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/ RADA MIEJSKA /

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej
W październiku i listopadzie odbyły się trzy sesje Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, w tym jedna 
nadzwyczajna, poświęcona Wacławowi Gąsiorowskiemu, wybitnemu pisarzowi i ostatniemu  
przed II wojną światową sołtysowi Konstancina-Jeziorny, w 80. rocznicę jego śmierci i 150. urodzin. 

11. sesja

Po raz 11. w tej kadencji radni spo-
tkali się 23 października. Trady-
cyjnie przed głosowaniem nad 
projektami uchwał sprawozda-
nie z działalności międzysesyjnej 
przedstawili Kazimierz Jańczuk, 
burmistrz gminy, Agata Wilczek, 
przewodnicząca Rady Miejskiej, 
oraz przewodniczący stałych ko-
misji RM. Po wysłuchaniu wnio-
sków i interpelacji Dariusz Lipiec, 
skarbnik gminy, zapoznał radnych 
ze zmianami uchwały budżetowej 
na 2019 r. oraz Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Konstan-
cin-Jeziorna na lata 2019–2023. Tego 
dnia rajcy podjęli 17 uchwał. Oto 
szczegóły. 

Zmiany budżetowe
Radni zgodzili się na wprowadzenie 
zmian w:
n  uchwale budżetowej na rok 2019 

(uchwała nr 134/VIII/11/2019);
n  Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej Gminy Konstancin-Jeziorna 
na lata 2019–2023 (uchwała nr 
135/VIII/11/2019).

Zagospodarowanie 
przestrzenne
Radni podjęli uchwały w sprawie:
n  przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części 
sołectwa Kawęczynek, gmina 
Konstancin-Jeziorna (uchwała 
nr 143/VIII/11/2019);

n  przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla czę-
ści działki o nr. ew. 34 z obr. 0021 
(Słomczyn), położonej w gminie 
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 
144/VIII/11/2019);

Rada Miejska 27 listopada upamiętniła Wacława Gąsiorowskiego, fot. C. Puchniarz
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n  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. 
ew. 121 z obr. 03-13 w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 145/VIII/11/2019);

n  zmiany uchwały nr 183/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z 1 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnego Skoli-
mowa – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego (uchwała nr 146/VIII/11/2019).

Fundusz sołecki
Radni uznali za niezgodne z wymogami ustawy i negatywnie rozpatrzyli 
wnioski sołectwa Słomczyn (uchwała nr 141/VIII/11/2019) i sołectwa Ka-
węczynek (uchwała nr 142/VIII/11/2019) o przyznanie sołectwom środków 
z funduszu sołeckiego na 2020 r.

Nieruchomości
Zdecydowano o:
n  wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kon-

stancinie-Jeziornie przy ul. Literatów, stanowiącej część działki ew. nr 
108/15 z obr. 03-12 (uchwała nr 138/VIII/11/2019);

n  nabyciu do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa 
własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 20/53 z obr. 0004 
Czarnów (uchwała nr 139/VIII/11/2019) oraz nr. 12/9, 12/10 z obr. 0004 
Czarnów (uchwała nr 140/VIII/11/2019).

Wybór ławników
Radni w głosowaniu tajnym wybrali ławników na kadencję 2020–2023:
n  do Sądu Okręgowego w Warszawie – zostali nimi: Tomasz Brajtyngier, 

Małgorzata Kozłowska, Grażyna Odolińska i Katarzyna Wójcik;
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n  do Sądu Rejonowego w Piasecz-
nie – została nim: Marzena Zapa-
śnik (uchwała nr 133/VIII/11/2019).

Pozostałe
n  Zmieniono uchwałę Rady Miej-

skiej nr 411/VI/33/2013 z 15 maja 
2013 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarzą-
dzającym jest gmina Konstancin-
-Jeziorna, oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów 
(uchwała nr 136/VIII/11/2019).

n  Na wniosek Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych SA drodze 
wewnętrznej położonej w Kon-
stancinie-Jeziornie przy siedzi-
bie wnioskodawcy nadano nazwę 
imienia Michała Doliwo-Dobro-
wolskiego, polskiego wynalazcy 
i pioniera prądu trójfazowego 
(uchwała nr 137/VIII/11/2019).

12. sesja 

Sesja nadzwyczajna została zwo-
łana na wniosek 1/4 ustawowego 
składu Rady Miejskiej. Rajcy spo-
tkali się  27 listopada, aby w 150. 
rocznicę urodzin i 80. rocznicę 
śmierci upamiętnić Wacława Gą-
siorowskiego, wybitnego pisarza  
i ostatniego przed II wojną świa-
tową sołtysa Konstancina-Jeziorny. 
W uroczystej sesji udział wzięły 
m.in. poczty sztandarowe gmin-
nych szkół. Prelekcję na temat życia 
Wacława Gąsiorowskiego przedsta-
wili Hanna Winogrodzka-Szaflik, 
wiceprezes Towarzystwa Miłośni-
ków Piękna i Zabytków Konstan-
cina, oraz Witold Rawski z Klubu 
Historycznego. 

13. sesja

27 listopada odbyła się także sesja 
zwołana w trybie zwykłym. Posie-
dzenie rozpoczęło się od przyjęcia 
protokołu z 11. sesji. Po interpela-
cjach, zapytaniach radnych i wol-
nych wnioskach przyszedł czas na 
głosowanie nad projektami uchwał. 
Poniżej szczegóły.   

Zmiany budżetowe
Wprowadzono zmiany w:
n  uchwale budżetowej na rok 2019  

 (uchwała nr 147/VIII/13/2019);

n  Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Konstancin-Jeziorna 
na lata 2019–2023 (uchwała nr 
148/VIII/13/2019).

Planowanie przestrzenne 
Radni zgodzili się na:
n  przystąpienie do sporządzenia 

miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
działki o nr. ew. 53/31 z obr. 03-16 
położonej w Konstancinie-Jezior-
nie (uchwała nr 153/VIII/13/2019).

Nieruchomości
Podjęto uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na:
n  wynajem lokalu użytkowego 

położonego w Konstancinie-Je-
ziornie przy ul. Wilanowskiej 10 
(uchwała nr 151/VIII/13/2019);

n  zamianę nieruchomości stano-
wiącej działkę ew. nr 33 z obr. 
01-14 na nieruchomość stano-
wiącą działki ew. nr 36/1 oraz 
36/2 z obr. 01-14 (uchwała nr 154/
VIII/13/2019);

n  sprzedaż nieruchomości grun-
towej położonej w Konstanci-
nie-Jeziornie przy ul. Matejki, 
stanowiącej działkę ew. nr 10 
z obr. 03-10 (uchwała nr 155/
VIII/13/2019);

n  nabycie do zasobu nieruchomo-
ści gminy Konstancin-Jeziorna 
prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości zabudowanej 
w Konstancinie-Jeziornie przy 
ul. Wojewódzkiej 16, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka ew. nr 56/4 z obr. 03-
06 (uchwała nr 156/VIII/13/2019);

n  wydzierżawienie nieruchomo-
ści położonej w Konstancinie-
-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 
stanowiącej część działki ew. 
nr.: 33/7 z obr. 01-06 (uchwała nr 
157/VIII/13/2019), 4/10 z obr. 02- 
-02 (uchwała nr 158/VIII/13/2019) 
i 33/7 z obr. 01-06 (uchwała nr 
159/VIII/13/2019);

n  wydzierżawienie nieruchomo-
ści położonej przy ul. Literatów 
stanowiącej część działki ew. 
nr 108/15 z obr. 03-12 (uchwała 
nr 160/VIII/13/2019), przy ul. 
Mirkowskiej stanowiącej część 
działki ew. nr 33/7 z obr. 01-06 
(uchwały nr.: 161/VIII/13/2019, 
162/VIII/13/2019, 163/VIII/13/2019, 

164/VIII/13/2019), przy ul. Litera-
tów stanowiącej część działki ew. 
nr 108/15 z obr. 03-12 (uchwała 
nr 165/VIII/13/2019), przy ul. Wi-
lanowskiej stanowiącej część 
działki ew. nr 3 z obr. 02-03 
(uchwała nr 166/VIII/13/2019), 
przy ul. Mostowej stanowiącej 
część działki ew. nr 2/6 z obr. 03-
10 (uchwała nr 167/VIII/13/2019), 
przy ul. Mirkowskiej stanowiącej 
część działki ew. nr 33/7 z obr. 01-
06 (uchwała nr 168/VIII/13/2019), 
przy ul. Mirkowskiej stanowiącej 
część działki ew. nr 33/7 z obr. 01-
06 (uchwała nr 169/VIII/13/2019).

Pozostałe
n  Przyjęto program współpracy 

gminy Konstancin-Jeziorna 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 
kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na rok 2020 (uchwała nr 
149/VIII/13/2019). 

n  Przekazano projekt regulaminu 
dostarczenia wody i odprowa-
dzania ścieków do zaopiniowa-
nia dyrektorowi Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wod-
nej Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie 
w Warszawie (uchwała nr 150/
VIII/13/2019).

n  Zmieniono uchwałę nr 120/
VIII/10/2019 Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna z 11 września 
2019 r. w sprawie wzoru wniosku 
o wypłatę zryczałtowanego do-
datku energetycznego (uchwała 
nr 152/VIII/13/2019);

n  Obniżono średnią cenę skupu 
żyta przyjmowanej do oblicze-
nia podatku rolnego na 2020 rok 
(uchwała nr 154/VIII/13/2019);

n  Rozpatrzono skargi na Burmi-
strza Gminy Konstancin-Jeziorna 
(uchwały nr: 170/VIII/13/2019, 171/
VIII/13/2019, 172 VIII/13 2019 i 173/
VIII/13/2019). Wszystkie skargi 
zostały uznane za bezzasadne.

Kolejna sesja Rady Miejskiej  
odbędzie się 18 grudnia

o godz. 10.00  
w sali posiedzeń  

Urzędu Miasta i Gminy  
(ul. Piaseczyńska 77, I piętro).
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Mieszkańcy uczą się 
obsługi komputera  
W gminie Konstancin-Jeziorna wystartowały bezpłatne kursy 
komputerowe dla mieszkańców w ramach projektu o nazwie 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego”.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W bezpłatnych 
dwudniowych kursach komputerowych udział weźmie docelowo 300 
mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, w tym m.in. bezrobotni, seniorzy 
i rolnicy. Uczestnicy mają do wyboru kilka modułów tematycznych, związa-
nych m.in. z finansami i biznesem w sieci, tworzeniem stron internetowych 
czy poruszaniem się w mediach społecznościowych. Zajęcia odbywają się 
w sali posiedzeń konstancińskiego magistratu. Na zakończenie kursu wrę-
czone zostaną certyfikaty ukończenia szkolenia. W ramach projektu gmina 
kupiła 24 laptopy, które po jego zakończeniu trafią do gminnych szkół. 

W związku z okresem świątecz-
no-noworocznym w wybrane dni 
zmianie ulegają godziny otwarcia 
GPSZOK. I tak: 24 grudnia (Wigilia) 
punkt przy ul. Mirkowskiej 43c bę-
dzie czynny w godz. 8.00–12.00, a 31 
grudnia (sylwester) – w godz. 8.00–
16.00. GPSZOK będzie zamknięty 
od 25 do 26 grudnia (Święta Bożego 
Narodzenia) oraz 1 stycznia (Nowy 
Rok). W pozostałe dni pozostaje bez 
zmian. Przypominamy, do punktu 
można przywieźć posegregowane 
odpady komunalne, odpady bio, ga-
baryty i elektroodpady, a także od-
pady remontowo-budowlane oraz 
niebezpieczne. GPSZOK czynny jest 
od poniedziałku do soboty w godz. 
10.00–18.00. 

Zarządzenie w sprawie dnia wol-
nego dla pracowników konstanciń-
skiego magistratu w Wigilię Bożego 
Narodzenia wydał Kazimierz Jań-
czuk, burmistrz gminy Konstan-
cin-Jeziorna. W zamian urzędnicy 
przyjdą do pracy w sobotę 14 grud-
nia. Tego dnia magistrat będzie 
czynny w godz. 8.00–16.00. Po-
wyższe zmiany nie dotyczą Straży 
Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.   

Przedświąteczne strojenie Kon-
stancina-Jeziorny już się rozpo-
częło. Do powieszenia są tysiące 
światełek w formie m.in. gwiazdek, 
bombek i węży świetlnych. Będą 
to elementy dekoracyjne zarówno 
znane z poprzednich lat, jak i zu-
pełnie nowe. Lampki pojawią się 
na latarniach wzdłuż głównych 
ciągów komunikacyjnych, m.in.  
ul. Warszawskiej, ul. Wilanow-
skiej, ul. Piaseczyńskiej, ul. J. Pił-
sudskiego, ul. Długiej i ul. B. Prusa. 
Świątecznie zrobi się też na os. Mir-
ków i w Parku Zdrojowym. Będzie 

Miasto rozbłyśnie na święta

Grudniowe 
zmiany  
w GPSZOK

W Wigilię 
urząd będzie 
nieczynny

14 grudnia Konstancin-Jeziornę rozświetlą świąteczne iluminacje. 
Ozdoby od kilku dni są montowane wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych miasta. 

Urząd Miasta i Gminy informuje  
o grudniowych zmianach 
w funkcjonowaniu Gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy  
ul. Mirkowskiej 43c.

24 grudnia będzie dniem 
wolnym od pracy dla 
pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna.  
W zamian za to ratusz będzie 
czynny w sobotę 14 grudnia. 

/ AKTUALNOŚCI / / AKTUALNOŚCI /

W kursach komputerowych uczestniczą 
m.in. seniorzy, fot. P. Pobuta

również choinka, która stanie 
w tradycyjnym miejscu – przed sie-
dzibą Straży Miejskiej. Świąteczną 
grafiką zostanie przyozdobiona 
elewacja konstancińskiego ratusza. 
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Projekt budżetu na trudne czasy
15 listopada burmistrz Kazimierz Jańczuk przekazał projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 
2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, 
która do 31 grudnia powinna go uchwalić.

Zakładane w projekcie budżetu dochody gminy wyniosą 
182 286 441 zł (bieżące – 175 835 801 zł, majątkowe – 
6 450 640 zł) i pochodzić będą głównie z wpływów, 
m.in. z: PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, subwen-
cji ogólnej oraz sprzedaży gminnych nieruchomo-
ści. Przyszłoroczne wydatki zaplanowano w kwocie  
205 839 943 zł, w tym bieżące – 175 823 009 zł i mająt-
kowe – 30 016 934 zł. 

Mniejsze dochody, wyższe wydatki 
Niestety, dochody z tytułu udziału gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych zostały zmniejszone 
przez ministra rozwoju i finansów w stosunku do bie-
żącego roku o kwotę 4 977 027 zł. W 2019 r. kwota ta 
wynosiła 92 557 179 zł, a przewidziana na przyszły 
rok kwota to 87 580 152 zł. Co więcej, o 537 286 zł zo-
stało zwiększone tzw. janosikowe. Gmina Konstancin-
-Jeziorna na rzecz biedniejszych samorządów zapłaci  
9 624 751 zł, w 2019 r. było to 9 087 465 zł. W efekcie 
spowodowało to zmniejszenie środków finansowych 
w dochodach gminy o 5 514 313 zł, a tym samym niższe 
nakłady na zadania inwestycyjne. Niezależnie od po-
wyższego subwencja oświatowa została określona na 
kwotę 18 993 929 zł, a na same wynagrodzenia dla na-
uczycieli potrzeba ok. 23 mln zł. Powyższa sytuacja jest 
konsekwencją ustaw podjętych w poprzedniej kadencji 
przez Sejm RP oraz rozporządzeń wydanych przez wła-
ściwych ministrów. 

Wzrost wydatków bieżących 
W przyszłorocznym budżecie wydatki bieżące będą 
większe o 28 183 224 zł – ze 147 639 785 zł w roku 2019 
do 175 823 009 zł w 2020 r. – Warto podkreślić, że w po-
przednich latach gmina przeznaczyła duże środki fi-
nansowe na modernizację i rozbudowę szkół, budowę 

przedszkoli, przebudowę obiektów zabytkowych z prze-
znaczeniem na cele publiczne, budowę i rozbudowę 
oświetlenia ulicznego, przebudowę domów ludowych 
i strażnic OSP oraz rozwój komunikacji publicznej – 
mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-
-Jeziorna. – Wszystko to było zgodne z oczekiwaniami 
mieszkańców, a w efekcie wygenerowało duże środki 
finansowe na ich bieżące utrzymanie.

Deficyt i zadłużenie
Projekt budżetu zakłada również 23 553 502 zł deficytu, 
który zostanie sfinansowany z przychodów w wysoko-
ści 10,5 mln zł pochodzących z nadwyżki budżetowej 
z lat ubiegłych oraz pożyczek z Wojewódzkiego oraz Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości ponad 13,5 mln zł. Prognozowana 
kwota zadłużenia gminy na koniec 2020 r. ma wynieść 
nieco ponad 13 mln zł. – Projekt uwzględnia opisane po-
wyżej uwarunkowania i jest realny, a określone w nim 
zadania znajdują pełne uzasadnienie – dodaje Kazimierz 
Jańczuk. – Wzrosły gwałtownie wydatki bieżące i ten-
dencja ta będzie się utrzymywać w kolejnych latach, 
z drugiej zaś strony maleją wydatki, niestety, inwesty-
cyjne, i tego dzisiaj zmienić nie można. 

Dyskusja na komisjach
15 listopada projekt uchwały budżetowej na 2020 r. oraz 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2025 zo-
stał przekazany do Biura Rady Miejskiej oraz do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. Teraz dokumenty są 
omawiane na stałych komisjach Rady Miejskiej, która 
do 31 grudnia powinna uchwalić budżet.

WYBRANE WYDATKI W 2020 R.

rolnictwo i łowiectwo 7 104 800 zł

oświata i wychowanie,  
edukacyjna opieka wychowawcza 56 135 717 zł

rodzina 32 531 229 zł

transport i łączność 17 505 005 zł

gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 25 877 666 zł

administracja publiczna 19 778 473 zł

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 761 023 zł

pomoc społeczna 8 617 169 zł

gospodarka mieszkaniowa 6 909 400 zł

bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa  4 450 755 zł

ochrona zdrowia 1 110 600 zł

WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 R.

Wykup gruntów pod inwestycje i drogi 5 mln zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
w sołectwach położonych w południowej części 
gminy Konstancin-Jeziorna

4,7 mln zł

Dotacja dla Konstancińskiego Domu Kultury na 
budowę Muzeum Wycinanki Polskiej 3,2 mln zł

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na 
terenie północno-zachodniego Skolimowa 2,7 mln zł

Projekt i budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej w Czarnowie 1,5 mln zł

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie 1 mln zł

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie 
Okrzewskiej 1 mln zł

/ AKTUALNOŚCI / / AKTUALNOŚCI /
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Pełna gotowość na zimę
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w pełnej gotowości czeka na nadejście zimy. 
W pogotowiu są już specjalistyczny sprzęt, materiały do utrzymania przejezdności dróg oraz ekipy 
gotowe do działania.

Chociaż za oknami typowa jesień, 
drogowcy już od 15 listopada w peł-
nej gotowości czekają na nadejście 
zimy. Przez teren gminy Konstan-
cin-Jeziorna przebiegają drogi wo-
jewódzkie, powiatowe i gminne. 
Zgodnie z obowiązującym prawem 
za porządek na nich odpowiadają 
ich zarządcy.

Ręka na pulsie
Zimowe utrzymanie dróg gmin-
nych zostało zlecone Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej, który 
drogi w Konstancinie-Jeziornie bę-
dzie odśnieżał własnym sumptem.  
O przejezdność tych na terenach 
wiejskich zadbają natomiast tra-
dycyjnie podmioty zewnętrzne na 
podstawie umów zawartych z ZGK. 
Ich praca kontrolowana będzie 
przez zakład, a jej wykonanie dodat-
kowo mają potwierdzać sołtysi. Na 
akcję „Zima” w magazynie ZGK przy  
ul. Słowiczej zabezpieczono wstęp-
nie 200 ton mieszanki soli i piasku 
oraz 150 ton piasku, ale zasoby te 
w razie potrzeby będą na bieżąco 
uzupełniane. Do walki ze śniegiem 
i oblodzeniem w Konstancinie-Je-
ziornie przygotowano też m.in. 
dwa samochody ciężarowe, a także 
cztery ciągniki z pługami i piaskar-
kami do płużenia oraz posypywa-
nia dróg. Za porządek na miejskich 
chodnikach odpowiedzialne będą 
trzy odśnieżarki spalinowe oraz 
cztery miniciągniki z pługami. Do 
obsługi tego sprzętu skierowano 10 
kierowców oraz 20 pracowników 
fizycznych, zatrudnionych na dwie 
zmiany. 

Kolejność odśnieżania 
Standard utrzymania dróg zależy 
od tego, czy trasa jest komunika-
cyjnie ważna i ile pojazdów się po 
niej porusza. W pierwszej kolej-
ności odśnieżane i posypywane 
są drogi, po których jeździ komu-
nikacja miejska oraz przy których 
znajdują się szkoły, urzędy i inne 

/ AKTUALNOŚCI /

WYKAZ FIRM ZEWNĘTRZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH  
ZA PŁUŻENIE DRÓG GMINNYCH 

NA TERENIE SOŁECTW W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020

Nazwa firmy Nazwa sołectw
Nazwisko sołtysa lub  

osoby potwierdzającej  
wykonanie prac

AS Andrzej Ślusarczyk

Bielawa (ulice: Wspólna, 
Ścienna, Bociania, Zakole, 
Makowa, Olszynki), Biela-
wa-Zaolzie

Iwona Siudzińska

Czarnów Małgorzata  
Wojakowska-Żeglińska

Borowina Łukasz Wierzchucki

ulice: Dębowa, Świerkowa, 
Podgórska, Biedronki, 
Koźlara, Orzechowa

Marek Serowik

Transmix  
Ernest Kryczka

Kawęczyn Iwona Obarzanek

Kierszek Jolanta Ciesielska

Turowice Krystyna Wyszogrodzka

Kawęczynek Zofia Organiściak

Słomczyn Jacek Gosławski

Usługi Transportowe 
Andrzej Bukat

Rozjazd Oborski, łącznik 
Obórki-Bielawa Marek Serowik

Auto Serwis 
Piotr Śliwka

Parcela Dorota Machnowska

Cieciszew Dariusz Ślifirski

Piaski Jacek Kulczyk

Dębówka Grzegorz Rytka

Usługi Transportowe 
Andrzej Nowotnik

Kępa Oborska, Obórki do 
Ciszycy z pętlą autobuso-
wą włącznie

Marek Serowik

Kępa Okrzewska Renata Dąbrowska

Okrzeszyn Katarzyna Wójcik

Usługi Transportowe 
Krzysztof Janusz

Ciszyca Iwona Odolińska

Gassy Kinga Śliwka

Czernidła Stefan Wiewióra

Łęg Jan Stankiewicz

Opacz Elżbieta Rychlica

miejsca użyteczności publicznej. Następnie odśnieżane są drogi utwar-
dzone, a na końcu – gruntowe. Z kolei za chodniki przed posesjami odpo-
wiadają właściciele i współwłaściciele nieruchomości. Zgodnie z Ustawą 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to na 
nich ciąży obowiązek sprzątnięcia z chodników błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń, a także usunięcia zalegającego na dachu śniegu oraz zwi-
sających sopli.

/ INWESTYCJE /
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Nowe oblicza zabytkowych willi 
Można już podziwiać nowe oblicza dwóch zabytkowych willi – Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42 i Gryf 
przy ul. Sobieskiego 13 w Konstancinie-Jeziornie. Obiekty zostaną udostępnione mieszkańcom 
w najbliższym czasie.

Remont gminnej willi Kamilin, 
mimo wielu perturbacji w trak-
cie realizacji tej inwestycji, udało 
się doprowadzić do szczęśliwego 
finału. 26 listopada rozpoczął się 
odbiór końcowy robót budow-
lanych. Po dostarczeniu przez 
wykonawcę pozwolenia na użyt-
kowanie rozpocznie się meblowa-
nie i wyposażanie obiektu. 

W parterze odrestaurowa-
nej, neoklasycystycznej willi 
z roku 1922 będzie się mieścić 
sala ślubów oraz punkt informa-
cji turystycznej. Z kolei pierwsze 
piętro zajmie Konstanciński Dom 
Kultury, który otrzyma pod swoje 
skrzydła salę wystawienniczą. 
Nowy wygląd willi Kamilin cieszy 
oko, podobnie jak teren wokół niej. 
Na powierzchni ponad 6 tys. m kw. 
powstały alejki, przy których sta-
nęły stylizowane ławki i latarnie. 
Całość kosztowała blisko 6,4 mln 
zł i będzie stanowić nową bramę 
wejściową do Parku Zdrojowego.

Niezwykle okazale prezentuje 
się  również drugi gminny obiekt. 
Remont willi Gryf jest już na ostat-
niej prostej. Budynek zaprojekto-
wany przez wybitnego architekta 
Bronisława Colonnę-Czosnow-
skiego i wybudowany między 
rokiem 1902 a 1905 ponownie ma 
przed sobą czasy świetności. Na 
parterze będzie filia Biblioteki Pu-
blicznej, mieszczącej się obecnie 
przy ul. Sobieskiego 5. Pomiesz-
czenia na pierwszym piętrze zaj-
mie Konstanciński Dom Kultury. 
Do willi, na drugie piętro, wpro-
wadzą się dzieci i młodzież ze 
świetlicy środowiskowej – obec-
nie placówka działa w wynaj-
mowanym pomieszczeniu przy 
ul. Sobieskiego 6A. 

Jeśli odbiory inwestycji  pójdą 
zgodnie z planem, przeprowadzki 
rozpoczną się na początku przy-
szłego roku. Koszt tej inwestycji 
wyniósł ok. 6,8 mln zł.

Zabytkowa willa Kamilin przy Parku Zdrojowym będzie perełką Konstancina-Jeziorny, 
fot. A. Piętka

Willa Kamilin od strony wejścia do Parku Zdrojowego, fot. A. Piętka

Architektura zewnętrzna willi Gryf została w pełni zachowana ze wszystkimi detalami,  
m.in. zrekonstruowano charakterystyczną wieżyczkę, fot. A. Piętka
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Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
na właścicielach nieruchomości 
ciąży obowiązek przyłączenia nie-
ruchomości do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej. Niestety, nie wszyscy 
mieszkańcy gminy stosują się do 
tego przepisu. O tym ustawowym 
obowiązku w najbliższym czasie 
przypomną im pisma burmistrza. 
Co ważne, do kanalizacji musimy 
się podłączyć, nawet jeśli nierucho-
mość wyposażona jest w zbiornik 
bezodpływowy (szambo). Usta-
wodawca gromadzenie ścieków 
bytowo-gospodarczych w celu ich 
wywozu do oczyszczalni ścieków 

Sieci kanalizacyjnej w gminie Konstancin-Jeziorna cały czas przybywa.  
Niestety, nie wszyscy mieszkańcy chcą przyłączyć do niej swoje nieruchomości.  
O tym obowiązku już wkrótce przypomną im urzędowe pisma.

traktuje jako przejściowe i dopuszczalne tylko tam, gdzie bu-
dowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona. Po wybudowaniu gminnej sieci, a tej z każdym 
rokiem w gminie Konstancin-Jeziorna przybywa, właściciel nieru-
chomości ma obowiązek podłączenia się do niej. Pomyślmy też o plusach 
takiej inwestycji. – Wzrasta wartość nieruchomości, chronimy środowisko 
naturalne, a także oszczędzamy pieniądze, ponieważ koszt wywozu ście-
ków jest dużo wyższy niż opłata za korzystanie z gminnej sieci kanaliza-
cyjnej – wylicza Dariusz Zieliński, zastępca burmistrza.

Jeśli zgodnie z prawem istnieje gminna sieć kanalizacyjna, a właściciel ma 
możliwość przyłączenia do niej swojej nieruchomości, jednak nie zrealizo-
wał tego obowiązku, organ administracji publicznej może wydać decyzję 
nakazującą podłączenie. Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie 
przepisów Ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. W sprawach związanych z podłączeniem nieruchomości 
do kanalizacji należy zgłaszać się do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 22 (nr tel.: 22 756 42 51).

Odmieniony plac zabaw
Nowa karuzela, miejsce do gry w warcaby i klasy oraz altana 
piknikowa – tak prezentuje się odmieniony plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Nowe ledowe oświetlenie 

pojawiło się na kolejnych 
konstancińskich ulicach. 

Gmina Konstancin-Jeziorna suk-
cesywnie modernizuje istniejące 
oświetlenie uliczne. Pod koniec 
listopada zakończyły się kolejne 
montaże nowoczesnego, energo-
oszczędnego oświetlenia w róż-
nych punktach miasta. Tym razem 
60 energochłonnych opraw, głów-
nie rtęciowych, zamieniono na 
nowe, ledowe. Ponadto wykonana 
została konserwacja wysięgników. 
Wymieniono też przewody i pod-
stawy bezpiecznikowe. Oświetle-
nie zmodernizowano m.in. na  
ul. Wierzbnowskiej, ul. Złotej Wilgi, 
ul. Rycerskiej, ul. Wrzosowej, ul. Wą-
grodzkiej i ul. Od Lasu.

Plac zabaw przy konstancińskiej „dwójce” jest już gotowy do użytku. 
Miejsce przy ul. Żeromskiego 15 w ostatnim czasie przeszło metamorfozę. 
Zakres prac modernizacyjnych obejmował m.in. dostawę i montaż altany 
z trzema zestawami ławostołów i karuzeli tarczowej. Powstała także 
strefa gier, w której na dzieci czekają twister, warcaby i klasy. Wykonane 
zostały także nowe, bezpieczne nawierzchnie. Dodatkowo w nowe miej-
sce przestawiono istniejące urządzenie wielofunkcyjne. Wykonawca prac 
został wyłoniony na podstawie konkursu ofert w formule „zaprojektuj, 
załatw formalności i wybuduj”. Wygrała go firma Logos z Warszawy. 
Inwestycja kosztowała ponad 67 tys. zł i była realizowana w ramach 
Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna 2019.

Nowe lampy  
już świecą

Podłączenie do  
sieci kanalizacyjnej 
to obowiązek

/ INWESTYCJE / / KARTA MIESZKAŃCA /

Zmodernizowany plac zabaw  
jest już otwarty, fot. G. Żurawski



 9

/ INWESTYCJE /

Odbierz swoją Kartę
Już 3940 mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna wyrobiło kartę, 
która uprawnia m.in. do bezpłatnych przejazdów autobusami linii 
L, darmowych zajęć dla seniorów w Gminnym Ośrodku Sportu  
i Rekreacji oraz tańszych wejściówek na płatne imprezy 
organizowane przez Konstanciński Dom Kultury. 

/ KARTA MIESZKAŃCA /

 
Konstancińska Karta Mieszkańca funkcjonuje od roku 
2015. Wydawana jest bezpłatnie pełnoletnim mieszkań-
com gminy, którzy rozliczają swój podatek dochodowy 
w piaseczyńskim urzędzie skarbowym. Przez blisko 
pięć lat kartę wyrobiło 3940 osób.  

Jak złożyć wniosek?
Aby otrzymać KKM, należy złożyć wniosek do Urzędu 
Miasta i Gminy (druk dostępny jest w konstancińskim 
magistracie, a także na stronie: www.konstancinjeziorna.
pl w zakładce: Konstancińska Karta Mieszkańca). Do for-
mularza trzeba załączyć aktualne zdjęcie. Dodatkowo 
przy składaniu wniosku należy okazać pierwszą stronę 
swojego zeznania podatkowego – potwierdzającego roz-
liczenie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym 
w Piasecznie, ze wskazaniem miejscowości położonej 
w gminie Konstancin-Jeziorna jako miejsca zamieszka-
nia – oraz dowód osobisty potwierdzający tożsamość. 
 
Zniżki i rabaty
Konstancińska Karta Mieszkańca przede wszystkim 
upoważnia do bezpłatnych przejazdów autobusami linii 
L14, L15, L16, L21 i L42 oraz dopłat do okresowych biletów 
ZTM w ramach programu Warszawa+ (z wyłączeniem 

1. strefy biletowej). Dzięki tej karcie seniorzy nie zapłacą 
za zajęcia skierowane właśnie do nich i organizowane 
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jej posiadacze 
mogą też liczyć na zniżki za żłobek oraz odpłatne zajęcia 
i wydarzenia organizowane przez Konstanciński Dom 
Kultury. W programie, który ma zachęcić mieszkańców 
do płacenia podatków w gminie Konstancin-Jeziorna, 
uczestniczą także lokalne firmy. Dzięki temu mniej za-
płacimy m.in. za wejście do tężni solankowej, zabiegi 
rehabilitacyjne, karnet na siłownię czy abonament in-
ternetowy. Zachęcamy kolejnych przedsiębiorców do 
wzbogacenia tej oferty.

Zostań partnerem KKM
Firmy, które chciałyby zostać partnerem KKM, prosimy 
o przesłanie w formie pisemnej swoich ofert na adres 
e-mail: oswiata@konstancinjeziorna.pl lub pocztą tra-
dycyjną: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopi-
skiem na kopercie: „Konstancińska Karta Mieszkańca”. 
Oferty, po podpisaniu porozumienia z gminą, zostaną 
opublikowane na stronie: www.konstancinjeziorna.
pl w zakładce: Konstancińska Karta Mieszkańca oraz 
w naszym Biuletynie. 

10%
rabatu na zajęcia 
i imprezy płatne

10%
rabatu na zajęcia 
i imprezy płatne

10%
rabatu na opłaty za

Gminny Żłobek
(z wyłączeniem wyżywienia)

ul. A. Walentynowicz 3
Konstancin-Jeziorna

40% rabatu na
masaż klasyczny

20% rabatu na
naukę nordic walking   

nowaTAXI
tel. 888-799-997

Habdzin 1A/Mirkowska 46A
05-520 Konstancin-Jeziorna

10% rabatu na:
 l usługi asenizacyjne 

– wywóz szamba 
l kontener na odpady 

remontowo-budowlane i gruz 

10% rabatu na:
 l wymianę szyb samochodowych 

15% rabatu na:
 l polerowanie reflektorów  

samochodowych 

7 zł rabatu na:
 l miesięczny abonament 

l zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Przychodni  
Rehabilitacyjnej Centrum Medyczne  

l karnety do jaskini solno-jodowej (10 wejść)
l Mały Pakiet Odnowy (5 zabiegów krioterapeutycznych + 

5x30 min ćwiczeń ruchowych na siłowni)
l Standardowy Pakiet Odnowy (10 zabiegów krioterapeu-

tycznych + 5x30 min ćwiczeń ruchowych na siłowni)

15% rabatu na:

10% rabatu na karnety:
l 4 wejścia/1 msc 
l 8 wejść/1 msc 
l 12 wejść/1 msc

ul. Pułaskiego 20 f  
Konstancin-Jeziorna

30% rabatu na: 
usługi TAXI, usługi kurierskie 

i zakupy

10% rabatu na:
l bilet normalny do tężni solankowej w Parku 

Zdrojowym 
l jednorazowy bilet wstępu do strefy w Eva Park  

Lifa & Spa (basen solankowy, sauna  
i jacuzzi) przy ul. Sienkiewicza 2

l zabiegi SPA w Eva Park Life & Spa
30% rabatu na:

l zabiegi rehabilitacyjne w Centrum Terapii  
Narządu Ruchu, Biały Dom ul. Mostowa 5

l zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Szpitalu 
Uzdrowiskowym przy ul. Sue Ryder 1

ul. Sue Ryder 1 
05-520 Konstancin-Jeziorna

DOPŁATA 
do okresowych 

biletów ZTM 
w ramach programu 

Warszawa + 
(z wyłączeniem  

pierwszej strefy)

BEZPŁATNE 
przejazdy liniami  

L14, L15, 
L16, L21, L28, L42

Słomczyn  
ul. Wilanowska 239

ZNIŻKI Z KARTĄ MIESZKAŃCA
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Który chłopiec nie chciałby zostać prawdziwym strażakiem? Teraz druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bielawie te marzenia pomagają spełnić i zachęcają do wstąpienia w swoje szeregi.

OSP Bielawa zaprasza w swoje szeregi nie tylko do-
rosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzież od  
10. roku życia. Na tych najmłodszych czeka Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza. – Chcemy stworzyć grupę 
osób, którą poprzez naukę i zabawę zarazimy chęcią do 
pomagania innym – mówi Mateusz Siudziński, prezes 
OSP Bielawa. – Przekażemy naszym młodszym kolegom 
swoją wiedzę i podzielimy się doświadczeniem. 

Młodzi strażacy ochotnicy nauczą się podstawowych 
zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego. Po-
znają pracę strażaka, przejdą profesjonalne szkolenia 
z zakresu pożarnictwa. – Ja również ponad 14 lat temu 
swoje pierwsze kroki jako strażak stawiałem w mło-
dzieżowej drużynie pożarniczej – wspomina Mateusz 
Siudziński. – Razem ze starszymi druhami uczestniczy-
liśmy w uroczystościach strażackich oraz zawodach.

Po ukończeniu 18 lat Mateusz Siudziński wraz z ko-
legami z drużyny mogli odbyć przeszkolenie z zakresu 
pożarnictwa oraz przejść badania lekarskie upoważ-
niające do czynnego udziału w akcjach ratowniczo-
-gaśniczych. A tych niestety nie brakuje. OSP Bielawa 
włączona jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego i w ciągu roku uczestniczy średnio w 120 zdarze-
niach. – Wyjeżdżamy nie tylko do pożarów, lecz także 
do wypadków komunikacyjnych, usuwamy skutki wi-
chur i ulewnych deszczy – dodaje OSP Bielawa. – To nie 
tylko zawód, ale przede wszystkim służba. Jeśli potra-
fisz pomagać i chcesz zostać strażakiem, koniecznie 
przyjdź do naszej remizy.

Wszystkich zainteresowanych jednostka zaprasza 
do swojej siedziby w Bielawie przy ul. Wspólnej 3. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 
690 627 809 lub mailowo: osp1955bielawa@wp.pl.

Druhowie wychowują następców

/ ROZMAITOŚCI /

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rozdał mieszkańcom pół tysiąca biało-czerwonych flag, a na 
frontowej elewacji budynku ratusza wyświetlana była okolicznościowa grafika.

Flagę Polski mógł otrzymać każdy, kto w wyznaczonych godzinach 6 lub 
7 listopada pojawił się na stoisku Wydziału Promocji i Współpracy Zagra-
nicznej ustawionym w holu ratusza. W tym roku do mieszkańców gminy 
Konstancin-Jeziorna trafiło pół tysiąca flag z drzewcami, zakupionych 
przez samorząd. Akcję zorganizowano już po raz drugi. – Chcemy, żeby 
przy okazji świąt i ważnych patriotycznych wydarzeń ulice Konstancina-
-Jeziorny były biało-czerwone – mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy. 
Chętnych nie brakowało. Każdy, kto wziął biało-czerwoną flagę, zapewniał, 
że powiesi ją na swoim domu, balkonie lub w oknie. Akcją zainteresowała 
się także TVP3 Warszawa. Reportaż o niej można było zobaczyć w głównym 
wydaniu „Kuriera Mazowieckiego”. Z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości na frontowej elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy wyświetlana 
była także okolicznościowa grafika – biało-czerwone flagi i Orzeł Biały. 

Rozdaliśmy pół tysiąca flag
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Z gminą przez cały rok 
Gmina Konstancin-Jeziorna wydała kalendarze promocyjne na 2020 r. – ścienne 
i książkowe. Dla naszych czytelników mamy małą niespodziankę.  
Rozdamy 40 egzemplarzy tych wyjątkowych publikacji.  

Wystawa zdjęć wykonanych przez 
Elżbietę Rogaczewską-Czępińską, 
Wojciecha Mazurkiewicza, An-
drzeja Piętkę i Jana Wójcickiego 
z klubu fotograficznego f8 w kon-
stancińskim magistracie gości od 10 
października. W holu na pierwszym 
piętrze ratusza przy ul. Piaseczyń-
skiej 77 można oglądać fotografie 
prezentujące piękno naszej gminy, 
jej wyjątkowe zabytki i przyrodę. 
Nie są to jednak zwykłe zdjęcia. 
Ich autorzy poprzez umiejętną grę 
świateł, kadrem i barwą nadali 
znanym miejscom, m.in. Parkowi 
Zdrojowemu czy Starej Papierni, 
zupełnie nowe, nieznane dotąd ob-
licza. – Moja przygoda z fotografią 
trwa 20 lat i nie przemija – przy-
znaje Andrzej Piętka. – To moja pa-
sja, która pozwala mi się oderwać 
od spraw codziennych.

W fotografii zakochana jest 
także Elżbieta Rogaczewska-Czę-
pińska. – Ogromną radość sprawia 

mi możliwość utrwalenia na zdję-
ciu tego, co mnie zachwyci swoim 
światłem, barwą i kształtem, 
a możliwość rejestrowania w spo-
sób świadomy piękna magicznych 
wschodów i zachodów słońca to 
nieprawdopodobna frajda.

Wystawa będzie dostępna dla zwie-
dzających do końca 2019 r. Zapra-
szamy w godzinach pracy Urzędu 
Miasta i Gminy: pon. w godz. 
9.00–17.00 oraz wt.–pt. w godz. 
8.00–16.00.

Wystawa fotograficzna w murach ratusza 
Jeszcze tylko do końca grudnia w gmachu Urzędu Miasta i Gminy można oglądać wystawę „Konstancin-
-Jeziorna w obiektywie F8” autorstwa czworga członków klubu fotograficznego działającego 
w Konstancińskim Domu Kultury.

/ ROZMAITOŚCI /

Kalendarz ścienny na 2020 r. to 12 zdjęć urokliwych miejsc i ciekawych 
zabytków położonych w gminie Konstancin-Jeziorna wyko-
nanych o różnych porach roku. Pokazano w nim charakte-
rystyczne widoki i obiekty, m.in. willę Gryf, Park Zdrojowy, 
łąki bielawskie, pałac w Oborach czy rzekę Jeziorkę. Zdjęcia 
są autorstwa m.in. Andrzeja Piętki i Jana Wójcickiego z Klubu 
Fotograficznego f8, działającego przy Konstancińskim Domu 
Kultury. W tym roku samorząd wydał również kalendarz 
książkowy. Na blisko 145 kolorowych stronach, oprócz trady-
cyjnego kalendarium, znajdziemy także m.in. zdjęcia i historię 
najpiękniejszych konstancińskich willi, grafik przyszłorocz-
nych imprez, a także gminny informator. Ta wyjątkowa seria 

nie jest więc tylko klasycznym kalendarzem, lecz także źró-
dłem wiedzy o gminie. Kalendarze trafią do konstancińskich 

instytucji, placówek oświatowych i kulturalnych, a także stowarzyszeń 
i firm. Mamy też świąteczną niespodziankę dla mieszkańców. Pierwsze  
40 osób, które 20 grudnia zgłoszą się z tym wydaniem Biuletynu do Wy-
działu Promocji i Współpracy Zagranicznej konstancińskiego magistratu 

(ul. Piaseczyńska 77), otrzyma od 
nas jeden z wybranych przez sie-
bie kalendarzy. Do rozdania mamy 
po 20 ściennych i książkowych 
egzemplarzy tych wyjątkowych 
publikacji.  

Na wernisażu obecni byli: (od lewej) Andrzej Piętka,  
Elżbieta Rogaczewska-Czępińska i Jan Wójcicki, fot. Klub f8

/ ROZMAITOŚCI /
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Na scenie jak ryby w wodzie
Ponad 200 osób wzięło udział w 6. Przeglądzie Twórczości 
Seniorów „Wrzosowiska”, który 20 października odbył się 
w Konstancińskim Domu Kultury. 

Jesień życia nie musi być nudna ani smutna. Po raz szósty udowodnili 
to uczestnicy konstancińskich „Wrzosowisk”. 20 października na scenie 
Konstancińskiego Domu Kultury swoje umiejętności artystyczne zapre-
zentowali soliści, chóry oraz grupy wokalne, taneczne i kabaretowe dzia-
łające w gminie Konstancin-Jeziorna. Nie zabrakło też recytatorów. Przed 
publicznością wystąpiło łącznie ponad 200 osób. Każdy z uczestników 
otrzymał podziękowania i upominki z rąk Ryszarda Machałka, zastępcy 
burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. „Wrzosowiskom” towarzyszyły 
wystawy – malarstwa i miniatur konstancińskich zabytków, a imprezę 
zakończył uroczysty bankiet. Kolejny przegląd twórczości artystycznej 
seniorów za rok, na który już teraz serdecznie zapraszamy.

/ ROZMAITOŚCI /

Zespół Pogodna Jesień z Mirkowa powstała w roku 2009  
przy Kole Seniora nr 21 w Mirkowie. Inicjatorką jego za-
łożenia była Anna Mrówka, przy wsparciu Edyty Mar-
kiewicz, dyrektorki Konstancińskiego Domu Kultury. 
Następnie pomysł podchwyciła Barbara Utrata. Tak 
doszło do pierwszych wspólnych spotkań i prób wokal-
nych. Zespół w świat muzyki przez wiele lat wprowa-
dzał i oprowadzał po nim Tadeusz Krawczyk, który za 
swoją pracę i wielkie zaangażowanie został odznaczony 
złotą odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Podobnie jak Pogodna Jesień, która takie 
wyróżnienie otrzymała w 2012 r. 

Wiele godzin prób i ciężkiej pracy nie poszło na marne. 
Grupa cały czas się rozwija. Obecnie liczy 20 członków. 
Seniorzy doskonalą swoje umiejętności wokalne pod 
czujnym okiem Macieja Liwskiego. – Wspólne muzyko-
wanie dostarcza nam wielu przeżyć i wzruszeń, a także 
doskonale ćwiczymy pamięć –  przyznaje Anna Mrówka. 
– Ważna jest także dla nas możliwość wspólnych spotkań 
i poczucie, że jest się częścią zespołu.  

Pogodna Jesień ma w swoim repertuarze piosenki au-
torskie, biesiadne, patriotyczne i ludowe. Niezmiennie 

od lat swoim śpiewem umila gminne wydarzenia, takie 
jak: dożynki, jarmark świąteczny czy Dni Konstancina. 
Zespół często jest zapraszany do domu seniora – willa 
Kamila i Polskiej Akademii Nauk. W 2018 r. seniorzy 
z Mirkowa, na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie, wzięli udział w Przeglądzie Artystycznym 
Twórczości Osób Starszych w Sterdyni, gdzie godnie re-
prezentowali naszą gminę. W tym roku Pogoda Jesień 
była obecna na Mazowieckiej Spartakiadzie Seniorów 
oraz na 14. Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Bie-
siadnej. Od pięciu lat zespół regularnie uczestniczy we 
„Wrzosowiskach" organizowanych przez Konstanciński 
Dom Kultury. Tegoroczna edycja przeglądu twórczości 
artystycznej seniorów gminy Konstancin-Jeziorna była 
dla zespołu wyjątkowa. 20 listopada z okazji jubileuszu 
10-lecia działalności jego członkowie zostali uhonoro-
wani statuetkami. 26 listopada zaś, podczas spotkania 
z okazji Dnia Seniora, które odbyło się w świetlicy przy 
ul. A. Walentynowicz, Zarząd Koła Seniora nr 21 wrę-
czył śpiewającym seniorom dyplomy i kwiaty. Życzenia 
przekazał również Zarząd Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów Oddział Mokotów. 

Seniorzy na scenie czuli się jak ryby 
w wodzie, fot. A. Piętka

Pogodna jesień seniorów z Mirkowa
– Niby nic, a trwa już 10 lat. Jest w piosenkach jakaś wielka siła, bo złączyły nas – tak śpiewają o sobie 
członkowie Pogodnej Jesieni. Grupa seniorów z os. Mirków obchodziła w listopadzie swój jubileusz. 

/ ROZMAITOŚCI /
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Uczeń na pierwszym miejscu
Konstancińskie szkoły nie boją się nowości i z sukcesem wdrażają innowacyjne rozwiązania edukacyjne. 
Od niedawna Szkoła Podstawowa nr 2 wprowadziła zajęcia sensoplastyczne, a w „trójce” realizowany 
jest plan daltoński. 

Nagrodę odebrał dyrektor muzeum 
w Czarnowie – Michał Malinowski,  

fot. archiwum prywatne 

Uczniowie podczas spotkań wykonują różne formy artystyczne, fot. archiwum UMiG

Edukacja sensoryczno-plastyczna 
wspierająca wszechstronny rozwój 
dziecka, łącząca w sobie elementy 
integracji sensorycznej i sensopla-
styki, wdrożona została w konstan-
cińskiej „dwójce” wraz z początkiem 
nowego roku szkolnego 2019/2020. 
Zajęcia prowadzone są w „zerówce” 
oraz w klasach I–IV. Podczas cy-
klicznych spotkań uczniowie wy-
konują różne formy artystyczne, do 
których stworzenia wykorzystują 
składniki spożywcze, takie jak: 
mąka, cukier, ryż, makaron, groch 
i przyprawy. 

– Dzieci łączą kształty i tekstury 
w artystyczną całość oraz obser-
wują przemiany zachodzące w uży-
tych produktach – wyjaśnia Dorota 
Alcan, wicedyrektor SP nr 2 – W ten 
sposób pobudzane są zmysły, roz-
wijane zdolności poznawcze oraz 
buduje się relacje interpersonalne.
Zajęcia sensoryczne i sensopla-
styczne pomagają w rozwoju kre-
atywności i ekspresji twórczej. 
Ponadto wspierają rozwój zmy-
słów: węchu, wzroku, dotyku, 
słuchu i smaku. Także z myślą o naj-
młodszych uczniach we wszystkich 
grupach przedszkolnych w Szkole 
Podstawowej nr 3 wprowadzono 
z kolei nauczanie zgodne z założe-
niami planu daltońskiego. – Polega 

on na metodzie indywidualnej pracy uczniów, a więc zrywa z tradycyjnym, 
sztywnym, klasowo-lekcyjnym systemem nauczania – wyjaśnia Magda-
lena Żaczek, nauczycielka wychowania przedszkolnego w SP nr 3. – Czas 
i zdobyte doświadczenia przekonały nas, że idziemy dobrą drogą, opiera-
jąc wychowanie i edukację na założeniu, że różnice pomiędzy dziećmi są 
czymś naturalnym i oczywistym.

Jak podkreśla pani Magdalena, praca według planu daltońskiego pozy-
tywnie zmieniła podejście nauczycieli do pracy na bardziej wspierające 
dziecko, postrzegające je jako jednostkę. Dzieciom natomiast dała poczu-
cie bezpieczeństwa, pobudziła je do samodzielnego rozwoju, promując ich 
niezależność i odpowiedzialność. – Praca w tej formie przede wszystkim 
umożliwia dzieciom: swobodę w wykonywaniu działań, naukę odpowie-
dzialności za siebie i za innych, zapewnienie realizacji działań we własnym 
tempie i czasie – dodaje nauczycielka.

Muzeum w Czarnowie to niezwykła placówka, dobrze znana mieszkańcom 
Konstancina-Jeziorny. Animatorów z muzeum można często spotkać na 
gminnych piknikach i imprezach plenerowych, podczas których zapewniają 
nietuzinkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. To jednak tylko część z bo-
gatej działalności placówki. Za wystawę „Dotknij Sztuki” zorganizowaną 
w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie Muzeum Bajek, Baśni i Opo-
wieści otrzymało nagrodę „Słoneczniki 2019” w kategorii ruch. Nagroda 
przyznawana jest za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 
do 14 lat przez portal CzasDzieci.pl. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda dla muzeum w Czarnowie
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Czarnowie otrzymało nagrodę 
„Słoneczniki 2019” za wystawę zorganizowaną w Centrum Sztuki 
Współczesnej.
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Oszczędnie, a zarazem ekologicznie
Można palić oszczędnie, a zarazem ekologicznie – przypominają kominiarze z Krajowej Izby Kominiarzy. 
Pozwala na to metoda rozpalania w piecu „od góry”. Tego, na czym ona dokładnie polega, mogli się 
dowiedzieć uczestnicy pokazu zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Wraz z nadejściem października nastały jesień i ochłodzenie, a co za tym 
idzie – na dobre rozpoczął się okres grzewczy. Dlatego Krajowa Izba Komi-
niarzy oraz Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna postanowili przy-
pomnieć mieszkańcom gminy, jak bezpiecznie i ekologicznie korzystać 
z domowych palenisk. W połowie października ponownie zorganizowano 
pokaz i warsztaty rozpalania w piecu metodą „od góry”, która jest nie tylko 
ekologiczna, lecz także bardzo wydajna – dzięki wolniejszemu spalaniu 
minimalizuje ilość odpadów (popiołu), a ciepło utrzymuje się dłuższy 
czas, oszczędzając w ten sposób nasze pieniądze oraz czas spędzony przy 
piecu. Taki sposób palenia w piecu emituje znacznie mniej pyłów do at-
mosfery i pozwala zaoszczędzić nawet do 30% paliwa. Podczas spotkania 
z mieszkańcami kominiarze przypominali także, jaki opał dopuszczony 
jest do spalania w domowych piecach. Poza prelekcją spotkanie miało rów-
nież część warsztatową, podczas której każdy mógł spróbować swoich sił 
w ekologicznym rozpalaniu pieca. Mamy nadzieję, że nowe umiejętności 
mieszkańców zaowocują w naszej gminie zimą wolną od smogu.

Pokaz odbył się tradycyjnie przy oczku 
wodnym przy ul. Wilanowskiej,  

fot. A. Brzezińska

Źródło: CzysteOgrzewanie.pl

ROZPALANIE OD GÓRY – KROK PO KROKU 

Rozpalenie  ~10–15 min

Dalsze palenia  
metodą kroczącą Spalanie koksu kilka(naście) godzin

Wypalanie gazów  ~2 godziny

jeśli jeden zasyp wystarcza, 
następne rozpalenie 

~24 h po poprzednim

jeśli trzeba  
dalej grzać

Powietrze wtórne 
klapka 

węgiel: ~1–2 mm 
drewno: ~3–4 mm

otwory/rozeta 
węgiel: do połowy 

drewno: całkiem otwarte

Powietrze wtórne  
zamknięte

Powietrze pierwotne 
bez umiarkowania 

~1–2 mm

z miarkownikiem 
klapka powinna  

się domykać

Powietrze pierwotne 
~5–10 mm 

klapka nie może 
się całkiem domykać 
(szczelina min. 1 mm)

1.

4.

2.

3.
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Azbest znika z dachów mieszkańców 

Strażnicy pobiorą próbki popiołu
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie otrzymała kolejne narzędzie do walki z trucicielami powietrza. 
Funkcjonariusze podczas kontroli nieruchomości będą pobierać do badań próbki popiołu z domowych 
palenisk. Dzięki temu dowiemy się, czy mieszkańcy palą niedozwolonymi materiałami.

Dzięki działaniom samorządu Konstancina-Jeziorny w 2019 r. z terenu gminy usunięto blisko 125 ton 
materiałów zawierających niebezpieczny dla zdrowia i życia azbest.

Nie ma pobłażania dla osób pa-
lących w piecach czym popadnie. 
Gmina Konstancin-Jeziorna zrobiła 
kolejny krok w walce z trucicielami 
powietrza. Burmistrz Kazimierz 
Jańczuk podpisał umowę z Cen-
tralnym Laboratorium Pomiaro-
wo-Badawczym na badanie próbek 
popiołu z palenisk domowych. 

Strażnicy i urzędnicy sprawdzą
Przez cały sezon grzewczy straż-
nicy miejscy w towarzystwie 
urzędników będą jeździć po gminie 
i kontrolować posesje. Z upoważ-
nienia burmistrza sprawdzane są: 
umowy i dokumenty potwierdza-
jące wywóz nieczystości płynnych, 
czystość wokół nieruchomości, 
deklaracje na odbiór odpadów 
i podłączenia do sieci wodno-kana-
lizacyjnej oraz przede wszystkim 
opał używany do ogrzewania bu-
dynku. Jeżeli kontrolujący nabiorą 
podejrzeń, że w piecach spalane 
były np. drewnopochodne płyty 
meblowe, elementy drewnianej 
stolarki budowlanej czy inne od-
pady, a sprawca odmówi przyjęcia 
mandatu karnego, strażnicy po-
biorą z paleniska i zabezpieczą do 

/ OCHRONA ŚRODOWISKA /

W mijającym roku ze wsparcia w ramach realizacji pro-
gramu pn. „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym 
demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierają-
cych azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna” 
skorzystało 54 właścicieli nieruchomości zlokalizowa-
nych na terenie miasta i kilku sołectw. Projekt polegał 
na usunięciu wyrobów zawierających azbest i zdepo-
nowaniu ich na wyznaczonych składowiskach w sposób 
eliminujący ich negatywne oddziaływanie. W trakcie 
realizacji projektu usunięto płyty azbestowo-cemen-
towe, które pokrywały dachy budynków mieszkalnych 

i gospodarczych. Mieszkańcy nic za to nie płacili. Jedyny 
koszt, jaki musieli ponieść, to ten związany z wykona-
niem nowego dachu na obiekcie. W ten sposób w 2019 r. 
z terenu gminy Konstancin-Jeziorna usunięto blisko 125 
ton materiałów eternitowych. Realizacja całego przed-
sięwzięcia kosztowała ponad  48,3 tys. zł. Gmina na 
likwidację niebezpiecznego dla zdrowia i życia azbestu 
otrzymała także wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Dotacja wyniosła 5364 zł. W 2020 r. planowana jest 
kontynuacja programu. 

badań próbkę popiołu. – Akredyto-
wane badania laboratoryjne umoż-
liwiają jednoznaczne stwierdzenie, 
czy w piecu spalane były substan-
cje zabronione, nawet jeśli było to 
dzień wcześniej lub w nocy – mówi 
Stanisław Grudzień, komendant 
straży miejskiej. – Jest to niepod-
ważalny dowód i na jego podsta-
wie sąd może wymierzyć grzywnę 
w wysokości nawet do 5 tys. zł, ob-
ciążyć kosztami postępowania oraz 
kosztami przeprowadzonego bada-
nia popiołu. 

Wyniki kontroli 
Od 1 września 2018 r. do 26 listo-
pada br. straż miejska przepro-
wadziła w sumie 803 kontrole 
związane z jakością powietrza, 
z czego 412 dotyczyło kontroli pie-
ców grzewczych, 287 – zgłoszeń 
zadymienia z kominów, 44 – spala-
nia odpadów, a 60 – palenia ognisk. 
W wyniku tych kontroli strażnicy 
nałożyli na mieszkańców 17 man-
datów na łączną kwotę 2,3 tys. 
zł. W 30 przypadkach skończyło 
się na pouczeniu. – Podczas kon-
troli uświadamiamy mieszkańców 
o szkodliwości spalania odpadów 

czy opału o niskiej jakości, a także 
informujemy o możliwościach spa-
lania opału w sposób bezpieczny 
dla środowiska i zdrowia ludzi – 
dodaje komendant straży miejskiej.
Podczas interwencji udzielane są 
także informacje o możliwościach 
uzyskania finansowego wsparcia 
od gminy m.in. na likwidację uciąż-
liwych pieców.

Podczas kontroli sprawdzane są m.in. stan 
palenisk i jakość wykorzystywanego 

opału, fot. archiwum UMiG

/ OCHRONA ŚRODOWISKA /
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Od 1 stycznia 2020 r. w gminie Konstancin-Jeziorna będzie obowiązywał nowy kalendarz odbioru 
odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Nowe harmonogramy są już 
dostarczane do mieszkańców. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

Przypominamy. Na terenie gminy obowiązują następu-
jące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi: za odpady segregowane – 31 zł od osoby oraz 
za odpady niesegregowane – 47 zł od osoby. 

Nowy rok nie przyniesie zmian w harmonogramach. 
Tak jak do tej pory odpady segregowane, papier, metal 
i tworzywa sztuczne z posesji jednorodzinnych od-
bierane będą dwa razy w miesiącu, szkło – raz w mie-
siącu, odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, odpady 
wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny – dwa razy w roku. Z kolei odpady bio-
degradowalne odbierane są przez cały rok – dwa razy 
w miesiącu.  Zgodnie z umową zawartą z firmą Lekaro 
odpady od mieszkańców gminy odbierane są w godz. 
7.00–20.00. Pamiętajmy, by w wyznaczonym dniu udo-
stępnić je przed godz. 7.00. Odpady powinny zostać 

wystawione przed posesję lub udostępnione w otwar-
tej altanie wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru. 
Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 24 godzin 
po dacie ich odbioru do Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić te-
lefonicznie pod nr. tel.: 22 484 2423, mailowo na adres: 
odpady@konstancinjeziorna.pl lub w wydziale, pokój nr 
5. W reklamacji trzeba podać adres nieruchomości, ro-
dzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy. 

Posegregowane odpady, odpady bio, odpady wielko-
gabarytowe i elektroodpady, a także odpady remon-
towo-budowlane i niebezpieczne mieszkańcy mogą 
przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (ul. Mirkowskiej 43C). GP-
SZOK jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 
10.00–18.00.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE?

SZKŁO (ZIELONY WOREK)

WRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane butelki po 
sokach; szklane opakowania po kosmetykach. Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne.

NIE WRZUCAMY: porcelany i ceramiki; doniczek, żarówek; lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych; szkła 
stołowego, okularowego, żaroodpornego; ekranów i lamp telewizyjnych; luster; szyb samochodowych i okiennych.

PAPIER I TEKTURA (NIEBIESKI WOREK)

WRZUCAMY: papierowe opakowania; opakowania z kartonu; pudła kartonowe; książki; gazety; magazyny; zeszyty; 
katalogi; torby papierowe.

NIE WRZUCAMY: papieru tłustego i zanieczyszczonego; kalki; folii aluminiowych; papieru z domieszką tworzyw 
sztucznych; opakowań po papierosach.

ODPADY BIO (BRĄZOWY WOREK)

WRZUCAMY: bioodpady i odpady zielone; resztki żywności; obierki z owoców i warzyw; trawę; gałęzie; skorupki 
jaj; fusy po kawie i herbacie.

NIE WRZUCAMY: kości; mięsa, piasku; kamieni; papierosów; popiołu; odchodów zwierzęcych; odpadów  
z tworzyw sztucznych; folii; metalu; przeterminowanych lekarstw.

ODPADY ZMIESZANE (CZARNY POJEMNIK)

WRZUCAMY: odpady kuchenne; zabrudzone opakowania plastikowe; porcelanę; talerze; zabawki; opakowania po 
dezodorantach; styropian opakowaniowy; gumę; zimny popiół węglowy; pampersy; artykuły higieniczne (patyczki 
higieniczne, wata itp.); potłuczone szyby.

NIE WRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po lekach; leków przeterminowanych; farb; olejów 
i ich opakowań; pojemników po środkach ochrony roślin; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. 
żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatorów); sprzętu AGD i RTV; komputerów; odpadów wiel-
kogabarytowych (m.in. mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków).

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (ŻÓŁTY WOREK) 

WRZUCAMY: butelki typu PET po wodzie i napojach; opakowania po chemii gospodarczej (po płynach do prania, 
szamponach, płynach do płukania); plastikowe pojemniki i kubki np. po jogurtach, serkach itd.; inne opakowania  
z tworzyw sztucznych; plastikowe torebki; plastikowe opakowania po żywności; opakowania z metali i metali koloro-
wych; puszki metalowe (po napojach i konserwach); opakowania wielomateriałowe po napojach (tzw. tetrapaki).

NIE WRZUCAMY: styropianu; opakowań po oleju, farbach i chemikaliach; folii budowlanej; tworzyw piankowych; 
pieluch jednorazowych typu pampers; opakowań z plastiku w połączeniu z innymi materiałami; zabawek; opakowań 
po aerozolach; baterii.

/ GOSPODARKA ODPADAMI /
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Dzień z życia pracownika
To oni na co dzień dbają o porządek na gminnych ulicach, 
przystankach, chodnikach i skwerach – w mieście i w sołectwach. 
Mowa o pracownikach Działu Oczyszczania i Transportu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Od 15 lat 
szefuje w nim Marek Serowik. Przez jeden dzień towarzyszyliśmy 
mu oraz jego ekipie w zajęciach. 

Dział Oczyszczania i Transportu ZGK rozpoczyna pracę jeszcze przed świtem. 
O godz. 4.00 jego pracownicy biorą się za porządki na przystankach komunikacji 
miejskiej – w mieście jest ich 81, a w sołectwach – 123. Jest poniedziałek,  
więc i pracy znacznie więcej niż w pozostałe dni tygodnia. Dzisiaj sprzątane są 
obiekty w mieście, a we wtorki i w piątki – te w sołectwach. Codziennie 
opróżniane są także kosze na śmieci. Wszystko musi być gotowe do godz. 7.00. 

Os. Grapa i kolejny punkt w rozkładzie dnia – sprzątanie altan 
śmietnikowych i prace porządkowe na konstancińskich 

osiedlach. Pracownicy codziennie muszą „ogarnąć” 12 takich 
altan, zlokalizowanych m.in. na Mirkowie, Porąbce i ul. Koziej.

Teraz czas na jesienne porządki w Parku Zdrojowym. Pracy jest co 
niemiara, bo powierzchnia parku to ponad 15 hektarów. Trzeba oczyścić 
z liści m.in. trawniki i alejki spacerowe. Tutaj z pomocą przychodzi 
nowoczesny sprzęt – samochód wywrotka wyposażony w ssawę 
ułatwiającą załadunek oraz traktor do zgarniania liści. ZGK dba także 
o parkowy drzewostan oraz place zabaw i siłownie plenerowe.

Czas na kontrolę prac porządkowych prowadzonych na gminnych ulicach. 
Dzisiaj w grafiku było zamiatanie i uprzątnięcie zalegających liści. Aby nie 

blokować ruchu i nie powodować korków, niekiedy prace te wykonywane są 
już od godz. 4.00 lub nawet w nocy. Codziennie w pracach porządkowych 

wykorzystywane są dwie zamiatarki.

Marek Serowik nadzoruje 
również sprzątanie ulic ze śmieci. 
Prace te wykonują osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
finansowej (skierowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej)  
lub takie, które właśnie w ten 
sposób odpracowują swój dług  
za zaległości czynszowe 
względem ZGK. Z jednej ulicy 
ekipa zbiera tygodniowo  
do 10 worków odpadów. 

Pora na kontrolę przygotowań do akcji „Zima”. W magazynie ZGK 
zgromadzono już 150 ton piachu oraz 200 ton mieszanki solno-piaskowej,  
które posłużą do zwalczania śliskości na gminnych drogach i chodnikach.  
Na sygnał do pracy czekają też samochody i sprzęt, które latem przeszły 

przeglądy techniczne i konserwację.  
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Pomagają zwierzakom  
Dzieci z Przedszkola nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach wraz 
z rodzicami zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom 
– odwiedzają je w schronisku i wyprowadzają na spacery.

Przedszkole „Kolorowe Kredki” 
w październiku zainaugurowało ca-
łoroczny projekt „Bliżej pieska”. 

W swoim wolnym czasie przed-
szkolaki wraz z rodzicami odwie-
dzają schroniska dla zwierząt, aby 
pobawić się z przebywającymi tam 
pupilami, wyjść z nimi na spacer i do-
starczyć niezbędne na zbliżającą się 
zimę rzeczy: karmę, koce i poduszki. 
– Maluchy bardzo zaangażowały się 
w akcję i prześcigają się w kolejno-
ści umawiania wizyt w schronisku 
– mówi Dorota Kamecka, dyrektorka 
przedszkola. – Takie spotkania uczą 
empatii, cierpliwości, szacunku 
dla zwierząt, a one odpłacają się 

W Szkole Podstawowej Integra-
cyjnej nr 5 konkurs tematyczny 
z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości to już tradycja. Jego or-
ganizatorką jest nauczycielka Anna 
Kulczycka. W tym roku uczniowie 
mieli za zadanie wykonać kokardę 
narodową. Wszystkie prace oce-
niło szkolne jury. W minioną środę 
autorzy tych najładniejszych i naj-
ciekawszych zostali nagrodzeni 
upominkami przekazanymi przez 
Wydział Promocji i Współpracy Za-
granicznej Urzędu Miasta i Gminy.

8 listopada w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Konstancinie-Jeziornie odbył 
się Dzień Zdrowego Śniadania. Kon-
tynuując ogólnopolską akcję „Śnia-
danie daje moc”, uczniowie klas 
młodszych aktywnie uczestniczyli 
w pogłębianiu wiedzy na temat za-
sad zdrowego odżywiania. W tym 
dniu placówka gościła przedsta-
wiciela Instytutu Nauk o Żywieniu 
Człowieka Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, 
który zaprezentował dzieciom 
ważne informacje dotyczące po-
rannego posiłku. Zajęciom towa-
rzyszyła degustacja różnorodnych 
zdrowych produktów i dań.

Śniadanie 
daje moc

Upominki za kokardy

Jarmark świąteczny w „Leśnej Chatce” 

Konstancińska „jedynka” zorgani-
zowała Dzień Zdrowego Śniada-
nia. Było kolorowo, smacznie, 
a przede wszystkim zdrowo.

Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” zaprasza mieszkańców na pierwszy  
jarmark świąteczny, który odbędzie się 13 grudnia w godz. 15.00–19.00. 

W Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie 
rozstrzygnięto konkurs na kokardę narodową. Autorzy najlepszych 
prac zostali nagrodzeni upominkami.

/ OŚWIATA / / OŚWIATA /

Degustację potraw przygotowali rodzice 
uczniów, fot. archiwum SP nr 1Uczniowie otrzymali upominki, fot. SP nr 5

Przedszkolaki chętnie wychodzą na 
spacery z psami ze schroniska, 

fot. archiwum przedszkola 

bezgraniczną wdzięcznością. 
Być może taka akcja zaowocuje 

adopcjami? Pieski bardzo na to liczą.

Imprezę rozpoczną występy przedszkolaków z „Leśnej Chatki”. W programie przewidziane są również  
wspólne kolędowanie oraz możliwość zrobienia zdjęć w fotobudce. Oryginalne ozdoby świąteczne można 
będzie zakupić na licznych stoiskach, a w przedszkolnej kawiarence skosztujemy pysznych domowych ciast 
oraz napojów. W trakcie trwania jarmarku atrakcje dla dzieci zapewnią aktorzy z teatrzyku „Papuga Pleciuga”. 



 23

Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa realizowany jest przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, a jego celem 
jest wzmocnienie zainteresowań 
i aktywności czytelniczej uczniów. 
W programie udział bierze kilkaset 
bibliotek z całego kraju. Jest wśród 
nich także ta działająca w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Konstanci-
nie-Jeziornie. Projekt wsparł fi-
nansowo konstanciński samorząd.  
To wszystko umożliwiło zakup 
przez bibliotekę kilkuset nowości 
wydawniczych. Tytuły książek i au-
diobooków zostały wybrane przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli. – 
Zakup spotkał się z ogromną rado-
ścią młodych czytelników, którzy 
nie mogli doczekać się momentu 
otwarcia kartonów z książkami – 
mówi Żaneta Misiak, bibliotekarka. 
– Uczniowie chętnie pomagają 
w opracowaniu nowych zbiorów: 
wypakowują nowości z kartonów, 
liczą, naklejają kody i foliują – do-
daje Jolanta Banach, bibliotekarka.
Książki i audiobooki już nie-
bawem zostaną udostępnione 
wypożyczającym.

Nowości  
w szkolnej  
bibliotece
Biblioteka w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 
bierze udział w Narodowym 
Programie Rozwoju Czytelnictwa. 
Placówka wzbogaciła się o nowe 
książki i audiobooki. 

/ OŚWIATA / / OŚWIATA /

Przyjaźń nie zna granic
Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie wzmacnia współpracę ze szkołą 
Istituto Comprensivo w Pisogne, które jest miastem partnerskim 
Konstancina-Jeziorny. Pod koniec września nasi uczniowie 
odwiedzili włoskich kolegów, a w październiku goście z Pisogne 
przyjechali do naszej gminy.

Uczniowie chętnie pomagali 
bibliotekarkom w opracowaniu nowych 

zbiorów, fot. SP nr 2

Uczniowie z Pisogne z wizytą w konstancińskim ratuszu,  
fot. G. Żurawski

Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie od wielu lat współpracuje ze szkołą 
Istituto Comprensivo z Pisogne. Co roku odbywa się wymiana uczniów, 
którzy mają okazję zobaczyć, jak żyją ich rówieśnicy w innym kraju. 

Z wizytą w Pisogne
Uczniowie VII klasy odwiedzili włoskie miasteczko Pisogne na przełomie 
września i października. Młodzież gościła u uczniów tamtejszej szkoły, 
z którą SP nr 4 współpracuje już od 16 lat. Młodzież spędziła czas na 
wycieczkach – zwiedziła Bergamo oraz Brescię. Poznała także historię 
Pisogne. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła wizyta w prehistorycz-
nym parku w Capo di Ponte, gdzie uczniowie podziwiali ryty naskalne. 
Nie zabrakło okazji do integracji i wspólnej zabawy podczas zajęć pla-
stycznych w szkole oraz na tradycyjnej już dyskotece „pizza party”. Nasi 
uczniowie poznawali inną kulturę, tradycję, szlifowali swoje umiejętności 
językowe. Zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. 

Z Pisogne do Słomczyna
Młodzież ze szkoły Istituto Comprensivo w Pisogne z rewizytą przy-
jechała w październiku. Polscy uczniowie z wielką przyjemnością za-
prosili zagranicznych kolegów do swoich domów i pokazali im polską 
kulturę. Uczniowie szkoły partnerskiej zobaczyli Muzeum Pałacu Jana 
III Sobieskiego w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” 
i Zamek Królewski. Spacerowali po Starym Mieście, mijając urokliwe war-
szawskie kamienice. Mieli także okazję podziwiać Łazienki Królewskie. 
Jednym z punktów programu była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, 
gdzie mogli odkrywać tajemnice natury i samodzielnie przeprowadzać 
doświadczenia. Równie ciekawe były warsztaty w Pijalni Czekolady We-
del – uczniowie dowiedzieli się tam, jak powstaje czekolada, i mogli jej 
skosztować. 21 października młodzież gościła w Urzędzie Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, gdzie została serdecznie przyjęta przez burmistrza 
Kazimierza Jańczuka.  
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Międzynarodowo w „piątce” 
Konstancińska Szkoła Podstawowa Integracyjna  
nr 5 nawiązała współpracę ze szkołami w Ameryce 
Północnej, Nigerii i Wielkiej Brytanii. Uczniowie 
wspólnie ze swoimi zagranicznymi kolegami 
realizują wiele ciekawych projektów, dzięki którym 
uczą się m.in. języka angielskiego. 

Uczniowie prezentują kolorowe kartki, które otrzymali od 
swoich kolegów z Kenneth Coombs School, fot. A. Halicka

Oto tegoroczni laureaci nauczycielskich oscarów rozdanych z okazji Dnia Nauczyciela, 
fot. M. Kozicka 

Nauczycielskie oscary rozdane 
W Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
rozdano nauczycielskie oscary. 

Nagrody dla wyróżniających się 
nauczycieli, pedagogów i pracow-
ników administracji to pomysł 
uczniów. Gala odbyła się w szkol-
nej sali gimnastycznej. – Życie to 
film, szkoła to plan filmowy, a na-
uczyciele i uczniowie to aktorzy, 
którzy wspólnie odgrywają role 
zapisane w scenariuszu – pod-
kreślił prowadzący ceremonię 
Tomasz Malinowski, uczeń klasy 
VIII.

W tym roku największą sta-
tuetkę otrzymał Artur Krasow-
ski, dyrektor SPI nr 5, za mądre 
i pomysłowe kierowanie szkołą. 
Oscary otrzymali także pracow-
nicy administracji, którzy z dumą 
odbierali nagrody. Na zakończenie 
wystrzeliło confetti, a z głośników 
popłynęła piosenka zespołu Qu-
een „We are the champions”.

/ OŚWIATA / / OŚWIATA /

We wrześniu z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki 
„piątka” podjęła szereg działań ze szkołą Kenneth Co-
ombs School z Mashpee w stanie Massachusetts w USA. 
Zwieńczeniem projektu była wymiana za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej własnoręcznie wykonanych prac 
uczniów, w których dzieci zachęcały swoich rówieśni-
ków zza oceanu do podejmowania pozytywnych działań. 
Kontakt z młodymi Amerykanami okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Uczniowie i nauczyciele już przygotowują 
się do kolejnego wspólnego projektu. Ameryka Północna 
nie jest jedynym kontynentem, który został wirtualnie 
„odwiedzony” przez młodzież ze SPI nr 5. Do grona part-
nerów konstancińskiej placówki dołączyła także szkoła 
podstawowa z miejscowości Abeokuta w Nigerii. Ucznio-
wie spotkali się już dwa razy podczas wideokonferen-
cji poświęconych zagadnieniom empatii i działalności 
w środowisku lokalnym. Takie spotkania są niezwykle 
ważne, ponieważ dają możliwość kontaktu z autentycz-
nymi mieszkańcami odległych krajów i zweryfikowania 

stereotypów oraz zachęcają do nauki języka angiel-
skiego. Szkoła prowadzi także współpracę z młodym 
studentem prawa z Anglii, Frazerem. Uczniowie na-
grywają filmiki autoprezentacyjne i piszą do niego 
listy. On również tworzy, specjalnie dla uczniów SPI 
nr 5, materiały po angielsku. Uczniowie są zachwy-
ceni i zmotywowani. Bardzo się angażują. Widzą sens 
uczenia się języka angielskiego i mogą od razu zasto-
sować w praktyce to, czego się do tej pory nauczyli. 
Dodatkowo chcą poznawać nowe zwroty i słowa, by 
przekazać Anglikowi jak najwięcej informacji o sobie 
i o swojej szkole. 
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Do konkursu zorganizowanego 
w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” przystąpiło kilkadziesiąt 
szkół i przedszkoli. „Trójkę” zgło-
siła do niego Marzena Kurchan – 
koordynatorka akcji i nauczycielka 
SP nr 3. Placówka bardzo aktywnie 
uczestniczy w kampanii. Przez cały 
rok szkolny 2018/2019 organizo-
wane były spotkania dla uczniów 
z rodzicami, aktorami, pracow-
nikami oświaty, władzami gminy 
i sportowcami. Działania te zostały 
dostrzeżone i docenione. Szkoła 
otrzymała nagrodę za najlepiej 
przeprowadzoną akcję. Serdecznie 
gratulujemy.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały kominiarzy, fot. A. Brzezińska

Szkoła za udział w akcji otrzymała nagrodę, fot. SP nr 3

Szkoła otrzymała nagrodę za udział w akcji
Konkurs na najlepiej przeprowadzoną akcję „Cała Polska czyta dzieciom” rozstrzygnięty.  
Nagrodę za rok szkolny 2018/2019 otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. 

Ważna ekologiczna edukacja dzieci
Konstanciński magistrat dba o edukację ekologiczną najmłodszych mieszkańców gminy. Dlatego do 
szkół podstawowych powróciły spektakle, a przedszkola odwiedzili kominiarze. Wszystko po to, aby 
przypomnieć dzieciom, jak dbać o przyrodę. 

Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta i Gminy Konstan-
cin-Jeziorna po wakacyjnej prze-
rwie zorganizował w gminnych 
szkołach podstawowych kolejny 
cykl przedstawień ekologicznych. 
Spektakle edukacyjne w formie 
bajki o Niegrzecznej Królewnie 
i Smoku, który zmienił się w Smog, 
wyjaśniły dzieciom, dlaczego pa-
lenie papierosów jest szkodliwe 
dla zdrowia, w jaki sposób samo-
chody zanieczyszczają powietrze, 
dlaczego w piecach i kominkach 
należy palić tylko dobrej jakości 
opałem, jak prawidłowo używać 
ładowarek do laptopów i telefo-
nów oraz gdzie należy wyrzu-
cać niepotrzebne rzeczy. Dzieci 
przyjęły spektakle z dużym en-
tuzjazmem. Z zaangażowaniem 
przeżywały historie rozgrywa-
jące się na scenie, włączały się 
w śpiewanie piosenek i obiecały 
dbać o powietrze, by wszystkim 
służyło jak najlepiej. Edukacja 
ekologiczna prowadzona jest 

również w gminnych przedszkolach. W październiku wszystkie cztery 
placówki odwiedzili członkowie warszawskiego oddziału Krajowej Izby 
Kominiarzy: Mirosław Antos, Adrian Reda, Paweł Czuba i Marek Mitas. 
Wśród tych niecodziennych gości był też czeladnik kominiarski, Mate-
usz Antos. Dzieci podczas spotkania dowiedziały się, na czym polega 
praca kominiarza. Mogły obejrzeć stroje, w których pracują kominiarze, 
oraz narzędzia potrzebne do wykonywania tego zawodu. Stanowiło to 
też doskonałą okazję do uświadomienia najmłodszym, jak ważne jest 
dbanie o czyste powietrze i tym samym o przyszłość naszej planety. 
Nie było to pierwsze i z pewnością ostatnie takie spotkanie w gminnych 
przedszkolach.

/ OŚWIATA / / OŚWIATA /
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Wizyta uczniów z Hranic 
W połowie października naszą gminę odwiedziła grupa uczniów z Czech. Goście z Hranic, miasta 
partnerskiego Konstancina-Jeziorny, spotkali się ze swoimi rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej nr 1, 
a także zwiedzili konstanciński ratusz i Park Zdrojowy.

Czeskie Hranice od 2006 r. są miastem partnerskim Kon-
stancina-Jeziorny. W ramach współpracy 16 października 
nasze miasto odwiedziła grupa 15 uczniów ze szkoły 
podstawowej Drahotuše wraz z dwojgiem nauczycieli 
i dyrektorem placówki. Czescy uczniowie przyjechali do 
Polski na kilkudniową wycieczkę. Jej miejscem docelo-
wym była Warszawa, ale na jeden dzień goście postano-
wili zawitać także do naszego miasta. Tutaj odwiedzili 
Szkołę Podstawową nr 1, gdzie spotkali się ze swoimi 
rówieśnikami, a następnie wzięli udział w zajęciach edu-
kacyjnych. Po obiedzie dzieci odwiedziły Urząd Miasta 
i Gminy, gdzie przyjął je Kazimierz Jańczuk, burmistrz 
Konstancina-Jeziorny. Po krótkim powitaniu i przed-
stawieniu zadań samorządu gminnego grupa zwiedziła 
magistrat. Następnie goście z Czech ruszyli z przewodni-
kiem na wycieczkę po najbardziej urokliwych miejscach 
naszego miasta.

Pamiątkowe zdjęcie z wizyty w ratuszu, fot. G. Żurawski

W Indiach uczniowie zwiedzili jeden z siedmiu cudów świata 
– kompleks budowlany Tadż Mahal, fot. archiwum szkoły

Uczniowie podróżują po świecie
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie poznają świat. W październiku odwiedzili 
Maltę i Indie. Dzięki takim wyprawom dzieci i młodzież uczą się języka angielskiego. Poznają też kul-
turę i obyczaje różnych krajów.

Podróże kształcą. Doskonale o tym wiedzą w kon-
stancińskiej „jedynce”, której uczniowie – w ramach 
współpracy z innymi szkołami – podróżują po całym 
świecie. W połowie października 10-osobowa grupa 
młodzieży z klas ósmych poleciała wraz z nauczycie-
lami na Maltę, aby tam doskonalić swoje umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim. Uczniowie 
uczęszczali na zajęcia do szkoły językowej w Swieqi. 
Ćwiczyli swoje umiejętności komunikacyjne w kon-
taktach z rodzinami, u których mieszkali, podczas 
wycieczek, słuchając anglojęzycznego przewodnika, 
a także w codziennych sytuacjach, np. robiąc drobne 
zakupy, kupując pamiątki. Oprócz nauki był też czas 
na przyjemności: zwiedzanie średniowiecznego mia-
sta Mdina oraz stolicy Malty – Valletty.  Pełna relaksu 
i słońca była też wycieczka na wyspę Comino i po-
byt na Błękitnej Lagunie. Wycieczką życia dla wielu 
uczniów była także podróż do Azji Południowej.  
18 października w ramach wymiany międzyszkolnej 
z Ridge Valley School w Gurgaon do Indii poleciało  
11 uczniów. Dwa tygodnie minęły bardzo szybko, tym 
bardziej że gospodarze zadbali o bogaty program 
pobytu. Liczne wycieczki – m.in. do Dżajpuru, Agry 
i New Delhi – zwiedzanie słynnego Tadż Mahal, kom-
pleksu budowli obronnych i pałacowych Fortu Amber 
czy meczetu Kutb Minar; wspólne zajęcia w indyjskiej 

szkole oraz udział w święcie diwali – nie pozwalały 
się nudzić nawet przez chwilę. Uczniowie „jedynki” 
wrócili do domów bogatsi o nowe wrażenia, przy-
jaźnie i wiedzę, a sam wyjazd był wspaniałą lekcją 
tolerancji i otwartości.

/ WYDARZENIA /
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Jubileusz urzeckich seniorów 
Koło Seniora Wsi Nadwiślańskich i zespół śpiewaczy Łurzycanki istnieją już 10 lat.  
Z tej okazji 16 listopada w świetlicy wiejskiej w Czernidłach zorganizowano jubileuszowe obchody.  
Były gratulacje i mnóstwo życzeń. Wręczono też okolicznościowe statuetki.

Na początek trochę historii. Dzia-
łalność Koła Seniora Wsi Nadwi-
ślańskich – Czernidła, Gassy i Łęg 
rozpoczęła się 27 października 
2009 r. Tego dnia odbyło się zebra-
nie założycielskie. Od tego czasu 
wiele się wydarzyło. 

Dla lokalnej społeczności
Dziś koło liczy 30 członków i mimo 
upływających lat seniorzy aktyw-
nie działają na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Każdego roku organizują 
imprezy dla mieszkańców, takie jak 
dzień seniora czy dzień osób niepeł-
nosprawnych. Nie zapominają też 
o tych, którzy z różnych przyczyn 
wymagają pomocy i wsparcia – szy-
kują dla nich paczki żywnościowe, 
pomagają w przygotowywaniu 
świątecznych potraw, odwiedzają 
osoby samotne i schorowane, zda-
rza się także pomoc w transporcie 
do lekarza czy w zakupie lekarstw. 
Taka prawdziwie sąsiedzka pomoc. 

Łurzycanki
Równolatkiem nadwiślańskiego 
koła jest działający przy nim zespół 
śpiewaczy Łurzycanki. Powstał on 
na bazie wcześniej istniejących ze-
społów Gassowianki i Łęgowianki, 

To m.in. właśnie dzięki seniorom z Koła Seniora Wsi Nadwiślańskich  
i Łurzycankom na nowo odrodziły się urzeckie kultura i tradycja, fot. A. Piętka

które działały przy kołach gospodyń wiejskich założonych w 1957 r. – Do 
założenia zespołu zmobilizował nas ówczesny dyrektor Konstancińskiego 
Domu Kultury – wspomina Marianna Wencławiak, przewodnicząca Koła 
Seniora Wsi Nadwiślańskich. – Zachwyciły go tradycyjne piosenki, które 
śpiewałyśmy na którymś ze spotkań.

Taki był początek Łurzycanek. W kolejnych latach dzięki pomocy  
dr. Maurycego Stanaszka, etnografa i fascynata Urzecza, zrekonstru-
owano tradycyjne stroje, a dofinansowanie uzyskane z gminy Kon-
stancin-Jeziorna i Fundacji Szerokie Wody pozwoliło je uszyć. Ponadto 
konstanciński magistrat i Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego sfinansowały wydanie płyty i śpiewnika „Ze śpiewem i tańcem 
na Urzeczu”. Łurzycanki w swoich strojach są swoistą wizytówką naszej 
gminy. Panie m.in. kilkakrotnie uczestniczyły w dożynkach wojewódzkich 
oraz prezydenckich w Spale. 

Jubileuszowe spotkanie
Seniorzy z Czernideł, Gassów i Łęgu ze śpiewem na ustach swój jubile-
usz świętowali 16 listopada. W świetlicy wiejskiej spotkali się członko-
wie Koła Seniora nr 11 Wsi Nadwiślańskich i zespołu Łurzycanki oraz 
zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Kazimierza Jańczuka, 
burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna, i jego zastępcy – Ryszarda Ma-
chałka. Do Czernideł przyjechali także przewodniczący konstancińskich 
kół seniora. Wszystkim udzieliła się podniosła atmosfera uroczystości. 
Były wspomnienia i wiele wzruszeń. Nie zabrakło podziękowań i życzeń 
dalszych długich lat działalności w zdrowiu i radości życia. Seniorzy 
otrzymali również pamiątkowe statuetki, które wręczyli przedstawiciele 
konstancińskiego samorządu. Całość zakończyło wspólne biesiadowanie.

/ WYDARZENIA /

Burmistrz Kazimierz Jańczuk wraz z Przewodniczącą Koła Seniora nr 11  
Marianną Wencławiak wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz statuetki,  
fot. A. Piętka
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Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego w ubiegłym roku 
obchodziło 30-lecie swojej działalności. Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu przypominamy naszym 
czytelnikom jego bogatą historię.

Zaczęło się 28 lipca 1988 r. Tego dnia grono osób, którym 
dobro naszego uzdrowiska leży na sercu, pragnąc ocalić 
od zapomnienia jego piękne tradycje i kierując się chęcią 
ocalenia pozostałości jego dawnej urody, zachowania 
przyrody i zabytków oraz intencją zadbania o jego dalszy 
harmonijny rozwój, powołało Towarzystwo Miłośników 
Piękna i Zabytków Konstancina. Na patrona wybraliśmy 
Stefana Żeromskiego, który w willi Świt spędził ostatnie 
lata swego życia, a o Konstancinie pisał: „żadne Capri, 
żadne Nervi, żadna Nicea nie pachną tak jak Konstancin”. 
Prezesem honorowym Towarzystwa została Monika 
Żeromska, córka pisarza.

Lata działalności
Będąc wierne powyższemu przesłaniu, Towarzystwo 
przez ponad 30 lat występowało na rzecz zachowania 
statusu uzdrowiskowego gminy Konstancin-Jeziorna, 
jej walorów przyrodniczych i balneologicznych, dzie-
dzictwa kulturowego, w tym zabytkowych willi kon-
stancińskich, oraz pamięci o ludziach, którzy tu żyli oraz 
tworzyli historię i legendę tego miejsca. W 1990 r. Towa-
rzystwo podarowało gminie herb Konstancina-Jeziorny 
autorstwa Juliana Henisza. W tym samym roku z wnio-
sku Towarzystwa część Konstancina-Jeziorny, jako ze-
spół urbanistyczno-architektoniczny, została wpisana 
do rejestru zabytków. W latach następnych wpisem ob-
jęto część budynków Fabryki Papieru, osiedle robotnicze 
w Mirkowie oraz zabytkowe wille. Z udziałem Towarzy-
stwa wojewódzki konserwator zabytków objął wpisem 
do rejestru 53 obiekty zabytkowe. W obronie uzdrowiska 
Konstancin-Jeziorna i pozostawienia go w grupie uzdro-
wisk narodowych występowaliśmy do wszystkich decy-
dentów, łącznie z premierem Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niepokój o przyszłość 
Wspólnie z władzami samorządowymi gminy i powiatu 
byliśmy przeciwni prywatyzacji spółki Uzdrowisko Kon-
stancin-Zdrój. Dzisiaj nadal jesteśmy zaniepokojeni dal-
szym jego losem. Bliskość Warszawy rodzi m.in. chęć 
nadmiernej urbanizacji, nasilonego ruchu samochodo-
wego, co zagraża walorom balneoklimatycznym. Nie-
pokój budzi degradacja lecznictwa uzdrowiskowego. 
Likwidacja tradycyjnych profili leczniczych, niekorzystna 

dla pacjentów zmiana lokalizacji zakładów leczniczych, 
ograniczone lecznictwo ambulatoryjne, w tym oparte na 
solance konstancińskiej, powodują, że rodzi się pytanie 
o dalsze losy uzdrowiska i jego przyszłość.

Działalność kulturalna
W sferze działalności kulturalnej Towarzystwo było or-
ganizatorem bądź współorganizatorem wielu spotkań 
poświęconych historii i ludziom Konstancina: Stefanowi 
Żeromskiemu i jego rodzinie, Wacławowi Gąsiorow-
skiemu, innym pisarzom i twórcom, ludziom służby zdro-
wia oraz dawnym posesjonatom konstancińskim, a także 
corocznych Zaduszek Konstancińskich, poświęconych 
tym, którzy odeszli. Byliśmy współorganizatorami m.in. 
Festiwalu Otwarte Ogrody w uzdrowisku Konstancin-
-Jeziorna oraz Wirtualnego Muzeum Konstancina. Za 
swoją działalność Towarzystwo i jego członkowie zo-
stali odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego honorową odznaką Zasłużony dla Kultury 
Polskiej i Za Opiekę nad Zabytkami, medalem Pro Maso-
via przez marszałka województwa mazowieckiego oraz 
licznymi uhonorowaniami przez władze samorządowe 
gminy i powiatu oraz Konstanciński Dom Kultury.

Wyjątkowe publikacje
Towarzystwo wydało kilka publikacji o Konstancinie-
-Jeziornie i uzdrowisku oraz księgę pamiątkową z okazji 
25-lecia istnienia. Konstancin jest miejscem o wyjątko-
wym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym. Dzisiaj 
mamy moralny obowiązek chronić to wspólne dobro. 
W Wirtualnym Muzeum Konstancina zostały zgroma-
dzone cenne dary mieszkańców, w tym Towarzystwa, 
dokumentujące naszą przeszłość. Są chętni do przeka-
zania kolejnych pamiątek, pod warunkiem że znajdzie 
się godne miejsce do ich prezentacji. Mimo starań Kon-
stancin-Jeziorna nadal nie ma muzeum na miarę jego do-
robku i wielkości. Mija czas, kolejne rocznice, odchodzą 
ludzie, a wraz z nimi wspomnienia i materialne pamiątki. 
Obyśmy zdążyli zachować po nich pamięć.

// dr n. med. Czesława Gasik,  
zarząd i członkowie Towarzystwa

/ OCHRONA ŚRODOWISKA /

30 lat minęło jak jeden dzień
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27 listopada odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której gościem był Maciej 
Gąsiorowski, stryjeczny wnuk Wacława Gąsiorowskiego. Na zdjęciu w towarzystwie 

Czesławy Gasik (z lewej) i Hanny Winogrodzkiej-Szaflik z TMPiZ Konstancina,  
fot. archiwum prywatne

W 2019 r. mija 150. rocznica urodzin i 80. śmierci Wacława Gąsiorowskiego, wybitnego pisarza  
i ostatniego przed II wojną światową sołtysa Konstancina-Jeziorny. O niezwykłym życiu społecznika 
i honorowego obywatela naszego miasta można się dowiedzieć z biogramu opracowanego przez Hannę 
Winogrodzką-Szaflik, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina. 

Pamięci Wacława Gąsiorowskiego

Wacław Gąsiorowski urodził się 
27 czerwca 1869 r. w Warszawie. 
Młody Gąsiorowski pisał począt-
kowo pod pseudonimem Wiesław 
Sclavus,  szybko jednak został zde-
konspirowany przez żandarmerię 
carską i musiał uciekać z zaboru 
rosyjskiego do Lwowa, który był 
pod zaborem austriackim. Tak roz-
poczęła się jego 30-letnia tułaczka 
po świecie. Przebywał we Francji, 
Hiszpanii, Szwajcarii i Stanach Zjed-
noczonych. Jego dorobek naukowy 
liczy kilkadziesiąt utworów, przede 
wszystkim historycznych, najbar-
dziej znana jest powieść „Huragan”.

Powrót do Polski
Kiedy w 1917 r. prezydent Francji Po-
incare wydał dekret zezwalający na 
formowanie się, na jej terytorium, 
Armii Polskiej, Wacław Gąsiorow-
ski zaciągnął się jako jeden z pierw-
szych i wszedł do sztabu generała 
Archinarda, początkowo jako po-
rucznik, awansując następnie na 
stopień kapitana. Na stałe powrócił 
do Polski w 1930 r. Po osiedleniu się 
w Konstancinie pp. Asta i Wacław 
Gąsiorowscy zamieszkali w willi 
Ukrainka. Wkrótce pisarz zaanga-
żował się w życie konstancińskiej 
społeczności. Jego działalność spo-
łeczna była postrzegana bardzo 
pozytywnie, był osobą, do której 
zwracali się mieszkańcy, aby roz-
sądzić sporne, lokalne sprawy. 

Społecznik
Pod koniec 1936 r. został sołtysem 
gromady Konstancin w gminie 
Skolimów-Konstancin, powiatu 
warszawskiego. Sołectwo liczyło 
wówczas około 700 mieszkańców 
zamieszkałych w 50 domach. Funk-
cję tę pełnił honorowo, bez wyna-
grodzenia. Urząd sołtysa mieścił 
się w willi pani Krzeczkowskiej, 
przy ul. Warszawskiej. Gąsiorow-
ski jako sołtys troszczył się o racjo-
nalną rozbudowę architektoniczną, 

zakładanie wodociągów, sieci elektrycznej, karczowanie lasu, urządzanie 
parku, plaży, był zaangażowany we wszystkie sprawy społeczne. Wystąpił 
ze społeczną inicjatywą powołania Komitetu Obywatelskiego Pożyczki 
Inwestycyjnej w Skolimowie. Zmierzał do większego  usamodzielnienia się 
Konstancina  jako autonomicznej jednostki samorządowej – Rzeczpospolitej 
Konstancińskiej. W 1937 r. zorganizował jubileusz 40-lecia Konstancina,  
był inicjatorem postawienia pomnika głazu w Parku Zdrojowym w celu 
uczczenia jego założyciela Witolda hr. Skórzewskiego. Opracował statut 
uzdrowiska. W 1938 r. doszło do wydarzeń niezmiernie miłych dla pisarza. 
W kwietniu najsłynniejsza filmowa wytwórnia świata Metro-Goldwyn-
-Mayer w Hollywood zekranizowała jego powieść „Pani Walewska”. 

Niespodziewana śmierć
Pod koniec czerwca 1939 r. Wacław Gąsiorowski uroczyście obchodził swoje 
70. urodziny. Cała społeczność Konstancina życzyła mu zdrowia i pomyślno-
ści. To były jedne z ostatnich spokojnych dni w uzdrowisku. Pisarz boleśnie 
przeżył wybuch II wojny światowej. Trudno mu było pogodzić się z tym, że 
lata pracy i walki o niepodległość znów idą na marne. Gnębiła go niepewność 
jutra, lęk o najbliższych i bezsilność wobec najeźdźcy. Wkrótce poczucie 
klęski i rozliczne obowiązki nałożone na sołtysa przez okupanta sprawiły, 
że Gąsiorowski podupadł na zdrowiu. Zmarł niespodziewanie 30 paździer-
nika 1939 r. w wieku 70 lat. Uroczysty pogrzeb odbył się 3 listopada 1939 
r. Kondukt wyruszył z willi Ukrainka na cmentarz w Skolimowie. Trumna, 
spowita historycznym sztandarem z Białym Orłem, w asyście dwu księży 
z Konstancina i Skolimowa, niesiona była przez przyjaciół i mieszkańców. 
Pogrzeb stał się  manifestacją patriotyzmu w Konstancinie. W roku 1969, 
w 100. rocznicę urodzin pisarza, ul. Oborska na Królewskiej Górze w Kon-
stancinie została przemianowana na ul. Wacława Gąsiorowskiego. 10 lipca 
2009 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa 
Wacławowi Gąsiorowskiemu.

// dr n. med. Hanna Winogrodzka-Szaflik
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Tak świętowaliśmy  
niepodległość

/ FOTORELACJA /

11 listopada mieszkańcy gminy 
Konstancin-Jeziorna uroczyście 
obchodzili Narodowe Święto 
Niepodległości. Były pokazy 
kawalerzystów, sportowa rywalizacja, 
gra terenowa, degustacja grochówki  
i wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych.

Gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęły się mszą 

świętą w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Po 

nabożeństwie delegacje 
przemaszerowały kolejno przed 

pomniki: katyński, poległych żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych 

z Samodzielnego Batalionu  
im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego 

i mieszkańców Jeziorny poległych 
w latach 1918–1921, gdzie złożyły 

kwiaty. Dodatkowo w miejscu pamięci 
przy ul. Warszawskiej odczytany został 

apel poległych, fot. A. Piętka

W 29. Biegu Niepodległości  
wzięło udział 250 zawodników.  
Do mety, zlokalizowanej w Parku 
Zdrojowym, jako pierwszy dotarł 
Bartosz Kucharski.  
Drugi był Piotr Szczepański,  
a trzeci – Dawid Szymański. 
Wśród kobiet najszybsza,  
podobnie jak w ubiegłym roku, 
była Aleksandra Płocińska. 
Drugie miejsce zajęła 

Anna Górnicka-Antonowicz,  
a trzecie – Aleksandra Golon. 
Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali medale, a najszybsi 
– puchary i nagrody, 
ufundowane przez sklep 
Decathlon, które wręczyli 
burmistrz Kazimierz Jańczuk, 
jego zastępca Dariusz Zieliński 
i Jolanta Urbańska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, fot. A. Piętka 

Po zakończeniu głównego biegu parkowymi alejkami 
ścigali się najmłodsi: na 100 m dzieci w wieku 2–5 lat, 
na 400 m dzieci w wieku 6–10 lat i na 800 m młodzież 

w wieku 11–15 lat. Także tutaj frekwencja dopisała. 
W zmaganiach wzięło udział łącznie 400 osób. 

W poszczególnych 
kategoriach najszybsi 

byli: Aurelia 
Michnowska, Lena 
Dóraj, Jan Koziara, 

Zuzanna Biedrzycka 
i Stanisław Żegnałek. 

Młodzi sportowcy 
w nagrodę otrzymali 

puchary oraz gry 
edukacyjne i planszowe, 

fot. A. Piętka

W pobliżu 
Hugonówki stanął 

obóz wojsk polskich, 
w którym dla 
mieszkańców 

przygotowano  
m.in. pokaz broni  

i strojów z różnych 
epok, majdan 

szermierczy  
i strzelnicę,  

fot. A. Piętka

W Parku Zdrojowym 
przez cały dzień 
trwał piknik 
historyczny. 
Na polanie 
w parku Ikara odbył 
się widowiskowy 
pokaz kawaleryjski, 
fot. A. Piętka

Harcerze z Uroczyska 
Konstancin przygotowali grę 

terenową, w której udział 
wzięło blisko 200 osób,  

fot. A. Piętka

Wspólnie z Zawodową 
Orkiestrą Wiatrową 

można było pośpiewać 
pieśni patriotyczne  

i żołnierskie. Była też 
degustacja grochówki  
– w niespełna godzinę 

wydano blisko 700 porcji. 
Na pikniku nie zabrakło 
też Ochotniczej Straży 

Pożarnej z Bielawy, która 
prezentowała sprzęt  

i nowy wóz bojowy,  
fot. A. Piętka

Wspólne 
świętowanie 
zakończył koncert 
w Konstancińskim 
Domu Kultury 
pt. „Powidoki 
niepodległości”. 
Po muzycznej uczcie 
wszyscy zebrani 
wznieśli toast 
za ojczyznę, 
a burmistrz 
Kazimierz Jańczuk 
częstował 
niepodległościowym 
tortem, 
fot. KDK
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Nowe książki konstancińskich pisarek
Nie tylko dawniej w Konstancinie-Jeziornie mieszkali znani literaci. Także obecnie z naszą gminą 
związani są autorzy współczesnych polskich powieści. Na rynek księgarski trafiły właśnie dwie 
interesujące pozycje – „Sekrety pani pułkownikowej” pióra Doroty Ponińskiej i „Naprawdę jaki jesteś” 
Agnieszki Walczak-Chojeckiej.

Konstancin-Jeziorna i jego okolice od zawsze był praw-
dziwą mekką dla literatów. Tutaj bywali, mieszkali i two-
rzyli m.in. Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Wacław 
Gąsiorowski czy Michał Choromański. Także współ-
cześnie nasze uzdrowisko przyciąga ludzi pióra. Z Kon-
stancinem-Jeziorną związane są pisarki Dorota Ponińska 
i Agnieszka Walczak-Chojecka.

Czarnów zachwycił
Mieszkająca od 20 lat w gminie Konstancin-Jeziorna Do-
rota Ponińska jest autorką trzytomowej sagi historycznej 
„Podróż po miłość” oraz zapoczątkowującej nowy cykl 
książki „Sekrety pani pułkownikowej”. – Kiedy w połowie 
lat 90. planowaliśmy z mężem zakup działki i budowę 
domu, zaczęliśmy poszukiwania od Czarnowa – wspo-
mina Dorota Ponińska. 

– Przyjechaliśmy tu zimą i tak się zachwyciliśmy po-
krytą śniegiem, piękną polaną otoczoną lasem, że nie 
szukaliśmy innego miejsca i zdecydowaliśmy, że tu wła-
śnie chcemy zamieszkać.

Jak podkreśla pisarka, nigdy nie żałowała tego wyboru. 
Pani Dorota docenia tutejsze artystyczne tradycje, urok 
architektury, leśno-parkowy charakter miasta i dosko-
nałe położenie Konstancina-Jeziorny. I choć za najwięk-
szy jego atut uważa piękny i pełen atrakcji Park Zdrojowy, 
to w najnowszej książce „Sekrety pani pułkownikowej” 
zabiera czytelników na przechadzkę po międzywojennej 
Warszawie, zwanej Paryżem Północy. Autorka w swojej 
powieści w plastyczny sposób kreśli świat pełen kon-
trastów – od wielkiego blichtru po przerażającą nędzę, 
a czytelnik razem z bohaterami opowieści odbywa swo-
istą podróż w czasie. Powieść „Sekrety pani pułkowni-
kowej” w księgarniach dostępna jest od 16 października.

Po sąsiedzku  
Podobnie jak Dorota Ponińska swoją przygodę z na-
szą gminą rozpoczęła Agnieszka Walczak-Chojecka, 
która od 18 lat mieszka po sąsiedzku – w Chylicach. 
– Po wielu poszukiwaniach stanęliśmy z mężem na te-
renie dawnego niewielkiego sadu w Chylicach, który 
był na sprzedaż – wspomina Agnieszka Walczak-Cho-
jecka. – Spojrzeliśmy na siebie porozumiewawczo, bo 
oboje poczuliśmy, że to właśnie jest nasze miejsce 
na ziemi.

Pisarka przyznaje, że Konstancin-Jeziorna jest 
bliski jej sercu. Uwielbia spacery z mężem i córką 
uliczkami pomiędzy starymi drzewami i pięknymi 
domami owianymi tajemnicą historii. Bardzo lubi 
także Park Zdrojowy, który uważa za jeden z najpięk-
niejszych w Polsce. Co ciekawe, w swojej najnowszej, 
a ósmej w kolejności powieści, „Naprawdę jaki jesteś”, 
część akcji autorka umiejscowiła właśnie w Konstan-
cinie, pod koniec lat 30. XX w. Zainspirowały ją do 
tego wystawa fotografii znamienitych rodzin i ich 
willi, którą można było oglądać w Parku Zdrojowym, 
oraz Wirtualne Muzeum Konstancina. W swoich po-
wieściach autorka lubi splatać dzieje całkowicie fik-
cyjnych bohaterów z losami autentycznych postaci. 
Część akcji nowej książki rozgrywa się w konstanciń-
skim domu rodzinnym jednej z głównych bohaterek 
powieści, spokrewnionej z rodziną znanych browar-
ników Machlejdów, a ojciec głównego bohatera jest 
byłym zarządcą w majątku Potulickich.

– „Naprawdę jaki jesteś” to poruszająca historia 
człowieka zagubionego między sobą a sobą – dodaje 
Agnieszka Walczak-Chojecka. – Jak twierdzą czytel-
nicy, niebezpiecznie wciągająca. To mój głos w dys-
kusji na temat tolerancji. 

Książka swoją premierę miała 30 października. 
Zapraszamy do księgarń.Dorota Ponińska 27 października w Hugonówce opowiadała  

o swojej najnowszej powieści, „Sekrety pani pułkownikowej”,  
fot. archiwum autorki

Na kartach powieści autorstwa Agnieszki Walczak-Chojeckiej 
opisane są m.in. dawne uzdrowisko Konstancin i mieszkające  

w nim zacne rodziny, fot. archiwum autorki
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Lodowisko znów zaprasza 
Po kilkumiesięcznej przerwie znów będzie można pojeździć na łyżwach w Parku Zdrojowym. Otwarcie 
lodowiska już 15 grudnia o godz. 16.00. Zapraszamy.

Lodowisko znajdziecie w stałym miejscu, czyli na placu 
przy konstancińskim amfiteatrze. Obiekt zostanie udo-
stępniony dla wszystkich już 15 grudnia. Na rozpoczę-
cie nowego sezonu Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Konstancinie-Jeziornie przygotował sporo atrakcji. 
W programie imprezy, która rozpocznie się o godz. 16.00, 
m.in.: rewia na lodzie pt. „Świąteczna opowieść, czyli jak 
Mikołaj został Mikołajem” w wykonaniu profesjonalnych 
łyżwiarzy wyczynowych z Towarzystwa Łyżwiarstwa 
Figurowego Walley.

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia lodowiska są takie jak w ubiegłym 
sezonie. Na łyżwach można jeździć od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–21.00, w weekendy natomiast  
– w godz. 10.00–22.00 (z półgodzinnymi przerwami tech-
nicznymi). W okresie świąteczno-noworocznym obiekt 
będzie czynny: 
n 24 grudnia w godz. 10.00–16.00, 
n 25 i 26 grudnia w godz. 10.00–22.00,
n 31 grudnia w godz. 10.00–16.00,
n 1 stycznia w godz. 16.00–22.00.

Cennik biletów
Ceny biletów pozostaną bez zmian w stosunku do 
ubiegłorocznych. Dorośli za jednorazowy wstęp (sesja 
1,5-godzinna) na lodowisko zapłacą 5 zł, a uczniowie 
i studenci (po okazaniu ważnej legitymacji) – 3 zł. Bez-
płatnie z obiektu mogą korzystać dzieci i młodzież z kon-
stancińskich szkół:
n w ramach zajęć wychowania fizycznego 
     (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00),

n w okresie przerwy świątecznej 
      (od 23 do 31 grudnia w godz. 10.00–14.00),
n w okresie ferii zimowych (od 10 do 21 lutego, 
      pn.–pt., w godz. 10.00–14.00).

Bezpłatnie z lodowiska skorzystamy także 12 stycz-
nia podczas dnia otwartego z okazji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Wypożyczalnia sprzętu
Podobnie jak przed rokiem na miejscu wypożyczymy 
łyżwy, kask ochronny czy chodzik do nauki jazdy. Po-
nadto naostrzymy łyżwy i kupimy skarpetki jednora-
zowe. Każdego dnia jazdę umilać będzie nam muzyka. 
Zapraszamy!

Lodowisko będzie czynne do 29 lutego,  
fot. archiwum GOSiR 

/ SPORT I REKREACJA /

Zima w mieście na sportowo 
Chociaż do ferii pozostało jeszcze trochę czasu, warto już teraz pomyśleć, jak spędzić czas wolny  
od nauki z pożytkiem dla siebie. Z pomocą przychodzi Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Konstancinie-Jeziornie, który zaprasza na akcję „Zima w mieście 2020”. 

W akcji „Zima w mieście” mogą wziąć udział 
dzieci w wieku 8–12 lat – z zastrzeżeniem że 
są mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna. 

Ośrodek sportu jak co roku przy-
gotował ciekawą ofertę. Od 10 do  

21 lutego na uczniów szkół pod-
stawowych czekają zajęcia rekre-
acyjne, w tym: nauka popularnych 

dyscyplin sportowych, tory sprawno-
ściowe, gry, zabawy, a także ćwiczenia 
przy muzyce. Ponadto w planach są kon-
kursy i turnieje oraz wyjścia na lodowisko.  

To wszystko w godz. 9.00–15.00 w hali przy ul. Że-
romskiego 15 oraz na miejskim lodowisku w Parku 

Zdrojowym. Uczniowie będą pod opieką wy-
kwalifikowanej kadry instruktorów. Co ważne, 
udział w akcji jest bezpłatny. 
Jej uczestnicy płacą jedynie 

za obowiązkowy poczę-
stunek regeneracyjny. Zapisy 

w biurze GOSiR prowadzone 
będą na podstawie Konstanciń-
skiej Karty Mieszkańca od 7 do 
10 stycznia w godz. 8.30–16.00. 
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ŚWIĄTECZNE WARSZTATY RODZINNE 

SCIENCE IN ART/ART IN SCIENCE 
Wystawa

Najlepsze przedświąteczne warsztaty han-
dmade w mieście. Jak co roku spotykamy 
się w Hugonówce, żeby wspólnie przygo-
tować świąteczne dekoracje. Pamiętacie 
wielkie gwiazdy w skandynawskim stylu? 
Albo własnoręcznie przygotowane i ozdo-
bione torebki na prezenty? W tym roku 
będzie jeszcze ciekawiej i różnorodniej. 
Czekamy na was. Świąteczna atmosfera  
i kreatywna zabawa gwarantowane!

Wystawa jest owocem sympozjum, które odbyło się 
w lipcu 2019 r. w Wygrynach na Mazurach z inicja-
tywy Iwony Nowakowskiej-Skop, prezeski fundacji 
„Z Miłości do Sztuki” MiDoSzu. Przedstawione prace 
pokazywać będą wzajemne relacje między sztukami 
plastycznymi a naukami ścisłymi i techniką. Artyści 
zaprezentują obrazy i rzeźby, ale również prace wy-
konane w technikach własnych wykorzystujących 
najnowocześniejsze materiały i technologie, w tym 
nowe media. Dyskurs naukowy zostanie przełożony 
na wyraz plastyczny, wciągając widza w świat artysty-
-badacza otaczającej nas rzeczywistości.
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14 grudnia 15.00 KDK, ul. Mostowa 15

do 15 stycznia  KDK, ul. Mostowa 15

Interaktywny spektakl dla dzieci w wieku 4–12 lat. Mieszkańcy 
lodowej krainy: Pingwin Tup Tup, Łoś Anatol i Śnieżynka Mar-
celinka trafiają na folder zapraszający do ciepłych krajów, 
gdzie znajduje się... magiczny pył! Pył ten według legendy 
spełnia marzenia. Nasi bohaterowie decydują się na długą  
i niebezpieczną wyprawę, aby ziściły się ich pragnienia. Spek-
takl niesie ze sobą treść edukacyjną w zakresie ekologii. Uczy 
o konieczności zatroszczenia się o naturę jako wspólne dobro 
wszystkich stworzeń.

ZIMOWA KRAINA CZARÓW 

8 grudnia   16.00 KDK, ul. Mostowa 15

GRUDZIEŃ
> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ I WARSZTATÓW

4, 6, 11, 13, 17 i 20 grudnia, godz. 17.00
Klub Brydż 60+
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

4 grudnia, godz. 19.00
Klub Fotograficzny F8
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

5 grudnia, godz. 18.30
Klub Miłośników Kultury Francuskiej – „W cieniu francuskich katedr”
Gość spotkania: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

7 grudnia, godz. 17.00
 30-lecie Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina  
– spotkanie podsumowujące obchody
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

8 grudnia, godz. 16.00
Spektakl: „Zimowa kraina czarów” 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15
bilety: 20 zł – dzieci, 25 zł – dorośli

10 grudnia, godz. 18.00
Klub Historyczny: „Zbrodnia i kara nad Jeziorką”
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

12 grudnia, godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

15 grudnia, godz. 11.00–18.00
Jarmark świąteczny
Park Zdrojowy

14 grudnia, godz. 15.00
Świąteczne warsztaty rodzinne
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

17 grudnia, godz. 11.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, czesne za semestr – 60 zł

18 grudnia, godz. 11.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku – koncert kolęd
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, czesne za semestr – 60 zł

do 15 stycznia
Wystawa: „Art in science, science in art”
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

> STREFA CZYTELNICTWA
3 i 17 grudnia, godz. 8.00–18.00 

Bookcrossing – uwolnij książkę 
Biblioteka – Filia Grapa, ul. Sobieskiego 5, wstęp wolny
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Podczas 28. Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy zagra po to, zapewnić najwyższe standardy diagno-
styczne i lecznicze w dziecięcej medycynie zabiegowej. 
Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny, jak co roku, wezmą 
udział w wielkiej kweście na rzecz potrzebujących dzie-
ci. Nie zabraknie także finałowego koncertu, który 
odbędzie się w Hugonówce. Wystąpią lokalni artyści 
oraz znani goście zaproszeni na koncert. Wydarzenie 
zwieńczy tradycyjne światełko do nieba. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców o wielkich sercach. Nie może 
was zabraknąć!

12 stycznia   16.00 KDK, ul. Mostowa 15

5 stycznia   18.00 KDK, ul. Mostowa 15

5, 12 i 19 grudnia, godz. 14.00
Klub Zwolennicy Szachów 
Biblioteka – Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B, wstęp wolny

9 grudnia, godz. 17.00
 Koncert poetycki Kuby Michalskiego „Ballady Leonarda 
Cohena”
Biblioteka – Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B, wstęp wolny

> STREFA SPORTU I REKREACJI
8 grudnia, godz. 10.00

Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Tenisie Stołowym
Hala sportowa GOSiR, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta)
wpisowe: 10 zł – dzieci i młodzież, 20 zł – dorośli

14 grudnia, godz. 9.30
Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Badmintonie
Hala sportowa GOSiR, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta)
wpisowe: 10 zł – dzieci i młodzież, 20 zł – dorośli

15 grudnia, godz. 16.00
 Otwarcie lodowiska: rewia na lodzie pt. „Świąteczna opowieść, 
czyli jak Mikołaj został Mikołajem” – Towarzystwo Łyżwiar-
stwa Figurowego Walley
plac przy amfiteatrze, Park Zdrojowy

STYCZEŃ
> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ I WARSZTATÓW

3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31 stycznia, godz. 17.00 
Klub Brydż 60+
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

5 stycznia, godz. 18.00
Koncert noworoczny: Trebunie-Tutki
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, bilety – 60 zł

6, 13, 20 i 27 stycznia, godz. 18.00
Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

8 stycznia, godz. 19.00
Klub Fotograficzny F8
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

11 stycznia, godz. 11.00
Bal karnawałowy dla dzieci
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, bilet – 25 zł

12 stycznia, godz. 16.00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – koncert finałowy
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

W Hugonówce zabrzmią góralskie kolędy w wykonaniu mu-
zykującej od pokoleń rodziny z Białego Dunajca, która swoją 
twórczością podbija świat. Będzie wesoło, tanecznie, góralsko 
i świątecznie. Zespół koncertuje na największych festiwalach 
muzyki światowej w Europie, a także Azji i Ameryce Północnej, 
będąc ambasadorem Podhala i Polski. Charakterystyczne 
aranżacje zespołu opierają się na wykorzystaniu trady-
cyjnych instrumentów, skali góralskiej oraz specyficznym 
stylu wykonawczym. Rozpoznawalny w Europie styl zespołu 
ukształtowały z jednej strony muzyczne tradycje rodzinne  
i zamiłowanie do góralszczyzny, z drugiej – nowatorstwo 
i awangardowe podejście do własnego dziedzictwa. Trebu-
nie-Tutki mają na swoim koncie aż 30 płyt, wiele prestiżowych 
nagród oraz współpracę z licznymi artystami, m.in. Adrianem 
Sherwoodem z Londynu, jamajską grupą Twinkle Brothers, 
Urmuli Quintet z Gruzji, a także Wojciechem Waglewskim 
i Voo Voo.

TREBUNIE-TUTKI Koncert Noworoczny
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Pierwszy maraton fil-
mowy w 2020 r. zapo-
wiada się niezwykle 
interesująco. W Hugo-
nówce przypomnimy 
trochę klasyki amery-
kańskiego filmu. Zapra-
szamy na bezsenną noc 
z legendarną Marylin 
Monroe, ikoną kina  
i jedną z największych 
gwiazd Hollywood. To 
niepowtarzalna okazja, 
by na dużym ekranie zo-
baczyć trzy rewelacyjne 
filmy z jej udziałem, 
które zostały nakręcone 
w latach 50. – wyświe-
tlimy komedię, musical 
oraz thriller.

17 stycznia 19.00 KDK, ul. Mostowa 15

BEZSENNA NOC W HUGONÓWCE

Maraton filmowy z Marylin Monroe 

USŁYSZEĆ TANIEC

Widowisko różnych form stepowania: flamenco, stepu irlandz-
kiego, amerykańskiego, tańca współczesnego oraz muzyki eth-
nojazzowej granej na żywo. Barwny spektakl, w którym taniec 
jest częścią muzyki, a muzyka – tańca. Na scenie przenikają się 
zarówno różne kultury, jak i tradycja oraz współczesność. Projekt 
tworzą wybitni tancerze i muzycy, soliści widowisk w Europie i USA. 
Od premiery w 2014  r. odbyło się blisko 150 spektakli, pokazów  
i warsztatów w największych salach widowiskowych w całej Polsce.
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14 stycznia, godz. 11.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, czesne za semestr – 60 zł

14 stycznia, godz. 18.00
Klub historyczny
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

16 stycznia, godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

17 stycznia, godz. 19.00
Bezsenna noc w Hugonówce: „Maraton filmowy z Marylin Monroe”
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

18 stycznia, godz. 15.00
Warsztaty rodzinne
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, udział – 5 zł/os.

18 stycznia, godz. 17.00
Wernisaż wystawy: Aleksander Ryszka
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

18 stycznia, godz. 19.00
„Usłyszeć taniec” – widowisko różnych form stepowania
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, bilet – 60 zł

19 stycznia, godz. 19.00
Konstanciński Chór Kameralny – koncert kolęd
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

23 stycznia, godz. 18.30
Klub Miłośników Kultury Francuskiej
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

28 stycznia, godz. 11.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, czesne za semestr – 60 zł

> STREFA CZYTELNICTWA
2, 9, 16, 23 i 30 stycznia, godz. 14.00

Klub Zwolennicy Szachów 
Biblioteka – Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B, wstęp wolny

> STREFA SPORTU I REKREACJI
11 stycznia, godz. 9.30

Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Badmintonie
Hala sportowa GOSiR, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta)
wpisowe: 10 zł – dzieci i młodzież, 20 zł – dorośli

12 stycznia, godz. 10.00–22.00
Dzień otwarty na lodowisku
Park Zdrojowy, wstęp wolny

12 stycznia, godz. 10.00
Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Tenisie Stołowym
Hala sportowa GOSiR, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta)
wpisowe: 10 zł – dzieci i młodzież, 20 zł – dorośli

18 stycznia  19.00     KDK, ul. Mostowa 15




