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VII i VIII sesja Rady Miejskiej
Za nami kolejne dwie sesje Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny. Rajcy m.in. udzielili
burmistrzowi gminy absolutorium za 2018 rok, wyrazili zgodę na sprzedaż gminnych działek
i przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części
Konstancina-Jeziorny – etap 3.
VII sesja
Siódma sesja odbyła się 28 maja.
Przyjęto podczas niej 17 uchwał,
w tym m.in. dotyczące wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”,
nieruchomości położonych na terenie gminy czy zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Oto szczegóły:
Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili zmiany w:
n u chwale budżetowej na
rok 2019 (uchwała nr 82/
VIII/7/2019);
n W ieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019–2023
(uchwała nr 83/VIII/7/2019).

Sprawy społeczne
Rajcy przyjęli także uchwały
w następujących sprawach
społecznych:
n podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019–2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
poniesionych na świadczenia
przyznane w ramach programu
(uchwała nr 86/VIII/7/2019);
n wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata
2019–2023 (uchwała nr 87/
VIII/7/2019);
n oceny zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy
lokalnej sytuacji społecznej
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25 czerwca radni debatowali nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018,
fot. C. Puchniarz

i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2018
(uchwała nr 88/VIII/7/2019).

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na:
n nabycie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, stanowiącej działkę
ewidencyjną numer 83/2
z obrębu 0015 Obory-Łyczyn
(uchwała nr 89/VIII/7/2019);
n sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych na terenie
gminy Konstancin-Jeziorna
w obrębach geodezyjnych 0015
Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory
(uchwała nr 90/VIII/7/2019);
n udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy
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Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory
(uchwała nr 91/VIII/7/2019);
n nabycie do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna
prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie
przy ul. Świetlicowej, stanowiącej projektowane działki
gruntu numer 14/4 i 12/8
z obrębu 01- 16 (uchwała nr 92/
VIII/7/2019).
Planowanie przestrzenne
Uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:
n ustalono zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Czernidła (uchwała nr 95/
VIII/7/2019);
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 u
 chylono uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr. ewid. 28/2 oraz
fragmentu działki o nr. ewid.
38 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 96/VIII/7/2019).

Pozostałe sprawy
Ponadto Rada Miejska:
n przekazała projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
(uchwała nr 84/VIII/7/2019);
n wprowadziła zmiany w uchwale dotyczącej zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne
usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu
ich pobierania (uchwała 85/
VIII/7/2019);
n zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 93/
VIII/7/2019);
n z niosła formę ochrony
z drzewa uznanego za pomnik
przyrody w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 94/
VIII/7/2019);
n powołała zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020–2023
(uchwała nr 97/VIII/7/2019);
n odwołała radną Agatę Wilczek
ze składu Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych,
Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna oraz Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia
i Opieki Społecznej (uchwała nr
98/VIII/7/2019).

VIII sesja
Ósma sesja odbyła się 25 czerwca. Na posiedzeniu podjęto 13 uchwał.
Radni udzielili burmistrzowi gminy wotum zaufania oraz absolutorium. Podczas obrad omówione zostały analiza wykonania budżetu za
rok 2018, a także raport o stanie gminy. Na sesji zaprzysiężono również nowego radnego Grzegorza Szewczyka. Zastąpił on Sławomira
Stoczyńskiego, który zrezygnował z mandatu radnego.

Absolutorium
n R adni udzielili burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna wotum
zaufania (uchwała nr 100/VIII/8/2019).
n Zatwierdzone zostały sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok (uchwała nr 101/
VIII/8/2019).
n Udzielono absolutorium burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna
za 2018 rok (uchwała nr 102/VIII/8/2019).

Zmiany budżetowe
Finanse gminy były przedmiotem uchwał w sprawie:
n zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 (uchwała nr 103/VIII/8/2019);
n zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019–2023 (uchwała nr 104/VIII/8/2019);
n niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Konstancin-Jeziorna lub jej
jednostkom organizacyjnym (uchwała nr 105/VIII/8/2019);
n udzielenia pomocy finansowej województwu mazowieckiemu
(uchwała nr 106/VIII/8/2019).
Sprawy społeczne
Przyjęte zostały uchwały w sprawach:
n określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych
przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
(uchwała nr 107/VIII/8/2019);
n uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej (uchwała nr 108/VIII/8/2019).
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
Gminnych nieruchomości i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczyły przyjęte uchwały w sprawie:
n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3
(uchwała nr 111/VIII/8/2019);
n nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 3/5, 32/1, 38/1, 3/6, 32/2
z obrębu 03-08 (uchwała nr 112/VIII/8/2019).

Pozostałe sprawy
Radni ponadto przyjęli uchwały dotyczące:
n w yrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (uchwała nr 109/VIII/8/2019);
n nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy
rondzie im. Jana Pawła II nazwy „skwer im. Stanisława Likiernika”
(uchwała nr 110/VIII/8/2019).
Protokoły z sesji oraz uchwały RM dostępne są na: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce „Rada Miejska”. Transmisje obrad można oglądać
na ofcjalnym kanale gminy Konstancin-Jeziorna w serwisie YouTube.
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Burmistrz z wotum zaufania
i absolutorium za 2018 rok
Radni Konstancina-Jeziorny udzielili burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi wotum zaufania
oraz absolutorium. Podczas sesji, która odbyła się 25 czerwca, omówione zostały także analiza
wykonania budżetu za rok 2018 oraz raport o stanie gminy.
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nałożyła na
wszystkich włodarzy jednostek
samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia raportu
o stanie gminy. Taki raport to
kompleksowe kompendium
wiedzy zawierające podsumowanie najważniejszych działań
w roku 2018. Burmistrz Kazimierz Jańczuk, przedstawiając
raport radnym i mieszkańcom,
podsumował w nim swoją działalność w zakresie realizacji
m.in. lokalnych polityk, programów i strategii.

Dobra kondycja gminy
W raporcie zaprezentowane zostały m.in. ubiegłoroczne inwestycje, których łączna wartość
wyniosła – bezpośrednio z budżetu gminy – blisko 33 mln zł.
Burmistrz w czasie dyskusji
zwrócił uwagę na aktywność
samorządu w obszarach oświaty
oraz infrastruktury drogowej.
Wynika to z faktu, że działania
podjęte w tych dziedzinach wyróżniały się zarówno pod względem wartości, jak i osiągniętych
efektów. Ponadto dzięki oddaniu
do użytku w maju 2018 r. nowego
ratusza znacząco wzrosła jakość
obsługi mieszkańców oraz poprawiły się warunki pracy osób
zaangażowanych w sprawne
funkcjonowanie gminy. W 2018 r.
podjęto wiele działań również
w obszarze gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej. – Zadania stanowiły kontynuację
dotychczasowej polityki w tym
zakresie – podkreślił Kazimierz
Jańczuk.
Bezpieczeństwo i plany
Warto także zwrócić uwagę,
że w 2018 r. poprawie uległ
4

Gmina może pochwalić się dobrą kondycją finansową – mówi
burmistrz Kazimierz Jańczuk, fot. C. Puchniarz

stan bezpieczeństwa na terenie gminy. Odnotowano mniejszą liczbę zgłoszeń oraz spadek
liczby stwierdzonych wykroczeń. Na początku 2018 r. miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego pokrywały
82,3% powierzchni Konstancina-Jeziorny, co jest jednym z najlepszych wskaźników wśród gmin
w całej Polsce.

Wotum zaufania
Dane z tego raportu przekonały
większość radnych, którzy w głosowaniu udzielili burmistrzowi
wotum zaufania. To także nowy
wymóg wprowadzony nowelizacją ustawy o samorządzie
gminnym. Konstancińscy radni
pozytywnie ocenili również
realizację ubiegłorocznego budżetu. Za udzieleniem absolutorium Kazimierzowi Jańczukowi
było 14 rajców, 7 osób wstrzymało się od głosu. Pozytywną
opinię o sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu
w 2018 r. wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa.

Budżet w liczbach
Gmina może pochwalić się dobrą kondycją finansową. Jej dochody w 2018 r. wyniosły prawie
167 mln zł, co oznacza realizację
planu w 102,23%. Z kolei zaplanowane wydatki zrealizowano
w 95,27%, czyli w kwocie nieco
przekraczającej 167 mln zł. Wykonany deficyt budżetowy wyniósł zaledwie 245 tys. zł, czyli
0,15% dochodów wykonanych.
Warto też zwrócić uwagę, że zadłużenie gminy na koniec 2018 r.
wynosiło zaledwie 37 tys. zł.
Wydatki na inwestycje zostały
wykonane w wysokości prawie
33 mln zł, co stanowi 98,03%
planu. Wśród najważniejszych
ubiegłorocznych inwestycji należy wymienić m.in. budowę
gminnego przedszkola „Leśna
Chatka” i nowej siedziby ratusza,
a także rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół nr 1, przebudowę ul. Sobieskiego czy też
modernizację Domu Ludowego
w Habdzinie.
Raport o stanie gminy dostępny
jest na: bip.konstancinjeziorna.pl
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Plac zabaw przy ul. Oborskiej powstał
w ramach budżetu obywatelskiego,
fot. A. Pomianowski
Złoci jubilaci: Irena i Witold Biernaccy, Irena i Bronisław Frankowscy (w lipcu br. obchodzić będą 62. rocznicę ślubu), Krystyna
i Krzysztof Chimkowscy, Teresa i Tadeusz Kowalczukowie, Marianna i Bogdan Kozłowscy, Bożenna i Janusz Łopuscy, Elżbieta
i Ryszard Pluteccy, Bronisława i Eugeniusz Potępowie, Teresa i Sławomir Rechniowie, Hanna i Zdzisław Roguscy, Teresa
i Leszek Sękowscy, Daria i Zbigniew Treterowie, Marianna i Józef Wencławiakowie, fot. G. Żurawski

Medale za wspólne życie
Złote gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego, w konstancińskim ratuszu
świętowało 13 par. Z tej okazji małżonkowie
odnowili przysięgę oraz otrzymali medale.
Złoci jubilaci na uroczystość do konstancińskiego
ratusza, która odbyła się 7 czerwca, przybyli wraz
z rodzinami i przyjaciółmi. Życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu rodzinnym i kolejnych
wspólnie spędzonych lat świętującym 50-lecie
pożycia małżeńskiego złożyła Eleonora Woźniak,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Burmistrz

Kazimierz Jańczuk życzył po trzykroć zdrowia,
wielu pogodnych dni oraz minimum 100 lat życia,
gdyż klimat w gminie Konstancin-Jeziorna sprzyja
długowieczności, czego dowodzi duża liczba stulatków tu mieszkających. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu prezydenta RP wręczył
Kazimierz Jańczuk. Od władz gminy małżonkowie
otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe kosze słodyczy. Uroczystość zwieńczyły
życzenia od licznie przybyłych gości oraz okazały
5-piętrowy tort. Całość uświetnił muzycznie zespół
Miszy Hairulina, który poderwał jubilatów do tańca.

Dyrektor pożegnała się z uczniami

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy pożegnali odchodzącą na emeryturę Małgorzatę
Myszkowską, wieloletnią dyrektor placówki. Było wyjątkowo uroczyście i emocjonalnie.
To nie było zwykłe zakończenie roku szkolnego. Uczniowie spotkali się 19 czerwca
w sali gimnastycznej nie tylko,
aby odebrać świadectwa, ale
przede wszystkim, by podziękować odchodzącej na emeryturę Małgorzacie Myszkowskiej,
wieloletniej dyrektor placówki.
Dzieci i młodzież swoją wdzięczność za lata ciężkiej pracy na
rzecz społeczności szkolnej
wyrazili kwiatami i piosenką
przygotowaną specjalnie na
tę okazję. W imieniu konstancińskiego samorządu wyrazy
uznania za blisko 33-letnią
pracę w konstancińskiej oświacie złożyli burmistrz Kazimierz

Jańczuk i Dariusz Zieliński, jego
drugi zastępca. – Z pani osobą
wiążą się ważne dla szkoły
zmiany, czyli jej kompleksowa
modernizacja i rozbudowa –
podkreślił Kazimierz Jańczuk.
– Swoją pracą zasłużyła się pani
placówce oraz rozwojowi i integracji społeczności lokalnej.
Nie zapomniano też o życzeniach, wśród których dominowały te o zdrowiu, pomyślności
i pogodzie ducha. Małgorzata
Myszkowska ze szkołą w Opaczy związana jest od 25 lat,
z czego przez ostatnie 15 lat
była dyrektorem tej placówki.
Jej miejsce 1 września zajmie
Urszula Puchalska, nauczycielka

Odchodząca na emeryturę
Małgorzata Myszkowska (z lewej) i jej
następczyni Urszula Puchalska,
fot. A. Pomianowski

nauczania początkowego i informatyki w SP w Opaczy, która
wygrała konkurs na stanowisko
dyrektora.
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Nowy ratusz ma już rok
Konstanciński ratusz nie przestaje zachwycać i zdobywać laurów.
Tym razem budynek został wyróżniony w ogólnopolskim
plebiscycie Nagroda Architektoniczna „Polityki” za rok 2018.
Rok temu został oficjalnie otwarty nowy ratusz przy ul. Piaseczyńskiej 77. Konstancin-Jeziorna, po 120 latach od utworzenia,
doczekał się wreszcie godnej
siedziby władz samorządowych
oraz miejsca, w którym mieszkańcy mogą liczyć na kompleksową obsługę. – Możemy być
dumni, że udało się gminie zrealizować ten projekt – podkreśla Kazimierz Jańczuk, burmistrz
gminy. – Inwestycja poprawiła komfort pracy urzędników,
ale przede wszystkim przyniosła wiele korzyści mieszkańcom.
W obiekcie działa rozbudowany punkt obsługi interesantów,
w którym pracownicy poszczególnych wydziałów pomagają

przebrnąć przez urzędowe procedury. W budynku znajdują się
także: filia Banku Spółdzielczego w Piasecznie, filie wydziałów
– Komunikacji i Transportu, Architektoniczno-Budowlanego
oraz Geodezji i Katastru piaseczyńskiego starostwa oraz kancelaria adwokacka. Nowoczesny
budynek jest doceniany również
przez osoby związane profesjoWyróżnienie odebrali Kazimierz
nalnie z architekturą i urbaniJańczuk (z prawej) oraz jego zastępca
Ryszard Machałek, fot. UMiGM
styką. W kwietniu obiekt wyróżniono w plebiscycie Nagroda
Architektoniczna „Polityki” za rok 2018. Urząd, zaprojektowany przez
pracownię BBGK Architekci, został doceniony przez specjalistów m.in.
za „świetny przykład architektury władzy podkreślającej służebność
wobec obywatela, a równocześnie eleganckiej i godnej dla siedziby
władz samorządowych”. Główna nagroda powędrowała do Krakowa.
Jury najwyżej oceniło sportową Halę Cracovia.

Wolontariusze roku uhonorowani

Konstancińskie Dęby zostały rozdane. W tym roku statuetki otrzymali społecznicy: Joanna
Żurowska, Celina Łuszczyńska, Magdalena Ołdakowska, Witold Rawski, Mirosław Kapitan i Paweł
Kopiec.
Tradycją stało się już, że podczas corocznej Gali Samorządu
Terytorialnego poznajemy laureatów konkursu „Wolontariusz
Roku”. Jest to wyjątkowa okazja,
żeby podziękować tym, którzy
na co dzień poświęcają bezinteresownie swój czas dla innych.
W tym roku do magistratu
wpłynęło siedem wniosków.
Wszystkie kandydatury oceniła
kapituła konkursowa, która do
odznaczenia zarekomendowała
sześć osób. Nazwiska laureatów
światło dzienne ujrzały 27 maja.
W tym roku statuetkę Konstancińskiego Dębu z rąk burmistrza Kazimierza Jańczuka oraz
przewodniczącej Rady Miejskiej
Agaty Wilczek odebrali: w kategorii kultura – dr Joanna Żurowska, społeczniczka angażująca
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się w walkę o zabytki i przyrodę
Konstancina-Jeziorny, i Witold
Rawski, pasjonat i badacz historii
gminy; w kategorii sport – Mirosław Kapitan, trener działający
na rzecz rozwoju sportu, i Paweł
Kopiec, organizator cotygodniowych biegów Parkrun; w kategorii działalność społeczna – Celina
Łuszczyńska, wolontariuszka
działająca na rzecz integracji
mieszkańców gminy, i Magdalena
Ołdakowska, organizatorka akcji
„Szpik pozwala ujść z życiem!”,
a na co dzień nauczycielka biologii, chemii i przyrody w No Bell
Education Centre w Konstancinie-Jeziornie. Gala była także
okazją do nagrodzenia pracowników konstancińskiego urzędu
i jednostek organizacyjnych, którzy w minionym roku wyróżniali

Wolontariusze Roku 2018 (od lewej):
Magdalena Ołdakowska, Witold
Rawski, Joanna Żurowska, Mirosław
Kapitan, Celina Łuszczyńska i Paweł
Kopiec, fot. A. Piętka

się zaangażowaniem i wzorową
pracą. Wieczór uświetnił występ
zespołu Roberta Osama, pianisty, aranżera i wokalisty,
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U nas nie jest najdrożej
Od 1 maja w Konstancinie-Jeziornie obowiązują nowe opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
Sprawdziliśmy, jak wypadają one na tle sąsiednich gmin. Okazało się, że u nas nie jest najdrożej.
Coraz więcej gmin zmuszonych
jest do radykalnych podwyżek cen
odbioru odpadów. W Konstancinie-Jeziornie stawki te zmieniły
się 1 maja i wynoszą 31 zł od osoby
za śmieci segregowane lub 47 zł
w przypadku nieselektywnej
zbiórki. – Zgodnie z ustawą system zagospodarowania odpadów
musi się samofinansować – wyjaśnia Kazimierz Jańczuk, burmistrz
gminy Konstancin-Jeziorna. – Co
w konsekwencji oznacza, że
wzrost kosztów musiał się także
wiązać ze zmianą wysokości opłat
ponoszonych przez mieszkańców.
Ale jak się okazuje, konstancińskie ceny do najwyższych nie
należą. Więcej płacą m.in. mieszkańcy Góry Kalwarii, Józefowa czy

PORÓWNANIE OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Gmina

Opłata za śmieci
segregowane (zł/os.)

Opłata za śmieci
niesegregowane (zł/os.)

Konstancin-Jeziorna

31,00

47,00

Góra Kalwaria

33,86

67,72

Piaseczno

27,00

54,00

Prażmów

29,45

58,59

Józefów

31,50

63,00

Otwock

31,50

63,00

Marki

32,00

67,50

Otwocka. Co więcej, opłata za śmieci niesegregowane w Konstancinie-Jeziornie należy do jednej z najniższych. Szczegóły w tabeli powyżej.

Posadzono ponad
16 tysięcy kwiatów

Zapraszamy
wystawców

Konstancin-Jeziorna stroi się na lato. Na zlecenie Urzędu
Miasta i Gminy posadzono w przestrzeni publicznej ponad
16 tysięcy kwiatów i roślin.

Zapraszamy wystawców,
producentów rolnych, przedsiębiorców i rękodzielników
do udziału w dożynkach
gminnych. Na zgłoszenia
czekamy do 31 lipca.

Letnie nasadzenia pojawiły się
w publicznych parkach, na skwerach, przy ulicach, wewnątrz osiedli, a także na latarniach. Ponad 250
kwietników, donic i konstrukcji
zapełniło się kolorowym miksem,
w którym dominują pelargonie
stojące i wiszące, a także begonie
i ozdobne trawy. Łącznie posadzono
ponad 16 tysięcy kwiatów i roślin.
Szczególnie okazałe rabaty i kwietniki można zobaczyć w Parku Zdrojowym, gdzie zwiększono liczbę
nasadzeń względem ubiegłego
roku, przy ul. Piłsudskiego, wokół
oczka wodnego. Goście odwiedzający naszą gminę z pewnością
zwrócą uwagę na atrakcyjne aranżacje, a mieszkańcy będą jeszcze
chętniej spacerowali po ukwieconym Konstancinie-Jeziornie.

Letnie kwiaty pojawiły się m.in. przed
konstancińskim magistratem,
fot. P. Siepsiak

W tym roku bawimy się 1 września w Gassach. Tradycyjnie, jak
co roku, zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do wzięcia
udziału w imprezie i do skorzystania z możliwości prezentacji
oraz sprzedaży swoich wyrobów
na własnych stoiskach handlowych. Kartę zgłoszeniową (do
pobrania ze strony www.konstancinjeziorna.pl) należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy (ul. Piaseczyńska 77).
Można również przesłać mailem
na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.:
22 484 24 41.
7
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Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mieli miesiąc
na przedstawienie swoich pomysłów. Nabór projektów wystartował 27 maja i zakończył się 26 czerwca.
W tym okresie do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło
łącznie 49 projektów na łączną kwotę 2 222 857,19 zł,
w tym: 21 projektów inwestycyjno-remontowych
o wartości 1 266 878,17 zł oraz 28 projektów pozostałych, z zakresu m.in. kultury i sportu, o wartości Pod koniec czerwca zakończył się nabór
955 979,02 zł. W kolejnym etapie komisja opiniująca projektów do budżetu partycypacyjnego
projekty i przeprowadzająca procedurę kształtowa- na rok 2020. Mieszkańcy gminy złożyli 49
nia budżetu partycypacyjnego zweryfikuje wszystkie wniosków na łączną kwotę ponad 2,2 mln zł.
wnioski pod kątem zgodności formalnej: czy wniosek
został wypełniony prawidłowo oraz czy złożono odpowiednią liczbę podpisów na liście poparcia. Weryfikacja merytoryczna obejmie natomiast konsultacje projektów we właściwych wydziałach urzędu gminy,
odpowiedzialnych za obszar ich realizacji. Sprawdzona zostanie też ich zgodność z przepisami prawa,
rzetelność wyceny kosztów projektu, możliwość wykonania na wskazanym terenie w zakresie własności i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także czy zadania spełniają warunek
ogólnodostępności oraz czy można je sfinalizować w czasie jednego roku budżetowego. Lista projektów
zakwalifikowanych do etapu głosowania zostanie opublikowana pod koniec lipca. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wybiorą projekty do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się od 2 do 16 września.
Głosować będzie można elektronicznie na stronie internetowej: konstancin.konsultacje-spoleczne.pl
lub osobiście w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie gminy (ich wykaz zostanie podany
do publicznej wiadomości w sierpniu).

Zapisz się na bezpłatne
szkolenia komputerowe
Trwa nabór na bezpłatne szkolenia komputerowe
dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna,
którzy ukończyli 25 lat. Na uczestników czekają:
siedem bloków tematycznych do wyboru, dwa dni
szkoleniowe i wykwalifikowani instruktorzy.
W ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego” na podstawie umowy o powierzenie
grantu z Fundacją Promocji Gmin Polskich planowane jest przeprowadzenie 25 dwudniowych bezpłatnych szkoleń dla 12-osobowych grup. Podczas
zajęć uczestnicy nabędą umiejętności: informacyjne,
komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych. Na potrzeby realizacji projektu gmina Konstancin-Jeziorna zakupiła
24 laptopy. Osoby powyżej 25. roku życia mogą wziąć
udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych
(szczegółowe opisy modułów dostępne są na stronie
internetowej: www.konstancinjeziorna.pl): „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” i „Kultura w sieci”. Szkole-
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nia będą prowadzone od 26 czerwca do 31 grudnia
2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Osoby chcące wziąć
udział w szkoleniu są zobowiązane do wypełnienia,
podpisania i złożenia dokumentów określonych
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa mazowieckiego” – dostępnych poniżej
oraz w Biurze Projektu, znajdującym się w Urzędzie
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 (Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, pok. nr 107) w godzinach pracy urzędu
(pon. w godz. 9.00–17.00, wt.–pt. w godz. 8.00–16.00).
Nabór kandydatów do projektu będzie prowadzony
na bieżąco do momentu uzyskania pełnej liczby
uczestników (ponad 300 osób).
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Ścieżka rowerowa połączy
stolicę z uzdrowiskiem
Powstanie ścieżka rowerowa, która połączy wreszcie
Konstancin-Jeziornę ze stolicą. Zarząd Dróg Miejskich
m.st. Warszawy ogłosił przetarg na budowę brakującego,
ponad półkilometrowego, odcinka.
Nowy fragment połączy ze sobą
istniejące trasy na terenie stolicy,
po wschodniej stronie ul. Przyczółkowej, oraz w Konstancinie-Jeziornie, po wschodniej stronie ul. Warszawskiej. Będzie to
kolejny etap budowy rowerowego połączenia między miastami. W tym roku ZDM planuje
jeszcze budowę sygnalizacji na
przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Drewny i Przyczółkowej w Warszawie, na wysokości ul. Historycznej, co pozwoli
wyznaczyć brakujący przejazd

rowerowy, który z kolei połączy
dwa rozdzielone ruchliwą jezdnią
odcinki trasy wzdłuż ul. Przyczółkowej. Niedawno zaś zakończyły
się prace budowlane przy realizacji projektu „Rowerem w kierunku Konstancina” zgłoszonego
przez mieszkańców Warszawy
W tym miejscu powstanie przejazd
rowerowy, fot. ZDM
w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt zakładał wykonanie kilkusetmetrowego ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie
ul. Drewny, od ul. Przekornej w kierunku południowym. Kontynuacja
budowy po tej stronie ulicy wymaga kosztownego wykupu gruntów.
Obecnie trwa zbieranie ofert w przetargu na ciąg pieszo-rowerowy po
wschodniej stronie.

Jednym głosem w sprawie obwodnicy

Rada Miejska przyjęła stanowisko w sprawie budowy obwodnicy Konstancina-Jeziorny. Rajcy
chcą znać termin rozpoczęcia inwestycji. Pismo trafiło już na biurko dyrektora Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Gmina Konstancin-Jeziorna na
obwodnicę, która wyprowadzi
ruch ciężarowy z miasta, czeka
od wielu lat. Sprawa co jakiś czas
powraca niczym bumerang. Temat budowy nowego przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granicy z Wilanowem do
Góry Kalwarii ponownie został
poruszony na majowej sesji Rady
Miejskiej Konstancina-Jeziorny.
Rajcy jednogłośnie przyjęli stanowisko, w którym wyrażają
swoje zaniepokojenie brakiem
jakichkolwiek działań związanych z tą bardzo ważną i wyczekiwaną przez mieszkańców
inwestycją. Miejscy radni w dokumencie zaznaczają, że „budowa
obwodnicy jest priorytetem, bo
ograniczy w dużym stopniu ruch
komunikacyjny na głównych ulicach uzdrowiska”. Przypominają

Samorząd jest zaniepokojony ciszą
w sprawie budowy obwodnicy,
fot. Archiwum UMiG

też, że na potrzeby realizacji tej
inwestycji już w 2006 r. został
sporządzony, a następnie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nowego

przebiegu drogi nr 724 wraz
z terenami przyległymi. Z kolei
w maju 2013 r. w sali posiedzeń
Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie uroczyście podpisano
umowę na opracowanie koncepcji
i uzyskanie decyzji środowiskowej dla inwestycji. Kilka miesięcy
później odbyły się konsultacje
społeczne, na których zaprezentowano różne warianty przebiegu nowej drogi nr 724. Od tego
czasu minęło już ponad sześć lat,
a inwestycja wciąż nie ruszyła.
Stanowisko rady zostało przekazane Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Rajcy proszą dyrektora
jednostki m.in. o przedstawienie aktualnego stopnia realizacji
budowy obwodnicy. Apel poparł
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk.
9
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500 plus także na
pierwsze dziecko
Zmiany w rządowym programie Rodzina 500+. Od 1 lipca
comiesięczne świadczenie pieniężne przysługuje także na
pierwsze dziecko. Jak szacuje Ośrodek Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie, liczba beneficjentów 500+ wzrośnie
o około półtora tysiąca.
Zmiany rozszerzyły katalog
osób uprawnionych do otrzymania świadczenia 500+. Dotychczas na pierwsze lub jedyne
dziecko przysługiwało ono wyłącznie osobom, które osiągały
niskie dochody – pozostali mogli otrzymać środki dopiero na
drugie dziecko i kolejne. Teraz
500 zł co miesiąc będzie mógł
otrzymać każdy rodzic na każde
dziecko, bez względu na zarobki.
Do tej pory świadczenie pieniężne otrzymywało 1508 rodzin
z gminy Konstancin-Jeziorna, na

łącznie 2142 dzieci. Teraz to się
zmieni. Jak szacuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, liczba beneficjentów
500+ wzrośnie o około półtora
tysiąca. Wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach
można składać online od 1 lipca
– za pośrednictwem kanału bankowości elektronicznej, przez
portal Emp@tia lub przez portal
PUE ZUS. Od 1 sierpnia natomiast
wnioski można będzie składać
w formie papierowej, osobiście

Od 1 lipca comiesięczne świadczenie
pieniężne przysługuje także na
pierwsze dziecko, fot. Archiwum

w Ośrodku Pomocy Społecznej
lub za pośrednictwem poczty.
Nowe zasady wprowadzają
jeszcze jedną zmianę względem
dotychczasowych przepisów.
Obecnie prawo do świadczenia
500+ nie jest już uzależnione od
ustalenia alimentów na dziecko.
Wszelkie informacje dotyczące
programu Rodzina 500+ dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w zakładce „Rodzina
500+”.

Piłki dla dzieci z Kawęczyna Skwer ma
Miłą niespodziankę sprawił dzieciom z Kawęczyna supermarket
Auchan w Konstancinie-Jeziornie. Sklep przekazał sołectwu
kilkadziesiąt piłek do gry m.in. w piłkę nożną i siatkówkę.
Trwa zagospodarowanie placu
rekreacyjno-sportowego w Kawęczynie. Z funduszu sołeckiego
w 2017 r. wykonano jego kompleksowy projekt, a w 2018 r. – ogrodzenie. W tym roku, w ramach
budżetu obywatelskiego, na
placu stanie altana, która będzie
miejscem spotkań mieszkańców.
Sołectwo nie miało dotąd żadnego takiego obiektu, więc wszyscy z niecierpliwością czekają na
jego otwarcie. W jak najlepsze
wyposażenie nowego miejsca
zaangażowała się sołtys Iwona
Obarzanek, która poprosiła
o wsparcie m.in. supermarket
Auchan w Konstancinie-Jeziornie. Kierownictwo sklepu odpowiedziało na apel i podarowało
mieszkańcom Kawęczyna trzy
torby pełne piłek.
11

patrona

Konstancin-Jeziorna będzie
miał skwer imienia
płk. Stanisława Likiernika.
Z wnioskiem upamiętnienia 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. Propozycję nazwania konstancińskiego
skweru imieniem płk. Likiernika
pozytywnie zaopiniował Instytut
Pamięci Narodowej, a 25 czerwca
poparli ją konstancińscy radni.

Sołtys dziękuje kierownictwu
supermarketu za przekazane piłki,
fot. A. Pomianowski
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Bezpieczny wypoczynek nad wodą
Lato i wakacje to czas wypoczynku nad wodą. Pamiętajmy o rozwadze podczas plażowania.
Przypominamy, że na terenie gminy Konstancin-Jeziorna nie ma żadnych oficjalnych kąpielisk.
Przed nami dwa miesiące wakacyjnego wypoczynku.
Z pewnością wielu z nas ochłody przed upałami będzie
szukać nad wodą. Na terenie Mazowsza w tym sezonie
zgłoszono 24 kąpieliska oraz 20 miejsc „okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli”. Uwaga! Żadnego z nich
nie ma na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Zakaz
kąpieli obowiązuje m.in. w Wiśle i Jeziorce. Rzeki,
szczególnie ta pierwsza, są bardzo zdradliwe, a nierozważna zabawa może zakończyć się tragicznie. Jak
informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od początku czerwca w Polsce utonęło
już 85 osób. Wśród ofiar wypoczynku nad wodą jest
m.in. 20-latek, który utonął na dzikim kąpielisku
w miejscowości Brześce niedaleko Góry Kalwarii. Statystyki są alarmujące, dlatego służby apelują o rozwagę
i ostrożność. Wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska,
gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy. – Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody
po spożyciu alkoholu i narkotykach – mówi Stanisław
Grudzień, komendant Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. – Pamiętajmy również, by nie wskakiwać do
wody, będąc rozgrzanym. Różnica temperatur może
wywołać szok termiczny.
Woda to zdradliwy i niebezpieczny żywioł, należy podchodzić do niego z pokorą. Doskonale o tym wie Jacek
Czech, paraolimpijczyk i multimedalista w pływaniu.
Mieszkaniec Konstancina-Jeziorny, kiedy miał 18 lat,
skoczył do płytkiej wody jeziora i uderzył o dno. Teraz
porusza się na wózku inwalidzkim, ale mimo tragedii,

Tu znajdziesz ochłodę
w upalne dni

Jak radzić sobie z wysokimi temperaturami? Chłodne ukojenie
w upalne dni znajdziemy w Parku
Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie. Pomogą w tym bramki
zraszające, które rozpylają wodną
mgiełkę. Urządzenia stanęły przy
siłowni plenerowej, niedaleko
tężni solankowej, oraz na placu
przy amfiteatrze. Warto podkreślić, że są one o wiele oszczędniejsze niż popularne kurtyny
wodne – tworząc mgiełkę, wykorzystują o około 90% mniej wody.
Jak informuje Zakład Gospodarki
Komunalnej, bramki zraszające

Zanim bezmyślnie skoczysz do wody, pomyśl, czy chcesz
usiąść na wózek – przestrzega Jacek Czech,
fot. UMiG Piaseczno

jaka go spotkała, nie załamał się. Wytrwale dąży do
celu – chce osiągać jak najlepsze rezultaty w pływaniu. Mężczyzna przestrzega też młodych ludzi przed
konsekwencjami nierozważnych zachowań. – Nie
przeceniajmy swoich umiejętności, na otwarte akweny
wypływajmy tylko z asekuracją – apeluje Jacek Czech.
– Nie skaczmy do nieznanej i zbyt płytkiej wody.
Jeśli zauważymy niebezpieczną sytuację nad wodą,
dzwońmy na numer alarmowy 112. Rejony dzikich
kąpielisk patrolować będą regularnie straż miejska
i policja. Zróbmy wszystko, by wakacyjny wypoczynek
był miłym wspomnieniem, a nie kolejnym dramatem.
Chłodne ukojenie w upalne dni znajdziemy
w konstancińskim Parku Zdrojowym. Na
spacerowiczów czekają tutaj bramki
zraszające i źródełka wody pitnej.

będą uruchamiane w upalne dni
o godz. 9.00 lub 10.00 i będą schładzały spacerowiczów do godz.
19.00, a nawet dłużej, jeśli zajdzie
taka potrzeba. Przez całą dobę dla
spacerowiczów i odwiedzających
park dostępne są źródełka wody
pitnej. Zdroje uliczne, bo tak fachowo nazywają się „poidełka”,
znajdziemy w pobliżu pomnika św.
Jana Pawła II, amfiteatru i tężni.
Urządzenia zasilane są z miejskiej
sieci wodociągowej. Woda, której
można się z nich napić, jest bardzo
dobrej jakości, co potwierdzają
wyniki badań sanepidu.

Zdroje uliczne czynne będą do późnej
jesieni, fot. P. Siepsiak
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Muzeum w miejscu dawnej szkoły
W miejscu dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej
powstaje dom ludowy i muzeum regionalne
przybliżające tematykę tradycji i kultury
Urzecza. Prace budowlane potrwają do końca
roku.
Inwestycja polegająca na przebudowie, rozbudowie
oraz nadbudowie budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej jest jednym z elementów projektu
Urzeckiego Parku Tematycznego. Prace wykonuje
konsorcjum firm wyłonione w przetargu. Na terenie dawnej szkoły powstaje piętrowy budynek,
w którym na parterze znajdą się sala konferencyjna,
siłownia, toalety oraz kotłownia. Na piętrze będą się
natomiast mieściły sala wystawiennicza oraz magazyny na eksponaty nowego muzeum regionalnego
tradycji i kultury Urzecza, które z pewnością przyciągnie zwiedzających także spoza naszej gminy.
Teren wokół budynku zostanie na nowo zagospodarowany – powstanie pięć miejsc postojowych oraz
kilka stojaków na rowery, przebudowany zostanie

Zgodnie z umową roboty budowlane powinny zakończyć się
do końca 2019 r., fot. R. Dąbrowska

zjazd z drogi, a także będą posadzone nowe drzewa
i posiana trawa. Koszt całej inwestycji wynosi
2,3 mln zł.

Remont zakończony, trwa przeprowadzka

Straż miejska rozpoczęła przeprowadzkę do nowej siedziby przy ul. Warszawskiej 32
w Konstancinie-Jeziornie. W zmodernizowanym budynku dawnego Urzędu Miasta i Gminy będzie
się mieścić Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i miejski monitoring.
Budynek przy ul. Warszawskiej
wymagał remontu. Wykonawca
wyłoniony w przetargu miał za
zadanie całkowicie odnowić
jego wnętrze oraz dostosować
pomieszczenia, w których przez
kilkanaście lat pracowali konstancińscy urzędnicy, do potrzeb nowych użytkowników,
m.in. straży miejskiej. Roboty
poszły bardzo sprawnie i w efekcie inwestycja zakończyła się
przed czasem. Teraz pora na
przeprowadzkę, która już się
rozpoczęła. Swoje rzeczy z dawnej siedziby przy ul. Sobieskiego
przenoszą strażnicy miejscy, dla
których zmiana adresu będzie
się wiązała z poprawą nie tylko
warunków pracy, ale także obsługi interesantów. – Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na zakończenie prac – przyznaje Sylwester Ropielewski, zastępca
komendanta Straży Miejskiej
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Cieszymy się, że będziemy pracować już w nowej siedzibie, w godnych warunkach
– mówi Sylwester Ropielewski (z lewej), fot. A. Pomianowski

w Konstancinie-Jeziornie. –
Nareszcie strażnicy będą pracować w godnych warunkach.
Funkcjonariusze mają teraz do
swojej dyspozycji m.in. szatnie
z prysznicami, przestrzenne
zaplecze socjalne i nowoczesną
salę odpraw. Do budynku przy

ul. Warszawskiej wprowadziło
się już Biuro Zarządzania Kryzysowego, a wkrótce z pobliskiego
komisariatu policji zostanie tutaj przeniesiony także system
monitoringu miejskiego. Całość
inwestycji kosztowała niecały
milion złotych.

/ INWESTYCJE/

Kompleks rekreacyjny przy ul. Kołobrzeskiej jest już
dostępny dla mieszkańców, fot. A. Pomianowski

Skwer w nowej odsłonie
Kompleks rekreacyjny przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie jest już otwarty.
Mieszkańcy znajdą tu m.in. plac zabaw i siłownię plenerową.
Ta informacja z pewnością ucieszy mieszkańców
Konstancina-Jeziorny. Kompleks rekreacyjny przy
ul. Kołobrzeskiej jest już otwarty. Na nowo wybudowanym skwerze atrakcji nie brakuje. Jedno jest
pewne: tutaj nikt nie będzie się nudził. Dla dzieci
powstała specjalna strefa zabaw, w której znajdą
się: urządzenie wielofunkcyjne, bujak „owieczka”,
karuzela, liczydło, piramida linowa oraz pięć różnych rodzajów huśtawek. Osoby dorosłe natomiast

zadbają o tężyznę fizyczną w strefie rekreacyjnej
z sześcioma podwójnymi urządzeniami fitness do
różnorodnych ćwiczeń. Chwilę oddechu złapiemy
w pełnej zieleni strefie wypoczynku. Nie zapomniano o stojakach na rowery i ławeczkach, na
których można odpocząć. Teren skweru jest oświetlony. Inwestycja kosztowała około 450 tys. zł. Administratorem obiektu jest Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

Królewskie ulice
wyremontowane

Nowe atrakcje
na placach zabaw

Ulice Królowej Marysieńki i Królowej Jadwigi
otrzymały nową nawierzchnię.

Place zabaw w Ciszycy, Okrzeszynie i Piaskach
wzbogaciły się o nowe urządzenia. Huśtawki,
zjeżdżalnie i ścianki wspinaczkowe zakupiono
z funduszu sołeckiego.

Ulica Królowej Jadwigi otrzymała
nową nawierzchnię, fot. A. Pomianowski

Roboty na obydwu ulicach wykonał Zakład Robót
Ogrodniczo-Drogowych z Kobyłki. Każda z nich
kosztowała nieco poniżej 350 tys. zł. W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz ze
zjazdami i miejscami parkingowymi, odwodnienie
pasa drogowego, a także kanalizację deszczową,
która została podłączona do istniejącej sieci przy
ul. Sobieskiego. Powstały też nowe instalacje oświetlenia drogowego, dzięki którym piesi i rowerzyści
będą lepiej widoczni, a co za tym idzie – wzrośnie
bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W ubiegłym roku plac zabaw
w Ciszycy przeszedł metamorfozę. Stary drewniany
zestaw zabawowy zastąpiono
nowym. W tym roku został on
rozbudowany o dodatkowe
atrakcje – tunel, wieżyczki
i miniściankę wspinaczkową.
Plac zabaw w Ciszycy,
fot. GOSiR
O nowe urządzenie w ostatnim czasie wzbogacono również plac zabaw w Okrzeszynie. W miejsce wysłużonej
huśtawki typu ważka zamontowana została nowa –
metalowa, kolorowa i z podwójnymi siedziskami.
Modernizację przeszedł także plac w Piaskach, na
którym Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zamontował zestaw zabawowy
ze zjeżdżalnią i miniścianką wspinaczkową. Dzieci
mogą już korzystać z nowych atrakcji. Zostały one
zakupione ze środków funduszu sołeckiego.
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/ INICJATYWA LOKALNA/

Gmina wspiera lokalne inicjatywy
Gmina Konstancin-Jeziorna wspiera inicjatywy swoich mieszkańców. Samorząd na realizację
15 zadań przeznaczy ponad 33 tys. zł.
Tegoroczny budżet na wsparcie inicjatyw mieszkańców wynosi 50 tys. zł. Do magistratu w pierwszym
naborze wpłynęło 16 wniosków. Burmistrz gminy
podjął decyzję o finansowym wsparciu realizacji
15 z nich. Jednym z przeprowadzonych zadań był
piknik zorganizowany przez Alfredę Konopkę
i Marka Szewczyka, seniorów z os. Mirków.
27 czerwca na najmłodszych mieszkańców, z okazji rozpoczynających się wakacji, czekały m.in.:
konkursy z nagrodami oraz kawiarenka ze słodkościami. O oprawę muzyczną zadbały Majtki Pana
Kapitana. Gmina wsparła seniorów i zakupiła m.in.
nagrody.

Dzieci były zachwycone grami i konkursami, fot. F. Rawski

ZADANIA WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Lp.
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Reprezentanci grupy
inicjatywnej

Nazwa projektu

Udział
gminy (w zł)

1.

Janina Kornaszewska,
Jadwiga Korytek

Lokalne tradycje i zwyczaje świąteczne w Kawęczynku

2000

2.

Anna Schubert

Dzień Seniora w Konstancinie

1800

3.

Kazimiera Nogal,
Janina Kornaszewska

Piknik artystyczny i kulinarny

1800

4.

Alfreda Konopka,
Marek Szewczyk

Artystyczne i integracyjne warsztaty seniorów

2200

5.

Anna Mrówka

Spotkania muzyczne i kulinarne seniorów

1800

6.

Magdalena Górecka

Świąteczny konkurs ekologiczny „Nasz ekostroik”

1300

7.

Maria Moskalewicz

Tradycje kulinarne Słomczyna

1900

8.

Alfreda Konopka,
Marek Szewczyk

Piknik rekreacyjny – zaczynamy wakacje

2800

9.

Przemysław Rogalski

Poznajemy lokalne tradycje kulinarne

1400

10.

Edyta Gącikowska

Aktywne wakacje w Czernidłach

2500

11.

Witold Biernacki

Spotkania edukacyjno-kulinarne seniorów

1800

12.

Danuta Błeszyńska,
Maria Matejak

Wspólne czytanie przez seniorów i osoby młodsze formą
edukacji i wzajemnego zrozumienia

740

13.

Celina Łuszczyńska,
Marianna Mordzelewska

Seniorzy bez wykluczenia

2800

14.

Cezary Żegliński

Doposażenie infrastruktury i wykonanie nasadzeń na terenie placu rekreacyjno-sportowego w Czarnowie przy
ul. Partyzantów

6000

15.

Stefan Wiewióra,
Iwona Makulska

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz remont ławek
na placu zabaw przy OSP Czernidła

3000

/ AKTUALNOŚCI /

Gassy świętowały 90-lecie OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Gassach 1 czerwca świętowała jubileusz 90-lecia. Uroczystość była
okazją do podziękowania druhom za ich ofiarną i bezinteresowną służbę oraz do odsłonięcia
tablicy pamiątkowej.
Druhowie z OSP w Gassach od
90 lat bezinteresownie niosą pomoc, ratują mienie i życie, będąc
wierni haśle: „Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek!”. Uroczystości z okazji tak zacnego jubileuszu odbyły się 1 czerwca na
placu przed remizą w Gassach.

Odsłonięcie tablicy
Obchody 90-lecia jednostki zainaugurowała polowa msza
święta dziękczynna w intencji
druhów strażaków, celebrowana
przez ks. Jacka Dzikowskiego,
proboszcza parafii pw. św. Zygmunta w Słomczynie. Później, po
złożeniu meldunków, wciągnięciu flagi na maszt i przeglądzie
pododdziałów ochotniczych
straży pożarnych, przystąpiono
do punktu kulminacyjnego uroczystości, czyli odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Symboliczną
biało-czerwoną wstęgę zdjęli:
Kazimierz Jańczuk – burmistrz
gminy, dh Roman Śliwka – prezes OSP Gassy, dh Karol Opaliński – przedstawiciel strażaków.
Jubileusz był też okazją do przypomnienia historii jednostki.
Nie zabrakło również podziękowań i wielu życzeń, by strażacy ochotnicy z każdej akcji
wracali cali i zdrowi. Ponadto
druhowie zasłużeni dla OSP
zostali uhonorowani medalami
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI

Obelisk z tablicą pamiątkową odsłonili (od prawej): Roman Śliwka,
Kazimierz Jańczuk i Karol Opaliński, fot. A. Piętka

i odznaczeniami. W obchodach
90-lecia OSP Gassy udział wzięli
przedstawiciele: władz samorządowych, zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Mazowieckiego
i Państwowej Straży Pożarnej
w Piasecznie, a także zaproszone
jednostki OSP, goście oraz mieszkańcy gminy. Po części oficjalnej
przyszedł czas na zabawę, czyli
piknik strażacki i występ orkiestry dętej z Piaseczna.

Historia jednostki
OSP w Gassach powstała w 1929 r.
W budowę strażnicy zaangażowani byli mieszkańcy, którzy
własnoręcznie wyrabiali cegły na

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Janusz Rawski, Karol Opaliński i Michał Wiewióra; Srebrny medal „Za zasługi dla
pożarnictwa”: Arkadiusz Marczak; Brązowy medal „Za zasługi
dla pożarnictwa”: Jarosław Kurkowski i Mariusz Śliwka; Odznaka
„Strażak wzorowy”: Damian Lemieszek, Patryk Włodarczyk i Łukasz Opaliński; Odznaka za wysługę lat: 50-lecia – Roman Śliwka;
40-lecia – Stanisław Zając i Janusz Rawski; 25-lecia – Karol Opaliński, Jarosław Kurkowski i Zdzisław Grzywacz; 20-lecia – Arkadiusz
Marczak, Mariusz Śliwka i Michał Wiewióra; 10-lecia – Patryk
Śliwka; 5-lecia – Damian Lemieszek, Patryk Włodarczyk, Łukasz
Opaliński, Przemysław Kanabus i Krzysztof Opaliński

wyspie wiślanej. Budynek stanął
na działce wspólnoty gruntowej,
a prace przy jego budowie odbywały się etapami. Siedziba została oddana do użytku w 1959 r.
W latach 70. jednostka pozyskała
pierwszy samochód gaśniczy,
a w latach 90. z Państwowej
Straży Pożarnej strażacy ochotnicy otrzymali samochód GLM
Żuk. Z biegiem lat wysłużone
samochody ratowniczo-gaśnicze
były wymieniane na lepsze i nowsze. Obecnie jednostka dysponuje wozem przekazanym z OSP
Jeziorna. Ważną datą w historii
OSP był 7 września 2006 r., kiedy
to wspólnota wsi Gassy przekazała gminie strażnicę wraz
z działką. Samorząd sfinansował
remont budynku oraz utwardził
plac przed remizą. – Przez te
wszystkie lata uczestniczyliśmy
w licznych akcjach – wspomina
Roman Śliwka. – Największe to
m.in. pożary centrum chińskiego
w Wólce Kosowskiej, hali w Lesznowoli, restauracji w Konstancinie-Jeziornie czy szpitala Stocer,
a także duże akcje przeciwpowodziowe na Wiśle w latach 1997,
2001 i 2010.
Obecnie do jednostki należy
17 czynnych druhów oraz 3 członków wspierających.
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/ FOTORELACJA /

Coroczne święto Konstancina-Jeziorny rozpoczęliśmy 15 czerwca
od przeglądu lokalnych zespołów i grup artystycznych.
W amfiteatrze wystąpili: chór Cantabile, grupa ER-nesta, chór No
Bell Montessori, grupa taneczna z Egurrola Dance Studio
Konstancin-Jeziorna, Manaus i Mateusz Krautwurst,
fot. G. Traczyk

Pierwsz y dzień zwieńcz ył koncert Kasi Cerekwickiej.
Publiczność po brzegi wypełni ła amfiteatr i wraz z wokalistką
śpiewał a jej najwięk sze przeboje, fot. G. Traczyk

Podczas Dni Konstancina odbyła się uroczysta premiera najnowszego
spektaklu „Pensjonat pod Meduzą” grupy teatralnej AD REM,
działającej w Konstancińskim Domu Kultury,
fot. G. Traczyk

16 czerwca obchody Dni Konstancina rozpoczęła parada
retro, która przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Wasilkowa przeszła spod Starej Papierni do Parku
Zdrojowego, fot. A. Piętka
Tłumy do amfiteatru ściągnął Kacper
Kuszewski z koncertem „Album
rodzinny”, fot. G. Traczyk

W kolorowej paradzie maszerowali
przedstawiciele władz miasta – na czele
z Kazimierzem Jańczukiem, burmistrzem
gminy Konstancin-Jeziorna, i Agatą Wilczek,
przewodniczącą Rady Miejskiej – zaproszeni
goście oraz mieszkańcy, fot. A. Piętka
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Tak się bawiliśmy!
DNI KONSTANCINA
2019

Mnóstwo dobrej zabawy dla dzieci
i dorosłych, świetne koncerty
i szereg dodatkowych atrakcji.
Tak wyglądały Dni Konstancina 2019.
W tym roku świętowaliśmy w klimacie lat 20. i 30.

Motywem przewodnim tegorocznego
święta były lata 20. i 30., co znalazło
swój wyraz w olśniewających strojach
i zabytkowych samochodach z tego
okresu, fot. A. Piętka

W konkursie na najlepszy strój retro wystartowało 14 osób
w kategorii indywidualnej i 7 grup w kategorii rodzinnej.
Oto laureaci: kategoria indywidualna – I miejsce: Anna Szmaus;
wyróżnienia: Magdalena Oraniec-Glińska, Izabela Skonecka, Martyna
Liszewska, Agnieszka Wybierek; kategoria rodzinna – I miejsce: pensja
pani Agnieszki Falenty: Zosia, Marysia, Wiktoria, Maja i Laura;
wyróżnienia: Bajkowscy, Strzeleccy, Budniccy, Marcin, Ignacy i Julian
Wybierkowie, fot. A. Piętka

W meczu retro reprezentacja
mieszkańców gminy
(czekoladowe koszulki)
pokonała samorządowców aż 8:2,
fot. A. Piętka
W Parku Zdrojowym na
odwiedzających czekały
dalsze atrakcje, takie jak:
przejażdżki tricyklem
oraz bicyklami,
atelier fotograficzne,
karykaturzysta, kataryniarz,
wspólne tkanie gobelinów
oraz występy teatralne,
fot. A. Piętka

Dni Konstancina uświetnił spektakl „Tamara L.”,
przybliżający mało znane losy znakomitej malarki
okresu art déco Tamary Łempickiej. W rolach
głównych wystąpiły matka i córka, wspaniałe aktorki
Maria Nowotarska i Agata Pilitowska.
Spektakl wyreżyserował Kazimierz Braun.
Artyści przyjechali do Konstancina-Jeziorny
aż z kanadyjskiego Toronto, fot. G. Traczyk

Dni Konstancina to także wydarzenia
sportowe. Podczas tegorocznego
święta na mieszkańców czekały
m.in. turnieje i biegi dla najmłodszych,
fot. GOSiR
„Bodo Café” było barwnym
i rozśpiewanym widowiskiem, które
zabrało publiczność do epoki
piosenek z duszą i charakterem,
fot. G. Traczyk
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Świetne wyniki
egzaminów
Gimnazjaliści i ósmoklasiści z gminnych szkół mogą być z siebie
dumni. Uczniowie napisali kwietniowe egzaminy znacznie powyżej
średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Egzaminy, które w kwietniu zdawali uczniowie trzecich klas oddziałów gimnazjalnych oraz
ósmych klas podstawówek, były
w tym roku wyjątkowo stresujące.
Ich terminy zbiegały się w czasie ze
strajkiem nauczycieli. Na szczęście
sprawdziany udało się przeprowadzić bez zakłóceń, a uczniowie poradzili sobie z nimi bardzo dobrze.

wiedzą humanistyczną wykazała
się młodzież ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie, która z testu
otrzymała średnio 74,62% punktów. Natomiast najdokładniej liczą
i biegle władają językiem Szekspira uczniowie „jedynki”, którzy
uzyskali średni wynik z egzaminu
na poziomie 60,3% (matematyka)
i aż 83% (j. angielski) – przy 73%
w powiecie, 64% w województwie
i 59% w kraju.

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin na zakończenie szkoły
podstawowej odbył się w tym roku
po raz pierwszy. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z trzech
przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz
wybranego nowożytnego języka
obcego – w przypadku konstancińskich szkół był to najczęściej
angielski. W kwietniu do sprawdzianu przystąpiło 241 uczniów.
Średni wynik, jaki uzyskali, to 70%
z j. polskiego, 51% z matematyki
i 73% z j. angielskiego. Największą

bardzo dobrze, są ponad średnią
powiatową, wojewódzką i krajową. Najlepiej z częścią humanistyczną poradzili sobie uczniowie
„jedynki” i „dwójki”. Tradycyjnie gorzej u gimnazjalistów jest
z przedmiotami ścisłymi. Matematyka i przedmioty przyrodnicze najmniej problemów sprawiły
uczniom ze SP nr 2 w Konstancinie-Jeziornie (zdobyli średnio 66%
i 65% punktów). Zwyczajowo młodzież doskonale wypadła na egzaminie z języków obcych. Szkoły,
które w tym roku najlepiej poradziły sobie z j. angielskim na poziomie podstawowym, to: SP nr
1 i SP nr 2 (89% punktów), SP nr
4 (78% punktów) i SPI nr 5 (74%
punktów).

Egzamin gimnazjalny
Dumni z siebie mogą być także
gimnazjaliści. Egzamin, do którego przystąpiło 185 uczniów,
składał się z trzech części: humanistycznej (sprawdzała wiedzę z języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie), matematyczno-przyrodniczej i języka obcego
nowożytnego. W czerwcu uczniowie poznali wyniki. Te w gminnych szkołach przedstawiają się

WYNIKI EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Szkoła

Język polski

Matematyka

Język
angielski

SP nr 1

73,40

60,30

SP nr 2

67,9

SP nr 3

Część
humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Język angielski

historia/
wos

język
polski

matematyka

83

71

77

59

61

89

82

45,82

64,59

72

76

66

65

89

81

61,17

32,94

60,35

57

59

37

48

68

53

SP nr 4

71,52

51,38

72,32

66

74

58

56

78

63

SPI nr 5

74,62

59,37

78,56

62

68

49

58

74

65

SP nr 6

70,7

49,5

66,4

gmina

70

51

73

68

72

56

60

83

74

powiat

72

56

73

66

70

53

56

80

67

województwo

67

50

64

62

66

47

52

73

58

kraj

63

45

59

59

63

43

49

68

53

W tabelach podano wyniki egzaminów w procentach
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Wyniki egzaminów potwierdzają
wysoki poziom nauczania w gminnych
szkołach, fot. UMiG

przedmioty poziom podpoziom
przyrodnicze
stawowy
rozszerzony

nie dotyczy

/ EDUKACJA /

Nauka to dla nich przyjemność
Ponad 2000 uczniów z gminnych szkół rozpoczęło upragnione wakacje, które w tym roku będą
rekordowo długie. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wyróżnieni zostali szkolni
prymusi.
We wszystkich gminnych szkołach podstawowych 19 czerwca
odbyły się uroczyste akademie zamykające rok szkolny
2018/2019. Święto Bożego Ciała,
które przypadło w tym roku
20 czerwca, było jednocześnie
pierwszym dniem wakacji,
które w tym roku potrwają aż do
2 września. To będzie rekordowo
długi wypoczynek, a w gminie
Konstancin-Jeziorna rozpoczęło
go ponad 2000 uczniów. Tradycyjnie w trakcie każdej uroczystości szkolni prymusi, których
pilność w nauce zaowocowała

świetnymi ocenami, otrzymali
specjalne wyróżnienia. Najwyższą średnią w całej gminie
może pochwalić się Krystian
Węcławiak. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy ma na
świadectwie same szóstki. Poniżej prezentujemy trzy najwyższe
średnie uzyskane przez uczniów
w poszczególnych szkołach
gminy Konstancin-Jeziorna. Prymusom serdecznie gratulujemy,
a na wakacje życzymy wszystkim
dzieciom dużo świetnej zabawy
i udanego, a przede wszystkim
bezpiecznego wypoczynku.

Na każdej szkolnej akademii
nagrodzono najlepszych uczniów,
fot. A. Pomianowski

NAJWYŻSZE ŚREDNIE W GMINNYCH SZKOŁACH – ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa
Integracyjna nr 5

Szkoła Podstawowa nr 6

Imię i nazwisko

Klasa

Średnia ocen

Magdalena Szulewska

III gimnazjum

5,78

Marianna Żyznowska

VIII SP

5,72

Marta Doboszyńska

V SP

Zofia Małecka

V SP

Maja Wojciechowska

III gimnazjum

Izabela Rudowska

III gimnazjum

5,67
5,83
5,78

Patryk Wojciechowski

VIII SP

Aleksandra Jazgarska

VIII SP

5,76

Izabela Ptaszyńska

VII SP

5,85

Adrianna Bogdan

V SP

5,83

Janusz Staniszewski

III gimnazjum

5,78

Carmen Skowron-Rodriguez

III gimnazjum

5,86

Igor Węcławiak

III gimnazjum

5,57

Antoni Kujawski

V SP

5,50

Tytus Dunin

III gimnazjum

Igor Urbański

III gimnazjum

5,56

Zuzanna Maćkowiak

VIII SP

5,47

Olga Kwiecińska

IV SP

5,45

Krystian Węcławiak

VIII SP

6,00

Aleksandra Jastrzemska

IV SP

5,82

Julia Rygalska

VII SP

5,71
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Konstancin-Jeziorna na wakacje

Atrakcyjną propozycją aktywnego wypoczynku
jest spływ rzeką Jeziorką,
fot. A. Piętka

Wakacje to czas odpoczynku i zwiedzania. Turyści, którzy zdecydują się w sezonie letnim
odwiedzić Konstancin-Jeziornę, mogą liczyć na wiele atrakcji. Ale nie tylko oni. Także mieszkańcy
nie będą mogli narzekać na nudę.
Konstancin-Jeziorna to wyjątkowe miejsce. Warto tu przyjechać nie tylko dla słynnej tężni
solankowej. Skąpane w zieleni rezerwaty przyrody, pełne bogactw
natury lasy, nadwiślańskie krajobrazy, szlaki turystyczne, zabytkowe wille i liczne atrakcje
kulturalno-sportowe to dobre powody, by zawitać w te gościnne
strony na dłużej.

Lato w mieście
W wakacje na nudę nie powinny
narzekać dzieci. Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Konstanciński Dom Kultury w ramach akcji „Lato w mieście” przygotowały
zajęcia rekreacyjno-sportowe
(od 29 lipca do 14 sierpnia w hali
GOSiR) oraz kulturalno-artystyczne (prowadzone były na
przełomie czerwca i lipca, obowiązywały wcześniejsze zapisy).
W Parku Zdrojowym rowerem można
jeździć tylko po wyznaczonych
alejkach, fot. A. Piętka
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Półkolonie natomiast organizują:
Szkoła Podstawowa nr 2 (od 24
czerwca do 5 lipca), Szkoła Podstawowa nr 3 (od 8 do 19 lipca) oraz
Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy
(od 22 lipca do 2 sierpnia). W czasie
wakacji dyżur pełnią także gminne
przedszkola: od 1 do 12 lipca Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”
(ul. Anny Walentynowicz 3), od 15
do 26 lipca Przedszkole nr 4 „Leśna
Chatka” (ul. Sanatoryjna 8) oraz od
29 lipca do 9 sierpnia Przedszkole
nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach.
Rowerem i kajakiem
Lato sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na łonie natury. Miłośnicy jednośladów mogą zwiedzać
gminę i okolicę rowerem, podróżując Nadwiślańskim lub Chojnowskim Szlakiem Rowerowym.
Wokół miasta wytyczono trasy rowerowe o zróżnicowanym stopniu trudności (z Konstancina-Jeziorny nad Wisłę, do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, do
Góry Kalwarii i Czerska). Rower na
wycieczki można wypożyczyć na
jednej z sześciu stacji Konstancińskiego Roweru Miejskiego, kompatybilnego z warszawskim Veturilo
oraz Piaseczyńskim i Otwockim
Rowerem Miejskim. Atrakcyjną
propozycją czynnego wypoczynku
jest spływ Jeziorką, która przepływa przez Konstancin-Jeziornę
i niedaleko wpada do Wisły. Spływ

można rozpocząć w Zalesiu Dolnym (14 km, ok. 3 godzin) lub Pólku
(7 km, ok. 1,5 godziny). W trakcie wycieczki kajakarze przepływają m.in. przez Park Zdrojowy,
a sama trasa kończy się w odnodze św. Jana, niedaleko CH Stara
Papiernia.

Szlaki piesze i przyrodnicze
Konstancin-Jeziorna to doskonałe miejsce do pieszych wycieczek. Przechadzki po Parku
Zdrojowym lub wzdłuż rzeki Jeziorki nawet mało wprawnym
piechurom nie powinny przysparzać trudności. Proponujemy
także spacer śladami Stefana Żeromskiego. W okolicy Konstancina-Jeziorny znajduje się sześć
rezerwatów przyrody (m.in. Łęgi
Oborskie, Obory, Skarpa Oborska, Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie), obszar Natura
2000 (w Dolinie Środkowej Wisły) i park krajobrazowy (Chojnowski Park Krajobrazowy).
Unikatowy krajobraz, pomniki
przyrody, okazy fauny (wiele gatunków ptactwa) i flory (lasy,
mokradła, rzadkie gatunki roślin) można podziwiać w czasie
spacerów specjalnie wytyczonymi ścieżkami przyrodniczymi.
Proponujemy wycieczkę ścieżką
„Lasy konstancińskie” (trasa liczy 4,1 km, czas przejścia ok. 1,5
godziny, start z parkingu przy

/ PRZEWODNIK /
ul. Od Lasu obok restauracji Zalewajka). Można także wybrać
trasę znacznie dłuższą – ścieżkę
spacerową lub rowerową „Konstancin i okolice” (długość trasy
to 14 km, zaczynamy w Parku
Zdrojowym, kończymy w rezerwacie Łęgi Oborskie).

Szlaki ornitologiczne
Konstancin-Jeziorna i okolice
ze względu na bogactwo flory
i fauny to raj dla miłośników
ptaków. Specjaliści podają, że
w ciągu całego roku można tu
spotkać około 150 gatunków ptaków. Spotkanie ptaków wędrownych (jerzyków, muchołówek lub
słowików), przelotnych (żurawi,
gęsi, kaczek) lub zimowych (myszołowów, traczy) wcale nie należy do rzadkości. Także w Parku
Zdrojowym możemy obserwować liczne gatunki ptaków,
korzystając ze specjalnych platform widokowych. Dla wytrawnych piechurów proponujemy
szlaki Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego:
n Szlak czarny (pętla) – wiedzie
przez zabytki i atrakcje przyrodnicze Konstancina-Jeziorny;
to dobra okazja do zapoznania
się z historią i walorami krajoznawczymi tych okolic. Długość szlaku to 8,8 km.
n Szlak niebieski – to szlak rezerwatów. Prowadzi z Kabat do
Zalesia Górnego. Łączna długość szlaku wynosi 29,6 km.
n Szlak żółty – prowadzi z Konstancina-Jeziorny do Góry Kalwarii. Długość szlaku to 19 km.
Tych, których ani piesze, ani rowerowe podróże nie cieszą, zainteresować może możliwość
rekreacji fizycznej na urządzeniach siłowni plenerowej (street
workout), usytuowanej w Parku
Zdrojowym, albo mecz siatkówki
plażowej na pobliskim piaszczystym boisku. Zlokalizowany
przy ul. Bielawskiej kompleks

sportowo-rekreacyjny oferuje
boisko wielofunkcyjne do uprawiania różnych sportów, „siłownię pod chmurką” oraz skatepark
i ściankę wspinaczkową. Na boisku na osiedlu Grapa można rozegrać mecz w piłkę nożną lub
towarzysko porzucać do kosza.

Kulturalne lato
O kulturalną atmosferę uzdrowiska dba Konstanciński Dom Kultury, który w ramach corocznego
Letniego Sezonu Artystycznego
przygotował szereg cyklicznych
atrakcji. Każdy miłośnik muzyki
w niedzielne popołudnia cieszyć
się może koncertami muzyki kameralnej wykonywanymi na
scenie amfiteatru w Parku Zdrojowym. Nowe lub nieco starsze
filmy sensacyjne, komediowe czy
obyczajowe można oglądać podczas wieczornych projekcji w kinie pod gwiazdami w amfiteatrze
– w każdy piątek lipca i sierpnia. Spragnionych tańca przyciągną w niedzielne wieczory
potańcówki w altanie przy Hugonówce, gdzie każdy w rytm
tanga, jive’a lub flamenco zostać
może królem parkietu. Wszystkie
kulturalne imprezy są bezpłatne,
zarówno dla mieszkańców naszej
gminy, jak i gości.

Historia na wyciągnięcie dłoni
Konstancin-Jeziorna pełen jest
zabytków, miejsc ważnych historycznie, pamiątek po ludziach,
którzy tu mieszkali i tworzyli.
Latem, mając więcej wolnego
czasu, można nadrobić zaległości z wiedzy o swoim mieście lub
po prostu cieszyć się jego historycznym dziedzictwem. Poznawanie zabytków naszej gminy
umożliwiają liczne szlaki, np.
architektury modernistycznej,
znanych konstancińskich rodzin,
artystów dawnego Konstancina
czy filmowych śladów Konstancina. Interesującą propozycją jest

PRZYJDŹ PO FOLDER I MAPĘ
Chcesz wiedzieć więcej? Planujesz wycieczkę? Zapraszamy do Wydziału
Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) po foldery oraz tematyczne mapy, które z pewnością przydadzą się podczas wakacyjnych wojaży. Materiały promocyjne
dostępne są również w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej 15.

ścieżka spacerowa, którą zwykle
przemieszczał się Stefan Żeromski. Przywodząca Konstancin
sprzed 100 lat trasa wiedzie przez
Park Zdrojowy, rezerwat Łęgi
Oborskie, dwór w Oborach, aż
do willi Świt, w której mieszkał
pisarz. Nie można nie odwiedzić
urzeckich wsi, takich jak Kępa
Okrzewska, Ciszyca, Łęg czy Gassy, gdzie nadal zobaczyć można
obiekty – choć nieliczne – kultury olęderskiej. Zachęcamy do
zapoznania się z tradycjami i obrzędami unikatowej wspólnoty
regionalnej, manifestującej się
m.in. w pięknych wilanowskich
strojach, budownictwie i specyficznej nadrzecznej gospodarce.

Tężnia solankowa, fot. A. Piętka

Odpoczynek w Parku
Wszyscy, którzy szukają odpoczynku od miejskiego zgiełku,
znajdą go w Parku Zdrojowym.
Spacerowicze mogą tu przysiąść
na ławkach i odpocząć, napawając się powietrzem przepełnionym wonią olejków eterycznych.
W parku znajdziemy też: tarasy
widokowe, drewniane pomosty,
place zabaw. Jednak największą
atrakcją jest tężnia solankowa.
Powietrze wokół tężni w wyniku parowania solanki tworzy
swoisty mikroklimat zbliżony
do klimatu nadmorskiego. Minerały w nim zawarte wspomagają
odbudowę i regenerację błony
śluzowej górnych dróg oddechowych. Działają także stymulująco
na pracę układu odpornościowego. Godziny otwarcia tężni
(w sezonie): 10.00–20.00 (czerwiec–lipiec), 10.00–19.30 (sierpień), 10.00–19.00 (wrzesień).
Ceny biletów do tężni (w sezonie): bilet normalny 12 zł/os., bilet ulgowy 10 zł/os.
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Borelioza – jak się uchronić?
Sezon na kleszcze już się rozpoczął. Spacerując po lasach czy parkach, których w gminie
Konstancin-Jeziorna nie brakuje, bądźmy czujni i ostrożni. Kleszcze mogą bowiem nie tylko
przenosić wiele drobnoustrojów chorobotwórczych, lecz także powodować groźne kleszczowe
zapalenie mózgu.
Na szczęście są sposoby pozwalające ustrzec się przed chorobami odkleszczowymi. O tym, jak się chronić przed tymi zagrożeniami oraz co
zrobić po ukąszeniu kleszcza, rozmawiamy z dr Karoliną Miąskiewicz,
specjalistką chorób wewnętrznych z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie.

n M
ożemy już mówić o epidemii zachorowań na boreliozę

i inne choroby odkleszczowe?

Jako internista zajmujący się od kilkunastu lat chorobami odkleszczowymi obserwuję znaczny wzrost liczby osób zgłaszających się do
mnie po poradę. Jest to związane zarówno z większą liczbą pogryzień
przez te pajęczaki, jak i wzrastającą świadomością społeczeństwa odnośnie do niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą nieleczona borelioza.
Wzrost populacji kleszczy w ostatnich latach ma złożone podłoże, są
to m.in. zmiany pogodowe i wzrost liczby gryzoni, ale skupmy się na
wskazówkach praktycznych…
n Co zatem robić, gdy zauważymy na sobie kleszcza?

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli zaszczepimy się przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu (jest
to choroba nieuleczalna) i będziemy dokładnie oglądać całe swoje ciało
po powrocie do domu – znacznie zmniejszymy ryzyko zarażenia. Ze
szczególną uwagą należy sprawdzać włosy u dzieci! Ważne jest, by
kleszcza usunąć natychmiast po zauważeniu. Można to zrobić łatwo
i bez powikłań. Jedynym niezbędnym narzędziem jest pęseta. Miejsce
po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować spirytusem bądź przemyć
wodą z mydłem i skrupulatnie ten fragment ciała obserwować. Można
codziennie robić zdjęcie. Wszelkie zmiany skórne, które pojawią się
po pięciu dniach od ukąszenia, są podejrzane i wymagają konsultacji
z lekarzem, gdyż może to być tzw. rumień wędrujący, wczesny objaw
boreliozy. Dlaczego nie pojawia się on natychmiast? Jest to związane
z czasem reakcji układu odpornościowego na obecność krętków borelii w naszej skórze. Wszelkie zmiany pojawiające się tuż po ukąszeniu
i w czasie krótszym niż pięć dni mogą świadczyć o miejscowej reakcji
alergicznej bądź innym nadkażeniu bakteryjnym.
n Jak bardzo niebezpieczna jest borelioza?

Borelioza na wczesnym etapie może przebiegać jak zwykłe przeziębienie. Jeśli zaobserwujemy u siebie charakterystyczny rumień i/lub
objawy grypopodobne (gorączka, bóle mięśniowe i inne), należy zgłosić
się do lekarza. Lekarz pierwszego kontaktu może zlecić odpowiednie
badania krwi. Niestety, badania przeciwciał mają sens najwcześniej po
dwóch tygodniach od kontaktu z zakażonym kleszczem. Można powtórzyć je po kolejnych dwóch tygodniach, gdyż szacuje się, że układ immunologiczny wytwarza właściwe przeciwciała po ok. 2–4 tygodniach od
wniknięcia krętków do organizmu. Warto rozważyć poddanie kleszcza
analizie na obecność DNA boreliozy (dostępne komercyjnie w kilku miejscach w Warszawie). Badanie tego typu nie jest wprawdzie standardowo
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Zawsze warto pokazać lekarzowi miejsce
ukąszenia kleszcza – mówi dr Karolina
Miąskiewicz, fot. Archiwum CKR

zalecane, ale da nam odpowiedź
wcześniej niż wyniki obecności
przeciwciał w naszej krwi.
n Czy borelioza jest

wyleczalna?

Szybka interwencja w przypadku
boreliozy, sprzyja jej wyleczeniu.
Zatem walczymy o skrócenie
czasu reakcji od momentu postawienia diagnozy do rozpoczęcia
leczenia. Sama obecność DNA boreliozy w ciele kleszcza nie jest
jednoznaczna ze stwierdzeniem
choroby. Rozpoznanie stawia
lekarz na podstawie kompletu
danych, pozyskanych podczas
konsultacji z pacjentem i wyników zleconej diagnostyki. Podsumowując, zawsze warto pokazać
miejsce ukąszenia lekarzowi.
Nie ma dwóch takich samych
przypadków i w razie wątpliwości lepiej rozwiać je w gabinecie
lekarskim niż szukać porady na
własną rękę w internecie.

Konsultacja merytoryczna:
prof. dr hab. n. med.
Jakub Ząbek

/ WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA /
Kolejna wizyta hinduskich
uczniów w naszej gminie to dowód na świetnie rozwijającą się
współpracę między szkołami. Dla
gości z Indii przygotowanych zostało mnóstwo atrakcji. Bogaty
program pobytu był możliwy
dzięki zaangażowaniu dyrekcji,
nauczycieli oraz rodziców dzieci.
Dziesięcioro uczniów i dwie nauczycielki z Gurgaon 7 czerwca
do konstancińskiego ratusza zaprosił burmistrz Kazimierz Jańczuk. Młodzież z Indii przyznała,
że jest zachwycona gościnnością
mieszkańców oraz dużą ilością
zieleni w otoczeniu Konstancina-Jeziorny, ale nie tylko. – Jest tu
bardzo bezpiecznie – przyznała
jedna z uczennic. – A tak czystego
powietrza wam zazdrościmy.
Po krótkim spotkaniu z włodarzem gminy uczniowie zwiedzili
konstanciński ratusz.

Uczestnicy wymiany polsko-indyjskiej przed
konstancińskim ratuszem, fot. P. Siepsiak

Z dalekich Indii do
Konstancina-Jeziorny
Szkołę Podstawową nr 1 już po raz drugi odwiedziła młodzież
z Indii. W ramach wymiany międzyszkolnej do Konstancina-Jeziorny przyjechali uczniowie oraz nauczycielki z Ridge
Valley School w Gurgaon.

Komitet z wizytą
Odwiedziny
u przyjaciół z Francji z Denzlingen

Członkowie Komitetu Współpracy Miast
Bliźniaczych Konstancin-Jeziorna–Saint-Germain-en-Laye gościli we Francji.

Przyjęcie odbyło się w ratuszu
miasta Saint-Germain-en-Laye,
fot. Archiwum prywatne

Organizatorem wyjazdu do Francji był Komitet. Jego
członkowie pojechali do Saint-Germain-en-Laye z rewizytą. Gospodarze zapewnili ciekawy program,
który obejmował m.in. zwiedzanie Paryża oraz
miasteczek Normandii. Noclegi dla konstancinian
zapewniły francuskie rodziny. Na zakończenie wizyty polska delegacja została zaproszona na spotkanie z udziałem mera miasta Arnauda Pericarda oraz
radnych Sylvie Habert Dupuis i René Prioux. Była to
okazja do rozmów o dalszej współpracy i planach na
przyszłość. Ponadto Danuta Kaluga, przewodnicząca
Komitetu, wręczyła merowi Saint-Germain-en-Laye
upominek od konstancińskiego samorządu.

Konstancin-Jeziornę odwiedzili mieszkańcy
Denzlingen – naszego miasta partnerskiego.
W programie czerwcowej wizyty w Konstancinie-Jeziornie znalazło się m.in. zwiedzanie miasta i nowego
ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77. Mieszkańcy naszego miasta partnerskiego do magistratu zawitali
15 czerwca. Gości zza zachodniej granicy powitali:
burmistrz gminy Kazimierz Jańczuk, jego zastępca
Ryszard Machałek oraz sekretarz gminy Bożena Pindelska. W spotkaniu udział wzięli także mieszkańcy,
którzy od lat goszczą w swoich domach przyjaciół
z Niemiec. Wizyta w ratuszu była doskonałą okazją
do wymiany doświadczeń oraz rozmów na temat
współpracy naszych miast i możliwości realizacji
wspólnych projektów. Mieszkańcy Denzlingen wzięli
również udział w obchodach Dni Konstancina. Odwiedzili też Wilno i Nową Wilejkę na Litwie.
Delegacja z Denzlingen spotkała się z burmistrzem
Kazimierzem Jańczukiem, fot. G. Żurawski
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Kierownik z artystyczną pasją
Co łączy sjenę paloną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia? Renata Skonieczna,
kierownik Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
która po pracy realizuje swoją pasję, z pędzlem w ręku, czyli malarstwo.
Renata Skonieczna z konstancińskim magistratem
związana jest od 2014 r., kiedy to po wygranym konkursie objęła stanowisko kierownika Biura Zamówień
Publicznych. Do Konstancina-Jeziorny przeprowadziła
się z Lipna w województwie kujawsko-pomorskim.
Jak przyznaje, w jedynym uzdrowisku na Mazowszu
zakochała się od pierwszego wejrzenia. To właśnie tu
spełnia się zawodowo, a także realizuje swoją pasję,
która z niewinnego hobby przekształciła się w malowanie całkiem na serio. – Rysuję, szkicuję i maluję,
odkąd pamiętam – przyznaje Renata Skonieczna. –
W dzieciństwie były to moje ulubione zajęcia. Pod
okiem taty uczyłam się, jak poprawnie trzymać pędzel
i jakie kolory farb łączyć ze sobą.
Do czasu nauki w liceum przedstawiała na papierze
i płótnie świat, który widzi, oraz ten, który podpowiada jej wyobraźnia. Lata studiów, a potem rozwoju
zawodowego spowodowały, że artystyczna pasja zeszła na drugi plan. W ubiegłym roku odrodziła się na
nowo. Renata Skonieczna powróciła do malarstwa
za sprawą zajęć plastycznych prowadzonych w Konstancińskim Domu Kultury przez Ewę Panasiuk. – Po
latach malarskiej absencji odkryłam nowe aspekty
malowania, łączenia kolorów, stosowania proporcji,
cieniowania – mówi pani Renata, która tworzy w zaciszu niewielkiej pracowni w domu. – To doskonała
odskocznia od pracy i stresów związanych z kolejnymi
przetargami.

Prace Renaty Skoniecznej można zobaczyć w nowo otwartym
Polsko-Francuskim Centrum Kultury Kropka przy
ul. Długiej 59 (willa Jutrzenka), fot. Archiwum prywatne

W pracach malarskich z ostatniego okresu Renata
Skonieczna używa mocnych kolorów, zestawianych
kontrastowo, i tworzy pogodne kompozycje. Inspiracji szuka w sztuce tworzonej przez młode pokolenie
polskich artystów.

Miód i urzyckie przysmaki nagrodzone
Miód nawłociowy z Tęczowej Pasieki oraz urzyckie przysmaki –
barszcz chrzanowo-buraczany i sytocha – autorstwa Grażyny
Leśniak z Cieciszewa zdobyły pierwszą nagrodę w konkursie
Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów.

Siuforek, sytocha i barszcz chrzanowo-buraczany to kulinarne
perły Urzecza, niezwykle barwnego mikroregionu etnograficznego obejmującego nadwiślańską
część gminy Konstancin-Jeziorna.
Te dwa ostatnie przysmaki zostały
ostatnio wyróżnione w konkursie
Nasze Kulinarne Dziedzictwo –
Smaki Regionów, organizowanym
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Nagrodę
oraz nominację do ogólnopolskiego
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etapu konkursu odebrała Grażyna
Leśniak, właścicielka firmy Fanaberie. Wśród laureatów konkursu
znalazł się jeszcze jeden przedstawiciel gminy Konstancin-Jeziorna. To Dariusz Ślifirski, sołtys
Cieciszewa i właściciel Tęczowej
Pasieki, nagrodzony w kategorii
produktowej za miód nawłociowy.
Teraz zarówno Grażyna Leśniak,
jak i Dariusz Ślifirski powalczą
w krajowym etapie konkursu. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Grażyna Leśniak (z prawej) i Dariusz
Ślifirski, fot. Archiwum prywatne
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Jeden dzień z życia...
07:10

Samorząd Konstancina-Jeziorny
konsekwentnie inwestuje
w najmłodszych mieszkańców.
Na terenie gminy działają cztery
nowoczesne przedszkola i żłobek.
Do tej ostatniej placówki uczęszcza
3-letnia Kornelia Rozbicka. Przez
jeden dzień towarzyszyliśmy małej
mieszkance Konstancina-Jeziorny
w odkrywaniu i poznawaniu świata.

3-letnią Kornelię do Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Anny
Walentynowicz 3 przyprowadza najczęściej mama Magda.
Dziewczynka jest jednym z 75 dzieci, które uczęszczają do placówki.
Często się zdarza, że poranne rozstanie z rodzicami bywa trudne,
ale nie tutaj. Gdy za mamą zamkną się drzwi, dziecięce smutki nie
trwają długo. Wykwalifikowane i zawsze uśmiechnięte panie
opiekunki szybko zabierają Kornelię do zaczarowanej krainy.

11:30

Po zabawie czas na obiad. A co dzisiaj na talerzu? Smaczny kotlet
z dorsza przykryty warzywami, a do tego ryż. Każdego dnia dzieci
otrzymują pięć zróżnicowanych i wartościowych posiłków.
Wszystkie przygotowywane są na miejscu, w kuchni żłobka,
z wysokiej jakości produktów spożywczych. Odpowiednią dietę
maluszków kontroluje intendentka.

14:30

A teraz pora na zabawę. Żłobek jest doskonale wyposażony.
Maluchy korzystają ze sprzętów dostosowanych do swojego wieku
i możliwości rozwojowych. Kornelia wraz z przyjaciółką Julią
poznają możliwości nowych zabawek. Piosenki, wierszyki i tańce
przeplatają się tu z zajęciami edukacyjnymi. – Pod naszą opieką
dzieci spędzają w tygodniu wiele godzin, dlatego tak ważne jest
nasze doświadczenie i zaangażowanie, aby dziecko jak najwięcej
zyskało w okresie żłobkowym w każdej sferze swojego rozwoju –
podkreśla Ewa Styś, dyrektor żłobka.

10:15

Kornelia wita się z przyjaciółkami z grupy Zielone Skrzaty, do której
należy. Potem jest pyszne i zdrowe śniadanie. Kornelia i inne dzieci nie
zapominają też o myciu zębów. A teraz czas na zabawę. Ta zawsze
najlepsza jest na placu zabaw, otoczonym zielenią kwiatów i drzew.
Wyposażony w różnego rodzaju certyfikowane urządzenia, plac
umożliwia Kornelii ciekawą, a przede wszystkim bezpieczną zabawę.
Dzieci cały czas są pod okiem opiekunki grupy. Nad stanem zdrowia
oraz prawidłowym rozwojem fizycznym czuwa pielęgniarka.

12:15

Po obiedzie pora na dwugodzinny relaks. Kornelia, zmęczona
ciekawymi zabawami, szybko zasypia na wygodnym leżaczku.

15:40

Po skończonej zabawie czas na porządki, bo już za chwilę Kornelia
opuści mury żłobka. Dziś dziewczynkę odbiera kochany tata Rafał.
Razem wrócą do domu, gdzie wypatrują już ich mama i starszy brat
Kacper. Jutro na Kornelię czeka nowy dzień wypełniony po brzegi
mnóstwem wrażeń i przeżyć.
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Nagrody za ciekawe
pomysły wręczone
Studenci architektury ponownie udowodnili, że kreatywności
im nie brakuje. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz
Politechnika Warszawska rozstrzygnęli konkurs na
opracowanie projektu konserwatorskiego dla dawnej
parowozowni i warsztatów kolejki wąskotorowej w Chylicach.
Zwycięzców dorocznego konkursu projektowego organizowanego przez konstanciński
magistrat i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
poznaliśmy 15 czerwca. W tym
roku studenci mieli za zadanie
opracować wielkoskalowy projekt konserwatorski dla dawnej
parowozowni i warsztatów kolejki wąskotorowej w Chylicach.
Trzeba przyznać, że pomysłów
im nie brakowało. Te najlepsze
wybrało i oceniło jury. Nagroda

główna w wysokości 2,5 tys. zł
trafiła do Barbary Połczyńskiej.
Pierwsze miejsce przyznano jej
za stworzenie wielofunkcyjnego
obiektu, łączącego funkcje kultury, sportu i rekreacji. To ciekawa propozycja kształtowania
zabudowy i zagospodarowania
terenu w nawiązaniu do lokalnej
tradycji i historii kolejki wąskotorowej. Drugie miejsce ex aequo
zajęły Natalia Ciastoń i Ewa Mucha. Panie otrzymały po 1 tys. zł
nagrody. Pani Natalia została

Uczniowie zdali egzamin

Blisko 150 uczniów konstancińskich szkół przystąpiło 8 czerwca
do egzaminu na kartę rowerową. Wszyscy uczestnicy
pozytywnie zakończyli sprawdzian.
Egzamin na kartę rowerową zorganizowała Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie. Umiejętności jazdy na rowerze i wykorzystania wiedzy
teoretycznej w praktyce były weryfikowane w mobilnym miasteczku
ruchu drogowego, które stanęło na parkingu konstancińskiego magistratu przy ul. Kolejowej. Do egzaminu przystąpiło 149 uczniów z sześciu gminnych szkół. Wszyscy zakończyli go z wynikiem pozytywnym.
Uczniowie już niebawem otrzymają karty rowerowe, uprawniające
do poruszania się po drogach. Na zakończenie egzaminu każdy uczeń
otrzymał książkę o tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu
drogowego oraz odblask.

Dzieci znajomością przepisów musiały wykazać się w mobilnym miasteczku ruchu
drogowego, fot. Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie
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Pierwsze miejsce zajęła koncepcja
Barbary Połczyńskiej,
fot. UMiG

wyróżniona za interesujący pomysł na rozwój turystyki indywidualnej – budowę domków na
wynajem z wykorzystaniem naturalnych materiałów, papieru.
Natomiast pani Ewa – za koncepcję budowy stacji obserwacji ptaków eksponującą walory
krajobrazowe i przyrodnicze doliny rzeki Jeziorki. Nagrodzone
prace studentek można zobaczyć
w Konstancińskim Domu Kultury.

Seniorzy
na szkoleniu

Członkowie Rady Seniorów
uczestniczyli w szkoleniu
w ramach Mazowieckiej
Szkoły Rad Seniorów.
W szkoleniu udział wzięli: wiceprzewodnicząca Celina Łuszczyńska, Maria Matejak, Teresa Sendor,
Anna Mrówka i Marek Skonecki.
Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Zaczyn, która
wspiera istniejące i funkcjonujące
rady seniorów, pomagając zdobyć
im wiedzę i umiejętności w działaniu na rzecz lokalnego środowiska. Do ośrodka Rewita Rynia
w Białobrzegach nad Zalewem
Zegrzyńskim zjechali przedstawiciele z 21 miast – łącznie 120 osób.
Podczas wykładów i warsztatów
tematycznych seniorzy wymieniali się doświadczeniami, pomysłami, a także mieli znakomitą
okazję do nawiązania kontaktów
z mazowieckimi radami.
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Zielone Świątki w Ciszycy

Konkurencje strażackie cieszyły się
dużą popularnością, fot. A. Piętka

Wakacje w bibliotece

Wystawa prezentowana jest na
tarasie biblioteki w Skolimowie,
fot. Biblioteka Publiczna

Mieszkańcy Ciszycy do późnych godzin
nocnych bawili się na imprezie plenerowej
z okazji Zielonych Świątek.

Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie w wakacje nie zamiera i zaprasza
do odwiedzin.

Obchody zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Świątek, rozpoczęła msza święta polowa,
po której można było wysłuchać twórczości lokalnych artystów. Na scenie zaprezentowali się
m.in. chórek Świętej Anny z parafii św. Józefa
w Mirkowie, Jarzębina Czerwona oraz zespół
Etiuda pod kierownictwem Lidii Leszczyńskiej.
Jedną z atrakcji były przeloty śmigłowcem Sky
Poland. Dla dzieci przygotowano zarówno zabawy ruchowe, jak i zajęcia artystyczne, m.in.
warsztaty plastyczne. Na finał wystąpiły zespoły
Fisher oraz One Winner. Mieszkańcy świetnie
się bawili w rytm muzyki dance, a koncert płynnie przeszedł w wieczorną dyskotekę, która potrwała do późnych godzin nocnych.

W każdy czwartek lipca i sierpnia w godz. 16.30–
–17.15 Biblioteka Główna przy ul. Mirkowskiej
organizuje dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym warsztaty z języka angielskiego. Natomiast w poniedziałki o godz. 17.30
biblioteka zaprasza na słuchowisko. Czeka też
konkurs na najciekawszą recenzję książki przeczytanej podczas urlopu. Z kolei filia na os. Grapa
zachęca młodzież do spędzenia wakacji z książką.
Do biblioteki zostało zakupionych dużo tytułów detektywistycznych i przygodowych. Filia
w Skolimowie, chcąc uczcić pamięć o Stanisławie
Moniuszce – patronie roku 2019, przygotowała
poświęconą jego życiu i twórczości wystawę. Na
tarasie można też poczytać prasę czy książkę.

Zaprosili sąsiadów na piknik
Już po raz trzeci mieszkańcy osiedla Cegielnia Oborska
w Konstancinie-Jeziornie spotkali się na działce przy
ul. Paderewskiego, by wspólnie świętować Europejski Dzień
Sąsiada.
Tym razem mieszkańcy świętowali 8 czerwca. Organizatorzy
zapewnili uczestnikom imprezy kilka godzin doskonałej zabawy,
która zaczęła się od prezentacji sąsiadów – obcokrajowców mieszkających na osiedlu. Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że
jest tu naprawdę międzynarodowe towarzystwo: od obywateli
Francji, przez Wielką Brytanię, aż po Wenezuelę, co można było
zobaczyć także na piknikowym stole. A królowały na nim smakołyki z całego świata. Były więc włoskie wina, pyszne francuskie
sałatki, chutney, czyli przysmak kuchni indyjskiej. Jednak miejsce honorowe należało do grilla, na którym smażyły się typowo
polskie – kiełbasa, kaszanka i karkówka. Obsługą artystyczną
imprezy zajęli się także mieszkańcy osiedla. Wystąpili Mariusz
Matysek z zespołem Tula Made oraz Jakub Rosiak z piosenkami
Bułata Okudżawy i Piotra Wysockiego. Wieczór zakończyło
wspólne karaoke z sąsiadem Antoniem.

Puszczanie mydlanych baniek było
jedną z atrakcji, fot. T. Sendor
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Mistrzowie sportu szkolnego
nagrodzeni
17 czerwca podczas Gali Sportu Szkolnego
podsumowano całoroczne zmagania dzieci
i młodzieży. Nagrody otrzymało ponad 100
uczniów. Puchar z kolei trafił do Szkoły
Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.
W hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie pojawili się przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy oraz nauczyciele
wychowania fizycznego. Jednak tego dnia najważniejsi byli uczniowie, bo to właśnie oni walczyli
o punkty dla swoich szkół i powodowali, że emocji
nie brakowało do końca tegorocznych rozgrywek
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
„Jedynka” najlepsza
W roku szkolnym 2018/2019 w kategorii młodzieżowej najlepsza była konstancińska Szkoła Podstawowa nr 1, która zdobyła 105 punktów. Kolejne
miejsca zajęły: SP nr 2 (97 pkt), SP nr 3 (75 pkt),
SP nr 6 w Opaczy (38,5 pkt), SP No Bell (32 pkt)
i Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 (22 pkt).
W kategorii dzieci na pierwszym miejscu znalazła
się również „jedynka” (106 pkt), a dalej: SP nr 2
(92 pkt), SP nr 6 w Opaczy (75 pkt), SP nr 3 (72
pkt), SP No Bell (19 pkt) i SPI nr 5 (6 pkt). Najlepsza szkoła otrzymała puchar z rąk Ryszarda Machałka, pierwszego zastępcy burmistrza gminy
Konstancin-Jeziorna.
NAGRODZENI UCZNIOWIE

W roku szkolnym 2018/2019 najlepsza była Szkoła
Podstawowa nr 1, fot. GOSiR

Nagrody dla uczniów
Podczas gali 110 uczniom wręczono wyróżnienia za
indywidualne sukcesy sportowe. Dzieci i młodzież
otrzymali dyplomy i nagrody – karty podarunkowe.
Dodatkowo nagrodzono 12 uczniów za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych na szczeblu wojewódzkim. Wyróżnienia powędrowały do: Stanisława
Żegnałka ze Szkoły Podstawowej nr 1; Kaliny Misiak,
Łucji Januszko, Leny Banasik, Gabrieli Jasienickiej,
Julii Banasikowskiej, Hani Koczerby, Weroniki Głowackiej i Anastazji Pyzel ze Szkoły Podstawowej nr 2;
Adriana Peca ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr
5 oraz Patryka Burakowskiego i Konrada Burakowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. Galę
swoimi występami uświetnili tancerze z Egurrola
Dance Studio w Konstancinie-Jeziornie oraz Klubu
Karate Kyokushin Ippon Konstancin.

SP nr 1: Maja Sławińska, Róża Sławińska, Monika Iwanicka, Daria Utrata, Natalia Szczygielska,
Natalia Fiszer, Kaja Piłatowicz, Aleksandra Kreczmańska, Zofia Berent, Wiktoria Jaworska, Małgorzata Cienkowska, Zofia Małecka, Amelia Skrzypczak, Aleksandra Wilimczyk, Dominika Studniarek,
Zuzanna Lisonek, Marta Gałka, Lena Dunaszewska, Zofia Mątewska, Maciej Sosnowski, Franciszek
Czajko, Ryszard Dobrowolski, Dawid Knyziak, Adrian Kromka, Łukasz Wach, Michał Wyród, Maciej
Marszał, Maciej Przepióra, Zuzanna Kubańska, Michał Woźniakowski; SP nr 2: Matylda Rzepecka,
Marcin Mierzwiak, Łukasz Konik, Piotr Gondorowicz, Kostek Jaskółowski, Szymon Włodarczyk,
Maksymilian Soćko, Mikołaj Rzepecki, Aleksander Bluj, Antek Łucki, Krzysztof Tkacz, Zuzanna
Głąbska, Aleksandra Cieszewska, Barbara Łukaszewicz, Agata Kraśnicka, Maja Sienkiewicz, Zuzanna
Biedrzycka, Natalia Wojciechowska, Kaja Wojciechowska, Aleksandra Żukowska, Adam Lempkowski, Igor Makowski, Mariusz Sieradzan, Oliwier Kucięba, Józef Chorosiński, Kacper Siudziński, Filip
Sobkiewicz, Wiktor Michalski, Zosia Jaskółowska, Patrycja Januszko, Kaja Majchrzak, Julia Świetlik,
Martyna Słowik, Natalia Dobroczek, Jan Rembowski, Bartek Linard, Bruno Kras, Samuel Banasik,
Ignacy Sienkiewicz, Mikołaj Juchno; SP nr 3: Bartosz Stolarczyk, Bartosz Parys, Patryk Sobczyk,
Eryk Koliński, Aleksy Białowąs, Jakub Mierzejewski, Karol Banaszewski, Aleksander Laskowski,
Szymon Burdalski; SP nr 6: Aleksandra Rybarczyk, Szymon Sepioł, Michał Słaby, Bartosz Trzewik,
Olaf Szymański, Krzysztof Rybacki, Olaf Płusa, Olaf Rosłonek, Wiktoria Białowąs, Mateusz Burakowski, Kacper Gącikowski, Szymon Bogdan, Oliwia Cendrowska, Karolina Kocon, Hanna Drączkowska,
Victoria Gołębiowska, Natalia Przybysiak; No Bell: Maja Zarzycka, Hanna Maciejewska.
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W hołdzie Piotrowi Nurowskiemu
Ponad 500 biegaczy z Polski i zagranicy, niesamowita atmosfera, przyjaźni ludzie i mnóstwo
atrakcji – taki był festiwal biegowy w Konstancinie-Jeziornie. Jego uczestnicy 23 czerwca
pobiegli w hołdzie Piotrowi Nurowskiemu, byłemu prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego
tragicznie zmarłemu w katastrofie smoleńskiej.
Festiwal Biegowy im. Piotra Nurowskiego, organizowany przez
Stowarzyszenie Sport Dzieci
i Młodzieży oraz DEM’a Promotion Polska, w Konstancinie-Jeziornie gościł już po raz piąty.
W tym roku wydarzenie przyciągnęło do Parku Zdrojowego ponad pół tysiąca osób. Zawodnicy
zmierzyli się na 10-kilometrowej
trasie, atestowanej przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki i prowadzącej urokliwymi uliczkami
naszego miasta. Jako pierwszy
linię mety przekroczył Bogdan
Semanowycz (Ukraina) z czasem
30:45:13. Kolejni byli Krzysztof
Wasiewicz (Polska) z czasem
30:58 i Paweł Veretskyi (Ukraina) z czasem 31:06. Wśród kobiet podium należało również do

Najszybszy konstancinianin: Mateusz
Baran (z pucharem), fot. A. Piętka

Ponad pół tysiąca osób wystartowało w tegorocznym festiwalu biegowym,
fot. A. Piętka

naszych sąsiadów zza wschodniej
granicy. Zwyciężczynią w kategorii open została Valeriia Zinenko
z czasem 34:36. Na drugim stopniu podium stanęła Valentyna
Kiliarska (35:50), a na trzecim
– Natalija Semenovych (36:06).
Puchar Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna przypadł natomiast Aleksandrze Golon
i Mateuszowi Baranowi. Medale
wręczały znane osoby ze świata
sportu i rozrywki, m.in.: Tomasz
Majewski, Tadeusz Drozda, Marian Woronin, Karol Strasburger i Andrzej Rosiewicz. Swoje
zawody miały także dzieci –
te w wieku 5–8 lat rywalizowały
na dystansie 350 m, a w wieku

ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ SPONSOROM I PARTNEROM

9–13 lat – 650 m. Organizatorzy
zapewnili nie tylko moc sportowych emocji, ale także szereg
atrakcji w miasteczku biegacza:
posiłki regeneracyjne, darmowe
lody czy stoiska przygotowane
przez partnerów i sponsorów.
Najmłodsi miłośnicy sportu mogli
także skorzystać z dmuchanych
zabawek w strefie zabaw oraz innych atrakcji w strefie Samsunga.
W trakcie wydarzenia Fundacja
Daj Głos zbierała pieniądze na
leczenie Kasi Kośmider, która
cierpi na bardzo rzadką chorobę
genetyczną – dysplazję diastroficzną. Choroba ta zaburza rozwój chrząstki i kości, co powoduje
zniekształcenia stawów.

Patroni honorowi: Gmina Konstancin-Jeziorna, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz
Jańczuk, Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Fundacja Prometeusz, Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy
Sponsor strategiczny: Plus
Sponsor główny: Selgros Cash & Carry
Partnerzy strategiczni: Be Raw!, PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Kolorado – HAL
Partnerzy: Emil Frey Select, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie, Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, Eva Park, Fabryka Słodyczy, Fisherman’s Friend, Brocat Craft, Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, Bell, WakeLove, Sklep Biegacza, Konstanciński Dom Kultury,
Pałac i Folwark Galiny, Hotel Krasicki, Karmelowa Pokusa, Trofea.pl, Colorbar, Polar, Rehasport, Grycan,
Frajda – Jarosław Goszcz
Patroni medialni: Polsat News, Radio Kolor, TreningBiegacza.pl
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LIPIEC

VII JAZZ ZDRÓJ FESTIWAL
Pamięci Louisa Armstronga

13–14 lipca

> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ I WARSZTATÓW
WSTĘP WOLNY

VII Jazz Zdrój Festiwal to wyjątkowe wydarzenie
muzyczne poświęcone pamięci wybitnego jazzmana,
Louisa Armstronga. Festiwal odbywający się latem
w konstancińskim Parku Zdrojowym jest jedną z największych imprez tego typu na Mazowszu. Zabrzmi
klasyczny jazz, nawiązujący do czasów powstania
letniska. Wystąpią znane zespoły zarówno z Polski,
jak i z zagranicy, m.in. The Warsaw Dixielanders, Jan
Młynarczyk Old Jazz Production, Hotsy Totsy Five
(Republika Czeska), Carlings Family (Szwecja). Nie zabraknie również wieczornego jam session z pokazem
tańca szkoły Shim Sham (altana przy Hugonówce).

12 lipca, godz. 21.45
KINO PLENEROWE:
„Królowa pustyni” (reż. Werner Herzog, 2015 r.)
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny
WSTĘP WOLNY

KINO PLENEROWE

12 lipca
„Królowa Pustyni”, reż. Werner Herzog, 2015 r.

2 sierpnia
„Bohemian Rhapsody”, reż. Bryan Singer, 2018 r.
16 sierpnia
„Czarny kot, biały kot”, reż. Emir Kusturica, 1998 r.

Amfiteatr, Park Zdrojowy

28 lipca
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17.00

Amfiteatr, Park Zdrojowy

> STREFA CZYTELNICTWA

WSTĘP WOLNY

WOJCIECH EZZAT
Sound Project
Podczas występu można usłyszeć
utwory z autorskiego repertuaru
Wojtka Ezzata oraz niepowtarzalne
wykonania światowych przebojów.
Wokalista o unikalnej barwie głosu.
W roku 2013 dał się poznać szerszej
publiczności, dochodząc do finału
popularnego telewizyjnego show
XFactor. Repertuar, w którym czuje
się wyśmienicie, to wyjątkowa
mieszanka popu, disco i muzyki
klubowej.

21 lipca, godz. 17.00
BIG BAND RONDO KONSTANCIN
Piosenki i melodie świata
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

28 lipca, godz. 17.00
WOJCIECH EZZAT
Sound Project
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

30 sierpnia
„Cudowny chłopak”, reż. Stephen Chbosky, 2017 r.
21.45
21.15

13–14 lipca, godz. 16.00
VII JAZZ ZDRÓJ FESTIWAL
Poświęcony pamięci Louisa Armstronga
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

26 lipca, godz. 21.45
KINO PLENEROWE:
„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”
(reż. Martin McDonagh, 2017 r.)
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

26 lipca
„Trzy bilboardy za Ebbing Missouri”,
reż. Martin McDonagh, 2017 r.

Lipiec
Sierpień

7 lipca, godz. 17.00
KONCERT LETNI: CAMERATA CONSTANZA
Klasycznie i tanecznie
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny
7, 21, 28 lipca, godz. 19.00
ROZTAŃCZONA HUGONÓWKA
Potańcówka w altanie przy Hugonówce (ul. Mostowa 15), wstęp wolny

16.00 Amfiteatr, Park Zdrojowy

W piątkowe wieczory lipca i sierpnia zapraszamy
do kina plenerowego. Każdy wybierze coś dla siebie
spośród różnorodnej propozycji filmów. W naszym
kinie pod chmurką nie zabraknie kina sensacyjnego,
przejmujących dramatów, komedii i ponadczasowych
starszych tytułów.

5, 12, 19, 26 lipca, godz. 17.00
Klub Brydż 60+
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

15 lipca, godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki, omawiana książka
– „Grandhotel” Jaroslav Rudiš
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B, wstęp wolny
1, 8, 15, 22, 29 lipca, godz. 17.30
Wakacyjne słuchowisko (dla najmłodszych z opiekunami)
Biblioteka Główna, ul. Mirkowska 39A, wstęp wolny

SIERPIEŃ
> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ I WARSZTATÓW
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia, godz. 17.00
Klub Brydż 60+
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
2 sierpnia, godz. 21.15
KINO PLENEROWE:
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4 sierpnia, godz. 17.00
POWIDOKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Ygor Przebindowski
KDK, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
11, 18, 25 sierpnia, godz. 19.00
Roztańczona Hugonówka
Potańcówka w altanie przy Hugonówce (ul. Mostowa 15), wstęp wolny

WSTĘP WOLNY

„Bohemian Rhapsody” (reż. Bryan Singer, 2018 r.)
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

11 sierpnia, godz. 17.00
HOT WATER COMPANY – Muzyka filmowa
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny
13 sierpnia, godz. 18.00
KLUB HISTORYCZNY – spotkanie z Barbarą Matys-Wysiadecką,
członkinią Kobiecych Patroli Minerskich Kedywu Okręgu AK
Warszawa, uczestniczką ataku na PAST-ę
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny
15 sierpnia, godz. 17.00
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
Big Band Rondo Konstancin
Najpiękniejsze pieśni i piosenki żołnierskie
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

18 sierpnia, godz. 17.00
WERONIKA LUBOWICZ QUARTET
Cały ten Jazz
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

4 sierpnia

26 sierpnia, godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki, omawiana książka – „Ukryte
działania” Margot Lee Shetterly
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B, wstęp wolny
5, 12, 19, 26 lipca, godz. 17.30
Wakacyjne słuchowisko (dla najmłodszych z opiekunami)
Biblioteka Główna, ul. Mirkowska 39A, wstęp wolny

Koncert z cyklu Musica da
Camera. Uznani muzycy
gwarantują wysoki poziom artystyczny i ciekawy
repertuar. W programie
znane i lubiane standardy jazzowe w nowych
aranżacjach.
18 sierpnia

25 sierpnia, godz. 17.00
RETRO ORCHESTRA
Świat włoskich melodii
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

> STREFA CZYTELNICTWA

KDK, ul. Mostowa 15

WERONIKA LUBOWICZ QUARTET
Cały ten Jazz

25 sierpnia, godz. 11.00
Konstancin przyjazny seniorom – Boule w Parku Zdrojowym
Informacje i zapisy: tel. 501 385472
Polana przy Hugonówce, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

17.00

Amfiteatr, Park Zdrojowy

RETRO ORCHESTRA
Świat włoskich melodii
WSTĘP WOLNY

30 sierpnia, godz. 21.15
KINO PLENEROWE:
„Cudowny chłopak” (reż. Stephen Chbosky, 2017 r.)
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

17.00

WSTĘP WOLNY

16 sierpnia, godz. 21.15
KINO PLENEROWE:
„Czarny kot, biały kot” (reż. Emir Kusturica, 1998 r.)
Amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny

POWIDOKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Ygor Przebindowski
Projekt Ygora Przebindowskiego to muzyka do
„nienakręconego filmu”, „pamiętnik” o powstaniu warszawskim, „wyrwane kartki z kalendarza”,
które stały się inspiracją do napisania muzycznych
tematów. Tytuły poszczególnych utworów to wybrane i opowiedziane na nowo tragiczne dni walczącej stolicy. Melodie jakby
z tamtych czasów, liryczne zaśpiewy skrzypiec, energiczne
piruety trąbki, snujący się
kontrabas, podróż przez improwizację w tamte czasy…
W projekcie wzięło udział
17 znakomitych muzyków, czołówka polskiego jazzu, klasyki
i popu, m.in. Paweł Kaczmarczyk, Dawid Lubowicz – Atom
String Quartet, Robert Cichy
i Marcin Januszkiewicz.

Tradycja włoskiej piosenki od lat wzbogaca muzyczne
dziedzictwo Europy i Świata. Muzycy zespołu Retro
Orchestra przywołują niezapomniane przeboje z Półwyspu Apenińskiego, które przeniosą słuchaczy do
uroczych nadmorskich miasteczek słonecznej Italii. W programie koncertu m.in.: „Gigi L'amoroso”,
„Lasciate mi cantare”, „Miłość
w Portofino”, „Volare”, „Wróć
do Sorrento”. Wystąpią: Joanna
Hort – wokal, Rafał Kozyra – instrumenty perkusyjne, Piotr Kopietz – akordeon, kierownictwo
artystyczne.
25 sierpnia

17.00

Amfiteatr, Park Zdrojowy
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/KONKURS/

Oto zwycięskie rymowanki
W ostatnim wydaniu Biuletynu ogłoszony został konkurs, w którym czytelnicy musieli wykazać
się spostrzegawczością, pomysłowością i znajomością gminy Konstancin-Jeziorna. Redakcja
Biuletynu nagrodziła trzy osoby, które poradziły sobie z tym najlepiej.
Konkurs trwał do 30 czerwca. Uczestnicy musieli odnaleźć w wykreślance dwanaście haseł związanych z naszą gminą. Były to: rowery, uzdrowisko, jarmark, Urzecze, Jeziorka, park, dąb, ogrody, willa,
flisak, Mirków i tężnia. Następnie z powyższych haseł trzeba było ułożyć rymowankę promującą gminę.
Do redakcji wpłynęło szesnaście odpowiedzi, z których komisja konkursowa wybrała trzy najciekawsze
wierszyki i nagrodziła ich autorów zestawem upominkowym w postaci leżaka, koca piknikowego oraz
torby. Dla pozostałych uczestników mamy upominki. Po odbiór nagród zapraszamy do naszej redakcji.
Poniżej publikujemy zwycięskie rymowanki.

Mazowieckie uzdrowisko,
do stolicy stąd jest blisko.
I Jeziorka tędy płynie,
mała rzeczka w Konstancinie,
aż do Wisły ona ciecze,
gdzie rozciąga się Urzecze.
Tam już flisak i prom pływa,
i turystów nam przybywa,
mają kijki i rowery,
czasem nawet koła cztery.
Chętnie tu odpoczywają
i ogrody odwiedzają.
Przyciąga ich tężnia, park,
gdzie każdy dąb jest wiele wart.
Każda willa to zabytek,
nieraz wręcz sztuki przybytek.
Jest też coś dla ciała,
to nasz targ – jarmark bez mała,
gdzie zakupić można wszystko
i spędzić czas towarzysko.
Konstancin ma swe dzielnice,
znane bardziej niż ulice,
jest Klarysew, Mirków, Grapa,
są Skolimów i Obory,
z pałacykiem słynnym do tej pory.
Wszędzie zawiezie Cię busik L-ka,
dla wszystkich wygoda wielka.
Do Konstancina więc zapraszam,
a te rymy do konkursu zgłaszam.
Autor: Bożenna Zwolińska

Na Urzeczu Uzdrowisko,
Tężnia na Mirkowie blisko,
Spływ Jeziorką rowerowy,
Jeśli jarmark, to willowy,
Flisak kopie w swym ogrodzie,
Choćby wolał być na wodzie,
Na Urzeczu niedorzecznie?
Więc podpowiem Tobie grzecznie,
Dąb na pewno rośnie w parku,
Resztę sprawdź sam niedowiarku.
Autor: Hanna Budnicka

Konstancińskie uzdrowisko oferuje niemal wszystko!
W samym centrum piękny park, popatrz również kiedy jarmark.
Tężnia sercem swoim bije, każdy w cieniu jej się skryje.
Wkoło dęby i jesiony, spacerowicz urzeczony!
Miasto ogród tętni życiem, krajobrazem malowniczym.
Na Jeziorce są kajaki, już radują się dzieciaki!
Zapraszamy na rowery, na spacery i przejażdżki!
Przyjedź, zobacz i oddychaj, życie całą piersią chwytaj!
Autor: Paulina Ruszkiewicz

