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VI sesja Rady Miejskiej
Zmiany w prezydium rady, powołanie dwóch nowych komisji doraźnych czy ustalenie sieci
publicznych szkół podstawowych w gminie Konstancin-Jeziorna – tak w telegraficznym skrócie
wygląda podsumowanie prac radnych podczas kwietniowej sesji. Rajcy przyjęli łącznie 17 uchwał.
To była wyjątkowo gorąca sesja
Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny. Szóste w tej kadencji posiedzenie odbyło się 11 kwietnia
w sali posiedzeń Urzędu Miasta
i Gminy. A zaczęło się od przewrotu w prezydium rady – z funkcji przewodniczącego odwołana
została Aleksandra Kostrzewska.
Jej miejsce zajęła radna Agata Wilczek (o kulisach tych zmian piszemy na str. 3). Ponadto tego dnia
rajcy powołali składy dwóch nowych komisji doraźnych RM. I tak
w tej do walki ze smogiem pracować będą: Krzysztof Bajkowski,
Arkadiusz Głowacki i Aleksandra
Kostrzewska, a w tej do spraw cyfryzacji: Hubert Meronk, Renata
Wieczorek, Izabella Wieczorek
i Arkadiusz Zewar. Na kwietniowej sesji radni podjęli łącznie
17 uchwał. Oto szczegóły:
Zmiany w Radzie Miejskiej
Radni:
n o
 dwołali radną Aleksandrę Kostrzewską z funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej (uchwała
nr 65/VIII/6/2019);
n powołali radną Agatę Wilczek na przewodniczącą Rady
Miejskiej (uchwała nr 66/
VIII/6/2019);
n powołali doraźne komisje: ds.
walki ze smogiem (uchwała
nr 67/VIII/6/2019) oraz ds.
cyfryzacji (uchwała nr 68/
VIII/6/2019).

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili zmiany w:
n u chwale budżetowej na
rok 2019 (uchwała nr 69/
VIII/6/2019);

Kandydaturę Agaty Wilczek na przewodniczącą Rady Miejskiej
zgłosił Ignacy Gołębiowski, fot. C. Puchniarz

n W ieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019–2023
(uchwała nr 70/VIII/6/2019).

Oświata
Rajcy przyjęli także uchwały
w sprawach:
n ustalenia sieci publicznych
szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy
(uchwała nr 72/VIII/6/2019);
n o kreślenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli
szkół niewymienionych w art.
42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów,
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psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych (uchwała
nr 73/VIII/6/2019);
n planu nadzoru nad żłobkami
(uchwała nr 74/VIII/6/2019).

Nieruchomości
Radni wyrazili również zgodę na:
n s przedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul.
Mickiewicza 7, stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 50
z obrębu 03-12 (uchwała nr 75/
VIII/6/2019) oraz wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie
przy al. Wojska Polskiego,
stanowiącej część działki
ewidencyjnej numer 5/2 z obrębu 02-03 (uchwała nr 76/
VIII/6/2019);
Redakcja: Grzegorz Żurawski, Cezary Puchniarz,
Magdalena Misiewicz, Antoni Pomianowski
Redaktor naczelny: Patryk Siepsiak
Współpracują: Grzegorz Traczyk
Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania niezamówionych materiałów.
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n nabycie do zasobu nieruchomości gminy prawa współwłasności nieruchomości
gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne
numer 35 z obrębu 01-03 i nr 81
z obrębu 01-08 (uchwała nr 77/
VIII/6/2019);
n określenie zasad obciążania
nieruchomości stanowiących
własność gminy służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi (uchwała
nr 78/VIII/6/2019).
Pozostałe sprawy
Ponadto Rada Miejska:
n w yraziła zgodę na udzielenie
pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu (uchwała
nr 71/VIII/6/2019);
n przyjęła roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2018–2020 (uchwała nr 79/
VIII/6/2019);
n z atwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna (uchwała
nr 80/VIII/6/2019);
n w yraziła zgodę na udzielenie
informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych,
właściwemu w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Odwoławczą,
w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie
(uchwała nr 81/VIII/6/2019).

Siódma sesja Rady Miejskiej odbyła się 28 maja w sali posiedzeń
ratusza, już po oddaniu tego
numeru do druku. Sprawozdanie z posiedzenia opublikujemy
w przyszłym wydaniu Biuletynu.
Protokoły z sesji oraz uchwały
RM dostępne są na: bip.konstancinjeziorna.pl, w zakładce:
Rada Miejska.
Transmisje obrad oraz archiwalne nagrania można oglądać
na oficjalnym kanale gminy
Konstancin-Jeziorna w serwisie
YouTube.

Agata Wilczek nową
przewodniczącą Rady
Rada Miejska Konstancina-Jeziorny ma nową przewodniczącą.
Została nią Agata Wilczek, która zastąpiła odwołaną z funkcji
Aleksandrę Kostrzewską.
Zmiany w jej prezydium zapoczątkował radny Piotr Wasilewski z Koalicji Obywatelskiej,
który złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej – Aleksandry Kostrzewskiej (również
KO). Propozycję radnego poparła
większość głosujących obecnych
na sesji. Za jej odwołaniem opowiedziało się 13 osób, 2 były
przeciwne, a 3 wstrzymały się
od głosu. Kolejną zmianę w porządku sesji i wprowadzenie pod
głosowanie projektu uchwały,
tym razem w sprawie powołania nowego przewodniczącego
Rady Miejskiej, zaproponował
Andrzej Cieślawski, wiceprzewodniczący rady, który na chwilę
przejął prowadzenie obrad. Kandydatów było trzech: Krzysztof
Bajkowski (KWW Jerzego Wojdaka – Rodziny Konstancińskie),
Agata Wilczek (KWW Konstancin Jutra) oraz Piotr Wasilewski
(KO). W pierwszym głosowaniu
nikt nie zdobył bezwzględnego
poparcia. Konieczna była dogrywka, w której starli się radni
Wilczek i Wasilewski. W drugim
głosowaniu rajcy postawili na
kobietę. Agatę Wilczek poparło
11 osób, a Piotra Wasilewskiego
– 6. Agata Wilczek kierowanie
konstancińską Radą Miejską
rozpoczęła od symbolicznego
gestu – uściśnięcia dłoni każdego
radnego. Były też podziękowania
i deklaracja współpracy. – Pragnę scalić i zjednoczyć naszą radę,
tak żeby współpraca odbywała
się bardzo dobrze i pozytywnie,
dla dobra całej gminy Konstancin-Jeziorna – podkreśliła nowa
przewodnicząca. – Będę pracować we wzajemnym szacunku,
bez jakichkolwiek uprzedzeń.

Agata Wilczek w konstancińskiej
Radzie Miejskiej zasiada drugą
kadencję, fot. C. Puchniarz

Gratulacje nowej przewodniczącej złożył Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Jestem przekonany,
że będzie pani przewodniczącą
wszystkich radnych i będzie pani
dbała o naszych mieszkańców
najlepiej, jak tylko pani potrafi.
Agata Wilczek w samorządzie nie
jest nowicjuszką. W konstancińskiej radzie zasiada drugą kadencję. Ponadto od 12 lat jest również
sołtysem Habdzina.
ZMIANY W DYŻURACH

Podajemy nowe terminy
dyżurów radnych:

 gata Wilczek – czwartki
A
w godz. 14.00–16.00 (UMiG,
pok. nr 69) oraz pierwsze
środy miesiąca w godz.
18.00–19.00 (Dom Sołecki
w Habdzinie);

Aleksandra Kostrzewska –
pierwsze czwartki miesiąca
w godz. 17.00–18.00 (UMiG).
Harmonogram dyżurów:
bip.konstancinjeziorna.pl
w zakładce: Rada Miejska
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Gmina na szczycie rankingu
Konstancin-Jeziorna został liderem kolejnego
rankingu. Tym razem Finansowego Samorządu
Terytorialnego w Polsce za rok 2018.
Zajęliśmy pierwsze miejsce wśród gmin
miejsko-wiejskich.
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego
w Polsce został opracowany z inicjatywy Fundacji
Instytut Studiów Wschodnich, a przygotowali go
eksperci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorzy raportu prześledzili finanse ponad
2400 gmin i przeszło 300 powiatów, koncentrując
się na m.in. analizie dochodów własnych samorządów, ich wydatkach inwestycyjnych oraz środkach unijnych pozyskanych do realizacji zadań.
Przyjmując jednolite kryteria dla każdego badanego podmiotu, wyłonione zostały najbardziej
gospodarne gminy i miasta w Polsce. Wyniki rankingu zaprezentowano podczas V Europejskiego
Kongresu Samorządów w Krakowie. I tak wśród
gmin wiejskich w czołówce za rok 2018 znalazły
się: Dobra Szczecińska, Michałowice, Kleszczów,
Stawiguda, Osielsko, Zielonki, Kołobrzeg – gmina,
Kobierzyce, Baranów i Nowosolna. Konstancin-Jeziorna został liderem wśród gmin miejsko-wiejskich. Kolejne miejsca zajęły: Łomianki, Rzgów,
Choroszcz, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Kąty
Wrocławskie, Brzeszcze, Supraśl i Piaski. W gronie gmin miejskich najwyższy stopień podium

To już kolejny ranking, w którym Konstancin-Jeziorna
zdobywa pierwsze miejsce, fot. archiwum

przypadł Podkowie Leśnej, która zostawiła w tyle:
Puszczykowo, Józefów, Knurów, Imielin, Milanówek, Radziejów, Ząbki, Kołobrzeg – miasto i Polanicę-Zdrój. Pierwszą dziesiątkę w kategorii miast
na prawach powiatu tworzą: Warszawa, Sopot,
Siemianowice Śląskie, Gdańsk, Poznań, Zielona
Góra, Bielsko-Biała, Tychy, Katowice i Wrocław.
Wśród powiatów w ubiegłym roku prym wiodły:
poznański, wrocławski, pruszkowski, bydgoski,
legionowski, rybnicki, warszawski zachodni, policki, gdański i polkowicki.

Konstancin-Jeziorna usłany kwiatami
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, jak co roku, przyozdabia ulice i skwery
nowymi nasadzeniami. W ramach wiosennych prac ogrodniczych posadzono tysiące
kolorowych bratków, które już wkrótce zastąpią m.in. pelargonie, begonie i trawy
ozdobne.
Po zimowej szarówce wiosenne dekoracje kwiatowe
ożywiły ulice Konstancina-Jeziorny. Na przełomie
marca i kwietnia, w ramach wiosennych
prac ogrodniczych, na rondach,
przy ulicach i na rabatkach pojawiły się konstrukcje kwiatowe z barwnymi bratkami
oraz stokrotkami. Posadzono ponad 6 000 roślin, które już w czerwcu zostaną zastąpione kwiatami
letnimi. W przestrzeni
publicznej zawieszonych
i ustawionych zostanie ponad 250 konstrukcji kwiatowych z kompozycjami
4

roślin: pelargonii, surfingi, begonii, ipomei i traw ozdobnych, które
będą cieszyły nasze oczy przez całe lato, aż do
późnej jesieni. – Kwiaty w naszym mieście to codzienna dawka pozytywnych emocji dla mieszkańców – podkreśla Iwona Śledź, zastępca kierownika
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych konstancińskiego magistratu.
O ukwiecenie i zieleń w mieście będzie dbała renomowana firma ogrodnicza
z wieloletnim doświadczeniem, wyłoniona
w drodze zamówienia
publicznego.
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Rozstrzygnięto konkursy
na dyrektorów dwóch szkół
Wiemy już, kto od 1 września zasiądzie w fotelach dyrektorów
dwóch gminnych szkół. W „piątce” będzie to ponownie Artur
Krasowski, a w Opaczy – Urszula Puchalska.
Konkursy zostały ogłoszone
w związku z kończącymi się pięcioletnimi kadencjami obecnych
dyrektorów – Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie oraz Szkoły
Podstawowej nr 6 w Opaczy.
Chętnych do pokierowania tymi
placówkami nie było wielu. Dyrektorem „piątki” ponownie chce
zostać Artur Krasowski, który
szefuje w placówce już od 28
lat – nie miał kontrkandydatów.
W przypadku „szóstki” w konkursie startowała tylko Urszula
Puchalska, nauczycielka nauczania początkowego i informatyki
w tej szkole – dotychczasowa

dyrektor Małgorzata Myszkowska po 15 latach kierowania SP
nr 6 podjęła decyzję o przejściu
na emeryturę. 15 maja kandydaci
stanęli przed 12-osobową komisją konkursową złożoną z przedstawicieli: gminy, kuratorium
oświaty, rad rodziców i pedagogów oraz związków zawodowych. Zarówno Artur Krasowski,
jak i Urszula Puchalska uzyskali
wymaganą większość głosów od
komisji. Przed 1 września Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy
Konstancin-Jeziorna, powierzy
stanowiska wybranym w konkursie dyrektorom na 5 lat, tj.
do 31 sierpnia 2024 r.

Urszula Puchalska,
fot. archiwum

Artur Krasowski,
fot. A. Pomianowski

Darmowy internet dla mieszkańców
To będzie prawdziwa cyfrowa rewolucja w gminie Konstancin-Jeziorna. Samorząd stawia na
rozwój publicznych hotspotów, dzięki którym mieszkańcy i turyści otrzymają bezpłatny dostęp
do mobilnego internetu.
Planowane jest uruchomienie 64 hotspotów w różnych częściach naszej gminy, aby jak największy obszar został objęty zasięgiem bezprzewodowej sieci.
Poza punktami na terenie miasta darmowe Wi-Fi
dostępne będzie także w sołectwach, np. Słomczynie, Habdzinie czy Czarnowie. W samym Konstancinie-Jeziornie hotspoty obejmą wszystkie parki,
place zabaw oraz główne przystanki autobusowe,
tak aby umożliwić mieszkańcom i turystom dostęp
do internetu w trakcie wykonywania codziennych
czynności, np. spacerów z dziećmi lub oczekiwania na autobus. Jedno urządzenie będzie emitować
sygnał w promieniu około 300 metrów. Zgodnie
z wymogami Urzędu Komunikacji Elektronicznej
bezpłatne Wi-Fi będzie miało prędkość maksymalną do 30 Mb/s na użytkownika, a pojedyncza
sesja będzie mogła trwać maksymalnie 2 godziny.
Z darmowej sieci skorzysta każdy, kto znajdzie się
w objętej nim strefie z laptopem lub telefonem komórkowym. Wszystkie obszary darmowego internetu zostaną oznakowane tabliczkami z napisem

Publiczna sieć hotspotów będzie składała się z 64 nadajników
zlokalizowanych na terenie miasta i kilku sołectw, fot. UMiG

„strefa Wi-Fi”. Koszty związane z uruchomieniem
i utrzymaniem publicznych hotspotów pokryje
gmina Konstancin-Jeziorna.
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Wiemy, kto odbierze odpady
Nie będzie zmiany firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Przetarg nieograniczony ponownie wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lekaro.
W ogłoszonym przez magistrat
przetargu nieograniczonym na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wystartowały
cztery firmy. Najkorzystniejszą
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lekaro z siedzibą w Woli
Duckiej, które realizację usług
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w latach
2019–2020 wyceniło na 13 099
217,40 zł (najdroższa oferta opiewała na kwotę ponad 21,7 mln zł).
Umowa, którą pod koniec kwietnia podpisali Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy, oraz Jolanta Zagórska, przedstawicielka Lekaro,
wejdzie w życie 1 sierpnia i będzie obowiązywać do 31 grudnia
2020 r. A my przypominamy, że od
1 maja, zgodnie z uchwałą nr

Segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci i dbamy o środowisko, fot. archiwum

47/VIII/5/2019 Rady Miejskiej na
terenie naszej gminy obowiązują
nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
I tak za odpady segregowane płacimy od osoby 31 zł, a za niesegregowane – 47 zł. Zmiana stawek nie
powoduje obowiązku złożenia
nowej deklaracji. Zawiadomienia

Jak segregować odpady komunalne?
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
puste, zgniecione butelki plastikowe;
zakrętki od butelek i słoików; plastikowe
opakowania, torebki, worki foliowe; kartony
po sokach i mleku; zgniecione puszki po
napojach i żywności

PAPIER
opakowania z papieru; karton; tektura (także
falista); katalogi; ulotki; prospekty; gazety
i czasopisma; papier szkolny i biurowy;
zadrukowane kartki; zeszyty i książki; papier
pakowy; torby i worki papierowe
SZKŁO
butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych); szklane opakowania po
kosmetykach; puste opakowania po lekach
ZMIESZANE
zużyte materiały higieniczne (pieluchy,
podpaski, chusteczki); popiół z węgla i koksu
(popiół z drewna wrzucamy do pojemnika na
odpady bio); odchody zwierząt domowych;
odpadki mięsa i ryb, resztki wędlin i kości

6

o nowej wysokości opłaty do
mieszkańców gminy zostały dostarczone przez pracowników
Urzędu Miasta i Gminy. Każde
zawiadomienie zawierało także
informację o nowej wysokości
miesięcznej opłaty dla danej nieruchomości, zgodnie ze złożoną
wcześniej deklaracją.

WIELKOGABARYTOWE
stare meble (także rozłożone na części) oraz
wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki,
pufy); materace; zabawki dużych rozmiarów

BIODEGRADOWALNE
BIO kuchenne (odbierane od 1.01 do
31.12 w workach z napisem BIO): resztki
żywności; obierki i skórki z owoców i warzyw;
przeterminowane owoce i warzywa; skorupki
jaj; niewykorzystane wyroby piekarskie
(np. suchy chleb); fusy po kawie i herbacie,
ewentualnie papierowe filtry z kawą
BIO zielone (odbierane od 1.04 do 30.11
w workach brązowych z napisem BIO): trawa;
liście; rozdrobnione gałęzie; pozostałości
roślinne; chwasty; kora; kwiaty
Odpady nieuwzględnione w wykazie, w szczególności: zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, popioły z palenisk domowych,
styropian, szkło okienne, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony,
przeterminowane leki, odpady remontowo-budowlane, chemikalia
i opakowania po nich, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe
itp., oddajemy do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (ul. Mirkowska 43C w Konstancinie-Jeziornie).
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Prom kursuje codziennie na trasie pomiędzy Gassami
a Karczewem, fot. archiwum UMiG

Na Wisłę w Gassach wrócił prom
Po sezonowej przerwie w Gassach wznowiona została przeprawa promowa przez Wisłę. Statek
kursuje codziennie do godz. 20.00.
Prom linowy wypłynął na Wisłę po raz pierwszy
w sierpniu 2014 r. Od tego czasu jego popularność
nie zmalała, wręcz przeciwnie, skrót – szczególnie
dla otwockich kierowców – wciąż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Przeprawa między
konstancińskim a karczewskim brzegiem Wisły
wznowiona została pod koniec kwietnia. W dni powszednie (do 31 sierpnia) prom kursuje od godz. 6
do godz. 20, w soboty – w godz. 8–20, a w niedziele
i święta – od godz. 9 do godz. 20. Także ceny nie
uległy zmianie, są takie same jak w ubiegłym roku.
Za przeprawę jednej osoby zapłacimy 3 zł (dzieci

do 7 lat bezpłatnie). Do tego należy doliczyć środek
transportu, którym się poruszamy: rower – 2 zł,
motocykl – 5 zł, samochód osobowy – 9 zł, samochód
dostawczy (do 3,5 t) – 12 zł, samochód dostawczy
(powyżej 3,5 t) – 15 zł. Dodatkowo zapłacimy jeszcze za przyczepkę: małą – 5 zł, dużą – 9 zł. Operator przeprawy liczy, że warunki atmosferyczne
pozwolą na jego funkcjonowanie aż do końca listopada. Uwaga! Poza sezonem obowiązują inne rozkłady kursowania promu.
Więcej informacji można znaleźć na Facebooku:
Prom Gassy Karczew.

Gassy gospodarzem dożynek Czerwiec
w Urzędzie
Sołectwo Gassy będzie
gospodarzem tegorocznych
gminnych dożynek. Za plony
podziękujemy 1 września.

Gminne dożynki po trzech latach
powracają do Gassów nad Wisłą.
Sołectwo – jako jedyne z naszej
gminy – wyraziło chęć współorganizacji wydarzenia wspólnie
z Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. I to właśnie
w Gassach będziemy się bawić
1 września. W programie imprezy znajdą się m.in. występy
artystyczne, liczne gry i konkursy, animacje dla dzieci oraz
zabawa w rytmie disco. Muzycznymi gwiazdami wieczoru będą
zespoły Enjoy, znany z hitu „Na
ziemi raj”, oraz Moment, twórcy
przeboju „Ta dziewczyna ze
snu”. Tradycyjnie, jak co roku,

Uprzejmie informujemy,
że 21 czerwca Urząd Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna
będzie nieczynny.

Zespół Moment, fot. Internet

zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:
twórców ludowych, przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich,
producentów rolnych oraz firmy
i instytucje, do wzięcia udziału
w imprezie i skorzystania z możliwości prezentacji oraz sprzedaży
swoich wyrobów na własnych stoiskach handlowych. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.:
22 484 24 43.

W zamian mieszkańcy gminy będą
mogli załatwić sprawy urzędowe
15 czerwca. W sobotę konstanciński magistrat będzie czynny od
godz. 8.00 do godz. 16.00. Dzień
wolny dla urzędników magistratu
został ustanowiony zarządzeniem nr 128/VIII/2019 burmistrza
gminy. Powyższe zmiany nie dotyczą Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto 21 czerwca
dyżur, w godz. 8.00–16.00, będzie
pełnił pracownik USC odpowiedzialny za rejestrację i sporządzanie aktów stanu cywilnego.
Przepraszamy za niedogodności.
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Bezpłatne szkolenia
komputerowe dla
mieszkańców
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna
będą mogli skorzystać ze specjalnych szkoleń
podnoszących ich kompetencje cyfrowe.
Samorząd otrzymał na ten cel grant
w wysokości 150 tys. zł.
Umowa na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” została podpisana z Fundacją Promocji
Gmin Polskich jeszcze w ubiegłym roku. W ramach
konkursu można było otrzymać grant w wysokości
od 15 tys. do 150 tys. zł. Naszej gminie przyznano
najwyższą kwotę. Te środki zostaną przeznaczone
na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Osoby powyżej
25. r.ż. będą mogły wziąć udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje

w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik
w sieci” lub „Kultura w sieci”. Uczestnicy szkoleń
nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne,
rozwiązywania problemów czy korzystania z usług
publicznych. Dla potrzeb szkoleń gmina Konstancin-Jeziorna zakupi 24 laptopy. Wkrótce rozpocznie się
nabór uczestników do projektu. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna: www.konstancinjeziorna.pl,
prasy lokalnej oraz plakatów informacyjnych, które
pojawią się na terenie miasta.

Skwer i ulica będą miały patronów

Skwer płk. Stanisława Likiernika i ulica Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Być może już wkrótce
tabliczki z takimi nazwiskami pojawią się w przestrzeni Konstancina-Jeziorny. Wnioski w tej
sprawie rozpatruje zespół konsultacyjny przy Radzie Miejskiej.
Michała Doliwo-Dobrowolskiego
– wybitnego elektrotechnika,
elektryka i wynalazcę pierwszej
suszarki do włosów – upamiętnić
chcą Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spółka – świętująca
w tym roku 15-lecie działalności
– zaproponowała, by jego imię
nosiła ulica, której jest właścicielem i która położona jest na
terenie siedziby PSE przy ul.
Warszawskiej. Teraz wnioskiem
zajmie się zespół konsultacyjny
powołany przez Radę Miejską
Konstancin-Jeziorna. Ponadto
– zgodnie z § 7 uchwały nr 332/
VII/21/2016 RM z 29 czerwca
2016 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o nadanie
nazw miejscom publicznym
w gminie Konstancin-Jeziorna
– zainteresowane osoby prawne
8

i mieszkańcy gminy w ciągu
21 dni po ogłoszeniu propozycji
nadania nazwy miejscu publicznemu mogą zgłaszać swoje opinie oraz wyrażać chęć udziału
w pracach zespołu. Wniosek PSE
można pobrać ze strony: www.
konstancinjeziorna.pl. W tym
roku to już druga taka inicjatywa. W marcu z wnioskiem
upamiętnienia płk. Stanisława
Likiernika ps. „Stach”, żołnierza
„Kedywu” Armii Krajowej i powstańca, wyszedł mieszkaniec
naszego powiatu. Propozycję
pozytywnie zaopiniował zespół
konsultacyjny, który jednogłośnie zaproponował, by jego imię
nosił skwer przy oczku wodnym,
niedaleko ronda Jana Pawła II.
Konstanciński magistrat, po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci

17 kwietnia minął rok od śmierci
Stanisława Likiernika, fot. E. Marat,
zbiory własne

Narodowej, przygotuje projekt
uchwały w tej sprawie. O jego
dalszym losie zadecydują konstancińscy radni.
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Pamięci Henryka Stokowskiego
i innych żołnierzy Armii Krajowej
17 maja odsłonięto tablicę poświęconą pamięci żołnierzy Armii Krajowej Batalionu „Krawiec”,
Narodowych Sił Zbrojnych Batalionu „Mączyński” oraz innych ofiar reżimu komunistycznego,
w tym Henryka Stokowskiego ps. „Jaskółka”, więzionych w willi Biały Dworek przy ul.
Wierzejewskiego 9 w Konstancinie-Jeziornie.
Tablica zawisła na ogrodzeniu
willi Biały Dworek, w której po
wojnie swoją siedzibę miał Urząd
Bezpieczeństwa i w której został
zamordowany Henryk Stokowski, żołnierz Armii Krajowej.
O upamiętnienie „Jaskółki” oraz
innych ofiar reżimu komunistycznego do konstancińskiego
magistratu wystąpił Janusz
Kłos, mieszkaniec Konstancina-Jeziorny. Jego starania znalazły
swój szczęśliwy finał 17 maja.

Odsłonięcie i poświęcenie
Tego dnia przed południem
u zbiegu ul. Wierzejewskiego i ul.
Jagiellońskiej odsłonięto tablicę
pamięci. Przybyłych na uroczystość gości, kombatantów, przedstawicieli Instytutu Pamięci
Narodowej, harcerzy, uczniów
z miejscowych szkół oraz mieszkańców Konstancina-Jeziorny
powitał burmistrz Kazimierz
Jańczuk. – To doskonała lekcja historii i patriotyzmu – podkreślił
włodarz Konstancina-Jeziorny.
Następnie Aleksandra Zwierzchowska i Gabriela Głowacka,
uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, przypomniały wszystkim
zgromadzonym postać Henryka
Stokowskiego. Po czym nadszedł

Tablicę odsłonili: Arkadiusz Zewar, ks. Marek Gradziński i Kazimierz Jańczuk,
fot. A. Piętka

długo wyczekiwany moment.
Symboliczną biało-czerwoną
wstęgę zdjęli, odsłaniając tablicę:
Kazimierz Jańczuk, Arkadiusz
Zewar – wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej – oraz ks. Marek
Gradziński – proboszcz parafii
św. Faustyny w Helenowie, reprezentujący rodzinę „Jaskółki”.
Patent oficerski
Po poświęceniu tablicy odczytane zostało postanowienie
prezydenta RP Andrzeja Dudy,
który pośmiertnie awansował Henryka Stokowskiego na

stopień podporucznika. Patent
oficerski w imieniu rodziny żołnierza – z rąk płk. Zdzisława
Małkowskiego, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Warszawie – odebrał Janusz
Kłos. Na koniec pod tablicą poszczególne delegacje złożyły
kwiaty. Uroczystość miała wyjątkową oprawę, a to za sprawą
wojskowej asysty honorowej wystawionej przez Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz orkiestry
dętej. Całość prowadził Wojciech
Guszkowski, wicedyrektor SP
nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

Henryk Stokowski był żołnierzem AK w drużynie kaprala Franciszka Pinkusia ps. „Orzeł”, który działał
na terenie V Rejonu „Gątyń”, czyli w okolicach Piaseczna. W pierwszej połowie sierpnia 1944 r. uczestniczył w powstaniu warszawskim, brał udział w likwidacji samochodu niemieckiego z amunicją na szosie
Piaseczno–Góra Kalwaria oraz w bitwie pod Piskórką. 16 sierpnia 1944 r. został przeniesiony do pracy
konspiracyjnej w wywiadzie i do czasu rozwiązania AK pozostał na terenie V Rejonu. Choć udało mu się
przetrwać wojenną pożogę, w willi Biały Dworek jego życie zostało bestialsko zakończone. Podczas brutalnego przesłuchania 28 września 1945 r. 31-letni żołnierz został zamordowany przez komunistycznych
oprawców. Henryk Stokowski pośmiertnie został odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz
Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości, a w grudniu 2018 r. Andrzej Duda, prezydent RP,
awansował go do stopnia podporucznika.
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Był urząd, będzie straż miejska
Wkrótce zakończy się modernizacja dawnego budynku Urzędu
Miasta i Gminy przy ul. Warszawskiej 32. Znajdzie się w nim
nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego ze strażą
miejską.
Budynek przy ul. Warszawskiej
nie był w najlepszym stanie i wymagał remontu. Przetarg na renowację tego miejsca wygrała firma
Tom-Inż z Warszawy, która wg
umowy ma zakończyć prace do
28 czerwca. Obecnie roboty postępują zgodnie z harmonogramem.
Gdy wszelkie prace i formalności budowlane zostaną zakończone, przy ul. Warszawskiej
32 powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którego
skład wejdą m.in. straż miejska
oraz centrum monitoringu wizyjnego. Dla strażników będzie
to znaczna poprawa warunków
pracy: w nowym budynku będą
mieli do dyspozycji szatnie

z prysznicami, a także wygodniejszy parking dla pojazdów straży,
nie mówiąc już o większej i bardziej komfortowej przestrzeni do
pracy. Z pobliskiego komisariatu
policji zostanie tutaj przeniesiony także system monitoringu
wizyjnego. W budynku znajdzie
się również biuro dla miejskich
inspektorów ds. bezpieczeństwa
i ds. przeciwpożarowych.
Całość inwestycji kosztowała
niecały milion złotych. Warto
przy tym zwrócić uwagę, że
poza oczywistymi korzyściami
dla bezpieczeństwa mieszkańców Konstancina-Jeziorny także
z finansowego punktu widzenia
jest to inwestycja korzystna dla

Wnętrze budynku przy
ul. Warszawskiej 32 zmieni się nie do
poznania, fot. A. Pomianowski

budżetu miasta. Budynek przy
ul. Warszawskiej należy do gminy,
natomiast obecna siedziba straży
miejskiej jest wynajmowana, co
powoduje dodatkowe koszty.

Elektryczny autobus coraz bliżej

Konstancin-Jeziorna stawia na ekologię. Przy ul. Wilanowskiej 1 powstaje węzeł przesiadkowy
dla autobusu elektrycznego, który już wkrótce będzie kursował na trasie
Konstancin-Jeziorna – Warszawa.
W kwietniu przy ul. Wilanowskiej wykonane zostały prace
związane z budową infrastruktury niezbędnej do uruchomienia „elektryka”. Powstały droga
wewnętrzna, ciąg pieszy, a także
postawiono wiatę przystankową i zagospodarowano zieleń
wokół węzła przesiadkowego.
Obecnie trwają prace nad infrastrukturą techniczną związane
z montażem ładowarki dla autobusu elektrycznego, pierwszego
w naszym powiecie. Będzie to
ostatni, brakujący element do
uruchomienia nowego, szybkiego połączenia z Warszawą.
„Elektryk” ma startować z pętli
przy ul. Wilanowskiej i jak najkrótszą trasą – przez Jeziornę
i Klarysew – dojeżdżać do stacji
Metro Kabaty. – Mamy nadzieję,
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Już wkrótce z pętli autobusowej przy ul. Wilanowskiej będzie jeździć
elektryczny autobus, fot. A. Pomianowski

że nowa linia obsługiwana przez
autobus elektryczny zachęci
mieszkańców do korzystania
z transportu publicznego –
przyznaje Kazimierz Jańczuk,

burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – W konsekwencji
przysłuży się to do mniejszego
zanieczyszczenia powietrza
w naszej uzdrowiskowej gminie.
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To będzie raj dla
małych i dużych
W Konstancinie-Jeziornie przybyło nowe miejsce aktywnego
wypoczynku – to skwer sportowo-rekreacyjny
przy ul. Kołobrzeskiej. Także najmłodsi mieszkańcy mają
się z czego cieszyć, bo przy Przedszkolu nr 1 „Zielony zakątek”
powstał nowoczesny plac zabaw.
Na nowo wybudowanym skwerze
przy ul. Kołobrzeskiej nie brakuje
atrakcji dla każdej grupy wiekowej. Dla dzieci powstała tam
specjalna strefa zabaw, na której znajdują się: urządzenie wielofunkcyjne, bujak „owieczka”,
karuzela, liczydło, piramida linowa oraz 5 różnych rodzajów
huśtawek. Osoby dorosłe będą
mogły natomiast zadbać o tężyznę fizyczną w strefie rekreacyjnej z sześcioma urządzeniami
fitness do różnorodnych ćwiczeń. Chwilę oddechu złapiemy
w strefie wypoczynku, pełnej
zieleni, w której oczywiście nie

brakuje ławek pozwalających na
odpoczynek i delektowanie się
piękną przyrodą. Teren skweru
jest oświetlony, a dla rowerzystów przewidziane są stojaki. Inwestycja kosztowała ok. 450 tys.
zł. Nie mniej okazale prezentuje
się nowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 „Zielony zakątek”,
przy ul. Oborskiej. Ta gminna
inwestycja dała dzieciom wspaniały plac zabaw z atrakcyjnymi
zabawkami. Teren został utwardzony, a podłoża pod zabawkami
wykonano z bezpiecznego materiału. Całość kosztowała gminę
niecałe 470 tys. zł.

Słoneczna już po remoncie
Ulica Słoneczna w Konstancinie-Jeziornie zmieniła się nie do
poznania. Na początku maja zakończony został remont na
odcinku od ul. Pocztowej do ul. Warszawskiej.

Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej drogi, fot. A. Pomianowski

Kierowcy, którzy korzystają z ul. Słonecznej, na co dzień z pewnością
odczuwają dużą zmianę w komforcie poruszania się po niej. W ramach prac remontowych zleconych przez gminę Konstancin-Jeziorna
powstały nowe krawężniki, chodnik z betonowej kostki brukowej,
a sama jezdnia zyskała nową nawierzchnię bitumiczną. Dzięki odwodnieniu pasa drogowego w czasie deszczów woda nie będzie uciekała
na okoliczne posesje, a bezpieczeństwo mieszkańców zapewnią progi
zwalniające. Remont, wraz z odtworzeniem zieleni oraz wymalowaniem i postawieniem znaków drogowych, wyniósł ponad 664 tys. zł.

Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Kołobrzeskiej
czeka na otwarcie,
fot. A. Pomianowski

Plac zabaw przy ul. Oborskiej powstał
w ramach budżetu obywatelskiego,
fot. A. Pomianowski

Oni załatają
gminne drogi
Firma Drogrem odpowiada
w tym roku za remonty
i naprawę gminnych dróg.
W przetargu nieograniczonym
wystartowały dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożył
Drogrem – Jan Michałowski
z Domaniewa. 10 kwietnia Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy,
podpisał umowę z wykonawcą.
Za zlecone roboty związane z remontem i naprawą nawierzchni
bitumicznych (asfaltowych) na
terenie miasta i gminy firma
otrzyma ponad 183 tys. zł. Kontrakt obowiązuje do 30 listopada.
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Strażnicy miejscy na rowerach
Dbają nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, swoją kondycję fizyczną, ale przede wszystkim
o środowisko. Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie ponownie przesiadła się na rowery.
Municypalni już od kilku lat łączą przyjemne z pożytecznym. Patrole rowerowe można spotkać na ulicach
Konstancina-Jeziorny wiosną i latem. – Sprawdzają
się one podczas penetrowania terenów zielonych,
niezamieszkałych, niedostępnych dla samochodów,
a także naszego Parku Zdrojowego – wyjaśnia Sylwester Ropielewski, zastępca komendanta Straży
Miejskiej. – To nie tylko promocja zdrowego stylu
życia, ale przede wszystkim dbanie o środowisko.
Oczywiście patrole rowerowe nie zastąpią tych samochodowych. Stanowią jedynie ich uzupełnienie,
bo konstancińskiej straży miejskiej zajęć nie brakuje. Funkcjonariusze od kilku miesięcy kontrolują
posesje i sprawdzają m.in. umowy na wywóz śmieci,
porządek na działce czy materiał, którym ogrzewany
jest dom. – Właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do przedstawienia dokumentów, rachunków lub
paragonów wystawionych przez firmę wywożącą
ścieki z szamb oraz umów potwierdzających korzystanie z usług przedsiębiorcy mającego zezwolenie
na prowadzenie działalności związanej z wywozem
nieczystości ciekłych i stałych – mówi Sylwester
Ropielewski.
Funkcjonariusze w towarzystwie pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta i Gminy weryfikują też, jak składowane są
odpady komunalne na danej nieruchomości oraz
częstotliwość opróżniania szamb. Porównują ilości
pobranej wody z ilością wywiezionych nieczystości i w końcu sprawdzają, gdzie z danej posesji trafiają opony czy azbest. Warto pamiętać, że odmowa
wpuszczenia strażników na teren nieruchomości jest

Tej wiosny na ulice Konstancina-Jeziorny ponownie
wyjechały patrole rowerowe straży miejskiej,
fot. archiwum UMiG

przestępstwem. – Kodeks karny przewiduje karę do
trzech lat pozbawienia wolności dla tego, kto utrudnia wykonywanie czynności służbowych osobie
uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie
ochrony środowiska – dodaje zastępca komendanta.
– W większości przypadków nasze uwagi spotykają
się ze zrozumieniem, a właściciele nieruchomości
przystępują do porządków.
Straż zapowiada także walkę z dzikimi wysypiskami śmieci, w czym mają pomóc wzmożone patrole miejsc przylegających do terenów leśnych oraz
nadwiślańskich.

Kombatanci upamiętnili ofiary wojny

8 maja na cmentarzu parafialnym w Skolimowie kombatanci
wraz z młodzieżą szkolną i mieszkańcami naszej gminy uczcili
74. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Gospodarzem uroczystości było
Miejsko-Gminne Koło Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, które co roku
oddaje hołd ofiarom II wojny światowej i wszystkim, którzy walczyli
w obronie ojczyzny. – Choć minęło
już ponad 70 lat, wciąż pamiętamy o tragicznych wojennych
losach i nie wolno nam zapominać
o wszystkich tych, którzy podjęli
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się nierównej walki o Polskę –
powiedziała Irena Cejba, prezes
zarządu konstancińskiego koła.
Po odczytaniu apelu poległych
zebrani złożyli kwiaty pod kwaterą żołnierską. Poza delegacją
kombatantów w uroczystości
uczestniczyły także poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej
nr 4 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 oraz delegacja Koła

Emerytów i Rencistów z Mirkowa.
Konstanciński samorząd był reprezentowany przez Andrzeja
Cieślawskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

/ AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA //

Świętowaliśmy Dzień Strażaka
Tłumy mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna uczestniczyły 12 maja w obchodach Dnia
Strażaka. Było co podziwiać: odbyły się parada orkiestr dętych i wozów strażackich oraz pokaz
musztry. W Parku Zdrojowym czekało na wszystkich wiele wyjątkowych atrakcji.
Uroczyste obchody strażackiego święta zostały rozpoczęte przez paradę, która w towarzystwie pocztów
sztandarowych jednostek OSP, włodarzy Konstancina-Jeziorny, zaproszonych gości i mieszkańców
przeszła ulicami miasta do Parku Zdrojowego.
W ślad za nią podążał konwój wozów strażackich
oraz innych pojazdów używanych przez naszych
druhów. Muzycznej paradzie z mażoretkami
na czele przyglądali się
ciekawi mieszkańcy, licznie zebrani wzdłuż trasy
przemarszu. Dzieciom
szczególnie wiele radości
sprawiały syreny wozów
strażackich, wybrzmiewające w krótkich przerwach
między kolejnymi utworami orkiestry.

służy jak najlepiej waszej jednostce i wszystkim
mieszkańcom miasta i gminy – powiedział burmistrz, uroczyście przekazując kluczyki do nowego
pojazdu Mateuszowi Siudzińskiemu, prezesowi jednostki OSP w Bielawie. Następnie pojazd poświęcili
ks. Stanisław Leszek Jackiewicz, dziekan dekanatu
konstancińskiego, oraz ks. Jan Tondera, proboszcz
Parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Konstancinie-Jeziornie.

Musztra i piknik
Po oficjalnych uroczystościach orkiestra ze Zwolenia dała pokaz musztry
paradnej, a dzień pełen
atrakcji zakończył występ Miejskiej Orkiestry
„Moderato” z Warki.
Przez cały dzień w Parku
Msza i odznaczenia
Dzień Strażaka był okazją do wręczenia odznaczeń druhom, Zdrojowym trwał piknik
fot. A. Piętka strażacki. Dzieci chętnie
W Parku Zdrojowym na
wszystkich czekało miaszalały na gigantycznym
steczko namiotowe pełne różnorodnych atrakcji,
torze przeszkód. Nie brakowało też gier i konkursów,
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Tradycyjnie
pokazów ratownictwa medycznego i sprzętu straw amfiteatrze została odprawiona msza polowa
żackiego, warsztatów plastycznych oraz konkurencji
w intencji wszystkich strażaków, a w szczególnosportowych. Ponadto Chata Toma serwowała grości tych z jednostek działających na terenie gminy
chówkę, a Uzdrowisko Konstancin-Zdrój – chłodnik.
Konstancin-Jeziorna. Po nabożeństwie i występie
Pogoda była łaskawa dla wszystkich uczestników
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia goimprezy, a ciemne chmury zaczekały z deszczem aż
ście przenieśli się na plac przy amfiteatrze, aby wziąć
do zakończenia imprezy.
udział w oficjalnej części uroczystości. Wszystkich
zgromadzonych przywitał Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy. – Z okazji waszego święta zgromadziliśmy się tak licznie, aby podziękować za wasze
ofiarne, bezinteresowne działania na rzecz innych
– podkreślił włodarz.
Podniosły moment stanowiło wręczenie odznaczeń
dla druhów. Dalsza część uroczystości szczególnie
ważna była dla mieszkańców Bielawy. Dzięki wsparciu Rady Miejskiej, władz samorządowych i instytucji
państwowych, a także prywatnych sponsorów bielawska jednostka OSP wzbogaciła się o nowy, w pełni
Nowy wóz strażacki poświęcili ks. Stanisław Jackiewicz
wyposażony wóz bojowy. – Niech ten samochód
i ks. Jan Tondera, fot. A. Piętka
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/ BUDŻET PARTYCYPACYJNY /

Mieszkańcy ponownie mogą
zgłaszać swoje pomysły
Budżet obywatelski powrócił – w nieco zmienionej formule i z nową nazwą. Od teraz to budżet
partycypacyjny. Nabór projektów już ruszył i potrwa do 24 czerwca.
Zmiany są wynikiem uchylenia
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie uchwały
Rady Miejskiej w sprawie zasad
i trybu, w jakim przeprowadza
się procedurę kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie
Konstancin-Jeziorna.

Zamiast uchwały – zarządzenie
Decyzja RIO była zaskoczeniem
dla konstancińskiego magistratu.
Zdaniem urzędników uchwała
zawierała wszystko to, czego
wymagała ustawa o samorządzie
gminnym, regulująca budżet obywatelski. Reszta, czyli m.in. wzory
formularzy, harmonogram, wartość jednostkowa projektów czy
wykaz punktów do głosowania,
miała się znaleźć w zarządzeniu
burmistrza. I właśnie to podważyło RIO, uznając, że także te
szczegółowe kwestie powinny być
ujęte w uchwale. Dostosowanie
zapisów uchwały do wytycznych
RIO, a następnie przegłosowanie jej przez radnych miejskich
wiązałoby się z czasochłonną

procedurą. Samorząd znalazł
inne rozwiązanie. – Zależy nam,
aby mieszkańcy mieli możliwość
uczestniczenia w kształtowaniu
budżetu gminy także w tym
roku – mówi Ryszard Machałek, zastępca burmistrza gminy
Konstancin-Jeziorna. – Dlatego
od tej edycji budżet obywatelski
przekształcamy w budżet partycypacyjny, który nie podlega regulacjom ustawowym.
Zasady i tryb jego przeprowadzenia reguluje, tak jak było to do tej pory,
zarządzenie burmistrza.

Nabór projektów
Mieszkańcy gminy na zgłaszanie pomysłów mają niecały miesiąc. Nabór
projektów rozpoczął się 27 maja i potrwa do 24 czerwca. W tym roku do
podziału jest 800 tys. zł, w tym: 500 tys. zł – na zadania inwestycyjno-remontowe, i 300 tys. zł – na zadania z zakresu m.in.: turystyki, sportu,
rekreacji i kultury. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i w tej
istnieje pewne ograniczenie. Maksymalna wartość zadania nie może
przekroczyć 100 tys. – dla inwestycji i remontów oraz 50 tys. zł dla projektów pozostałych. Zgłaszanie projektów jest bardzo proste i odbywa
się na tych samych zasadach co w ubiegłym roku. Wystarczy opracować
swój pomysł, zarejestrować się na nowej stronie: www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl i zgłosić projekt. Można też wypełnić formularz
w wersji papierowej i złożyć go w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy.
Trzeba pamiętać, że do każdego zgłoszenia projektu należy dołączyć
odrębną listę poparcia danego projektu, a także wszelkie niezbędne
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Lp.
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Etap

1.

Promocja zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego

2.

Zgłaszanie projektów

3.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

4.

Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania

5.

Losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania

6.

Promocja projektów zakwalifikowanych do głosowania

7.

Głosowanie mieszkańców na projekty

8.

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w 2020 r.

9.

Ewaluacja budżetu partycypacyjnego

Termin
prowadzona w sposób ciągły
od 27 maja do 24 czerwca 2019 r.
od 1 lipca do 24 lipca 2019 r.
do 26 lipca 2019 r.
30 lipca 2019 r.
sierpień–wrzesień 2019 r.
od 2 września do 16 września 2019 r.
do 27 września 2019 r.
prowadzona w sposób ciągły

/ BUDŻET PARTYCYPACYJNY /
formularze i zgody wskazane
w regulaminie.

Jakie zmiany?
Poza nazwą zmieniło się też kilka
zasad obowiązujących dotychczas. Jedną z nich jest zniesienie ograniczenia wiekowego dla
mieszkańców – zarówno tych
składających projekty, jak i głosujących. Wymagana liczba osób
popierających projekt wynosi 30.
Została również wprowadzona
minimalna liczba głosów, którą
powinien otrzymać projekt, aby
trafił do realizacji – w przypadku
projektów inwestycyjno-remontowych wynosi ona 100, dla pozostałych – 50.
Chętnie pomożemy
Podczas etapu zgłaszania projektów magistrat przewidział spotkania konsultacyjne z udziałem
pracowników urzędu. Można
więc uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach
merytorycznych dotyczących
m.in. rozwiązań technicznych
oraz oszacowania kosztów realizacji projektu. Natomiast pod
nr. tel. 22 484 24 45 lub osobiście
(w pokoju nr 4), w godzinach
pracy urzędu, można uzyskać
pomoc od koordynatora budżetu
partycypacyjnego.
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA:
31.05, godz. 17.00
Spotkanie informacyjne
(sala konferencyjna UMiG,
ul. Piaseczyńska 77)

5 i 13.06, godz. 17.00–19.00
Konsultacje projektów
inwestycyjno-remontowych
(sala konferencyjna UMiG,
ul. Piaseczyńska 77 )

17.06, godz. 15.30–17.30
Konsultacje projektów z zakresu
m.in. kultury, sportu i rekreacji.
(KDK, ul. Mostowa 15)
oraz
18.06, godz. 17.00–19.00
(sala konferencyjna UMiG,
ul. Piaseczyńska 77)

Zaczęli nową kadencję
Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna,
spotkał się z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych
wybranymi na nową pięcioletnią kadencję.

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli nowej kadencji, fot. G. Żurawski

W kwietniu zakończył się maraton wyborczy w gminie Konstancin-Jeziorna. W sołectwach wybrano 23 sołtysów i nowe składy rad sołeckich,
a w Konstancinie-Jeziornie – 2 przewodniczących zarządów oraz zarządy osiedli. Mamy czterech nowych sołtysów. Są to: Iwona Obarzanek
(w Kawęczynie), Łukasz Wierzchucki (w Borowinie), Dariusz Ślifirski
(w Cieciszewie) i Jacek Gosławski (w Słomczynie). Zmiana nastąpiła
też na osiedlu Mirków, którego przewodniczącym został Filip Rawski.
Kadencja 2019–2023 nowych szefów jednostek pomocniczych gminy
została zainaugurowana 9 kwietnia na spotkaniu w konstancińskim
magistracie. Gospodarz gminy Kazimierz Jańczuk oraz jego drugi zastępca Dariusz Zieliński wręczyli sołtysom i przewodniczącym osiedli
listy gratulacyjne oraz złożyli życzenia na nową, tym razem pięcioletnią,
kadencję. – Praca podejmowana na rzecz lokalnej społeczności napawa
nadzieją, że mimo napotykanych trudności nie brakuje ludzi, którzy potrafią troszczyć się o wspólne dobro – podkreślił burmistrz. – Życzymy
sukcesów i wytrwałości, owocnej współpracy, a przede wszystkim
satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.
Spotkanie było też okazją do rozmowy o wyzwaniach oraz planach na
najbliższe miesiące i lata.

Egzamin na kartę rowerową
Już 8 czerwca uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy
będą mieli możliwość uzyskania karty rowerowej.
Niepełnoletni, którzy chcą się
poruszać rowerem po ulicach,
muszą mieć kartę rowerową.
Aby otrzymać ten dokument,
niezbędne jest zdanie egzaminu weryfikującego znajomość
przepisów oraz umiejętności
jazdy. Już 8 czerwca uczniowie
konstancińskich podstawówek
będą mieli okazję przystąpić

do sprawdzianu praktycznego.
W godz. 10.00–18.00 na parkingu
za Urzędem Miasta i Gminy (od ul.
Kolejowej) stanie mobilne miasteczko ruchu drogowego, na
którym dzieci sprawdzą swoje
umiejętności. Egzamin organizują Straż Miejska, przy współpracy z Wydziałem Oświaty,
Kultury i Zdrowia ratusza.
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/ OCHRONA ŚRODOWISKA /

Weź dotację na nowy piec
i termomodernizację domu
Zastanawiasz się nad wymianą pieca grzewczego lub instalacji centralnego ogrzewania?
Planujesz ocieplenie domu, wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub
pompy ciepła? Teraz na to wszystko możesz otrzymać dofinansowanie w ramach programu
Czyste Powietrze.
Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wnikających do atmosfery
z istniejących jednorodzinnych
budynków mieszkalnych oraz
uniknięcie emisji zanieczyszczeń
powietrza, pochodzących z nowo
budowanych jednorodzinnych
budynków mieszkalnych.
Dla kogo program?
Program jest skierowany do osób
fizycznych – właścicieli domów
jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym
lokalu z wyodrębnioną księgą
wieczystą oraz osób mających
zgodę na rozpoczęcie budowy
budynku jednorodzinnego. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo
stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych, by
efektywnie zarządzać energią.
Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, lecz także
zwiększą domowy budżet, dzięki
oszczędnościom finansowym.

Na jakie inwestycje?
Dofinansowanie można uzyskać na następujące rodzaje
inwestycji:
 zakup i montaż nowych źródeł
ciepła spełniających wymagania programu (kotły na paliwa
stałe, węzły cieplne, systemy
ogrzewania elektrycznego,
kotły olejowe, kotły gazowe
kondensacyjne, pompy ciepła
powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub
wody);
 docieplenie przegród budynku;
 wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej;
11

Program Czyste Powietrze ma za zadanie ograniczyć problem smogu
w miastach i na wsiach, fot. archiwum

 wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej;
 instalacja odnawialnych
źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji
fotowoltaicznej);
 montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Wysokość dotacji
Beneficjenci programu Czyste
Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie dotacji,
pożyczki oraz dotacji i pożyczki.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
stanowi 7 tys. zł, maksymalna –
53 tys. zł. Uwaga! Wysokość
dofinansowania jest określona
na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy, za wskazany rok
podatkowy poprzedzający datę
złożenia wniosku, i wynosi maksymalnie 90%. Zatem program
jest skierowany w szczególności

do osób z niskim i średnim dochodem – im niższe dochody, tym
wyższa dotacja.

Nabór wniosków
Nabór wniosków prowadzony
jest w trybie ciągłym, a napływające dokumenty są oceniane na
bieżąco. Wnioski mieszkańców
gminy Konstancin-Jeziorna przyjmuje i rozpatruje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szczegółowe informacje
dotyczące programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie
internetowej WFOŚiGW w Warszawie: www.wfosigw.pl.

Punkt konsultacyjny
W siedzibie WFOŚiGW czynny
jest również punkt konsultacyjny
(w dni robocze od godz. 10.00 do
godz. 14.00), w którym pracownicy WFOŚiGW udzielają wszelkich niezbędnych informacji na
temat programu Czyste Powietrze (nr tel.: 22 504 41 42).

/ ZDROWIE /

Nagrody od pacjentów
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie ma powody do dumy. Placówka
otrzymała Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu oraz certyfikat Zadowolony Pacjent.
Złoty medal dla Centrum Kompleksowej Rehabilitacji został
wręczony na gali Polskiego Klubu
Biznesu. Uroczystość uświetnili
swoją obecnością przedstawiciele
rządu, władz samorządowych,
organizacji pozarządowych, nauki, kultury i sportu. – Jesteśmy
niezwykle dumni z tak prestiżowego wyróżnienia – przyznaje
Jerzy Karwowski, prezes CKR.
– Nagrodę traktujemy jako uhonorowanie ponad 40-letniej pracy
naszego zespołu medycznego
i pomocniczego oraz motywację
do podjęcia dalszego wysiłku
dla dobra i zdrowia naszych pacjentów. Potwierdzeniem wysokiego poziomu opieki medycznej
w CKR jest także certyfikat Zadowolony Pacjent, który placówka
otrzymała w kwietniu. Jest to

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu odebrał
prezes Jerzy Karwowski (z prawej), fot. CKR

prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Instytut Badań Marki,
a mogą się nim pochwalić jedynie nieliczne placówki medyczne w całym kraju. Co najważniejsze, certyfikat przyznawany jest na podstawie
opinii przesyłanych przez samych pacjentów. Trudno więc o bardziej
obiektywną miarę satysfakcji konsumenckiej, a duża liczba pozytywnych ocen CKR jest najlepszym podziękowaniem za udzieloną pomoc
i otrzymane wsparcie medyczne.

Gdzie po pomoc w niedziele i święta?
Choroba nie wybiera, nie zna dnia ani godziny. Może nas dopaść
wieczorem, nocą lub w dni wolne od pracy. Warto więc
wiedzieć, gdzie wtedy szukać pomocy lekarskiej oraz które
apteki pełnią całodobowe dyżury.
Dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna nocna i świąteczna
pomoc lekarska świadczona jest
w dwóch punktach:
 Szpitalu św. Anny przy
ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie (tel. 22 735 41 08);
 Mazowieckim Centrum
Rehabilitacji „STOCER”
przy ul. Długiej 40/42
w Konstancinie-Jeziornie
(tel. 22 888 29 20 lub 21).

Do jednej w powyższych placówek możemy się zgłosić w godz.
18.00–8.00 w dni robocze oraz
całodobowo w soboty i święta.
Warto jednak pamiętać, że

w razie nagłego zachorowania
lub pogorszenia stanu zdrowia
chory może udać się po pomoc
do dowolnego punktu nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej
– niezależnie od miejsca swojego
zamieszkania. Z pomocy lekarza
w nocy, w dni wolne i w święta
można skorzystać w razie: nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie
ma objawów sugerujących
bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane
środki domowe lub leki
dostępne bez recepty nie
przyniosły spodziewanej
poprawy lub gdy zachodzi
obawa, że oczekiwanie na
otwarcie przychodni może

znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. W niedziele
i święta możemy mieć również
problem z zakupem lekarstw.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, które wskazuje apteki
dyżurne na swoim terenie, wyznaczyło jeden punkt pełniący
funkcję apteki całodobowej
dla powiatu – jest to
Apteka Juventa przy
ul. Kościuszki 33
w Piasecznie. W Konstancinie-Jeziornie
w niedziele i dni świąteczne, w godz.
10.00–16.00, czynna
jest apteka przy ul.
Piłsudskiego 15.
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Ekologiczne spotkania
dla dzieci
Przedszkolaki z gminy Konstancin-Jeziorna uczą się, jak dbać
o środowisko i dlaczego jest to tak ważne. Pomagają im w tym
kominiarze oraz bohaterzy ulubionych bajek.
Wizyta kominiarzy w Gminnym
Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” to
inicjatywa dyrekcji placówki oraz
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy.
Pod koniec marca przedszkolaków

Królewna i smok uczyli
przedszkolaków, jak dbać o czyste
powietrze, fot. A. Brzezińska

odwiedzili członkowie warszawskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy – Mirosław Antos, Adrian
Reda, Paweł Czuba i Marek Mitas.
Wśród tych niecodziennych gości
nie zabrakło również czeladnika
kominiarskiego, Mateusza Antosa.
Dzieci podczas spotkania dowiedziały się, na czym polega praca
kominiarza. Mogły obejrzeć stroje,
w których pracują kominiarze, oraz
narzędzia potrzebne do wykonywania tego zawodu. Stanowiło to
też doskonałą okazję do uświadomienia najmłodszym, jak ważne
jest dbanie o środowisko i czyste
powietrze. Nie było to pierwsze
i z pewnością nie ostatnie takie
spotkanie w gminnych przedszkolach. Konstanciński magistrat
stawia na edukację, bo nie ma nic
ważniejszego niż uświadamianie.

Dzieci z zaciekawieniem słuchały
opowieści kominiarzy,
fot. A. Brzezińska

„Chrońmy powietrze! Życie
wszystkich będzie lepsze” to hasło
z kolei teatrzyków profilaktyczno-edukacyjnych, prezentowanych
w gminnych przedszkolach. Krótki
teatrzyk w zabawny i przystępny
sposób objaśnił maluchom, jakie
są przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza oraz co możemy
zrobić, by poprawić jego jakość. Podobne spotkania będą prowadzone
w szkołach podstawowych. Uczniowie zobaczą je jesienią, kiedy smog
stanie się bardziej odczuwalny
przez mieszkańców.

Zapisz dziecko do przedszkola na wakacje

Jak co roku podczas wakacji, również w tym sezonie gminne placówki oświatowe zapewnią
opiekę najmłodszym mieszkańcom Konstancina-Jeziorny. Rusza letnia rekrutacja do przedszkoli.
Szkoły zapraszają na półkolonie.
Na początku czerwca ruszają zapisy do gminnych
przedszkoli, które będą dyżurowały w czasie tegorocznych wakacji. Będą to:

n o
 d 1 do 12 lipca Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole” (ul. Anny Walentynowicz 3),
n od 15 do 26 lipca Przedszkole nr 4 „Leśna Chatka”
(ul. Sanatoryjna 8),
n od 29 lipca do 9 sierpnia Przedszkole nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach.
Pobyt dziecka na dyżurze jest odpłatny i kosztuje
170 zł. Zapisy od 3 czerwca będą prowadziły placówki, w których zaplanowano dyżury. Na przełomie czerwca i lipca (24.06–5.07) otwarty będzie
także oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Żeromskiego 15).
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Z kolei dla nieco starszych trzy szkoły podstawowe
organizują półkolonie:
n od 24 czerwca do 5 lipca Szkoła Podstawowa
nr 2 (ul. Żeromskiego 15),
n od 8 do 19 lipca Szkoła Podstawowa nr 3
(ul. Bielawska 57),
n od 22 lipca do 2 sierpnia Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy.
Koszt półkolonii to 350 zł (płatność
przy zapisach). Zgłoszenia przyjmują
placówki organizujące wypoczynek.

/ SZKOŁY /

Uczestnicy wymiany polsko-ukraińskiej
oraz polsko-francuskiej (po prawej)
w ratuszu, fot. A. Pomianowski/G. Żurawski

Pierwsza do Konstancina-Jeziorny przyjechała grupa
28 uczniów oraz 3 nauczycieli
z L’Institut Notre Dame z miasta
partnerskiego Saint-Germain-en-Laye. Była to rewizyta w ramach
wymiany zorganizowanej przez
szkoły podstawowe nr 2, 3 i 4.
Podczas kilkudniowego pobytu
francuscy uczniowie mieszkali
u rodzin swoich rówieśników
z Polski. Młodzież uczestniczyła
w wycieczkach krajoznawczych
m.in. do Warszawy i Lublina,
podczas których zapoznała się
z historią naszego kraju, a także
zwiedzała miejscowe zabytki.
Ponadto z uczniami spotkali
się burmistrz Kazimierz Jańczuk i jego zastępca – Ryszard
Machałek. Był y upominki
i wspólne zdjęcia. Podczas wizyty
w ratuszu nauczyciele i młodzież

Wizyta przyjaciół
z Francji i Ukrainy
Gminę Konstancin-Jeziorna, w ramach wymiany
międzyszkolnej, odwiedzili uczniowie i nauczyciele
z zaprzyjaźnionych miast – francuskiego Saint-Germain-en-Laye oraz ukraińskiego Krzemieńca.
z Saint-Germain-en-Laye podkreślali, jak ważne są dla nich wymiany,
które pozwalają na bezpośrednie poznanie historii odwiedzanego
kraju oraz przełamywanie różnych kulturowych barier czy pozbywanie się uprzedzeń. Na początku maja nasze miasto odwiedzili
z kolei uczniowie, nauczyciele i dyrektor Liceum Krzemienieckiego.
Wizyta gości zza wschodniej granicy jest efektem, trwającej od kilku
lat, współpracy gminnych szkół podstawowych nr 1, 2 i 3 z Ukrainą.
Młodzież odwiedziła m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
pałac w Wilanowie. Delegacja spotkała się również z włodarzami Konstancina-Jeziorny. Ukraińscy uczniowie i nauczyciele, bogatsi o nowe
doświadczenia i przyjaźnie, wrócili do swoich domów 11 maja.

„Czwórka” świętowała Dni Patrona

Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Jana Mejstera w Słomczynie
pod koniec kwietnia
obchodziła Dni Patrona.
Obchody Dni Patrona rozpoczęły
się 25 kwietnia. Tego dnia w kościele pw. św. Zygmunta w Słomczynie została odprawiona msza
św. w intencji Jana Mejstera oraz
ofiar zbrodni katyńskiej. Dzień
później młodzież z klas: Va, VIII
oraz III gimnazjum, z udziałem
absolwentów szkoły, wystawiła
przedstawienie pt. „Zatrzymany
kadr”, które ukazywało dramat
zbrodni katyńskiej. Kulminacyjnym punktem Dni Patrona był

bieg Szlakiem Guzików Nieugiętych. Jego trasa rozpoczynała
się przy pomniku powstańców
styczniowych w Cieciszewie,
a kończyła przy Domu Ludowym
w Słomczynie, gdzie w latach
1935–1939 Jan Mejster pracował
jako nauczyciel muzyki. Na mecie
każdy uczestnik otrzymał symboliczny guzik katyński, a potem
razem z innymi mógł delektować
się żołnierską grochówką i potrawami z grilla. W uroczystościach
uczestniczyli m.in. władze gminy,
rodzice uczniów oraz szczególny
gość – Arkadiusz Nowak, krewny
Jana Mejstera. – Dziękujemy gminie za finansowe wsparcie Dni

W biegu uczestniczyli uczniowie,
rodzice i nauczyciele, fot. SP nr 4

Patrona – mówi Tomasz Kucza,
dyrektor SP nr 4 w Słomczynie.
– Podziękowania wędrują również do OSP w Słomczynie oraz
do straży miejskiej.
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/ SPORT I REKREACJA /

Przedszkolaki na olimpiadzie
Dobra zabawa z nutką rywalizacji i sportowej atmosfery, czyli Olimpiada Przedszkolaka 2019,
za nami. To wyjątkowe wydarzenie dla najmłodszych mieszkańców gminy zorganizował Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
Halę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 10 maja wypełnił gwar wesołych
i rozbieganych dzieci. Wszystko za sprawą Olimpiady Przedszkolaka, która już na trwałe wpisała
się w kalendarz imprez dla najmłodszych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. W turnieju zorganizowanym przez GOSiR udział wzięły wszystkie
gminne przedszkola, tj.: Kolorowe Kredki, Leśna
Chatka, Tęczowe Przedszkole i Zielony Zakątek.
Łącznie ponad 150 dzieci. Po oficjalnym otwarciu
zawodów przyszedł czas na rywalizację. Przedszkolaki zmierzyły się z dziewięcioma konkurencjami
sprawnościowymi i biegowymi, kształtującymi ich
koordynację ruchową. Tego dnia wszyscy byli zwycięzcami, a „złota” nie zabrakło dla nikogo! Na dzieci
czekały upominki oraz pamiątkowe medale, które
wręczyli Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-Jeziorny, i jego zastępca – Ryszard Machałek.
Każde przedszkole otrzymało także ufundowany
przez burmistrza kosz ze słodyczami. Na zakończenie

Na dzieci czekało wiele konkurencji zręcznościowych,
fot. GOSiR

uroczystości na małych sportowców spadł deszcz
balonów. Imprezę prowadził Kubuś Puchatek, w którego wcielił się aktor Zbigniew Kozłowski. Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym zawodnikom.

Maszerowali z kijkami po medale

W Konstancinie-Jeziornie został zainaugurowany Puchar Regionalny Nordic Walking. Impreza
ściągnęła do naszego miasta blisko 300 zawodników.
Zawody zorganizowała Polska Federacja Nordic Walking we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. W tym roku na starcie
w Parku Zdrojowym stanęło blisko
300 zawodników, którzy zmierzyli
się ze sobą indywidualnie oraz
drużynowo, z podziałem na płeć
oraz wiek, na dwóch dystansach.
Na 5-kilometrowej trasie w klasyfikacji generalnej mężczyzn najszybszy był Leszek Bielawski z klubu
Sonsiedzi Team. Jeżeli chodzi
o przedstawicielki płci pięknej,
pierwsza na metę doszła Izabela
Okrzesik-Frąckowiak z KS Metraco
Polkowice. Na dystansie 10 kilometrów w klasyfikacji generalnej
mężczyzn numerem jeden był Andrzej Dziedziewicz, a wśród pań
na najwyższym stopniu podium
stanęła Małgorzata Kozakowska
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Zawodnicy rywalizowali ze sobą indywidualnie oraz drużynowo, fot. PFNW

z KS Sokół Gąsawa. Jak podkreślają
organizatorzy, nordic walking jest
dyscypliną, w której rywalizacja
nie jest najważniejsza. Tutaj liczą
się chęci i uśmiech, a tego zawodnikom nie brakowało. Każdy z nich
otrzymał pamiątkowy medal,

a najlepsi nagrody oraz punkty do
klasyfikacji generalnej pucharu regionalnego. Dodatkowo na dzieci
czekały minizawody.
Galeria zdjęć dostępna jest na:
www.gosir-konstancin.pl

/ SPORT I REKREACJA /

Biegacze z całej Polski, niesamowita atmosfera i mnóstwo atrakcji – 23 czerwca Konstancin-Jeziorna ponownie będzie gospodarzem V Biegu Konstancińskiego im. Piotra Nurowskiego.
Impreza biegowa poświęcona
jest pamięci polskiego działacza sportowego i społecznego,
dwukrotnego prezesa Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki oraz
prezesa Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej
Piotra Nurowskiego. Organizatorzy – agencja DEM’a Promotion
Polska oraz Stowarzyszenie
„Sport Dzieci i Młodzieży” –
postanowili w tym roku nieco
zmodyfikować formułę zawodów, rezygnując z biegu na 5 km.
Zmagania w kategorii dla dorosłych obejmą zatem wyłącznie
dystans 10 km (start o godz.
10.00). Oprócz tego nie zabraknie biegów dla dzieci, które
zmierzą się w dwóch kategoriach

wiekowych (5–8 lat i 9–13 lat). Jak
co roku na wydarzeniu będzie
można spotkać wiele gwiazd ze
świata sportu i rozrywki. Do tej
pory w Konstancinie-Jeziornie
gościli m.in.: Adam Małysz, Robert Korzeniowski, Marian Woronin, Paweł Skrzecz, Tomasz
Majewski i inni. Współorganizatorem biegu jest Stowarzyszenie
„Sport Dzieci i Młodzieży”. To ono
od 25 lat organizuje popularne
zawody dla dzieci i młodzieży
pod nazwą „Czwartki Lekkoatletyczne”, sportowe wakacje
dla utalentowanej młodzieży
oraz szkolenia dla organizatorów zawodów. W swojej historii
„Czwartki” objęły zasięgiem ponad 120 miast, w których do tej
pory uczestniczyło w zawodach

milion dziewcząt i chłopców ze
szkół podstawowych. Z myślą
o biegaczach i widzach organizatorzy szykują atrakcyjne, rozbudowane miasteczko biegacza.
Po biegu każdy zawodnik będzie
mógł zjeść posiłek regeneracyjny.
Na dzieci będą czekać dmuchane
zabawki. Pojawią się liczne strefy
sponsorów i partnerów. Cała impreza będzie relacjonowana na
żywo w Polsat News. Patronat
honorowy nad wydarzeniem
objęli Kazimierz Jańczuk – burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, Polski Komitet Olimpijski,
Polski Związek Lekkiej Atletyki
oraz Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie. Patronat medialny
nad wydarzeniem objęli: Polsat
News i Radio Kolor.

Ruszają zapisy na akcję „Lato w mieście”

Zamiast siedzieć w domu przed komputerem, twoje dziecko może świetnie spędzić czas
z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Zapisy na tegoroczną akcję
„Lato w mieście” potrwają do 7 czerwca.
Tutaj nudy nie będzie. – Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program sportowy – mówi Jolanta
Urbańska, dyrektor GOSiR.
Akcja „Lato w mieście” skierowana jest do dzieci w wieku od
8 do 12 lat, jednak tylko tych, które
są mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna. Rozpocznie się
29 lipca i potrwa do 14 sierpnia.
W tym czasie GOSiR zaplanował
dla uczniów szkół podstawowych ciekawe zajęcia sportowe,
w tym m.in. naukę popularnych
dyscyplin sportowych, organizację torów sprawnościowych, gier,

zabaw, a także zajęć przy muzyce.
Ponadto odbędą się konkursy,
turnieje sportowe oraz wyjścia
na basen. To wszystko w hali
przy ul. Żeromskiego 15. W godz.
9.00–15.00 dzieci będą pod opieką
wykwalifikowanej kadry instruktorów. Zajęcia są bezpłatne, ale
obowiązkowa jest opłata za poczęstunek regeneracyjny w wysokości 32,50 zł (za tydzień). Uczestnicy
ponoszą też koszt ewentualnych
wyjść na pływalnię. Zapisy na
akcję będą prowadzone od 3 do
7 czerwca. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wpłata

gotówką kwoty 32,50 zł za tydzień
w biurze (w godz. 8.00–16.00) lub
w kasie/recepcji GOSiR (w godz.
16.00–20.00). Szczegółowe info:
gosir-konstancin.pl.
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Najbardziej oczytana gmina
Konstancin-Jeziorna może się pochwalić najbardziej oczytanymi mieszkańcami z całego powiatu
piaseczyńskiego. Nasza Biblioteka Publiczna przoduje we wszystkich statystykach czytelnictwa.
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie, wraz z czterema
filiami w Opaczy i Słomczynie
oraz na os. Grapa i os. Skolimów,
ma największy księgozbiór w naszym powiecie w przeliczeniu na
100 mieszkańców. Jest on prawie
dwukrotnie większy od biblioteki
w Górze Kalwarii. Nabywa także
najwięcej nowości wydawniczych,
dając mieszkańcom dostęp do popularnych premierowych książek.
Tak duży księgozbiór przekłada
się na liczbę czytelników: w naszej
gminie co piąty mieszkaniec jest
użytkownikiem publicznej biblioteki, a w ubiegłym roku wypożyczone zostały średnio 4 książki
na każdego mieszkańca Konstancina-Jeziorny. Wszystkich, którzy

BIBLIOTEKA W LICZBACH:

84 907

tyle woluminów liczy
księgozbiór gminnej biblioteki

4 794

liczba czytelników
aktywnych w 2018 r.

5 054

W konstancińskiej bibliotece i jej
filiach każdy znajdzie coś dla siebie,
fot. Biblioteka Publiczna

jeszcze nie należą do grona użytkowników naszej gminnej biblioteki, zachęcamy do odwiedzin.

tyle nowości trafiło do
biblioteki w 2018 r.

98 956

tyle woluminów zostało
wypożyczonych w 2018 r.

Mieszkańcy założyli nowy portal historyczny

W sieci pojawił się nowy portal: okolicekonstancina.pl. Za projektem stoją mieszkańcy naszej
gminy, którzy postawili sobie za cel ocalić od zapomnienia bogatą historię naszej małej
ojczyzny i udostępnić ją wszystkim zainteresowanym.
Portal jest przedsięwzięciem prywatnym i powstał
z połączenia działających od kilku lat serwisów
czy blogów internetowych. A tworzą go
osoby znane i cenione w środowisku miłośników historii Konstancina-Jeziorny:
Paweł Komosa – autor bloga „Historia
okolic Konstancina”, który zarazem
jest redaktorem naczelnym portalu;
Adam Zyszczyk – twórca najstarszej
strony dedykowanej historii naszej
gminy i okolic, prowadzący facebookową stronę profilową „Konstancin-Jeziorna. Historia, Ludzie,
Architektura” i współorganizator
„Ogrodów Historycznych” w ramach festiwalu Otwarte Ogrody; Witold Rawski –
tworzący blog „Miniatury Historyczne”, obecnie
kontynuowany jako „Skolimów dawniej niż wczoraj”,
i prowadzący Konstanciński Klub Historyczny w Konstancińskim Domu Kultury; oraz Bartosz Biedrzycki
– twórca i administrator forum „Klubu Miłośników
Historii Konstancina”. Dzięki zaangażowaniu i pasji
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tych osób udało się w jednym miejscu zebrać bogate
materiały stanowiące ważny przyczynek do historii naszego miasta i najbliższych okolic.
Sukcesywnie udostępniane są zdjęcia,
dokumenty, filmy i materiały archiwalne. Już dziś w serwisie można
przeczytać ponad 350 ciekawych
artykułów. Dla każdego miłośnika
historii czy Konstancina-Jeziorny
to codzienna lektura obowiązkowa. – Portal stanowi przedsięwzięcie otwarte, jesteśmy
otwarci na wszelką formę współpracy – podkreślają jego autorzy.
– Macie ciekawe zdjęcia, dokumenty,
wspomnienia? A może chcecie po prostu
nawiązać współpracę? Może napisaliście jakiś
ciekawy tekst i chcecie się nim podzielić? Przeglądacie
biblioteki cyfrowe i znaleźliście nieznane materiały
dotyczące tych okolic, które chcecie pokazać innym?
Skontaktujcie się z nami: kontakt@okolicekonstancina.pl, każda pomoc się przyda.

/ KULTURA /

Zabrzmiały zaczarowane piosenki
Konstanciński Dom Kultury był gospodarzem półfinałowego koncertu 15. Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki. Choć pogoda nieco pokrzyżowała plany, to wszystko się udało – niepełnosprawni
wykonawcy zamiast w amfiteatrze wystąpili w Hugonówce.
Zanim gospodarze koncertu: Anna Dymna, Grzegorz Daukszewicz i Bronia Zamachowska zaprosili
na scenę pierwszego półfinalistę, uczestników i gości
wydarzenia powitał Ryszard Machałek – zastępca
burmistrza Konstancina-Jeziorny, Anna Klonowska
– wicedyrektor KDK, a także Marzena Atkielska –
prezes Zarządu Fundacji Santander. Na scenie Hugonówki zaprezentowało się 33 niepełnosprawnych
wykonawców, którzy walczyli o 12 miejsc w finale. –
Od początku wierzyłam w powodzenie tego festiwalu
– przyznała Irena Santor, dama polskiej piosenki,
która dodawała otuchy uczestnikom konkursu. – W
ciągu 15 lat rozrósł się on nam pięknie i cieszy świat.
Występ Pauliny Gruszeckiej, jej męża Bartka oraz
Aleksandry Nykiel umilił publiczności czas podczas
oczekiwania na werdykt jury. Narada sędziów przedłużała się, a półfinaliści stali na scenie, niecierpliwie
wyczekując decyzji. Ostatecznie jurorzy przedstawili
swój wybór, podkreślając, że była to bardzo trudna
decyzja. 15 czerwca w Krakowie, podczas koncertu

Bilety do „Zaczarowanej krainy” wręczała m.in. Anna
Dymna, fot. J. Praszkiewicz

finałowego Piętnastego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki zaśpiewają: Kacper Kujawski, Nikola Michalczyk, Natalia Pycek, Julia Walczyna, Martyna Wójcik,
Gabriela Wszędybył (kat. dzieci) oraz Klaudia Borczyk,
Kamil Czeszel, Zuzanna Mulec, Weronika Ryba, Krzysztof Szymaszek, Katarzyna Zawodnik (kat. dorosłych).

Urzecze świętowało

W Gassach nad Wisłą po raz ósmy odbył się
Flis Festiwal Jarmark Kultury Urzecza.

Sezon rozpoczęty
Jedenastego maja podczas festiwalu można było obejrzeć kilkanaście imponujących tradycyjnych łodzi,
które przybyły z różnych części Polski. Do Gassów
przypłynęła m.in. szkuta „Dar Mazowsza”, która jest
największą repliką tradycyjnej łodzi pływającej po
Wiśle. Na jarmarku nie zabrakło stoisk z rękodziełem
i produktami regionalnymi. Na scenie usłyszeliśmy
wyjątkową, regionalną i folkową muzykę. Wystąpiły
zespoły z różnych części Urzecza. Gwiazdą był znany
zespół ludowy Rokiczanka. Festiwal, którego organizatorami byli Konstanciński Dom Kultury oraz stowarzyszenie Binduga, zakończył się 12 maja. Po mszy
polowej flisacy odpłynęli do Warszawy.

Koncertem Sławka Uniatowskiego
zainaugurowano 26 maja tegoroczny Letni
Sezon Artystyczny w Konstancinie-Jeziornie.
W amfiteatrze zabrzmiały utwory z albumu „Metamorphosis” oraz autorskie aranżacje przebojów Zbigniewa
Wodeckiego, które zachwyciły publiczność. Inauguracja zbiegła się z obchodami 5-lecia Hugonówki. Z okazji
jubileuszu odbyły się warsztaty dla dzieci, spektakle
plenerowe, koncerty, spotkanie z pisarką Ewą Cielesz,
a także wystawy Klubu Fotograficznego F8 oraz „Pamiątek konstancińskich” z bogatych zasobów KDK.
Nie mogło zabraknąć także fety z urodzinowym tortem
i potańcówki w altanie, która zwieńczyła dzień pełen
atrakcji.
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA
Tego dnia wszyscy jesteśmy dziećmi! Zapraszamy do
wspólnej zabawy, a atrakcji będzie mnóstwo. Dmuchane zabawki, rodzinne warsztaty oraz występy
artystów, goszczących na scenie amfiteatru, wśród
których będą brzuchomówca z wesołą lalką Czocherem oraz koncert piosenek do tekstów Juliana
Tuwima. Park Zdrojowy odwiedzą Pingwiny z Madagaskaru oraz papierowy teatr Kamishibai. Ponadto
w programie strefa zabaw podwórkowych, zawody
sprawnościowe, warsztaty handmade. Zapraszamy
również do obozowiska harcerskiego. Druhowie z ZHP
Uroczysko Konstancin zapraszają do wehikułu czasu
oraz na happening „Pokolenie wolności”.
2 czerwca

12.00 Park Zdrojowy, wstęp wolny

MAGDALENA SHUMMER-FANGOR
„Niezwykły świat” – wystawa malarstwa

MAJ
> STREFA CZYTELNICTWA
27 maja (poniedziałek), godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki, omawiana książka
– „Bezsenność w czasie karnawału” Janusza Głowackiego
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B, wstęp wolny
30 maja (czwartek), godz. 14.30–17.00
Klub szachowy: Zwolennicy Szachów
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B

CZERWIEC
> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ I WARSZTATÓW
2 czerwca (niedziela), godz. 12.00
Gminny Dzień Dziecka
amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny
2 czerwca do 25 sierpnia (wtorek–niedziela), godz. 11.00–18.00
Wystawa malarstwa Magdaleny Shummer-Fangor
„Niezwykły świat”
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
2 czerwca (niedziela), godz. 19.00
Dla Ciebie, Mamo… Koncert z okazji Dnia Matki
Kościół Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie, ul. Środkowa 15,
wstęp wolny

Magdalena Shummer-Fangor (ur. 1930) to osoba
o niezwykłej wyobraźni. Jej malarstwo zalicza się do
nurtu sztuki naiwnej i określa jako poetycki realizm.
Tematyką jej prac są najczęściej zwierzęta, ludzie,
kwiaty i scenki rodzajowe, które poddane twórczej interpretacji nabierają cech unikalności i wyjątkowości.
Artystka studiowała historię sztuki na Uniwersytecie
Warszawskim. Od 1961 r. przebywała wraz z mężem
Wojciechem Fangorem za granicą. Pozostając w cieniu
okrytego sławą męża, tworzyła i wystawiała swoje
prace, wzbudzając zainteresowanie oryginalnością
i bogactwem swojej artystycznej wizji.
2 czerwca

11.00–18.00

KDK Hugonówka

ZIELONE ŚWIĄTKI W CISZYCY
Zapraszamy na piknik rodzinny do Ciszycy. Rozpocznie go msza święta, a po nabożeństwie odbędzie się
przegląd twórczości lokalnych artystów, m.in. chórek
Świętej Anny z parafii św. Józefa w Mirkowie, Jarzębina Czerwona, zespół Etiuda pod kierownictwem
Lidii Leszczyńskiej. Punktem kulminacyjnym dnia będzie koncert gwiazdy muzyki dance, wystąpią Fisher
oraz One Winner. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci,
stoisk gastronomicznych i wieczornej dyskoteki pod
chmurką.
9 czerwca
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15.00

Ciszyca, wstęp wolny

3, 10, 24 czerwca (poniedziałek), godz. 18.00
Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 czerwca (środy i piątki), godz. 17.00
Klub Brydż 60+
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
4 czerwca (wtorek), godz. 11.00–14.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, pojedynczy wykład – 5 zł
5 czerwca (środa), godz. 19.00
KLUB FOTOGRAFICZNY F8
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
9 czerwca (niedziela), godz. 15.00
Zielone Świątki w Ciszycy
Wstęp wolny
10 czerwca (poniedziałek), godz. 10.00
Trening pamięci z Akademią Umysłu Seniora
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
11 czerwca (wtorek), godz. 18.00
Konstanciński Klub Historyczny – Skolimowski kościół
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
15 czerwca (sobota), godz. 11.00; 16 czerwca (niedziela), godz. 13.00
Dni Konstancina
Amfiteatr, Park Zdrojowy, KDK, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
15 czerwca (sobota), godz. 20.30
Koncert Kasi Cerekwickiej
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny
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16 czerwca (niedziela), godz. 11.30
Konstancin przyjazny seniorom – Boule w Parku Zdrojowym
Informacje i zapisy – tel. 501 385 472
Polana przy Hugonówce, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
22 czerwca (sobota), godz. 20.00
Jazzowe Powitanie Lata – Wojtek Mazolewski
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny
23 czerwca (niedziela), godz. 17.00
Koncert letni – Big Band Rondo Konstancin
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny
27 czerwca (czwartek), godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki – „W świetle mroku” – opowiadania inspirowane malarstwem E. Hoppera
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
29–30 czerwca (sobota–niedziela), godz. 12.00
Festiwal Filmowy Świat Maklaka i Jego Przyjaciół
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

> STREFA SPORTU I REKREACJI
9 czerwca (niedziela), od godz. 10.00
Grand Prix Konstancina-Jeziorny w tenisie stołowym
Hala sportowa GOSiR, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta)
23 czerwca (niedziela), godz. 10.00
Bieg im. Piotra Nurowskiego (patrz str. 21)

> STREFA CZYTELNICTWA
6, 13, 20 i 27 czerwca (czwartek), godz. 14.30–17.00
Klub szachowy: Zwolennicy Szachów
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B
4 i 18 czerwca (wtorek), godz. 8.00–18.00
Bookcrossing – uwolnij książkę
Biblioteka Filia Grapa, ul. Sobieskiego 5
4 i 11 czerwca (wtorek), godz. 9.30
Spotkanie z Agnieszką Waszak, autorką i ilustratorką książek
dla dzieci – dla uczniów szkół podstawowych, mile widziani
inni zainteresowani
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B

LIPIEC
> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ I WARSZTATÓW
3, 5, 10, 12 lipca (środy i piątki), godz. 17.00
Klub Brydż 60+
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
7 lipca (niedziela), godz. 17.00
Koncert letni – Camerata Constanza
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny
7 lipca (niedziela), godz. 19.00
Roztańczona Hugonówka – potańcówka
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15 (altana), wstęp wolny
13-14 lipca (sobota, niedziela), godz. 16.00
VII Jazz Zdrój Festiwal
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

DNI KONSTANCINA
– koncert Kasi Cerekwickiej
Gwiazdą tegorocznych Dni
Konstancina będzie znana
wokalistka Kasia Cerekwicka,
która zaśpiewa w amfiteatrze
swoje największe przeboje.
Wokalistka z dyplomem
i kilkunastoletnim doświadczeniem scenicznym, która
potrafi skupić uwagę nawet
najbardziej wytrawnego
słuchacza. Jak sama mówi,
najważniejszy jest dla niej
bliski kontakt z publicznością, dlatego każdy jej występ
jest perfekcyjny i na długo zapada w pamięć. W 2015 roku
po kilkuletniej przerwie Kasia
powróciła z nową energią oraz
płytą „Między słowami”.
15 czerwca 20.30

Amfiteatr, wstęp wolny

JAZZOWE POWITANIE LATA
– Wojtek Mazolewski
Muzyk jazzowy, basista i kontrabasista, jeden ze
współtwórców yassu. Inteligentnie łączy klasyczny
jazz, elementy rocka i reggae. Usłyszymy utwory
z płyty „Polka Worldwide (Deluxe Edition)" z repertuaru Wojtek Mazolewski Quintet. Obok lidera w zespole grają: Joanna Duda, Marek Pospieszalski, Oskar
Torok i Qba Janicki. „Polka” to połączenie tradycji
i współczesnych form jazzu, delikatne ballady, bebop
i energetyczny ska.
22 czerwca

20.00

Amfiteatr, wstęp wolny

ŚWIAT MAKLAKA I JEGO PRZYJACIÓŁ
III Festiwal Filmowy Świat Maklaka i Jego Przyjaciół
to wyjątkowe wydarzenie poświęcone popularyzacji
dokonań artystycznych aktora Zdzisława Maklakiewicza, jego przyjaciół z planu filmowego i sceny oraz
wszystkich twórców kina, których łączy charakterystyczne, ironiczne poczucie humoru i dystans do
świata. Podczas dwóch dni festiwalu zobaczymy filmy
zgłoszone do konkursu głównego i retrospektywę
produkcji związanych ze Studiem Munka oraz twórczość reżyserów Janusza i Andrzeja Kondratiuków. Nie
zabraknie produkcji z udziałem Zdzisława Maklakiewicza oraz kina plenerowego. Wśród zaproszonych gości
jest wiele gwiazd kina, które zaprezentują obrazy ze
swoim udziałem i spotkają się z publicznością.
29–30 czerwca

12.00

KDK Hugonówka
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/ KONKURS /
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym wykazać się trzeba spostrzegawczością, pomysłowością i dobrą
znajomością gminy Konstancin-Jeziorna. Trzy osoby, które nadeślą najciekawsze odpowiedzi, otrzymają
atrakcyjne nagrody!
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Wykreśl
nagrody!

Odpowiedzi prosimy
przesyłać na adres e-mail:
promocja@konstancinjeziorna.pl
do 30 czerwca 2019 r.

W zamieszczonej wyżej wykreślance w pionie i poziomie ukryto dwanaście haseł związanych z naszą gminą. Zadanie jest
proste! Wystarczy je odnaleźć, a następnie ułożyć z wybranych krótką rymowankę. Trzy osoby, które nadeślą wszystkie
prawidłowe hasła wraz z najciekawszą rymowanką, otrzymają nagrody. Po ich odbiór, po wcześniejszym potwierdzeniu
wygranej, zapraszamy do redakcji Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna: Wydział Promocji i Współpracy
Zagranicznej (ul. Piaseczyńska 77).

Konstancińska Karta Mieszkańca
DOPŁATA

do okresowych
biletów ZTM
w ramach programu
Warszawa +

przejazdy liniami
L-14, L-15,
L-16, L-21, L-28, L-42

10%

rabatu na opłaty za

Gminny Żłobek

(z wyłączeniem wyżywienia)
ul. A. Walentynowicz 3,
Konstancin-Jeziorna

10%

rabatu na zajęcia
i imprezy płatne

10%

rabatu na zajęcia
i imprezy płatne

4 wejścia/1 mies.
8 wejść/1 mies.
l 12 wejść/1 mies.

l

l

10% rabatu na:
bilet normalny do tężni solankowej
w Parku Zdrojowym
jednorazowy bilet wstępu do strefy w Eva Park
Lifa & Spa (basen solankowy, sauna
i jacuzzi) przy ul. Sienkiewicza 2
l zabiegi SPA w Eva Park Life & Spa

ul. Pułaskiego 20 f,
Konstancin-Jeziorna

l

l

BEZPŁATNE

10% rabatu na karnety:

ul. Sue Ryder 1,
05-520 Konstancin-Jeziorna

l

30% rabatu na:
zabiegi rehabilitacyjne w Centrum Terapii
Narządu Ruchu Biały Dom, ul. Mostowa 5
l zabiegi rehabilitacyjne realizowane
w Szpitalu Uzdrowiskowym
przy ul. Sue Ryder 1
15% rabatu na:
polerowanie reflektorów
samochodowych
10% rabatu na:
l wymianę szyb samochodowych

40% rabatu na
masaż klasyczny

20% rabatu na
naukę nordic walking
10% rabatu na:
Habdzin 1A/Mirkowska 46A
05-520 Konstancin-Jeziorna

15% rabatu na:

l

nowaTAXI

30% rabatu na:
usługi TAXI,

tel. 888-799-997 usługi kurierskie i zakupy

usługi asenizacyjne
- wywóz szamba
l kontener na odpady
remontowo-budowlane i gruz
l

zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Przychodni
Rehabilitacyjnej Centrum Medyczne
l karnety do jaskini solno-jodowej (10 wejść)
l Mały Pakiet Odnowy (5 zabiegów krioterapeutycznych
+ 5 x 30 min ćwiczeń ruchowych na siłowni)
l Standardowy Pakiet Odnowy (10 zabiegów krioterapeutycznych + 5 x 30 min ćwiczeń ruchowych na siłowni)
l

Chcesz zostać partnerem KKM? Prześlij swoją ofertę na adres e-mail: jkanabus@konstancinjeziorna.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem na kopercie: „Konstancińska Karta Mieszkańca”, INFO: 22 484 24 32
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Szczegółowe informacje o KKM można znaleźć na www.konstancinjeziorna.pl

/ DANE TELEADRESOWE /
Stanowiska/biura/wydziały

DANE TELEADRESOWE URZĘDU
Kierownik

Kancelaria
Kazimierz Jańczuk
Ryszard Machałek
Dariusz Zieliński

22 484 23 10

Sekretarz gminy

Bożena Pindelska

22 484 23 14

Skarbnik gminy

Dariusz Lipiec

22 484 23 15

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr

22 484 23 16, 22 484 23 17

Wieloosobowe Stanowisko
ds. Działalności Gospodarczej

22 484 24 85, 22 484 24 86

Audytor Wewnętrzny

Magdalena Szwed

22 484 24 56

Katarzyna Rydz

22 484 23 18

Biuro Komunikacji Społecznej

Katarzyna Tusińska 22 484 24 45 – kierownik biura, 22 484 24 46

Biuro Rady Miejskiej

Bożena Mirończuk

22 484 24 60 – kierownik biura, 22 484 24 63 – Przewodnicząca Rady Miejskiej
22 484 24 61, 22 484 24 62

Biuro Informatyzacji i Infrastruktury
Informacji Przestrzennej

22 484 23 37, 22 484 23 38

Biuro Prawne

22 484 24 65, 22 484 24 66, 22 484 24 67, 22 484 24 68

Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Biuro Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansowy
– Referat Podatków,
Opłat i Egzekucji Administracyjnej

Renata Skonieczna 22 484 24 80 – kierownik biura, 22 484 24 81
Paweł Pobuta

22 484 24 82 – kierownik biura, 22 484 24 83

Paweł Kralik

22 484 24 98 – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Lucjan Porowski

22 484 24 87 – podinspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego

22 484 23 20 – kierownik wydziału
22 484 23 21, 22 484 23 21 – podatki teren miasta
Agnieszka Sobieraj, 22 484 23 23, 22 484 23 24 – egzekucja administracyjna
Katarzyna Ignaczak 22 484 23 25, 22 484 23 26 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
p.o. kierownika 22 484 23 27 – podatek od środków transportowych
22 484 23 28 – podatek od osób prawnych
22 484 23 29, 22 484 23 30 – podatki teren wsi

Wydział Finansowy
– Referat Budżetowy

Katarzyna Żuber

22 484 23 40 – kierownik wydziału
22 484 23 41, 22 484 23 42, 22 484 23 43, 22 484 23 44, 22 484 23 45,
22 484 23 46, 22 484 23 47

Wydział Dróg Gminnych

Piotr Szczepanik

22 484 23 60 – kierownik wydziału
22 484 23 61, 22 484 23 62, 22 484 23 63, 22 484 23 64, 22 484 23 65

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Spraw Lokalowych

Tomasz Wawrzyniak

22 484 23 70 – kierownik wydziału
22 484 23 71, 22 484 23 72, 22 484 23 73

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Krzysztof Kasperec

22 484 23 80 – kierownik wydziału
22 484 23 81, 22 484 23 82, 22 484 23 83, 22 484 23 84, 22 484 23 85

Wydział Planowania Przestrzennego

22 484 23 90 – kierownik wydziału, 22 484 23 91, 22 484 23 92, 22 484 23 93,
22 484 23 94, 22 484 23 95, 22 484 23 96, 22 484 23 97, 22 484 23 98

Ewa Klimkowska-Sul

Wydział Inwestycji i Remontów

Andrzej Trębicki

22 484 24 00 – kierownik wydziału
22 484 24 01, 22 484 24 02, 22 484 24 03, 22 484 24 04, 22 484 24 05,
22 484 24 06, 22 484 24 07, 22 484 24 08, 22 484 24 09

Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Anna Stefaniak

22 484 24 21 – kierownik wydziału
22 484 24 22, 22 484 24 23, 22 484 24 24, 22 484 24 25, 22 484 24 26, 22 484 24 27

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
wytnij i zachowaj

22 484 23 05, 22 484 23 06, 22 484 23 07

Sekretariat

Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP

Numer telefonu

Magdalena
Gołębiowska

22 484 24 30 – kierownik wydziału
22 484 24 31, 22 484 24 32, 22 484 24 33

Wydział Promocji
i Współpracy Zagranicznej

Patryk Siepsiak

22 484 24 40 – kierownik wydziału
22 484 24 41, 22 484 24 42, 22 484 24 43, 22 484 24 44

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Ewa Szcześniak

22 484 24 50 – kierownik wydziału
22 484 24 51, 22 484 24 52, 22 484 24 53, 22 484 24 54, 22 484 24 55
22 484 23 50 – kierownik urzędu
22 484 23 51, 22 484 23 52, 22 484 23 53, 22 484 23 54

Urząd Stanu Cywilnego

Eleonora Woźniak

Straż Miejska

Komendant
22 757 65 49, 602 291 864
Stanisław Grudzień
22

Sobota, 15 czerwca
Występy lokalnych grup
muzycznych i tanecznych
Manaus
Mateusz Krautwurst

Kasia Cerekwicka
Niedziela, 16 czerwca
Parada Retro
The Warsaw Dixielanders
Pokaz taneczny lata 20., lata 30.

Kacper Kuszewski

Bodo Cafe - spektakl muzyczny
Grand Slam Quartet - Bal Apaszów
Dodatkowe atrakcje:
Spektakle, wystawy, pokaz zabytkowych samochodów, przejażdżki tricyklami
i bicyklami, atelier fotograficzne, mecz retro piłki nożnej, Grand Prix w Boule,
Piknik Retro, loty balonem, konkursy, wycieczki po Konstancinie,
warsztaty, animacje dla dzieci i dorosłych,
Turniej siatkówki plażowej, turniej badmintona,
pokaz technik submisson fighting, bieg z misiem, symultana szachowa,
dmuchane zabawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

www.konstancinskidomkultury.pl

