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Dlaczego referendum?
28 maja 2017 r.

10 kwietnia br. na nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej Konstancina-Jeziorny podjęto jednogłośnie uchwałę o przeprowadzeniu gminnego
referendum. Wszyscy, uprawnieni do głosowania, mieszkańcy naszej gminy, już 28 maja będą
mogli wyrazić swoje stanowisko, odpowiadając
„tak” lub „nie” na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za
tym, żeby m. st. Warszawa jako metropolitalna
jednostka samorządu terytorialnego objęła
Gminę Konstancin-Jeziorna”
Ogłoszenie referendum gminnego jest efektem dalszego procedowania w Sejmie poselskiego projektu
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
mimo druzgocącej krytyki ze strony wszystkich
samorządów, których ten projekt dotyczy. Rada
Miejska Konstancina-Jeziorny również zajęła negatywne stanowisko w sprawie tego projektu,
podejmując stosowną uchwałę w dniu 8 lutego br.
W opinii samorządowców złożony w Sejmie projekt
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
nie ma na celu usprawnienia współdziałania samorządów i ułatwienia życia mieszkańcom Warszawy
i okolicznych gmin, lecz podyktowany jest jedynie
motywami politycznymi. Projekt ten zakłada utworzenie molocha organizacyjnego obejmującego terytorium większe niż Londyn, Paryż, czy Berlin.
Nie jest to projekt w istocie o utworzeniu metropolii
lecz o stworzeniu Mega Warszawy, do której zostaną włączone, bez pytania ich o zdanie, ościenne
33 gminy.
Przy okazji projekt ten likwiduje powiaty, do których należą włączane do obszaru metropolitalnego
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gminy, rozrywając tym samym tradycyjne więzy
społeczne, gospodarcze i kulturowe, które do tej
pory łączyły je w ramach tych powiatów.
Projekt ustawy pomija dotychczasowe dobre formy
współpracy m. st Warszawy i gmin ościennych Obszaru Metropolitalnego Warszawy, zdefiniowanego
w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
(projekt PROM), w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego, dotyczących obecnej puli środków
Unii Europejskiej i porozumień komunikacyjnych,
które sprawiają, że warszawski ZTM obsługuje np.
Gminę Konstancin-Jeziorna.
Metropolia warszawska de facto bowiem istnieje.
Władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły
przecież w 2013 roku deklarację współpracy, na
zasadach partnerskich, a w 2014 roku szczegółowe
porozumienie o współpracy metropolitalnej, szanując niezależność i podmiotowość każdej jednostki
samorządu terytorialnego.
Gminy współpracują też obecnie z własnej inicjatywy, tworząc lokalne, celowe stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego, jak choćby
Stowarzyszenie Gmin Zlewni Rzeki Jeziorki czy
wspólnego zagospodarowania turystycznego Urzecza. Pokazuje to, że rozwój metropolii warszawskiej
jest możliwy także przy zachowaniu pełnej autonomii gmin wchodzących w jej skład - autonomii,
której ograniczenie przewiduje projekt ustawy.
Zamiast doskonalić i wspierać te właśnie wspólne
działania projekt procedowany w Sejmie proponuje zburzyć to co funkcjonuje i zastąpić całkowicie
nowym ustrojem m. st. Warszawy, w myśl hasła:
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„Jak nie może być lepiej, to niech
będzie inaczej”.
Projekt ustawy o ustroju m. st.
Warszawy nie został poprzedzony analizami finansowymi.
Nie wiadomo z jakich źródeł
miałyby być finansowane tzw.
zadania metropolitalne? Nie
analizowano również wpływu
tej ustawy na pozyskiwanie funduszy unijnych, na wysokość „janosikowego”? Nie wiemy także,
jakie konsekwencje rodzi ustawa
dla procedur rejestracji pojazdów? Gdzie miałyby być wydawane pozwolenia na budowę?
Czy wraz z wejściem w życie
ustawy, strategie rozwoju gmin
wchodzących w skład metropolii
zostaną utrzymane? Dziesiątki
fundamentalnych pytań, na
które nie ma odpowiedzi.
Rzekomym celem tej projektowanej ustawy, jest troska
o zwiększenie efektywności zarządzania metropolią. Jest jednak dokładnie odwrotnie: nowy
projektowany ustrój metropolii
warszawskiej sprowadza się do
stworzenia ogromnego terytorialnie molocha, czemu nie towarzyszą racjonalne rozwiązania
prawne, finansowe i organizacyjne umożliwiające skuteczne
zarządzanie tym nowo wykreowanym organizmem.
Dla Gminy Konstancin-Jeziorna
jest to projekt, który niesie ze
sobą dodatkowo niebezpieczeństwo utraty uzdrowiskowego
statusu naszej gminy. Skoro nie
wiadomo, czy i do kiedy studium
rozwoju gminy będzie dokumentem obowiązującym, to nie
ma żadnej gwarancji, że przyszłość naszego uzdrowiska jest
zabezpieczona.
Wskazywany w projekcie ustawy,
jeden z głównych powodów rzekomej konieczności jej wprowadzenia tj. metropolitalny
system komunikacyjny, oparty
o porozumienia pomiędzy m. st
Warszawa, a okolicznymi samorządami lokalnymi, działa już od
wielu lat. Od 2007 roku funkcjonuje w metropolii jednolity system
taryfowy komunikacji publicznej,
który jest konsekwentnie rozszerzany. Gmina Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna

również ma podpisane takie porozumienie, a biorąc pod uwagę planowane w sierpniu tego roku oddanie do użytku ul. Nowokabackiej, zamierza uruchomić dodatkowo z Konstancina-Jeziorny wahadłowy autobus do
stacji metra Kabaty. Skróci to czas dojazdu do warszawskiego metra do
12-15 minut i spowoduje, że wielu mieszkańców dojeżdżających do stolicy
wybierze komunikację zbiorową. Rozumieją to obecne władze Warszawy,
widząc w tym wspólny interes. To jest dobry przykład współdziałania,
przy zachowaniu podmiotowości.
W prawidłowo prowadzonym procesie legislacyjnym złożenie do
Sejmu projektu ustawy winno być poprzedzone rzetelnymi analizami
jej przyszłych skutków i prawdziwymi partnerskimi konsultacjami
z zainteresowanymi. Ten projekt został wniesiony do Sejmu nagle,
w trybie inicjatywy poselskiej, co z założenia, prawdopodobnie z premedytacją, formalnie nie wymagało konsultacji społecznych.
Wobec powszechnych protestów i krytyki ze strony samorządowców
i mieszkańców zorganizowano fasadowe konsultacje, nie odzwierciedlające w najmniejszym stopniu opinii wszystkich obywateli, których
projektowane zmiany dotyczą. W tak ważnej sprawie mieszkańcy mają
prawo wypowiedzieć się w referendach.
W Legionowie takie referendum już się odbyło, a wiele innych gmin
zamierza je przeprowadzić w maju lub w czerwcu.
Każdy z nas, mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna będzie miał
szansę wypowiedzieć się i zagłosować zgodnie ze swoim przekonaniem już 28 maja.
Skorzystajmy z tej szansy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
Andrzej Cieślawski
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UCHWAŁA
NR 477/VII/29/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3. art. 4. art. 9
ust. 1 i 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz.U.
z 2016 r. poz. 400) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia przeprowadzić referendum
gminne dotyczące objęcia Gminy Konstancin-Jeziorna przez m. st. Warszawę w związku
z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Ustala się następującą treść pytania
referendum:
„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu Terytorialnego, objęła Gminę
Konstancin-Jeziorna”.
2. Pod pytaniem referendalnym umieszczone
będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.
§ 3. Referendum odbędzie się w dniu 28
maja 2017 roku. w godzinach od godz.
7:00 do godz. 21:00.

§ 4. 1. Kalendarz czynności związanych
z przeprowadzeniem referendum określa zał.
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór karty do głosowania stanowi zał.
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wzór nakładki na kartę do głosowania, sporządzoną w alfabecie Braille’a stanowi zał.
nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwał a
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego oraz bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10
kwietnia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
UZASADNIENIE

do uchwały nr 477/VII/29/2017
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego.
Wobec zamiaru objęcia Gminy Konstancin-Jeziorna przez m. st. Warszawę i utworzenia
metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, uważa się za stosowne, aby mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września
2000 r. o referendum lokalnym wyrazili swoją
wolę w wyżej wymienionym zakresie w głosowaniu referendalnym.
Wprowadzenie proponowanych zmian ogranicza suwerenność podstawowych jednostek
samorządu terytorialnego, jakimi są gminy.
Dodatkowo uzdrowiskowy status gminy Konstancin-Jeziorna może po włączeniu jej do miasta stołecznego Warszawy zostać utracony
wobec ograniczenia podmiotowości gmin
wchodzących w skład projektowanej aglomeracji warszawskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
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Kalendarz
czynności związanych
z przeprowadzeniem referendum gminnego
zarządzonego na dzień 28 maja 2017 r.
Data wykonania czynności

Treść czynności

Kampania referendalna rozpoczyna się
z dniem podjęcia uchwały przez
Radę Miejska Konstancin-Jeziorna
i ulega zakończeniu na 24 godziny
przed dniem referendum

Kampania referendalna służąca wyjaśnieniu istoty problemu
rozstrzyganego w referendum, treści postawionego pytania,
prezentowaniu stanowisk.

Do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zamieszczenia
w BIP informacji o numerach i granicach obwodów glosowania
oraz o wyznaczonych siedzibach komisji właściwych dla
glosowania korespondencyjnego i lokalach dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych
do udziału w referendum.

Do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zgłaszanie kandydatów do Gminnej Komisji ds. Referendum

Do dnia 2 maja 2017 r.

Powołanie przez Radę Miejska Konstancin-Jeziorna Gminnej
Komisji ds. Referendum do przeprowadzenia referendum
gminnego. Skład komisji i jej siedziba podlega niezwłocznemu
ogłoszeniu na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Do dnia 5 maja 2017 r.

Zgłaszanie kandydatów
do Obwodowych Komisji ds. Referendum

Do dnia 6 maja 2017 r.

Powołanie przez Gminna Komisję ds. Referendum
Obwodowych Komisji ds. Referendum.

Do dnia 8 maja 2017 r.

Zgłaszanie Burmistrzowi przez uprawnione osoby do udziału
w referendum zamiaru glosowania korespondencyjnego,
w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Do dnia 8 maja 2017 r.

Sporządzenie spisu mieszkańców uprawnionych do udziału
w referendum.
Podanie informacji o sporządzeniu spisu mieszkańców
uprawnionych do udziału w referendum oraz o miejscu i czasie
jego udostępnienia.
Wyłożenie spisu mieszkańców uprawnionych
do udziału w referendum do publicznego wglądu
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Do dnia 18 maja 2017 r.

Przyjmowanie wniosków o sporządzenie
pełnomocnictwa do głosowania.

Od dnia 8 maja 2017 r.
do dnia 19 maja 2017 r.

Sprawdzenie przez wyborców list i składanie wniosków
o uzupełnienie wykazu wyborców.

Do dnia 27 maja 2017 r.

Przekazanie przewodniczącym
Obwodowych Komisji ds. Referendum
spisów mieszkańców uprawnionych do glosowania.

Dnia 28 maja 2017 r.

Glosowanie (7.00 - 21.00)

5

/ RADA MIEJSKA /

XXVIII i XXIX sesja Rady Miejskiej
29 marca odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna, podczas której radni w 21.
uchwałach zajęli się m.in. finansami gminy, dostosowaniem sieci szkół gminnych do nowego ustroju
szkolnego oraz przystąpieniem do „Ogólnopolskiej Karty Seniora”.
Finansów gminy dotyczą uchwały:
n w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok
2017 (uchwała nr 455/VII/28/2017)
n w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
(uchwała nr 456/VII/28/2017)
n w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu
Gminy nadwyżki środków (uchwała nr 457/VII/28/2017)
Oświata, zdrowie i sprawy społeczne są
przedmiotem uchwał w nast. sprawach:

n dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe (uchwała nr 458/
VII/28/2017)
n wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr
459/VII/28/2017)
n powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 460/
VII/28/2017)
n uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017
roku (uchwała nr 461/VII/28/2017)
n przystąpienia Gminy Konstancin-Jeziorna do
Programu „Ogólnopolska Karta Seniora edycja
Konstancin-Jeziorna” (uchwała nr 462/VII/28/2017)
Gminne nieruchomości i miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego są treścią
uchwał w sprawach:

n wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej
w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 463/VII/28/2017)

n wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym
budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna
przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie
(uchwała nr 464/VII/28/2017)
n nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mostowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działki
ewidencyjne numer 3/5, 32/1, 38/1 z obrębu 03-08
(uchwała nr 465/VII/28/2017)
n nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mostowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 3/6, 32/2 z obrębu 03-08 (uchwała
nr 466/VII/28/2017)
n wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Konstancin-Jeziorna,
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mariana Jaworskiego 18, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer
10/27 z obrębu 02-02 (uchwała nr 467/VII/28/2017)
n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 0306 w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 472/
VII/28/2017)
n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego - etap
1 (uchwała nr 473/VII/28/2017)

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy, 05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32, tel. 22 756 48 10
Nakład: 10 000 egz.
Adres redakcji: ul. Warszawska 23, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 201 19 74
e-mail: promocja@konstancinjeziorna.pl
ISSN 2543-9723

6

Redakcja: Agnieszka Jarzębska-Isio, Grzegorz Żurawski
Redaktor naczelny: Joanna Muszyńska-Dziurny
Współpracują: Agnieszka Podolecka, Patryk Siepsiak,
Grzegorz Traczyk

Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania niezamówionych materiałów.

/ RADA MIEJSKA /
n wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę
Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na
rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej
numer 52/31 w obrębie 0015 Obory-Łyczyn, gmina
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 470/VII/28/2017)
Nadaniu nazw ulic dotyczą uchwały:

n w miejscowości Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 468/VII/28/2017)
n w miejscowości Borowina, gm. Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 469/VII/28/2017)
Inne przyjęte uchwały dotyczą spraw:

n zmiany uchwały Rady Miejskiej KonstancinJeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków
i zasad korzystania z tych obiektów (uchwała nr
471/VII/28/2017)
n rozpatrzenia skargi na działania sołtysa wsi
Cieciszew w przedmiocie odmowy wynajęcia

lokalu wraz z zapleczem kuchennym w świetlicy wiejskiej w Cieciszewie (uchwała nr 474/
VII/28/2017)
n rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza
Gminy Konstancin- Jeziorna w przedmiocie
odmowy odpłatnego umieszczania informacji
o działalności kancelarii prawnej na jednym
z przystanków należących do gminy Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 475/VII/28/2017)
n zmiany uchwały Nr 4/VII/2/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 grudnia 2014r.
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 476/VII/28/2017)
Nadzwyczajna, XXIX sesja Rady Miejskiej
która odbyła się 10 kwietnia, poświęcona
była tylko jednej sprawie, ale jakże ważnej
dla przyszłości naszej gminy.
W uchwale nr 477/VII/29/2017 radni postanowili o przeprowadzenia w dniu 28 maja br. referendum gminnego dotyczącego objęcia Gminy
Konstancin-Jeziorna przez m.st. Warszawę,
w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu.

Bieżące informacje burmistrza
n Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk,
podpisał z wyłonionymi w przetargach wykonawcami umowy
na realizację następujących
zadań:
- z firmą „South Stream” S.A.
z Kotorydza w gminie Tarczyn,
na równanie i profilowanie
dróg o nawierzchni gruntowej
na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku, za
kwotę 344 216,37 zł.
- z firmą Cermabet-Probet Sp.
z o.o. z Prac Dużych w gminie
Złotokłos, na remonty cząstkowe nawierzchni drogowych
z elementów betonowych na
terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku,
za kwotę 202 820,85 zł.
- z firmą Budwex Mieczysław
Wasilewski, na budowę sieci
oświetlenia drogowego ulicy
Topolowej w Kawęczynku-Borowinie (na odcinku od ul. Zaleśnej do ul. Gruntowej), za kwotę
137 829,89 zł

- z firmą ETC Sp z o.o. z Olkusza na budowę sieci oświetlenia
drogowego ulicy Źródlanej, za
kwotę 247 481,51 zł
- z firmą ETC Sp z o.o. z Olkusza
na przebudowę oświetlenia drogowego na Osiedlu Grapa (droga
wewnętrzna od ul. Kopernika
do ul. Mickiewicza), za kwotę
172 251,59 zł

n Trwa opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących remontu dróg gminnych
w zakresie położenia nakładek
asfaltowych:
- drogi w Kępie Okrzewskiej oraz
drogi Habdzinie – opracowuje
firma „Alkbud” – Usługi Inwestycyjne Leszek Kamiński, z Serocka
- ulicy Poziomkowej w Borowinie,
drogi w Habdzinie oraz Okrzeszynie - opracowuje Janusz Goss,
z Konstancina-Jeziorny.

nr 1 wraz z ogrodzeniem przy
ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie. Prace remontowe wykona konsorcjum firm: Mat-Bud
Sebastian Matuszak i Zakład
Ogólnobudowlany Henryk Matuszak z Orli, gmina Ostrów Wielkopolski. Koszt zaplanowanych
działań to 179 580,00 zł. Firma
wykonawcza udzieli zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji
na wykonane prace.

n Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące remontu budynku przedszkola
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n Po unieważnieniu przetargu
na wyłonienie wykonawcy placu
zabaw na Osiedlu Mirków, ogłoszony został kolejny przetarg.
Czekamy na oferty i wyłonienie
wykonawcy.
n Firma Pol Dróg Sp. z o.o. z Warszawy przystąpiła ponownie do
remontu ulicy Bielawskiej na
odcinku od Ronda im. Armii
Krajowej do torów kolejowych.
Firma ta w okresie od 18 października 2016 r. do 21 listopada 2016
r. prowadziła przebudowę tego
odcinka ulicy. Powołana przez
burmistrza komisja nie odebrała
tych prac, stwierdzając ich wykonanie niezgodnie z zawartą
umową. Gmina nie zapłaciła firmie Pol Dróg Sp. z o.o. ani jednej
złotówki, oraz wezwała do przebudowy ulicy zgodnie z rzeczoną
umową i zasadami budowlanymi.
Burmistrz zdaje sobie sprawę, że
może to stanowić utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców,
jednak każdy podmiot, który
chce realizować zadania na rzecz
Gminy Konstancin-Jeziorna, musi
być świadomy, że nadzór nad prowadzonymi inwestycjami jest dokładny i rzetelny, a zadanie musi
być wykonane profesjonalnie.

n Burmistrz podpisał umowę
z firmą FAL-BRUK Sp. z o.o. z Warszawy na kompleksową przebudowę ulicy Kasztelańskiej wraz
z budową kanalizacji deszczowej,
przebudową oświetlenia i rozbudową sieci wodociągowej. Ulica
otrzyma nową nawierzchnię
jezdni oraz chodniki wykonane
z kostki betonowej, a oświetlenie
zapewnią lampy LED na słupach
typu „pastorał”. Termin wykonania robót budowalnych ustalono do 10 lipca br., a zakończenie
realizacji inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą do
10 września br. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie 610 080 zł.
n Zakończono analizę projektów koncepcyjnych Parku
Urzecza w Kępie Okrzewskiej.
Kazimierz Jańczuk, Ryszard Machałek, Andrzej Trębicki i Tomasz
Gajek z Urzędu Miasta i Gminy
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Konstancin-Jeziorna, oraz Renata Dąbrowska, sołtys Kępy Okrzewskiej i Jolanta Grudzień, przewodnicząca Rady Sołeckiej, przy aktywnym wsparciu Maurycego Stanaszka, przekazali ostateczne uwagi do
projektu firmie PM Project z Brzezna, gmina Podegrodzie. Przekazane
uwagi ukierunkowujące projekt w stronę wzmocnienia prezentacji tradycji kulturowej Urzecza, mają zostać uwzględnione w ostatecznej koncepcji Parku, która zostanie zaprezentowana na początku czerwca br.

n Zmiany w komunikacji miejskiej stały się faktem: od 3 kwietnia
br. busy linii L15 oraz L28 jeżdżące w kierunku Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji w godz. 8.00 – 18.00, zatrzymują się przy skrzyżowaniu
ulicy Potulickich z ulicą Chodkiewicza i ulicy Wareckiej z Sue Ryder.

n Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania boiska rekreacyjnego zlokalizowanego przy oczku wodnym
w Konstancinie-Jeziornie (vis-à-vis C.H. Stara Papiernia). Na obszarze
o wielkości 29 x 17m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie
tłuczniowej, zlokalizowane będzie boisko do koszykówki oraz boisko
do mini piłki nożnej. Całość będzie otoczona ogrodzeniem panelowym
wysokim na 4m, a w strefie za bramkami, ogrodzeniem o wysokości
6m. Obiekt oświetlony zostanie za pomocą sterowanych zegarowo naświetlaczy LED usytuowanych na słupach. Na tym ogólnodostępnym
obiekcie wyposażenie, czyli bramki oraz kosze do koszykówki będą
„wandaloodporne”.
Boisko wykona firma „Giermakowska, roboty drogowe i brukarskie,
budowa kortów tenisowych” z Łęgonic Małych, gmina Odrzywół, za
kwotę 234 826,51 zł. Amatorzy rekreacji będą mogli korzystać z boisk
już w sierpniu tego roku.
n Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Piasecznie o pozwolenie na przebudowę
willi Kamilin, przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie. Po
przebudowie, w tej ujętej w gminnej ewidencji zabytków willi, znajdzie miejsce m.in. sala ślubów dla potrzeb mieszkańców gminy, sala
wystaw ekspozycji sztuki i archiwaliów zebranych przez gminę oraz
punkt informacji turystycznej o gminie i jej otoczeniu w formie punktu
handlowo-informacyjnego. Wszystkie pomieszczenia 1 piętra dostępne
będą bezpośrednio z hallu z klatką schodową i windą, umożliwiającą
dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Zagospodarowanie terenu wokół willi, poza przestrzenią służącą obsłudze instytucji
w nich zlokalizowanych będzie również stanowić swego rodzaju wejście do „Parku Zdrojowego” z alejkami, latarniami ławkami. Na terenie
zostanie zachowane historyczne, charakterystyczne dla Konstancina,
ogrodzenie. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to czerwiec br.
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Całą rodziną na rower

W połowie kwietnia powrócił po zimowej
przerwie Konstanciński Rower Miejski, a od 1
czerwca w Parku Zdrojowym na najmłodszych
czekać będzie nie lada atrakcja – stacja z rowerami dla dzieci.
Na Dzień Dziecka nasi milusińscy otrzymają do
władz samorządowych Konstancina-Jeziorny wyjątkowy prezent. 1 czerwca w Parku Zdrojowym
uruchomiona zostanie stacja rowerowa dla dzieci.
Konstancin-Jeziorna jako pierwsza i jedyna spośród gmin okołowarszawskich będzie oferowała
wypożyczenie 10 rowerów dziecięcych. Stacja
rowerowa dla dzieci, która zostanie usytuowana
w Pasażu im. H. Sienkiewicza w Parku Zdrojowym,
jest spełnieniem potrzeb rodziców, chcących zwiedzać naszą malowniczą gminę na rowerach wraz
ze swoimi pociechami.
Konstanciński
Rower Miejski

Warto dodać, że burmistrz Kazimierz Jańczuk
dotrzymał danego słowa, i przed Świętami Wielkanocnymi uruchomił 5 stacji Konstancińskiego
Roweru Miejskiego. Są one kompatybilne z systemem warszawskim. Rowery są już dostępne
w naszym mieście 24 godziny na dobę, pomimo że
wiele osób wątpiło w sukces przedsięwzięcia z powodu konieczności trzykrotnego postępowania
przetargowego. Ostatecznie firma Nextbike Polska
wygrała przetarg na trzyletnią obsługę systemu
Konstancińskiego Roweru Miejskiego, tj. do 30
listopada 2019 roku, z którą to firmą burmistrz

podpisał stosowną umowę. 14 kwietnia br. uruchomiono 5 stacji, każda z 11 nowymi rowerami,
a 1 czerwca zostanie uruchomiona stacja z rowerami dla dzieci. Wszystko to za kwotę 299 874,00 zł.
Gdzie wypożyczyć rower?

Stacje rowerowe zlokalizowane są w tych samych
miejscach, co w poprzednim okresie funkcjonowania, uzgodnionych podczas społecznych konsultacji
przed trzema laty:
n Skolimów, ul. Prusa (przy Ośrodku Pomocy
Społecznej)
n Park Zdrojowy, Pasaż im. H. Sienkiewicza - (główna
aleja wejściowa do parku od ul. Piłsudskiego)
n Osiedle Grapa, ul. Wilanowska 1 (parking przy
poczcie)
n Mirków, ul. Mirkowska 39A (parking przy Wydziale Planowania Przestrzennego UMiG)
n Klarysew, ul. Warszawska (obok skrzyżowania
z ul. Mirkowską)
W przyszłym roku przybędzie kolejna stacja rowerowa, usytuowana przy ulicy Kolejowej obok Ronda
im. Armii Krajowej, dedykowana mieszkańcom
odwiedzającym nowy ratusz. Gmina KonstancinJeziorna poniesie koszty funkcjonowania systemu
Konstancińskiego Roweru Miejskiego w 2018 roku
w wysokości 347 155,20 zł (w tym uruchomienie nowej ww stacji rowerowej), a w 2019 roku
348 705,00 zł.
Zapraszamy na wycieczki rowerowe do malowniczej gminy Konstancin-Jeziorna, zarówno dorosłych, jak i dzieci.
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Będą pomosty dla kajakarzy
i miłośników przyrody
Już wkrótce kajakarze będą
mogli korzystać z pierwszego
z trzech zaplanowanych pomostów na rzece Jeziorce. Dzięki
nim, będzie można przycumować kajak i udać się na krótką
wycieczkę po Konstancinie-Jeziornie, lub podziwiać uroki
otaczającej nas przyrody.
Pierwszy w kolejności otwarcia
pomost, usytuowany będzie na
odnodze rzeki Jeziorki vis-à-vis
Centrum Handlowego Stara Papiernia. Dedykowany jest głównie kajakarzom, choć będzie miał
także dużą powierzchnię tarasu
widokowego. Obiekt o drewnianej konstrukcji, usytuowanej
na stalowych palach, realizuje
firma PPHU Kacperek Mariusz
Zalewski ze Szczecinka. - Pomost
był bardzo wyczekiwany przez
uczestników kajakowych spływów po Jeziorce. Dzięki niemu
znacznie łatwiej będzie teraz
kończyć trasę po malowniczej
rzece. - mówi Jacek Andrzejak,
który od 5 lat organizuje cieszące
się dużym powodzeniem spływy
po Jeziorce.
Drugi pomost znajdować się
będzie w Parku Zdrojowym na
wysokości Hugonówki, w której obecnie swoją siedzibę ma

Wizualizacja pomostu przy Konstancińskim Domu Kultury

Konstanciński Dom Kultury. Rekreacyjno-widokowa funkcja pomostu
z pewnością ucieszy zarówno spacerowiczów, jak również miłośników
kultury i sztuki, którzy licznie uczestniczą w organizowanych przez
KDK wydarzeniach. Główne wejście na pomost prowadzić będzie przez
dwa istniejące filary dawnej bramy wejściowej do willi. Konstrukcja
posadowiona na stalowych palach wbitych w dno rzeki, będzie wykonana z drewna dębowego. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i Wydziałem Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie, w celu uzyskania
decyzji wodno-prawnej umożliwiającej realizację inwestycji.
Bardzo ciekawie zapowiada się trzeci, a właściwie trzeci i czwarty
pomost, gdyż na tzw. stawie Gołąbka usytuowane będą dwa, typowo
kajakowe pomosty. Do stawu prowadzi struga od Jeziorki, więc kajakarze bez trudu dostaną się do pomostów, przy których jednocześnie
cumować będzie mogło 12 kajaków. Te dwa pomosty będą całkowicie
drewniane, usadowione na palach wbitych w dno. Trwają czynności
związane z uzgodnieniami, takie jak w przypadku pomostu przy Hugonówce. W tym roku oczekiwane jest otrzymanie decyzji zezwalającej
na posadowienie pomostów.

Nowe ceny biletów długookresowych
Informujemy posiadaczy Konstancińskiej Karty Mieszkańca korzystających z ulg na komunikację
publiczną, że od dnia 1 czerwca
2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wprowadza
w życie nową taryfę przewozową na
bilety długookresowe ważne w strefie 1+2 (z wyłączeniem drugiej strefy).
Bilety zakupione przed 1 czerwca nie stracą swojej ważności. Obok publikujemy tabelę biletów
z nowymi cenami.
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Rodzaj biletu

Cena
obecna

Cena od
1 czerwca

Bilet 30-dniowy imienny
normalny Warszawa +

196,00 zł

166,00 zł

Bilet 30-dniowy imienny
ulgowy Warszawa +

98,00 zł

83,00 zł

Bilet 90-dniowy imienny
normalny Warszawa +

482,00 zł

406,00 zł

Bilet 90-dniowy imienny
ulgowy Warszawa +

241,00 zł

203,00 zł
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Mniejsza kolejka oczekujących
na mieszkania socjalne
Mieszkania komunalne i socjalne, a w zasadzie ich brak
to problem każdej gminy. Jak
wygląda sytuacja w gminie
Konstancin-Jeziorna?
W 2011 roku gmina oddała do
użytkowania 105 nowych mieszkań, wybudowanych na osiedlu
Mirków. Inwestycja o wartości 14
milionów złotych, została sfinansowana z podatków wszystkich
mieszkańców gminy.
Komu należy przydzielić
mieszkanie?

To istota problemu. Ten, który
otrzymał lokal chwali władzę. Ci,
którzy nie otrzymali przydziału
mieszkania są rozżaleni, krytykują władzę i co poniedziałek
- kiedy to odbywają się spotkania burmistrza i jego zastępców
z mieszkańcami, starają się udowodnić, że to właśnie im należy
przydzielić lokal, a pozostali z kolejki mogą poczekać.
Czy gmina powinna rozdawać
mieszkania, czy pomóc tym,
którzy z różnych przyczyn nie
są wstanie sami rozwiązać tego
problemu? Burmistrz gminy
Konstancin-Jeziorna Kazimierz
Jańczuk uważa, że gmina jest zobowiązana w miarę swoich możliwości pomagać najsłabszym.
Ale jest zdecydowanie przeciwny
„rozdawaniu mieszkań”. Postanowił więc, dokładnie przyjrzeć się
temu zagadnieniu.
Kolejka
oczekujących stopniała

Liczba oczekujących rodzin na
mieszkanie przekroczyła 400
i każdy uważał, że skoro złożył
podanie, to właśnie jemu należy się przydział lokalu. Wnioskodawcy nie interesuje czy
gmina posiada wystarczające
zasoby mieszkaniowe i z czego je

sfinansuje. Burmistrz gminy zażądał więc od składających wnioski,
pisemnych dokumentów potwierdzających wysokość dochodów na 1
członka rodziny. Niektóre oświadczenia, budzące wątpliwość sprawdzono w Urzędzie Skarbowym. I co się okazało? Lista oczekujących na
mieszkanie zmalała do 52. Pozostałych wnioskodawców odrzucono,
gdyż ich dochody znacznie przekraczały obowiązujące w tym zakresie
normy. - Jedna z rodzin ubiegających się o przydział mieszkania, posiadała miesięczny dochód przekraczający kilkanaście tysięcy złotych
- mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Ale co szkodzi złożyć podanie.
W tej gminie królował pogląd, że niektórym „klanom rodzinnym” zawsze
należało się i należy mieszkanie od gminy. Koniec z tym. W latach 20152016 rozpoczęły się eksmisje, będące realizacją wyroków sądowych za
niepłacenie czynszu. I nikt (a wykonano około 30 eksmisji) nie przyjął
lokalu tymczasowego wskazanego przez gminę. Oznacza to, że eksmitowane osoby miały gdzie mieszkać. Niektórzy nieuczciwi lokatorzy,
bez żadnych skrupułów, przydzielone mieszkania wynajmowali innym,
pobierając opłaty.
Problemy z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi nie należą do łatwych. Każdy przypadek jest szczegółowo analizowany przez komisję
mieszkaniową, która dokonuje wizji lokalnych, sporządza opinię i przekazuje ją burmistrzowi.
Przywrócono normalność w zakresie polityki mieszkaniowej

W ostatnich dniach 2016 roku, sześciu rodzinom, zostały przydzielone
mieszkania. Na początku 2017 roku ogłoszono przetarg na remont
kolejnych sześciu mieszkań. W najbliższym czasie Komisja Mieszkaniowa dokona weryfikacji listy oczekujących i przedłuży burmistrzowi
wniosek o przydział mieszkania właśnie dla sześciu rodzin. Oznacza
to, że z listy 52 rodzin oczekujących na mieszkanie, 12 je otrzyma,
a na liście pozostanie 40 rodzin. Z analizy prowadzonej przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMiG wynika, że jeszcze w tym roku
zaspokojonych zostanie 15 rodzin. Systematyczna i twarda polityka
mieszkaniowa burmistrza spowodowała, że ci, którym należało pomóc
są zadowoleni, a inni, których nieuzasadnione żądania nie zostały
zaspokojone krytykują dokładną weryfikację wniosków o przydział
mieszkania. Jedno jest pewne. W tej gminie przywrócono normalność
w zakresie polityki mieszkaniowej.
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Kontrola spalania odpadów

Temat jakości powietrza jest bardzo poważny,
bo to czym oddychamy ma istotny wpływ na nasze zdrowie. Niemal każdego dnia zimą, komunikaty na temat smogu, niepokoiły mieszkańców
całej Polski.
Gdzie tkwią przyczyny tak poważnych problemów
z jakością powietrza? Okazuje się, że wpływ na taki
stan rzeczy ma szereg czynników, a do głównych
należy zaliczyć ogólnie rozumianą komunikację
i spalanie paliw stałych, w tym często najgorszej
jakości węgla. Szczególnie trujące jest jednak spalanie odpadów w domowych instalacjach grzewczych.
Uwalnia ono do powietrza szkodliwe i rakotwórcze
substancje. Spalanie odpadów poza instalacjami
do tego przeznaczonymi oprócz zanieczyszczenia
atmosfery, zatruwa również wodę i glebę. Dlaczego?
Bo zbyt niska występująca w piecach domowych
temperatura spalania powoduje emitowanie mocno
zanieczyszczonych spalin, których oddziaływanie
na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców
jest bardzo szkodliwe.
Do najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia człowieka należy spalanie w przydomowych kotłowniach odpadów z tworzyw sztucznych, tj. butelek
typu PET, worków foliowych oraz opakowań po napojach takich jak soki i mleko, pozostałości z gumy,
mebli, czy lakierowanego lub nasączonego preparatami grzybobójczymi drewna.
Kontrole
Straży Miejskiej

W marcu ubiegłego roku konstancińscy strażnicy
miejscy uzyskali upoważnienia do kontroli nieruchomości i w ramach tych czynności szczególną
uwagę zwracają na rodzaj zgromadzonego do
11

celów grzewczych paliwa. Właściciele posesji są
także pouczani o obowiązującym zakazie spalania
odpadów w piecach i informowani o szkodliwości
takiego działania. Należy przypomnieć, że działania kontrolne prowadzone są w oparciu o art.
379 ustawy Prawo ochrony środowiska i kontrolujący uprawnieni są do wstępu przez całą dobę
na teren nieruchomości, na której prowadzona
jest działalność gospodarcza, oraz od 6.00 – 22.00
na pozostały teren.
W bieżącym sezonie grzewczym do Straży Miejskiej wpłynęło 108 zgłoszeń mieszkańców
i w każdym przypadku przeprowadzone zostały
kontrole nieruchomości. Strażnicy miejscy skontrolowali między innymi posesje przy ulicach: Batorego, Bielawska, Fabryczna Garbarska, Krzywa,
Lipowa, Mała, Paproci, Południowa, Świeża, Zgoda,
Zielona, Stawowa, Wilanowska, Jagiellońska, Sobieskiego, Piłsudskiego, Klonowa, Mirkowska, Narożna,
Niska, Ogrodowa. Ponadto przeprowadzono kontrole nieruchomości w sołectwach: Cieciszew, Dębówka, Turowice.
- Jednocześnie strażnicy miejscy dokonywali weryfikacji w zakresie dopełnienia obowiązku posiadania przez właścicieli posesji właściwych umów
i rachunków na usuwanie odpadów, wynikające
z obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. W sumie
takich kontroli przeprowadzono 436 - informuje
Komendant Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie Stanisław Grudzień.
Spalanie
odpadów jest wykroczeniem

Z uwagi na trwający okres grzewczy czynności
kontrolne będą kontynuowane zarówno na terenie
miasta jak i sołectw naszej gminy.
Należy podkreślić, że spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem. Zakaz odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów poza instalacjami spełniającymi określone
wymagania wynika z zapisów ustawy o odpadach,
czyli artykułu 71, który stanowi: „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów
podlega karze aresztu lub karze grzywny”.
Ale nie kara grzywny jest tu najgorsza. Należy pamiętać, że toksyczny wpływ zanieczyszczeń wydobywających się z naszych kominów na zdrowie
człowieka, może objawić się nawet po kilkudziesięciu latach, w postaci chorób płuc, czy chorób
nowotworowych. Prowadzone przez strażników
miejskich kontrole spalania, mają na celu uchronienie nas przed nieodpowiedzialnym postępowaniem
użytkowników nieruchomości.
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Profilaktyka zdrowotna
mieszkańców gminy
Szczepienia przeciw wirusowi
brodawczaka ludzkiego HPV,
profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry
oraz badania w zakresie schorzeń wzroku ze szczególnym
uwzględnieniem jaskry i zaćmy
– te wszystkie badania i zabiegi
realizowane są w ramach profilaktyki zdrowotnej w gminie
Konstancin-Jeziorna.
Dziewczęta urodzone w 2004 r.
i zamieszkałe na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień
przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego HPV. Szczepienia realizowane są w ramach „Programu
Profilaktyki Zdrowotnej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2016
- 2018”, finansowanego ze środków gminy Konstancin-Jeziorna.
Więcej informacji udziela realizator szczepień: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej, ul. Warecka 15A,
Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756
46 93, 22 754 42 02
Bezpłatne badania
w zakresie nowotworów skóry

Każdy pełnoletni, zameldowany
na stałe mieszkaniec gminy
Konstancin-Jeziorna, może skorzystać z bezpłatnych badań
w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów
skóry. Pozwoli to wykryć groźne
i uciążliwe choroby, czy uniknąć
trudnego leczenia.
Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów
skóry będzie realizowany w następujących placówkach: n 12
maja w godz. 10.00-18.00 oraz
18 maja w godz. 10.00-18.00:
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej,
Konstancin-Jeziorna, ul. Warecka 15A, tel. 22 756 46 93
n 14 maja w godz. 8.00-14.00

oraz 20 maja w godz. 8.00-14.00: Przychodnia Centrum Zdrowia, Konstancin-Jeziorna, ul. Pułaskiego 20B, tel. 22 735 00 36,
537 022 222 n 25 maja w godz. 10.00-16.00: Przychodnia Konstancin, Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 22, tel. 22 380 70 60;
Godziny wizyt w placówkach prosimy uzgadniać wcześniej telefonicznie lub osobiście. Przypominamy, iż bezpłatne badania dostępne
będą wyłącznie dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, którzy
ukończyli 18. rok życia.
Bezpłatne badania w zakresie schorzeń wzroku

Zameldowanych na stałe mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, którzy ukończyli 50. rok życia, zapraszamy na bezpłatne badania w zakresie schorzeń wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.
Program realizują następujące przychodnie zdrowia: n poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 12.00-18.00, od 1 kwietnia do 30
czerwca, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Bachurska, Konstancin-Jeziorna,
ul. Prusa 6, tel. 22 754 63 47 n 5 maja w godz. 13.30-18.30 oraz 26
maja w godz. 13.30-18.30: Przychodnia Centrum Zdrowia, Konstancin-Jeziorna, ul. Pułaskiego 20B, tel. 22 735 00 36, 537 022 222
n 22 maja w godz. 11.00-17.00 oraz 26 czerwca w godz.11.00-17.00:
Przychodnia Konstancin, Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 22,
tel. 22 380 70 60.
Godziny wizyt w placówkach prosimy uzgadniać wcześniej telefonicznie lub osobiście. Przypominamy, iż bezpłatne badania dostępne są
dla wyłącznie dla stałych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna,
którzy ukończyli 50. rok życia.
11

/ ZDROWIE /

W trosce o zdrowie mieszkańców
Usytuowana przy ul. Wareckiej 15A na Królewskiej Górze, Przychodnia Rejonowa nr 1 od
wielu już lat służy pomocą mieszkańcom Konstancina-Jeziorny i okolic. Mieści się w zabytkowej, modernistycznej willi otoczonej starym
drzewostanem, wśród którego w cieplejszych
miesiącach roku możemy cieszyć się wspaniałym
konstancińskim klimatem.
Do przychodni popularnie zwanej „Warecką” mieszkańcy mogą dotrzeć właśnie od strony ul. Wareckiej, gdzie tuż za bramą mieści się duży parking, lub
też od strony ul. Żółkiewskiego. W przestronnym,
jasnym holu ulokowana jest rejestracja, w której
wszelkich informacji udziela Małgorzata Ułańska
oraz pielęgniarki i położna. Pacjenci doceniają miłą
atmosferę i sprawną obsługę.
Nie ma potrzeby stać w kolejkach, gdyż termin wizyty u lekarza można ustalić telefonicznie. Dzwoniąc pod nr telefonu 22 756 46 93 możemy umówić
się na wizytę w dowolnym dniu od poniedziałku
do piątku.
Oferta „Wareckiej”
W przychodni na ulicy Wareckiej można skorzystać
z porady lekarza internisty Katarzyny Zaremba-Dunin, pediatry Moniki Kołodziejczyk-Majewskiej oraz
lekarzy rodzinnych Anny Wolfram-Tatarkiewicz
i Iwony Jakubczyk. Z porad specjalisty ginekologii i położnictwa dr Elżbiety Tołłoczko, każdego
dnia mogą korzystać ubezpieczone pacjentki oraz
wszystkie kobiety spodziewające się dziecka. Pacjentki są przyjmowane w dniu zgłoszenia. Dorośli i dzieci bardzo cenią usługi stomatologiczne
dr Marty Burszty. Wszystkie dzieci mogą skorzystać
z bezpłatnego lakierowania zębów jako profilaktyki
próchnicy.
Małym i dużym pacjentom zawsze gotowe są pomóc
pielęgniarki środowiskowo-rodzinne: Grażyna Czasak, Renata Janusz, Dorota Prędota oraz położna
Teresa Jankowska. Stomatologowi pomaga w pracy
higienistka stomatologiczna Anna Mierzejewska.
Pacjenci codziennie mogą wykonać tu badania
laboratoryjne, badanie spirometrii i EKG, a także
skorzystać z zabiegów. Osoby, których stan zdrowia
wymaga wizyty u lekarza w dniu zgłoszenia, zawsze
są przyjęci, choć niekiedy muszą trochę poczekać.
Pacjenci obłożnie chorzy, mogą skorzystać z wizyt
domowych lekarzy lub pielęgniarek.
Wszystkie zarejestrowane w przychodni noworodki
wraz z matkami, otoczone są opieką przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną. Także pacjentki
po operacjach ginekologicznych zawsze mogą liczyć
na pomoc.
Sprawny dojazd do pacjentów czy przewozy do
szpitala lub na niezbędne wizyty u specjalistów,

14

umów się na wizytę

22 756 46 93
gwarantuje własna karetka transportu sanitarnego, kierowana przez Jerzego Stolarskiego.
W przychodni od lat prowadzone są akcje służące
poprawie stanu zdrowia mieszkańców i wczesnemu
wykrywaniu chorób. – Zapraszamy panie w wieku
25 – 59 lat do wykonania bezpłatnej cytologii, jeżeli
od ostatniego badania minęły trzy lata. Badanie jest
bezbolesne, a może uratować życie – mówi dr Iwona
Jakubczyk, Dyrektor Przychodni Rejonowej nr 1.
A zdaniem pacjentów …

Rodzice małych dzieci podkreślają przytulny wystrój poradni pediatrycznej i domową, serdeczną
atmosferę. Dzieci przychodzą do lekarza, jak do kochanej cioci, i nawet szczepienie nie jest tak bolesne.
Wieloletni pacjent placówki pan Lech, przekonuje
z zapałem, że „Warecka” to najlepsza przychodnia
w powiecie piaseczyńskim. Tu zawsze można dostać się do lekarza, pielęgniarki miło i fachowo we
wszystkim pomogą, zawsze uśmiechnięte i usłużne.
Z niczym nie ma najmniejszego problemu. - Nie wyobrażam sobie, aby ta przychodnia przestała istnieć lub była przeniesiona w inne miejsce. - mówi
pan Lech. I to nie jest odosobnione zdanie, ale powszechna opinia pacjentów „Wareckiej”.
Przychodnia Rejonowa nr 1
ul. Warecka 15A
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22-756-46-93

e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl
www.przychodniakonstancin.pl
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Karta Seniora już od maja
Od maja mieszkańcy gminy
Konstancin-Jeziorna, którzy
ukończyli 60. rok życia mogą
bezpłatnie otrzymać lokalną
edycję „Ogólnopolskiej Karty
Seniora”. Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w Biurze Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy.
Decyzję o przystąpieniu gminy
Konstancin-Jeziorna do lokalnej
edycji Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” radni miejscy podjęli na marcowej sesji.
7 kwietnia burmistrz Kazimierz
Jańczuk podpisał w tej sprawie
porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO, które jest organizatorem programu. Dzięki
temu, mieszkańcy gminy, którzy
ukończyli 60. rok życia bezpłatnie otrzymają kartę upoważniającą do korzystania ze zniżek
i licznych promocji oferowanych
przez partnerów w całej Polsce,
a Konstancinowi-Jeziornie przyznano tytuł „Miasto Przyjazne
Seniorom”. Imienne karty będą
wydawane od 8 maja. Co trzeba
zrobić żeby ją otrzymać? Wystarczy wypełnić wniosek (formularze dostępne są w kancelarii
konstancińskiego ratusza przy
ul. Warszawskiej 32 - pok. nr.

4; Biurze Komunikacji Społecznej
przy ul. Warszawskiej 23 oraz do
pobrania na stronie www.konstancinjeziorna.pl), a następnie
złożyć go w magistracie. Seniorzy przystępując do programu
będą mogli korzystać z szeregu
ulg i udogodnień oferowanych
w ponad 700 punktach w całym
kraju. Na liście są m.in.: uzdrowiska, sanatoria, ośrodki zdrowotno-medyczne, instytucje
kulturalne - kina, teatry i muzea,
hotele, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, salony optyczne
(aktualny wykaz partnerów
oraz oferowanych przez nich
ulg i zwolnień publikowany jest
na stronie: www.glosseniora.pl).
W gminie Konstancin-Jeziorna
seniorzy na początek mogą liczyć na zniżki w wysokości:

Półkolonie 2017

5% na usługi oferowane przez
„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój”,
50% na udział w odpłatnych zajęciach i imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, 15% na zakup
biletów wstępu na imprezy kulturalne Konstancińskiego Domu
Kultury. Katalog ten nie jest zamknięty. Zapraszamy do współpracy firmy, przedsiębiorców
i organizacje pozarządowe, nie
tylko te lokalne. Po szczegóły zapraszamy na www.glosseniora.pl
lub do Biura Komunikacji Społecznej. Obecnie lokalną edycję „Ogólnopolskiej Karty Seniora” mają już
24 gminy, w tym m.in.: Ciechanów,
Dąbrowa Górnicza, Dzierżoniów,
Jastrzębie Zdrój, Kłodzko, gmina
Lębork, Nowe Miasto Lubawskie,
Rzeszów, Ustrzyki Dolne.

Dotychczas organizowane w gminie półkolonie trwały dwa tygodnie. Stwarzało
to wiele trudności i problemów rodzicom,
z zapewnieniem dzieciom należytej opieki podczas wakacji. Potrzeby te rozumie burmistrz i od
tego roku postanowił o zorganizowaniu półkolonii na dłuższy okres.
Terminy półkolonii:
26 czerwca - 7 lipca 2017 r. - Zespół Szkół nr 1
ul. Wojewódzka 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
10 - 21 lipca 2017 r. - Zespół Szkół nr 2 ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
24 lipca - 4 sierpnia 2017 r.- Szkoła Podstawowa
nr 6 Opacz 9, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Na półkolonie zapraszamy dzieci zamieszkałe
w gminie Konstancin-Jeziorna. Zapisy już się rozpoczęły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Odpłatność wynosi 200 zł i należy ją uiścić przy
zapisie. Dzieci na półkoloniach przebywają w godz.
8.00-17.00. W ramach wyżywienia zapewnione są:
drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
11

/ JUBILEUSZE /

100 lat Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skolimowie
W 1917 roku, kiedy z inicjatywy mieszkańców
Skolimowa, powstawała Ochotnicza Straż Pożarna, wyposażenie stanowiły dwa konne wozy
strażackie, garażowane w stodołach gościnnych gospodarzy. Dziś 40. osobowy zastęp skolimowskich strażaków ma do dyspozycji dwa
nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze,
stacjonujące w pomieszczeniach własnej remizy. Wszystko się zmieniło w OSP Skolimów,
wszystko... oprócz woli ratowania i niesienia
pomocy mieszkańcom.
Powstałe przed wybuchem I wojny światowej Towarzystwo Przyjaciół Skolimowa, zainicjowało i doprowadziło do utworzenia w sierpniu 1917 roku w willi
Casino, Skolimowskiej Straży Ogniowej Ochotniczej,
z zadaniami ochrony przed pożarami i klęskami żywiołowymi mieszkańców Skolimowa i okolic. Pierwszym komendantem skolimowskich strażaków był
Stanisław Pac.
Początkowo Straż funkcjonowała bez remizy, a będące na wyposażeniu dwa konne wozy strażackie
z ręcznymi pompami, stacjonowały w stodołach
gospodarzy ze Skolimowa.

1948 r. - straż ze Skolimowa na mercedesie

Własna remiza

Ze składek mieszkańców zakupiono grunt pod
przyszłą strażnicę i w 1930 roku stanęły mury
własnej remizy. Rok później, dzięki pomocy miejscowych rzemieślników i rolników oraz zaciągniętym pożyczkom, dokończono budowę strażnicy
i wybudowano wieżę obserwacyjną. Skolimowscy strażacy mieli wreszcie własne miejsce, ale
zaciągnięte na jego budowę długi spłacono dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej.
Bez strażackiego
samochodu do pożaru ani rusz

Pierwszy samochód dla skolimowskiej straży, został
zakupiony przez Towarzystwo Przyjaciół Skolimowa
na Targach Poznańskich około roku 1930. Był to wóz
strażacki marki Mercedes, z beczką i autopompą.
Dzięki temu pojazdowi, który służył aż do 1950 roku,
uratowano wiele skolimowskich domostw i dobytków mieszkańców. W miejsce wysłużonego Mercedesa, OSP Skolimów dostała od Komendy Głównej
Straży Pożarnej pojazd marki Fordson, niestety już
bez beczki. W tym czasie, ówczesny komendant OSP
Skolimów, płk pożarnictwa Ryszard Wilantowicz,
pozyskał z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przydział na samochód Star, motopompę oraz
16

Ochotnicy skolimowscy
i duma lat 50-tych - samochód marki Star

dużą ilość węży parciano-gumowych. Nowy sprzęt
spisywał się doskonale, a Fordsona przekazano strażakom z okolic Mławy. Kolejnym autem był 3-osiowy
International, który jednostka zakupiła od Kościoła
Metodystów. Samochód posiadał zbiornik z wodą
o pojemności aż 4000 litrów, co stanowiło bardzo
poważną siłę w walce z ogniem. W latach 1950-52
Ochotnicza Straż Pożarna w Skolimowie dysponowała dwoma, na ówczesne czasy dobrymi, wozami
bojowymi i drużyną dwudziestu ośmiu doskonale
wyszkolonych ochotników. Szkolenia prowadził
w czynie społecznym mieszkaniec Konstancina mjr
Meyer, z Komendy Głównej Straży Pożarnej. O wysokim stopniu wyszkolenia ochotników świadczyła
trzyminutowa gotowość do wyjazdu od momentu
włączenia syreny alarmowej oraz pierwsze miejsca zdobywane w powiatowych zawodach ochotniczych drużyn strażackich. W 1971 roku wycofano
z użytku obydwa wysłużone samochody, a w ich
miejsce straż otrzymała z Urzędu Gminy Jeziorna
specjalistyczny samochód strażacki Star 29, którym
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do akcji wyjeżdżano aż przez 33
lata. W roku 2007 spełniają się
marzenia skolimowskich strażaków i dzięki dotacji z Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymują nowiutki samochód ratowniczo-gaśniczy marki
Volvo. Drugim pojazdem, który
jednostka posiada od 2010 roku,
jest lekki samochód ratowniczy
Ford Transit.
… ale własna strażnica też
jest niezbędna

Wybudowana w latach 30. ubiegłego wieku strażnica w Skolimowie, od dawna wymagała
gruntownego remontu. W latach
2000-2004 ze zgromadzonych
przez OSP funduszy przeprowadzono kapitalny remont
strażnicy: naprawiono dach,
wymieniono okna, całą wewnętrzną stolarkę drzwiową,
założono ogrzewanie gazowe,
instalację wodną, a także wybudowano łazienki. W ubiegłym
roku, dzięki własnym środkom
oraz z ogromną pomocą sponsorów, udało się odmalować wnętrze, wymienić podłogę, a front
budynku zyskał nowy blask.
Ochotnicza Straż Pożarna w Skolimowie, na przestrzeni ostatnich
piętnastu lat, uczestniczyła w
wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także odegrała ważną
rolę w zabezpieczaniu gminy
podczas dwóch powodzi w roku
2007 oraz 2010. - Choć w nazwie
naszej jednostki jest określenie „straż pożarna”, to niesiemy
pomoc w bardzo różnych sytuacjach - mówi Justyna Ślusarczyk,
prezes OSP Skolimów. – Oprócz
walki z ogniem usuwamy skutki
nawałnic, powalone drzewa,
pomagamy przy wypadkach
samochodowych, a także wypompowujemy wodę z zalanych
budynków i terenów. W ubiegłym
roku wyjeżdżaliśmy do około 80
akcji ratowniczych.
Nie tylko walka z ogniem

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Skolimowie liczy 40
członków, w tym 5 kobiet oraz

Ochotnicza Straż Pożarna w Skolimowie w latach 30-tych i obecnie.

5 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. – Jestem bardzo dumna
z załogi OSP Skolimów, wysokich umiejętności strażaków i sprawności w działaniu. – mówi Justyna Ślusarczyk. – Ochotnicza Straż
Pożarna działa nie tylko jako zespół ratowniczy. W 100-letniej historii,
znaczącą rolę odegrała również orkiestra strażacka, która powstała
wraz z powołaniem do życia skolimowskiej Straży i do wybuchu II
Wojny Światowej składała się z 36 muzyków. Ich występy gromadziły
mieszkańców tu w strażnicy, a także uświetniały gminne i powiatowe
uroczystości. Po wojnie reaktywowano orkiestrę, która w okrojonym
składzie działa do dziś.
– W 2015 roku przeprowadziliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy
dla rodziny, która w pożarze straciła dosłownie wszystko – opowiada
prezes Ślusarczyk. – Zebraliśmy odzież, koce, pościel i produkty żywnościowe. Wielu mieszkańców Skolimowa przyłączyło się do akcji.
Podobną pomocą otoczyliśmy pewną rodzinę będącą w trudnej sytuacji
materialnej.
Z okazji doniosłego jubileuszu 100-lecia, wspaniałym skolimowskim
strażakom życzymy jak najmniej powodów do wyjazdów do akcji.
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/ KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY /

Festiwal Małych Form Teatralnych

Grand Prix w kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zdobył
spektakl „Kto pociąga za sznurki’’ Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej.

Pod koniec marca w Konstancińskim Domu Kultury odbył
się XIV Festiwal Małych Form
Teatralnych. Przez dwa dni publiczność obejrzała aż 16 różnorodnych spektakli.
W konkursie wzięło udział 8
spektakli, które przygotowali
uczniowie i nauczyciele z konstancińskich szkół. Oceniło je
jury, w którym zasiedli reżyser
Radosław Dunaszewski oraz
aktorzy Lidia Sycz oraz Leszek
Zduń. – Mieliśmy jak zwykle
trudne zadanie, chociaż obie
główne nagrody przyznaliśmy
dość jednomyślnie – ogłaszając
werdykt, przyznał przewodniczący jury Leszek Zduń. – Oba
spektakle wyróżniały się spójnością muzyki, słowa, gry aktorskiej, elementów ruchu, tematu
i w ogóle całego klimatu przedstawienia – dodał aktor.
ZS nr 1 i ZS nr 3 na podium

Grand Prix w kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
18

zdobyła sztuka Zespołu Szkół nr
1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego
przy ul. Wojewódzkiej, „Kto pociąga za sznurki’’. Autorką scenariusza i reżyserką spektaklu
jest jedna z uczennic - Antonina
Dobrowolska. W przygotowaniu
przedstawienia pomagała również nauczycielka Irena Kauczor.
Sztuka skłania do refleksji nad
życiem oraz rolami, które niekiedy w nim gramy. Miejscem
akcji jest teatr lalek, w którym
każda z kukiełek reprezentuje
różne, naganne postawy życiowe. Spektakl otrzymał także
nagrodę za charakteryzację oraz
za indywidualne kreacje aktorskie dla Joanny Górniaszek oraz
Maksymiliana Goska.
Natomiast w kategorii szkół podstawowych jurorom najbardziej
spodobał się spektakl „Druga
twarz’’, przygotowany przez
młodych aktorów z Zespołu
Szkół nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Bielawskiej
oraz nauczycielkę Agnieszkę
Bartosz-Goleniowską. Nagrodzono także Darię Długozimę,

Spektakl „Druga twarz” Zespołu Szkół
nr 3 przy ul. Bielawskiej zdobył Grand
Prix w kategorii szkół podstawowych

która w tej sztuce zagrała
główną rolę. Przejmujący spektakl opowiada o wyobcowaniu,
poszukiwaniu przyjaźni oraz
zagrożeniach, które mogą nieść
ze sobą znajomości na portalach
społecznościowych.
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Grupowe kreacje
Oprócz indywidualnych nagród dla aktorów jury wyróżniło także grupowe kreacje
w spektaklach „Baśniowy ambaras’’ Szkoły Podstawowej nr
4 w Słomczynie oraz „Kołyszemy
się, kołyszemy’’ Zespołu Szkół nr
2 im. Stefana Żeromskiego. Ponadto spektakl przygotowany
przez nauczycielkę Ewę Cielesz
opowiadający o życiu i tragicznej
śmierci bohaterskiej „Inki’’ został
wyróżniony także za wyjątkowe
opracowanie muzyczne. Nagrody
laureatom wręczali przedstawiciele jury oraz wiceburmistrz
Ryszard Machałek i Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektor
Konstancińskiego Domu Kultury.
Uroczystość poprzedził spektakl
pozakonkursowy „Biurokracja’’
grupy teatralnej Miniatura z Konstancińskiego Domu Kultury.
Zabawna i zarazem skłaniająca
do refleksji sztuka była zapowiedzią drugiego dnia festiwalu.
Międzynarodowy
Dzień Teatru

W niedzielę, 26 marca z okazji
Międzynarodowego Dnia Teatru
publiczność obejrzała bowiem
7 spektakli przygotowanych
przez młodzieżowe grupy teatralne. Wystąpili młodzi
aktorzy nie tylko z KonstancinaJeziorny, lecz także z Piaseczna
oraz z Wilanowa. Na scenie Hugonówki swoje spektakle zaprezentowały grupy teatralne
Konstancińskiego Domu Kultury,
Teatrzaki i Za drzwiami oraz gościnnie - Grupa Zgraja z Zielonej
Szkoły Marzeń z Piaseczna, Teatr Expoart Grupy Instruktorskiej Nasz Teatrzyk z Piaseczna,
Grupa Teatralna Centrum Kultury Wilanów oraz Teatr Etna
Centrum Kultury w Piasecznie.
Dwudniowy, rodzinny festiwal,
który przyciągnął do Konstancińskiego Domu Kultury wielu
sympatyków teatru, poprowadził znany aktor Michał Tomala.
Na kolejny, jubileuszowy XV Festiwal Małych Form Teatralnych
zapraszamy za rok.

Sztuka „Dziwny Potwór” Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej.

Publiczność
obejrzała również
8 spektakli
pozakonkursowych
przygotowanych
przez grupy
teatralne
z Konstancina-Jeziorny,
Piaseczna oraz
z Wilanowa.

Nagrody za indywidualne kreacje aktorskie:

n Izabela Bakun za rolę w spektaklu ,,Dworzec ludzkich nadziei”
n Mateusz Świderski za rolę w spektaklu ,,Dworzec ludzkich
nadziei”
n Marianna Żyznowska za rolę w spektaklu ,,Powróżyć,
powróżyć”
n Michalina Szczerba za rolę w spektaklu „Dziwny potwór”
n Aleks Elwart za rolę w spektaklu ,,Dziwny potwór”
n Igor Kostka za rolę w spektaklu ,,Baśniowy ambaras”
n Felicja Kostka za rolę w spektaklu ,,Baśniowy ambaras”
n Marianna Strzelecka za rolę w spektaklu ,,Baśniowy ambaras”
n Daria Długozima za rolę w spektaklu ,,Druga twarz „
n Joanna Górniaszek za rolę w spektaklu ,,Kto pociąga za sznurki”
n Maksymilian Gosk za rolę w spektaklu ,,Kto pociąga za sznurki”
n Katarzyna Śmigielska za rolę w spektaklu ,,Bajka
o poszukiwaniu szczęścia”
n Maria Dziekońska za rolę w spektaklu ,,Bajka o poszukiwaniu
szczęścia”
n Natalia Ratajska za rolę w spektaklu ,,Bajka o poszukiwaniu
szczęścia”
n Halina Łukaszewicz za rolę w spektaklu ,,Kołyszemy się,
kołyszemy”
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/ SENIORZY /

Senior – to brzmi dumnie
O sytuacji konstancińskich
seniorów, obecnych i planowanych działaniach rady oraz
urokach życia po „60” rozmawiamy z Danutą Błeszyńską,
przewodniczącą Rady Seniorów
Gminy Konstancin-Jeziorna.

starszych to priorytetami powinno być opracowanie polityki
senioralnej w naszej gminie i jak
najpilniejsze włączenie na ten
cel środków finansowych do budżetu gminy.

n W jaki sposób mieszkańcy
mogą współpracować z Radą?

Czy gmina Konstancin-Jeziorna jest dobrym miejsce
do życia dla seniorów?
n Na przestrzeni lat zauważam korzystne zmiany w jakości życia nie tylko seniorów, ale
także wszystkich mieszkańców
Konstancina-Jeziorny. Lepsza
komunikacja, piękny Park Zdrojowy, zachęcający do spacerów,
koncerty, taniec na świeżym powietrzu – to wydarzenia, w których aktywni seniorzy chętnie
uczestniczą. Ważną rolę w integracji społeczeństwa spełniają
też działające kluby emerytów,
rencistów i inwalidów. Osoby
starsze, które z różnych względów pozostają w domu też mogą
liczyć na pomoc społeczną i medyczną. Jednakże część tych osób
nie potrafi określić swoich potrzeb ani też o nie walczyć.
Myśli Pani, że powołanie gminnej Rady Seniorów jest w stanie to zmienić?

n 1/4 mieszkańców Konstancina-Jeziorny to seniorzy. Tak
duża grupa osób nie może pozostawać niezauważona. Nowelizacja ustawy o samorządzie
gminnym z listopada 2013 r.
dała podstawę prawną do tworzenia Rad Seniorów, jako organu o charakterze doradczym,
inicjatywnym i konsultacyjnym
dla samorządu gminnego. Tym
samym, seniorzy mogą włączyć
się w proces współdecydowania.
Praca w radzie seniorów daje poczucie wartości, bo otrzymana
pomoc czy usługa nie jest przyjmowana biernie, ale dzięki możliwości współdziałania może być
adekwatna potrzeb.
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n Czym się zajmuje Rada
Seniorów?
Rada Seniorów pracuje w oparciu o statut, który określa zakres
zadań, organy i tryb pracy. Głównym zadaniem jest integracja
i wspieranie środowiska osób
starszych w zakresie ich potrzeb
i reprezentowania zbiorowych
interesów tych osób.
n Jakie mają Państwo cele na
obecną kadencję?

Rada Seniorów ukonstytuowała
się w styczniu br. i będzie działała do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Będziemy
ściśle współpracować z Radą
Miejską w opracowaniu polityki
senioralnej, wspierać i inicjować
aktywność seniorów w sprawach
dotyczących zdrowia, edukacji,
kultury i szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Chcemy nawiązać współpracę z Radami Seniorów z kraju i z zagranicy.
n Jakie działania Rady
uważa Pani za priorytetowe?

System opieki nad osobami starszymi stał się już kwestią społeczną. Jeśli chcemy utrzymać
lub poprawić jakość życia osób

Staramy się spotkać raz w miesiącu. Każdy może przyjść, posłuchać i włączyć się do dyskusji.
Liczymy na to, że osoby starsze
włączą się w naszą działalność,
podzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. W końcu
chcemy żeby nam wszystkim
żyło się lepiej. Zachęcam też do
kontaktu mailowego, korespondencję można kierować na adres:
danuta.bleszynska@wp.pl. Rada
Seniorów jako forma dialogu
z mieszkańcami pozwala lepiej
poznać potrzeby ludzi starszych
i dzięki temu lepiej reprezentować tę grupę społeczną wobec
samorządu gminy.
n Proszę powiedzieć, jaki jest
Pani sposób na życie po 60-tce?

Być optymistą, wspierać rodzinę
i nic „na siłę”. Wolnych chwil nigdy
nie było za dużo, a zamiłowania
zmieniały się wraz z wiekiem.
Jako nastolatka zaczytywałam
się w „Dookoła Świata”, chcąc
poznać ciekawe miejsca na świecie, inną przyrodę i kulturę, bo
podróżowanie nie było wówczas
tak proste jak dziś. Stąd też chęć
nauki języków obcych. Natomiast
od kilkunastu lat pasjonują mnie
skoki narciarskie. A z rzeczy
bardziej przyziemnych – lubię
codzienne spacery z dwoma pieskami i grabienie liści.
Rozmawiał Patryk Siepsiak,
kierownik
Biura Komunikacji Społecznej UMiG
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Międzypokoleniowo i twórczo

W ramach inicjatywy lokalnej, seniorki z os. Mirków, we
współpracy z Urzędem Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna,
zorganizowały świąteczne
warsztaty artystyczne dla
dzieci ze świetlicy środowiskowej przy ul. Jaworskiego 24.
Inicjatorką projektu „Warsztaty
artystyczne łączą dzieci i seniorów” była Alfreda Konopka,
radna miejska. Jej propozycja
inicjatywy lokalnej spodobał się
urzędnikom i otrzymał wsparcie finansowe z Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna.
Dzięki temu, nawiązując do

pięknej tradycji wielkanocnej,
seniorki z os. Mirków razem
z dziećmi ze świetlicy środowiskowej przy ul. Jaworskiego
24 własnoręcznie wykonali szereg wspaniałych ozdób i dekoracji świątecznych. Pomysłów
im nie brakowało, a pomocą
służyły instruktorki – Grażyna
Kujawa i Alfreda Konopka. Efektem ich pracy i niezwykłego talentu były palmy wielkanocne
i kolorowe pisanki zdobione na
różne sposoby – m.in. różnobarwnymi tasiemkami i kwiatkami wykonanymi z bibuły.
Warsztaty podsumowano na
spotkaniu, które odbyło się 4

Kolejne dotacje i konkurs

kwietnia. Tego dnia wręczono
także nagrody. Upominki książkowe otrzymali i mali, i duzi.
Najładniejsze palmy wykonali:
kat. dzieci - Zofia Goliszewska,
Aleksandra Kowalska, Emil Zubchuk; kat. dorośli - Ewa Słowik,
Bogumiła Bajerowska. Z kolei
autorami najpiękniejszych pisanek byli: kat. dzieci - Zuzanna
Wojtkowska, Klaudia Pakuła,
Anastazja Wintoniak oraz kat.
dorośli - Grażyna Kujawa i Elżbieta Bednarek. Dzięki warsztatom seniorki oraz dzieci mieli
okazję do wspólnej integracji,
mogli też wczuć się w magię
świąt wielkanocnych.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił wyniki konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu m.in.: kultury, upowszechniania tradycji narodowej i integracji społecznej.
Otwarty konkurs ofert dotyczył realizacji 16 zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej oraz
ochrony środowiska. Do magistratu wpłynęło 14
21
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ofert, z czego ocenę formalną przeszło 12, a merytoryczną 10, które gmina wesprze dotacją o łącznej
kwocie ponad 40 tys. zł.
Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację
m.in.: prelekcji i konkursów z okazji 3 Maja i Święta
Niepodległości, festynu na os. Mirków pt. „Dzień
twórczości sąsiedzkiej”, festiwalu sztuki opowiadania „Tężnia marzeń 2017”, festiwalu czytania
w Parku Zdrojowym, na os. Mirków i w Czarnowie,
bezpłatnego kursu samoobrony dla mieszkańców
gminy, rodzinnych warsztatów artystyczno-edukacyjnych w Bielawie, Gassach, Opaczy i Słomczynie,
targów organizacji pozarządowych.
Z kolei do 4 maja organizacje pozarządowe oraz
inne uprawnione podmioty mogą ubiegać się
o wsparcie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Konstancin-Jeziorna.

W tym roku do podziału jest 112 tys. zł. Wsparcie
finansowe można pozyskać na realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin ubogich zagrożonych
patologią, a także na przedsięwzięcia dla dzieci
i młodzieży zapobiegające alkoholizmowi innym
patologiom. Pieniądze są także na organizację wypoczynku wakacyjnego, z programem profilaktyczno-wychowawczym, dla dzieci z rodzin ubogich
i zagrożonych powierzenie patologią.
Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe wzory ofert
realizacji zadań publicznych. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia przy ul. Warszawskiej 31 (nr tel.
22 484 25 71).

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)

Zakres zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej przedsięwzięć
edukacyjnych związanych z popularyzacją historii Polski
w formie: konkursów, prelekcji, wykładów, lekcji muzealnych,
gier terenowych itp.
Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć
popularyzujących wiedzę historyczną i tradycje patriotyczne

Towarzystwo Muzyczne
im. Kazimierza
Wiłkomirskiego, Stare Babice

3 600

3 500

Zakres zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Organizacja na terenie gminy przedsięwzięć artystycznoedukacyjno-kulturalnych w formie: warsztatów, wystaw
plenerowych, widowisk, itp.
Organizacja przedsięwzięć związanych z popularyzacją czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Strefa Działania,
Konstancin-Jeziorna
Towarzystwo Muzyczne
im. Kazimierza
Wiłkomirskiego,
Stare Babice

2 900
5 800
4 200

Zakres zadania: Integracja społeczna
Organizacja dla mieszkańców gminy bezpłatnego kursu samoobrony

Organizacja spotkań, przedsięwzięć integrujących
i aktywizujących mieszkańców gminy ze szczególnym
uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w tym niepełnosprawnych i seniorów

Organizacja w Konstancinie-Jeziornie wydarzenia
promującego działalność organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy
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Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Strefa Działania,
Konstancin-Jeziorna

4 500

Polski Związek Niewidomych,
Okręg Mazowiecki,
Warszawa

2 300

Fundacja Terapeuci
dla Rodziny,
Krupia Wólka

5 200

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Strefa Działania,
Konstancin-Jeziorna

4 300

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Strefa Działania,
Konstancin-Jeziorna

3 700
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Najciekawsze projekty wybrane
Lista zadań wybranych
do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej
Grupa inicjatywna
reprezentowana
Lp. przez
osobę/osoby/
podmiot

inicjatywa

lokalna

Wybrano najciekawsze inicjatywy lokalne mieszkańców
gminy. Samorząd Konstancina-Jeziorny wesprze finansowo
realizację 16 przedsięwzięć na
łączną kwotę ponad 36 tys. zł.
W tym roku w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna
wpłynęło aż 20 wniosków.
Oceny formalno-merytorycznej
nie przeszły 4 projekty. Pozostałe przedsięwzięcia otrzymały
dofinansowanie samorządu.
Gmina wesprze m.in. następujące zadania: poprawa estetyki
terenu przy Domu Ludowym
i placu zabaw w Gassach, sprzątanie świata nad rzeką Jeziorką,
upiększenie placu sportowo-rekreacyjnego przy OSP Czernidła
, warsztaty artystyczne łączą
dzieci i seniorów oraz organizacja gry miejskiej z okazji 100-lecia
OSP w Skolimowie. Łączny koszt
zaplanowanych inicjatyw to
36 390 zł. Ale to nie koniec. Wciąż
można ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej. Wnioski można składać
na bieżąco, jednak nie później
niż do 31 sierpnia. Więcej o inicjatywie lokalnej przeczytasz
na stronie internetowej: www.
konstancinjeziorna.pl w zakładce Samorząd/Inicjatywa lokalna. Masz pytania? Zadzwoń
lub przyjdź do Biura Komunikacji Społecznej UMiG, tel.:
22 201 19 73, ul. Warszawska 23.

Nazwa wniosku

Udział
finansowy
gminy
w realizacji
zadania
(w zł)

Seniorzy malują
pisanki, seniorzy gotują
świąteczne potrawy

2 000

1.

Witold Biernacki
(Konstancin-Jeziorna)

2.

Kazimiera Nogal,
Jan Nogal (Kawęczynek)

Seniorzy seniorom
na święta

2 600

3.

Kazimiera Nogal,
Jan Nogal (Kawęczynek)

Mieszkańcy Kawęczynka
kultywują lokalną
tradycję

2 200

4.

Kinga Śliwka,
Joanna Kocoń
(Gassy)

Poprawa estetyki terenu
przy Domu Ludowym
i placu zabaw w Gassach

2 150

5.

Celina Łuszczyńska
(Czernidła)

Seniorzy uczą młodzież
i młodzież uczy seniorów

2 000

6.

Krzysztof Waldon,
Karol Ługowski
(Konstancin-Jeziorna)

Wędkarze dzieciom

2 900

7.

Alfreda Konopka,
Maria Frątczak
(Konstancin-Jeziorna)

Warsztaty artystyczne
łączą dzieci
i seniorów

1 850

8.

Irena Cejba
(Konstancin-Jeziorna)

Przedsięwzięcie
edukacyjne – poznajemy
historię Polski

2 300

9.

Ochotnicza Straż
Pożarna w Skolimowie
(Konstancin-Jeziorna)

Razem tworzymy naszą
historię – album 100 lat
historii OSP Skolimów

4 800

Prace porządkowe
w Domu Ludowym
w Gassach

600

Anna Dąbrowska-Lucci,
11. Monika Dymowska
(Konstancin-Jeziorna)

Sprzątanie świata nad
Jeziorką

500

Dąbrowska
12. Renata
(Kępa Okrzewska)

Poprawa estetyki oraz
zagospodarowanie
terenu gminnego
w Kępie Okrzewskiej

3 500

Celina Łuszczyńska,
13. Stefan Wiewióra
(Czernidła)

Upiększenie placu
sportowo-rekreacyjnego
przy OSP Czernidła

4 300

Agnieszka Skowron14. Rodriguez
(Dębówka)

Doposażenie obiektu
świetlicy wiejskiej po
modernizacji jej wnętrza

990

Błeszyńska
15. Danuta
(Konstancin-Jeziorna)

Seniorzy czytają
„Wesele” śpiewająco

2 200

Misiak
16. Żaneta
(Konstancin-Jeziorna)

Gra miejska z okazji
100-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Skolimowie

1 500

Kinga Śliwka,
10. Joanna Kocoń
(Gassy)
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/ GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI /
ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15

7 maja, godz. 9.00 Grand Prix
Tenisa Stołowego, wpisowe:
dzieci - 5 zł, dorośli - 10 zł; hala GOSiR
14 maja, godz. 10.00 Rajd
Rowerowy, wpisowe: 10 zł, start:
ul. Żeromskiego 15 (szczegóły obok)
20 maja, godz. 9.00 Grand Prix
Badmintona, wpisowe: dzieci
- 5 zł, dorośli - 10 zł, hala GOSiR

n ZAJĘCIA FITNESS
Mieszkańcy Turowic dbają
o formę i zdrowie. Część środków z funduszu sołeckiego
przeznaczyli w tym roku na organizację zajęć fitness. Spotkania
odbywają się w Domu Ludowym
w Słomczynie dwa razy w tygodniu – we wtorki o godz. 19.20
i w czwartki w godz. 18.30-19.30.
n WIOSENNE PORZĄDKI

Wraz z nadejściem wiosny ruszyły prace porządkowe i konserwatorskie na placach zabaw
administrowanych przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Na pierwszy
rzut poszedł ten w Bielawie, gdzie
m.in. wymieniono uszkodzone
elementy zabawek, oczyszczono
i pomalowano urządzenia oraz
uporządkowano zieleń. Wiosenne
sprzątanie nie ominęło też obiektu
przy ul. Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie oraz Ścieżki Zdrowia
im. Tomasza Hopfera. Wszystko po
to, aby można było z nich bezpiecznie korzystać.
n NOWE ZABAWKI

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie doposaży w tym roku kilka
sołeckich placów zabaw. Nowe
urządzenia pojawią się m.in.
w: Gassach, Czarnowie, Czernidłach, Opaczy i Łęgu. Pieniądze
pochodzą z funduszu sołeckiego.
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Na dwóch kółkach
po gminie
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zaprasza miłośników
dwóch kółek na rajd rowerowy, który odbędzie się już
14 maja. Uczestnicy będą mieli
do pokonania ponad 30-kilometrową trasę. Uwaga. Liczba
miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.
Po długiej nieobecności rajdów w naszej gminie, impreza rowerowa
wraca do kalendarza sportowych wydarzeń Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Po raz pierwszy w tym roku miłośnicy dwóch kółek
spotkają się 14 maja. Start sprzed siedziby GOSiR przy ul. Żeromskiego
15 o godz. 10.00. Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania ponad 30
km. Trasa szlaku przebiega przez najpiękniejsze miejsca przyrodnicze
i historyczne naszej gminy. Na cyklistów czekają też różne atrakcje,
m.in.: degustacja serów w Cieciszewie, a na zakończenie całodniowej
imprezy (potrwa 6-7 godzin) – grill. Udział w rajdzie jest płatny i wynosi 10 zł (wpłatę należy dokonywać przelewem na konto GOSiR o nr:
79 8002 0004 0215 4239 2002 0101). W rajdzie mogą uczestniczyć
osoby, które ukończyły 12 lat. Zapisy prowadzone są pod nr tel.:
22 754 61 86 wew. 23, mailowo: biuro@gosir-konstancin.pl. Można
również skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.gosir-konstancin.pl. Jeśli impreza będzie cieszyła się dużym
zainteresowaniem, ośrodek sportu nie wyklucza jej kolejnej edycji
– tym razem jesiennej.

Zmagania na pływalni
Uczniowie konstancińskich
szkół podstawowych i gimnazjów przez cały rok walczą
w międzyszkolnych zawodach.
Ostatnio młodzi sportowcy rywalizowali w pływaniu.
Lista dyscyplin sportowych,
rozgrywanych w ramach zawodów międzyszkolnych jest długa.
Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów walczą, na szczeblu
gminnym i powiatowym, m.in.:
w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej. Rozgrywki,
które wystartowały we wrześniu
ubiegłego roku powoli zbliżają się
do końca. Na początku kwietnia
dzieci i młodzież rywalizowała

w pływaniu. Zawody odbyły się
na basenie Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. W kategorii
szkół podstawowych najlepsi
byli uczniowie „dwójki”, tuż za
nimi uplasowali się reprezentanci SP nr 1 i SP nr 3. Spośród
gimnazjów na najwyższym stopniu podium stanęła młodzież
z Gimnazjum nr 1 (dziewczęta)
i Gimnazjum nr 2 (chłopcy). Kolejne miejsca zajęli: Gimnazjum
nr 2 (dziewczęta) i Gimnazjum nr
1 (chłopcy) oraz Gimnazjum nr
3 (chłopcy i dziewczęta). Pełne
wyniki zawodów dostępne są na
stronie: www.gosir-konstancin.
pl. Koordynatorem szkolnych
rozgrywek jest Andrzej Piszczek.

/ BIBLIOTEKA PUBLICZNA/

W maju świętujemy
Tydzień Bibliotek
W maju świętujemy Tydzień
Bibliotek. Z tej okazji w Konstancinie-Jeziorna, książnica
przygotowała mnóstwa atrakcji. Zapraszamy do udziału.
I tak: w poniedziałek 8 maja
o godz. 18.00 w bibliotece głównej na Świetlicowej 1, dowcipni konstancinianie będą
czytać limeryki własnego autorstwa. Duża porcja śmiechu
gwarantowana.
Następnego dnia, we wtorek 9
maja w godz. 10.00-15.00 w nowej siedzibie filii Skolimów na
Moniuszki 22b dla dzieci będą
czekały bajki z różnych stron
świata. Nie zabraknie dyskusji o podobieństwach i różnicach między bajkami polskimi
i zagranicznymi.
Natomiast w środę 10 maja
o godz. 17.00 w ramach cyklu

ZAPRASZAMY

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

Miłośników filii Grapa odbędzie się spotkanie z Bartoszem
Bremerem - artystą malarzem,
fotografem, podróżnikiem i ikonopisem. Tematem spotkania
będzie „Fotografia artystyczna

inaczej”. Dodatkowo spotkanie
poprzedzi galeria zdjęć Pana
Bartosza, która wystawiona będzie od 8 maja w budynku Filii
bibliotecznej na Grapie przy ul.
Sobieskiego 5.
Czwartek 11 maja upłynie w Jeziornie pod hasłem książki anglojęzycznej. Przed południem
odbędą się warsztaty dla gimnazjalistów. Cały dzień zapraszamy również dorosłych.
Biblioteka Publiczna w swojej
ofercie posiada książki tradycyjne oraz audiobooki.

Przeprowadzka do nowej filii w Skolimowie

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przekazał bibliotece nowy lokal dla filii w Skolimowie. Z ulicy Rycerskiej, filia Skolimów przenosi
się pod nowy adres - Moniuszki 22B, do zabytkowego budynku.
Urząd Miasta i Gminy zadbał o komfort mieszkańców, oddając bibliotece lokal blisko przystanku
autobusowego, a jednocześnie mieszczący się
w pięknym miejscu. Nowoczesny system oświetlenia z regulacją intensywności sprawia, że czytanie
na miejscu będzie przyjazne dla oczu ,a komputery
pomogą w poszukiwaniu informacji. Sala dla dzieci
umożliwi interaktywne zabawy wśród książek,
a w części dla dorosłych, mieszkańcy będą mogli
korzystać z multimediów.
Oprócz wielotysięcznego zbioru książek, na Moniuszki będzie też wypożyczalnia audiobooków,
kursy komputerowe dla seniorów, nauka profesjonalnej kwerendy i bibliografii, warsztaty kulturoznawcze i spotkania z pisarzami i innymi ciekawymi
ludźmi. Biblioteka jest w trakcie tworzenia filmoteki. Ambitne filmy i towarzyszące im dyskusje

będą uprzyjemniać mieszkańcom wieczory. Nowa
siedziba znajduje się w ogrodzie i należy do niej
taras, na którym będzie można prowadzić ożywcze
dyskusje o literaturze i sztuce. Nastrojowe wnętrze, które planuje biblioteka połączony ze świetną
obsługą zapewni komfort dorosłym i dzieciom.
Biblioteka planuje uroczyste otwarcie nowej siedziby, o czym powiadomimy mieszkańców w odpowiednim czasie.
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/ KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY /

ZAPRASZAMY

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

4 maja, godz. 19.00 Sokrates Cafe
- Otwarty Filozoficzny Klub
Dyskusyjny, wstęp wolny
6 maja, godz. 19.00 Spektakl
teatralny „Za rok o tej
samej porze”, bilet 50 złotych
6 maja, godz. 15.00 Warsztaty
rodzinne - Jaśki i poduchy,
udział w warsztatach 22 zł/rodzina
7 maja, godz. 17.00 Wirtualne
Muzeum Konstancina - Rodzina
Kossów, wstęp wolny
9 maja, godz. 19.00
Konstanciński Klub Filmowy
– Ralph Fiennes, wstęp wolny
9, 23 maja, godz. 17.00 Klub Gier
Planszowych, wstęp wolny
10, 17, 24, 31, godz. 17.00 Klub
Brydżowy, wstęp wolny
11 maja, godz. 18.00 Wieczór
Filmowy z Hanną Etemadi
- „Delegat – Jan Piekałkiewicz”,
wstęp wolny
13-14 maja VI Flis Festiwal,
Gassy nad Wisłą, wstęp wolny
15 maja, godz. 18.00 Strefa Kobiet
Pozytywnie Zakręconych,
wstęp wolny
18 maja, godz. 11.00-16.00 Konferencja jubileuszowa – Dziedzictwo
Konstancina-Jeziorny, wstęp wolny
18 maja, godz. 18.00 Dyskusyjny
Klub Książki, „Zwierzęta nocy”
- Austin Wright, wstęp wolny
19 maja, godz. 19.00 Bezsenna Noc
w Hugonówce - Maraton filmowy
z Jakem Gyllenhaalem, wstęp wolny.
20 maja, godz. 17.00 Wystawa malarstwa Marleny Wąsowskiej
- Drzewo Świadomości, wstęp wolny
21 maja, godz. 20.00 Otwarcie
Letniego Sezonu
Artystycznego – koncert
Marii SadowskieJ,
Park Zdrojowy, wstęp wolny

26

Wiosenne
wydarzenia w KDK
W maju zapraszamy na koncertowe otwarcie Letniego Sezonu
Artystycznego w Konstancinie-Jeziornie. W niedzielę, 21 maja
w amfiteatrze wystąpi znana wokalistka Maria Sadowska. Wśród
innych atrakcji są m.in. Flis Festiwal w Gassach nad Wisłą oraz
wystawa malarstwa Marleny Wąsowskiej, a na scenie teatralnej
wystąpią znani aktorzy - Piotr Gąsowski oraz Olga Bończyk.
W tym roku Letni Sezon Artystyczny w Konstancinie-Jeziornie
zainauguruje koncert znanej wokalistki Marii Sadowskiej, który
odbędzie się w Parku Zdrojowym
w niedzielę, 21 maja o godz. 20.
W amfiteatrze zaśpiewa swoje
najpopularniejsze utwory. Zabrzmi otwarta, nowoczesna,
kipiąca energią, taneczna muzyka z emocjami na pierwszym
miejscu, w której przenikają się
wpływy wielu gatunków, ale
zawsze prym wiedzie wszechobecny rytm. Maria Sadowska
jest nie tylko niezwykle wszechstronnym muzykiem, kompozytorką i wokalistką, lecz także
reżyserką i scenarzystką filmową. Wstęp na koncert będzie
bezpłatny.
Flis Festiwal nad Wisłą

Niewątpliwie jednym z największych wydarzeń kulturalnych
maja będzie doroczny Flis Festiwal, który już po raz szósty odbędzie się w Gassach nad Wisłą.
Tym razem na Urzecze zapraszamy w weekend, 13 i 14 maja.
Głównym celem festiwalu jest popularyzacja unikatowej kultury,
dawnego mikroregionu etnograficznego związanego z Wisłą
i handlem wiślanym, flisakami,
a także osadnictwem olęderskim.
W programie wiele wyjątkowych
atrakcji, wśród których będą
m.in. widowiskowe pokazy tradycyjnych łodzi m.in. szkut, batów i galarów, które przypłyną
do Gassów z całej Polski. Będzie
można wziąć udział w warsztatach dawnych zawodów, a także

skosztować flisackich przysmaków. Nie zabraknie również jarmarku, zabaw dla dzieci
i występów folkowych zespołów
zarówno muzycznych, jak i tanecznych. Muzyczną gwiazdą tegorocznego Flis Festiwalu, który
od lat przyciąga nad Wisłę kilka
tysięcy osób, będzie znany zespół
folkowy Kapela ze wsi Warszawa,
która wystąpi w sobotę, 13 maja
o godz. 19. Wstęp na festiwal jest
wolny i bezpłatny.
Gwiazdy w Hugonówce

W sobotę, 6 maja o godz. 19 na
deskach sceny Hugonówki wystąpią znani aktorzy Piotr Gąsowski i Olga Bończyk. Zagrają
w niezwykle zabawnej komedii
„Za rok o tej samej porze”. Spektakl opowiada niezwykłą historię

/ KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY /
Artystkę interesuje rozwój duchowy, a także napięcie między destrukcją, a zdolnością do odradzania się i poszukiwanie źródła duchowej
mocy. „Drzewo świadomości” to najnowszy, nieprezentowany dotąd
nigdzie, cykl jej prac. Artystka jest absolwentką Wydziału Grafiki
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa będzie czynna do
2 lipca 2017 roku.
Pasjonująca historia i fascynujące podróże

kobiety i mężczyzny, którzy zakochują się w sobie podczas przypadkowego spotkania. Jednak nie
mogą być razem. Przez ponad 20
lat wspólnie spędzają tylko jeden
weekend w roku. Spektakl pełen
nieoczekiwanych zwrotów akcji,
zabawnych, wzruszających i inteligentnych dialogów, gwarantuje
rozrywkę na najwyższym poziomie. Bilety w cenie 50 złotych do
nabycia w kasie KDK oraz na stronie internetowej www.konstancinskidomkultury.pl.
Natomiast w piątek 19 maja
o godz. 19.00 odbędzie się maraton filmowy z amerykańskim
aktorem Jakem Gyllenhaalem
w roli głównej. Podczas maratonu zostaną wyświetlone trzy
doskonałe filmy z jego udziałem.
Dla najbardziej wytrwałych
uczestników przygotowaliśmy
niespodziankę. Informacja o tytułach filmów - tel. 22 484 20 20
lub mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl.
Wystawa Marleny
Wąsowskiej

Niezwykle interesująco zapowiadają się spotkania, które odbędą się
w Konstancińskim Domu Kultury. Klub Podróżnika odwiedzą Jolanta
Suszko-Adamczewska i Maciej „Meru” Adamczewski (czwartek, 25
maja, godz. 19, wstęp wolny). Podczas prezentacji zdjęć przeniesiemy
się w świat podróży, duchowości i spełniania marzeń. Odwiedzimy górzyste regiony Tajlandii, plaże i turkusowe Morze Andamańskie, Pagan
w Birmie, Angkor Wat w Kambodży i wiele innych. Goście klubu opowiedzą o 64 pasjonujących dniach podróży, podczas których przemierzyli
lądem ponad 6 tys. km, głównie autostopem.
Natomiast Hanna Etemadi, 11 maja o godz. 18 w Hugonówce zaprezentuje
film biograficzno-historyczny z 2013 roku, poświęcony życiu i działalności prof. Jana Piekałkiewicza, wybitnego działacza politycznego
i wielkiego patrioty, zamordowanego w 1943 r. przez gestapo w więzieniu
przy al. Szucha, w Warszawie.
Gościem Wirtualnego Muzeum Konstancina 7 maja o godz. 17 będzie
Tadeusz Koss. Mieszkaniec Konstancina-Jeziorny opowie o pasjonującej historii swojej rodziny, której przedstawiciele odegrali ważne
role w dziejach Polski. Wszystkich zainteresowanych lokalną historią
zapraszamy także na wyjątkową konferencję „Dziedzictwo Konstancina-Jeziorny”, w dni 18 maja, w godzinach 11.00-16.00. Odbędzie się
z okazji przypadających w tym roku jubileuszów 120-lecia Konstancina
i 100-lecia uzdrowiska. Wezmą w niej udział pisarze, historycy i znawcy
historii naszego regionu.
Atrakcje dla dzieci

W maju nie zabraknie również atrakcji dla dzieci. W cyklu Bajkowa Niedziela (28 maja, godz. 16) zapraszamy na przedstawienie interaktywne
Teatru Trip. Podczas spektaklu „Babroszki lecą w kosmos” dzieci wraz
z aktorami będą tańczyć i śpiewać, a rodzice bawić się równie dobrze jak
ich pociechy. Jest to historia sympatycznych stworków – Babroszków,
które pewnego dnia postanawiają wylecieć w kosmos. W przedstawieniu wykorzystano motywy ze znanych filmów oraz bajek. Spektakl nie
tylko gwarantuje doskonałą zabawę, lecz także podkreśla wartość tolerancji. Bilety: dla dzieci – 8 złotych, dla dorosłych – 16 złotych. Świetną,
twórczą zabawę gwarantują również warsztaty rodzinne. W sobotę, 6
maja o godz. 15 wspólnie przygotujemy ozdobne jaśki i poduchy. Serdecznie zapraszamy.

Sympatyków malarstwa z pewnością zainteresuje wyjątkowa
wystawa Marleny Wąsowskiej „Drzewo świadomości”. Wernisaż
odbędzie się w sobotę, 20 maja
o godz. 17. W malarstwie Marleny
Wąsowskiej środki wyrazu zróżnicowanie faktury, operowanie
kontrastowymi zestawieniami
barw i subtelną kreską - służą
przedstawieniu emocji i przeżyć.
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Dzień Strażaka
7 maja Park Zdrojowy
100-lecie OSP w Skolimowie
100-lecie OSP w Skolimowie

Dzień Strażaka
7 maja Park Zdrojowy

Musztra paradna
w wykonaniu orkiestr dętych

Koncerty
w amfiteatrze

Atrakcje
dla najmłodszych

W programie:
13.30

Parada orkiestr dętych wraz z mażoretkami na trasie
z C.H. Stara Papiernia do Parku Zdrojowego

14.00

Msza św. polowa w amfiteatrze

15.15

Musztra paradna w
wykonaniu
Miejskiej Orkiestry Moderato
Warka
Atrakcje
dla najmłodszych
Koncerty w amfiteatrze
oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia

Musztra paradna w wykonaniu orkiestr dętych

W programie:
15.30
Uroczysty apel oraz wręczenie odznaczeń
13.30 Parada orkiestr dętych wraz z mażoretkami
15.30 Uroczysty apel oraz wręczenie odznaczeń
na
trasie
z
C.H.
Stara
Papiernia
do
Parku
Zdrojowego
16.15
Koncerty orkiestr dętych w amfiteatrze
- aranżacje
znanych
16.15 Koncerty
orkiestr dętych
w amfiteatrze
utworów popowych i rockowych
14.00 Msza św. polowa w amfiteatrze
- aranżacje znanych utworów popowych i rockowych
15.15 Musztra
paradna w wykonaniu
Miejskiej zabawy
Orkiestryi konkursy dla dzieci, pokaz ratownictwa
a także:
piknik rodzinny,
Moderato Warka orazmedycznego,
Młodzieżowej Orkiestry
Dętej
pokaz gaśniczy,
konkursy strażackie, wystawa sprzętu
Miasta Zwolenia
ratowniczo-gaśniczego, kiermasz, atrakcje dla dzieci
a także: piknik rodzinny, zabawy i konkursy dla dzieci, pokaz ratownictwa medycznego, pokaz gaśniczy,
konkursy strażackie, wystawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, kiermasz, atrakcje dla dzieci

więcej na www.konstancinjeziorna.pl
więcej na www.konstancinjeziorna.pl

ORGANIZATOR:

Gmina
Konstancin-Jeziorna

WSPÓŁORGANIZATORZY:
OSP
w SKOLIMOWIE

PARTNERZY:

Komenda Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej
w Piasecznie

PATRONAT MEDIALNY:

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie

