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Gmina Celestynów jest terenem chętnie wybieranym przez organizacje sportowo-rekreacyjne na
rajdy rowerowe lub piesze. Co roku przez jej teren
przebiega kilka tras.
Leśne tereny, krajobraz nizinny, na którym nie
brakuje obszarów piaszczystych, jak i podmokłych
przyciągają amatorów dwóch kółek i pieszych wędrówek, a nawet konnych przejażdżek.
Ofertę gminy wzbogacają działające na jej terenie
podmioty i instytucje. Mowa jest tutaj między innymi o Lasach Państwowych z Leśnym Kompleksem
Promocyjnym “Lasy Warszawskie”, w skład którego
wchodzi również Nadleśnictwo Celestynów z nowoczesnym Centrum Edukacji Leśnej, Mazowiecki
Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka, w granicach którego znajduje się niemal cały obszar Gminy
Celestynów.

#CELESTYNÓW

W centrum Celestynowa zlokalizowane są
tereny rekreacyjno-sportowe oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, najważniejsze instytucje: urząd, poczta, ośrodek zdrowia,
ośrodek kultury, bank. Gmina Celestynów
zainteresowanym oferuje obiekty sportowe i place zabaw. Wśród nich jest oddana do
użytku w 2016 roku nowoczesna hala sportowo-widowiskowa, a także boisko do plażowej
piłki siatkowej oraz boisko wielofunkcyjne,
kompleks boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”
z zapleczem szatniowo-sanitarnym, Skatepark.

Unikalnym stanowiskiem roślinności bagiennej
w okolicach gminy jest Bagno Całowanie objęte
Programem Natura 2000, rozciągające się przy
zachodniej granicy miejscowości Podbiel, i obejmujące pogranicze gmin: Celestynów, Karczew,
Osieck i Sobienie Jeziory. Osoby decydujące się
na jego odwiedzenie mogą podziwiać unikatowy
krajobraz z wierzy widokowej, stojącej na ścieżce
przyrodniczej „Po Bagnie Calowanie” zaczynającej
się w centrum Podbieli, przy budynku ochotniczej
straży pożarnej.

Na terenie gminy za sprawą jej leśnego charakteru
oraz przebiegającej jednej z głównych linii kolejowych, obecnie Warszawa – Dorohusk, znajdziemy
liczne ślady działalności Ruchu Oporu podczas II
wojny światowej. Pierwszy ślad, najbardziej znanej
akcji, można znaleźć już wysiadając z pociągu na stacji w Celestynowie. Przy drewnianym budynku stacyjnym z 1900 r. znajduje się pomnik upamiętniający
„Akcję pod Celestynowem”, podczas której uwolniono więźniów przewożonych z Lublina do Auschiwtz.
Opis akcji znalazł się w książce „Kamienie na szaniec”
Aleksandra Kamińskiego, która jest na liście lektur
każdego ucznia klas 7-8 szkoły podstawowej. Wędrując po Celestynowie można spotkać jeszcze kilka
miejsc upamiętniających ofiary II wojny światowej.
W większości wchodzą one w Celestynowski Szlak
Polskiego Państwa Podziemnego (długość trasy ok.
4 km).
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Pikniki historyczne odbywają się od kilku lat i na stałe
wpisały się w kalendarz lokalnych imprez. Odbyła się
już rekonstrukcja historyczna „Żywa lekcja historii
- inscenizacja 1944” oraz „Wehikuł czasu”, podczas
której powróciliśmy do wieku XIV, kiedy to doszło
do wojny między Królestwem Polskim a Krzyżakami.
W 2018 roku chcąc upamiętnić 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości sięgnęliśmy do
historii najnowszej - spotkanie odbyło się pod hasłem
„W drodze do niepodległości”.
Gminny Dzień Dziecka to spotkanie dla dzieci w wykonaniu dzieci. To przegląd twórczości, co roku różniący się tematem przewodnim np.: ekologia, dawne
zawody, w krainie bajek i baśni czy folklor- muzyka,
taniec, śpiew z różnych regionów Polski.
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Planując wizytę w Gminie Celestynów nie można nie
zajrzeć przynajmniej na jedno z czterech rezerwatów przyrody leżących na jej terenie, a do których
prowadzą ścieżki przyrodniczo-edukacyjne: Celestynowskie Grądy – za sprawą potężnych konarów
drzew trochę mroczny, ale i majestatyczny ze specyficzną atmosferą tajemniczości, Bocianowskie
Bagno – urokliwe, niczym lustro odzwierciedlające
to co przy min i nad nim, Żurawinowe Bagno – fragment torfowiska skrywający się przy krajowej 50,
Czarci Dół – najdalej położony od centrum gminy,
jednak pełny tajemniczości i magicznej mocy.
Ponad 50% terenu Gminy Celestynów zajmują lasy,
które są bardzo popularne wśród grzybiarzy. Mieszkańcy oraz odwiedzający mają do dyspozycji kilkaset
km szlaków, ścieżek i tras pieszych oraz rowerowych,
a także kilkadziesiąt km szlaków konnych.
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Naprzeciwko przejazdu w Pogorzeli stoi pomnik
upamiętniający żołnierzy Ruchu Oporu walczących
w okolicy o polskie szyny. Przy nim przebiega droga
do, leżącej przy granicy gminy, Dąbrowieckiej Góry
z dwoma żelbetonowymi schronami (obserwacyjny
artylerii, bojowy), stanowiącymi element “Szlaku
Fortyfikacji Pozycji Przedmoście Warszawa na terenie Powiatu Otwockiego” i zapraszającymi do
zgłębiania m.in. wojennych dziejów Gminy Celestynów.

W Lasku miejscowości bezpośrednio przylegającej do
stolicy gminy – Celestynowa Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, w ramach rozwoju laboratoriów nowych technologii, utworzył Park Innowacyjny Unipress dostarczający nowatorskie rozwiązania
wykorzystujące wysokie ciśnienie w życiu codziennym.
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fot. dr Krzysztof Ulaczyk UW
Dla tych, którzy bujać w obłokach nie lubią, ale patrzeć
w gwiazdy już tak, atrakcją może być Stacja Obserwacyjna w Ostrowiku Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Warszawskiego, z dostępem od drogi krajowej nr 17 (Warszawa-Lublin).
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Celestynowski Bieg Uliczny, to impreza promująca zdrowy tryb życia. Z dystansami dostosowanymi do wieku i możliwość uczestników. Od 3 lat,
corocznie kilkuset biegaczy w różnym wieku biegnie ulicami Celestynowa, pokazując jak aktywnie
można odpoczywać.
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fot. WOFiTM
W samym Celestynowie jest również Wojskowy
Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, który jako
jedyna jednostka centralnie zaopatruje polską armię
w produkty lecznicze, sprzęt i wyroby medyczne oraz
jako jedyna placówka w Siłach Zbrojnych RP przygotowuje przewodników i ich psy do służby w kraju lub
zagranicą.
To, co oferują celestynowskie lasy, w połączeniu
z przedsięwzięciami podejmowanymi przez gminę,
jak i działające na jej terenie podmioty, daje możliwość indywidualnego zagospodarowania czasu wolnego nie tylko wprawnym turystom, ale i rodzinom z
dziećmi.
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Tak, więc zapraszamy do odkrycia swoich szlaków w Gminie Celestynów i do zobaczenia!

Stadniny konne można znaleźć na terenie miejscowości Dąbrówka, Glina oraz Podbiel i Ponurzyca.

To w samym Celestynowie. Udając się na piesze
bądź rowerowe wycieczki po okolicznych miejscowościach można skorzystać z obiektów przyszkolnych lub sołeckich takich jak: place zabaw dla
najmłodszych i siłownia zewnętrzna dla nieco starszych, boiska z naturalną murawą w Regucie i Ostrowie oraz boisko wielofunkcyjne w Starej Wsi.

2

W 2017 roku Gmina Celestynów dołączyła do oryginalnej polskiej koncepcji - Zielonego Punktu Kontrolnego. Na jej terenie zlokalizowanych jest 108 punktów kontrolnych, które są propozycją dla tych, którzy
w ciekawy i pożyteczny sposób chcą spędzić czas na
łonie natury.
Wraz z punktami z terenu Miasta Otwocka oraz
Gminy Karczew stanowią spójną bazę do uprawiania
orienteeringu, geocachingu, czy realizacji własnych
pomysłów. To jedna z najdłuższych tras w Polsce.
Na terenie Gminy Celestynów punktami startowymi
są: Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, Schronisko dla
Zwierząt, ul. Poniatowskiego w Celestynowie oraz
Parking Leśny i Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.
Więcej informacji na temat Zielonego Punktu Kontrolnego (mapy,
regulaminy) można znaleźć na oficjalnym portalu Gminy Celestynów, zakładka Promocja – Zielony Punkt Kontrolny

Planując wycieczkę po gminie warto wziąć pod uwagę wydarzenia kulturalne, sportowe czy edukacyjne
oferowane przez nią oraz podmioty prowadzące na jej
terenie działalność.
Cyklicznie odbywają się gminne spotkania przeznaczone dla róznych grup wiekowych. Do najważniejszych z nich należy Dzień Gminy Celestynów, Piknik
historyczny, Dzień Dziecka czy Celestynowski Bieg
Uliczny.
Dzień Gminy Celestynów to impreza z tradycjami. Od
blisko 30 lat Gmina Celestynów na swojej scenie gości
największe gwiazdy polskiej estrady. Corocznie odbywa się ona około 15 sierpnia.

Licznymi galeriami i ekspozycjami fauny oraz
flory przyciąga Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa w Celestynowie. Największy ośrodek, w którym w sposób atrakcyjny, nierzadko
interaktywny, prowadzona jest edukacja leśna
lub po prostu spędza się wolny czas na łonie
natury.

Obok naturalnych zasobów gminy podejmowane są działania dające nowe możliwości jej
rozwoju. Na jej terenie funkcjonują podmioty
działające w sferze nauki, nowych technologii,
obronności.

