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Sesje XLIV i XLV Rady Miejskiej
Sesja XLIV
XLIV sesja Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna w dniu
25 kwietnia 2018 roku
przyniosła 17 uchwał,
dotyczących m.in. nadania
aktu założycielskiego
i statutu Szkole Podstawowej
Integracyjnej nr 5, nadania
nazw dwóm ulicom
i skwerowi oraz uchwalenia
statusów sześciu sołectw.
Budżetu i finansów Gminy
Konstancin-Jeziorna
dotyczyły uchwały
przyjęte w sprawach:
n zmian uchwały budżetowej
na rok 2018 (Uchwała nr 764/
VII/44/2018);
n z miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata
2018-2022 (Uchwała nr 765/
VII/44/2018).

Gminna edukacja i system
szkolnictwa był przedmiotem
uchwał:
n w
 sprawie nadania aktu założycielskiego i statutu Szkole
Podstawowej Integracyjnej
nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów "Krawiec"
i NSZ "Mączyński" w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała nr
766/VII/44/2018);  
n w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla
pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodow ych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez gminę Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr 767/
VII/44/2018).
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Nowe nazwy w gminie:
n skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu
ulic Anny Walentynowicz
i Mirkowskiej, stanowiącemu
część działki ewidencyjnej
nr 10/46 z obrębu 02-02, nadano nazwę „Skwer im. Rodziny Natansonów" (Uchwała
nr 768/VII/44/2018);
n d
 rodze wewnętrznej położonej w Czarnowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr
148/5 z obrębu 0004 Czarnów, nadano nazwę „Magiczna" (Uchwała nr 769/
VII/44/2018);
n d rodze wewnętrznej położonej w Bielawie, stanowiącej działkę ewidencyjną
nr 943/7 oraz część działki
ewidencyjnej nr 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa, nadano
nazwę „Rodziny Rossmannów" (Uchwała nr 770/
VII/44/2018).
Nieruchomości dotyczą
uchwały w sprawach wyrażenia
zgody:
n na udzielenie bonifikaty od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej
w Konstancinie-Jeziornie przy
ulicy Jana Kochanowskiego,
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 163 z obrębu 03-23
(Uchwała nr 771/VII/44/2018);
n n
 a ustanowienie przez Gminę
Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
na działce ewidencyjnej numer 443/1 z obrębu 0014 Łęg,
gmina Konstancin-Jeziorna
(Uchwała nr 772/VII/44/2018);
n n
 a ustanowienie przez Gminę
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Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE
Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie, na
działkach ewidencyjnych
numer 108/15, 108/14, 98/15,
98/6 z obrębu 03-12, oraz
działkach ewidencyjnych numer 6/2, 5/2 z obrębu 02-03,
położonych w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała nr 773/
VII/44/2018).

Nowe statusy otrzymały
sołectwa:
Turowice (Uchwała nr 774/
VII/44/2018), Kawęczynek
(Uchwała nr 775/VII/44/2018),
Czarnów (Uchwała nr 776/
VII/44/2018), Bielawa (Uchwała
nr 777/VII/44/2018), Cieciszew
(Uchwała nr 778/VII/44/2018),
Parcela (Uchwała nr 779/
VII/44/2018).

Radni rozpatrzyli skargi na
działanie Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna:
w uchwale nr 780/VII/44/2018
(dot yczącym skargi BRM
79/2018) oraz uchwale nr 781/
VII/44/2018  (dotyczącym skargi
BRM 80/2018) uznano obydwie
skargi za bezzasadne.
Sesja XLV

XLV sesja Rady Miejskiej,
a zarazem ostatnia
w dotychczasowej Sali
Posiedzeń, odbyła się
6 czerwca. Radni przyjęli
26 uchwał, w tym m.in.:
dotyczących udzielenia
pomocy finansowej
Powiatowi Piaseczyńskiemu
na wykonanie dokumentacji
projektowej rozbudowy
i przebudowy drogi
powiatowej nr 2814 W.
Redakcja: Agnieszka Jarzębska-Isio, Grzegorz Żurawski,
Cezary Puchniarz
Redaktor naczelny: Joanna Muszyńska-Dziurny
Współpracują: Patryk Siepsiak, Grzegorz Traczyk
Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania niezamówionych materiałów.

Ostatnia sesja w sali posiedzień przy ul. Świetlicowej 1. Najbliższa sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się
27 czerwca w Sali Posiedzeń w nowym ratuszu przy ul. Piaseczyńskiej 77, w Konstancinie-Jeziornie. Początek o godz. 10.00.

Radni przyjęli uchwały
dotyczące finansów Gminy
Konstancin-Jeziorna
w sprawach:
n zmian uchwały budżetowej
na rok 2018 (Uchwała nr 782/
VII/45/2018);
n w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 2018-2022 (Uchwała
nr 783/VII/45/2018);
n udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu na wykonanie
dokumentacji projektowej
rozbudowy i przebudowy
drogi powiatowej nr 2814
W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna,
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej (Uchwała
nr 784/VII/45/2018);
n zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2017 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała
nr 785/VII/45/2018).
Za pomniki przyrody uznano:
n dąb szypułkowy rosnący na
nieruchomości położonej
w Konstancinie-Jeziornie przy
ul. Batorego 51, nadając mu
nazwę „Dorotka” (Uchwała
nr 788/VII/45/2018);
n dąb szypułkowy rosnący na

nieruchomości położonej
w Konstancinie-Jeziornie
przy ul. Batorego 51, nadając  
mu nazwę „Kuba” (Uchwała
nr 789/VII/45/2018),
n topolę białą rosnącą na nieruchomości położonej w miejscowości Opacz przy drodze
wojewódzkiej nr 721 (Uchwała
nr 790/VII/45/2018).

Wyrażono zgody na
ustanowienie przez Gminę
Konstancin-Jeziorna
służebności przesyłu na
rzecz:
n P
 GE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
na działkach ewidencyjnych
numer 120/1 i 118/3 z obrębu
0005 Czernidła, gmina Konstancin-Jeziorna (Uchwała
nr 792/VII/45/2018);
n P
 GE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na
działkach ewidencyjnych numer 92/14, 92/18, 96/18, 117/6
z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr 793/
VII/45/2018);
n P
 GE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na
działce ewidencyjnej numer
70/24 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna (Uchwała
nr 794/VII/45/2018);
n P
 olskiej Spółki Gazownictwa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział
Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 9/15 i 53 z obrębu
03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała
nr 795/VII/45/2018);
n Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Oddział
Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14 i 92/18
z obrębu 0010 KawęczynekBorowina, gmina Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr 796/
VII/45/2018).

Gminnych nieruchomości
dotyczą uchwały w sprawach:
n w yrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
położonej w Konstancinie-
-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej stanowiącej działkę
ewidencyjną numer 98/7
z obrębu 03-12 i odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy (Uchwała nr 791/
VII/45/2018);
n n
 abycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności
nieruchomości gruntowych
położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
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jako działka ewidencyjna numer
148/12 z obrębu 00-04 (Uchwała
nr 797/VII/45/2018);
n nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności
nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowości
Czarnów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
jako działki ewidencyjne
numer 24/17, 20/61, 171/78,
20/51, 20/52 z obrębu 0004
Czarnów (Uchwała nr 798/
VII/45/2018);
n w yrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy
Od Lasu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka ewidencyjna numer
1/5 z obrębu 03-23 (Uchwała
nr 799/VII/45/2018);
n w
 yrażenia przez Gminę Konstancin-Jeziorna zgody na
zawarcie pomiędzy Spółką
"Jar-Pol" J. i R. Buraczek
Spółka Jawna a PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o. o. umowy cesji
praw i obowiązków wynikających z zwartych umów
dzierżawy (Uchwała nr 800/
VII/45/2018).

/ AKTUALNOŚCI /

Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dotyczą
uchwały przyjęte:
n d
 la działki o nr ew. 27/1 oraz
części działek o nr ew. 27/8
i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr 801/
VII/45/2018);
n dla obszaru północnozachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 (Uchwała nr
802/VII/45/2018);
n w sprawie zmiany uchwały
nr 271/VII/19/2016 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny
03-32 w mieście (Uchwała nr
803/VII/45/2018);
n w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek
98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu
03-12 w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała nr 804/
VII/45/2018);
n w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek

o nr ew. 137/10, 137/11, 138/2,
138/3, 140/5 z obrębu
00-04 (Uchwała nr 805/
VII/45/2018);
n w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie interpretacji ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa
Turowice (Uchwała nr 806/
VII/45/2018).

2018 roku za kwotę 7 134 zł aktualizację komputerowej ewidencji dróg gminnych. Ta sama
firma dokona okresowych przeglądów stanu technicznego dróg
gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, obiektów mostowych oraz przepustów w roku
2018. Przeglądy zostaną wykonane do 31 października 2018
roku za kwotę 44 318,43 zł.

do 30 listopada 2018 roku za
kwotę 98 058,06 zł.

Ponadto radni Gminy
Konstancin-Jeziorna:
n w yrazili zgodę na umieszczenie herbu Gminy Konstancin-Jeziorna na dorożkach
konnych oznaczonych „Konstancińska dorożka” kursujących na terenie miasta
i gminy Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr 786/
VII/45/2018);
n przyjęli oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej
gminy Konstancin–Jeziorna
za rok 2017 (Uchwała nr 787/
VII/45/2018);
n rozpatrzyli skargę na działania Burmistrza Gminy
Konstancin- Jeziorna (BRM
78/2018), uznając skargę za
zasadną (Uchwała nr 807/
VII/45/2018).

i gminy Konstancin-Jeziorna. Burmistrz podpisał umowę na kwotę
149 518,80 zł, z terminem realizacji do 30 listopada 2018 r.

Remonty ul. Dąbrówki
i Królowej Bony
Burmistrz Kazimierz Jańczuk
podpisał dwie umowy z firmą
„Fal-Bruk” Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy, dotyczące przebudowy
ulic Dąbrówki oraz Królowej
Bony w Konstancinie-Jeziornie.
Prace budowlane dotyczące ulicy
Dąbrówki zostaną wykonane za
kwotę 369 000 zł, a ulicy Królowej Bony za kwotę 467 400 zł.
Termin wykonania obydwu prac
to 19 czerwca 2018 r.
Plac zabaw przy
ul. Południowej będzie
odnowiony
Do końca czerwca firma Playtime Group Sp. z o.o. ze Starych
Babic, wykona przebudowę placu
zabaw przy ul. Południowej
w Konstancinie-Jeziornie. Nowy
plac wyposażony zostanie  w elementy siłowni plenerowej. Koszt
prac wyniesie 116 850 zł.

Informacje burmistrza
Drogi gminne
Drogi o nawierzchni gruntowej
na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna będą w 2018
roku równane i profilowane.
Burmistrz podpisał umowę na
kwotę 327 241,50 zł z firmą SOUTH STREAM SA z Tarczyna, na
realizację I etapu robót, z terminem realizacji do 30 listopada
2018 r.
Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego
„TRANSCOMP” Sp. z o.o. z Warszawy wykona do 31 sierpnia
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Przeglądu oznakowania dróg
gminnych dokona firma JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy z Zielonki. Prace zostaną wykonane

Zakład Usług Elektrycznych „ELPRZEM” Mieczysław Prędota
z Konstancina-Jeziorny, wykona
prace II etapu remontu uszkodzonych słupów oświetleniowych, za kwotę 27 675 zł.
Przepusty i rowy w drogach
gminnych będą remontowane
Firma Jacek Wocior TRAKT
z Milanowa wykona remont
przepustów i rowów w drogach
gminnych na terenie miasta

Monitoring wód rzeki Małej
Burmistrz Kazimierz Jańczuk
podpisał umowę na wykonanie
monitoringu wód podziemnych
i wód powierzchniowych rzeki
Małej na potrzeby stacji uzdatniania wody “Nowe Wierzbno”,
“Warecka”, “Grapa” i “Opacz”.
Prace, o wartości określonej
na  18 450,00 zł, wykona Hyroconsult Sp. z o.o. z Warszawy za
18 450 zł, w terminie do 14 grudnia 2018 r.
Rozbudowa i przebudowa
Szkoły Podstawowej nr 1
Firma BUDIMPOL Sp. z o.o. z Warszawy wykona roboty budowlane
polegające na częściowej rozbiórce, rozbudowie i przebudowie
budynku Szkoły Podstawowej nr
1 przy ul. Wojewódzkiej 12, wraz
z zagospodarowaniem terenu
oraz przebudową przyłączy. Burmistrz podpisał umowę na kwotę
10 395 000  zł, z terminem realizacji do 31 lipca 2019 roku.

Będzie nowa „Piątka”
Do 20 lipca przyszłego roku mają
zakończyć się roboty budowlane polegające na rozbudowie,
nadbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr
5, wraz z zagospodarowaniem
terenu w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Szkolnej 7. Wartość
całości prac, według podpisanej
umowy z firmą NOKON Adam
Czajkowski z Borowiny, wynosi
2 249 800 zł.

Trwa przebudowa placu zabaw przy
ul. Południowej, fot. Grzegorz Żurawski

Budynek OSP Gassy
Zagospodarowanie terenu przed
budynkiem OSP Gassy, wraz z wykonaniem zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 712, wykona firma
Jacek Wocior TRAKT, z Rudna
Drugiego, Milanów. Umowa na
kwotę 129 000 zł zostanie wykonana do 4 lipca 2018 r.

Wkrótce rozpocznie się nadbudowa
budynku Szkoły Podstawowej nr 5,
fot. Grzegorz Żurawski.

Rozbudowa Czwórki
Dokumentację przebudowy
i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Konstancinie-Jeziornie, z uwzględnieniem
zagospodarowania terenu
szkoły, wykona firma Michał
Brutkowski ARCHIGRAF z Warszawy.  Całość prac projektowych, o wartości 127 920 zł,
zostanie wykonana do 31 marca
2019 r.
Willa Gryf będzie
przebudowana
i remontowana
Burmistrz podpisał umowę
z firmą Furmanek Renewal
Sp. z o.o. S.K.A. z Daleszyc, na
roboty budowlane polegające
na przebudowie i remoncie
budynku zabytkowego willi
„Gryf” wraz z zagospodarowaniem terenu.  Całość prac zostanie wykonana do 31 sierpnia
2019 r. za kwotę 6 148 622,81 zł.

Sieć kanalizacyjna
w ul. Literatów …
Firma JB System Piotr Jagiełło
z Warszawy wykona budowę
sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Literatów na odcinku od
skrzyżowania w rejonie ul. Zakopane, wzdłuż ul. Literatów,
do posesji nr 30. Całość prac za
kwotę 125 650,20 zł zostanie
wykonana do 31 lipca 2018 r.
… i w innych drogach
Również JB System Piotr Jagiełło wykona budowę sieci
wodociągowych i kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej nr 724 (ul.
Warszawska) – przejście poprzeczne – na działkach 53/2
obr. 01-03, nr 86/2 obr. 01-25,
nr 76/16 obr. 01-24 w jednostce ewidencyjnej Konstancin-Jeziorna, oraz wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 724, na terenie działek prywatnych  nr
57/1 i 57/2 obr. 01-24, wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 724
w Konstancinie-Jeziornie.
Termin realizacji ustalono na
15 sierpnia 2018 r. Wartość robót 127 200,50 zł.
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Mamy ratusz na miarę XXI wieku
i potrzeb mieszkańców
– Dzisiaj, 7 czerwca 2018 r., po 120 latach istnienia miasta,
wieloletniej tułaczce w wynajmowanych pomieszczeniach
w różnych punktach miasta, oddajemy naszym mieszkańcom
piękny, nowoczesny ratusz, siedzibę władz samorządowych.
– powiedział burmistrz Kazimierz Jańczuk, podczas
uroczystego otwarcia nowego Ratusza.
Od 28 maja wszystkie wydziały i stanowiska Urzędu Miasta
i Gminy, wraz z Biurem Rady Miejskiej i salą posiedzeń,
funkcjonują w budynku przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Na uroczystość otwarcia ratusza
przybyli przedstawiciele mieszkańców, konstancińskich środowisk i stowarzyszeń, sąsiednich
gmin, miast i ościennych dzielnic
Warszawy, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych, poseł
na Sejm RP, przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu
Piaseczyńskiego, przedstawiciele konstancińskich placówek
medycznych, biznesu, delegacje
służb mundurowych. Byli projektanci i przedstawiciele wykonawców. Obecni byli także
pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy, na co dzień już w nowym ratuszu służący mieszkańcom. Byli wszyscy, którzy
wspomagali i kibicowali budowie, i z niecierpliwością oczekiwali na nowy ratusz. - Jestem
dumny z tego, że mnie i moim
współpracownikom przy bardzo dobrej współpracy z Radą
Miejską udało się zrealizować to
przedsięwzięcie, choć po drodze
nie brakowało trudności i kłopotów. – mówił Kazimierz Jańczuk
do zebranych gości.
Historia budowy zwieńczona
sukcesem
Gmina Konstancin-Jeziorna od
wielu lat borykała się z brakiem odpowiedniego budynku
ratusza, który pomieściłby
wszystkie wydziały urzędu
miasta i gminy oraz usprawniał
ich funkcjonowanie. Po objęciu
w 2010 urzędu burmistrza przez
Kazimierza Jańczuka, Rada Miejska wraz z burmistrzem podjęła
w 2011 roku decyzję o budowie
ratusza i rozpoczęciu prac przygotowawczych. Podjęto decyzję
o lokalizacji nowego ratusza
w Jeziornie, uwzględniając
centralne położenie i dogodny
dojazd. Zlokalizowanie tak ważnego budynku w tym miejscu,
ma szansę bycia impulsem do
rewitalizacji całego kwartału
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i przyspieszenia urbanizacji centralnego rejonu Konstancina. Do
konkursu na projekt nowego ratusza, przeprowadzonego przez
warszawski oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich,
zgłoszono 19 prac. Nagrodę
główną i zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej konstancińskiego
ratusza, otrzymała warszawska
pracownia „Brzozowski Grabowiecki Architekci”. Projekt architektoniczny przygotowali:
Jan Belina Brzozowski, Konrad
Grabowiecki, Joanna Orłowska,
Emilia Sobańska, Maciej Rąbek,
Tomasz Pluciński.
Do ogłoszonego w 2014 roku
przetargu na wyłonienie wykonawcy swoją ofertę zgłosiło
12 oferentów. Wybrano wykonawcę - hiszpańskie konsorcjum
firm Coprosa Polska Sp. z o.o.,  
którą przerosło to zadanie.
Firma zeszła z budowy, a gmina
rozwiązała z nią umowę. Po
przeprowadzeniu inwentaryzacji, w czerwcu 2016 roku
ogłoszono kolejny przetarg na
wyłonienie wykonawcy inwestycji. Najlepszą ofertę złożyła
polska firma Erekta Budownictwo Sp. z o.o., która dokończyła
budowę ratusza wraz z budową
ulicy dojazdowej, oraz udzieliła
8 lat gwarancji.
Innowacyjność nawiązująca
do tradycji
Zwiedzając budynek ratusza,
zaproszeni goście zwracali
uwagę na wyjątkowy projekt
architektoniczny oraz unikalne

rozw iązania zastosowane
w budynku. Wykonane z cegły
ceramicznej ściany budynku,
to odwołanie do budownictwa
przemysłowego w dawnym Konstancinie, wykorzystującego
właśnie czerwona cegłę. Wzór
rombów na elewacji nawiązuje
do układu faszyn w konstancińskiej tężni.  Wewnętrzna struktura budynku zorganizowana
jest wokoło dwóch dziedzińców:
wejściowego i wewnętrznego,
na który otwierają się pokoje
do pracy. Budynek zaprojektowany został jako nisko energochłonny, w którym zastosowano
rozwiązania mające na celu minimalizację zużywanej energii,
a w konsekwencji ograniczenie
emisji CO 2 . Ogrzewanie w budynku oparte jest na dolnych
źródłach ciepła wykorzystujące
tzw. pompy ciepła. System ten
pozwala ogrzać budynek i wodę
użytkową, oszczędzając energię
i chroniąc środowisko naturalne.
System ten zapewnia naturalną
klimatyzację, odrębnie dla każdego pomieszczenia. Pod budynkiem znajduje się duży zbiornik,
który gromadzi wody opadowe
następnie wykorzystywane do
Budynek Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna posiada 2 naziemne
kondygnacje. Powierzchnia
całkowita wynosi 5796 m²,
powierzchnia   użytkowa
3273 m²,  a powierzchnia zabudowy 3644 m². Kubatura
całkowita 28831 m³.

spłukiwania toalet i podlewania
roślinności. Część dachów wykonano w technologii dachu zielonego – jest na nim roślinność
o ekstensywnym wzroście, pełniącą funkcję izolacji termicznej.  
Wszystkie sieci teleinformatyczne są na miarę XXI wieku.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77
W budynku ratusza znajdują
się wydziały Urzędu Miasta
i Gminy, sala posiedzeń i biuro
Rady Miejskiej, archiwum, biuro
obsługi klientów oraz zaplecze
sanitarne, socjalne, gospodarcze i techniczne. W najbliższym
czasie zostaną tu także otwarte
filie Wydziałów Architektury
i Budownictwa, Komunikacji
i Transportu oraz Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego
w Piasecznie, Bank Spółdzielczy
w Piasecznie, oraz kancelaria
notarialna. - W nowej siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w jednym miejscu
nasi mieszkańcy mogą zostać
kompleksowo obsłużeni, z możliwością elektronicznego wniesienia opłaty skarbowej i opłat  
administracyjnych. – przedstawiał gościom walory nowego
ratusza burmistrz Kazimierz
Jańczuk podczas oprowadzania po pomieszczeniach. Wielu
gości, zwłaszcza z sąsiednich
gmin, nie ukrywało zazdrości,
a my – mieszkańcy i pracownicy urzędu – dumy, z nowego,
wspaniałego ratusza, symbolu
nowego Konstancina-Jeziorny.
7

/ INWESTYCJE /

/ INWESTYCJE /

„Jedynka” i „Piątka” w rozbudowie

Szósta stacja Konstancińskiego
Roweru Miejskiego
Od 29 maja, można korzystać z nowej, szóstej już stacji Konstancińskiego Roweru Miejskiego.
Stacja, zlokalizowana przy ul. Warszawskiej 32 w pobliżu poprzedniej siedziby Urzędu Miasta
i Gminy, nosi nazwę Stary Ratusz. Dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających uzdrowisko
mamy już 6 stacji z 60 rowerami dla dorosłych oraz 10 z rowerkami dla dzieci.

Przy Szkole Podstawowej nr 1 powstanie hala sportowa o rozmiarach boiska 22,2 x 37,6 metrów, łącznik i dodatkowe sale lekcyjne,
fot. archiwum SP nr 1

Na Wojewódzkiej ruszyła rozbudowa szkoły „Jedynki”. Roboty niebawem mają się rozpocząć
także w „Piątce” przy ulicy Szkolnej. A wszystko z myślą o stworzeniu lepszych warunków do
nauki dla ponad 750 uczniów, którzy na dzień dzisiejszy uczęszczają do obu placówek.
W Skolimowie w ostatnich
dniach robotnicy przygotowywali już plac budowy pod inwestycję. Wedle zawartego przez
UMiG Konstancin-Jeziorna kontraktu, opiewającego na 10,4
mln zł przy Wojewódzkiej stanie
hala sportowa o rozmiarach wewnętrznych 22,3 x 37,6 metrów,
łącznik ze starą częścią szkoły
i dodatkowe sale lekcyjne. To
ważne, gdyż „Jedynka” jest
obecnie najliczniejszą szkołą
w gminie – 550 uczniów. Powstanie również nowa kuchnia i stołówka.  Jest to konieczne, gdyż
obecne pomieszczenia pełniące
tą rolę, nie spełniają współczesnych standardów. Operacja jest
trudna ponieważ najpierw trzeba
rozebrać starą kuchnię i jadalnię,
podczas gdy korzysta z niej prawie 350 uczniów i nauczycieli.
Przez około rok obiady będzie
dowoziła firma cateringowa.
Prace przy Wojewódzkiej mają
zakończyć się przez rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.
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„Piątka" większa i w nowej
odsłonie
Trudna i wymagająca od wykonawcy dobrej koordynacji prac,
będzie też przebudowa szkoły
„Piątki”. Lada dzień zostanie
podpisana umowa na kwotę 2,3
mln zł. Trwa kompletowanie
ostatnich dokumentów. Główny
gmach placówki wzniesiono tuż
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Uczęszcza do niej
grupa dzieci niepełnosprawnych,
a na piętrze nie ma toalet.

Nowa stacja, umiejscowiona
w dogodnym miejscu dla przesiadek komunikacyjnych, w pobliżu
ważnych placówek i instytucji,
wzmocni atrakcyjność   i użyteczność systemu. Pamiętajmy,
że Konstanciński Rower Miejski
jest w pełni kompatybilny z warszawskim systemem Veturilo
oraz z Piaseczyńskim Rowerem
Miejskim. Dzięki temu, jednokrotnie wypożyczając i zwracając rower, możemy cieszyć się
długimi wycieczkami, włączając
w planowaną trasę Piaseczno
i całą Warszawę.

Rowery można wypożyczyć
lub zwracać w następujących
stacjach na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna:
b w Klarysewie, ul. Warszawska, obok skrzyżowania
z ul. Mirkowską,
b w Mirkowie ul. Mirkowska,
parking przy dawnym Wydziale Planowania Przestrzennego UMiG,
b na Grapie, ul. Wilanowska 1,
parking przy poczcie,
b w Skolimowie, ul. Rycerska przy
Ośrodku Pomocy Społecznej,

b w Parku Zdrojowym, przy
głównej alei wejściowej od
ul. Piłsudskiego (tu także jest
stacja z rowerkami dla dzieci),
b w Jeziornie, ul. Warszawska 32,
stacja Stary Ratusz.
Wszystkie informacje dotyczące Konstancińskiego Roweru Miejskiego, wraz z mapą
stacji podającą aktualną ilość
rowerów do wypożyczenia na
poszczególnych stacjach, dostępne są na www.konstancinskirower.pl.

Istniejąca winda nie umożliwia dostępu na pierwsze piętro
budynku uczniom z trudnością
w poruszaniu. Dzięki przebudowie nowa winda będzie obsługiwać wszystkie kondygnacje
budynku. Za mało jest też sal lekcyjnych. Dlatego też zapadła decyzja, o nadbudowie nowego pietra
szkoły, żeby od września przyszłego roku blisko 200 uczniów
miało dobre warunki do nauki.
Na nowym piętrze powstaną m.in.
toalety i 3 nowe sale.

W „Piątce" planowana jest nadbudowa nowego piętra, aby stworzyć uczniom
lepsze warunki do nauki, fot. archiwum SP nr 5

Konstanciński Rower Miejski jest w pełni kompatybilny z warszawskim systemem Veturilo
oraz z Piaseczyńskim Rowerem Miejskim, fot. Nextbike Polska
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20 lat ujęcia wody oligoceńskiej
- jubileuszowa rewitalizacja
Popularne wśród mieszkańców Konstancina-Jeziorny ujęcie wody oligoceńskiej przy
ul. Wareckiej,przeszło gruntowny remont i zachęca nowym wystrojem do częstych wizyt.

żelaza i manganu w stacji filtracyjnej. Od teraz jest zdatna do
picia bez przegotowania.

Pierwszorzędna woda
trzeciorzędowa
Woda w wareckim ujęciu pochodzi z okresu trzeciorzędu - starszego okresu ery kenozoicznej
sięgającej do 65 mln lat wstecz.
Zyskała miano wody oligoceńskiej od średnio i gruboziarnistych piasków glaukonitowych
oligocenu, w przypadku niecki
mazowieckiej występujących na
głębokości około 200 metrów.

Moda na studnie oligoceńskie
powstała w latach 80-tych
i 90-tych, kiedy jakość wody
miejskiej była fatalna. Ujęcia
oligoceńskie gwarantowały,
że woda będzie smaczna i bezpieczna dla zdrowia.

Artezyjska doskonałość
Ujęcie przy Wareckiej to klasyczna studnia artezyjska,

pobór wody odbywa się z otworu
wiertniczego o głębokości
272 m.
Mieszcząca się pomiędzy
dwiema warstwami skał woda,
ma takie ciśnienie, że jest wypychana na powierzchnię. Tu,
pompami zostaje skierowana do
zbiornika  hydroforowego, napowietrzona przy pomocy inżektora i oczyszczona z nadmiaru

Skład chemiczny wody z ujęcia przy ul. Wareckiej:

Stężenie anionów
Chlorki
Fluorki
Siarczany
Stężenie kationów
Sód
Potas
Wapń
Magnez
Wodorowęglany
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Jednostka

Wynik

Kryteria

mg/l
mg/l
mg/l

108
< 0,10
3,7

≤ 250
≤ 1,5
≤ 250

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l HCO3

> 25 (200)
7,0
0,92
0,20
338

200

Pijmy, aż do dna...
Czyste i zdrowe wody z pokładów
oligoceńskich zostały udostępnione konstańcinianom w 1998
roku. Wznieśmy toast szklanicą
czystej wody oligoceńskiej, wody
sprzed milionów lat, dla nas dostępnej od lat 20-tu, - niech nam
służy na zdrowie. Pamiętajmy
jednak że woda może być przechowywana dla celów spożywczych przez 24 godziny a po
przegotowaniu nieco dłużej. Tak
krótki czas związany jest m.in.
z rozwojem mikroorganizmów.
Wskazane jest również częste
mycie pojemników na wodę.
Remont budynku ujęcia
wody kosztował 55 tys.
zł (50 tys. dotacja gminy,
5 tys. zł projekt techniczny środki ZGK). Punkt poboru
czynny jest codziennie od
godz. 6.00 do 22.00. Jest to
jedyne ujęcie wody oligoceńskiej na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna.
Roczny pobór wody przez
mieszkańców to ponad
1000 m3 .

Interaktywne tablice w szkołach
Tablice interaktywne, projektory oraz zestawy multimedialne – takie pomoce dydaktyczne
otrzymają uczniowie konstancińskich szkół podstawowych w ramach Rządowego Programu
„Aktywna tablica”. Każda szkoła na zakup nowoczesnych pomocy edukacyjnych będzie miała
do dyspozycji 14 tys. zł.
Pięć szkół gminnych otrzymało
dofinansowanie w wysokości
14 tys. zł. na zakup interaktywnych tablic, projektorów oraz
zestawów multimedialnych.
Należą do nich:
d Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wojewódzka 12,
d Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 15,
d 
Szkoła Podstawowa nr 3
im. ks. Jana Twardowskiego,
ul. Bielawska 57,
d Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Jana Mejstera, ul. Wilanowska
218,
d Szkoła Podstawowa nr 5 im.
Żołnierzy Armii Krajowej
Batalionów „Krawiec” i NSZ
„Mączyński”, ul. Szkolna 7,
Dzięki zakupionemu wyposażeniu, nauczyciele oraz uczniowie
będą mogli tworzyć własne prezentacje i wzbogacać je interaktywnymi plikami 3D, filmami
edukacyjnymi oraz zdjęciami.

Tablice interaktywne to duże ekrany projekcyjne które poza funkcją wyświetlania
prezentacji, zastępują myszkę i klawiaturę. Dzięki temu osoba stojąca przy tablicy
ma możliwość obsługiwania komputera, uruchamiania dowolnych programów,
czy tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, pisania i rysowania.
Wszystko po to, aby w bardzo prosty, naturalny i sugestywny sposób
przeprowadzić nowoczesną i ciekawą lekcję.

Autobusy hybrydowe
na linii 139
Proces przechodzenia komunikacji publicznej
na napęd ekologiczny właśnie się rozpoczyna.
Już od początku zeszłego tygodniu, linia 139
jest obsługiwana przez tabor autobusów
o napędzie hybrydowym.
Kierując się troską o jakość
powietrza, na wniosek władz
samorządowych gminy Konstancin-Jeziorna, ZTM w Warszawie wprowadził autobusy
o napędzie hybrydowym.
Od 11 czerwca 2018 roku obsługują one linię 139. Jest to
pierwszy krok w przechodzeniu komunikacji publicznej

Nietypowy dach „hybrydy” kryje superkondensatory, które
m.in. magazynują energię odzyskiwaną podczas hamowania.

z napędu spalinowego na napęd
ekologiczny, docelowo elektryczny. Nowe autobusy zużywają o 30 proc. mniej paliwa,
co powoduje że rocznie jedna

„hybryda” emituje do 26 ton
mniej dwutlenku węgla niż autobus z silnikiem Diesla, a poziom
hałasu podczas jazdy jest niższy
o 10 decybeli.
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Ostatnie pożegnanie
Wojciecha Miętusiewicza,


wygłoszone przez dr Czesławę Gasik, w czasie mszy św. pogrzebowej, 14 kwietnia 2018 roku.
Drogi Wojtku,
Twoja śmierć przyszła tak niespodziewanie. Na tę wiadomość powtarzaliśmy: to
niemożliwe. Niemożliwe, a jednak prawdziwe. Dzisiaj pozostają nam wspomnienia
i pamięć o Tobie.
Kiedy przed 30 laty powstawało Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego, tworzyli go ludzie, którym bliskie było dobro
tego miasta: zachowanie jego pięknej przyrody, zabytkowej architektury, walorów
uzdrowiskowych, jego dziedzictwa kulturowego. Wśród tych osób, zgromadzonych
ponad wszelkimi podziałami, byłeś również Ty, ówczesny komendant posterunku
MO w Skolimowie, syn Jana Miętusiewicza , który zginął w Powstaniu Warszawskim
/pseudonim „Miętus”/.
Od momentu powstania Towarzystwa, jako Członek Założyciel, w sposób ogromnie zaangażowany uczestniczyłeś
w jego tworzeniu i działalności pozostając we władzach, pełniąc długoletnią funkcję vice-prezesa. Pamiętasz,
jak otrzymaliśmy pierwszą siedzibę. Starą, dość zdewastowaną willę po Władysławie Gomółce przy KRN 20,
którą własnymi dłońmi remontowaliśmy i urządzaliśmy, w nocy na zmianę dyżurując przy piecu, by nie zamarzły
kaloryfery. Mieliśmy własną siedzibę i najpiękniejszy okres działalności naszego Towarzystwa. Stanowiliśmy
jedną konstancińską rodzinę, której Ty byłeś filarem i nieocenionym członkiem.
Pamiętasz, jak broniłeś jako komendant, wspólnie z Towarzystwem, nosicieli wirusa HIV i pozostawienia ich
przy ul. Granicznej. To między innymi dzięki Tobie, ci ludzie tu pozostali i byli bezpieczni, a Konstancin stał się
jedynym miejscem w kraju, które ich przyjęło. Nazywano ich wówczas dżumą XX wieku.
Pamiętasz, nasze wspólne batalie o Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna, jego zachowanie i rozwój, o zabytkowe
wille konstancińskie i utrwalanie pamięci o historii i ludziach Konstancina. To Ty informowałeś nas o ważnych
wydarzeniach z życia naszego miasta i gminy, uczestniczyłeś w posiedzeniach Rady, zabierając głos, może nieraz
zbyt emocjonalnie, ale zawsze w sprawach ważnych dla dobra mieszkańców, ich bezpieczeństwa, porządku i ładu.

Wespół w zespół z mieszkańcami
Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna kolejny
raz wesprze ciekawe
inicjatywy lokalne
mieszkańców. Samorząd na
realizację dziewięciu zadań
przeznaczy blisko 19 tys. zł.
Był to już kolejny w tym roku
nabór wniosków dotyczących
wsparcia realizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy na
składanie swoich propozycji
mieli miesiąc. Tym razem do
konstancińskiego magistratu
w wyznaczonym terminie wypłynęło 9 wniosków. Pomysły
konstancinian zweryfikował zespół oceniający powołany przez
burmistrza gminy Konstancin-
-Jeziorna, który pozytywnie
zaopiniował wszystkie złożone wnioski. W tej edycji

W ramach inicjatywy lokalnej, wyłonionej w lutowym naborze,
23 maja zorganizowano warsztaty dla uczniów pn.: "Czym jest samorząd?"
fot. Arkadiusz Jaskółowski

naboru gmina wesprze finansowo wszystkie 9 zadań na łączną
kwotę blisko 19 tys. zł. Dzięki temu
m.in. w Piaskach odbędą się świąteczne warsztaty artystyczne
dla dzieci, a w Gassach mieszkańcy uporządkują teren przy

Domu Ludowym. Współpraca
z konstancińskim magistratem
zaowocuje też spotkaniami historycznymi dla młodzieży oraz
kulinarnymi dla seniorów. Poniżej publikujemy wykaz wniosków
przyjętych do realizacji.

LISTA ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Lp.

Grupa inicjatywna
reprezentowana przez
osobę/osoby/podmiot
(miejscowość)

Nazwa wniosku

Udział finansowy
gminy w realizacji
zadania (w zł)

Symbolika świąt Bożego Narodzenia – tradycje,
zwyczaje. Warsztaty edukacyjne dla dzieci
połączone z imprezą mikołajkową

1 250,00

1.

Magdalena Górecka
(Piaski)

To Ty organizowałeś od początku punkty informacyjne Festiwalu Otwartych Ogrodów. Na kierowane do Ciebie
prośby nigdy nie usłyszałam słowa – „nie”.

2.

Alfreda Konopka
(Konstancin-Jeziorna)

Seniorzy z Mirkowa dzieciom

2 600,00

Pełniąc swoje funkcje, w trudnym przecież czasie, byłeś przyzwoitym człowiekiem. Swoim życiem i postępowaniem zasłużyłeś na miano prawego i dobrego człowieka i tak wspominają Cię mieszkańcy naszego miasta.
Dla nas pozostaniesz Miłośnikiem Konstancina-Jeziorny.

3.

Irena Cejba
(Konstancin-Jeziorna)

Spotkania historyczne dla młodzieży

2 080,00

4.

Julita Jodłowska
(Konstancin-Jeziorna)

Spotkania muzyczno-wokalne
i kulinarne seniorów

2 900,00

5.

Alfreda Konopka
i Marek Szewczyk
(Konstancin-Jeziorna)

Warsztaty artystyczne i zajęcia kulinarne
seniorów z Mirkowa

3 600,00

6.

Anna Majewska
(Obory)

Warsztaty historyczne dla dzieci

742,00

7.

Witold Biernacki
(Konstancin-Jeziorna)

Aktywizacja społeczna osób starszych

2 200,00

8.

Kinga Śliwka i Joanna Kocoń
(Gassy)

Poprawa estetyki terenu przy Domu Ludowym
w Gassach

1 710,00

9.

Janina Kornaszewska
(Turowice)

Święto ziemniaka – seniorzy pielęgnują jesienną
tradycję

1 900,00

Drogi Wojtku, bez Ciebie nasze Towarzystwo już nigdy nie będzie takie jak dawniej. Żegnając Cię pozostajemy głęboko zasmuceni, łącząc się w żałobie z Twoją żoną, synami i pozostałą rodziną.
Mamy nadzieję, że po tamtej stronie życia otrzymasz nagrodę za dobro, które tu świadczyłeś innym ludziom.
Parafrazując słowa ks. Jana Twardowskiego „Kochajmy się wzajemnie, tak szybko mija tu nasz czas”. Twój czas
już minął, ale pozostaniesz i będziesz żył w naszej pamięci.
dr n.med. Czesława Gasik
Prezes Towarzystwa Miłośników
Piękna i Zabytków Konstancina im.Stefana Żeromskiego

RAZEM:

11

18 982,00
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Do głosowania przeszło 15 projektów
Znamy listę projektów zakwalifikowanych do etapu głosowania w ramach tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna. Teraz wszystko w rękach mieszkańców,
bowiem to od nich zależy, które projekty zostaną zrealizowane w 2019 roku.
Pod koniec maja zakończył się
etap weryfikacji projektów zgłoszonych przez mieszkańców
gminy Konstancin-Jeziorna do
Budżetu Obywatelskiego na rok
2019.

Weryfikacja projektów
W tegorocznej edycji złożono
47 projektów o łącznej wartości
2 242 983,50 zł, w tym: 24 projekty inwestycyjne (o wartości
1 411 661,50 zł) oraz 23 projekty
„pozostałe” z zakresu: kultury,
edukacji, zdrowia, sportu i rekreacji (o wartości 831 322 zł).
Wszystkie zostały sprawdzone
przez komisję opiniującą wnioski i przeprowadzającą procedurę
kształtowania BO. Na etapie weryfikacji formalnej i merytorycznej odrzucono 32 projekty, które

nazwy miejscowości, zawierały
błędne nr PESEL), proponowane
zadania nie były możliwe do realizacji w ciągu jednego roku
budżetowego.
W dalszym etapie oceny merytorycznej komisja wezwała 2
wnioskodawców do uzupełnienia
swoich projektów. Po uwzględnieniu wyjaśnień do etapu głosowania dopuszczono 15 projektów
o wartości 618 913 zł, w tym:
5 projektów inwestycyjnych
i 10 projektów „pozostałych”
(wykaz poniżej). Na liście znalazły się przedsięwzięcia takie jak:
modernizacja placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2, remont

PROJEKTY POZOSTAŁE
Nr na
karcie do
głosowania
nie spełniały wymogów regulaminu BO, m.in.: formularze i/
lub listy poparcia projektu były

nieprawidłowo wypełnione (brakowało na nich m.in.: pełnych adresów zamieszkania z podaniem

Nazwa projektu

Autor
projektu

Wartość
projektu
(w zł)

ul. Wspólna 3, dz. nr ew.
664/2, 664/3 i 664/4
obr. 00-01 Bielawa

Mateusz
Siudziński

19 200,00

30 000,00

Lokalizacja

1.

Zakup narzędzi hydraulicznych
dla OSP Bielawa

2.

Zakup altany ogrodowej, wraz
z montażem, na powstający plac
zabaw w sołectwie Kawęczyn

dz. nr ew.77,
obręb 00-09 Kawęczyn,
gmina Konstancin-Jeziorna

Mirosław
Borowski

3.

Poprawa nawierzchni i wymiana
ogrodzenia parkingu publicznego
przy ul. Wilanowskiej 2A na
Osiedlu Grapa

ul. Wilanowska 2A,
dz. nr ew.: 38/1, 38/2, 39/2,
obr. 03-12 Konstancin-Jeziorna

Małgorzata
Tobiasz

97 006,00

4.

Modernizacja placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2
w Konstancinie-Jeziornie

ul. Żeromskiego 15,
Konstancin-Jeziorna,
dz. nr ew. 9,
obr. 03-14 Królewska Góra

Marzena
Falkowska

70 525,00

5.

Remont pomieszczeń w Domu
Ludowym w Czernidłach

Czernidła 26 A, dz. nr ew.
145/1, obr. 00-05 Czernidła

Stefan
Wiewióra

75 100,00

RAZEM:

291 831,00

Nazwa projektu

Autor
projektu

Wartość
projektu
(w zł)

1P.

Szyjący Cieciszew – warsztat, nauka szycia

Dariusz Ślifirski

38 000,00

2P.

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

Katarzyna
Celmer-Warda

25 300,00

3P.

Białe Soboty Konstancina – akcje profilaktyki
chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy
i wad postawy oraz próchnicy u dzieci

Zenobia
Tuszyńska

49 500,00

4P.

Gimnastyka i taniec w Opaczy

Małgorzata Osuch

30 900,00

5P.

Dni Kultury Francuskiej

Danuta Kaluga,
Joanna Żurowska

44 700,00

6P.

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych – kultura, integracja w Bielawie

Małgorzata
Syskowska

29 282,00

7P.

Konstancin przyjazny seniorom

Barbara Kamecka

47 100,00

8P.

Klub kaligraficzny „Littera”

Danuta Kaluga

16 000,00

9P.

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań
słowno-muzycznych zorganizowanych w 4
różnych kościołach gminy z udziałem artystów

Zenobia
Tuszyńska

25 500,00

10P.

Promocja aktywności fizycznej poprzez
organizację zajęć rekreacyjnych dla
mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Zdrowy
kręgosłup”

Krystyna
Wyszogrodzka

20 800,00

PROJEKTY INWESTYCYJNE

11

1-16
września

NA TE PROJEKTY ZAGŁOSUJEMY WE WRZEŚNIU

NA TE PROJEKTY ZAGŁOSUJEMY WE WRZEŚNIU

Nr na
karcie do
głosowania

pomieszczeń w Domu
głosowania. A te odbędzie
Ludowym w Czersię tuż po wakacjach
nidłach, organi– od 1 do 16 września.
zacja Dni Kultury
Zagłosować będzie
Francuskiej czy
można przez Internet, na stronie: www.
przeprowadzeEtap głosowania konstancin.budzenie akcji prona projekty
f ilak t ycznych
t-oby watelski.org
dotyczących cholub osobiście w wyrób serca, nowotwoznaczonych punktach
rów i cukrzycy.  
na terenie gminy (ich
wykaz zostanie podany do puGłosowanie we wrześniu
blicznej wiadomości w sierpniu).
10 czerwca, podczas publicznego
Zwycięskie projekty poznamy
losowania w konstancińskim
do 28 września, a do realizacji
amfiteatrze, każdy projekt otrzyzakwalifikowane zostaną te zamał numer porządkowy, pod jadania, które uzyskają w kolejności
kim będzie widniał na karcie do
największą ilość głosów.

RAZEM:

327 082,00

Więcej informacji na stronie: www.konstancin.budzet-obywatelski.org
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/ RELACJA Z DNI KONSTANCINA 2018/

W weekend 9 i 10 czerwca odbyły się Dni Konstancina. Parada
i Piknik Retro w Parku Zdrojowym przeniosły nas do Belle
Époque, w czasy przełomu XIX i XX wieku, kiedy powstało
letnisko. Gwiazdą tegorocznych obchodów była Natalia Nykiel.
Dni Konstancina to wydarzenie gwarantujące nie tylko różnorodną,
rodzinną rozrywkę oraz koncerty znanych artystów, lecz także promujące fascynującą historię, imponujące zabytki i walory turystyczne
Konstancina-Jeziorny, jedynego uzdrowisko na Mazowszu.
Obchody rozpoczał rodzinny piknik w Parku Zdrojowym. Na scenie
amfiteatru wystapiły lokalne zespoły: Majtki Pana Kapitana, Chór
Pogodna Jesień, Konstanciński Chór Kameralny pod kierownictwem
Piotra Stawarskiego, Dziecięca grupa musicalowa Miszy Hairulina,
grupa Modulacja z KDK oraz rockowa kapela Skrzydlate Małpy. Koncert zakończył występ gwiazdy – Natalii Nykiel. Wokalistka porwała
do tańca publiczność, która niemal do ostatniego miejsca wypełniła
amfiteatr. W Hugonówce odbyły się też: spektakl grupy improwizacji
teatralnej Comedy Impro Banda, spotkanie z wybitnym mieszkańcem

naszego miasta, żeglarzem kpt.
Krzysztofem Baranowskim oraz
premiera spektaklu „Szósta po
południu” grupy teatralnej AD
REM.
Niedzielna część Dni Konstancina przeniosła uczestników
w barwne czasy Belle Époque
czyli lata przełomu XIX i XX wieku,
kiedy powstało podwarszawskie
letnisko. Swoistą podróż w czasie
zapewniły Piknik Retro z atrakcjami sprzed ponad stu lat oraz
efektowna Parada Retro w strojach
z epoki przy akompaniamencie
klimatycznej muzyki. Spod Starej
Papierni głównymi ulicami miasta przeszły damy w wytwornych
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sukniach i panowie w eleganckich cylindrach, przejechały zabytkowe
samochody, trycykle i dorożki. Byli też cyrkowcy i orkiestra dęta. W amfiteatrze wystąpiły m.in. zespoły Sonata ze studia artystycznego Etiuda
oraz Zespół Pieśni i Tańca Przepióreczka z SP nr 2 w Konstancinie-Jeziornie
pod kierownictwem Lidii Leszczyńskiej. Odbył się pokaz mody i tańca
Belle Époque Szkoły Tańca Jane Austen z Krakowa oraz pokaz akrobacji
cyrkowych. Wystąpiła brytyjska sopranistka Kayleigh McEvoy, a aktorzy
Teatru Rampa wystawili spektakl „Niedźwiedź” wg Antoniego Czechowa.
Na zakończenie odbył się koncert w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego
Opery Narodowej w Warszawie ,,Arie i duety operowe i operetkowe”. Całe
obchody zwieńczyła wieczorna potańcówka retro, którą poprowadziła
Warszawska Orkiestra Sentymentalna.
W Parku Zdrojowym można było wziąć udział w pikniku na trawie,
warsztatach i zabawach w stylu retro oraz przepłynąć się tradycyjną
łodzią, przejechać się dorożką lub bicyklem albo obejrzeć zabytkowe auta
i podziwiać panoramę miasta podczas lotu balonem. Żywą lekcją historii
była gra miejska „Wehikuł czasu”, która kilkudziesięciu uczestnikom przybliżyła historię tego okresu. Tradycją Dni Konstancina stał się już Mecz

Retro Piłki Nożnej. Pierwszy raz
w historii tych zawodów drużyna
samorzadowców pokonala zespół
mieszkańców 5:2. Nie brakowało
emocji, zaciętej rywalizacji i widowiskowych zagrań. Również
nasi najmłodsi mieszkańcy rywalizowali w licznych konkurencjach
sportowych zorganizowanych
przez GOSiR.
Kolejne Dni Konstancina należy
uznać za niezwykle udane. Liczne
atrakcje i wymarzona wręcz pogoda sprawiły, że w Parku Zdrojowym przez dwa dni bawiły się
setki mieszkańców, kuracjuszy
i gości z sąsiednich miescowości.

Jubileusz Złotych Godów 2018
50-lecie pożycia małżeńskiego to piękny jubileusz. 10 małżeństw, które tę rocznicę obchodziły
w 2018 roku, spotkało się w Hugonówce na specjalnej uroczystości. Jubilaci otrzymali medale,
kwiaty i mnóstwo gratulacji.
Burmistrz Gminy Kazimierz Jańczuk złożył wszystkim Jubilatom serdeczne życzenia kolejnych, długich lat wspólnego życia. Zgromadzonym rodzinom
pogratulował takich rodziców, dziadków i pradziadków. Podkreślił, że są wzorem i przykładem
godności, lojalności i wierności jako wartości fundamentalnych. – Jesteście Państwo żywym dowodem,

10 par, Jubilatów Złotych Godów, świętowało ze swoimi
rodzinami i władzami miasta przy muzyce z lat młodości,
fot. Cezary Puchniarz
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iż konstanciński klimat służy długowieczności
i zdrowiu. – dodał w swoich życzeniach Andrzej
Cieślawski, przewodniczący Rady Miejskiej.  
O wielkiej sztuce bycia razem, codziennym trudzie,
sile pokonywania przeciwności losu, o wspieraniu
się wzajemnie w niezłomnej realizacji małżeńskiej
przysięgi, poświęceniu w wychowaniu dzieci, mówiła Bożena Pindelska, kierownik konstancińskiego
Urzędu Stanu Cywilnego.

Medale i upominki
Wszyscy jubilaci otrzymali nadane przez Prezydenta RP medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które wręczył Kazimierz Jańczuk, burmistrz
gminy. Jubilaci otrzymali kwiaty i kosz upominkowy, a za ich zdrowie i pomyślność wzniesiono
toast lampką szampana. Był też okazały tort z okazjonalnym, odnoszącym się do jubilatów, napisem
Złote Gody. Uroczystość uprzyjemnił koncert w wykonaniu zespołu Miszy Hairulina. Wszystkim Jubilatom składamy raz jeszcze serdeczne życzenia
dalszych lat małżeńskiego życia.
11
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Kiedy pszczoły znikną pozostaną
nam najwyżej cztery lata życia …

Pamiętajmy! Chemiczne środki ochrony roślin,
należy dawkować rozsądnie i ostrożnie

Słowa Alberta Einsteina brzmią coraz bardziej proroczo. Gdy
nie będzie pszczół, ani innych owadów zapylających, to nie
będzie zapylania. Brak zapylania oznacza koniec roślin. A gdy
nie będzie roślin, to nie będzie i zwierząt. Systematyczne
zmniejszanie populacji owadów zapylających oraz konieczność
ich ochrony staje się coraz większym problemem ludzkości.
Skuteczna ochrona owadów
powinna być oparta na wielokierunkowych i stałych działaniach. Co może zrobić każdy
z nas? Dla przykładu, warto dbać
o tkw. „owadzie stołówki”, czyli
zapewnienie ciągłego dostępu
do pożytku w okresie wegetacji. Mówiąc prościej: zadbajmy,
aby stale coś kwitło. Największe
znaczenie mają drzewa, jak np.
lipy, i różnorodne krzewy. Łąka
kwietna, byliny na rabacie, ale
także chwasty jak niewykoszony
trawnik z kwitnącym mniszkiem
lekarskim, przydrożne kępy
wyki czy nostrzyka, również
11

bardzo pomagają pszczołom
w uzbieraniu odpowiedniej ilości pożytku.
Kolejny ważny kierunek działania to zmniejszenie negatywnego wpływu naszych działań
na środowisko, a tym samym na
owady. Stosowanie chemicznych
substancji do zwalczania szkodników w uprawach towarowych,
a także do zwalczania chwastów
czy komarów i kleszczy w ogrodach jest coraz powszechniejsze.
Pamiętajmy, że zarówno te substancje, jak również chemiczne
środki ochrony roślin, należy
dawkować rozsądnie i ostrożnie.

Przypominamy kilka podstawowych zasad:
n wolno stosować wyłącznie
legalnie zakupione środki chemiczne, dopuszczone do stosowania w konkretnych warunkach
wskazanych na opakowaniu lub
etykiecie informacyjnej;
n nie wolno dokonywać oprysków w dzień, w czasie oblotu
owadów zapylających oraz
przy wietrznej pogodzie, kiedy
może dochodzić do znoszenia
kropel cieczy zawieszonych
w powietrzu;
n należy przestrzegać okresów karencji, (czyli od oprysku
do użytkowania, np. spożycia)
a także prewencji (zakaz wstępu
na teren opryskany) dla ludzi
i pszczół;
n nie opryskuje się roślin kwitnących, w tym chwastów.
Ponadto należy unikać stosowania preparatów toksycznych
dla pszczół w okresie kwitnienia
roślin. Ta sytuacja najczęściej
ma miejsce podczas zwalczania
komarów czy kleszczy, a także
mszyc w ogrodach. Decydując
się na taki zabieg zaangażujemy profesjonalną ekipę, która
odpowiednio go przeprowadzi. Pamiętajmy jednocześnie,
że to my, zlecając taką usługę,
ponosimy odpowiedzialność za
rozpylanie substancji owadobójczej podczas oblotu owadów
zapylających.
Niezależnie od miejsca i celu
stosowania środków owadobójczych, należy liczyć się zarówno
z moralnymi jak i finansowymi
konsekwencjami. Jeśli dojdzie
do strat w pasiece, jej właściciel może wystąpić o powołanie
komisji, ustalenie sprawcy i wystąpienie o naprawienie szkód.
Ale i tak zawsze należy pamiętać
o tym, przed czym przestrzegał Einstein - oby pszczoły nie
zniknęły.

Przepióreczka była, jest i będzie
Zespół powstał w roku szkolnym 1992/1993 jako szkolny Zespół Pieśni i Tańca przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie. Inicjatorami powstania zespołu byli: Roman Rudowski,
nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2, Grażyna Chojnowska, ówczesny dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie oraz Ewa Grochut, ówczesny dyrektor Ośrodka Kultury
w Konstancinie-Jeziornie. Od początku swego istnienia zespół stawiał na taniec i muzykę ludową
Niewątpliwym atutem zespołu
były i są piękne stroje ludowe,
w których dzieci   i młodzież
tańczące w zespole zawsze występują. Pierwsze stroje dla zespołu uszyli państwo Kazimiera
i Stefan Sadowscy oraz pani
Brzezińska. Przez lata zespołem
opiekowało się wielu wspaniałych nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w Szkole
Podstawowej nr 2, byli to między innymi: wspomniany już
Roman Rudowski, Krystyna Rudowska, Agata Bińkowska, Ewa
Gałązka, Elżbieta Pona, Grzegorz
Toporowski oraz Barbara Daniszewska. Nad zespołem czuwali
również choreografowie: Edyta

Szewczyk, Piotr Gębski, Bogdan
Gębski, Iwona Kopiwoda i Lidia
Leszczyńska.
Pierwszy występ Przepióreczki
miał miejsce w sierpniu 1993 r. na
Dożynkach Gminnych w Gassach.
Zespół wielokrotnie reprezentował gminę na różnorodnych
festiwalach, przeglądach oraz
imprezach okolicznościowych.
Przepióreczka reprezentowała
także gminę podczas odwiedzin                             
w miastach partnerskich. Włodarze gminy zawsze wspierali
istnienie zespołu, przeznaczając znaczne środki finansowe
na jego funkcjonowanie,
a to szyjąc czy kupując stroje,
a to wspierając coroczny wyjazd

wakacyjno-szkoleniowy członków zespołu, czy też nagradzając dzieci i młodzież występujące
w zespole.
W roku szkolnym 2017/2018 staraniem dyrektora SP nr 2 - Katarzyny Chiszko, wydany został
kalendarz promujący zespół
i gminę Konstancin-Jeziorna.
Na rok szkolny 2018/2019  zajęcia z  zespołem są już wpisane
do arkusza organizacyjnego SP
nr 2. W budżecie szkoły zabezpieczono także środki finansowe
na funkcjonowanie zespołu.
Przepióreczce życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów
i wspaniałej przygody z muzyką.

Wizyta ukraińskich przyjaciół

Szkoła Podstawowa nr 2 gościła wiosną przyjaciół z Krzemieńca. Tą dziesiątą już wizytę
wypełniły wspólne lekcje, wycieczki i poznawanie kultury polskiej i ukraińskiej.

Na rozstajach dróg. Pamiątkowe zdjęcie przed wyjazdem. Tylko 490 km do domu.
fot. archiwum szkoły

Program wizyty krzemienieckich
uczniów i opiekunów wypełniony
był atrakcjami: tradycyjne witanie chlebem i solą, warsztaty
architektury ogrodowej w Wilanowie, zwiedzanie Łazienek
Królewskich, warszawskiej Starówki i malowniczego Kazimierza Dolnego nad Wisłą. To była
udana wizyta - poznanie innych
kultur, języka i historii. Młodzież
nawiązała relacje i ma nadzieję na
ponowne spotkanie, tym, razem
w uroczym Krzemieńcu.
11
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Dzień Strażaka z OSP Kawęczynek
i Strażakiem Samem

Wyróżnienia dla konstancińskich
społeczników i samorządowców

Strażackie święto 13 maja w Parku Zdrojowym przyciągnęło prawdziwe tłumy mieszkańców
i przyjezdnych. Była wielka parada strażacka, pokazy akcji pożarniczych, ratownictwa medycznego
i musztra paradna. Do Parku Zdrojowego zjechały wozy i sprzęt strażacki Ochotniczych Straży
Pożarnych z gminy Konstancin-Jeziorna oraz z zaprzyjaźnionych miejscowości powiatu
piaseczyńskiego. Dla dzieci, specjalnie z tej okazji, pojawił się sam Strażak Sam.

29 maja pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, jednostek podległych gminie,
radni miejscy, sołtysi i inni zaproszeni spotkali się z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Tego
wieczora wręczono także statuetki wolontariuszom działający na rzecz naszej społeczności oraz
nagrodzono urzędników, którzy w minionym roku wyróżniali się zaangażowaniem i wzorową pracą.

Zanim wręczono medale za zasługi, poczty sztandarowe
oddały honory fladze Polski, fot. Andrzej Piętka

Gość specjalny „sam Strażak Sam”
Niemal bez przerwy do bohatera lubianej kreskówki stała kolejka chętnych do wykonania pamiątkowego zdjęcia. Strażak Sam doczekał się
także oficjalnego powitania ze strony burmistrza
Kazimierza Jańczuka, który nazwał go „najważniejszym gościem, w ocenie dzieci”. Tego dnia
najwięcej radości mieli właśnie najmłodsi. Prawdziwą gratką była możliwość zajrzenia do wozów
gaśniczych i trafiania do celu wodą ze strażackiej
sikawki.

W trakcie uroczystości strażakom z jednostek OSP
gminy Konstancin-Jeziorna wręczono medale „Za
zasługi dla pożarnictwa”. Niedzielny apel był sposobnością do podziękowań za poświęcenie i zaangażowanie.   – Na dźwięk syreny strażackiej
zawsze reagujecie tak samo, niezależnie czy to
jest dzień czy noc. Zostawiacie swoje rodziny, by
ratować życie i dobytek innych – mówił burmistrz
Kazimierz Jańczuk. - Życzę wam, abyście nie musieli wyjeżdżać, ale gdy konieczność to powoduje,
abyście zawsze szczęśliwie wracali do swoich domów i rodzin.

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…
Święto rozpoczęła wielka parada strażacka,
z udziałem Młodzieżowych Orkiestr Dętych - OSP
w Wyszkowie i miasta Zwolenia, pocztów sztandarowych i strażackich wozów bojowych. Była
msza polowa w amfiteatrze, a w Parku Zdrojowym
podziwialiśmy pokazy musztry paradnej w wykonaniu obydwu orkiestr. Wśród parkowych alejek
odbywały się pokazy ratownictwa medycznego,
sprzętu strażackiego i zabawy, w których chętnie
uczestniczyły dzieci.
Musztra paradna w wykonaniu okiestry ze Zwolenia,
fot. Andrzej Piętka
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Gościem specjalnym był sam strażak Sam, fot. Andrzej Piętka

XXX lat OSP w Kawęczynku
Swój jubileusz, XXX-lecie istnienia obchodziła OSP
Kawęczynek, najmłodsza jednostka w naszej gminie. Założyli ją pracownicy Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Borowinie: Ryszard Wiśniak, Jacek Wiśniak, Andrzej Utrata oraz Karol Milewski (pierwszy prezes). Kiedy spółdzielnia została
zlikwidowana, założycielom i członkom udało
się uratować jednostkę, która funkcjonuje do
dziś. OSP Kawęczynek tworzy 25 druhów, którzy
każdego roku biorą udział w około 120 akcjach.
Jednostka jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, grupującej najlepsze ochotnicze jednostki pożarnicze.

Dęby dla społeczników
Kandydatów do tytułu  "Wolontariusz Roku Gminy Konstancin-Jeziorna", mogli zgłaszać
mieszkańcy gminy, instytucje
i organizacje społeczne. Podczas święta samorządowców
wyróżnionym społecznikom
statuetki wręczyli i podziękowali burmistrz Kazimierz Jańczuk, I zastępca burmistrza
Ryszard Machałek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cieślawski.
n Maria Kalicińska „od zawsze” pracowała na rzecz konstancińskiego szkolnictwa. Od
początku działa w komitetach
współpracy z miastami partnerskimi Leidschendam Voorburg
oraz Saint-Germain-en-Laye.
Jako radna Powiatu Piaseczyńskiego, pracowała na rzecz kierowania środków finansowych
do naszej gminy. Uczestniczy
także w Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego.
n Irena Kauczor prowadząc wolontariat w Fundacji Św. Franciszka, uczy dzieci właściwego
stosunku do zwierząt i wychowuje je w duchu wrażliwości

Wyróżnieni konstancińscy samorządowcy, fot. A Piętka

i poszanowania życia. Jest przykładem osoby bezinteresownie
pomagającej wszystkim potrzebującym, stanowiąc wzór
życzliwości i zaangażowania
w sprawy społeczeństwa.
n Andrzej Makulski jest pasjonatem i propagatorem historii
Konstancina-Jeziorny. Od wielu
lat wyszukuje i udostępnia materialne dowody historii naszego regionu. Wykonywane
przez niego od 20 lat makiety
konstancińskich zaby tków,
stanowią nieocenioną pomoc
w promowaniu naszej historii
i dziedzictwa kulturowego.

Konstancińscy społecznicy podczas ceremonii wręczenia wyróżnień.
Od lewej: Kazimierz Jańczuk, Irena Kauczor, Andrzej Cieślawski, Maria Kalicińska,
Andrzej Makulski, fot. A. Piętka

Wyróżnieni urzędnicy
Święto było także okazją do
wyróżnienia najlepszych pracowników urzędu i jednostek
podległych. Gratulacje i nagrody
z rąk burmistrza otrzymali: Ewa
Michalska– kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej, Edyta Markiewicz-Brzozowska – dyrektor
Konstancińskiego Domu Kultury, Jolanta Urbańska - dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Edward Skarżyński
- dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej, Hanna Brylska inspektor Wydziału Inwestycji
i Remontów, Elżbieta Skierkowska - inspektor Referatu Budżetowego Wydziału Finansowego,
Krystyna Poncyljusz - inspektor
Urzędu Stanu Cywilnego, Antoni
Kobus - z-ca kierownika Wydziału
Dróg Gminnych, Stanisław Pietras
- Wydział Administracyjno - Gospodarczy, Wiesław Urbanowicz
- radca prawny Biura Prawnego,
Jacek Zieliński - z-ca kierownika
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Grzegorz Żurawski
- inspektor Wydziału Promocji
i Współpracy Zagranicznej.  Uroczystość zakończył „Retro Show”
– taneczno-wokalne występy
z nutą sentymentu i humoru.
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„Szlakiem Guzików Nieugiętych”

Z kijkami po medale

Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie świętowała dni swojego patrona – Jana Mejstera,
przedwojennego nauczyciela, zamordowanego przez sowietów w Charkowie w 1940 r.
Ku jego czci społeczność szkolna zorganizowała Otwarty Bieg „Szlakiem Guzików Nieugiętych”
oraz przedstawienie patriotyczne, które odbyły się pod koniec kwietnia.

19 maja w konstancińskim Parku Zdrojowym rozegrano zawody z cyklu Puchar Polski Nordic
Walking. Do rywalizacji stanęło ponad 350 zawodników.

Bieg, który w swojej idei miał być oddaniem czci
wszystkim ofiarom Zbrodni Katyńskiej, zgromadził
około 200 uczestników. Uroczystego rozpoczęcia
Biegu, przy Pomniku Powstańców Styczniowych
w Cieciszewie, dokonał najstarszy żyjący nauczyciel
szkoły - Józef Sypuła. Na mecie usytuowanej przy
Domu Ludowym w Słomczynie, każdy z biegaczy
otrzymał symboliczne przypinki w kształcie Guzików Katyńskich oraz krówki, zamówione specjalnie na tą okazję. Ważnym punktem obchodów Dni
Patrona było również przedstawienie patriotyczne
„Ile Orłów sprzedano zbyt tanio…” przygotowane
przez uczniów i nauczycieli. Jego celem było ukazanie dramatu 22 tysięcy polskich żołnierzy zabitych
przez NKWD wiosną 1940 r. oraz ich rodzin.
Organizatorami wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie, Rada Rodziców oraz
Gmina Konstancin-Jeziorna.

Uczestnicy Biegu „Szlakiem Guzików Nieugiętych”
przekraczają metę przy Domu Ludowym w Słomczynie,
fot . SP nr 4

Sąsiedzkie spotkanie po europejsku
Już po raz drugi 19. maja mieszkańcy Osiedla Cegielnia
Oborska spotkali się, aby razem świętować Europejski Dzień
Sąsiada. Po ubiegłorocznym spotkaniu nawiązano wiele
nowych znajomości, choć część sąsiadów przedstawiała się po
prostu nazwami ulic, na których mieszkają.

Dzień Sąsiada na osiedlu Cegielnia Oborska, fot. Kazimierz Sendor
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I tak pani z Tuwima, wraz
z panią z Wilanowskiej i panią
z Szymanowskiego zadbały
o zastawiony specjałami stół.
Grill obsługiwali panowie ze
Staffa i Paderewskiego.   Natomiast Włoszka - Anna Maria
poprowadziła warsztaty tańca.  
Konferansjerką w brawurowym
stylu zajął się sąsiad Mirek, a gry
dla dzieci i dorosłych opracował
sąsiad Grzegorz. Mieszkańcy
osiedla Cegielnia Oborska są
wszechstronnie utalentowani,
również muzycznie. Sąsiedzkie
spotkanie, umilił śpiew i gra na
instrumentach. Wystąpił Mario
Matysek ze swoim zespołem
Tula Made oraz Konrad Kantorski z Sarą Jaroszyk. Niewątpliwą
gwiazdą wieczoru okazał się Antonio, który zaserwował sąsiadom polsko-włoską wiązankę
przebojów.
Było serdecznie i międzynarodowo, czyli jak to zwykle na
osiedlu Cegielnia Oborska.

Zawody z cyklu Puchar Polski Nordic Walking to
impreza nie tylko dla zawodowców, ale także dla
amatorów chodzenia z kijami. Wydarzenie, organizowane przez Polską Federację Nordic Walking
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji, po roku przerwy ponownie zawitało
do Konstancina-Jeziorny. W tej edycji chęć udziału
w zawodach zgłosiło 378 osób. 19 maja na linii startu
stawiło się 351.
Najszybsi uczestnicy
Chodziarze zmierzyli się ze sobą w kategoriach indywidualnych na trzech dystansach: 5, 10 oraz 21,1
km, z podziałem na płeć oraz kategorie wiekowe.
Do mety położonej w samym sercu Parku Zdrojowego dotarło 348 osób. W klasyfikacji generalnej,
wśród mężczyzn najszybsi byli: Michał Zarębski
z Viking Nordic Team Częstochowa (5 km), Karol
Stiller z Klubu Kabex Podkowa Janów (10 km) oraz
Marcin Rosak z Runnerski.pl (21,1 km). Natomiast
wśród kobiet najlepiej wypadły: Jagoda Jurek z KS
Metraco Polkowice (5 km), Agnieszka Mielecka z KS
Idmar Racing Team (10 km) i Lucyna Stępięń z KS
Metraco Polkowice (21,1 km). Niestety, reprezentanci Konstancina-Jeziorny tym razem zajęli odległe
miejsca.

Do mety położonej w Parku Zdrojowym dotarło
348 zawodników, fot. Paweł Marczyki

Medale dla wszystkich
Nordic walking jest dyscypliną, w której rywalizacja nie jest najważniejsza. Tutaj liczą się chęci
i szeroki uśmiech. Tego wszystkim zawodnikom
nie brakowało. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy
medal, a najlepsi punkty do klasyfikacji generalnej Puchar Polski Nordic Walking. Dodatkowo na
dzieci czekały minizawody, a na wszystkich – festyn
sportowy. Pełne wyniki i więcej zdjęć na: www.
gosir-konstancin.pl.

Grali w badmintona o mistrzostwo powiatu
W hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie
rozegrano Mistrzostwa
Powiatu w Badmintonie.
Mistrzostwa odbyły się 16 maja.
W zawodach rozgrywanych w hali
sportowej przy ul. Żeromskiego
15 wzięli udział reprezentanci
dziesięciu szkół powiatu piaseczyńskiego. Uczniowie walczyli
w dwóch kategoriach – szkoła
podstawowa i młodzieżowa. Mecze były rozgrywane systemem
„każdy z każdym”, równocześnie
na sześciu boiskach. Uczniowie
z konstancińskich szkół zdobyli
cztery medale. Trzy srebra powędrowały do dziewcząt  i chłopców
z SP nr 6 w Opaczy oraz chłopców

Reprezentacja SP nr 1 i SP nr 3 z trenerami oraz prowadzącym turniej
fot. archiwum

z SP nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. Złoto i awans do zawodów
międzypowiatowych wywalczyły z kolei zawodniczki z SP nr

1 w Konstancinie-Jeziornie. Pełne
wyniki i więcej zdjęć na: www.
gosir-konstancin.pl.
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Gala Sportu Szkolnego
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie na dorocznej Gali Sportu Szkolnego
podsumował wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. W tym roku nagrody
i wyróżnienia otrzymało 83 uczniów. Najlepsze szkoły to „Jedynka” i „Dwójka”.

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie uczestników gali, w tym nagrodzonych uczniów i wyróżnionych nauczycieli
fot. Patryk Siepsiak

Rok szkolny 2017/2018 przeszedł do historii. Było to 10 miesięcy ciężkiej pracy dla ponad
350 uczniów z konstancińskich
szkół biorących udział w zawodach sportowych na arenach
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dzieci i młodzież
rywalizowali w różnych dyscyplinach sportowych m.in.: piłce
nożnej, koszykówce, siatkówce,
unihokeju, tenisie stołowym,
badmintonie i pływaniu.  
NAGRODZENI UCZNIOWIE

Gratulacje dla najlepszych
Teraz czas na zasłużony odpoczynek, ale także na nagrody
i wyróżnienia, które zostały
wręczone 15 czerwca na dorocznej Gali Sportu Szkolnego.
W uroczystości odbywającej się
w hali Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie udział wzięli: władze
gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego i oczywiście uczniowie.

– Sukcesy sportowe są z pewnością realizacją i spełnieniem
waszych marzeń, ale także doskonałą promocją naszej gminy
– podkreśliła Jolanta Urbańska,
dyrektor GOSiR. – Doceniamy
wysiłek, ciężką pracę i zaangażowanie w osiąganie sukcesów
sportowych.

Zmagania szkół
W zawodach rozgrywanych
w ramach Mazowieckich Igrzysk

SP nr 1: Maja Sławińska, Róża Sławińska, Patrycja Janowska, Malwina Strobel, Weronika Cienkowska,
Kaja Piłatowicz, Zofia Mątewska, Wiktoria Jaworska, Wiktoria Kossowska- Koziara, Stanisław Żegnałek,
Marta Pietrzak, Kaja Kuhnl-Kinel, Zuzanna Kubańska, Aleksandra Jadłowska, Hanna Mątewska,
Zuzanna Lisonek, Zofia Rydel, Monika Urbańska, Amelia Skrzypczak, Cienkowska Małgorzata, Antonina
Radziewicz, Karolina Smolarek, Michał Miękus, Michał Wyród, Maciej Witkowski, Mateusz Pakula, Jakub
Gospodarczyk, Łukasz Stańczyk, Aleksander Kriukov, Adam Rydel, Aleksander Bluj, Michał Cupriak, Jan
Jasionowski, Franciszek Czajko, Zofia Żegnałek, Karina Pindelska, James Roscoe, Jakub Rawski, Tomasz
Witek, Jan Kwiatkowski, Jakub Dzięcielski, Maciej Bojańczyk, Szymon Ćwikliński, Maciej Raban, Filip
Buczyński, Stanisław Świderski; SP nr 2: Samuel Banasik, Jakub Czasak, Bruno Kras, Bartosz Linard,
Jan Rembowski, Feliks Wielkopolan, Ignacy Sienkiewicz, Julia Multan, Gabriela Głowacka, Patrycja
Januszko, Zuzanna Kordas, Klaudia Wojciechowska, Zofia Jaskółowska, Aleksandra Zwierzchowska,
Anna Wyszogrodzka, Natalia Dobroczek, Olga Skorupa, Julia Świetlik, Alicja Januszko, Martyna Słowik;
SP nr 3: Sebastian Bolesta, Kacper Krzysik; SP nr 5: Adrian Pec; SP nr 6: Wiktoria Białowąs, Oliwia
Cendrowska, Krzysztof Rybacki, Gerard Szafrański, Konrad Burakowski, Patryk Burakowski, Natalia
Przybysiak, Victoria Gołębiowska; SP No Bell: Ignacy Mielcarek, Stanisław Babicki, Kajetan Gryn, Franek
Saganowski, Franek Rajca, Franek Danis.
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Młodzieży Szkolnej wśród
„podstawówek” najlepsza, podobnie jak przed rokiem, była
Szkoła Podstawowa nr 1, która
zdobyła łącznie 105 pkt. Na kolejnych miejscach uplasowały
się: SP nr 2 (88 pkt), SP nr 3 (83
pkt), SP nr 6 w Opaczy (45 pkt),
SP No Bell (12 pkt), SP nr 5 (11
pkt) i SP nr 4 w Słomczynie (8
pkt). W rankingu gimnazjów
podium należało do „Dwójki”
(92 pkt), za którą znalazły się:
SP nr 1 (82 pkt), SP nr 3 (69 pkt),
SP nr 5 (25 pkt), SP nr 6 (23 pkt),
SP No Bell (22 pkt) i SP nr 4 (9
pkt). Najlepsze szkoły nagrodzono pucharami.

Nagrodzeni uczniowie
Podczas gali 83 uczniów otrzymało wyróżnienia za indywidualne sukcesy sportowe. W tym
roku nagrody - bony podarunkowe, z rąk Ryszarda Machałka,
I zastępcy burmistrza gminy
Konstancin-Jeziorna i Grażyny
Chojnowskiej, przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa,
Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej odebrali młodzi sportowcy: SP nr 1 (46 osób), SP nr
2 (20 osób), SP nr 3 (2 osoby),
SP nr 5 (1 osoba), SP nr 6 (8
osób) i SP No bell (6 osób). Dodatkowo trzech uczniów: Maja
Sławińska i Róża Sławińska
z „Jedynki” oraz Adrian Pec
z „Piątki” zostało wyróżnionych nagrodą rzeczową za wybitne osiągnięcia sportowe.

Nauczyciele roku
Tego dnia doceniono również
nauczycieli wychowania fizycznego -  Andrzeja Piszczka (SP nr
3) i  Andrzeja Rowińskiego (SP
nr 1). Podziękowania powędrowały również do Adama Grzegorzewskiego oraz Henryka
Pawlika, za pomoc w organizacji zawodów. Na zakończenie
Gali było coś dla oka – występ
zespołu Bell Arto Cheerleaders.
Tancerki akrobatyczne zaprezentowały dynamiczne show,
pełne pozytywnej energii,
uśmiechu i magnetyzmu.

Najlepsi z najlepszych
w tenisie stołowym
Turniej Top 12 zakończył
dziesiątą edycję Grand Prix
Konstancina-Jeziorny
w tenisie stołowym.
W kategorii open wygrał Jan
Jasiński, mieszkaniec
naszego miasta.
Pingpongiści po raz ostatni
w sezonie 2017/2018 spotkali
się 10 czerwca. W hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
rywalizowali w 5 kategoriach.
Najlepszym zawodnikiem w koronnej kategorii open został wychowanek GOSiR – Jan Jasiński,
który po zaciętej i stojącej na
bardzo wysokim poziomie
walce wygrał z Mariuszem Regulskim z Warszawy, zwycięzcą
w kat. seniorzy młodsi. Miejsce III należało do Krystiana
Marka, również warszawianina.
W juniorach bezkonkurencyjna
była Helena Brzeska z Konstancina-Jeziorny. W młodzikach
wygrała wschodząca gwiazda
tenisa stołowego – Patryk

Zwycięzcom nagrody wręczała Jolanta
Urbańska, dyrektor GOSiR (z prawej)
fot . GOSiR

Dubiniak z Powsina, a w seniorach starszych – Hubert Stoklas
z Sulejówka. Najlepsi otrzymali
puchary, medale i nagrody,
ufundowane przez GOSiR. Teraz
przed pingpongistami zasłużone wakacje. Pierwszy turniej
11. edycji GP Konstancina-Jeziorny odbędzie się we wrześniu.
Pełne wyniki i więcej zdjęć na:
www.gosir-konstancin.pl.

To była zabawa na sto dwa
Najmłodsi mieszkańcy gminy
Konstancin-Jeziorna bawili
się 3 czerwca na pikniku
zorganizowanym z okazji
Dnia Dziecka.
Na festyn zaprosili Konstanciński Dom Kultury oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji, którzy zadbali, aby nikt ani przez
chwilę się nie nudził. Atrakcji
było multum. W strefie sportowej przygotowanej przez GOSiR
i zlokalizowanej w Parku Zdrojowym na dzieci czekały liczne gry
i zabawy, m.in.: tor przeszkód,
kolorowy tunel, dmuchane zjeżdżalnie i gigantyczne piłkarzyki.
Zabawa była na sto dwa.

Liczne atrakcje przyciągnęły
do Parku Zdrojowego małych i dużych
mieszkańców, fot. GOSiR
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Przedszkolaki na olimpiadzie

Ku pamięci Piotra Nurowskiego

Blisko 200 uczestników wystartowało w Olimpiadzie Przedszkolaka, którą 27 kwietnia
zorganizował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

Po raz czwarty Konstancin-Jeziorna będzie gościł sportowców z całej Polski. Wszystko za sprawą
Festiwalu Biegowego im. Piotra Nurowskiego, na który zapraszamy już 24 czerwca.

W olimpiadzie uczestniczyły
dzieci ze wszystkich gminnych
przedszkoli, łącznie blisko 200
małych sportowców. Emocji było
bez liku. Slalom z piłką, wyścig
balonów i bieg z przeszkodami
– to tylko niektóre konkurencje,
z którymi przyszło się zmierzyć
maluchom. Tego dnia przegranych

Tą imprezą uczestnicy chcą uczcić
pamięć Piotra Nurowskiego,
polskiego działacza sportowego
i społecznego, dwukrotnego Prezesa Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki oraz Prezesa Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, zmarłego tragicznie w katastrofie
smoleńskiej.

nie było. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i pluszowe maskotki, a wręczali je:
Ryszard Machałek – I zastępca
burmistrza gminy Konstancin-
-Jeziorna, Grażyna Chojnowska –
zastępca przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz Jolanta Urbańska,
dyrektor GOSiR.

Wspólną zabawę zakończył
deszcz kolorowych balonów, po
którym na przedszkolaków czekała słodka niespodzianka. Nad
całością czuwał Kubuś Puchatek,
w którego wcielił się znany aktor
i konferansjer – Zbigniew Kozłowski. Więcej zdjęć na: www.gosir-konstancin.pl.

W tegorocznej olimpiadzie wystartowało blisko 200 dzieci
z gminnych przedszkoli, fot. GOSiR

Badmintoniści
zakończyli sezon
Za nami ostatnie w tym sezonie badmintonowe zmagania
z cyklu Grand Prix Konstancina-Jeziorny.
Badmintoniści amatorzy po raz
ostatni w sezonie 2017/2018 spotkali się 12 maja. W finałowych
rozgrywkach kończących dziesiątą, jubileuszową edycję Grand
Prix Konstancina-Jeziorny wzięli
udział zawodnicy, którzy uzyskali najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej i tym samym
prawo do gry w turnieju Masters.
Na kortach spotkało się łącznie
50 osób. W zawodach największą
niespodziankę sprawili 7-letnia
Zosia Strzeżek, która wygrała
w grupie U9 Beginners i 11-letni
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Michał Szempliński, plasujący się
na 40. miejscu ogólnopolskiej listy klasyfikacyjnej młodzików,
zwycięzca w grupie U45. W pozostałych grach prym wiedli faworyci. Jednak na szczególne
wyróżnienie zasługują:
• Julian Kucicki – I miejsce w grze
pojedynczej i podwójnej U12;
• rodzina Szemplińskich: Michał
– I miejsce w grze pojedynczej,
Jacek i Karol – I miejsce w grze
podwójnej, Karol – II miejsce
w grze pojedynczej open i Jacek
– II miejsce  w kat. U45;

Marcin Wybierek był numerem jeden
w kat. Mężczyźni open, fot. GOSiR

• małżeństwo Jolanta i Tadeusz
Żórańscy – zwycięzcy w grach
pojedynczych.

Dwa dystanse
Wydarzenie organizowane
w Konstancinie-Jeziornie od
trzech lat, w tym roku zostanie zaprezentowane w nowej
odsłonie. Od teraz będzie to
„Festiwal Biegowy im. Piotra Nurowskiego”, wielkie wydarzenie
sportowe adresowane dla całych
rodzin. 24 czerwca zawodnicy
będą mieli do wyboru dwie trasy,
atestowane przez Polski Związek
Lekkiej Atletyki, różniące się
długością. Jako pierwsi, o godz.
9.00 wystartują uczestnicy zmagań na 5 km. Ta trasa prowadzić
będzie ulicami: Sienkiewicza,
Mostową, Rycerską, Potulickich
i Środkową. Dalej biegacze ponownie wrócą na ulicę Rycerską,
a ul. Mostową i Sienkiewicza dobiegną do linii mety usytuowanej
w Parku Zdrojowym. Na 2,5 km
mierzony będzie międzyczas.
Limit czasu to 1 godzina. Bieg
na 10 km wystartuje o godz.
10.30. Sportowcy pobiegną ulicami: Oborską, Potulickich, Od
Lasu, Żeromskiego, dalej – Oborską z powrotem do linii mety
w Parku Zdrojowym. Międzyczas
i punkt z wodą zlokalizowane
będą na 5 km trasy. Tutaj limit
czasu wynosi 1,5 h. Na najszybszych czekają nagrody. A jest o co
walczyć, bo jak zapowiadają organizatorzy – Stowarzyszenie
Sport Dzieci i Młodzieży oraz
DEM’a Promotion Polska – do
rozdania jest ich blisko 100.
Pobiegnie Korzeniowski
W tym roku w biegu razem

W ubiegłorocznej edycji biegu wzięło udział prawie 900 osób,
fot. GOSiR

z zawodnikami wystartuje Robert Korzeniowski – lekkoatleta,
chodziarz, czterokrotny mistrz
olimpijski, trzykrotny mistrz
świata i dwukrotny mistrz Europy. Będą też gwiazdy szklanego
ekranu, znane z seriali m.in.:
„Pierwsza miłość” czy „Świat według Kiepskich”. A to wszystko za
sprawą sponsora wydarzenia –
Grupy ATM. Nie zabraknie także
lubianych sportowców.
Miasteczko biegacza
Oprócz zmagań dla dorosłych,
odbędą się również biegi dla
najmłodszych. Dzieci zmierzą
się w dwóch grupach wiekowych
– 5-8 lat i 9-13 lat – na dystansie
ok. 500 m. Każdy z zawodników
otrzyma słodkie upominki, a 12
najlepszych – nagrody. To jeszcze
nie wszystko. W Parku Zdrojowym stanie miasteczko biegacza
z licznymi atrakcjami. Po biegu
każdy zawodnik będzie mógł
zjeść w strefie grilla gwarantowany przez sponsora głównego
imprezy – firmę Knorr – posiłek
regeneracyjny. Na dzieci czekać
będą duże zabawki dmuchane.
Pojawią się liczne strefy sponsorów i partnerów oraz strefy
relaksu. Cała impreza będzie

relacjonowana na żywo przez
głównego partnera medialnego
– telewizję Polsat News.  

Spełnić marzenie
W trakcie imprezy przeprowadzona zostanie także aukcja, by
zebrać pieniądze na zakup specjalistycznego roweru dla Piotra
Małka – aktualnego mistrza Polski kategorii MH5 w kolarstwie
szosowym na Handbike’ach,
który w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił obie nogi.
Wielkim marzeniem niepełnosprawnego sportowca jest udział
w paraolimpiadzie w Tokio. Aby
mogło się ono spełnić potrzebny
jest specjalistyczny sprzęt.

Patronat burmistrza
Festiwal Biegowy im. Piotra Nurowskiego organizowany jest
pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki oraz
Burmistrza Gminy Konstancin-
-Jeziorna – Kazimierza Jańczuka,
we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie oraz
Konstancińskim Domem Kultury. Niezapomniane emocje
- gwarantowane.
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ZAPRASZAMY

ul. Mostowa 15,
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22-484-20-20, 22-484-20-22,
www.konstancinskidomkultury.pl

LIPIEC
1,7,21,28 lipca, godz. 16.00
ART PARK WARSZTATY
ARTYSTYCZNE, Park Zdrojowy,
wstęp wolny
1 lipca, godz. 15.00 CO SOSNY
USŁYSZAŁY - bajkowe warsztaty dla
dzieci, altana przy Hugonówce,
wstęp wolny
1,8, 22, 29 lipca, godz. 18.00
ROZTAŃCZONA HUGONÓWKA,
altana, wstęp wolny
1 lipca, godz. 16.00 RETRO
ORCHESTRA, amfiteatr, wstęp wolny
6,13,20,27 lipca, godz. 21.45 KINO
PLENEROWE, amfiteatr, wstęp wolny
8 lipca – 16 września „JASNA
STRONA MOCY” wystawa rzeźb
Beaty Czapskiej, KDK Hugonówka,
wstęp wolny
8 lipca, godz. 14.00 FESTIWAL
HIP-HOP KONSTANCIN, Al. Wojska
Polskiego, targowisko, wstęp wolny
8 lipca, godz. 16.00 BIG BAND
RONDO KONSTANCIN, amfiteatr,
wstęp wolny
8 lipca, godz. 16.00 MUSICA DA
CAMERA - GERSHWIN czyli klasyka
i jazz, amfiteatr, wstęp wolny
14,15 lipca JAZZ ZDRÓJ FESTIWAL,
amfiteatr, wstęp wolny
21 lipca, godz. 19.30 LATO Z KOMEDIĄ
DELL'ARTE - Comedy Impro Banda,
altana przy Hugonówce, wstęp wolny
22 lipca, godz. 16.00 GRAND SLAM
QUARTET, amfiteatr, wstęp wolny
28 lipca, godz. 19.30 LATO
Z KOMEDIĄ DELL'ARTE - „Historia
świata w skróconej wersji”, altana
przy Hugonówce, wstęp wolny
SIERPIEŃ
3,10,17,24 sierpnia, godz. 21.15 KINO
PLENEROWE, amfiteatr, wstęp wolny
4,11,18,19 sierpnia, godz. 16.00 ART
PARK WARSZTATY, Park Zdrojowy,
wstęp wolny
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Zapraszamy na Letni
Sezon Artystyczny

5, 12,19 sierpnia, godz. 18.00
ROZTAŃCZONA HUGONÓWKA,
altana, wstęp wolny

Tegoroczny Letni Sezon Arystyczny w Konstancinie-Jeziornie
zapowiada się wyjątkowo interesująco. Koncerty w amfiteatrze,
kino plenerowe, spektakle w altanie przy Hugonówce oraz
potańcówki, a także letnie warsztaty artystyczne w Parku
Zdrojowym. Nie zabraknie również festiwali, które już na stałe
wpisały się w wakacyjny kalendarz.

5 sierpnia, godz. 16.00 POCO
LEGGERO, amfiteatr, wstęp wolny

Koncertem Kari uroczyście zainaugurowaliśmy tegoroczny
Letni Sezon Ar t yst yczny
w Konstancinie-Jeziornie. Nasze propozycje są niezwykle
różnorodne i z pewnością każdy
wybierze z nich coś dla siebie.
Niemal w każdy weekend lata
mieszkańcy i goście będą mogli
uczestniczyć w różnorodnych
atrakcjach, które odbędą się
w Parku Zdrojowym lub w Hugonówce. Latem w Konstancinie
nie można się nudzić!
Piątkowe kino plenerowe
W każdy piątek lipca i sierpnia
zapraszamy kinomanów na filmowe wieczory do kina plenerowego w amfiteatrze. Każdy
wybierze coś dla siebie spośród
szerokiej oferty filmów. Obejrzymy zarówno polskie, jak
i zagraniczne hity. Nie zabraknie kina sensacyjnego, przejmujących dramatów, komedii
i niezapomnianych starszych
tytułów. Wstęp wolny.

Art park dla każdego
Przed nami nowy cykl wakacyjnych warsztatów aktywności twórczej, które odbędą się
w Parku Zdrojowym. Sztuka nie
musi być elitarna. Zapraszamy
wszystkich chętnych na warsztaty filmowe (1, 7 lipca), rzeźby
(21, 28 lipca), malarstwa (4,
11 sierpnia), muzyczne i taneczne (18, 19 sierpnia). Będą
odbywały się w soboty i w niedziele o godz. 16. Celem projektu
jest integracja, pobudzenie oraz
wzmocnienie kreatywności
i twórczych umiejętności mieszkańców Konstancina-Jeziorny,

5 sierpnia, godz. 15.00 „CO SOSNY
USŁYSZAŁY” - Bajkowe spotkania dla
dzieci, altana przy Hugonówce, wstęp
wolny

12 sierpnia, godz. 16.00 MUSICA DA
CAMERA - Niepodległa w obrazach
muzycznych, amfiteatr, wstęp wolny
14 sierpnia, godz. 18.00 KLUB
HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY,
KDK Hugonówka, wstęp wolny
15 sierpnia, godz. 17.00 ŚWIĘTO
WOJSKA POSKIEGO, amfiteatr,
wstęp wolny
Zapraszamy na nowy cykl Lato z Komedią Dell'arte, fot. KDK

W każdy piątek lipca i sierpnia
zapraszamy kinomanów na filmowe
wieczory do kina plenerowego
w amfiteatrze, fot. KDK

kuracjuszy i gości odwiedzających uzdrowisko. Projekt będzie
realizowany w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna 2018. Wstęp wolny.

Lato z teatrem
Konstanciński Dom Kultury
zaprasza na nowy cykl „Lato
z Komedią Dell'Arte”. Podczas
wakacji w altanie przy Hugonówce bezpłatnie obejrzymy
pięć rewelacyjnych spektakli.
W sobotę, 30 czerwca o godz.
19.30 Teatr Scena Współczesna wystawi „Dzieła wszystkie
Szekspira”. Żartobliwa i zajmująca prezentacja wszystkich
37 dramatów największego
dramaturga wszechczasów to
fantastyczna lekcja literatury
w skróconej wersji. Trójka aktorów bawi publiczność, żonglując
cytatami, streszczeniami fabuł
i odwołaniem do stereotypowej znajomości dzieł Szekspira.
Hiphopowy „Otello”, „Makbet”  
w góralskiej wersji czy „Hamlet”

przedstawiony w trzy minuty.
Natomiast grupa Comedy Impro Banda z charyzmatyczną
i świetnie znaną konstancińskiej publiczności Katarzyną
Michalską zaserwuje solidną
dawkę improwizacji teatralnej
w najlepszym wydaniu (21 lipca,
11 sierpnia, godz. 19.30). Teatr
Scena Współczesna przedstawi
jeszcze dwa spektakle. „Historia świata w skróconej wersji”
(sobota, 28 lipca, godz. 19.30) to
niezwykła komediowo-musicalowa podróż wehikułem czasu
po wszystkich przełomowych
wydarzeniach i symbolicznych
miejscach w historii ludzkości.
Zderzymy Leonarda da Vinci
z „Facetami w czerni” i postaciami z Trylogii oraz hipisami.
Poznamy osobiście Napoleona
i Einsteina oraz nowe oblicze
wojen XX wieku. Natomiast „Biblia w skróconej wersji” (sobota,
18 sierpnia, godz. 19.30) to z kolei niezapomniana podróż po
Starym i Nowym Testamencie
z przymrużeniem oka. Zawiłości biblijnych imion rozjaśnimy
w rytmie arabskiego hip-hopu,
a Jeruzalem TV pokaże na żywo
transmisję z narodzin Jezusa.
Spektakl nie tylko rozbawi do
łez, lecz także skłoni do refleksji.

Niedzielne koncerty
i potańcówki
Nie
zabra k nie
rów nież

niedzielnych koncetów w amfiteatrze. W lipcu i w sierpniu,
co tydzień o godz. 16. Repertuar
będzie niezwykle różnorodny
i z pewnoscią każdy wybierze
z niego coś dla siebie. Wystąpi
Retro Orchestra, która przypomni przedwojenną muzykę
francuską, jazzow y zespół
Grand Slam Quartet, konstanciński Big Band Rondo i kwartet klarnetowy Poco Leggero.
W cyklu Musica da Camera
Szkoła Muzyczna w Konstancinie-Jeziornie zaprezentuje
utwory George'a Gershwina.
Na scenie amfiteatru zobaczymy również folkowe zespoły
muzyczno-taneczne z Białorusi, Estonii i Rosji. Piosenki
Jonasza Kofty zaśpiewa wokalistka Nula Stankiewicz, a jazz
tradycyjny i szlagiery polskiej
muzyki z lat 30. i 40. ubiegłego
wieku zabrzmią w wykonaniu
The Warsaw Dixielanders.
Latem wracają niedzielne
potańcówki w altanie przy
Hugonówce, godz. 18. Zapraszamy wszystkich miłośników
tańca, bo na pewno każdy znajdzie coś dla siebie – od tanga
po flamenco. Zagrają zarówno
orkiestry, zespoły, jak i dj-e.
Nast rojowe „prz y t ulank i”
przeplatać się będą z gorącymi
rytmami. Krótko mówiąc - muzyka, radość i świetna zabawa.
Wstęp wolny.

11 sierpnia, godz. 19.30 LATO
Z KOMEDIĄ DELL'ARTE - Comedy
Impro Banda, altana przy Hugonówce,
wstęp wolny
18 sierpnia, godz. 19.30 LATO
Z KOMEDIĄ DELL'ARTE - Biblia w
skróconej wersji, altana, wstęp wolny
19 sierpnia, godz. 16.00 NULA
STANKIEWICZ, amfiteatr, wstęp
wolny
25 sierpnia, godz. 15.00 ZESPOŁY
FOLKOWE Z BIAŁORUSI, ESTONII
I ROSJI, amfiteatr, wstęp wolny
25,26 sierpnia, 321 IMPRO FESTIWAL,
KDK Hugonówka, wstęp wolny
26 sierpnia, godz. 16.00
THE WARSAW DIXIELANDERS,
amfiteatr, wstęp wolny
KINO PLENEROWE
6 lipca, godz. 21:45 „LA LA LAND”
(2016) reż. Damien Chazelle
13 lipca, godz. 21:45 „TANGO” (1998),
reż. Carlos Saura
20 lipca, godz. 21:45 „PRAKTYKANT”
(2015), reż. Nancy Meyers
27 lipca, godz. 21:45 „SULLY” (2016),
reż. Clint Eastwood
3 sierpnia, godz. 21:15 „PRZEŁĘCZ
OCALONYCH” (2016), reż. Mel Gibson
10 sierpnia, godz. 21:15 „NAJLEPSZY
ROK” (2017), reż. Cédric Klapisch
17 sierpnia, godz. 21:15 „NAJLEPSZY”
(2017), reż. Łukasz Palkowski
24 sierpnia, godz. 21:15
„OBDAROWANI ” (2017),
reż. Marc Webb
31 sierpnia, godz. 21:15 „HAIR” (1979),
reż. Miloš Forman
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Festiwalowy Konstancin
W tym roku nie zabraknie także
dorocznych festiwali. W niedzielę, 8 lipca na targowisku
przy al. Wojska Polskiego odbędzie się II Festiwal Hip-Hop
Konstancin. Na scenie będziemy
mogli usłyszeć i zobaczyć lokalnych wykonawców oraz czołowe ekipy z Polskiej Rap sceny.
W programie rówież warsztaty
graffiti, moda streetwear i wiele
innych atrakcji. W weekend 14
i 15 lipca Jazz Zdrój Festiwal,
czyli wyjątkowe wydarzenie
muzyczne poświęcone pamięci
wybitnego jazzmana, Louisa
Armstronga. Festiwal odbywający się latem w konstancińskim
Parku Zdrojowym jest jedną
z największych imprez tego
typu na Mazowszu. Zabrzmi
klasyczny jazz, nawiązujący do
czasów powstania letniska.
Jak co roku lato pożegnamy
321 Impro Festiwalem. Tegoroczna, VIII edycja odbędzie

W niedzielę, 24 czerwca od godz. 15.00 zapraszamy na wyjątkowy Piknik z okazji otwarcia nowego
Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Aż do późnego wieczora
zakończonego pokazem fajerwerków, będą atrakcje dla całej rodziny, koncerty, występy, zawody
sportowe, unikalne artefakty i jedyna możliwość poznania ratusza. Mieszkańcy: zabierzcie
rodzinę, znajomych i przybywajcie zobaczyć, co w Ratuszu dziać się będzie!

niedziela, 24 czerwca 2018, godz. 15.00-22.00
ul. Piaseczyńska 77
14 i 15 lipca zapraszamy na Jazz Zdrój Festiwal czyli wyjątkowe wydarzenie
muzyczne poświęcone pamięci wybitnego jazzmana, Louisa Armstronga, fot. KDK

się pod hasłem „Powrót do przyszłości”. Jeśli jesteście gotowi na
wyjątkową podróż wehikułem
czasu, nie może was zabraknąć. Jest to jedyny teatralno-kabaretowy festiwal w Polsce,
podczas którego publiczność
decyduje o przebiegu spektakli,

Wakacyjne wydarzenia
w bibliotece

na żywo współtworząc je wraz
z aktorami. To najwyższej próby
spotkanie z teatrem, gwarantujące publiczności wiele niepowtarzalnych i wyjątkowych
przeżyć oraz świetną zabawę.
Zapraszamy.

ZAPRASZAMY

W okresie wakacyjnym Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie serdecznie zaprasza mieszkańców do odwiedzin
w naszych placówkach oraz do udziału w organizowanych przez
nas wydarzeniach.
n Dyskusyjny Klub Książki w Filii w Skolimowie zaprasza:
- 25.06.2018 r. godz. 18.00 spotkanie, na którym będzie omawiana książka Barbary Demick
– ,,Światu nie mamy czego
zazdrościć”;
- 16.07.2018 r. godz. 18.00 dyskusja dotycząca książki Marcina
Wichy  –  ,,Rzeczy, których nie
wyrzuciłem”;
- 27.08.2018 r.   godz. 18.00 podziel się swoimi refleksjami po
przeczytaniu książki Umi Sinha
,,Miejsce na ziemi”.
n Biblioteka Główna przy ul.
Świetlicowej 1 zaprasza miłośników oraz amatorów gry
w scrabble w każdy piątek lipca
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i sierpnia na ,,Scrabble w bibliotece’’ w godz. 15.30-17.30.
n Filia Skolimów przy ul. Moniuszki 22B  zaprasza najmłodszych czytelników na Wakacyjny
Tydzień w Bibliotece. Spotkania
z cyklu ,,Co można robić w bibliotece’’ odbywać się będą w dniach
06 - 10 sierpnia w godzinach
10.00 - 12.00.
n Zachęcamy również do
udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez
Bibliotekę w dniach 1 lipca-31
sierpnia pt. ,,Zabierz książkę na
wakacje’’. Konkurs polega na
sfotografowaniu się z książką
w wakacyjnej/letniej scenerii.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 4 września.

e-mail: jeziorna@bibliotekakonstancin.pl
biuro@bibliotekakonstancin.pl
www.bibliotekakonstancin.pl

A dziać się będzie tej niedzieli
wiele! O czym poinformować
będzie można, wysyłając rodzinie w Szczebrzeszynie czy przyjaciółce mieszkającej w Wólce,
okolicznościową kartkę z wizerunkiem Ratusza i unikalnym
znaczkiem pocztowym, na którym również nasz Ratusz prezentuje się dumnie. A że otrzymać
kartkę w dzisiejszych czasach to
rzadkość, skorzystajcie z okazji
i sprawcie przyjemność rodzinie
i bliskim.
Chętni własnoręcznie czy przy
pomocy sąsiada, wybiją monetę,
także wyjątkową i okolicznościową, i zabiorą na pamiątkę,
aby wnukom pokazywać, iż
byli tu tego dnia. Ozdobią   też
rysunkiem Ratusza otrzymaną
koszulkę i nosić ją będą z dumą
przez lato całe.

w mieszance światowych przeo Ratuszu chcielibyście, ale nie
bojów. Całość, do wielkiego finału
wiedzieliście kogo zapytać. W saw postaci wieczornego pokazu
mym Ratuszu na stoiskach pofajerwerków, poprowadzi „dwójszczególnych wydziałów, będzie
kowa’ pogodynka, prezenterka
można złożyć wniosek o Kartę
programu „Pytanie na śniadanie”
Mieszkańca, Kartę Seniora,
Aleksandra Kostka, prywatnie
otrzymać Kopertę Życia czy domieszkanka naszej gminy.
wiedzieć się o Budżecie Obywatelskim. Radni Rady Miejskiej
O tym, jak żyć w zgodzie ze
Konstancin-Jeziorna serwować
środowiskiem naturalnym,
i jak ważne są codzienne, drobne
będą samo zdrowie w sokach
i smacznych ciasteczkach.
działania, dowiedzieć się będzie
Jedyny taki dzień, na który
można w specjalnej Eko Strefie
czekaliśmy od 120 lat – PikRatusz. Czy można samodzielnie
nik otwarcia nowego Ratuwytworzyć prąd, niezbędny do
sza. Jeżeli was nie będzie, jak
obejrzenia filmu? Czy wiesz, co
wytłumaczycie to dzieciom
się dzieje z tym, co wrzucasz do
i wnukom?
kosza, a nie jest piłką do koszykówki? A czy wiesz, że jesteś nie
tylko tym, co jesz, ale także tym,
Program Pikniku,
czym oddychasz? W Eko Strefie
24 czerwca 2018 roku:
Ratusz będzie mobilne centrum
n godz. 15.00 -16.00 – rozpoczęcie i powitanie gości, prezentacja
edukacji ekologicznej, kino bez
atrakcji i programu, muzyczne
prądu, przestrzenna gra planshow DeeDee & Tonio
Wyjątkowe atrakcje
szowa i wystawa.
n godz. 16.00- 17.00 – konkurs
Nie tylko dla tych, co ubierają
w niezwykłym Ratuszu
rodzinny z nagrodami, filmowe
Nudzić nie będą się dzieci, nasię na sportowo będą turnieje
hity w wykonaniu dzieci z Tęczowet w przypadku niepogody.
badmintona i crossmintona (gra
wego Przedszkola w Mirkowie
Będzie wielkie muzyczne show
dla szybkich i bardzo szybkich).
Czy podejmiecie wyzwanie szyboraz tańce narodowe w wykow wykonaniu DeeDee & Tonio,
naniu dzieci z przedszkola KoloEKO Papugi Pleciugi oraz pokaz
kiej lotki? Dla najlepszych czekają
rowe Kredki w Oborach, popisy
ogromnych mydlanych baniek.
nagrody.
uczniów Studia Piosenki z konNiespodzianki czekają także na
Warto w tym dniu przybyć do
stancińskiej Szkoły Muzycznej
uczestników innych konkursów
Ratusza na swoich pojazdach:
i zabaw. A są to m.in. kontenery
n godz. 17.00-18.00 – teatrzyk,
rowerach, hulajnogach czy degry i zabawy dla dzieci EKO Paskorolkach i sprawdzić znajona odpady, karnety na gratisowe
puga Pleciuga
mość poruszania się po drogach
przejazdy Konstancińskim RoweW programie:
zwiedzanie Ratuszarem
z burmistrzem
• własnoręcznie
wybita moneta z Ratuszem
n godz. 18.00 - 19.00 – konkurs
gigantycznego miasteczka roMiejskim, gadżety promo• okolicznościowa
pocztowa
ze znaczkiem
• konkursy z nagrodami
Eko Strefa
Ratusz: gry
rodzinny z •nagrodami,
pokaz
werowego. Na kartka
scenie przed
racyjne
Gminy Konstancin-Jeziorna.
Egurrola Dance
Studio
tuszem
zobaczymy:
występy
i zabawy,
kino
„bez prądu”
• miasteczko ruchu drogowego • muzyczne
show
DeeDee & Tonio
n godz. 19.00
– 20.00 –uczniów
koncert Szkoły
z konstancińskich
Zwiedzanie
ratusza
• EKOdzieci
Papuga
Pleciuga •przedwystępy
konstancińskich
przedszkolaków
• popisy
zespołu Tula Made i hit Walczyk
szkoli, pokazy grupy Egurrola
z burmistrzem
Muzycznej
pokazypopisy
Egurrola
Dance Studio
zespół Tula
Made
o Konstancinie • turnieje
Jedyną i •wyjątkową
okazją
bę- i hito Walczyk
Konstancinie
Dance• Studio,
uczniów
badmintona
i crossmintona
• potańcówka
z zespołem
No i Dobrze
fajerwerki– nad
Ratuszem
dzie możliwość
zwiedzania
n godz.• 20.00-21.30
wyniki
Studia Piosenki
z konstancińskiej Szkoły Muzycznej, Tula
Ratusza wraz z burmistrzem
konkursów i potańcówka z zeMade z Walczykiem o KonstanKazimierzem Jańczukiem. Dowiespołem No i Dobrze
Organizator:
Partnerzy:
Patronat medialny:
cinie oraz zespół No i Dobrze
cie się wszystkiego, co wiedzieć
n godz. 21.30 – fajerwerki
Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

Komisariat Policji
w Konstancinie-Jeziornie
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niedziela, 24 czerwca 2018, godz. 15.00-22.00
Piaseczyńska
77 15.00-22.00
niedziela, 24ul.
czerwca
2018, godz.
ul. Piaseczyńska 77
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