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Szanowni Państwo,
kolejny rok dobiega końca. Był to czas bardzo intensywnej pracy zarówno mojej
jak i pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie. Oddając w Państwa ręce ten
informator, chciałbym dokonać małego podsumowania kończącego się już roku
2020. Ze względu na pandemię koronawirusa ten rok nieco różnił się od 
poprzednich, ale pomimo stanu epidemiologicznego udało nam się zrealizo-
wać wiele ważnych inwestycji.

Na terenie gminy w dalszym ciągu trwają prace związane z budową kanaliza-
cji sanitarnej, całkowite zakończenie prac jest przewidziane w 2022 roku. 
Wyremontowaliśmy i wybudowaliśmy wiele dróg na terenie całej Gminy 
Celestynów oraz udało nam się skutecznie przygotować kilkanaście projektów
dróg, które zostaną zrealizowane w kolejnych latach. Skutecznie rozbudowujemy
infrastrukturę sportową oraz doposażamy place zabaw dla najmłodszych.
Udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw, dzięki czemu tereny rekreacyjne we wsiach Glina, Lasek,
Dyzin, Ponurzyca i Celestynów stały się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców.

Warto podkreślić fakt, że przedsięwzięcie polegające na zakupie wyposażenia i materiałów do świetlicy
wiejskiej w Dyzinie, które zajęło I miejsce w kategorii „Doposażone Sołectwo” w organizowanym przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego konkursie na najlepszą inicjatywę w ramach dofinansowania „Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020”.

Rok 2020 to także kontynuacja polityki proekologicznej. Realizujemy zadania związane z dofinansowaniem
dla mieszkańców budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej
ekologiczne. Pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza na przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji źródeł ciepła – dzięki temu dokumentowi
będziemy mogli opracować strategię przyszłych dofinansowań do wymian źródeł ciepła.

Przekazaliśmy dotacje dla Gospodarki Komunalnej oraz dla Powiatu Otwockiego na prace wykonywane
na terenie naszej gminy. Wsparliśmy Straż Pożarną przekazując między innymi środki na zakup pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrówce.

Wszystko to było możliwe, dzięki zespołowi pracow-
ników Urzędu Gminy w Celestynowie, ekspertom 
z różnych dziedzin, którzy zawsze służą dobrą radą,
a także Radzie Gminy, która zawsze wspierała nas 
w działaniu, pozwalając na realizację zaplanowa-
nych przedsięwzięć.

Zapraszam Państwa do lektury.

Witold Kwiatkowski
Wójt Gminy Celestynów

Witold Kwiatkowski
Wójt Gminy Celestynów 
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W 2018 roku Gmina Celestynów pozyskała dofinansowanie w kwocie blisko 20 mln zł na budowę 
kanalizacji w Gminie Celestynów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, realizowane w ramach II osi 
priorytetowej, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu
z instytucją pośredniczą – Ministerstwem Środowiska.

W bieżącym roku została zakończona budowa kanalizacji w ulicy Laskowskiej, Orzeszkowej oraz ul.
Osieckiej, Narutowicza. Koszt prac wyniósł blisko 7 mln zł. Ponadto w maju br. została podpisana umowa
na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś. Zakończenie prac plano-
wane jest w 2022 roku. Koszt inwestycji to ponad 19 mln zł, a wykonawcą jest firma SANTEX.

Podpisano także umowy na budowę kanalizacji w Glinie, Pogorzeli i Celestynowie w ul. Radzińskiej 
i Krótkiej, Różanej oraz Podleśnej. Koszt inwestycji to blisko 6 mln zł. Inwestycje zostaną zrealizowane
do końca 2021 roku.

Wszystkie prace w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Celestynów 
planujemy zakończyć do końca 2022 roku.

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej
na terenie Gminy Karczew

i Gminy Celestynów
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Zakończono prace polegające na odtworzeniu nawierzchni po budowie kanalizacji w ulicy Osieckiej 
i Laskowskiej w Celestynowie. Prace te były realizowane w ramach zadania budowy Kanalizacji. 
Wykonawcą zadania był Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych sp z o.o 
z Miętnego.

Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji 
w ul. Osieckiej i Laskowskiej

Gmina Celestynów prowadzi program dofinansowań dla mieszkańców, którzy mieszkają na terenach,
które nie znajdują się w obszarze aglomeracji ściekowej. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap VII” w 2020 roku wybudowano 40 sztuk „przy-
domówek” w miejscowościach: Podbiel, Ponurzyca, Regut, Tabor, Dyzin, Jatne, Ostrów, Ostrowik 
i Zabieżki. Koszt inwestycji wyniósł 580 tys. zł a wykonawcą była firma EMKAN-PRO Krzysztof Murawski.

Budowa przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków - etap VII 
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Ulica Kupiecka w Celestynowie została przebudowana w ramach przebudowy dróg po kanalizacji. 
Koszt prac wyniósł 90 tys. zł. Wykonawcą robót była firma TOWEMO Monika Szczygieł.

Przebudowa dróg po kanalizacji

W 2020 roku wykonano przebudowę ul. Inżynierskiej w Celestynowie. Koszt inwestycji wyniósł 305 tys. zł.
Wykonawcą była firma TOWEMO Monika Szczygieł.

Wykonano także przebudowę ul. Miodowej na odcinku od ul Wąskiej do św. Kazimierza w Celestynowie.
Koszt inwestycji wyniósł prawie 57 tys. zł. Wykonawcą była firma TOWEMO Monika Szczygieł.
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Przebudowa ulicy Sadowej w Glinie. Koszt inwestycji 235 tys. zł. Wykonawcą prac była firma TOWEMO
Monika Szczygieł.

Przebudowy dróg gminnych

Przebudowa drogi Glina – Jatne. Koszt inwestycji 70 tys. zł. Wykonawcą inwestycji była firma Budmax sp. z o. o.

Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 261) w Ostrowie. Koszt inwestycji wyniesie 340 tys. zł. Wykonawcą jest
firma TOWEMO Monika Szczygieł.
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Budowa trzech progów zwalniających w ulicy Poprzecznej w Dąbrówce. Koszt inwestycji wyniósł 
18 tys. zł, a wykonawcą była firma BUDMAX sp. z o.o.

Budowa progów zwalniających w drogach gminnych

Budowa czterech progów zwalniających w ulicy Broniewskiego w Celestynowie. Koszt inwestycji wyniósł
blisko 23 tys. zł. Wykonawcą prac była firma BUDMAX sp. z o.o.

Budowa pięciu progów zwalniających w ulicy Broniewskiego w Ostrowie. Koszt inwestycji wyniósł  blisko
25 tys. zł, a wykonawcą prac była firma BUDMAX sp. z o.o.
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We wrześniu otwarto oferty w ramach przetargu nieograniczonego na budowę skrzyżowania 
bezkolizyjnego w formie tunelu pod linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz 
z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie zakłada 
wykonanie dokumentacji projektowej w ciągu ok. roku od dnia podpisania umowy oraz wybudowanie
tunelu pod torami kolejowymi do końca 2022 r.

W terminie wynikającym z zapisów przetargowych złożono 6 ofert. Oferowane kwoty zaczynają się od
ponad 28 mln zł i sięgają aż prawie 46 mln zł.

W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych ofert. Cała procedura podpisania umowy z wybranym
wykonawcą odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 roku.

O kolejnych etapach realizacji inwestycji będziemy informowali na łamach „Celestynki” oraz na stronie
www.celestynow.pl.

Tunel w Celestynowie
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Oprócz wykonanych inwestycji, na zlecenie Gminy Celestynów zostały opracowane projekty, dzięki
którym w przyszłych latach będzie można wykonać następujące inwestycje:
n projekt przebudowy ulicy Kolejowej w Celestynowie – 27 tys. zł
n projekt przebudowy ulicy Ziołowej w Zabieżkach – 25 tys. zł
n projekt przebudowy drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem (tzw. Kozie Górki) – 42 tys. zł
n projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Św. Kazimierza i Otwockiej w Celestynowie – 40 tys. zł
n projekt przebudowy drogi gminnej przy szkole podstawowej w Ostrowie – 42 tys. zł

W ramach planowanych inwestycji związanych z przebudową dróg po kanalizacji zlecono także wykonanie
projektów przebudowy ulic: Ludowej, Dębowej, Skupiewskiego wraz z dwoma sięgaczami, Sucharskiego,
Radzińskiej, Otwockiej, Zielonej, Zacisznej, Wesołej oraz Widok - koszt projektów to prawie 161 tys. zł.

Dokumentacje projektowe

Gmina Celestynów w 2020 roku przekazała Powiatowi Otwockiemu dotacje w wysokości 15 tys. zł na
doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych – ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie 
(w rejonie centrum handlowego) i ul. Witosa w Pogorzeli. Przekazano także dotację 50 tys. zł na 
modernizację drogi w Ponurzycy.

Dotacje dla Powiatu Otwockiego
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W ramach zadania budżetowego pn. „Projekty i montaż punktów
oświetleniowych w Gminie Celestynów” wykonano projekty
punktów oświetleniowych:
n miejscowość Tabor – koszt 4,2 tys. zł
n ul. Świerkowa w Pogorzeli – koszt 4 tys. zł
n Jatne – Kozie Górki – koszt 7 tys. zł
n ul. Kwiatowa w Glinie – 3,5 tys. zł
n miejscowość Ostrowik – koszt 4,2 tys. zł
n ul. Tuwima w Starej Wsi – koszt 6 tys. zł
n ul.  Borowikowa w Dąbrówce – koszt 13,5 tys. zł

oraz zamontowano punkty oświetleniowe w:
n u. Pięknej w Pogorzeli – koszt 30 tys. zł
n ul. Kwiatowa w Glinie – koszt 14,5 tys. zł
n miejscowość Tabor – koszt 31 tys. zł

Projekty i montaż punktów oświetleniowych 
w Gminie Celestynów

W ramach inwestycji wykonano nową instalację oświetlenia w budynku, zamontowano nowe gniazda
230V, oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ich oznakowanie. Wymieniono również żarówki w oprawach
istniejących, zamontowano oprawy oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonano także 
zewnętrzne linie zasilania WLZ i zamontowano wyłącznik przeciwpożarowy prądu wraz z montażem
nowej rozdzielni głównej. Koszt inwestycji to 20 tys. zł. Wykonawcą prac była firma Elmar Marek Fic.

Modernizacja elektryczna 
w świetlicy wiejskiej w Ponurzycy
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Ze względu na wciąż rosnącą liczbę uczniów w Szkole Podstawowej w Starej Wsi zachodzi konieczność
jej rozbudowy. W lutym tego roku pozyskaliśmy tereny od Lasów Państwowych. Udało się nam także
wykonać Program Funkcjonalno-Użytkowy (koszt 20 tys. zł, wykonawca EKOINBUD), który jest 
niezbędny do ogłoszenia przetargu na rozbudowę tej placówki oświatowej. Ogłoszenie przetargu 
na realizację tej inwestycji planuje się w 2021 roku.

Rozbudowa Szkoły w Starej Wsi

W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów uczęszczających na zajęcia do Szkoły Podstawnej w Ostrowie
zostało wymienione ponad 100 mb. starego, nieestetycznego ogrodzenia. W ramach inwestycji 
zamontowano także furtkę i bramę dwuskrzydłową. W przyszłym roku budżetowym planuje 
się wykonanie chodnika prowadzącego do budynku szkoły. Koszt inwestycji blisko 25,5 tys. zł. 

Wymiana ogrodzenia 
przy Szkole Podstawowej w Ostrowie



12

W 2019 przy zbiorniku wodnym w Regucie 
wybudowano pomosty nad kanałami retencyjnymi,
odcinek ścieżki z kostki betonowej oraz 
ustawiono rzeźby żółwi. W tym roku, kontynuu-
jąc te prace wykonano 100 metrów utwardzonej
ścieżki wzdłuż zbiornika wodnego. Koszt inwe-
stycji wyniósł blisko 17 tys. zł. Wykonawcą była
firma REN-BUD Zbigniew Wąsowski.

Budowa ścieżki przy zbiorniku wodnym w Regucie

Na wniosek mieszkańców i Sołectwa Tabor 
na placu zabaw została wykonana ścieżka 
rowerowa z nakładki asfaltowej. Koszt inwestycji
wyniósł prawie 20 tys. zł, a wykonawcą była firma
BUDMAX sp z o.o.

Tor rowerowy na placu zabaw w Taborze

W ramach modernizacji infrastruktury sportowej
zleciliśmy budowę oświetlenia projektowanego
boiska w miejscowości Dąbrówka. Jest to I etap
budowy boiska w Dąbrówce. W ramach zadania
wybudowano 6 stalowych słupów ocynkowa-
nych z wysięgnikami i oprawami LED. Koszt 
inwestycji wyniósł blisko 80 tys. zł, a wykonawcą
była firma ELZET Instalatorstwo Elektryczne.

Oświetlono budowane boisko w Dąbrówce
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Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2020
Gmina Celestynów pozyskała dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach programu
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł
pozwoliło na realizację 5 zadań na terenach sołectw: Celestynów, Dyzin, Glina, Lasek i Ponurzyca.

Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy w Dyzinie. W ramach realizacji zadania zakupiono 
wyposażenie świetlicy wiejskiej tj.  kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, armaturę łazienkową wraz 
z meblami, laminarkę oraz drukarkę kolorową.  Koszt inwestycji 20 tys. zł (10 tys. zł dofinansowania
MIAS 2020, 10 tys. zł środków budżetowych).

Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Glina w postaci zakupu wyposażenia świetlicy
wiejskiej - chłodziarki, kuchenki gazowej, zewnętrznej lampy oświetleniowej z czujnikiem ruchu oraz
wykonanie mebli kuchennych na wymiar. Koszt inwestycji 20 tys. zł (10 tys. zł dofinansowania MIAS 2020,
10 tys. zł środków budżetowych).
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Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2020

Wymiana części okien w budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzycy. Koszt inwestycji 24 tys. zł. (10 tys. zł
dofinansowania MIAS 2020, 14 tys. zł środków budżetowych).

Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w sołectwie Lasek poprzez budowę drewnianego 
budynku na potrzeby sołectwa. Koszt inwestycji wyniósł prawie 24 tys. zł (10 tys. zł dofinansowania
MIAS 2020, 14 tys. zł środków budżetowych).

Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Celestynowie polegające na doposażeniu istniejącego
placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe oraz wykonanie bezpiecznego podłoża Koszt inwestycji
wyniósł prawie 20 tys. zł (10 tys. zł dofinansowania MIAS2020, 10 tys zł środków budżetowych).
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Gmina Celestynów kolejny rok z rzędu pozyskała dofinansowanie 
z  Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza” w kwocie ponad 107 tys. zł.
Tegoroczne zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie
Gminy Celestynów” pozwoli na opracowanie strategii przyszłych 
dofinansowań do wymian źródeł ciepła.

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Kolejny rok z rzędu Gmina Celestynów pozyskała dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Celestynów”. Tegoroczny koszt całkowity realizacji 
zadania wyniósł prawie 60 tys. zł, przy czym kwota dotacji 
z WFOŚiGW to 40 000 zł. W tym roku, w ramach programu z terenu
Gminy Celestynów zostało zutylizowanych blisko 150 ton wyrobów
zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach projektu „Gmina z dobrym klimatem” w 2020
roku udzielane są  dotacje celowe dla mieszkańców Gminy
Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł 
ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. 
Do tegorocznej edycji programu złożono 58 wniosków (39
wniosków w naborze podstawowym oraz 19 wniosków 
w naborze dodatkowym). Koszt programu w tym roku 
to prawie 92 tys. zł.

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
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Rok 2020 to ciąg dalszy realizowania polityki wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających
na terenie naszej Gminy. W listopadzie br. Strażakom z OSP Celestynów oficjalnie przekazano średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy. Suma pozyskanych środków zewnętrznych przez Gminę Celestynów
i Ochotniczą Straż Pożarną na zakup pojazdu to 630 tys. zł, a wartość pojazdu to 850 tys. zł. Na tę kwotę
składają się środki finansowe:  
n 380 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
n 150 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
n 100 tys. zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego; 
n 220 tys. zł ze środków własnych Gminy Celestynów.

Dotacja dla OSP w Celestynowie na zakup
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Jedną z tegorocznych dotacji było także wsparcie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli 
na wykonanie termomodernizacji obiektu (42 tys. zł) oraz zakup sprzętu specjalistycznego (20 tys. zł).

Dotacja dla OSP Podbiel na zakup specjalistycznego
sprzętu oraz termomodernizację strażnicy
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Dobiegają końca największe prace związane z infrastrukturą kolejową na terenie naszej gminy.  W ramach
modernizacji linii kolejowej Warszawa Wschodnia – Dorohusk wszystkie obiekty kolejowe na terenie  Gminy
Celestynów zostały wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pasażerowie
mogą już korzystać z nowych peronów oraz infrastruktury, która ma za zadanie podnieść komfort 
podróżnych. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie remontu budynku dworca kolejowego w Ce-
lestynowie. Prace realizuje PKP SA przy dużym udziale środków z Unii Europejskiej.

Modernizacja linii kolejowej 
na terenie Gminy Celestynów
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Zbliżają się ku końcowi prace związane z rozbudową drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspreso-
wej na odcinku od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli. W Ostrowie oraz Jatnem zostały wy-
budowane wiadukty drogowe nad drogą S17, które zostały powiązane z istniejącym już układem
drogowym. Prace realizowane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa drogi ekspresowej S17
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W 2020 roku w dalszym ciągu są prowadzone prace związane z budową sieci gazowej. Inwestorem 
i wykonawcą tej inwestycji jest Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o. W marcu br. zakończone zostały prace
w ramach I Etapu inwestycji, polegające na budowie sieci gazowej w miejscowości Dąbrówka. Obecnie
coraz więcej mieszkańców Dąbrówki jest podłączona do sieci gazowej. Zrealizowano także część prac 
w ramach II etapu inwestycji, tj. zgazyfikowano część miejscowości Stara Wieś (do przejazdu kolejowego),
aktualnie inwestor oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę gazociągu pod przejazdem kolejowym
w Starej Wsi. W przyszłym roku rozpocznie się budowa sieci gazowej w miejscowości Glina i Jatne, 
planowany termin realizacji inwestycji to koniec 2021 roku. W dalszym ciągu są realizowane prace projektowe
sieci gazowej dla miejscowości Jatne, Dyzin i Pogorzel.
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