejsce przedstawienia cyrkowe. Byłoby rozsądne 
wpuszczanie tylko takich grup, które nie wykorzystują w swoich przedstawieniach zwierząt. 
Tym bardziej, że ma to zły wpływ na edukację dzieci, które są głównymi odbiorcami. 

Gmina Celestynów, osadzona w sercu parku krajobrazowego, powinna również mieć 
regulacje i sposób ich egzekwowania, dotyczące używania fajerwerków. Informacje o 
szkodliwym wpływie fajerwerków są ogólnodostępne. Mimo to istnieje spora grupa osób, 
których taka argumentacja nie przekonuje. Zadaniem Gminy powinna edukacja w tym 
zakresie i zgodne z prawem działania ograniczające używanie środków pirotechnicznych 
przez cały rok. 

Gmina ma również możliwość ograniczenia handlu żywymi karpiami. Ludzie sprzedający 
żywe ryby najczęściej łamią prawo, ponieważ przestrzeganie prawa w tym zakresie niesie 
za sobą dużo więcej obowiązków i kosztów. 

Przez cały rok na terenie gminy zdarzają się wypadki z udziałem łosi. Mamy szczególne 
miejsca, w których możemy łosie spotkać. Warto w tych miejscach zadbać o odpowiednią 
informację podaną w niestandardowy sposób, ponieważ tradycyjne znaki drogowe są 
lekceważone. Myślę, że współpraca Urzędu Gminy z Nadleśnictwem i zarządcami dróg 
przyniosłaby efektywne rozwiązania. Duże tablice z wizerunkiem łosia i sympatycznym 
podpisem to coś, co być może ostudziłoby zapędy tubylców i zainteresowało przyjezdnych. 
Miło by było, gdyby Celestynów bardziej kojarzył się z "Przystankiem Alaska" niż z 
przystankiem "skasowałam/em samochód i zabiłam/em łosia". Łosie (i cała okoliczna żywa 
fauna i flora) to naturalnie występująca możliwość promowania gminy. Warto ją 
wykorzystać. 

Jestem rozczarowana brakiem współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a celestynowskim 
schroniskiem. Gmina powinna korzystać i wspierać schronisko, które jest na jej terenie. Tym 
bardziej, że nie jest to schronisko prywatne, nad którym praktycznie nie ma kontroli. 
Zwierzęta powinny trafiać najbliżej miejsca odłowienia i mieć gwarancję odpowiedniej 
opieki.  

Z informacji płynących ze strony Gminy wynika, że brak współpracy ze schroniskiem dotyczy 
kwestii finansowych. Przetargi niestety wiążą się z tym, że wygrywają pieniądze, co niesie 
czasami szkodliwe skutki, szczególnie jeśli dotyczy usług opiekuńczych. Policzyłam, że na 
jednego kota wydaję rocznie minimum 1700 zł, przy karmie ze średniej półki. Liczyłam 
również inne stałe koszty, w tym szczepienia, odrobaczanie. Więcej jeśli dochodzą 
niestandardowe wydatki na leczenie. Plus sterylizacja. Z dofinansowania skorzystałam raz, 
chociaż w minimalnym zakresie, bo zabieg okazał się operacją. Zdarzyło mi się leczyć kota 
przez prawie rok, na co wydałam ponad 3 tys., a potem go uśpić (to też kosztuje). Schronisko 
zapewnia opiekę zwierzętom czasami przez parę miesięcy, a czasami do końca życia. Wtedy 
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ponosi koszty z własnej kieszeni, jakkolwiek by ta kieszeń nie wyglądała. Dążę do tego, że 
kryterium ceny nie musi być rozsądnym kryterium. Do tego Urząd Gminy traci wizerunkowo. 

Myślę, że ważnym tematem jest również kwestia zgłaszania zwierząt. Możliwe jest to w 
godzinach pracy urzędu, a w praktyce zwierzęta nie pojawiają się tylko między 8 a 15 w dni 
robocze. Rozwiązanie tego problemu to duże wyzwanie, jednak spoczywa na barkach 
Gminy. Podobnie jest ze zgłaszaniem rannych dzikich zwierząt. Być może możliwa jest 
współpraca w tym zakresie z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. 

Na zakończenie - ciekawy pomysł z taką ankieta. Możliwość wypowiedzenia się 
mieszkańców wykorzystując przy tym współczesne nośniki informacyjne jak Internet to 
moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Wraz ze znajomymi, mieszkańcami gminy, czekamy na 
pierwsze rezultaty - oby jeszcze za naszego życia. Pozdrawiam. 
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Odpowiedzi do pytania: Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką gminy? 

 

Odpowiedź   

Tereny leśne 

Miejsce do zabawy dla dzieci z rodzicami, niestety w Celestynowie nie ma takiej możliwości 
ani kawiarni 

Infrastruktura drogowa, uprzątnięte pobocza, rowy 

Lasy, centrum edukacji leśnej i najwyższy z możliwych poziomów nauczania. Powinniśmy 
prowadzić program edukacji który ściągałby do nas do gminy wielu specjalistów i nowych 
mieszkańców. 

Czyste powietrze i czyste lasy bez dzikich wysypisk śmieci. 

Drogi wjazdowe do gminy dobrej jakości. Niestety odcinek od drogi S17 do składowiska 
odpadów ( przedłużenie ul. Lubelskiej w Glinie) taki nie jest , a jest to wizytówka gminy , 
jedna z głównych dróg wjazdowych na teren gminy. 

Czystość infrastruktura rekreacyjną, więcej zajęć organizacyjnych w wsiach 

Ekologia 

CZYSTE POWIETRZE, natura, zielone lasy i dobre skomunikowanie z innymi miastami 
ościennymi jak i Warszawą, Lublinem itd. . 

Moim zdaniem przyroda, bo mieszkamy w środku parku krajobrazowego!!! Więcej akcji 
edukacyjnych i sprzątania. Brakuje tez miejsc spotkań dla lokalnej społeczności, może jakaś 
mała kawiarnia, święta ulic, konkurs na dobre ciasto i super kawę czy herbatę w warunkach 
naturalnych przyrody. 

Optymalne i racjonalne wykorzystanie przestrzeni 

MPK 

Przychylność urzędników względem mieszkańców to wizytówka Urzędu  gminy. Natomiast 
spotykam się z wieloma negatywnymi opiniami na temat podejścia urzędnika do 
mieszkańca, 

Miejsca rekreacyjne, trasy rowerowe 

Dobrze zagospodarowane tereny, duża dostępność do żłobków i przedszkoli. 
Bezkonfliktowa współpraca mieszkańców z urzędem gminy. 

Dobre drogi  we wszystkich sołectwach a nie tylko w samej miejscowości Celestynów 

Natura, czystość powietrza 

Mazowiecki Park Krajobrazowy + jego odpowiednie zaplecze dla odwiedzających 

Duży piękny park z dużym  placem zabaw i miejscem do odpoczynku i infrastrukturą 
fizyczną. 

Okolica lasów, bezpieczeństwo w gminie, rozwój dzieci 

Lasy, turystyka 

Tereny zielone, turystyka piesza i rowerowa 
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Dobrze wykształcone, zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież. Ale do tego potrzeba 
dobrze zarządzanych szkół (w Stare Wsi dyrektor pod względem edukacji jest do niczego, 
zaniża poziom nauczania w szkole), infrastruktury sportowej nie tylko w Celestynowie ale i 
w mniejszych miejscowościach. Nie mówię, żeby wszędzie były orliki. Ale miejsca do jazdy 
na rowerze, rolkach, deskorolkach już tak.... 

zabytki 

Okoliczne lasy 

Czystość naszej gminy 

Hala sportowa w Celestynowie 

Szkoły, szczególnie poza miejscowością Celestynów i zwiększenie jakości i poziomu 
nauczania. Mamy na terenie gminy bardzo dużo dzieci, które są naszą przyszłością. Dzieci z 
miejscowości Glina, Stara Wieś, Pogorzel, Dyzin są zostawione same z rodzicami, bez 
zapewnienia ze strony szkoły w Starej Wsi odpowiedniego wsparcia. Ciągłe braki w kadrze i 
zmieniający się nauczyciele, którzy nie są  w stanie utrzymać się na stanowisku zbyt długo, 
doprowadziły do znaczącego obniżenia poziomu nauczania. Jako rodzic jestem 
zniesmaczona i zrozpaczona takim podejściem gminy do rozwoju moich dzieci. 

Czyste powietrze i turystyka 

Parki, zieleńce, poprawa i utrzymanie już istniejącej infrastruktury rekreacyjnej bo to jest 
widoczne na pierwszy "rzut oka" dla osób spoza gminy. A "jak nas widzą ..... ". I zawsze jest 
to pochwała  lub krytyka włodarzy. 

Według mnie wizytówką gminy powinny być dobrze utrzymana sieć komunikacyjna oraz 
infrastrukturalna. 

Czystość powietrza i wykorzystanie naturalnego środowiska 

Miejsca rekreacji (boiska sportowe, świetlice wiejskie, place zabaw). Dobry stan dróg. 
Dobrzy i życzliwi ludzie 

Piękna okolica, lasy 

Tereny zielone, lasy, ścieżki dydaktyczne i związane z tym możliwości jak wydarzenia 
sportowe (maratony mtb, szosowe, rowerowe, wyścigi xco, viehi górskie) tak żeby zaprosić 
najlepszych sportowców z województwa. 

Lasy, Mazowiecki Park Krajobrazowy 

Mieszkańcy i inwestycje 

Czystość powietrza i utrzymanie naturalnego środowiska 

Gminny krajobraz. Parki narodowe i rezerwaty. Szlaki turystyczne. 

dobra promocja gminy 

Porządek i estetyka 

Otoczenie lasów 

Czysta gmina, na niektórych ulicach jest aż szaro w okresie grzewczym. Powinno się nad tym 
popracować. Gmina ogólnie jest czysta, ale powietrze już niekoniecznie.  

 Przydałyby się również śmietniki na psie odchody oraz uświadamianie społeczeństwa, że 
po swoim psie trzeba sprzątać. Wszędzie widać psie kupy, szczególnie po zimie. 
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Turystyka piesza i rowerowa 

wizytówką między innymi powinna być bardziej eksponowana działalność PAN (UNIPRESS) 

Czystość i dbanie o naturę 

Ekologia i możliwość rozwoju dla młodych. (żłobki, świetlice, zajęcia pozalekcyjne) 

Czystość i infrastruktura drogowo-piesza 

Lasy! Proszę zauważyć jak przy pięknej pogodzie przy ul. Prostej w stronę Kołbieli w 
okolicach Bagna Goździkowego, Bocianowskiego Bagna czy Bagna Całowanie jest 
samochodów. Mnóstwo! Trzeba promować naszą jako cichy zakątek pod Warszawą. 
Uważam że świetny potencjał ma Jezioro Celestyn (zwanych przez rdzennych mieszkańców 
po prostu Bagnem). Niestety młodzież tam śmieci! Kiedyś widziałam jak strażacy tam w 
woderach chodzili i sprzątali Bagna 

tereny zielone, leśne wokół, ścieżki rowerowe, 

Wizytówką gminy powinny być tereny zielone, cisza i spokój z dala od aglomeracji miejskich. 

Jej walory turystyczne 

Czystość gminy 

Atrakcyjna lokalizacja 

Czyste i zadbane wsie, super miejsca do spacerów jak CEL i inne ciekawe miejsca. Bliskość 
Warszawy i dojazd koleją jest dużym atutem. Niestety lokalne autobusy nie są najlepsze. 
Rzadko jeżdżą. Ciekawe wydarzenia kulturalne. Lepsza infrastruktura gastronomiczna. 

1. Sprawny samorząd. 

 2. Tereny Inwestycyjne wzdłuż dróg krajowych, to projekt o ogromnym znaczeniu 
społecznym, który wpłynie na rynek pracy. 

 3. Korzystne położenie geograficzne - jest idealnym miejscem na aktywny wypoczynek . Na 
terenie całej gminy znajduje się wiele malowniczych terenów, które otoczone są przez 
kompleks lasów z  rezerwatami przyrody tj.: Celestynowski Grąd (leśny), Bocianowskie 
Bagno (leśno-torfowiskowy), Żurawinowe Bagno (torfowiskowy) i Czarci Dół  
(torfowiskowy). Znaczna powierzchnia jak i naturalność, decydują o wyjątkowym bogactwie 
florystycznym i faunistycznym tego terenu. 

 Nad małymi, położonymi wśród lasów jeziorami  można znaleźć ciszę i spokój. Gmina 
Celestynów jest przyjazna ludziom. Tutejsze  wsie – niezbyt rozległe, otoczone zielenią i 
wodą – sprzyjają życiu bez pośpiechu. 

Wizytówka gminy powinna być prężnie działająca młodzież w wielu dziedzinach zarówno 
sportowych, kulturalnych i naukowych. Dzieci powinny mieć dostęp do większej ilości 
„kółek zainteresowań” aby się rozwijać. 

Piękne tereny spacerowe 

czystość i porządek 

Gmina Celestynów powinna być postrzegana jako miejsce symbiozy mieszkańców i 
otaczającej ich przyrody. Powinna być miejscem, do którego chętnie przyjeżdżają turyści po 
to, aby odpocząć od zgiełku miasta i odetchnąć świeżym powietrzem ( nie tylko w lato). 
Infrastruktura pieszo/rowerowa powinna zachęcać mieszkańców i przyjezdnych do 
bezpiecznego i wygodnego podróżowania i załatwiania swoich spraw bez potrzeby 
wsiadania do samochodów. Gmina Celestynów powinna być wkomponowana w zieleń 
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dającą schronienie przed upałami, zieleń pozwalającą odpoczywać oczom, które niestety 
coraz dłużej przyklejone są do ekranów komputerów i smartfonów, zieleń zachęcającą do 
wyjścia z domów. 

Czyste zdrowe powietrze i chęć odpoczynku w zaciszu miejsce ucieczki z Warszawy 

Aktywny wypoczynek w lasach/ szlaki rowerowe 

hala, przedszkole w Celestynowie 

żłobek 

Infrastruktura sportowa Gminy Celestynów 

Wizytówka gminy powinny być okalające nas lasy. Powinniśmy budować tam ścieżki 
rowerowe może zaproponować tam jakąś małą gastronomie 

Szkoły, drogi i chodniki. 

Urząd Gminy 

Urząd Gminy, arena sportowa, 

Lasy i środowisko. Zrównoważony rozwój 

Miejsce atrakcyjne pod względem krajobrazowym, np. staw Żółw 

Małe miasteczko, w którym jest życie rodzinne i sąsiedzkie a jednocześnie bliskość do stolicy 

Lasy i ścieżki rowerowe 

Sprawna opieka medyczna. Lepszy poziom nauczania w szkołach podstawowych. 

Dbałość o środowisko i ekologię 

Fantastyczny, zadbany Mazowiecki Park Krajobrazowy z infrastrukturą turystyczną i dobrym 
transportem. 

Historia oraz ekologia 

centrum Celestynowa 

Lasy i schronisko dla zwierząt 

ochrona środowiska 

Czystość, zieleń i zaplecze rekreacyjno-sportowe. 

Czystość i zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej 

Czyste powietrze, lasy 

Czyste  ulice, więcej zagospodarowanych terenów  zielonych 

Czystość i przyjazność 

Reklama ciekawych miejsc w gminie np. Bagno Całowanie 

Tereny leśne, cisza i spokój 

Czyste lasy, miejsca gdzie można iść na kawę i lody a nie tylko na piwo i pizzę. Brak "piwoszy" 
witających ludzi wysiadających z pociągu. 

Szlaki leśne 
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Czyste powietrze. Zieleń 

Trudno powiedzieć 

Gmina powinna się czymś wyróżniać. Dawać coś od siebie mieszkańcom. Chcecie 
ekologicznego ogrzewania dajcie więcej bo założenie gazu w domu to koszt ok 15 tyś 
złotych. Dużo osób w gminie po prostu na to nie stać. Chcecie żeby ludzie miło mogli spędzić 
czas nie tylko na kanapie przed telewizorem to zróbcie ścieżki rowerowe, place zabaw dla 
dzieci, ładny park do którego będzie miło i przyjemnie pójść  na spacer. No i przede 
wszystkim zacznijcie dosypywać czymś drogi żeby w aucie człowiek nie czuł się jak na 
lodowisku. Od tego możecie zacząć. 

Kompetentni pracownicy w urzędzie 

Willowa okolica wśród lasów z czystym powietrzem. Świetne miejsce do wychowania dzieci 
i pracy zdalnej. 

  

 Rozbudujcie podstawówki, przestańcie blokować inwestycje Gsm, wesprzyjcie Internet 
światłowodowy, zakażcie palenia syfem i sprowadzi się tu więcej ludzi niż do Wiązowny. 

Środowisko naturalne, mazowiecki park krajobrazowy 

Walory przyrodnicze, środowisko naturalne, położenie na terenie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego 

Tereny zielone lasu 

Plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców 

Wypromowane atrakcje otaczających lasów 

Zdjęcie np. lasów 

Wizytówką gminy powinno być  baza sportowo rekreacyjna dla dzieci i młodzieży bo tego 
nam brakuje 

Mazowiecki Park Krajobrazowy 

Porządek, bezpieczeństwo, czystość środowiska 

Większe wykorzystanie możliwości jakie daje położenie gminy tj. rozwój turystyki 
rowerowej i pieszej, organizacja i promocja imprez przyciągających turystów, oferta 
noclegowa i gastronomiczna dla turystów. 

Czyste powietrze,  przyroda, turystyka. 

Bezpieczne drogi 

Czystość i porządek , brak smogu 

Czyste i zadbane tereny zielone 

Położenie gminy 

Traktowanie wszystkich wsi Gminnych jednakowo. 

czysty i zagospodarowany las 

Turystyka piesza, lasy, 
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Dobry stan dróg gminnych we wszystkich jej miejscowościach oraz wysoki poziom ochrony 
środowiska naturalnego. 

Czystość 

Dbanie o środowisko, tereny leśne które powinny się stać bazą wypadową na niedzielne 
wypady dla Warszawy. Po modernizacji s17 z Warszawy jest bardzo dobry dojazd, co 
powinno sprzyjać w odwiedzinach. Niestety promocja gminy w tym zakresie jest słaba. 
Brakuje również miejsc na chociażby obiad dla takich ludzi 

Hala 

Tereny zielone oraz położenie blisko stolicy (dzięki S17 i S2 dojazd do Warszawy znacząco 
się skrócił), myślę, że dobrze by było spróbować "ściągnąć" na teren gminy więcej firm, co 
na pewno nie byłoby obojętne dla budżetu gminy. 

Piękne tereny leśne 

Drogi, chodniki,  bezpieczeństwo 

Centrum  rekreacyjno-wypoczynkowe 

Atrakcyjne miejsce do zamieszkania 

Czystość i natura Tereny zielone 

Logo z górą śmieci i śmieciarką, ale oczywiście góra nie leży we włościach Gminy Celestynów 
. 

wspieranie rozwoju gospodarczego mieszkańców gminy 

Zrównoważony rozwój. Inwestycje ekologiczne. Gmina przyjazna dla wszystkich pokoleń 
mieszkańców. 

środowisko i turystyka 

Lasy. Centrum edukacji leśnej  i jego okolica jest bardzo ładnym miejscem. Samo się prosi 
żeby na terenie tego miejsca powstała klimatyczna restauracja. Niestety przez długi okres 
czasu to miejsce jest po prostu zamknięte i służy nie wiadomo komu. 

lasy, ścieżki rowerowe, czyste powietrze, wypoczynek na świeżym powietrzu. Gmina jest 
blisko Warszawy a czujemy się jak na końcu świata 

Lasy, piękne szlaki leśne, turystyka rowerowa. Lasy, które za chwilę przez trasę omijającą 
50-tkę mogą zostać wycięte. Nowa autostrada powinna iść po śladzie 50-tki, bo w 
przeciwnym wypadku wycięty zostanie cały las, będący wizytówkę gminy. 

ścieżki rowerowe, atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych tj. obiekty sportowe i 
wydarzenia kulturalne 

Promowanie sportu i turystyki - ruch to zdrowie 

Czystość i odpowiednie zagospodarowanie terenu 

Nadleśnictwo Celestynów i Hala Sportowa 

Klimat, lasy, przyroda 

Wizytówką gminy powinna być turystyka i infrastruktura sportowa. Gmina powinna pełniej 
wykorzystać walory przyrodnicze i krajobrazowe tworząc pięknie zagospodarowane miejsca 
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wypoczynku , rekreacji , sportu. Brak jest bazy turystycznej , gastronomii , kąpielisk , placów 
zabaw dla dzieci itd. 

Moim zdaniem wizytówką gminy powinien być Mazowiecki Park Krajobrazowy, który 
zajmuje przecież znaczną powierzchnię naszej gminy, oraz Bagno Całowanie. Według mnie 
ogólnie nasza gmina powinna być rozpoznawalna przez duże znaczenie terenów zielonych, 
możliwie jak najmniej dotkniętych działalnością człowieka. 

Jakość powietrza. Gmina leży wśród lasów, a trudno w okresie jesienno-zimowym zachęcić 
kogokolwiek do spacerowania, uprawiania sportu ogólnie spędzania czasu na dworze w 
Gminie Celestynów. Najlepiej zamknąć się w domu z oczyszczaczem powietrza!!! 

Mazowiecki Park Krajobrazowy 

 czysta woda i powietrze 

 ekologiczna gmina 

 nowoczesna gmina 

 super komunikacja z Warszawą 

Miejsce przyjazne rodzinie 

Drogi, oświetlenie uliczne, plac zabaw, czystość 

Przyroda, odpoczynek, spokój, aktywność fizyczna, zdrowie. 

Likwidacja śmierdzącego wysypiska w Woli Duckiej. 

lasy, cisza, spokój 

spokojna okolica, zwrócić uwagę na symbole w godle gminy 

Atrakcyjność turystyczna, leśne tereny, zachęcenie firm do rozwoju w naszej gminie aby 
pozyskać pieniądze na inwestycje 

Czystość powietrza 

Kamera na żywo z lasu  żeby patrzeć jak dzikie zwierzęta chodzą w nocy po lesie tak zwane 
foto pułapki online na żywo 

Czyste środowisko, pięknie zagospodarowane tereny, uśmiechnięci ludzie. 

Wszystkie wizytówki zostały zburzone przez byłą bądź obecna władzę.  

 Uważam, że najważniejsze jest zadbanie o to co już posiadamy poprzez mądre zarządzanie 
i dbałość o rozwój. Nie starajmy się na siłę wprowadzać rozwiązań, które niczemu nie służą. 
Celestynów nie jest miastem rozwiniętym przemysłowo i niech tak zostanie, zadbajmy o 
naszą zieleń, ciszę i spokój. 

Nie mama zdania. Lasy i przyroda są chyba wizytówką gminy i tak niech zostanie. 

Mikroklimat oraz zielona okolica, w bliskiej dostępności do głównych tras krajowych. Gmina 
powinna się postarać o więcej inwestycji na terenie gminy oraz budowę zakładów pracy. 
Przykładem jest Pan Oskroba który na granicy naszej gminy wybudował ogromny zakład i 
daje pracę ogromnej liczbie ludzi. 

Sport i turystyka 

park - miejsce odpoczynku i miejsce na spacery 

Bliskość Mazowieckiego Parku  Krajobrazowego, odpowiednia baza turystyczna i 
gastronomiczna dla turystów. 
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Gmina nie musi mieć wizytówki. Nie musi mieć niczego na pokaz, bo tam potem będzie 
trafiać większość środków. Wystarczy porządna infrastruktura drogowa, kanalizacja, gaz, 
prąd, internet, telewizja. Dodatkowo miejsca do aktywności sportowej ogólnodostępne, 
takie jak ścieżki pieszo rowerowe, ale wszędzie, nie tylko na terenie Celestynowa. 

Tereny zielone, lasy. 

  

 Nowe trasy krajowe itd. dla przyciągnięcia inwestycji 

Lasy, kontakt z przyrodą.  

 A równocześnie przyjazne miejsce do życia- dużo usług w na miejscu. 

Dworzec kolejowy i dobrze zagospodarowane centrum 

myślę że czystość i zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP po obu stronach .wizytówka 
pana Jacka i jego rzeczy osobiste na sznurkach dają do myślenia. 

Ekologia i ochrona środowiska 

Bliskość gminy do stolicy a jednocześnie tańsze życie w porównaniu do stolicy. 

Budowa zalewu w Dąbrówce. 

Nie daleka odległość od Warszawy, bliska sieć dróg krajowych i szybkiego ruchu. Dobre 
miejsce na magazyny i inne duże firmy 

CEL, atrakcje przyrodnicze na terenie gminy 

Bagno Bocianowskie 

Przyjazność rodzinom z dziećmi, spokojnie i zdrowe miejsce do życia, bliskość z naturą, 
rozwinięta infrastruktura. 

wyjątkowe, jak na okolice blisko Warszawy środowisko naturalne. Oferta wypoczynkowa 
(mikro-turystyka, rowery, konie, spacery itp.) dla mieszkańców i przyjezdnych. Ochrona 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Poprawa infrastruktury publicznej pod kątem 
wygody mieszkańców w zgodzie z ochroną wyjątkowych walorów przyrodniczych gminy. 
Celestynów - gmina, w której świetnie się żyje: piękne okolice, bezpieczeństwo, wygodna 
infrastruktura, przyjazna organizacja przestrzeni publicznej, dobra i dostępna edukacja dla 
dzieci i młodzieży. Gmina nowoczesna, ale wolna od problemów wielkich aglomeracji. 

Gmina powinna być miejscem przyjaznym dla rodzin z dziećmi. Powinien być bezpłatny 
gminne żłobki i przedszkole, oraz należy stworzyć warunki do zachęcenia do osiedlania się 
na terenie gminy przez mądre zarządzanie gruntami po budowę mieszkaniową i inwestycje. 
(Osieck robi to doskonale mimo braku infrastruktury i odpowiedniego dostępu transportu i 
większej odległości od Warszawy).Tereny leśne przy stacjach kolejowych w Starej Wsi i 
Pogorzeli, oraz między Regutem a Celestynowem należy przejąć od Lasów Państwowych 
wyłączyć z MPK , odlesić bądź odrolnić i przeznaczyć pod zabudowę. 

Wizytówką Gminy Celestynów powinno być Nadleśnictwo Celestynów i CEL (Centrum 
Edukacji Leśnej) 

Infrastruktura drogowa 

Czystość i drogi nawet w mniejszych miejscowościach 

Czyste powietrze, w końcu mieszkamy w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, a 
jest smog i smród z wysypiska. 
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Położenie na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 

walory przyrodnicze 

Przyciąganie inwestorów na teren gminy. 

Tereny zielone oraz innowację 

Ładnie zagospodarowany teren wokół Urzędu Gminy i Hali Sportowej 

Lasy , ścieżki rowerowe i po terenach leśnych i związana z tym punktami odpoczynku patrz 
Regut na Żółwiem , poprawa stanu ekologii i uświadamiania ludzi i pomoc w wymianie 
pieców i odnawialnych źródeł energii 

Nie mam pomysłu. 

tereny rekreacyjne 

ład, porządek 

Gmina eko 

Agroturystyka 

Turystyczne szlaki pieszo - rowerowe 

Utrzymanie czystości i zieleni w gminie 

nasze lasy, czyli otoczenie przyrodnicze 

Usytuowanie gminy wśród terenów zielonych, lasów, bagien. 

Miejsca przyjazne mieszkańcom tj. park/plac zabaw gwarantujące rekreację i odpoczynek. 

Sieć gazowa i czyste powietrze. 

Czyste powietrze i zdrowi, aktywni mieszkańcy!!! 

Cykliczne, w każdą sobotę, otwarte imprezy kulturalne w okresie letnim przed Halą na 
scenie: występy wokalistów, zespołów, w tym ludowych, występy artystów dla dzieci... 

środowisko naturalne 

Nowoczesne szkoły i przedszkola 

Zadowolenie mieszkańców 

Wizytówka gminy powinno być zadbane centrum Celestynowa z parkiem, placem zabaw 
oraz tereny przy ulicy Św. Kazimierza, szczególnie przy sklepach i dworcu kolejowym, które 
podróżni przyjeżdżający do Celestynowa widzą jako pierwsze. 

usprawniona komunikacja między organami samorządu a mieszkańcami 

Jakość dróg, chodników, oświetlenia ulicznego 

Powinien być las, zielone okolice i piękne położenie, a jest smog.... i brak możliwości w 
okresie ogrzewania domów wyjścia na wieczorny spacer. 

Miła obsługa i szczere rozmowy z interesantami. 

czystość powietrza, przejście na czyste źródła energii 

Dostęp do publicznej służby zdrowia 

czyste powietrze i bezpieczeństwo mieszkańców 
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Święty spokój mieszkańców 

jednorodzinna zabudowa 

Okolice hali sportowej oraz działania kulturalne organizowane przez Gminę 

- wybitni mieszkańcy, w tym honorowi obywatele 

 - historyczni bohaterowie Akcji pod Celestynowem, czy walk o polskie szyny 

 - zabytkowy dworzec kolejowy w Celestynowie i inne zabytkowe obiekty historyczne,  

 - centrum Celestynowa, 

 - centra edukacyjno-sportowe 

 - szlaki turystyczne, 

 - czyste lasy 

Czyste powietrze(a nie jest) - wieczorami, w co trudno uwierzyć,  stolica powiatu ma 
czystsze powietrze niż cała gmina Celestynów. 

Obszary leśne 

Zbudowanie wież widokowych na terenach leśnych, atrakcyjnych turystycznie, z panoramą 
gminy. Zbudowanie atrakcji z drewna, np. torów przeszkód czy miejsc odpoczynku (ławki, 
stoły, zadaszenie itp.). Wytyczenie oraz przygotowanie terenów do grillowania 
(zabezpieczone palenisko, piasek do zasypania ognia). 

Czystość, zadbane tereny zielone, dostępność do żłobków, przedszkoli i szkół, baza 
gastronomiczna i stworzenie miejsc do rekreacji i odpoczynku np. ścieżki rowerowe i rowery 
do wypożyczenia, by mogli z nich korzystać turyści. 

Czystość i "czyste" powietrze 

Tereny zielone, zmodernizowane budynki szkoły podstawowej i tereny przy szkole służące 
dzieciom 

Ścieżki turystyczne, centrum Celestynowa z budynkiem Urzędu Gminy, budynek stacji 
Celestynów 

Zadbane drogi, bez dziur, ścieżki rowerowe, nieduże drzewa, krzewy, kwiaty przy głównych 
ulicach, miejsca w przestrzeni publicznej typu park, plac zabaw, gdzie ludzie mogą się 
spotkać. 

Lokalizacja w jakiej się znajduje, otoczenie lasów 

Drogi, które w miejscowościach poza Celestynowem i Gliną są tragiczne 

Turystyka. Zielone tereny, świeże powietrze. Możliwość obcowania z naturą. Możliwość 
spotkania łosia na drodze to niewątpliwy atut gminy. Stawianie na czyste powietrze, OZE. 
Moim zdaniem Celestynów powinno dążyć do stania się zieloną enklawą Mazowsza. 

Czyste powietrze tereny zielone i prężnie działający samorząd otwarty na "wszystkich" 
mieszkańców. 

Zieleń 

 Czyste powietrze 

 Szlaki rowerowe 

Zdecydowanie czystość i możliwość pokazania szlakami 
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Czyste, zdrowe powietrze i zadbane tereny zielone. 

Czyste lasy i ulice 

Położenie (Mazowiecki Park Krajobrazowy ) 

Gmina Celestynów, jako wzór najpierw Celestynów, potem poboczności... 

Dbanie o ochronę środowiska czyste powietrze i atrakcyjność dla turystów 

Czyste, zadbane ulice i brak meneli stojących na ulicach i dworcu 

Plac przed dworcem powinien zostać uporządkowany, niech nie będzie wizytówką, ale niech 
nie będzie też powodem do wstydu 

Przyroda, zieleń, Radziń, Koprówka. 

Technologia i ekologia 

Dbanie o historię gminy,  piękny park w sercu Celestynowa,  nowy Dom Kultury,  odbudowa 
Koprówki , stworzenie muzeum lub sali poświęconej prof. Koprowskiemu,  promocja 
lokalnych twórców pisarzy, plastyków. 

nic 

Zdrowe powietrze, bo lasy sosnowe dookoła 

Zadbane ulice i chodniki . Wyrównane drogi . 

Przyroda, turystyka, historia. Tego 3 w 1 sąsiednie gminy nie mają a zapotrzebowanie 
społeczności aglomeracji W-wy i okolic na rekreację i sport jest duże. 

Czystość przy drogach, chodnikach i lasach. 

Miejsca do spędzania wolnego czasu wspólnie oraz propagowanie wspólnych działalności z 
odpowiednim nagłośnieniem ww. działalności nie tylko na forum internetowym ( plakaty w 
wielu miejscach) 

Zdrowy tryb życia/siłownia/ duży dostęp do zajęć fitness dla dorosłych. 

Nowoczesne firmy zlokalizowane na terenie gminy.  W tym momencie gmina pełni rolę 
sypialni dla Warszawy podobnie jak Otwock 

Czystość powietrza, brak smogu, bezpieczeństwo pieszych, oświetlenie i chodniki we 
wszystkich miejscowościach. Dostęp go sieci gazowej 

Park przy orliku 

Lasy, lasy ,lasy, rezerwaty przyrody, jezioro Celestyn otoczyć opieką i stworzyć tam  
monitorowany park na wzór Żółwia w Regucie ze ścieżkami spacerowymi jako miejsce 
rekreacji dla mieszkańców Celestynowa i turystów. Podobną opieką należy objąć śródleśne 
jeziorko na Lasku. 

1. Celestynów wydaje się z daleka dobrym miejscem do życia dla młodych rodzin. Z bliska 
już trochę gorzej. Brakuje placówek opiekuńczych dla najmłodszych, poziom szkoły 
podstawowej jest niski (na podstawie wyników egzaminów 8klas w woj. mazowieckim). 
Dostęp do zajęć dodatkowych jest słaba, a ich jakość też pozostawia wiele do życzenia  

 2. Celestynów ma niewykorzystany potencjał turystyczny. Jest stosunkowo ładny, położony 
niedaleko od Warszawy - idealny na jednodniowe wycieczki. Tyle że potencjalny turysta nie 
za bardzo miałby się gdzie podziać. Brak odpowiedniej bazy turystyczno-gastronomicznej. 
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 3. Celestynów po wybudowaniu S17 mógłby przyciągnąć więcej inwestorów. 

Przyroda. POMNIKI PRZYRODY.                     Wydmy. Bagna. Jeziorka. Lasy.                      FATALNIE 
PODCIĘTE DĘBY przy ul. ŚW. Kazimierza i sosna na cmentarzu oraz ścięte dęby na cmentarzu 
czy przy kościele w Celestynowie to nie wizytówka. Bierzmy przykład z Podkowy Leśnej, 
Konstancina Jeziornej czy chociażby Otwocka. Podziwiajmy tam lasy, stare drzewa wzdłuż 
ulic czy na nekropoliach!!! 

Walory krajobrazowe i turystyka piesza i rowerowa, gmina powinna być zielonym 
zakątkiem i chronić dziedzictwo przyrodnicze. W ostatnich latach dzieje się zupełnie 
odwrotnie; wycinka starodrzewu, tony śmieci w lasach, brak rozwiązań chroniących 
przyrodę przy inwestycjach na terenie gminy. 

Zadbane tereny leśne 

Czyste lasy 

Porządek i czystość. 

Rozwój bazy turystycznej, sportowej . 

Turystyka krajoznawcza i rekreacja. 

tereny leśne, niestety lasy są na potęgę wycinane 

Nieruchomości,  biznes 

ścieżki rowerowe, chodniki, dobre drogi, oświetlenie ulic 

Otoczenie tzn. lasy, parki, rezerwaty przyrody. 

położenie geograficzne 

Wszystkie miejscowości a nie tylko Celestynów 

Środowisko 

Z uwagi na otaczającą nas przyrodę lasy park krajobrazowy to właśnie jakieś park z ścieżka 
edukacyjna o gatunkach zwierza i roślin tu występujących 

Gmina powinna postawić na promocję walorów środowiska naturalnego oraz potencjału 
naturalnych produktów (Miodów, ziół, serów, rękodzieła z naturalnych materiałów) 
pochodzących z tych okolic. 

Atrakcyjność turystyczną 

Lasy i  tereny zielone 

Tereny zielone, ścieżku dla pieszych I rowerów 

Okoliczne atrakcje turystyczne 

Nasze lasy, CEL, Hala Sportowa, Urząd Gminy 

Szlaki / ścieżki pieszo-rowerowe 

Piękna nie tylko przyroda, lasy, ale także drogi gminne i chodniki, tego brakuje w niektórych 
częściach Celestynowa 

Chciałabym żeby to były czyste powietrze i miejsce przyjazne dla biznesu. Na razie jednak 
brzmi to jak nierealne marzenie. 

Dobra jakość dróg i to nie tylko tych głównych bo niestety często są pomijane te kwestie 
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Wiejski Klimat 

Tradycja 

Czyste zadbane lasy 

Drzewo 

Aktywne społeczeństwo które ma możliwość rozwoju, pracy i wypoczynku na terenie 
Gminy. 

Równe szanse dla mieszkańców 

Etyczny Urząd i etyczni pracownicy.  Kulturalny i sympatyczny personel  w BOM UG. 

Urząd Gminy i najbliższa okolica 

Punkt informacji turystycznej zlokalizowany w Budynku Stacji 

Historia gminy( akcja pod Celestynem) i lasy 

Stacja kolejowa 

Żółw 

Żółw  w miejscowości Regut ponieważ jest pięknym miejscem rekreacyjnym do którego 
przybywa wielu turystów nawet z całej polski od Gdańska po Kraków , przy okazji spacerując 
po pięknych lasach wydmach i w sezonie zbierająca grzyby i inne dary natury. 

Walory gminy czyli czyste lasy, ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, skanseny 

Zadowolenie wszystkich mieszkańców a niestety w małych miejscowościach brak inwestycji 
ze strony gminy np. hala sportowa przy szkole Ostrów chodniki i oświetlenie. 

Czyste    środowisko  leśne, ponieważ duża ilość   miastowiczów  przyjeżdża i odwiedza nasze  
obszary leśne 

Tereny zielone, ale z większą oferta turystyczną, gastronomiczną mogłyby ściągnąć 
turystów.  

Dostęp do opieki nad dziećmi do 3 lat i lepsza oferta opieki świetlicowej, poza lekcyjnej 
mogłaby zachęcić rodziców do zamieszkania na terenie gminy. 

Od zawsze wizytówką gminy było celestynowskie schronisko. Kilka dziesiątek lat temu w 
pociągu jadącym przez Polskę ktoś dowiadując się, skąd jestem, wiedział, że jest tam 
najbardziej znane w kraju schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

Byłoby super, gdyby nasza gmina była zielona na mapie czystości powietrza. To byłoby coś, 
czym można się chwalić.  

Poza tym, naszą wizytówką jest oczywiście Mazowiecki Park Krajobrazowy. Tak powinno 
zostać. Wszystkie urzędy, instytucje, Lasy Państwowe i mieszkańcy powinni dbać o to, by 
nie tylko tak zostało, ale żeby ta wizytówka miała coraz solidniejszą podstawę. 

Nadróbcie zaległości do sąsiednich gmin i wtedy myślcie czym się wyróżnić 

Dbanie o środowisko w którym żyjemy i równe wspieranie mieszkańców 

W wizytówce należałoby się skupić na młodych ludziach, aby pozostali w gminie i nie chcieli 
wyjeżdżać do większych aglomeracji. Ale tez na turystach i nowych osobach, które mógłby 
przybyć do gminy. 

Uważam, ze jeżeli udałoby się wybudować jakiś nowoczesny blok, osiedle bloków. To można 
byłoby stworzyć wizualizacje/ obraz nowoczesnej rodziny, która ma dobry dojazd do 
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Warszawy i innych miast, z uwagi na szybka kolej oraz nowa trasę, ale tez mieszka w otulinie 
mazowieckiego parku krajobrazowego, czyli ma ciszę i spokój. 

  

Ewentualnie skupić się na pozyskaniu nowych inwestorów  na terenie gminy. Zapewnić im 
atrakcyjne warunki, tak aby jeszcze więcej inwestowali w gminie. Dzięki temu mogą przybyć 
nowe osoby do gminy zatrudniające się w tych zakładach. Ale też przybędą nowe miejsca 
pracy dla mieszkańców. 

 

 

Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski serdecznie dziękuje 

wszystkim za poświęcony czas i wypełnienie tej bardzo ważnej dla Gminy 

Celestynów ankiety. 


