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Sesja XLIX

10 października 2018 r. odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna VII kadencji.  
Od burmistrza, wraz z podziękowaniami za 4 lata pracy na rzecz naszej gminy, radni otrzymali 
pamiątkowe upominki. Na sesji przyjęto 16 uchwał, w tym o przyjęciu Programu współpracy 
Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 oraz w sprawie ustalenia 
lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.  
Ostatnia sesja Rady tej kadencji miała miejsce 13 listopada i dotyczyła wyznaczenia podstaw 
obliczania podatku rolnego na 2019.

21 listopada odbyła się I sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, wybranej w wyborach 21 
października br. Podczas sesji dokonano zaprzysiężenia Kazimierza Jańczuka na urząd Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna oraz 21 wybranych osób na radnych Rady Miejskiej Konstancin-
Jeziorna. Dokonano także wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej i jej zastępców. 

Finanse Gminy Konstancin-Je-
ziorna były przedmiotem uchwał 
w sprawie:
n  zmian uchwały budżetowej 

na rok 2018 (Uchwała nr 876/
VII/49/2018);

n  zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Konstan-
cin-Jeziorna na lata 2018-2022 
(Uchwała nr 877/VII/49/2018).

Radni nadali nazwy: 
n  „Skwer im. Rodziny Prekerów” 

skwerowi położonemu w Kon-
stancinie-Jeziornie przy ulicy 
Bolesława Prusa (Uchwała nr 
880/VII/49/2018);

n  „Skwer im. Hermana Paulinka” 
skwerowi położonemu w Kon-
stancinie-Jeziornie przy ulicy 
Chylickiej (Uchwała nr 881/
VII/49/2018).

Wyrażono zgodę na ustanowienie 
służebności przesyłu na rzecz:
n  PGE Dystrybucja Spółka Ak-

cyjna z siedzibą w Lublinie: 
na działce ewidencyjnej nu-
mer 67 z obrębu 0012 Kępa 
Okrzewska, gmina Konstan-
cin-Jeziorna (Uchwała nr 
883/VII/49/2018), na działce 
ewidencyjnej numer 56 z ob-
rębu 0018 Okrzeszyn, gmina 
Konstancin-Jeziorna (Uchwała 
nr 884/VII/49/2018) oraz na 
działkach ewidencyjnych 
numer 160/2 i 158/24 z ob-
rębu 0004 Czarnów, gmina 

16 uchwał zostało przyjętych, fot. C. Puchniarz UMiG

Konstancin-Jeziorna (Uchwała 
nr 886/VII/49/2018).

n  Polskiej Spółki Gazownictwa 
Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Oddział Zakład 
Gazowniczy w Warszawie, na 
działce ewidencyjnej numer 
97/2 z obrębu 0010 Kawęczy-
nek-Borowina, gmina Kon-
stancin-Jeziorna (Uchwała nr 
885/VII/49/2018).

Gminnych nieruchomości, zago-
spodarowania przestrzennego 
i urbanistyki dotyczą uchwały 
przyjęte w sprawach:
n  zmiany Uchwały nr 122/

IV/9/2003 Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna w sprawie 
zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy 

Konstancin-Jeziorna (Uchwała 
nr 878/VII/49/2018);

n  nabycia do zasobu nierucho-
mości Gminy Konstancin-
-Jeziorna prawa własności 
nieruchomości gruntowej po-
łożonej w Parceli oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako działka ewidencyjna 
numer 57/15 z obrębu 0015 
Obory-Łyczyn (Uchwała nr 
882/VII/49/2018);

n  wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości 
położonej w Konstancinie-Je-
ziornie przy ulicy Warszaw-
skiej stanowiącej część działki 
ewidencyjnej numer 2 z ob-
rębu 01-24 (Uchwała nr 887/
VII/49/2018);

n  m i e j s c o w e g o  p l a n u 

zagospodarowania prze-
strzennego dla działek o nr ew. 
37 i 38 z obrębu 03-16 w Kon-
stancinie-Jeziornie (Uchwała 
nr 888/VII/49/2018);

n  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla działek 98/8, 98/11 i 98/12  
z obrębu 03-12 w Konstan-
cinie-Jeziornie (Uchwała nr 
889/VII/49/2018);

n  oceny aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego oraz planów 
miejscowych w gminie Kon-
stancin-Jeziorna (Uchwała nr 
890/VII/49/2018);

n  ustalenia lokalnych stan-
dardów urbanistycznych na 

Inauguracyjną sesję nowej Rady 
Miejskiej rozpoczął i prowadził 
radny-senior Ignacy Gołębiow-
ski. Na sesję stawili się wszyscy 
z wybranych 21 nowych radnych. 
Po złożeniu ślubowania sprawo-
wania godnie, rzetelnie i uczci-
wie obowiązków radnego, mając 
na względzie dobro gminy i jej 

mieszkańców, każdy otrzymał 
zaświadczenie Przewodniczą-
cego Gminnej Komisji Wyborczej, 
potwierdzające mandat radnego. 
Ślubowanie złożył także nowo 
wybrany burmistrz Kazimierz 
Jańczuk, zobowiązując się do do-
chowania wierności prawu oraz 
sprawowania powierzonego 

Ślubowanie nowych radnych, fot. C. Puchniarz

terenie gminy Konstancin-
-Jeziorna (Uchwała nr 891/
VII/49/2018).

Radni ponadto uchwalili:
n  przyjęcie Programu współ-

pracy Gminy Konstancin-
-Jeziorna z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmio-
tami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
na rok 2019 (Uchwała nr 879/
VII/49/2018);

n  określenie kryteriów obowią-
zujących na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i od-
działów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych, dla 

których gmina Konstancin-
-Jeziorna jest organem pro-
wadzącym (Uchwała nr 892/
VII/49/2018).

Ostatnia sesja Rady Miejskiej 
VII kadencji, miała miejsce 13 
listopada 2018 r. Radni w jedy-
nej podjętej na tej sesji Uchwale  
nr 893/VII/50/2018, zatwierdzili 
obniżkę średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na 
obszarze Gminy Konstancin-Je-
ziorna, z kwoty 54,36 zł za 1 dt 
do kwoty 47,00 zł za 1 dt. Cena ta 
jest przyjmowana do obliczenia 
podatku rolnego na 2019 rok.

Sesja L

urzędu tylko dla dobra publicz-
nego i pomyślności mieszkań-
ców gminy. Kazimierz Jańczuk 
otrzymał także zaświadczenie 
Przewodniczącego Gminnej 
Komisji Wyborczej o wyborze 
na urząd Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna.

/ RADA MIEJSKA / / RADA MIEJSKA /
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Wybory samorządowe 
Kazimierz Jańczuk pozostanie burmistrzem gminy Konstancin-Jeziorna na kolejną, tym razem 
pięcioletnią kadencję - tak zadecydowali mieszkańcy w wyborach samorządowych, które odbyły 
się 21 października br. Wybrany został także nowy skład Rady Miejskiej, w której zobaczymy  
w roli radnych aż 14 debiutantów.

W niedzielę 21 października 
w gminie Konstancin-Jeziorna do 
urn poszło 11 648 mieszkańców, 
z 19 331 uprawnionych do głoso-
wania, co przełożyło się na fre-
kwencję w wysokości 60,25 proc. 
Ze stałych obwodowych komisji 
wyborczych najbardziej oblegana 
była ta mieszcząca się w budynku 
OSP Skolimów przy ul. K. Puła-
skiego 72 w Konstancinie-Jezior-
nie, gdzie frekwencja wyniosła 
64,76 proc. Najmniej osób zagło-
sowało w SP nr 6 w Opaczy (55,84 
proc.).

Kolejna kadencja burmistrza 
Kazimierza Jańczuka

W wyborach na burmistrza 
gminy Konstancin-Jeziorna bez-
apelacyjne, w pierwszej turze 
zwyciężył aktualny burmistrz 
Kazimierz Jańczuk - zgłoszony 
przez KWW Konstancin Jutra, na 
którego zagłosowało 7 191 miesz-
kańców, co stanowi 62,72 proc. 
wszystkich głosujących. Będzie 
rządził gminą przez kolejnych 
pięć lat. 

Drugi był Sławomir Stanisław 
Stoczyński, kandydat KW Prawo 
i Sprawiedliwość, który uzyskał 
2 204 głosy (19,22 proc.). 

Na trzecim miejscu uplasował 
się Jerzy Marek Wojdak z KWW 
Jerzego Wojdaka - Rodziny Kon-
stancińskie, na którego głos od-
dało 2 071 mieszkańców (18,06 
proc.). 

Nowa Rada Miejska 
Konstancin-Jeziorna
W wyborach do Rady Miejskiej 
najwięcej - 8 mandatów trafiło do 
KWW Konstancin Jutra. Drugie 
miejsce zajęły KKW Platforma.No-
woczesna - Koalicja Obywatelska 
oraz KW Prawo i Sprawiedliwość 
(po 5 mandatów). Stawkę zamyka 
KWW Jerzego Wojdaka – Rodziny 
Konstancińskie, który otrzymał 3 
mandaty. Skład nowej Rady Miej-
skiej przedstawia się następująco:
Okręg wyborczy nr 1 
n  Andrzej Cieślawski (KWW 

Konstancin Jutra) - 223 głosy
n  Hubert Meronk (KKW Plat-

forma.Nowoczesna - Koalicja 
Obywatelska) - 421 głosów 

n  Renata Wieczorek (KKW Plat-
forma.Nowoczesna - Koalicja 
Obywatelska) - 199 głosów 

n  Bożena Wierzbicka (KW Prawo 
i Sprawiedliwość) - 269 głosów 

n  Włodzimierz Wojdak (KWW 
Jerzego Wojdaka – Rodziny 
Konstancińskie) - 170 głosów 

 
Okręg wyborczy nr 2
n  Anna Borowska (KWW Kon-

stancin Jutra) - 207 głosów
n  Arkadiusz Głowacki (KWW 

Jerzego Wojdaka – Rodziny 
Konstancińskie) - 147 głosów 

n  Ignacy Gołębiowski (KW Prawo 
i Sprawiedliwość) - 203 głosy  

n  Alfreda Konopka (KWW Kon-
stancin Jutra) - 240 głosów  

n  Izabela Wieczorek (KKW Plat-
forma.Nowoczesna - Koalicja 
Obywatelska) - 305 głosów

Okręg wyborczy nr 3
n  Krzysztof Bajkowski (KWW 

Jerzego Wojdaka – Rodziny 
Konstancińskie) - 216 głosów 

n  Adam Grzegorzewski (KWW 
Konstancin Jutra) - 222 głosy

n  Sławomir Stoczyński (KW 
Prawo i Sprawiedliwość) - 318 
głosów

n  Piotr Wasilewski (KKW Plat-
forma.Nowoczesna - Koalicja 
Obywatelska) - 468 głosów 

n  Arkadiusz Zewar (KWW Kon-
stancin Jutra) - 208 głosów 

 
Okręg wyborczy nr 4
n  Renata Dąbrowska (KWW 

Konstancin Jutra) - 145 głosów  
n  Bogusław Komosa (KW Prawo 

i Sprawiedliwość) - 359 głosów 
n  Aleksandra Kostrzewska 

(KKW Platforma.Nowoczesna 
- Koalicja Obywatelska) - 302 
głosy 

n  Iwona Siudzińska (KWW Kon-
stancin Jutra) - 205 głosów

n  Irena Śliwka (KW Prawo 
i Sprawiedliwość) - 219 głosów 

n  Agata Wilczek (KWW Kon-
stancin Jutra) - 388 głosów 

Reprezentanci w Radzie 
Powiatu
21 października mieszkańcy 
wybierali także swoich repre-
zentantów do Rady Powiatu 
Piaseczyńskiego. Gminę Kon-
stancin-Jeziorna będą w niej 
reprezentować: 
n  Ksawery Gut (KKW Platforma.

Nowoczesna - Koalicja Obywa-
telska), który otrzymał 2 907 
głosów 

n  Rafał Jaszczak (KKW Plat-
forma.Nowoczesna - Koalicja 
Obywatelska) - 825 głosów 

n  Ryszard Machałek (KKW Plat-
forma.Nowoczesna - Koalicja 
Obywatelska) - 1 089 głosów 

n  Sergiusz Muszyński (KW 
Prawo i Sprawiedliwość)  
- 1 739 głosów 

Aleksandra Kostrzewska,  
nowa Przewodnicząca Rady Miejskiej,  

fot. C. Puchniarz

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna 
VIII kadencji

Po wyłonieniu spośród radnych 
VIII kadencji Komisji Skrutacyj-
nej w składzie Krzysztof Bajkow-
ski (przewodniczący), Bogusław 
Komosa, Piotr Wasilewski, Ar-
kadiusz Zewar, przystąpiono do 
wyłonienia przewodniczącego 
Rady Miejskiej i Zastępców. 
Zgłoszono trzy kandydatury: An-
drzeja Cieślawskiego, Aleksan-
dry Kostrzewskiej i Sławomira 
Stoczyńskiego. Po wycofaniu się 
z kandydowania tego ostatniego, 
wyboru dokonano spośród po-
zostałych dwóch kandydatur. 
W tajnym głosowaniu Andrzeja 
Cieślawskiego poparło 8 radnych, 
a Aleksandrę Kostrzewską 13 
radnych. Aleksandra Kostrzew-
ska jest pierwsza kobieta, w hi-
storii Gminy Konstancin-Jeziorna 
powołaną na Przewodniczącą 
Rady Miejskiej Konstancin-Je-
ziorna. Na zastępców wybrani 
zostali Sławomir Stoczyński 
(KKW Prawo i Sprawiedliwość) 
oraz Arkadiusz Głowacki (KKW 

Nowa Rada Miejska, nowa Przewodnicząca i Zastępcy

Jerzego Wojdaka - Rodziny Kon-
stancińskie). Obrady, przejmując 
prowadzenie od momentu ogło-
szenia wyboru, zamknęła Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
Aleksandra Kostrzewska

Zastępcy Przewodniczącej:  
Arkadiusz Głowacki, 
Sławomir Stoczyński

Radni
Krzysztof Bajkowski

Anna Borowska
Andrzej Cieślawski 
Renata Dąbrowska
Ignacy Gołębiowski

Adam Grzegorzewski 
Bogusław Komosa
Alfreda Konopka
Hubert Meronk

Iwona Siudzińska
Irena Śliwka

Piotr Wasilewski
Izabella Wieczorek
Renata Wieczorek
Bożena Wierzbicka

Agata Wilczek 
Włodzimierz Wojdak

Arkadiusz Zewar

Konstancin-JeziorSkład Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna

Listopadowa iluminacja na ratuszu

Każdego dnia po zmierzchu, na 
fasadzie ratusza przy ul. Piase-
czyńskiej 77, zobaczyć można 
było okolicznościową iluminację, 
przygotowaną z okazji rocznicy 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Ten widoczny 
znak obchodów jubileuszu naszej 
ojczyzny, upiększał ratusz od paź-
dziernika do końca listopada br.

100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nowoczesna technologia mappingu ozdobiła 
fasadę nowego ratusza. 

Nowy ratusz w jubileuszowej odsłonie, 
fot. Andrzej Piętka

/ AKTUALNOŚCI// AKTUALNOŚCI/
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O nagły atak zimy możemy być 
spokojni. Zakład Gospodarki 
Komunalnej zabezpieczył 
niezbędne materiały, środki  
i pojazdy wraz z obsługą 
konieczną do utrzymywania 
dróg, ulic i chodników w stanie 
umożliwiającym bezpieczne 
użytkowanie. Gmina 
Konstancin-Jeziorna jest 
doskonale przygotowana do 
zimy i zabezpieczona przed jej 
kaprysami.

Gmina przygotowana na zimę 

WYKAZ FIRM ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH PŁUŻENIA DRÓG 
GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTW W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019

Lp. Nazwa firmy Zakres prac 
(nazwa sołectw)

Nazwisko sołtysa,  
osoby potwierdzającej 

wykonanie prac

1 AS Andrzej Ślusarczyk 

Bielawa (ul. Wspólna, Ścienna, 
Bociania, Zakole, Makowa, 
Olszynki), Bielawa-Zaolzie

Iwona Siudzińska

Czarnów Małgorzata  
Wojakowska-Żeglińska

Borowina Magdalena  
Wierzchucka

Dębowa, Świerkowa,  
Podgórska, Biedronki, Koźlara, 

Orzechowa
Marek Serowik

2
TRANSMIX Ernest 

Kryczka                                         

Kawęczyn Mirosław Borowski 

Turowice Krystyna Wyszogrodzka

Kawęczynek Zofia Organiściak

Słomczyn Ksawery Gut

3 Usługi Transportowe 
Andrzej Bukat

Kierszek Jolanta Ciesielska

Rozjazd Oborski,  
łącznik Obórki-Bielawa Marek Serowik

4
AUTO SERWIS  
Piotr Śliwka  

Parcela Dorota Machnowska

Cieciszew Marek Serowik

Piaski Jacek Kulczyk

Dębówka Grzegorz Rytka

5
Usługi Transportowe 

Andrzej Nowotnik  

Kępa Oborska, Obórki do Ciszy-
cy z pętlą autobusową włącznie Marek Serowik

Kępa Okrzewska Renata Dąbrowska

Okrzeszyn Katarzyna Wójcik

6 Usługi Transportowe 
Krzysztof Janusz 

Ciszyca Iwona Odolińska

Gassy Kinga Śliwka

Czernidła Stefan Wiewióra

Łęg Jan Stankiewicz

Habdzin Agata Wilczek

Opacz Elżbieta Rychlica

Zakład Gospodarki Komu-
nalnej przygotował materiały 
do utrzymania przejezdności 
dróg.  Zabezpieczono około 
200 ton mieszanki solno-pia-
skowej oraz bieżące dostawy 
soli na okres zimy. Podobnie 
jest z piaskiem, który zgroma-
dzono w ilości 210 ton, a kolejne 
dostawy są gwarantowane za-
wartymi umowami, w miarę 
potrzeb.

Oczyszczanie dróg gminnych 
ze śniegu wraz z posypywaniem 
ich odpowiednią mieszanką, 
zapewnią dwa samochody cię-
żarowe Man wraz z pługami 
i piaskarkami.  Wesprą ich 
w tym cztery ciągniki z płu-
gami i piaskarkami, obsługu-
jące drogi gminne i osiedlowe. 
Do ośnieżania chodników przy 
ulicach będą przeznaczone 
dwa ciągniki i cztery mniejsze 
pojazdy, wszystkie z pługami 
i piaskarkami lub przyczepami 
z piaskiem. Chodniki osiedlowe 
odśnieżane będą przy pomocy 
trzech odśnieżarek spalino-
wych. W celu zapewnienia 
sprawnego oczyszczania gmin-
nych dróg i chodników w okre-
sie zimowym, ZGK delegował 10 
kierowców oraz 20 pracowni-
ków do ww. sprzętu. Wszyscy 
będą pracować na dwie zmiany, 
a także pełnić dodatkowe dy-
żury. Jaka będzie tegoroczna 
zima, tego jeszcze nie wiemy. 
Z pewnością jednak jesteśmy 
na nią przygotowani.

OSP otrzymały 
defibrylatory 

Ratujące życie defibrylatory,  
31 października trafiły do 
jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w naszej gminie. 
Otrzymany sprzęt zwiększy 
zdolność jednostek OSP  
do podejmowania działań 
ratowniczych, a być może 
uratuje komuś życie.

Defibrylator to urządzenie me-
dyczne, umożliwiające powrót 
serca do normalnej, regularnej 
pracy. Szansa na uratowanie ży-
cia ludzkiego z wykorzystaniem 
tego sprzętu sięga nawet 70%  
i dlatego tak istotne jest, aby jak 
najwięcej defibrylatorów znaj-
dowało się w miejscach i budyn-
kach użyteczności publicznej 
oraz było na wyposażeniu jed-
nostek ratunkowych.

Nowe defibrylatory trafiły 
do jednostek OSP: Bielawa, Cie-
ciszew, Czernidła, Gassy, Ka-
węczynek, Konstancin-Jeziorna, 
Opacz, Skolimów, Słomczyn. 
Zakup urządzeń umożliwiła 
umowa podpisana przez Burmi-
strza Gminy Konstancin-Jeziorna  
i Ministra Sprawiedliwości, 
dysponenta Funduszu Sprawie-
dliwości, z którego pochodzi do-
tacja celowa w kwocie 60 000 zł 
na sfinansowanie tego zakupu. 
Wkład własny Gminy Konstan-
cin-Jeziorna wyniósł 606,06 zł.

Rewolucja na Świetlicowej
Budynek przy ulicy Świetlicowej 1, mieszczący Bibliotekę 
Publiczną oraz OSP Jeziorna, zostanie odnowiony. Na wiosnę 
2020 roku do nowych powiększonych pomieszczeń powrócą 
księgozbiory Biblioteki i druhowie strażacy.

Rozbudowę i przebudowę bu-
dynku przy ul. Świetlicowej 1 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu, wykona konsorcjum zło-
żone z firm: WIMAKS Sp. z o.o. 
Sp.k. z Warszawy oraz WIMAKS - 
Toczyłowski Dariusz z Józefowa. 
Ustalone w umowie podpisanej 
dnia 7 listopada 2018 roku wyna-
grodzenie wykonawcy wyniesie 
3 318 152,39 zł.

Na czas prac remontowych, 
Biblioteka Publiczna otrzymała 
nową lokalizację przy ul. Mir-
kowskiej 39A w Mirkowie. Został 
tam tymczasowo przeniesiony 
księgozbiór, liczący ponad 35 tys. 
woluminów. Czytelnicy czekają 
na jego powrót do zupełnie no-
wych warunków bibliotecznych, 
pod znanym im dobrze adresem 
przy ul. Świetlicowej 1. 
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- To bardzo dobry przykład 
współpracy samorządów na 
poziomie gminy i powiatu. – po-
wiedział burmistrz Kazimierz 
Jańczuk, przekazując klucze do 
nowego lokalu mieszczącego 
filie trzech wydziałów Staro-
stwa. Zgodnie z zawartą umową, 
gmina Konstancin-Jeziorna uży-
cza bezpłatnie Starostwu przy-
stosowany lokal o powierzchni 
około 119 m kw. wyposażony  
w sieci: teletechniczną, wod-
no-kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania i wentylacyjną 
oraz meble biurowe. W celu 

Starostwo bliżej
Od października w konstancińskim ratuszu działają filie 
wydziałów Starostwa Powiatowego - Komunikacji i Transportu, 
Architektoniczno-budowlanego oraz Geodezji i Katastru. 
Mieszkańcy naszej gminy załatwią wszystkie urzędowe sprawy 
w jednym miejscu, w ratuszu przy ul. Piaseczyńskiej 77.

załatwienia spraw w Wydziale 
Komunikacji i Transportu, Wy-
dziale Architektoniczno-Budow-
lanym czy Wydziale Geodezji  
i Katastru Starostwa Powiato-
wego, można już przybywać do 
ratusza. 

Zapraszamy w poniedziałki 
w godz. 9.00-17.00, oraz wtorki, 
środy, czwartki i piątki w godz. 
8.00-16.00. Numery telefonów 
filii: Wydziału Architektonicz-
no-Budowlanego 22 484 20 81, 
Wydziału Geodezji i Katastru 22 
484 20 83, Wydziału Komunika-
cji i Transportu  22 484 20 85.
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Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu  
na jednego mieszkańca dla gmin na 2019 r. (tzw. wskaźnik G). Gmina Konstancin-Jeziorna, 
z dochodem 4 331,68 zł na jednego mieszkańca, znalazła się na 19. miejscu w rankingu gmin 
miejsko-wiejskich.

Podstawę prognozowanych do-
chodów, służących do oblicze-
nia tzw. janosikowego, stanowią 
dane o dochodach podatkowych 
gmin za 2017 r. (według stanu 
na 30.06.18 r.). Chodzi między 
innymi o dochody z tytułu opłat 
(np. eksploatacyjnej) i podat-
ków: od nieruchomości, rolnego 

i leśnego, a także udziały we 
wpływach z CIT i PIT.
Konstancin-Jeziorna od wielu lat 
znajduje się wśród gmin o naj-
większych dochodach podatko-
wych (w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca). W zeszłym roku na-
sza gmina uplasowała się na 18. 
miejscu z dochodem 4 008,88 zł.

Które miejsca zajmują nasi są-
siedzi? Gmina Piaseczno z do-
chodem 3 021,30 zł znajduje się 
na 65. miejscu, Gmina Góra Kal-
waria z dochodem 2 003,04 zł, na 
287 miejscu, a sąsiedzi zza Wisły 
– Józefów, dochód 2  725,77 zł, zaj-
muje miejsce 103. i Karczew z do-
chodem 2  389,43 zł, miejsce 166. 

Konstancin-Jeziorna  
wśród najzamożniejszych gmin 

Szkolenia dla mieszkańców

Burmistrz Gminy Konstancin-
-Jeziorna Kazimierz Jańczuk 
podpisał umowę z Wojewódz-
twem Mazowieckim, o dofinan-
sowanie projektu “Rozwój usług 
cyfrowych w Gminie Konstancin-
-Jeziorna” z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi Priorytetowej II 
“Wzrost e-potencjału Mazow-
sza”. Wsparcie opiewa na kwotę 
648 576,00 zł. 

Wzrost kompetencji 
cyfrowych
W ramach konkursu grantowego, 
Fundacja Promocji Gmin Polskich, 
przyznała Gminie Konstancin-Je-
ziorna dofinansowanie na „Pod-
niesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa ma-
zowieckiego” (osób 25+). Wniosek 
naszej Gminy został bardzo wy-
soko oceniony przez komisję kon-
kursową  Fundacji Promocji Gmin 
Polskich i otrzymaliśmy maksy-
malną kwotę grantu - 150 tys zł. 
Dzięki temu mieszkańcy będą 
mogli wziąć udział wielu szko-
leniach: Rodzic w Internecie, 
Mój biznes w sieci, Moje finanse 
i transakcje w sieci, Działam 
w sieciach społecznościowych, 
Tworzę własną stronę interne-
tową (blog), Rolnik w sieci, Kul-
tura w sieci. Uczestnicy szkoleń 
nabędą umiejętności informa-
cyjne, komunikacyjne, nauczą się 
rozwiązywać problemy i korzy-
stać z usług publicznych.

Opieka dla najmłodszych
Na podstawie umowy podpisa-
nej z Wojewodą Mazowieckim,  
Gmina Konstancin-Jeziorna 
uzyskała wsparcie finansowe na 
zapewnienie opieki w zakresie 
określonym w Resortowym pro-
gramie rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do 3 lat   
w ramach projektu „Maluch+” 
2018, wojewoda przekaże środki 
finansowe w kwocie do 123 750 zł, 
z przeznaczeniem na zapewnie-
nie 75 miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, w Gminnym 
żłobku nr 1 w Konstancinie-Je-
ziornie. Termin realizacji okre-
ślono do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie ostatnio podpisanych umów, Gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dofinansowanie 
na rozwój usług cyfrowych oraz podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców.  Wsparcie 
finansowe na zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 otrzyma również Gminny Żłobek.

Nowe oświetlenie  
ulic Bielawskiej i Zaułek

Drogi gminne 
oświetlone

W systematycznej modernizacji oświetlenia drogowego naszej 
gminy, kolejne ulice zyskały nowe, jaśniejsze oblicza. Na ulicy 
Bielawskiej doświetlono przejścia dla pieszych, a na ul. Zaułek 
uzupełniono oświetlenie drogowe.

Fragmenty drogi gminnej w Łęgu, drogi Łęg – Habdzin  
oraz cała ul. Ścienna w Bielawie otrzymały nowe oświetlenie. 

Sukcesywnie poprawia się stan 
oświetlenia gminnych dróg. Re-
alizując Etap II tegorocznych 
prac budowy, dobudowy, przebu-
dowy i modernizacji oświetlenia 
ulicznego (drogowego) na tere-
nie gminy Konstancin-Jeziorna, 
firma Zakład Usług Elektrycz-
nych „ELPRZEM” M. Prędota 
wykonała przebudowę drogi 

Prace, wykonane w ramach etapu 
III budowy, dobudowy, przebu-
dowy i modernizacji oświetlenia 
ulicznego (drogowego) na tere-
nie gminy Konstancin-Jeziorna 
w 2018 r., obejmowały:
n  wykonanie oświetlenia frag-

mentu drogi gminnej w Łęgu 
przy posesji 48, 48a, 49, 49a, 
za kwotę 9 000 zł; 

gminnej w zakresie urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego – doświetlenia przejść dla 
pieszych wzdłuż ul. Bielawskiej, 
oraz oświetlenia drogowego na 
ul. Zaułek. Koszt budowy oświe-
tlenia przejść w ul. Bielawskiej 
wynosi 170 109,00 zł, a oświe-
tlenia drogowego ul. Zaułek  
22 201,50 zł.

Stary ratusz  
będzie  
przebudowany

Budynek przy ulicy 
Warszawskiej 32,  
do niedawna funkcjonujący 
jako budynek ratusza, będzie 
przebudowany na potrzeby 
nowych funkcji. Burmistrz 
podpisał umowę z firmą 
TOM-INŻ Tomasz Olkowski  
z Warszawy na wykonanie 
robót budowlanych 
polegających na przebudowie 
budynku wraz z kotłownią 
oraz wymianą instalacji.

Termin wykonania robót bu-
dowlanych określono do dnia 
28 czerwca 2019 r., zakończenie 
realizacji przedmiotu umowy 
(wraz z uzyskaniem dokumentów 
umożliwiających użytkowanie) 
do 31 lipca 2019 r. Koszt przebu-
dowy budynku do nowych zadań 
wyniesie 922 500,00 zł brutto.

n  przebudowę oświetlenia frag-
mentu drogi gminnej Łęg – 
Habdzin, za kwotę 29 000 zł;

n  budowę oświetlenia drogo-
wego wzdłuż ul. Ściennej  
w Bielawie, za kwotę 9 500 zł.

Nowe oświetlenie zwiększa bez-
pieczeństwo wszystkich użyt-
kowników dróg oraz poprawia 
estetykę krajobrazu.

/ INFORMACJE BURMISTRZA// INFORMACJE BURMISTRZA /

Bezpieczniej na placach zabaw

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców,  
na placu zabaw przy ul. Sobieskiego wykonano nawierzchnię.

Dzieci mogą już bezpiecznie 
i do woli szaleć na piramidzie 
linowej oraz zjeżdżalni zamon-
towanych na placu zabaw przy 
ul. Sobieskiego. Pod urządze-
niami wykonano bowiem nową 
nawierzchnię typu poliuretan. 
Specjalne tworzywo, z którego 
jest wykonana nawierzchnia,  

ma amortyzować upadki i tym 
samym zapobiegać ewentual-
nym urazom.  

Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji zapowiada montaż takich 
bezpiecznych nawierzchni na in-
nych gminnych placach zabaw  
w przyszłym roku.
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Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania, 
niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów kominowych

Komin, który wdmuchuje spaliny lub wentylacja 
wdmuchująca powietrze do wewnątrz mieszkania, 

nie jest kominem zatkanym, 
tylko źle użytkowanym przez domowników! 

Aby kominy działały poprawnie, musimy mieć w mieszkaniu 
prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone nawiewniki. 

Zamontowane czujniki czadu sygnalizują sytuację, 
gdy spaliny z piecyka wracają do pomieszczenia. 

  

Przestrzegajmy tych zasad 
– to nasze zdrowie, a nawet ŻYCIE!

PAMIĘTAJ!!!

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY 

Kominiarze odwiedzili sołectwa
W październiku, w ramach akcji Krajowej Izby Kominiarzy „Zaproś kominiarza”, w sołectwach Kępa 
Okrzewska i Czernidła miały miejsce spotkania edukacyjno-informacyjne, poświęcone 
możliwościom zmniejszania zanieczyszczenia powietrza.

Czy warto stosować tzw. do-
bry opał? Jak bez ponoszenia 
kosztów zmienić sposób pale-
nia z dolnego na górne, będący 
najprostszym sposobem re-
dukcji smogu? Na te i inne py-
tania mieszkańców starali się 
odpowiadać: Mirosław Antos 
i Wiesław Czuba z Krajowej Izby 
Kominiarzy, Justyna Ślusarczyk 
z OSP Skolimów, st. asp. Paweł 
Kreczmański i st. sierż. Jacek 
Deptuła z komendy policji w Kon-
stancinie-Jeziornie, Małgorzata 
Lewandowska ze Straży Miej-
skiej oraz Agnieszka Brzezińska 
z Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa UMiG Konstancin-Je-
ziorna. Prelegenci podkreślali 
również, jak ważna jest dbałość 
o szczelność instalacji grzew-
czych i prawidłowa wentylacja 
pomieszczeń? Omówiono także 
regulacje prawne odnoszące się 

do gospodarki odpadami oraz do 
utrzymania czystości i porządku 
w gminie Konstancin-Jeziorna. 
Zainteresowanie mieszkańców 
wzbudził też realizowany obec-
nie program dotacji na wymianę 

pieców tzw. kopciuchów, na nowe 
bardziej ekologiczne czyli nisko-
emisyjne. Wkrótce kolejne takie 
spotkania informacyjne z miesz-
kańcami innych sołectw naszej 
gminy.

040 REALIZACJE 041041

Opinie: Jerzy S. Majewski, Krzysztof Mycielski
Zdjęcia: Juliusz Sokołowski

Budynek jest utylitarną, modernistyczną strukturą, 
detalami i materiałem zakorzenioną w lokalności. 
Jego architektura wydaje się daleka od nastroju 
urzędu i afektacji władzy

040 REALIZACJE

Ratusz w Konstancinie

 | 1 |

O konstancińskim ratuszu  
w Architekturze-Murator
My wiemy, że jest wyjątkowy. Teraz potwierdza to kolejna publikacja o naszym ratuszu,  
tym razem w miesięczniku Architektura-Murator.

W numerze 08/2018 miesięcz-
nika Architektura-Murator na 
kilkunastu stronach zamiesz-
czono prezentację nowego ratu-
sza Gminy Konstancin-Jeziorna. 
Obok zdjęć, wyczerpujących 
opisów znalazły się też głosy 
krytyków architektury. W pod-
sumowaniu materiału napisano 

- „budynek zaprojektowany 
ze starannością, z dużą ilością 
drobnych rozwiązań ułatwiają-
cych funkcjonowanie, przy tym 
lapidarny, będący próbą połą-
czenia utylitarnego biurowca  
z wymogami reprezentacyjności. 
Jest to też obiekt dobrze wpisany 
w krajobraz kulturowy miasta 

i przyjazny dla środowiska”. 
Trudno się z tym nie zgodzić.

W celu zapoznania się 
z artykułem i pięknymi zdję-
ciami naszego ratusza zapra-
szamy na łamy miesięcznika  
Architektura-Murator nr 08/2018.

Samochód dla 
OSP Bielawa
W październiku w siedzibie Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, podpisano 
umowę na zakup średniego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bielawie dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dzięki 
temu, OSP Bielawa uzyskała do-
tację w kwocie 450 000,00 zł.

Nowe drzewa 
w gminie 
Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
podpisał umowę z firmą Plan-
tum S.C. ze Zgierza, na wykona-
nie nasadzeń zastępczych drzew 
w gminie w 2018 r. i ich pielęgna-
cję w kolejnych dwóch latach. 
Nasadzenia zostały wykonane 
do 10 grudnia 2018 r.  W ciągu 
roku od posadzeń firma będzie 
monitorować wzrost drzew, 
a dodatkowa pielęgnacja będzie 
wykonywana w terminie 2 lat od 
posadzenia tj. do dnia 10 grudnia 
2020 r. Całkowita wartość zamó-
wienia nie może przekroczyć  
147 951,36 zł.

/ INFORMACJE BURMISTRZA/ / INFORMACJE BURMISTRZA/
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Świętowaliśmy jubileusz 
Niepodległej
Wyjątkowo, jak przystało na taki jubileusz, świętowaliśmy w Konstancinie-Jeziornie 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczególnym akcentem był przemarsz ulicami miasta 
mieszkańców niosących 100-metrową flagą Polski. Jubileusz naszej niepodległości uczciliśmy 
również na sportowo, w tradycyjnym Biegu Niepodległości, a także uczestnicząc w wydarzeniach 
kulturalnych - koncertach, przedstawieniach i pokazach. Wszystko było pod znakiem biało-
czerwonych barw.

11 listopada pamiętaliśmy o tych, 
którym niepodległość zawdzię-
czamy. Wieńce i kwiaty zło-
żono przy pomniku Katyńskim 
i pomniku poległych żołnie-
rzy Samodzielnego Batalionu 

Narodowych Sił Zbrojnych AK 
im. bryg. Czesława Mączyń-
skiego. Przy pomniku mieszkań-
ców Jeziorny poległych w latach 
1918-1921, odbył się uroczysty 
apel poległych i oddany został 
hołd przez poczty sztandarowe 
konstancińskich szkół, jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej 
i Straży Miejskiej.

Razem w Marszu Wolnych 
Polaków
Przed południem w ratuszu, 
nastąpiło zamknięcie w Kap-
sule Czasu stu listów miesz-
kańców, napisanych specjalnie 
z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości, z zamiarem 

odczytania ich za 50 lat. Listy za-
wierają życzenia, wspomnienia 
z Konstancina-Jeziorny, reflek-
sje historyczne. Dzieci pisały, 
jak wyobrażają sobie przyszłość, 
a dorośli jakimi powinniśmy być 
ludźmi i Polakami. – Polska jest 
Rzeczpospolitą, czyli dobrem 
wspólnym wszystkich Polaków. 
Dbajmy o to dobro, nie tylko 
z okazji jubileuszu Niepodległej. 
– zachęcał mieszkańców w mo-
wie otwierającej uroczystości 
jubileuszu burmistrz Kazimierz 
Jańczuk.

Po odśpiewaniu przez zgroma-
dzonych mieszkańców i przed-
stawicieli władz samorządowych 
hymnu Polski, spod ratusza 

wystartował Bieg Niepodległo-
ści, a zaraz za nim wyruszył 
Marsz Wolnych Polaków niosą-
cych 100 metrowej długości flagę 
naszego kraju. Przez ulice Kon-
stancina-Jeziorny przeszły setki 
mieszkańców, uczniów i uczennic 
konstancińskich szkół, harcerze, 
strażacy - wszyscy patriotycznie 
udekorowani biało-czerwonymi 
kotylionami i chorągiewkami. 
Marsz wzbogacił pokaz taneczny 
w Parku Zdrojowym, w wyko-
naniu szkolnego Zespołu Pieśni 
i Tańca Przepióreczka do Polo-
neza Warszawskiego. Piękne 
stroje, ciekawa choreografia 
i perfekcyjne wykonanie zostały 
nagrodzone oklaskami zgroma-
dzonych.  Wszyscy uczestnicy 
niosący flagę dotarli do Hugo-
nówki, gdzie czekały kolejne 
atrakcje festynu Niepodległo-
ściowego i grochówka przygo-
towana przez konstancińskie 
reatauracje i firmy cateringowe: 
Gospoda Zalewajka, Cafe Park & 
Rest, Imperium Dobrego Smaku  
Radosław Goliszewski, Cosmo-
politan Events, a także Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji. 

Biegi i występy 
dla Niepodległej
W tegorocznym, 28. w kolej-
ności, Biegu Niepodległości 
w Konstancinie-Jeziornie, wzięła 
udział rekordowa liczba bie-
gaczy - blisko 250 dorosłych 
i 350 dzieci. Uczestnicy głów-
nego biegu w białych lub czer-
wonych koszulkach, po starcie 
sprzed ratusza i po pokonaniu 
2,3 km dobiegli do mety w Parku 
Zdrojowym. 

W odbywających się w Hugo-
nówce i w Parku Zdrojowym 
obchodach 100-lecia odzyskania 
Niepodległości, dzieci mogły 
zobaczyć bajkę ,,O Ziuku Piłsud-
skim, czyli odzyskana wolność”, 
oklaskiwać występy chórów ze 
Szkół Podstawowych nr 1 oraz 
nr 2, jak również podziwiać 
umiejętności jeźdźców i wy-
szkolenie koni podczas pokazu 
kawaleryjskiego. Dla dorosłych 
były projekcje filmów i kawia-
renka seniora, a wieczorem 
koncert zatytułowany ,,Wolność 
- kocham i rozumiem” w wyko-
naniu Konstancińskiego Chóru 
Kameralnego i Grupy Wokalnej 
Modulacja. 

Koncertu pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Big Band Rondo 
Konstancin wysłuchali uczest-
nicy Mszy św. za Ojczyznę w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP. 
Jubileusz Niepodległej zakoń-
czyła biało-czerwona świetlna 
feeria nad Parkiem Zdrojowym. 
Wraz z towarzyszącymi dźwię-
kami chopinowskiego poloneza, 
był to wyjątkowy akcent na 
zwieńczenie obchodów 100 rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
w Konstancinie-Jeziornie. 

Biało-czerwona iluminacja 
tężni
Na jubileusz 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości  
przez Polskę, konstancińska tęż-
nia rozbłysła biało-czerwonym 
światłem. Do końca listopada 
mieszkańcy i goście mogli podzi-
wiać niepodległościową dekora-
cję naszego inhalatorium.
Dzięki współpracy Polskich Sieci 

Marsz Wolnych Polaków,  
fot. A. Piętka

Elektroenergetycznych, Uzdro-
wiska Konstancin-Zdrój oraz 
Konstancińskiego Domu Kul-
tury, 11 listopada o godz. 18.30 
zgromadzeni w Parku Zdrojo-
wym byli świadkami pierwszych 
rozbłysków instalacji świetlnej, 
opasającej tężnię polskimi naro-
dowymi barwami. Ten niezwy-
kły prezent dla mieszkańców 
i gości, był jednym z akcentów 
obchodów Święta Niepodległości 
w Konstancinie-Jeziornie. Biało-
-czerwoną tężnią cieszyliśmy się 
do końca listopada.

Dla mieszkańców i kuracjuszy 
mamy dobrą wiadomość. Tężnia 
będzie czynna również zimą 
w soboty i niedziele od godz. 
10.00 do 15.00 (przy temperatu-
rze powyżej -50 C).

Doskonałe tło do jubileuszowych zdjęć, 
fot. A. Piętka

Biało-czerwony korowód Wolnych Polaków zakończył się w parku pod Hugonówką,  
fot. A. Piętka
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Narodowe barwy rozbłysły na tężni,  
fot. J. Berchali
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Cantabile śpiewa już 10 lat!
Wspólny cel jednoczy do działania członków chóru Cantabile już od 10 lat. A że w dobrym 
towarzystwie czas mija szybko, nikt nie patrzy na wielogodzinne próby i każdy stara się jak może, 
wyśpiewać wszystkie tony, najczyściej jak tylko potrafi.

Jak to się zaczęło?
W 2008 r. z inicjatywy Julity 
Jodłowskiej, Przewodniczącej 
Koła Seniora nr 24, powstał chór 
seniora Cantabile. Z pomocą ów-
czesnej dyrektor Konstanciń-
skiego Domu Kultury – Danuty 
Kalugi oraz Romana Rudow-
skiego – prowadzącego chór od 
strony muzycznej, seniorzy z koła 
nr 24 na Grapie oraz koła nr 21 
z Mirkowa, przystąpili do wy-
tężonej pracy. Przez ponad rok 
maestro Rudowski z zaangażo-
waniem i cierpliwością wprowa-
dzał w świat muzyki. W grudniu 
2009 r. chór był gotowy do wy-
stępu inauguracyjnego, który 
miał miejsce podczas spotka-
nia wigilijnego. Wiele godzin 
prób i ciężkiej pracy przyniosły 
owoce. Koncert kolęd i pastora-
łek dostarczył wielu wzruszeń 
publiczności i tak od 2010 r. roz-
poczęły się występy: na scenie 
konstancińskiego amfiteatru, na 
gminnych dożynkach, z okazji 
Święta Niepodległości, czy też 
na corocznej inauguracji Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, z okazji 
Święta Niepodległości.

W dobrym towarzystwie...
Chór Cantabile posiada szeroki 
repertuar: od piosenek biesiad-
nych, poprzez arie operowe, 
pieśni patriotyczne, aż do kolęd 
i pastorałek. Obecnie chór liczy 18 
osób, głównie są to głosy żeńskie. 
- Wspólne muzykowanie dostar-
cza członkom chóru wielu prze-
żyć, wzruszeń, a także doskonale 
ćwiczy pamięć. – mówi Julita 
Jodłowska, menadżer i założy-
cielka chóru. Ważna jest również 
możliwość spotkań w dobrym to-
warzystwie i poczucie, że jest się 
częścią zespołu – dodaje.

Rosnąca popularność
Wraz z doskonaleniem umie-
jętności, zaczęły napływać 

propozycje kolejnych występów. 
Poza gminnymi wydarzeniami, 
chór miał szansę uświetnić uro-
czystości organizowane w ośrod-
kach kultury we Włochach, na 
Targówku, czy w Ursusie, gdzie 
w kwietniu 2013 r. na Festiwalu 
Kocham Cię Polsko chór Cantabile 
jak i jego wokalistka pani Anna 
Samotyja zajęli trzecie miejsce, 
a prowadzący Roman Rudowski 
otrzymał dyplom uznania.
Swoimi występami chór Canta-
bile stale wzrusza pensjonariuszy 
konstancińskich placówek: Domu 
Seniora Kalina, Białej Dalii, Medi 
Systemu w Bielawie, Lux Medu 
w Tabicie, Domu Pomocy Spo-
łecznej w Konstancinie-Jeziornie, 
Domu Seniora PAN. Cantabile wy-
stępuje również podczas uroczy-
stości kościelnych, szczególnie 
w kościele na Grapie i w Powsi-
nie. Od 2014 r. rokrocznie chór 
obecny jest podczas przeglądu 
działalności artystycznej senio-
rów działających w naszej gminie 
organizowanego przez Konstan-
ciński Dom Kultury pod nazwą 
Wrzosowiska. 

Wytężona praca owocuje 
sukcesami
Wysoki poziom występów to 
zasługa prowadzącego Romana 
Rudowskiego i wytężonej pracy 
członków chóru podczas wielu go-
dzin prób. Wykonywane utwory 
dostarczają wielu wzruszeń słu-
chającym. Docenia je także prasa 
nie szczędząc pochlebnych opinii 
na temat chóru i ciepłych słów 
pod adresem solistki, pani Anny 
Samotyji, obdarzonej niezwykle 
pięknym głosem.
W 2011 r. chór Cantabile został 
odznaczony Złotą Odznaką za Za-
sługi przez Zarząd Związku Eme-
rytów w Warszawie. Takie samo 
wyróżnienie otrzymał również 
prowadzący Roman Rudowski.

Z okazji jubileuszu 10-le-
cia istnienia chóru Cantabile, 
wszystkim jego członkom 
dziękujemy za zaangażowa-
nie, promocję gminy Konstan-
cin-Jeziorna, życząc kolejnych 
lat wspólnego, radosnego 
muzykowania.

Jubileusz uczcili licznie przybyli goście, 
fot. archiwum

Uczcili 100-lecie Niepodległej
Uroczystymi apelami, wspólnym śpiewaniem hymnu, przedstawieniami i warsztatami 
historycznymi i konkursami – tak uczniowie konstancińskich szkół świętowali 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Biało-czerwono było w szkołach nie tylko 11 listopada. 

„Trójka” jubileusz niepodległo-
ści uczciła uroczystym apelem. 
Podczas uroczystości wszyscy 
zatańczyli okolicznościowego 
poloneza, a punktualnie o godz. 
11.11 odśpiewali hymn Polski. 
Następnie, ogłoszono wyniki 
i wręczono nagrody w międzysz-
kolnym konkursie artystycz-
nym, dotyczącym rozumienia 
niepodległości naszego kraju. 
Zorganizowały go nauczycielki 
- Teresa Zakrzewska, Agnieszka 
Bartosz-Goleniowska i Anna Pa-
duch. Uczniowie konstancińskich 
szkół, biorący udział w konkur-
sie, mogli wykazać się w sztuce 
tworzenia plakatu, komiksu, 
prezentacji multimedialnej czy 
pieśni. Wszyscy zgromadzeni 
wysłuchali także recytacji i pa-
triotycznych utworów w wy-
konaniu uczniów SP nr 3, pod 
kierunkiem Barbary Barcińskiej 
i Anny Paduch. Biało-czerwono 
było nie tylko na szkolnej sali, ale 
i w sercach uczestników.

Prawie połowa uczniów SP In-
tegracyjnej nr 5, wzięła udział 
w konkursie plastycznym ,,Nie 

zmarnujcie Niepodległości”. 
Dzieci z klas młodszych wyko-
nały przepiękne biało-czerwone 
serca. Były także dostojne białe 
orły, flaga Polski w różnych 
pracach i portrety Józefa Pił-
sudskiego. Uczniowie „Piątki” 
wykazali dużą inwencję twórczą. 

SP nr 6 w Opaczy świętowanie 
rozpoczęła już 29 października, 
kiedy to uczniowie wzięli udział 

w warsztatach historycznych. 
Przy współudziale grupy rekon-
strukcyjnej Zawiszacy, budynek 
szkoły zmienił się w koszary 
sprzed wieku. Podczas tych lek-
cji żywej historii, można było po-
znawać dzieje wojska polskiego, 
uszyć biało-czerwone opaski, 
nauczyć udzielania pierwszej 
pomocy. Uczniowie byli także 
w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego oraz zwiedzili warszaw-
skie miejsca pamięci szlakiem 
Szarych Szeregów. W oknach 
każdej klasy pojawiły się biało-
-czerwone chorągiewki, a na ko-
rytarzach gazetki tematyczne 
i dekoracje w barwach naro-
dowych. 9 listopada na terenie 
szkoły posadzono dąb, któremu 
nadano imię Dobrodziej Maciej, 
wybrane w konkursie. Podczas 
apelu wysłuchano recytacji wier-
szy o ojczyźnie, o godzinie 11.11 
wspólnie odśpiewano hymn Pol-
ski, a następnie razem z chórem 
szkolnym pieśni patriotyczne.  

Z okazji 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości, w Zespole 
Szkół im. Wł. St. Reymonta od-
były się w konkursy o tematyce 
niepodległościowej przygoto-
wane i przeprowadzone przez 
nauczycieli historii. Podobnie 
jak w innych szkołach o godz. 
11.11 odśpiewano hymn Polski 
w odświętnie udekorowanej 
sali. Wszystkich zdobiły patrio-
tyczne kotyliony. Pod kierun-

kiem bibliotekarki 
Kryst yny Słap-
czyńskiej, ucznio-
wie przygotowali 
wystawę  ,,Polskie 
drogi do Niepodle-
głości”. 13 listopada, 
podczas uroczystej 
akademii, zaprezen-
towano program 
artystyczny w wy-
konaniu klasy hu-
manistycznej Ib, pod 

kierunkiem Krzysztofa Jaśkiewi-
cza, nauczyciela historii. Wszy-
scy razem śpiewali patriotyczne 
pieśni, składając hołd tym, któ-
rzy oddali swe życie w walkach 
o niepodległość. 
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W służbie edukacji kulturalnej 
mieszkańców
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie to pięć placówek bibliotecznych z coraz 
nowocześniejszym wyposażeniem, a w nich dziesiątki tysięcy woluminów, bieżące nowości 
książkowe, dostęp do ponad miliona naukowych publikacji elektronicznych, audiobooki, e-booki, 
filmy i gry. To także spotkania literackie i autorskie, dyskusyjne kluby książki, zajęcia dla dzieci, 
konkursy, wystawy. Wszystko w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych 
mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.

W ciągu ostatnich pięciu lat 
w konstancińskiej Bibliotece 
Publicznej działo się naprawdę 
dużo. Wszystko w celu stwo-
rzenia przyjaznej biblioteki, 
która spełnia oczekiwania jej 
użytkowników. Szczególną tro-
ską objęto dzieci, starając się o 
odpowiednie dla nich warunki 
i organizację akcji kształtu-
jących nawyki czytelnicze od 
najmłodszych lat. Biblioteka ma 
także duży udział w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego 
i dbaniu o zachowanie lokalnej 
tożsamości kulturowej.

Bogate zasoby książkowe
Obecny księgozbiór, dostępny 
w trzech miejskich oraz dwóch 
wiejskich placówkach Biblioteki 
Publicznej, liczy blisko 82,5 tyś 

woluminów. Co dwa tygodnie 
jest wzbogacany o kolejne po-
zycje. Placówki umożliwiają 
także bezpłatne korzysta-
nie z cyfrowej wypożyczalni 
ACADEMICA, oferującej ponad  
1 milion publikacji naukowych 
w wersji elektronicznej. Dostęp 
do tej platformy możliwy jest 
poprzez terminale biblioteczne, 
a ułatwiają to zakupione przez 
Gminę w 2013 r. laptopy. Dzięki 
temu czytelnicy mogą korzystać 
bezpłatnie z dostępu do e-bo-
oków, platform takich jak: LE-
GIMI, IBUK Libra oraz POLONY 
lub z kursów językowych FUN-
MEDIA – obecnie LERNI. Usługi 
te są dostępne również online, 
poprzez wejście znajdujące 
się na stronie internetowej bi-
blioteki. Poza udostępnianiem 

książek tradycyjnych (w tym 
zbiorów anglojęzycznych), elek-
tronicznych czy audiobooków, 
biblioteka oferuje możliwość 
wypożyczenia filmów czy gier 
planszowych.

Placówki kultury
Spotkania i dyskusje, nie tylko 
o książkach, odbywają się we 
wszystkich placówkach biblio-
teki. Publiczność lubi i licznie 
uczestniczy w spotkaniach lite-
rackich i wieczorach autorskich. 
Mariusz Szczygieł, Dominik 
Rettinger, Remigiusz Grzela, 
Sławomir Koper czy Elżbieta Ol-
szewska-Schilling, to tylko kilka 
nazwisk z literackiego Parnasu, 
którzy gościli w konstancińskiej 
bibliotece. Były także spotkania 
z autorami piszącymi dla naj-
bardziej wymagających czytel-
ników. W bibliotece z dziećmi 
spotkali się Danuta Gellner, Wio-
letta Piasecka i Tomasz Szwed. 

Od ponad 10 lat czytelnicy 
spotykają się w Dyskusyjnym 
Klubie Książki, a od ubiegłego 
roku także w Dyskusyjnym 
Klubie Książki Fantastycznej. 
W ciągu roku odbywa się kil-
kanaście klubowych spotkań, 
podczas których trwają literac-
kie spory. Również od ubiegłego 
roku miłośnicy szachów mogą 
doskonalić swe umiejętności 
na comiesięcznych spotkaniach 
Klubu Szachowego przy Filii 
w Skolimowie. Dzięki zakupio-
nemu przez Gminę Konstancin-
-Jeziorna sprzętowi, od 2014 r. 
w bibliotece organizowane są 
zajęcia komputerowe dla czytel-
ników 50 +, na różnym poziomie 
zaawansowania. 

Narodowe Czytanie to ha-
sło, na które otwierają się we 
wrześniu drzwi bibliotecznych 
placówek. W 2016 roku czytano 
„Quo Vadis” Henryka Sienkie-
wicza, a w tym roku „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego, 
przy licznym udziale zgroma-
dzonej publiczności. Corocznie 
biblioteka uczestniczy w Dniach 
Konstancina, angażując do tego 
inne placówki kulturalne czy 
historyczne. Dla przykładu,  
w tym roku w Parku Zdrojowym 
zagościło Muzeum 2 Korpusu 
Polskiego z Józefowa.

Listę aktywności i wydarzeń 
uzupełniają dziesiątki lekcji 
bibliotecznych, warsztatów 
poetyckich i kulturoznawczych,  
konkursów i akcji dla dzieci 
(zabawy, czytanie, inscenizacja 
bajek), spektakli teatralnych 
czy spotkań w domu seniora. 
Placówki Biblioteki Publicznej 
umożliwiają dostęp do kultury 
dla każdego mieszkańca naszej 
gminy.

Nowe lokale, modernizacja  
i bogate wyposażenie
W 2017 r. Filia w Skolimowie 
otrzymała nowy, wyremon-
towany i doskonale wyposa-
żony lokal w budynku przy  
ul. Moniuszki 22 B. Nowoczesna 
i przyjazna estetyka wnętrz, 
łatw y dostęp i w ygodne 

korzystanie ze zbiorów, spo-
wodowały znaczny wzrost od-
wiedzin w bibliotece, zarówno 
dzieci, młodzieży, jak i doro-
słych. Dzięki przeznaczonym 
przez Gminę Konstancin-Je-
ziorna środkom finansowym, 
biblioteka miała możliwość za-
kupienia nowego wyposażenia 
tej placówki, mebli oraz ekranu 
multimedialnego, umożliwiają-
cego nieomal kinowe projekcje. 

Niedługo czytelnicy odwie-
dzający filię na Grapie, doświad-
czą także podobnej zmiany, jak 
w Skolimowie. Filia ta zostanie 
przeniesiona do zabytkowej, 
obecnie jeszcze remontowanej 
i adaptowanej, willi „Gryf”, gdzie 
będzie funkcjonować biblioteka. 
Większy, niż obecnie metraż, 
nowoczesne wyposażenie i bo-
gatszy księgozbiór, z pewnością 
przyciągną do biblioteki jeszcze 
więcej czytelników.

Rozpoczęły się już prace 
związane z przebudową pla-
cówki Biblioteki Publicznej przy  
ul. Świetlicowej 1. Znacznie po-
większona, z nowoczesnym wy-
posażeniem biblioteka, ma być 
oddana czytelnikom na wiosnę 
2020 roku. Z pewnością stanie 
się jedną z wizytówek Konstan-
cina-Jeziorny. Na czas przebu-
dowy biblioteka otrzymała inną 
lokalizację w Mirkowie przy  
ul. Mirkowskiej 39A.

Skolimowska biblioteka posiada estetycznie i funkcjonalnie urządzony kącik dla 
najmłodszych czytelników, fot. G. Żurawski

Przestronne wnętrza i wygodne kanapy zachęcają czytelników do lektury na miejscu,  
fot. G. Żurawski

Czarnów 
z nową siecią 
wod-kan
Trwają prace przy ulicach 
Starego Dębu, Sikorki oraz 
Pawiej w starym Czarnowie, 
związane z budową sieci 
wodno-kanalizacyjnej. 
Roboty budowlane mają być 
zakończone do 30 czerwca 
2019 r.

Na podstawie podpisanej przez 
Burmistrza w dniu 7 listopada 
br. umowy, firma Dymowski Sła-
womir IBF z Warszawy wykona 
roboty budowlane dotyczące 
budowy sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacyjnej w Czarno-
wie, wraz z odtworzeniem na-
wierzchni dróg uszkodzonych 
w czasie prowadzenia robót.

Sieć wodociągowa zostanie 
wykonana: w ulicach przylegają-
cych do ul. Starego Dębu, ulicach 
Sikorki i Pawiej, oraz w drodze 
bez nazwy na odcinku od W1 do 
W41. Wybudowane zostaną także 
odcinki do granic poszczegól-
nych posesji oraz armatura to-
warzysząca (zasuwy, hydranty, 
trójniki sieciowe itp.). 

Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjno-tłocznej, 
obejmie: ulicę Starego Dębu wraz 
z ulicami przyległymi, ulice Si-
korki i Pawią, oraz drogę bez na-
zwy na odcinku od S270 granicy 
działki nr ew. 104/3 oraz od S1 
istniejącej do działki nr ew. 106/4 
obr. 0004 Czarnów. Wykonane 
będą także odcinki kanalizacji 
od ulic do granic poszczególnych 
posesji, oraz armatura towarzy-
sząca, m.in. przepompownia ście-
ków wraz z zasilaniem, studnie.

Całkowity koszt budowy sieci 
wodno-kanalizacyjnej w Czarno-
wie wyniesie 2 292 544,11 zł. 
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Dzięki dronom znamy mapę 
zanieczyszczeń
Za pomocą dronów dokonano pomiarów poziomu zanieczyszczenia powietrza w Gminie 
Konstancin-Jeziorna. Powstała mapa zanieczyszczeń, jest podstawą do podjęcia działań w celu 
ograniczenia tego szkodliwego zjawiska.

W październiku br. firma Dron 
House S.A. wykonała pomiary 
zanieczyszczeń powietrza 
w postaci pyłów zawieszonych 
PM1, PM2.5 oraz PM10, będących 
głównymi składnikami smogu. 
Pomiary wykonano za pomocą 
bezzałogowego statku powietrz-
nego, tzw. drona, w godz. 17:30- 
22:20. Ich celem było stworzenie 
mapy zanieczyszczeń w gminie 
Konstancin-Jeziorna. Lokaliza-
cje do zbadania zostały wyty-
powane na podstawie zgłoszeń 
mieszkańców dotyczących nie-
pokojących „dymień z kominów” 
kierowanych do Straży Miejskiej.

Mapa zanieczyszczeń
Pomiary wykazały, że najwyż-
sze stężenie pyłów zawieszonych 

występuje w centralnej czę-
ści obszaru gminy, w terenie 
z gęstą zabudową oraz dużym 
natężeniem ruchu samochodo-
wego. Najgorszy stan powie-
trza zarejestrowano wzdłuż 
ulic: Warszawskiej, Piaseczyń-
skiej i Pułaskiego, co świadczy 
o tym, że na stan powietrza 
duży wpływ ma zarówno pale-
nie w piecach w gospodarstwach 
domowych, jak i transport dro-
gowy. Wraz ze zmniejszeniem 
gęstości zabudowy, ilości sa-
mochodów i oddalaniem punk-
tów pomiarowych od centrum 
Konstancina-Jeziorny, zauwa-
żalne jest zmniejszenie stężenia 
pyłów zawieszonych. Najniższe 
stężenia pyłów zarejestrowano 
w punktach zlokalizowanych 

w północnej i południowej czę-
ści obszaru. 

Co robić, aby zmniejszyć 
smog?
Jednym ze sposobów ograni-
czenia smogu jest korzystanie 
z transportu publicznego. Bez-
płatna komunikacja dla miesz-
kańców liniami L14, L15, L16, 
L21, L42, I strefa biletowa w ca-
łej gminie oraz nowy układ linii 
autobusowych – to wszystko za-
chęca do używania transportu 
zbiorowego.

Korzystnie na jakość powie-
trza wpływa również zmiana 
systemu ogrzewania. Zamiast 
opartego na węglu lub drewnie 
należy wymienić je na ogrzewa-
nie korzystniejsze pod względem 

energetycznym i ekologicznym. 
Gmina Konstancin-Jeziorna ofe-
ruje wsparcie dla mieszkańców 
w postaci dofinansowania na 
wymianę starych kotłów węglo-
wych na kotły gazowe, olejowe 
bądź elektryczne. Dodatkowo, 
dzięki programowi Czyste Po-
wietrze, można uzyskać dofi-
nansowanie do wymiany starych 
źródeł ciepła, termomoderni-
zację, instalację odnawialnych 
źródeł energii, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej itp.

Można również zmienić spo-
sób palenia w piecach z dolnego 
na górne. Pozwoli to zmniejszyć 
zużycie opału nawet o 1/3 oraz 
nie będzie powodować „kop-
cenia” z komina, ograniczając 
uwalnianie się zanieczyszczeń 
do powietrza.

Warto kupować opał dobrej 
jakości. Zgodnie z podjętą przez 
Sejmik Województwa Mazowiec-
kiego uchwałą Nr 162/17 z dnia 
24 października 2017 r., od 1 lipca 
2018 roku obowiązuje zakaz spa-
lania w kotłach, kominkach oraz 
piecach: mułów i flotokoncentra-
tów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzy-
staniem, węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla, 
węgla kamiennego w postaci 
sypkiej o uziarnieniu 0-3mm, 
paliw zawierających biomasę 
o wilgotności w stanie robo-
czym powyżej 20% (np. mokrego 
drewna).

Kategorycznie należy prze-
strzegać zakazu palenia śmieci 
w piecach. Uwalniają się wtedy 
toksyczne związki bezpośrednio 
zagrażające naszemu zdrowiu, 
np. cyjanowodór.

Powinniśmy zadbać również 
o stan zieleni. W procesie foto-
syntezy wraz z dwutlenkiem 
węgla liście drzew i krzewów ab-
sorbują również szkodliwe gazy, 
np. dwutlenek siarki i azotu, 
czad oraz ozon. Zanieczyszcze-
nia stałe m.in. PM10 osadzają 
się na liściach, igłach bądź gałę-
ziach, a następnie są zmywane 
przez opady. Dzięki temu rośliny 
zmniejszają stężenie zanieczysz-
czeń w powietrzu.

W podpisanej 6 listopada br. 
umowie ustalono następujące 
etapy inwestycji, realizowanej 
na działce nr ew. 12, obręb 01-29 
w jednostce ewidencyjnej Kon-
stancin-Jeziorna – miasto:
n  wykonanie inwentaryzacji 

oraz ekspertyzy technicznej 
budynku (45 dni od daty za-
warcia umowy);

n  wykonanie projektu koncep-
cyjnego (75 dni od daty za-
warcia umowy);

n  wykonanie projektu bu-
dowlanego wraz ze wszyst-
kimi elementami projektu 
wykonawczego (90 dni od 
daty akceptacji projektu 
koncepcyjnego);

n  wykonanie specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru 
robót, kosztorysów inwestor-
skich, przedmiarów robót, 
uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę (60 dni od daty odbioru 
Etapu III); 

n  pełnienie nadzoru autor-
skiego (od dnia przekazania 
placu budowy wykonawcy ro-
bót budowlanych do dnia do-
konania odbioru końcowego 
robót). 

Całkowite wynagrodzenie 
wykonawcy za roboty wynosi 
39 360,00 zł. 

Mocno 
wysłużony,  

ale jakże ważny 
dla lokalnej 

społeczności 
budynek, czeka 

kompleksowa 
przebudowa, fot. 

C. Puchniarz.

Projekt koncepcyjny oraz budowlany modernizacji budynku 
ochotniczej Straży Pożarnej Skolimów, wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę, wykona Przedsiębiorstwo 
Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska  
z Wiktorowa. 

OSP Skolimów zyska 
nowe oblicze
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Cała Polska  
czyta dzieciom 

Remonty dróg 
gminnych 

Czytanie książek rozwija u dzieci wrażliwość i wpływa na rozwój 
intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. O tym, że warto 
czytać dzieciom i zachęcać je do kontaktu z książkami, w SP nr 3  
w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” przekonywały m.in. 
gwiazdy filmu, telewizji czy sportu. 

Ideę czytania dzieciom, a także 
uświadomienie rodzicom wa-
lorów wspólnego, codziennego 
czytania, zaszczepiła w Szkole 
Podstawowej nr 3 nauczycielka 
Marzena Kurchan, oligofreno-
pedagog. W ramach realizacji 
cyklu spotkań z książką, w roku 
szkolnym 2017/2018 dzieciom 
czytali rodzice, sławni aktorzy, 
dziennikarze telewizyjni, scena-
rzyści i sportowcy. W czytaniu 
uczestniczyli także nauczyciele 
oraz starsi uczniowie szkoły. 
Akcję wspiera dyrektor szkoły, 
Katarzyna Hampel.

Warto czytać dzieciom
Głośne czytanie to przyjazny 
i skuteczny sposób mądrego 
wychowywania dzieci i budo-
wania ich zasobów wewnętrz-
nych. Wystarczy kilka wspólnie 
spędzonych minut dziennie, aby 
wzbogacić słownictwo, nawią-
zać dobre relacje i zmotywo-
wać dzieci do nauki i czytania. 
Uczestnictwo w programie „Cała 
Polska Czyta Dzieciom” umożli-
wia odkrywanie nowych świa-
tów, opisanych w książkach. 

Chętni do włączenia się w akcję 
„Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
w bieżącym roku szkolnym są 
mile widziani. Naprawdę warto 
czytać dzieciom!

Dzieciom już czytali: Dorota 
Gardias - pogodynka TVN, ak-
torki: Marta Żmuda-Trzebiatow-
ska i Marzena Styczeń, Dagmara 
Kaczmarek-Szałkow - dzien-
nikarka TVN-24, Małgorzata 
Telmińska - reporterka TVN 
24, Magdalena Gołębiowska-
-kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Zdrowia UMiG Kon-
stancin-Jeziorna, Joanna Jaro-
sińska-wizytator kuratorium 
oświaty w Warszawie, Maciej 
Sobczyk - scenarzysta filmowy, 
Jakub Guszkowski - student Aka-
demii Teatralnej w Krakowie, 
Krzysztof „Diablo” Włodarczyk 
- bokser, druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej Konstancin-Je-
ziorna, Paulina Jezierska -prze-
wodnicząca Rady Rodziców SP 
nr 3, Katarzyna Hampel - dyrek-
tor SP nr 3, Maria Guszkowska 
- wicedyrektor SP nr 3, rodzice 
i nauczyciele SP nr 3.

fot. archiwum SP nr 3

Zakończyły się prace remon-
towe na ulicy Piaseczyńskiej 
na odcinku od ul. Warszawskiej 
do ul. Skolimowskiej. Remont, 
realizowany był przez firmę 
„Fal-Bruk” Sp. z o.o. Sp. k. z War-
szawy na podstawie podpisanej 
22 listopada br. umowy, obej-
mował wymianę nawierzchni 
ulicy wraz z pokrywami do 
studni. Całkowity koszt wyniósł  
307 500,00  zł. 

Ta sama firma zrealizowała 
w październiku br. roboty bu-
dowlane, polegające na remoncie 
chodnika w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 721 - ul. Skolimow-
ska, na odcinku od km 20-475 do 
km 20-880 w Konstancinie-Je-
ziornie. Wynagrodzenie wyko-
nawcy remontu to 546 120,00 zł.

Do 14 grudnia mają się zakoń-
czyć prace budowlane, a do 20 
grudnia ma nastąpić dopusz-
czenia do użytkowania re-
montowanej ulicy Sobieskiego.  
Remont, wykonywany przez 
„Fal-Bruk” Sp. z o.o. Sp. k. z War-
szawy, obejmuje wymianę wo-
dociągu, wymianę nawierzchni 
jezdni i przebudowę oświetle-
nia ulicznego wraz z doświetle-
niem przejść dla pieszych oraz 
odtworzeniem chodnika po za-
kończeniu prac remontowych. 
Całkowity koszt inwestycji bu-
dowlanej w ulicy Sobieskiego, 
realizowanej na odcinku między 
skrzyżowaniami z ulicami Józefa 
Piłsudskiego i Stefana Żerom-
skiego, wyniesie 2 029 500,00 zł. 
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Praca nauczycieli została doceniona, fot. KDK

Dzień Edukacji Narodowej 2018 
- kadry oświaty docenione
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w poniedziałek 15 października w Sali widowiskowej 
Hugonówki, wyróżniono i nagrodzono dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli,  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna. Wyjątkowym dodatkiem  
do gratulacji i nagród był koncert w wykonaniu Iwony Manisty-Kutryś wraz z zespołem. 

Nagrodę Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty otrzymała pani 
Jadwiga Roćko, która pracowała 
w Szkołach Podstawowych nr  1, 
nr 2 i nr 4, a całe swoje życie 
zawodowe związała z Konstan-
cinem-Jeziorną. Nauczycielka 
wielu pokoleń konstancińskiej 
młodzieży, wychowała i zaraziła 
pasją chemików, przyrodników 
i naukowców, którzy dzisiaj wy-
konują pracę w zawodach: leka-
rza, farmaceuty, biotechnologa. 
Przygotowywała uczniów odno-
szących sukcesy w konkursach 
i olimpiadach chemicznych. 

Wyróżnienia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej otrzymali:
n  dyrektorzy szkół: 

Paulina Karczmarczyk - SP nr 1 
 Katarzyna Chiszko - SP nr 2 
 Katarzyna Hampel - SP nr 3 
 Tomasz Kucza - SP nr 4 
 Artur Krasowski SP Inte-
gracyjna nr 5, Małgorzata 
Myszkowska - SP nr 6

n  dyrektorzy przedszkoli: 
Małgorzata Jarosz - nr 1 

„Zielony zakątek”, Ewa Winek 
- nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, 
Dorota Kamecka - nr  3 „Ko-
lorowe Kredki”, Ewa Bader 
- nr  4 z oddziałami integra-
cyjnymi „Leśna Chatka”

n  nauczyciele SP nr 1: 
Maria Rowińska, Ewa Jaku-
bowska, Teresa Kłoszewska, 
Ewa Skorupska.

n  nauczyciele SP nr 2: 
Krystyna Firak, Anna Woź-
niak, Marcin Matyjasiak, Bar-
tosz Wilczak, Jan Nowacki 

n  nauczyciele SP nr 3: 
Sylwia Gawryś-Biernacka, 
Mariusz Kłosiński , Beata 
Kwiatkowska, Andrzej Pisz-
czek, Bożenna Kozyra

n  nauczyciele SP nr 4: 
Jolanta Kornaszewska, Clair 
Ellen Pater, Iwona Michalak, 
Katarzyna Król-Kowalczyk, 
Grażyna Wołosewicz

n  nauczyciele SP Integracyjnej 
nr 5: Sylwia Jagiełło, Renata 
Furdal, Małgorzata Szym-
czak, Małgorzata Stegenka, 
Krystyna Mrowińska

n  nauczyciele SP nr 6: 
Urszula Puchalska, Alicja 
Żmijewska, Anna Mądra, 
Iwona Górska, Ewa Lipka

n  nauczyciele Przedszkola nr 2 
„Tęczowe Przedszkole”: 
Renata Stec, Joanna Janik, 
Marzena Ornat , Katarzyna 
Kulesza, Patrycja Mikołaj-
czyk, Elżbieta Ratajczyk, 
Irena Grzybowska, Jolanta 
Zaręba, Beata Żelazo, Ewa 
Smaga

n  nauczyciele Przedszkola nr 3 
„Kolorowe Kredki”: 
Aneta Bogulak, Zofia Dybka, 
Lidia Drabik, Agnieszka 
Leśniak, Monika Gałązka, 
Sylwia Stenrzycka, Kamila 
Wachowicz 

n  nauczyciele Przedszkola 
nr  4 „Leśna Chatka”: Paulina 
Minkiewicz, Anna Woźniak, 
Paulina Lipska

Uroczysty wieczór uświetnił 
występ Iwony Manisty-Kutryś 
- wokalistki, kompozytorki, pe-
dagog i aktorki. Wielokrotna 
Laureatka Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu im. Jonasza Kofty w War-
szawie, gdzie ostatnio otrzymała 
prestiżową nagrodę „Kryszta-
łowy Kamerton” za swoje kom-
pozycje od Związku Autorów 
i Kompozytorów ZAKR. Została 
też Kobietą Roku 2018 w kate-
gorii „Kobieta Kreatywna” za 
działalność w dziedzinie kultury, 
edukacji i twórczości własnej. 
Zapadające w pamięć wykona-
nia Iwony Manisty-Kutryś wraz 
z zespołem, w dobrze skompono-
wanym repertuarze, nagrodzono 
długimi oklaskami. 
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Seniorzy z talentem i pasją

Podczas Wrzosowisk, corocznego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów,  
na scenie Hugonówki wystąpiły konstancińskie zespoły, soliści oraz kabaret. 
Zaprezentowano także rękodzieło artystyczne i malarstwo. Konstancińscy seniorzy 
kolejny raz zachwycili publiczność talentem i pogodą ducha.

Wrzosowiska odbyły się już po raz 
piąty. W przeglądzie uczestniczyły 
zespoły artystyczne, przedstawi-
ciele lokalnych kół i stowarzyszeń 
skupiających mieszkańców naszej 
gminy, jak i indywidualni wyko-
nawcy i twórcy. Prezentacje otwo-
rzył obchodzący jubileusz 10-lecia 
chór Cantabile, który zaprezento-
wał się w bardzo różnorodnym 
repertuarze: od arii operowych, 
aż po pieśni patriotyczne, kolędy 
i pastorałki. 

Na scenie królował śpiew
Przed publicznością wystąpiły: 
śpiewająca Grupa Seniorów Po-
godna Jesień z Koła Seniora nr 
21, Jarzębina Czerwona z Ka-
węczynka, a także kultywujący 
tradycje regionu Urzecza zespół 
Łurzycanki. Nie zabrakło także 
lubianej grupy Majtki Pana Ka-
pitana, funkcjonującej przy Kole 
Seniora nr 21. Podczas występu 
Jarzębiny Czerwonej i Łurzyca-
nek, partie solowe zaśpiewała go-
ścinnie młoda artystka Agnieszka 
Kiljańczyk.

Śmiech to zdrowie, taniec także
Seniorzy z Klubu języka nie-
mieckiego, działającego przy 
Konstancińskim Domu Kultury, 
zaprezentowali humorystyczne 
scenki oraz pokazową lekcję. Pu-
bliczność rozbawił także skecz 
„Przychodzi baba do doktora” 
Grupy Seniorów Pogodna Jesień, 
oraz solowy występ Barbary 
Utraty przy akompaniamencie 
Macieja Liwskiego. Mieczysław 
Banach i Przyjaciele, czyli część 
składu kabaretu „Drabina” ze Sko-
limowa, pokazali skecz,  zaśpiewali 
także patriotyczne piosenki. Były 
również wiersze – Bożena Zwoliń-
ska, recytowała „Panią Twardow-
ską” Adama Mickiewicza. Grupa 
ER-nesta, czyli seniorzy uczący się 

tańca pod okiem instruktora Er-
nesta Kolka, tanecznym krokiem 
zabrali publiczność w podróż po 
świecie. Nowością podczas tego-
rocznych Wrzosowisk był pokaz 
mody - seniorki zaprezentowały 
kolekcję Yes to dress, zaprojekto-
waną przez mieszkankę Konstan-
cina-Jeziorny Bożenę Karską. 

Malarstwo i rękodzieło
Uzupełnieniem tego, co działo się 
na scenie, były wystawy. Poka-
zano efekty plenerów malarskich 
organizowanych przez KDK. Po-
dziwialiśmy talenty Izabeli Ko-
strzewskiej, Aliny Rybarczyk, 
Doroty Kasperskiej, Bogdana 
Gleinerta i Kazimiery Nogal. Ko-
lejnym twórcą wystawiającym 
swoje prace był Edward Warowny.  
Słowa uznania zebrał również An-
drzej Makulski, autor misternych 
makiet konstancińskich zabytków. 

Każdy z  uczestników  otrzy-
mał dyplom i gratulacje za udział 
w przeglądzie, a także zaprosze-
nie na wybrane, biletowane wy-
darzenie w Konstancińskim Domu 
Kultury. Prezentacje Przeglądu 
Twórczości Artystycznej Seniorów 
Konstancina-Jeziorny potwier-
dziły, że aktywność i wszech-
stronność  seniorów w naszym 
mieście jest nieograniczona i może 
być inspiracją dla innych. 
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Restauracja „Cafe Beza” w Konstancinie-Jeziornie to kolejny lokalny partner 
„Ogólnopolskiej Karty Seniora". Twoja firma również może dołączyć do programu. 
Wystarczy wypełnić zgłoszenie.

Zostań partnerem Karty Seniora Uchwalono program 
współpracy na 2019 rok

Posiadacze „Ogólnopolskiej Karty 
Seniora” mogą korzystać z szeregu 
ulg i zniżek oferowanych przez 
licznych partnerów programu. 
Obecnie karta honorowana jest w 
ponad 1400 punktach na terenie 

całego kraju i z każdym dniem 
ich liczba rośnie. Są to m.in.: 
pensjonaty, sanatoria, ośrodki 
zdrowotno-medyczne, instytucje 
kultury – kina, teatry i muzea, 
hotele, gabinety kosmetyczne, 

salony fryzjerskie, 
salony optyczne, 
restauracje czy 
biura podróży. W 
gminie Konstancin-Jeziorna se-
niorzy mniej zapłacą m.in. za: 

zakup biletów 
wstępu na im-
prezy kulturalne 
o r g a n i z o w a n e 
przez Konstanciń-
ski Dom Kultury; 
udział w odpłat-
nych zajęciach pro-
wadzonych przez 
Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
wszystkie usługi ofe-
rowane przez „Uzdro-
wisko Konstancin”,  

w tym wejście do tężni solan-
kowej; zabiegi rehabilitacyjne 
realizowane przez Przychodnię 
Rehabilitacyjną Centrum Me-
dyczne czy usługi dentystyczne  
w dwóch gabinetach stomato-
logicznych. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Ostatnio partnerem 
„Ogólnopolskiej Karty Seniora” 
została restauracja „Cafe Beza” 
w Parku Zdrojowym, która przy-
gotowała dla posiadaczy karty 
zniżkę w wysokości 15 proc. na 
wszystkie pozycje z menu.

Do udziału w programie za-
praszamy również kolejne firmy  
z terenu naszej gminy. Wystarczy 
wypełnić formularz – do pobra-
nia ze strony www.konstancinje-
ziorna.pl, zakładka „Ogólnopolska 
Karta Seniora” i przesłać go na 
adres Stowarzyszenia Manko  
z Krakowa (al. Słowackiego 46/30, 
30-018 Kraków) lub dostarczyć 
osobiście do konstancińskiego 
magistratu (ul. Piaseczyńska 77).

Więcej informacji można uzy-
skać w Biurze Komunikacji Spo-
łecznej UMiG (pok. nr 4) lub pod 
numerem telefonu: 12 429 37 28. 

„Ogólnopolską Kartę Seniora” 
można wyrobić w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
Biuro Komunikacji Społecznej 
- pok. nr 4. Godziny przyjmo-
wania: pon. 9.00-17.00; wt.-pt. 
8.00-16.00. 

Kartę bezpłatnie mogą otrzy-
mać mieszkańcy gminy Kon-
stancin-Jeziorna, którzy w dniu 
składania wniosku mają ukoń-
czone 60 lat. 

TUTAJ JEST TANIEJ Z KARTĄ SENIORA:

Nazwa i adres punktu Oferowana zniżka

Konstanciński Dom Kultury 
(ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna) 15% na zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
(ul. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna) 50% na udział w odpłatnych zajęciach i imprezach 

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój 
(ul. Sue Ryder 1, Konstancin-Jeziorna)

10% zniżki na wszystkie usługi Uzdrowiska Konstancin,  
          w tym wstęp do tężni solankowej 
 
20% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne realizowane  
           w Białym Domu i Szpitalu Sue Ryder

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji 
(ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin-Jeziorna)

20% na zabiegi rehabilitacyjne realizowane przez  
          Przychodnię Rehabilitacyjną Centrum Medyczne

Gabinet Dentystyczny „Halidental” 
(ul. Bielawska 40, Konstancin-Jeziorna) 10% na wszystkie usługi dentystyczne

Grapa Medica Sp. z o.o. 
(al. Wojska Polskiego 6, Konstancin-Jeziorna)

5% zniżki na badania laboratoryjne w Przychodni Grapa 
 
50% zniżki na badanie słuchu (audiogram/audiometria tonalna)

MJB Audioprotetyka Przychodnia Grapa 
(al. Wojska Polskiego 6, Konstancin-Jeziorna)

Bezpłatnie: konsultacje dyplomowanego protetyka słuchu,  
                         przeglądy aparatów słuchowych.

5% rabaty na aparaty słuchowe nie objęte refundacją; 
 
50% zniżki na badania słuchu;

10% rabaty na baterie i akcesoria pielęgnacyjne  
          do aparatów słuchowych.

Dwór Konstancin,  
(ul. Od Lasu 23, Konstancin-Jeziorna)

10% zniżki na dania z karty menu restauracji Dworu Konstancin  
          (z wyłączeniem napoi i napoi alkoholowych) 
 
10% zniżki na noclegi od cen standardowych hotelu

Fit4All Gym&Fitness 
(ul. Warszawska 95, Konstancin-Jeziorna) 10% zniżki na ofertę

Gabinet Stomatologiczny Kamila Kruk 
(ul. Królewska 24, Konstancin-Jeziorna) 10% zniżki na leczenie w trakcie wizyty w godz. 9.00-12.00

Auto Szyby Glejzer 
(ul. Wierzbnowska 62H, Konstancin-Jeziorna)

5% zniżki na usługę wymiany szyby samochodowej 
 
10% zniżki na usługę polerowania reflektorów

/BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ/

GDZIE ODEBRAĆ KARTĘ?

Rada Miejska Gminy Konstancin-Jeziorna, pod koniec siódmej 
kadencji, uchwaliła Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2019 rok. 

Roczny program został uchwa-
lony podczas sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się 10 października. 
Jest to jeden z podstawowych do-
kumentów określających m.in.: 
cele, zasady i formy współpracy 
konstancińskiego samorządu  
z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna. Program 
wskazuje też priorytetowe za-
dania publiczne, które gmina za-
mierza realizować w 2019 r. za 
pośrednictwem sektora pozarzą-
dowego oraz sposoby realizacji 
wspólnych działań. Na liście za-
dań priorytetowych znalazły się 
te z zakresu m.in.: upowszechnia-
nia kultury fizycznej i turystyki, 
ochrony i promocji zdrowia, 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym, pod-
trzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, kultury itp.
Teraz magistrat opracuje treść 

otwartych konkursów ofert na re-
alizację w przyszłym roku przez 
organizacje pozarządowe zadań 
własnych gminy. Nabór projektów 
będzie prowadzony na przełomie 
grudnia i stycznia. Szczegółów szu-
kaj na stronie: www.konstancinje-
ziorna.pl - zakładka Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi.

Zajęcia prowadził wykwalifikowany 
instruktor, fot. IKS Konstancin

Seniorzy uczyli się pływać
Na naukę nigdy nie jest za późno. Udowodnili to konstancińscy 
seniorzy, którzy uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach nauki 
pływania współfinansowanych przez konstanciński samorząd.

W bezpłatnym kursie nauki pły-
wania uczestniczyło około 15 
seniorów z gminy Konstancin- 
-Jeziorna. Spotkania odbywały się 
dwa razy w tygodniu na pływalni 
Centrum Kompleksowej Rehabi-
litacji. Seniorzy zdobywali umie-
jętności pływackie pod okiem 
doświadczonego trenera. Uczest-
nicy zajęć poznali również pod-
stawowe zasady bezpiecznego 
przebywania nad wodą, a na ko-
niec mogli odpocząć w jacuzzi lub 
skorzystać z masaży wodnych. 
Organizatorem zajęć był Integra-
cyjny Klub Sportowy Konstancin, 

a były one współfinansowane  
z budżetu gminy, w ramach 
otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych. 
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Uczcili pamięć św. Jana Pawła II
Dzieci, młodzież i dorośli wystartowali 14 października w biegu 
ulicznym, który co roku odbywa się w Habdzinie z okazji Dnia 
Papieskiego. 

Bieg Papieski w Habdzinie to tra-
dycja. W tym roku mieszkańcy 
gminy po raz 12. pobiegli, by 
pielęgnować pamięć o św. Janie 
Pawle II. Na starcie stanęło aż 300 
zawodników – dzieci, młodzież  
i dorośli. Trasa biegu liczyła po-
nad 4 km i przebiegała przez m.in. 
Łęg i Opacz. Do celu – na plac so-
łecki w Habdzinie, najszybciej 
dotarli:
• kat. młodzież 16-20 lat – Zofia 

Żegnałek (22 min 46 sek.) oraz 
Piotr Szczepański (14 min 28 
sek.),

• kat. dorośli 21-30 lat – Marta 
Frankel-Dominik (22 min 32 
sek.) oraz Piotr Tokarski (14 
min 28 sek),

• kat. dorośli 31-40 lat – Marta 
Molak (24 min 32 sek.) oraz 
Hubert Grabowski (18 min 46 
sek.),

W biegu wystartowało ponad 300 
zawodników, fot. GOSiR

• kat. dorośli 41-50 lat – 
Agnieszka Pyzel (20 min 56 
sek.) oraz Marcin Łytek (16 min 
52 sek.),

• kat, dorośli 51-60 lat – Gra-
żyna Węcławiak (36 min  
2   sek.) oraz Marek Mazur (17 min  
1 sek.),

• dorośli 61 i starsi – Sabina 
Szmytke (23 min 59 sek.) oraz 
Marek Pulc (27 min 56 sek.).

Każdy uczestnik biegu otrzymał 
pamiątkową koszulkę oraz me-
dal. Natomiast dla zwycięzców 
poszczególnych kategorii gmina 
Konstancin-Jeziorna oraz Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy-
gotowali puchary i nagrody rze-
czowe, które wręczyli: burmistrz 
Kazimierz Jańczuk, Agata Wil-
czek – sołtys Habdzina i Jolanta 
Urbańska – dyrektor ośrodka 

sportu. Dodatkowo dwanaście 
pakietów drobnych upominków 
przygotowała DEM’a Promotion 
Polska. Z kolei ks. Robert Toma-
sik, proboszcz parafii św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Konstancinie- 
-Jeziornie wspólnie z Kazimie-
rzem Jańczukiem wyróżnili naj-
starszych uczestników biegu. 
Puchary  i nagrody otrzymali – 
Zofia Korytek i Marek Pulc. Na 
zakończenie obchodów Dnia Pa-
pieskiego odśpiewano „Barkę”, 
ulubioną pieśń Karola Wojtyły.

Canicross to dyscyplina sportowa polegająca na wspólnym biegu człowieka i psa. W rozegranych 
w dniach 6-7 października br. w Lubieszowie, Mistrzostwach Świata w Psich Zaprzęgach ICF 
(International Canicross Federation), Polskę reprezentował mieszkaniec Konstancina-Jeziorny 
Stefan Wnorowski. Wraz z Nelą, wyżłem węgierskim, uplasowali się na dość wysokim miejscu 
wśród ponad 300 duetów canicrossowych z całego świata. 

W canicrossie pies upięty na smy-
czy biegnie przodem pomagając 
tym samym w biegu zawodni-
kowi. Wyścigi odbywają się w wa-
runkach bezśnieżnych, a w czasie 
biegu zawodnik nie może wy-
przedzić psa, ciągnąć go, ani zmu-
szać do dalszego biegu. Dystanse 
biegów są stosunkowo krótkie - 
od 2 do 8 km, ponieważ zawody 

często odbywają się w trudnym 
terenie i są bardzo wyczerpujące.

W barwach Polski i z herbem 
Konstancina-Jeziorny
Zorganizowane w Lubieszowie 
ICF World Championship 2018 
odbywały się w trzech klasach: 
rower, hulajnoga i canicross. Ra-
zem na starcie stawiło się ponad 
600 duetów z ponad 20 państw 
z całego świata, w tym w klasie 
canicross startowało ponad 300. 
Dla zawodników i psów przygoto-
wano bardzo wymagające, pełne 
górek piaszczyste trasy. Nasz re-
prezentant Stefan Wnorowski, po 
biegu pierwszego dnia zajmował 
18 miejsce, głównie z powodu 
niedyspozycji psa. Drugiego dnia 
mistrzostw zajęli 4 miejsce, co 
ostatecznie spowodowało upla-
sowanie Stefana Wnorowskiego 

i Neli na 17 miejscu w klasie cani-
cross. W biegu sztafetowym ze 
startu wspólnego, reprezentanci 
Polski po zaciętej walce zajęli 10. 
miejsce, na 19 zespołów startują-
cych w biegach. 

Wielki sukces
W listopadzie w Szamotułach 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
w Psich Zaprzęgach. Pierwszego 
dnia w sprintach na dystansie 
2,23 km, Nela i Stefan osiągnęli 
czas 6 minut 9 sekund. Drugiego 
dnia, do pokonania mieli 6 km. 
Dzięki dobremu wynikowi - 18 
minut 50 sekund wywalczyli ty-
tuł Mistrza Polski.

Obydwojgu startującym przed-
stawicielom Gminy Konstancin-
-Jeziorna gratulujemy dobrych 
wyników! 

Zapisz dziecko na akcję „Zima w mieście”
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zaprasza na „Zimę w mieście 2019”. 
Zapisy na zajęcia prowadzone będą od 7 do 11 stycznia 2019 r.

GOSiR, jak co roku przygotował 
bogatą ofertę zajęć w ramach 
akcji „Zima w mieście”. – Mamy 
bardzo atrakcyjny program 
sportowo-rekreacyjny, który 
z pewnością spotka się z dużym 
zainteresowaniem. – mówi Jo-
lanta Urbańska, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Konstancinie-Jeziornie. – Na-
sza oferta skierowana jest do 
dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Od 28 stycznia do 8 lutego na 
uczniów szkół podstawowych 
czekają zajęcia rekreacyjne, 
w tym: nauka najpopularniej-
szych dyscyplin sportowych, 
tory sprawnościowe, gry, za-
bawy, a także ćwiczenia przy 

muzyce. Ponadto konkursy  
i turnieje oraz nauka jazdy na 
łyżwach. To wszystko od godz. 
9.00  do godz. 15.00 w hali przy 
ul. Żeromskiego 15 oraz na miej-
skim lodowisku w Parku Zdro-
jowym. Uczniowie będą pod 
opieką wykwalifikowanej kadry 
instruktorów. Co ważne, udział 
we wszystkich zajęciach jest 
bezpłatny. Uczestnicy półkolonii 
płacą jedynie za obowiązkowy 
poczęstunek regeneracyjny 
w wysokości 32,50 zł za tydzień.

Zapisy do akcji „Zima w mie-
ście” prowadzone będą od 7 do 
11 stycznia. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w biu-
rze GOSiR, w godz. 8.00-16.00. 

Zgłoszenia będą przyjmowane  
w siedzibie GOSiR. 

Na uczestników czekają m.in. zajęcia 
sportowe, fot. Archiwum GOSiR

„Polsko, byłaś dzielna”
W nietypowy sposób Koło Seniora nr 24 uczciło jubileuszowy rok odzyskania Niepodległości.
Pod hasłem „Polsko, byłaś dzielna”podróżowali po karaju, wspominając jego historię.

Przy wsparciu Konstancińskiego 
Domu Kultury seniorzy zorga-
nizowali dwie trzydniowe, ob-
jazdowe wycieczki. Wiosenna 
trasa obejmowała Książ, Świd-
nicę, Wrocław i Oleśnicę. Atrak-
cji historycznych było bez liku,  
a największą z nich, liczącą 114 m 
długości - Panoramę Racławicką, 
wszyscy byli zachwyceni. 

Na wczesną jesień przypadła 
druga trzydniowa wycieczka. 
Seniorzy odwiedzili Okuninki 
nad jeziorem Białym. Drugim 
celem wycieczki był niemiecki, 
nazistowski obóz zagłady w So-
biborze gdzie prowadzono eks-
terminację ludności żydowskiej. 
Tu poznali jedną z mroczniej-
szych kart najnowszej historii. 

Nasi na Mistrzostwach Świata 
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Rekordowy Bieg Niepodległości
Takiej frekwencji Bieg 
Niepodległości jeszcze nie 
miał. W tym roku w głównym 
wyścigu wystartowało blisko 
300 osób. Zobacz, kto był 
najlepszy.
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W tym roku start biegu znajdował się przy nowym ratuszu  
fot. A. Piętka

11 listopada Konstancin-Je-
ziorna, podobnie jak cała Polska, 
świętował 100-lecie odzyskania 
niepodległości. Jednym z punk-
tów tego wyjątkowego jubile-
uszu był Bieg Niepodległości, 
który w tym roku zgromadził 
rekordową liczbę uczestników. 
W wyścigu wzięło udział blisko 
300 osób. Zawodnicy wystar-
towali chwilę po godz. 12.00, 
tuż po wspólnym odśpiewaniu 
hymnu narodowego. Sygnał do 
rozpoczęcia rywalizacji dał 
Kazimierz Jańczuk, burmistrz 
gminy. Trasa biegu prowadziła 
ulicami: Kolejową, Piaseczyń-
ską, Warszawską, Józefa Piłsud-
skiego i Henryka Sienkiewicza. 
Biegacze do pokonania mieli 
łącznie ponad 2,5 km. Spośród 
mężczyzn najszybszy, z czasem 
7 min 9 s, był Krzysztof Wasie-
wicz, który wygrał konstan-
ciński bieg ósmy raz z rzędu! 
Drugi na podium był Jan Mordel, 
który pokonał trasę w 7 min 20 
s, a trzeci – Bartosz Kucharski 
z wynikiem 7 min 29 s.

Wśród kobiet najszybszą 
okazała się, podobnie jak w 
ubiegłym roku, Aleksandra 
Płocińska, która ukończyła 
bieg z czasem 8 min 27 s. Druga 
– z wynikiem 10 min 20 s – była 
Anna Górnicka-Antonowicz , a 
trzecia na mecie pojawiła się 
Magdalena Rembowska, z wy-
nikiem 10 min 52 s. Tradycyjnie, 
po zakończeniu biegu głównego, 
w Parku Zdrojowym odbyły się 
minibiegi na dystansach: 100 m 
(dla dzieci w wieku 2-5 lat), 400 
m (dla dzieci w wieku 6-10 lat) i 
800 m (dla młodzieży w wieku 
11- 15 lat). Także tutaj frekwen-
cja przeszła oczekiwania orga-
nizatora. W zmaganiach wzięło 
udział łącznie około 360 osób. 
W poszczególnych kategoriach 
najszybsi byli: Zofia Łaba, Ja-
goda Kozik, Jakub Szymański, 
Róża Sławińska i Adrian Pec 
(pełne wyniki obok). Zwycięzcy 
otrzymali nagrody. Puchary i 
karty podarunkowe – ufundo-
wane przez sklep Decathlon 
wręczyli burmistrz Kazimierz 
Jańczuk i Jolanta Urbańska, dy-
rektor GOSiR.
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Bieg główny – mężczyźni
I msc. – Krzysztof Wasiewicz
II msc. – Jan Mordel
III msc. – Bartosz Kucharski

Bieg główny – kobiety
I msc. – Aleksandra Płocińska
II msc. – Anna Górnicka– 
 Antonowicz
III msc. – Magdalena Rembowska

Bieg (100 m) – dzieci 2-5 lat
I msc. – Zofia Łaba
II msc. – Tymon Plewka
III msc. – Leon Kwiatkowski

Bieg (400 m): 
–dzieci 6-10 lat (dziewczęta):
I msc. – Jagoda Kozik
II msc. – Aleksandra Jadłowska
III msc. – Urszula Sarnowska

– dzieci 6-10 lat (chłopcy)
I msc. – Jakub Szymański
II msc. – Łukasz Pachnicki
III msc. – Jarema Kepen

Bieg (800 m): 
– dzieci 11-15 lat (dziewczęta)
I msc.– Róża Sławińska
II msc. – Maria Czubak
III msc.– Zuzanna Biedrzycka

– dzieci 11-15 lat (chłopcy)
I msc.– Adrian Pec
II msc. – Dawid Szymański
III msc. – Jan Kwiatkowski

WYNIKI

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dziękuje sponsorom: sieci 
marketów sportowych Decathlon – za ufundowanie nagród dla 
zwycięzców biegów oraz Park Cafe & Rest, Imperium Dobrego 
Smaku, Gospodzie Zalewajka, Cosmopolitan Events i Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji – za ufundowanie grochówki.

Zwycięzcy biegu na 100 m dla dzieci fot. P. Siepsiak

Zapraszamy na lodowisko 
Mamy dobrą wiadomość dla miłośników zimowej rekreacji na świeżym powietrzu. W Parku 
Zdrojowym ponownie będzie można pojeździć na łyżwach. Otwarcie lodowiska już 16 grudnia.

Lodowisko zlokalizowane będzie tradycyjnie przy 
amfiteatrze w Parku Zdrojowym. Na rozpoczęcie 
nowego sezonu, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przygotował sporo atrakcji. W programie imprezy, 
która rozpocznie się o godz. 16.00  m.in.: rewia na lo-
dzie w wykonaniu profesjonalnych łyżwiarzy wyczy-
nowych „Walley Ice Story” oraz konkursy i zabawy.

Godziny otwarcia
Na lodowisko zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 21.00, natomiast w weekendy 
od godz. 10.00 do godz. 22.00. W okresie świąteczno-
-noworocznym obiekt będzie czynny: 
n 24 grudnia od godz. 10.00 do godz. 16.00,
n 25 i 26 grudnia od godz. 10.00 do godz. 22.00,
n 31 grudnia od godz. 10.00 do godz. 16.00,
n 1 stycznia od godz. 16.00 do godz. 22.00.

Cennik biletów
Ceny biletów pozostaną bez zmian w stosunku do 
ubiegłorocznych. Dorośli za jednorazowy wstęp 
na lodowisko zapłacą 5 zł, a uczniowie i studenci 
(po okazaniu ważnej legitymacji) – 3 zł. Bezpłatnie 
z obiektu mogą korzystać dzieci i młodzież z kon-
stancińskich szkół:
n w ramach zajęć wychowania fizycznego 

(od poniedziałku do piątku, do godz. 14.00),

n w okresie przerwy świątecznej (od 23 do 31
grudnia, w godz. 10.00 – 14.00),

n w okresie ferii zimowych (od 28 stycznia do 
8 lutego - od pon. do pt., w godz. 10.00 – 14.00).

Wypożyczalnia sprzętu
Podobnie jak przed rokiem, na miejscu wypożyczymy 
łyżwy, kask ochronny czy chodzik do nauki jazdy.  
Ponadto naostrzymy łyżwy i kupimy skarpetki jed-
norazowe. Każdego dnia jazdę umilać będzie nam 
taneczna muzyka. To wszystko do 28 lutego.

Lodowisko zlokalizowane będzie przy amfiteatrze 
fot. archiwum GOSiR

Biblioteka nie tylko dla czytelników
Mimo rozpoczętego remontu i przenosin księgozbioru z placówki w Jeziornie, Biblioteka 
Publiczna tętni kulturalnym życiem. Zaprasza na Bookcrossing, dyskusje o książkach,  
oraz spotkania konstancińskich szachistów.   

Budynek przy ul. Świetlicowej 
mieszczący placówkę główną 
Biblioteki Publicznej, został od-
dany do remontu. Termin zakoń-
czenia prac to połowa 2020 roku. 
Biblioteka została przeniesiona 
do budynku przy ul. Mirkowskiej 

39A, gdzie korzystać można z li-
czącego ponad 35 tys. egzempla-
rzy księgozbioru. 

Wokół książek i nie tylko
W każdy pierwszy wtorek mie-
siąca, Filia Grapa organizuje 
akcję Bookcrossing – uwolnij 
książkę. Każdy, kto przyniesie do 
biblioteki książkę, będzie mógł 
wymienić ją na inną. W środy 
osoby w wieku 55+ mogą uczest-
niczyć w bezpłatnych konsul-
tacjach komputerowych. Dla 
najmłodszych czytelników przy-
gotowano specjalny konkurs 

bożonarodzeniowy „Prezent dla 
św. Mikołaja”. 

Ciekawe spotkania odbywać się 
będą w skolimowskiej filii biblio-
teki. W ramach cyklu Opowieści 
ze smyczkiem, Olena Zhurova- 
-Tsolka - wiolonczelistka z Ukra-
iny, spotka się z uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Słomczynie. 
Grudniowe spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki dotyczyć 
będzie książki Mariusza Szczy-
gła Kaprysik: damskie historie. 
W czwartkowe popołudnia od-
bywają się spotkania klubu Zwo-
lenników Szachów.
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ZAPRASZAMY

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

BILETY NA IMPREZY PŁATNE  
do kupienia w kasie KDK  
i na www.konstancinskidomkultury.pl. 

STYCZEŃ

2 stycznia, godz. 19  
KLUB FOTOGRAFICZNY F8,  
wstęp wolny. 

2, 4, 9, 11, 1 6, 18, 23, 25, 30 stycznia, 
godz. 17 SPOTKANIA BRYDŻOWE,  
wstęp wolny.

6 stycznia, godz. 18  
Koncert Noworoczny Ani Rusowicz, 
Bilety 70 zł do kupienia w kasie KDK  
i na www.konstancinskidomkultury.pl.

7, 14, 21, 28 stycznia, godz. 18  
STREFA KOBIET POZYTYWNIE  
ZAKRĘCONYCH, wstęp wolny. 

8 stycznia, godz. 19  
KONSTANCIŃSKI KLUB FILMOWY, 
wstęp wolny. 

8, 22 stycznia, godz. 11-14  
Uniwersytet Trzeciego Wieku, czesne  
– 60 zł, pojedynczy wykład – 5 zł. 

8 stycznia, godz. 18  
Klub Historyczno-Patriotyczny  
„Powstanie styczniowe na Mazowszu”, 
wstęp wolny.

8 i 22 stycznia, godz. 18  
GRANIE BEZ KLIKANIA Klub Gier  
Planszowych, wstęp wolny. 

10 stycznia, godz. 18 DYSKUSYJNY KLUB 
KSIĄŻKI - Jakub Małecki  
„Nikt nie idzie”, wstęp wolny.

12 stycznia, godz. 11-14  
Kosmiczny bal dla dzieci, udział 20 zł.

12 stycznia, godz. 19  
Spektakl „Dziennik przebudzenia” , 
Bilety 45 zł do kupienia w kasie KDK  
i na www.konstancinskidomkultury.pl.

13 stycznia  
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
wstęp wolny.

17 stycznia, godz. 18.30  
Konstanciński Klub Miłośników Kultury 
Francuskiej „Etykieta, savoir-vivre  
i ceremoniał dyplomatyczny”,  
wstęp wolny.

19 stycznia, godz. 15  
Warsztaty rodzinne „Przywołujemy 
wiosnę”, udział – 5 zł/os.

20 stycznia, godz. 16  
Bajkowa niedziela „Księżniczka na 
ziarnku grochu”, Bilety – dzieci 15 zł, 
dorośli - 20 zł do kupienia w kasie KDK  
i na www.konstancinskidomkultury.pl.

27 stycznia, godz.  
17 spektakl „100 minut dla urody”, 
Bilety 55 zł do kupienia w kasie KDK  
i na www.konstancinskidomkultury.pl.

GRUDZIEŃ

15 grudnia, godz. 15  
Warsztaty świąteczne, wstęp wolny. 
15 grudnia, godz. 18  
Koncert kolęd i pastorałek – Konstan-
ciński Chór kameralny, wstęp wolny. 
16 grudnia, godz. 16  
Bajkowa Niedziela „Królowa Śniegu”.  
Bilety – dzieci 15 zł, dorośli - 20 zł 
17 grudnia, godz. 18  
STREFA KOBIET POZYTYWNIE  
ZAKRĘCONYCH,  
wstęp wolny. 
18 grudnia, godz. 11-14  
Uniwersytet trzeciego Wieku,  
czesne – 60 zł, pojedynczy wykład – 5 zł. 
18 grudnia, godz. 18  
GRANIE BEZ KLIKANIA  
Klub Gier Planszowych, wstęp wolny. 
19 grudnia, godz. 17  
SPOTKANIA BRYDŻOWE, wstęp wolny.

Zapraszamy do wspólnego kolę-
dowania z Konstancińskim Chó-
rem Kameralnym. W sobotę, 15 
grudnia w Hugonówce zabrzmią 
kolędy, pastorałki i utwory świą-
teczne. Czterogłosowy chór mie-
szany prowadzi dyrygent Piotr 
Stawarski, artysta Filharmonii 
Narodowej, organista i kompozy-
tor. Miło i kreatywnie spędzimy 
czas, a przede wszystkim wpra-
wimy się w bożonarodzeniowy 
nastrój także podczas warsztatów 
świątecznych. W czasie rodzin-
nych zajęć wspólnie przygotujemy 
papierowe gwiazdy, choinki z filcu 
na styropianie i inne prezenty. 

Karnawał czas zacząć
6 stycznia na naszej scenie od-
będzie się uroczysty Koncert 
Noworoczny Ani Rusowicz i jej 
gości, którzy przypomną święta 
i otworzą karnawał. Zaśpiewają 
pastorałki pełne bigbitowego kli-
matu lat 60. i 70. Koncert nawią-
zuje nie tylko do tradycji polskich 
zespołów poprzednich dekad, lecz 
także do góralskich zwyczajów 
oraz rockandrollowego klimatu. 
Piękne teksty i niezapomniane 
melodie oraz wspaniali goście 
zaproszeni przez Anię Rusowicz 
do wspólnego świętowania. Na 
scenie zaśpiewa plejada gwiazd: 
Adam Nowak (Raz, Dwa, Trzy), 
Stanisław Karpiel-Bułecka i Szy-
mon Chyc (Future Folk) oraz Ania 
Brachaczek (Pogodno). Klimat 
podczas koncertu stworzy wy-
jątkowe oświetlenie oraz brzmie-
nie nietypowych instrumentów.  
Bilety w cenie 70 złotych do naby-
cia w kasie KDK oraz na stronie  
www.konstancinskidomkultury.pl. 

W styczniu zapraszamy także 
na bale karnawałowe zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. W sobotę, 
12 stycznia najmłodszych zabie-
rzemy w podróż po wszechświe-
cie, pełną międzyplanetarnych 
przygód. O świetną atmosferę 
podczas kosmicznego balu dla 
dzieci, zadbają roztańczeni ani-
matorzy. Nie zabraknie rów-
nież pomysłowych konkursów 
i zabaw. 

WOŚP w Hugonówce
Atrakcyjnie zapowiada się rów-
nież 27. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 
13 stycznia konstanciński sztab 
WOŚP zaprasza do wspólnej 

zabawy wszystkich mieszkań-
ców o wielkich sercach. Dochód 
z kwesty będzie przeznaczony 
na zakup sprzętu dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych. 
Podczas finałowego koncertu 
w Hugonówce będzie można 
obejrzeć m.in. efektowne pokazy, 
występy lokalnych artystów 
i różnorodnych zespołów. 

Odbędą się też warsztaty ro-
dzinne, podczas których wspól-
nie zrobimy kolorowe, „wośpowe” 
serca, okolicznościowe zakładki 
i sakiewki. Finał zwieńczą kon-
cert flamenco oraz pokaz fajer-
werków, które rozświetlą niebo 
nad Hugonówką.

Nowy rok w doborowej 
obsadzie
W grudniowe i styczniowe, dłu-
gie wieczory warto odwiedzić te-
atralną scenę Konstancińskiego 
Domu Kultury. W Hugonówce, 12 
stycznia będzie można obejrzeć 
interesujący spektakl „Dziennik 
przebudzenia” na motywach bio-
graficznej twórczości Jerzego 
Pilcha. Spotkanie świetnej prozy 
i aktorskiego kunsztu - spektakl 
okraszony pilchowskim poczu-
ciem humoru, zarazem nieucie-
kający od tematów ostatecznych, 
przedstawiający próby ich obła-
skawienia. Spektakl dopełniają 
nowoczesne i wyraziste wizu-
alizacje z pogranicza jawy i snu, 
które podkreślają akcję i tworzą 
specyficzny nastrój. W rolach 
głównych duet doskonałych ak-
torów Joanna Kosierkiewicz oraz 
Adam Ferency, który jest także 
reżyserem sztuki. 

Poezja w gwiazdorskim 
wydaniu
Kolejną wyjątkową propozycją 
w naszym repertuarze (nie-
dziela, 27 stycznia, godz. 17) jest 
przedstawienie z poezją Wi-
sławy Szymborskiej „100 minut 
dla urody”. Muzyczny spektakl, 
pełen humoru i wdzięku, oparty 
na wierszach noblistki opowiada 
o życiu, tęsknotach, dociekaniu 
prawdy i piękna, z właściwą 
poetce serdeczną ironią. Mu-
zyka Urszuli Borkowskiej roz-
pisana na aktorski czterogłos 
wydobywa rytm i rym poezji 
Szymborskiej. Izabella Bukow-
ska-Chądzyńska, Monika Węgiel, 
Joanna Trzepiecińska i reżyserka 
Magdalena Smalara tworzą ide-
alnie zestrojony kwartet, ale 
każda z nich ma też partie so-
lowe. Nie zabraknie również 
spektakli dla dzieci. W grudniu 
w ramach cyklu Bajkowa Nie-
dziela zapraszamy na interak-
tywną adaptację baśni „Królowa 
Śniegu”. Natomiast w styczniu 
najmłodsza publiczność będzie 
mogła obejrzeć „Księżniczkę na 
ziarnku grochu”.

To tylko niektóre z propozycji, 
jakie Konstanciński Dom Kultury 
przygotował na przełom roku. 

Grudzień i styczeń  
w KDK
Zarówno okres przedświąteczny, jak i przyszłoroczny karnawał 
warto spędzić z Konstancińskim Domem Kultury. 
Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i dla dorosłych.  
Na gwiazdkę na naszej scenie rozbłysną prawdziwe gwiazdy. 
Zapraszamy na wspólne kolędowanie z Anią Rusowicz, Adamem 
Nowakiem oraz Stanisławem Karpiel-Bułecką. Na teatralnej 
scenie wystąpią m.in. Adam Ferency oraz Joanna Trzepiecińska.

Joanna Kosierkiewicz oraz Adam Ferency
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Partroni medialni:Organizator: Partnerzy:

Gmina 
Konstancin-Jeziorna

Jarmark
16 grudnia

świąteczny Ratusz 
ul. Piaseczyńska 77

Piasecznonews .pl

 p i a s e c z y ń s k i e g op o r t a l  p o w i a t u

Kiermasz 
11.00 - 18.00

Atrakcje
12.00 -16.00

spektakl  
Mikołaja dziś witamy

świąteczna zagroda 
ze zwierzętami

 

spotkanie 
ze św. Mikołajem

świąteczne warsztaty 
kreatywne z MuBaBaO

Wigilia gminna
14.15

poczęstunek i wspólne kolędowanie
z folk kapelą Góralska Hora

oraz  Aleksandrą Kostką 


