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Konstancińscy radni na marcowej sesji podjęli łącznie 20 uchwał. Dotyczyły one m.in.:  
nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych, gminnego programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi, a także trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Piąta w tej kadencji sesja Rady 
Miejskiej odbyła się 5 marca w sali 
posiedzeń konstancińskiego ma-
gistratu. Rozpoczęła się od wy-
cofania z porządku obrad przez 
Kazimierza Jańczuka, burmi-
strza gminy Konstancin-Jeziorna, 
dwóch projektów uchwał w spra-
wach: zasad i trybu korzystania 
z gminnych obiektów użyteczno-
ści publicznej administrowanych 
przez jednostki organizacyjne 
gminy, miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego ob-
szaru północno-zachodniej części 
Konstancina-Jeziorny – etap trzeci 
– i podziału gminy Konstancin-
-Jeziorna na sektory w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych. 
Ponadto do porządku sesji nie 
trafił projekt uchwały, złożony 
przez radnego Huberta Meronka 
siedem dni przed posiedzeniem, 
w sprawie powołania doraźnej 
Komisji Rady Miejskiej Konstan-
cin-Jeziorna do spraw Informa-
tyzacji i Cyfryzacji. To wszystko 
oraz konieczność przegłosowania 
w pierwszej kolejności trzech pro-
jektów uchwał dotyczących go-
spodarki odpadami komunalnymi 
wymusiły zmiany w porządku ob-
rad. Radni wyrazili na to zgodę.  
Na marcowej sesji podjęli łącznie 
20 uchwał. Poniżej publikujemy 
ich wykaz. 

Gospodarka odpadami
Radni przyjęli uchwały w spra- 
wach:
n  szczegółowego sposobu i za- 

kresu świadczenia usług 
w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych 

Radni na kolejnej sesji spotkają się 
 11 kwietnia, fot. C. Puchniarz

i zagospodarowania tych od- 
padów w zamian za uisz-
czoną opłatę (uchwała nr 45/
VIII/5/2019);

n  uchwalenia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku 
na terenie gminy Konstancin-
-Jeziorna (uchwała nr 46/
VIII/5/2019);

n  metody ustalenia opłaty 
i stawki za gospodarowanie od-
padami komunalnymi z terenu 
gminy Konstancin-Jeziorna 
(uchwała nr 47/VIII/5/2019).

Zagospodarowanie 
przestrzenne
Radni byli za:
n  przystąpieniem do sporządze-

nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
dla działek o nr. ew. 51/6 i 83 
z obrębu 03-09 w Konstanci-
nie-Jeziornie (uchwała nr 53/
VIII/5/2019);

n  zmianą uchwały nr 183/
VI/20/2012 Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna z dn. 1 lutego 
2012 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Sko-
limowa północnego – rejon ul. 
Kołobrzeskiej i ul. Pułaskiego 
(uchwała nr 54/VIII/5/2019).

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na ustano-
wienie przez gminę Konstancin-
-Jeziorna służebności:
n  przesyłu na rzecz Polskiej 

Spółki Gazownictwa Oddział 
Zakład Gazowniczy w War-
szawie na działce ewiden-
cyjnej nr 57/15 z obrębu 0015 

Obory-Łyczyn (uchwała nr 55/
VIII/5/2019);

n  gruntowej na działkach ewi-
dencyjnych nr: 210/1 z ob-
rębu 0021 Słomczyn (uchwała  
nr 56/VIII/5/2019), 96/1 z ob-
rębu 0003 Ciszyca (uchwała nr 
57/VIII/5/2019) i 106 z obrębu 
0021 Słomczyn (uchwała nr 58/
VIII/5/2019).

Skład osobowy komisji RM
Radni wprowadzili zmiany 
w uchwałach: 
n  nr 26/VIII/3/2018 w sprawie 

wyboru składu osobowego Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
(uchwała nr 59/VIII/5/2019);

n  nr 25/VIII/3/2018 w sprawie 
wyboru składu osobowego Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej (uchwała nr 60/
VIII/5/2019).

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili zmiany w:
n  uchwale budżetowej na 

rok 2019 (uchwała nr 62/
VIII/5/2019);

n  Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Konstancin-Jeziorna 

/ RADA MIEJSKA / / AKTUALNOŚCI /
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Sprawdź, na co idą 
Twoje pieniądze

na lata 2019–2023 (uchwała  
nr 63/VIII/5/2019).

Pozostałe sprawy
Ponadto radni przyjęli uchwały 
w następujących sprawach: 
n  udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi piaseczyńskiemu 
(uchwała nr 64/VIII/5/2019);

n  zwolnienia samorządowego 
Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Konstancinie-Jeziornie 
z obowiązku wpłaty do bud- 
żetu gminy nadwyżki środków 
obrotowych (uchwała nr 48/
VIII/5/2019);

n  ustalenia zasad odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych 
mieszkańców gminy Konstan-
cin-Jeziorna (uchwała nr 49/
VIII/5/2019);

n  przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna w 2019 r. 
(uchwała nr 50/VIII/5/2019);

n  określenia trybu i szczegóło-
wych kryteriów oceny wnio-
sków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicja-
tywy lokalnej (uchwała nr 51/
VIII/5/2019) oraz zasad i trybu 
przeprowadzania procedury 
kształtowania budżetu oby-
watelskiego (uchwała nr 52/
VIII/5/2019);

n  uznania za bezzasadną skargę 
na działania dyrektora Za-
kładu Gospodarki Komunal-
nej w Konstancinie-Jeziornie 
(BRM 376/2018) (uchwała nr 
61/VIII/5/2019).

Protokoły z sesji oraz uchwały 
RM dostępne są w Biuletynie In-
formacji Publicznej (bip.konstan-
cinjeziorna.pl) w zakładce: Rada 
Miejska. Transmisje obrad oraz 
archiwalne nagrania można 
oglądać na oficjalnym kanale 
gminy Konstancin-Jeziorna 
w serwisie YouTube. 
Kolejna sesja Rady Miejskiej 
odbędzie się 11 kwietnia w sali 
posiedzeń ratusza przy ul. Pia-
seczyńskiej 77. Początek o godz. 
11.00. 

/ RADA MIEJSKA /

Mieszkańcy gminy ponownie mogą w łatwy sposób sprawdzić, 
na co samorząd wydaje swój budżet – dowiedzieć się,  
ile pieniędzy z ich podatku przeznacza się na oświatę czy na 
funkcjonowanie komunikacji publicznej. Wszystko dzięki 
platformie internetowej nacoidamojepieniadze.pl.

/ AKTUALNOŚCI /

i ochrona zdrowia

Gospodarka komunalna Rodzina

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

i wychowanie

 

Transport  

Wybrane wydatki w 2019 r.:

Internetowa platforma „Na co idą moje pieniądze” to wirtualny kalku-
lator, dzięki któremu mieszkańcy nie muszą już wertować wielostro-
nicowej uchwały budżetowej gminy, pełnej cyfr, paragrafów, zadań, 
tabel i objaśnień. Wystarczy wejść na stronę konstancinjeziorna.na-
coidamojepieniadze.pl, aby łatwo i w przejrzysty sposób sprawdzić, 
jak samorząd gospodaruje publicznymi pieniędzmi. Znajdziemy tutaj 
m.in. podział dochodów i wydatków gminy na kategorie tematyczne, 
np. oświatę i wychowanie, transport i łączność, gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska czy gospodarkę mieszkaniową. Ponadto 
mieszkaniec, wpisując anonimowo wysokość swojego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto, może sprawdzić, na co gmina przeznacza jego 
pieniądze z podatków. Graficznie zaprezentowany został również po-
dział budżetu na zadania inwestycyjne czy fundusz sołecki. Taki sy-
mulator internetowy pozwala też pokazać, w jakim stopniu każdy, 
kto płaci podatki w miejscu zamieszkania, przyczynia się do rozwoju 
gminy. Warto wspomnieć, że swój podatek dochodowy (PIT) w Kon-
stancinie-Jeziornie rozlicza już 90 proc. mieszkańców. Na wspomnianej 
stronie każdy może zobaczyć, jak brakujące 10 proc. wpływów z PIT 
potrafi zmienić naszą gminę. 

Pamiętaj! Twoje podatki wrócą do Ciebie!
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Rewolucja  
w dowodach
To prawdziwa rewolucja w e-administracji.  
Od 4 marca można składać wnioski o nowe 
dowody osobiste. Uspokajamy: nie trzeba 
jednak od razu wymieniać starego dokumentu. 
Jest on ważny przez czas, na który został 
wydany. 

Nowe dowody osobiste na pierwszy rzut oka 
wyglądają jak te wydawane do tej pory. Ale 
są to tylko pozory, bo mają one wewnątrz 
chip, w którym znajdą się m.in. dane identy-
fikacyjne umieszczone w grafice, w tym na-
sze zdjęcie biometryczne. Ponadto e-dowód 
ma być też lepiej zabezpieczony od starego – 
warstwy elektronicznej dowodu można użyć po 
przyłożeniu dokumentu do danego czytnika, po-
twierdzając czynność numerem identyfikacyjnym 
CAN, który zabezpiecza nieautoryzowane odczy-
tanie naszych danych. Dotychczasowe funkcje 
dowodu osobistego pozostają bez zmian – jest on 
potwierdzeniem tożsamości i obywatelstwa po-
siadacza oraz uprawnia do przekraczania granic 
niektórych państw. Ale dzięki chipowi dokument 
ten otrzymał nowe funkcje. I tak już teraz może 
posłużyć nam do uwierzytelnienia w e-usługach 
administracji publicznej oraz do podpisywania 

Wniosek o wydanie dowodu możemy złożyć tradycyjnie  
w urzędzie lub za pośrednictwem Internetu  
na stronie www.epuap.pl, fot. C. Puchniarz

/ AKTUALNOŚCI // AKTUALNOŚCI /

Wykonaj bezpłatne badania
Przychodnia zdrowia przy ul. Wareckiej 15A w Konstancinie- 
-Jeziornie zaprasza wszystkie osoby powyżej 60. roku życia  
do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych  
w kierunku cukrzycy.

Cukrzyca to jedna z epidemii 
XXI w. W Polsce choruje na nią 
ok. 3,5 mln osób, jednak ponad 
milion z nich nic nie wie o swojej 
chorobie. Cukrzyca nie boli. Cu-
krzyca może nie dawać żadnych 
objawów. Jednak podstępnie, 
niezauważalnie i systematycznie 
niszczy nasz organizm: naczy-
nia mózgowe, nerki, serce, koń-
czyny dolne, oczy. Na szczęście 
możemy jej zapobiegać, a przy 
wczesnym rozpoznaniu możemy 
skutecznie ją leczyć, by nie do-
puścić do rozwoju groźnych po-
wikłań. Dlatego tak ważna jest 

profilaktyka, do której zachęca 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Konstancinie-Jeziornie. Bez-
płatne badania w kierunku cu-
krzycy prowadzi przychodnia 
zdrowia przy ul. Wareckiej 15A. 
Akcja skierowana jest do osób 
powyżej 60. roku życia. Wizytę 
można umówić osobiście lub pod 
nr. tel. 22 756 46 93. Oprócz profi-
laktyki warto też pamiętać o die-
cie i ruchu. Co możemy robić? 
Kontrolować masę ciała, zwra-
cać uwagę na to, co jemy (więcej 
warzyw i owoców, w proporcji  
3 : 1; mniej tłuszczu zwierzęcego 
i mięsa), utrzymywać aktywność 
fizyczną na miarę swoich możli-
wości (spacery, jazda na rowerze, 
pływanie).

Odpowiednia dieta, kontrola ciśnienia 
krwi i aktywność fizyczna to klucz do 

skutecznej profilaktyki cukrzycy,
fot. archiwum UMiG 

dokumentów elektronicznych, a w przyszłości 
także ułatwi komunikację elektroniczną ze służbą 
zdrowia i podmiotami komercyjnymi, np. bankami. 
Nowy dowód dostaje każdy, kto złożył wniosek po 
4 marca. Inne już nie są wydawane. Nie ma jednak 
konieczności wymieniania dotychczasowego doku-
mentu przed upływem jego ważności. Proces wy-
miany dowodów będzie rozłożony w czasie i potrwa 
do 2029 r. Wniosek o wydanie e-dowodu można 
złożyć tradycyjnie w Urzędzie Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 
(poniedziałki w godz. 9.00–17.00, wtorki–piątki 
w godz. 8.00–16.00), a także przez Internet, za po-
średnictwem Elektronicznej Platformy Usług Ad-
ministracji Publicznej (ePUAP). Czas oczekiwania 
na nowy dokument tożsamości wynosi 30 dni. 
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Gminy uzdrowiskowe  
jednym głosem
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, do którego należy 
Konstancin-Jeziorna, podsumowało kadencję 2015–2018 oraz 
wybrało nowe władze. Priorytety na najbliższe lata to m.in. 
walka o czyste powietrze oraz pozyskiwanie środków unijnych 
na rozbudowę infrastruktury turystycznej.

Władze polskich uzdrowisk 
spotkały się 18 marca w Muszy-
nie. Walne zebranie członków 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowi-
skowych RP było okazją do pod-
sumowania kadencji 2015–2018, 
wyboru nowych władz oraz 
zaplanowania dalszej działal-
ności. Konstancin-Jeziornę re-
prezentował Kazimierz Jańczuk, 
burmistrz gminy. Prezesem za-
rządu stowarzyszenia ponow-
nie został Jan Golba, burmistrz 
Muszyny, który pełni tę funkcję 
nieprzerwanie od 2001 r. Pod-
czas walnego zebrania SGU RP 
określono kierunki działalności 
stowarzyszenia na nową ka-
dencję 2019–2023. Wśród głów-
nych założeń znalazły się te 
dotyczące m.in. podejmowania 
działań zmierzających do po-
zyskiwania przez gminy i pod-
mioty uzdrowiskowe środków 
pomocowych na rozbudowę 
infrastruktury uzdrowiskowej, 
turystycznej i rekreacyjno-spor-
towej czy zabiegania o wsparcie 
rządu i władz regionalnych dla 
realizacji programu aktywizacji 
gmin uzdrowiskowych. Ponadto 
stowarzyszenie ma w pla-
nach kontynuowanie działań 

Uczestnicy walnego zebrania Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 
 fot. SGU RP

Pod jednym dachem
Niedługo minie rok od otwarcia 
ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77. 
Oprócz siedziby władz samo-
rządowych w nowoczesnym 
budynku mieszczą się także: 
filia Banku Spółdzielczego 
w Piasecznie, filie wydziałów – 
Komunikacji i Transportu, Ar-
chitektoniczno-Budowlanego 
oraz Geodezji i Katastru piase-
czyńskiego starostwa. Do tego 
grona pod koniec lutego dołączył 
notariusz Tomasz Czyżewski, 
który w jednym z lokali otwo-
rzył swoją kancelarię. Wejście 
do niej, tak jak w przypadku po-
zostałych podmiotów, znajduje 
się od ul. Kolejowej. Kancelaria 
jest czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00–17.00.  
– Dzięki umiejscowieniu pod jed-
nym dachem różnych podmiotów 
i usług mieszkańcy naszej gminy 
mogą liczyć na kompleksową ob-
sługę, co pozwoli zaoszczędzić 
ich czas – podkreśla Kazimierz 
Jańczuk, burmistrz gminy.

GPSZOK podczas Świąt 
Wielkanocnych
Mieszczący się przy ul. Mir-
kowskiej 43c Gminny Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych na co dzień czynny 
jest od poniedziałku do soboty 
w godz. 10.00–18.00. W okresie 
zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych będą jednak obowiązy-
wać inne godziny pracy. Dnia 20 
kwietnia punkt będzie czynny 
w godz. 8.00–14.00, a 21 i 22 
kwietnia będzie zamknięty. 
Przypominamy – do GPSZOK 
można przywozić następujące 
posegregowane odpady: biode-
gradowalne; papier, tekturę; two-
rzywa sztuczne; metale; szkło; 
zużyte opony; odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne – worki gwarantujące 
bezpieczny transport i rozładu-
nek; meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe; zużyte baterie  
i akumulatory; leki przetermi-
nowane oraz zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny.

/ AKTUALNOŚCI // AKTUALNOŚCI /

rozpowszechniających wiedzę 
i informacje o tematyce uzdrowi-
skowej oraz promujących polskie 
uzdrowiska na terenie kraju i za 
granicą. 
Bardzo istotną sprawą poru-
szaną w Muszynie było rów-
nież ograniczenie niskiej emisji 
w uzdrowiskach. Włodarze gmin 
dyskutowali o podejmowanych 
działaniach w walce ze smogiem, 
a jest ich sporo. Wymiana kotłów, 
termomodernizacja, stosowanie 
ogniw fotowoltaicznych i solar-
nych – to tylko niektóre z nich. 
Niemniej jednak wszyscy zgod-
nie przyznali, że bez rozwiązań 
systemowych wprowadzonych 
odgórnie przez rząd, przy udziale 
samorządów, ich jednostkowe 
działania zmierzające do po-
prawy jakości powietrza przypo-
minają walkę z wiatrakami. – Nie 
pomogą zakazy ani wymiana 
kotłów, ani termomodernizacja, 
jeżeli paliwa ekologiczne dalej 
będą drogie – podkreślali człon-
kowie SGU RP. – Rząd musi w tym 
zakresie poszukać alternatywy 
w postaci taryf grzewczych czy 
innych rozwiązań, bo bez tego 
problem niskiej emisji dalej bę-
dzie istniał.

w skrócie
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Tężnia solankowa już przyjmuje 
kuracjuszy
Jedna z największych atrakcji 
turystycznych Konstancina- 
-Jeziorny – tężnia solankowa 
– rozpoczęła nowy sezon.  
Od kwietnia z zabiegów 
inhalacyjnych w Parku 
Zdrojowym można korzystać 
codziennie.  

Solanka wydobywana jest z własnego ujęcia z głębokości 1742 m,
fot. archiwum UMiG 

Właścicielem tężni solankowej 
w Parku Zdrojowym jest spółka 
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój. 
Jej historia sięga 1965 r., kiedy 
to odkryto w Konstancinie-Je-
ziornie złoża leczniczej solanki. 
Dziewięć lat później, w 1974 r., 
rozpoczęto budowę tężni i trwa- 
ła ona cztery lata. Konstrukcję 
wznosili górale, a mieszkańcy 
osobiście zaangażowali się 
w zbiórkę tarniny. Zakończe-
nie pierwszej części budowy 
oraz uroczyste otwarcie tężni 
solankowej nastąpiło w 1978 r. 
W latach 1979–1980 dobudowano 
drugą część, a całość ukończono 

w lipcu 1980 r. Od tej pory, z wy-
łączeniem okresów zimowych, 
tężnia działa nieprzerwanie już 
od ponad 40 lat i jest drugą, po tej 
w Ciechocinku, najstarszą tężnią 
w Polsce. Solanka konstancińska 
to woda lecznicza o stężeniu ok. 
7 proc. Powietrze wokół tężni, 
w wyniku parowania solanki, 
tworzy swoisty mikroklimat 
zbliżony do tego, którym możemy 
cieszyć się nad morzem. Minerały 

w nim zawarte wspomagają od-
budowę i regenerację błony śluzo-
wej górnych dróg oddechowych. 
Działają także stymulująco na 
pracę układu odpornościowego. 
Szczególnie istotne dla naszego 
zdrowia są pierwiastki: jod, brom, 
wapń oraz magnez. Z właściwości 
zdrowotnych konstancińskiej so-
lanki mieszkańcy, turyści i kura-
cjusze mogą korzystać codziennie 
od 1 kwietnia. 

GODZINY OTWARCIA TĘŻNI
styczeń–marzec: 10.00–17.00 (weekendy)
kwiecień: 10.00–19.00 (codziennie)
maj–lipiec: 10.00–20.00 (codziennie)
sierpień: 10.00–19.30 (codziennie)
wrzesień: 10.00–19.00 (codziennie)
październik: 10.00–17.00 (codziennie)
listopad: (2–30.11): 10.00–16.00 (codziennie)
grudzień: 10.00–17.00 (tylko weekendy)

BILETY WSTĘPU
Rodzaj biletu Sezon letni  

(kwiecień–listopad)
Sezon zimowy  

(grudzień–marzec)
Bilet normalny 12 zł/os. 10 zł/os.
Bilet ulgowy

6 zł/os. 5 zł/os.Bilet wycieczkowy  
(grupa powyżej 10 osób) 
Karnet normalny – 12 wejść 120 zł
Karnet ulgowy – 12 wejść 60 zł
Wstęp bezpłatny: inwalidzi wojenni, kombatanci oraz dzieci do lat 3. Do zakupu biletów ulgo-
wych uprawnieni są: dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia oraz emeryci i renciści.

2 maja Urząd będzie nieczynny
2 maja będzie dniem wolnym dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, ale nie dla wszystkich. 

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza gminy 2 maja dyżur będzie 
pełnił pracownik Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedzialny za re-
jestrację i sporządzanie aktów stanu cywilnego. Bez zmian pra-
cować będzie także Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie.  
W zamian za dzień wolny 2 maja urzędnicy przyjdą do pracy 11 maja.  
Wtedy ratusz będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 16.00. Przepraszamy 
za wszelkie niedogodności.
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Konkursy na dyrektorów szkół 
Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił konkursy na dyrektorów dwóch placówek 
oświatowych – Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. 
Termin składania ofert mija 29 kwietnia. 

/ AKTUALNOŚCI // AKTUALNOŚCI /

Z początkiem marca kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego została Eleonora Woźniak, która zastą-
piła na tym stanowisku Bożenę Pindelską, pełniącą 
od 2 stycznia funkcję sekretarza gminy. Nowa kie-
rownik konstancińskiego USC pochodzi z Łodzi, 
gdzie przez wiele lat pracowała w tamtejszym 
urzędzie stanu cywilnego. Również w marcu do 
Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej na 
stanowisko kierownika, po wygraniu konkursu, 
powrócił Patryk Siepsiak. Tym samym zwolniło się 
miejsce szefa Biura Komunikacji Społecznej, którym 
kierował przez ostatnie ponad dwa lata. Także Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami od 18 marca ma 
nowego kierownika. Został nim Krzysztof Kaspe-
rec, który do tej pory pracował w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Górze Kalwarii. Zmiany personalne nie 
ominęły też poszczególnych komórek organizacyj-
nych urzędu. I tak nowi pracownicy pojawili się w: 
kancelarii, Biurze Rady Miejskiej, Biurze Informaty-
zacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz 
Wydziale Planowania Przestrzennego. 

Zmiany personalne  
w magistracie
Wiosna przyniosła kolejne zmiany  
w konstancińskim magistracie. Nowych 
kierowników mają Urząd Stanu Cywilnego, 
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 
oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Eleonora Woźniak, 
kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego, 
fot. C. Puchniarz

Patryk Siepsiak, 
kierownik 

 Wydziału Promocji 
 i Współpracy 
Zagranicznej,  

fot. C. Puchniarz

Konkursy zostały ogłoszone 
w związku z tym, że dobiegają 
końca pięcioletnie kadencje 
obecnego dyrektora Szkoły 
Podstawowej Integracyjnej nr 5 
im. Żołnierzy Armii Krajowej 
Batalionów „Krawiec” i NSZ 
„Mączyński” w Konstancinie-Je-
ziornie – Artura Krasowskiego – 
oraz Szkoły Podstawowej nr 6 
im. Macieja Rataja w Opaczy – 
Małgorzaty Myszkowskiej. O sta-
nowisko może ubiegać się osoba, 
która spełnia wymogi określone 
w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie 
wymagań, którym powinna 
odpowiadać osoba zajmująca 

stanowisko dyrektora. Oferty 
należy składać w zamkniętych 
kopertach, z podanym adre-
sem zwrotnym oraz dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej 
Integracyjnej nr 5 w Konstanci-
nie-Jeziornie” lub „Konkurs na 
stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Opaczy” do 
29 kwietnia w kancelarii Urzędu 
Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 
77, 05-520 Konstancin-Jeziorna). 
Konkursy przeprowadzi komisja 
konkursowa powołana przez 
burmistrza gminy. Szczegóły 
konkursów: bip.konstancin-
jeziorna.pl, zakładka: Praca.

Krzysztof Kasperec, 
kierownik Wydziału 

Gospodarki 
Nieruchomościami,  

fot. C. Puchniarz
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Czekamy na 
kandydatów
Do 29 kwietnia czekamy na 
zgłoszenia kandydatów do 
tytułu Wolontariusz Roku 
2018.

To już ósma edycja plebiscytu, w którym osoby 
związane profesjonalnie z architekturą i urbani-
styką wybierają najciekawsze, najoryginalniejsze 
i najbardziej innowacyjne obiekty oddane do użytku 
w 2018 r. organizowanego przez tygodnik „Polityka”. 
Tym razem w ścisłym finale znalazł się konstanciń-
ski ratusz. Budynek urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 
77, zaprojektowany przez pracownię BBGK Archi-
tekci, został doceniony za wstrzemięźliwość i wyjąt-
kową elegancję nawiązujące do najlepszych tradycji 

i atutów budownictwa modernistycznego oraz lokal-
nego. Nominujący w 8. edycji Nagrody Architekto-
nicznej „Polityki” zwrócili też uwagę na nienachalną 
symbolikę obiektu, odwołującą się do takich pojęć 
jak transparentność i egalitarność, oraz służebną 
rolę wobec obywatela. Oprócz ratusza w Konstan-
cinie-Jeziornie w finale plebiscytu są jeszcze: budy-
nek mieszkalny „Unikato” w Katowicach, enklawa 
przyrodnicza „Bobrowisko” w Starym Sączu, hala KS 
Cracovia 1906 z Centrum Sportu Niepełnosprawnych 
w Krakowie oraz pawilon „Zodiak” w Warszawie. 
Zwycięzcę tegorocznej edycji Nagrody Architekto-
nicznej „Polityki” poznamy w maju na uroczystej 
gali w Warszawie. Swojego faworyta wybiorą także 
czytelnicy i internauci. 

Konstanciński ratusz zachwyca miłośników 
architektury i sztuki, fot. archiwum UMiG

Rodacy, którzy otrzymali paczki,  
nie kryli radości i wzruszenia,  

fot. B. Wierzbicka

Swoje propozycje mogą składać 
instytucje i organizacje społeczne 
działające na terenie gminy, or-
ganizacje pozarządowe, w tym 
związki wyznaniowe i kościoły, 
a także mieszkańcy. Wyróżnienia 
zostaną wręczone w kategoriach: 
sport i rekreacja, kultura oraz 
działalność społeczna. Zgłoszenie, 
na formularzu dostępnym na stro-
nie: konstancinjeziorna.pl, należy 
złożyć w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna lub 
przesłać pocztą elektroniczną na 
adres urzędu. Nazwiska laureatów 
poznamy podczas Gali Samorządu 
Terytorialnego, która odbędzie się 
27 maja.

Paczki dla Kresowiaków 

Nowy ratusz przy ul. Piaseczyńskiej 77  
w Konstancinie-Jeziornie znalazł się  
w ścisłym finale plebiscytu Nagroda 
Architektoniczna „Polityki” za rok 2018.

Mieszkańcy naszej gminy 
pokazali, że mają wielkie 
serca. Dzięki ich ofiarności 
udało się przygotować  
65 paczek świątecznych dla 
rodaków na Litwie.

Akcję „Polacy kresowym roda-
kom” przygotowało Stowarzy-
szenie Łagierników Żołnierzy AK, 
a zbiórkę w naszej gminie koor-
dynowała radna Bożena Wierz-
bicka. Podczas przeprowadzonej 
14 i 15 marca w Urzędzie Miasta 
i Gminy zbiórki żywności zebrano 
kilkadziesiąt kilogramów żywno-
ści. Dzięki ofiarności mieszkań-
ców udało się przygotować 65 
paczek świątecznych. Do każdej 
z nich załączone zostały również 
kartki z życzeniami od miesz-
kańców oraz władz samorządo-
wych, a także gadżety promujące 
naszą gminę. Pod koniec marca 
dary z Konstancina-Jeziorny oraz 

pozostałych miejscowości biorą-
cych udział w akcji zostały prze-
wiezione do Wilna. Tam w Domu 
Polskim Bożena Wierzbicka pod-
czas spotkania świątecznego 
przekazała paczki polskim ro-
dzinom mieszkającym w okręgu 
wileńskim. Świąteczna zbiórka 
żywności została przeprowa-
dzona po raz pierwszy, ale – jak 
zapowiada Bożena Wierzbicka – 
nie po raz ostatni. 

Ratusz zbiera 
laury
Ratusz zbiera 
laury

/ AKTUALNOŚCI /
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Zmiany w gospodarce odpadami
W najbliższych miesiącach na mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna czekają zmiany.  
Od 1 maja będą obowiązywać nowe, wyższe stawki wywozu odpadów komunalnych,  
a 1 sierpnia wchodzi w życie nowy regulamin porządku i czystości na terenie gminy.

Gmina Konstancin-Jeziorna ogło- 
siła w marcu przetarg, który 
wyłoni firmę odpowiedzialną 
za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu 
naszej gminy. Konieczność wy-
łonienia nowego operatora jest 
pokłosiem wysokiej podwyżki, 
jaką firma Lekaro, dotychczasowy 
operator, zażądała od samorządu 
za realizację swoich usług, na co 
gmina się nie zgodziła. Spółka 
zagroziła zerwaniem umowy. Po 
długich negocjacjach Kazimie-
rzowi Jańczukowi, burmistrzowi 
gminy Konstancin-Jeziorna, udało 
się dojść do porozumienia z Le-
karo i podpisać aneks do kon-
traktu. Obowiązuje on jednak 
tylko do 31 lipca.  Aby pokryć 
koszty związane z kontynuacją 
umowy z Lekaro – teraz gmina 
musi płacić spółce miesięcznie 
o 300 tys. zł więcej niż dotych-
czas – a także z funkcjonowaniem 
systemu gospodarki komunalnej 
do końca roku – będzie to ponad 
7,5 mln zł – burmistrz Kazimierz 
Jańczuk przedstawił na marco-
wej sesji Rady Miejskiej projekt 
uchwały zmieniający dotychcza-
sowe stawki za wywóz odpadów 

NOWA CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW OD 1 SIERPNIA

Zabudowa jednorodzinna

odpady zmieszane i biodegradowalne jeden raz na dwa tygodnie

odpady segregowane (szkło) jeden raz w miesiącu

odpady segregowane (papier oraz metale i tworzywa sztuczne) dwa razy w miesiącu

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony dwa razy w roku

choinki jeden raz w roku

Zabudowa wielorodzinna

odpady zmieszane i biodegradowalne trzy razy w tygodniu

odpady segregowane (papier, metale i tworzywa sztuczne) jeden raz w tygodniu

odpady segregowane (szkło) jeden raz w miesiącu

odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jeden raz w kwartale

zużyte opony i choinki dwa razy w roku

komunalnych. Radni większo-
ścią głosów zaakceptowali pro-
pozycje nowych opłat. Od 1 maja 
konstancinianie będą płacić  
31 zł za śmieci segregowane  
i 47 zł – za zmieszane. – Zmiana 
stawek nie powoduje obowiązku 
złożenia nowej deklaracji – wy-
jaśnia Magdalena Brzezińska, in-
spektor Referatu Podatków, Opłat 
i Egzekucji Administracyjnych 
Urzędu Miasta i Gminy. – Wyso-
kość obecnej opłaty, wyliczonej 
jako iloczyn nowej stawki i da-
nych podanych w deklaracji, bę-
dzie wskazana w zawiadomieniu, 

które zostanie doręczone do 
mieszkańców listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru. 
Radni przyjęli też nowy regula-
min utrzymania porządku i czy-
stości na terenie gminy. Jest to 
dokument, który określa: szcze-
gółowe zasady zbierania odpa-
dów komunalnych z podziałem 
na poszczególne frakcje, rodzaje 
pojemników i worków służą-
cych do selektywnej zbiórki, 
a przede wszystkim – częstotli-
wość odbioru odpadów (szcze-
góły w ramce). Nowy regulamin 
wchodzi w życie 1 sierpnia. 

1 sierpnia zmieni się częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców gminy, 
fot. archiwum

/ AKTUALNOŚCI /
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Gmina Konstancin-Jeziorna oraz Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo Termika Energetyka Rozproszona z Wrocławia 
podpisały umowę realizacji pilotażowego programu likwidacji 
niskiej emisji. Zakłada on m.in. budowę instalacji ogrzewania 
gazowego w budynkach komunalnych na osiedlach: Kozia, 
Brzozowa, Mirków i Porąbka.  

Pilotażowy program 
w walce ze smogiem 

Sposób ogrzewania mieszkań 
ma olbrzymi wpływ na jakość 
powietrza, którym oddychamy. 
Spalanie w piecu niskiej jakości 
węgla, ciężkiego oleju opałowego 
czy też odpadów jest bardzo 
szkodliwe dla środowiska, ale 
przede wszystkim – dla naszego 
zdrowia. Samorząd Konstanci-
na-Jeziorny regularnie podej-
muje różne działania, których 
celem jest ograniczenie smogu 
w naszej gminie. Jedno z nich 
to realizacja, wspólnie z PGNiG 
Termika Energetyka Rozpro-
szona z Wrocławia, pilotażowego 
programu likwidacji niskiej emi-
sji. Umowa o współpracy w tym 
zakresie została podpisana  
21 marca. Dokument sygnowali 
Kazimierz Jańczuk, burmistrz 

gminy Konstancin-Jeziorna, 
i Janusz Dobrosielski, prezes 
zarządu PGNiG Termika Ener-
getyka Rozproszona. Zgodnie 
z zapisami umowy obie strony 
zobowiązują się do niezwłocz-
nego podjęcia prac projektowych 
budowy wysokosprawnych wy-
spowych źródeł gazowych oraz 
instalacji wewnętrznych ciepłej 
wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach ko-
munalnych na osiedlach: Kozia, 
Brzozowa, Mirków (ul. Mirkow-
ska 48 B, C, D i E) i Porąbka. 
W ramach realizacji programu 
gmina Konstancin-Jeziorna 
z własnych środków zaprojek-
tuje i wykona w budynkach na 
ww. osiedlach instalacje ciepłej 
wody i centralnego ogrzewania. 

Z kolei PGNiG zobowiązało się 
do sfinansowania projektu 
i budowy lokalnych kotłowni 
gazowych, opartych na kotłach 
kondensacyjnych, oraz instalacji 
od gazowej sieci dystrybucyjnej, 
należącej do Polskiej Spółki Ga-
zownictwa, do kotłowni i dalej – 
od kotłowni do dwufunkcyjnego 
węzła cieplnego w przyłącza-
nych budynkach komunalnych. 
Prace projektowe będą prowa-
dzone etapami. Jeszcze w tym 
roku gmina planuje wykonanie 
dokumentację i uzyskanie po-
zwolenia na budowę dla inwe-
stycji na os. Kozia i Brzozowa, 
a w 2020 r. – na os. Mirków 
i Porąbka.   

Fot. archiwum UMiG

/ INWESTYCJE // INWESTYCJE /

Gmina rozpoczyna remonty dróg
Rusza gorący okres gminnych inwestycji drogowych. Remont czeka ul. Słoneczną i ul. Królowej 
Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie. Nowe drogi mają być gotowe jeszcze w maju.

Ulica Królowej Marysieńki zyska nową nawierzchnię,
fot. G. Żurawski

Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-
-Jeziorna, 21 marca podpisał umowę z firmą Zakład 
Robót Ogrodniczo-Drogowych Sawicka Michalina 
z Kobyłki. Przedsiębiorstwo wygrało przetarg na 
remont ul. Królowej Marysieńki w Konstancinie-Je-
ziornie. Zakres planowanych prac obejmuje m.in.: 
odwodnienie gruntu, wymianę nawierzchni, in-
stalację oświetlenia ulicznego. Wartość kontraktu 
to ponad 346 tys. zł. Droga ma zostać oddana do 
użytku do 31 maja. Firma Fal-Bruk z Warszawy wy-
kona z kolei remont ul. Słonecznej, na odcinku od  
ul. Pocztowej do ul. Warszawskiej. Ulica będzie mieć 
nową nawierzchnię, chodniki, progi zwalniające 
i zjazdy na posesje. Droga zostanie też odwodniona, 
zieleń – odtworzona, a teren – uporządkowany. Ca-
łość prac będzie kosztować ponad 664 tys. zł. Ro-
boty budowlane zostaną zakończone do 16 maja br.
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Budowlańcy wrócili do willi Kamilin
Gmina Konstancin-Jeziorna znalazła firmę, 
która dokończy przebudowę zabytkowej willi 
Kamilin przy ul. J. Piłsudskiego 42. Planowany 
termin oddania do użytku budynku, w którym 
mieścić się będzie m.in. sala ślubów, to połowa 
grudnia tego roku.

O zlecenie ubiegały się dwie firmy. Najkorzystniej-
szą ofertę przedstawiła Firma Budowlana Wojciech 
Chełchowski, Barbara Chełchowska z Warszawy 
– za dokończenie przebudowy i remontu budynku 
przy ul. J. Piłsudskiego 42 chce ponad 3,7 mln zł. 
Umowa z nowym wykonawcą została podpisana 
pod koniec marca. Prace już zostały rozpoczęte. 
Jeśli tym razem wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, obiekt zostanie oddany do użytku w połowie 
grudnia. Odrestaurowana, neoklasycystyczna willa 
z 1922 r. będzie nowym konstancińskim pałacem 
ślubów. W budynku znajdą się również punkt in-
formacji turystycznej oraz sale wystawiennicze, 
które będą miejscem spotkań kulturalnych. Z kolei 
zagospodarowany teren wokół willi o pow. ponad  
6 tys. m2 z ławkami i latarniami ma stanowić bramę 
wejściową do Parku Zdrojowego. Zachowane zosta-
nie też historyczne, charakterystyczne dla Konstan-
cina-Jeziorny ogrodzenie. 

Pracownicy na plac budowy wrócili z początkiem kwietnia, 
fot. G. Żurawski

Elewacja frontowa willi Kamilin,
rys.  Biuro Projektów Mawar

Stare budynki znikną z krajobrazu miasta
Konstanciński magistrat kontynuuje porządkowanie przestrzeni publicznej. Wkrótce z krajobrazu 
miasta znikną stary pawilon handlowy i dawny budynek przedszkola „Leśna Chatka”.  

Po nieczynnej m.in. stacji trans-
formatorowej na os. Mirków 
i pustostanie przy ul. Koziej 
konstanciński magistrat konty-
nuuje porządkowanie nierucho-
mości stanowiących własność 
gminy. Na liście do rozbiórki 
znalazły się wybudowany 
w latach 70. pawilon handlowy 
mieszczący się przy ul. Woje-
wódzkiej w Konstancinie-Je-
ziornie, a także dawny budynek 

przedszkola „Leśna Chatka” 
przy ul. Wareckiej. Remont tego 
ostatniego byłby ekonomicznie 
nieuzasadniony z uwagi na jego 
zły stan techniczny – budynek 
został wybudowany w 1975 r., 
jego dach pokryty jest eterni-
tem, nie ma w nim instalacji 
gazowej ani centralnego ogrze-
wania. Mimo że obiektów tych 
nie wpisano do rejestru zabyt-
ków, to położone są w obszarze 

zabytkowego układu urbani-
stycznego i podlegają ochro-
nie konserwatorskiej. Gmina 
będzie mogła przystąpić do 
robót dopiero po opracowa-
niu dokumentacji – projektu 
budowlanego rozbiórki oraz 
uzyskaniu zezwoleń starosty 
piaseczyńskiego i wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. 
Prace rozpoczną się prawdopo-
dobnie w drugiej połowie roku.

Przebudowa willi Kamilin rozpoczęła się w sierpniu 
2017 r. Mimo początkowo sprawnego prowadzenia 
prac przez wykonawcę latem ubiegłego roku oka-
zało się, że wyłoniona w przetargu firma zaczęła 
się zmagać z problemami finansowymi. Termin 
zakończenia inwestycji był poważnie zagrożony. 
Rozpoczęły się negocjacje, zwieńczone przedłuże-
niem kontraktu o miesiąc. Niestety, firma szansy 
nie wykorzystała. Z uwagi na znikomy postęp prac 
burmistrz Kazimierz Jańczuk zdecydował o rozwią-
zaniu umowy z winy wykonawcy. Po wykonaniu 
inwentaryzacji i przygotowaniu suplementu do do-
kumentacji inwestycji gmina ogłosiła nowy przetarg. 
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Kolejna wieś z kanalizacją  
i wodociągiem 
Już w trzecim kwartale tego 
roku część mieszkańców 
Czarnowa będzie mogła 
podłączyć swoje domy do 
gminnych sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej.

Budowa sieci rozpoczęła się  
w listopadzie ubiegłego roku,

 fot. I. Mierzejewska 

Konstancin-Jeziorna już teraz 
jest jedną z lepiej skanalizo-
wanych gmin w powiecie. Sieć 
wodociągowa i kanalizacji sani-
tarnej pokrywa ok. 70 proc. jej 
powierzchni. Samorząd jednak 
cały czas dąży do tego, aby jak 
najwięcej mieszkańców gminy 
mogło cieszyć się z bieżącej wody 
w kranie i zapomnieć o opróżnia-
niu przydomowych szamb. Teraz 
wodociąg i kanalizacja powstają 
w Czarnowie. Od kilku miesięcy 
trwają prace związane z realiza-
cją pierwszego etapu inwestycji 
– roboty prowadzone są wzdłuż  

ul. Starego Dębu oraz części  
ul. Pawiej i ul. Sikorki. Jeśli wszy- 
stko pójdzie zgodnie z planem, 
już w trzecim kwartale tego roku 
część mieszkańców Czarnowa 
będzie mogła podłączyć swoje 
domy do gminnych sieci. 

Za inwestycję odpowiedzialna 
jest warszawska firma Sławo-
mir Dymowski IBF. Wartość kon-
traktu to blisko 2,3 mln zł. 

Na tym placu zabaw  
psy z pewnością nie będą się nudziły,

fot. C. Puchniarz

Psi plac zabaw już otwarty
Spacery z czworonożnymi pupilami już nie muszą być nudne.  
Na początku marca przy ul. Chylickiej otwarty został pierwszy 
w Konstancinie-Jeziornie gminny plac zabaw dla psów.  
Tutaj zwierzęta mogą szaleć do woli – bez smyczy i kagańca.

Mimo że Konstancin-Jeziorna z roku na rok pięknieje, poprawiają się 
infrastruktura i komunikacja, to takiego miejsca w naszym mieście 
brakowało. Powstało dzięki pomysłowym mieszkańcom w ramach 
budżetu obywatelskiego. Mowa o placu zabaw dla psów przy ul. 
Chylickiej. To tutaj nasi czworonożni przyjaciele mogą szaleć do woli 
– bez smyczy, a także – o ile nie figurują w wykazie agresywnych ras 
– bez kagańca. Gminna działka o powierzchni blisko 1200 m2 została 
zagospodarowana i ogrodzona. Czworonogi oprócz wybiegu mają 
też miejsce, by trenować psie sztuczki. Powstał m.in. tor przeszkód 
do skoków. Są słupki do slalomu oraz trójpoziomowa platforma. 
Właściciele po zabawie mogą odpocząć na ławce zdobionej animali-
stycznymi elementami graficznymi. Nie zapomniano również o koszu 
na psie odchody z zasobnikiem na papierowe torebki, bo każdy, kto 
korzysta z placu, zobowiązuje się do sprzątania po swoim pupilu. 
Obiekt administrowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Konstancinie-Jeziornie. Gminna jednostka będzie też dbała o zieleń 
na jego terenie oraz o to, aby pojemnik na torebki nigdy nie był pusty. 
Plac czynny jest całą dobę.

    
 J

ak dojechać?

fot. Google Maps
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Willa Gryf nabiera blasku
Willa Gryf przy ul. Sobieskiego 13 w Konstancinie-Jeziornie  
z dnia na dzień pięknieje na naszych oczach – widać już nowy 
stylizowany dach i zrekonstruowaną wieżyczkę. Remont 
zabytkowego budynku potrwa do października.

W budynku znajdą się m.in. biblioteka, 
filia domu kultury, świetlica 

środowiskowa oraz klub seniora,
fot. C. Puchniarz

Willa Gryf należy do najpięk-
niejszych zabytków Konstan-
cina-Jeziorny. Zaprojektowana 
przez wybitnego architekta 
Bronisława Colonnę-Czosnow-
skiego i wybudowana między 
1902 a 1905 r., powoli odzyskuje 
swój dawny blask. Trwający od 
ubiegłego roku remont budynku 
przebiega dotychczas zgodnie 
z przyjętym harmonogramem.  
– Obecnie trwa wymiana stolarki 
okiennej na nową, stylizowaną, 
zachowującą zabytkowy charak-
ter obiektu – mówi Janusz Koło-
dziejczak, zastępca kierownika 
Wydziału Inwestycji i Remontów 
Urzędu Miasta i Gminy Konstan-
cin-Jeziorna. – Zgodnie z decyzją 
konserwatora zabytków zacho-
wane i odtworzone zostaną ry-
sunki ścian, gzymsy i wszystkie 
elementy architektoniczne, np. 

dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością, m.in. 
dzięki windzie łączącej wszyst-
kie poziomy budynku – od −1, 
gdzie znajdą się toalety i po-
mieszczenia administracyjne, 
aż do poddasza. Koszt inwestycji 
wyniesie ponad 6 mln zł. 

weranda z drewnianymi oknami.
Wszystko wskazuje na to, że pod 
koniec października nastąpi od-
biór techniczny budynku. Cały 
obiekt, który będzie miał 700 m2 
powierzchni użytkowej, zostanie 
przeznaczony na cele publiczne. 
Na parterze odrestaurowanej 
willi Gryf zlokalizowana będzie 
filia biblioteki publicznej, miesz-
czącej się obecnie przy ul. Sobie-
skiego 5. Pierwsze piętro zajmie 
z kolei Konstanciński Dom Kul-
tury, w którym będą prowadzone 
różne zajęcia artystyczno-kultu-
ralne dla dzieci i dorosłych. Tu-
taj swój kącik będą mieli także 
konstancińscy seniorzy. Drugie 
piętro zajmie natomiast świetlica 
środowiskowa dla dzieci i mło-
dzieży, która również zostanie 
przeniesiona z budynku przy  
ul. Sobieskiego 6. Obiekt będzie 

Remont idzie zgodnie z planem
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Publicznej przy 
ul. Świetlicowej postępują zgodnie z planem. Inwestycja warta ponad 3,3 mln zł ma być gotowa 
do końca maja 2020 r.

Budynek przy ul. Świetlicowej 
zmieni się zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz. Pod potrzeby 
Biblioteki Publicznej i OSP 

Na placu budowy trwają intensywne prace budowlane,
 fot. G. Żurawski

Konstancin-Jeziorna zagospoda-
rowane zostaną pomieszczenia 
wykorzystywane do ubiegłego 
roku przez Radę Miejską. Projekt 

zakłada także przebudowę in-
stalacji gazowej z kotłownią i in-
stalacji wentylacyjnej. Zmieni 
się też teren wokół budynku – 
rozebrany zostanie przylegający 
do niego garaż, powstaną par-
king, oświetlenie i kanalizacja 
deszczowa. Prace budowlane 
idą zgodnie z harmonogramem. 
Inwestycję realizuje konsorcjum 
firm: Wimaks sp. z o.o., sp. k. 
i WIMAKS – Toczyłowski Da-
riusz, które na zakończenie 
budowy ma czas do 31 maja 
2020 r. Obiekt powinien zostać 
oddany do użytku pod koniec 
maja. Koszt inwestycji to ponad  
3,3 mln zł.
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Miliony na oświatę 
Samorząd Konstancina-Jeziorny stawia na oświatę, a najlepszym 
tego dowodem są regularne inwestycje prowadzone w gminnych 
szkołach. Rozbudowy doczekały się „piątka” przy ul. Szkolnej  
i „jedynka” przy ul. Wojewódzkiej.

Konstancin-Jeziorna przezna-
cza wiele milionów na poprawę 
warunków nauczania w gmin-
nych placówkach oświatowych. 
W tym roku gros środków z bud- 
żetu pochłoną dwie duże inwe-
stycje: nadbudowa budynku 
Szkoły Podstawowej Integra-
cyjnej nr 5 za prawie 2,4 mln zł 
oraz rozbudowa i modernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 1 za bli-
sko 10,4 mln zł. 

Nadbudowa „piątki”
Prace przy rozbudowie, nadbu-
dowie i przebudowie budynku 
„piątki” przy ul. Szkolnej idą 
pełną parą. Łagodna zima po-
zwoliła, by inwestycja była pro-
wadzona prawie bez dłuższych 
przerw. Obecnie trwa wykań-
czanie nadbudowanej części 
szkoły. Prace trwają również 
na zewnątrz budynku, przy 
budowie boiska wielofunkcyj-
nego. Dobiegają wszelkie prace 
instalacyjne. Dzięki inwestycji 
szkoła zyska dodatkowe po-
mieszczenia m.in. na świetlicę 
i toalety, w tym dla uczniów 
niepełnosprawnych. W nadbu-
dowanej części znajdą się także 
pokoje: logopedy, pedagoga 
i reedukatora. Przy budynku 

pojawi się także więcej miejsc 
postojowych. Wykonawca – 
firma Nokon z Borowiny – na 
zakończenie prac budowlanych 
ma czas do 20 lipca. Otwar-
cie nowo dobudowanej części 
placówki planowane jest na  
1 września. 

Modernizacja „jedynki”
Po myśli inwestora, czyli gminy 
Konstancin-Jeziorna, idzie także 
przebudowa „jedynki” przy  
ul. Wojewódzkiej. Tutaj zakres 
prac obejmuje budowę nowej 
kuchni wraz ze stołówką oraz 
hali sportowej z zapleczem sa-
nitarnym, szatniami, salami 
lekcyjnymi i pomieszczeniami 
magazynowymi. Przebudowana 
zostanie także kotłownia gazowa 
szkoły. A co słychać na placu bu-
dowy? Pracy jest jeszcze sporo. 
Obecnie trwają roboty budowlane 
i wykończeniowe w części sto-
łówki oraz kuchni. Prowadzone 
są również prace tynkarskie i te 
związane z zagospodarowaniem 
terenu. Wykonawca, firma Bu-
dimpol z Warszawy, na zakoń-
czenie budowy ma czas do 30 
września, przy czym stołówka 
i kuchnia mają być gotowe do 15 
sierpnia. 

Obecnie trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego,
fot. G. Żurawski

Anna Borowska na Grapie  
i Filip Rawski na Mirkowie  
to nowi przewodniczący 
zarządów dwóch 
konstancińskich osiedli. 

Równolegle z wyborami sołty-
sów i rad sołeckich w Konstan-
cinie-Jeziornie wybierani byli 
przewodniczący zarządów oraz 
zarządy osiedli. Dwunastego 
marca zebranie wyborcze zor-
ganizowano na osiedlu Mirków. 
Przyszło na nie tylko 29 osób  
z 1669 uprawnionych do głoso-
wania. Na przewodniczącego 
zarządu osiedla mieszkańcy 
wybrali Filipa Rawskiego, który 
pokonał pełniącego do tej pory tę 
funkcję Krzysztofa Klucza oraz 
kontrkandydatkę Jadwigę Za-
krzewską. Poza tym do zarządu 
osiedla weszli jeszcze: Henryka 
Urbańska, Jadwiga Zakrzewska, 
Zbigniew Ciećwierz oraz Mał-
gorzata Książek. Kilka dni póź-
niej, 18 marca, wybory odbyły 
się na osiedlu Grapa. Tutaj fre-
kwencja również nie dopisała. 
W zebraniu uczestniczyło 38  
z 2014 osób uprawnionych. 
Mieszkańcy zdecydowali, że 
zmiany przewodniczącej za-
rządu dzielnicy nie będzie,  
i na kolejną kadencję ponownie 
wybrali Annę Borowską. Za opo-
wiedziało się 31 osób. Ponadto 
wybrano również nowy zarząd 
osiedla. Weszli do niego: Ma-
ciej Łaba, Agnieszka Konatow-
ska, Dominika Świetlik i Sabina 
Ziemska.

Reprezentanci
osiedli

Filip Rawski Anna Borowska

/ SOŁECTWA /
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Sołectwa mają już sołtysów
Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję 2019–2023. Mamy czterech 
nowych gospodarzy – w Borowinie, Cieciszewie, Kawęczynku i Słomczynie.  

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wybrali  
23 sołtysów i nowe rady sołeckie. Liczba uprawnio-
nych do głosowania wynosiła 5851 osób, a w wy-
borach sołeckich udział wzięło 832 mieszkańców; 
średnia frekwencja w wyborach wyniosła 14,22 proc. 
Najwięcej osób zagłosowało w sołectwie Czernidła 
(prawie 54 proc.), a najmniej w Oborach (niecałe  
4 proc.). Jak widać po wynikach, mieszkańcy zmian 
nie lubią. Mamy tylko czterech nowych sołtysów. 
Są to: Iwona Obarzanek (w Kawęczynku), Łu-
kasz Wierzchucki (w Borowinie), Dariusz Ślifirski 
(w Cieciszewie) i Jacek Gosławski (w Słomczynie). 
Gospodarzem, który pracuje najdłużej i którego 
wybrano na kolejną – tym razem pięcioletnią – ka-
dencję, jest Jacek Kulczyk z Piasków, pełniący swoją 
funkcję od 1990 r. W gronie sołtysów znalazło się aż  
15 kobiet. 

BIELAWA
Sołtys: Iwona Siudzińska
Rada sołecka: Bogusław 
Łopaciński (przewodniczący), 
Mirosława Szlapańska, Mariusz 
Komosa,  Mariusz Lepianka, 
Michał Rewucki
Frekwencja wyborcza:  5,19 proc.

CZARNÓW 
Sołtys: Małgorzata 
Wojakowska-Żeglińska
Rada sołecka*: Artur Szymański, 
Krzysztof Książek, Dariusz Utrata, 
Anna Skrojna, Paweł Gładecki, 
Hanna Bielecka, Ryszard Charabin, 
Teresa Pokrzywa, Agnieszka Utrata 
Frekwencja wyborcza: 7,44 proc.

BOROWINA
Sołtys: Łukasz Wierzchucki
Rada sołecka: Monika Renion 
(przewodnicząca), Magdalena 
Wierzchucka, Jan Szewczyk
Frekwencja wyborcza: 8,7 proc.

CZERNIDŁA
Sołtys: Stefan Wiewióra
Rada sołecka: Iwona Makulska 
(przewodnicząca), Magdalena 
Stępnicka, Michał Stępnicki, Adam 
Wójciszyn, Krzysztof Janusz
Frekwencja wyborcza: 53,85 proc.

CIECISZEW
Sołtys: Dariusz Ślifirski
Rada sołecka: Hanna Szulc 
(przewodnicząca), Ireneusz 
Staśko, Wojciech Latoszek, Adam 
Latoszek, Grażyna Leśniak, Grze-
gorz Latoszek, Andrzej Świderski
Frekwencja wyborcza: 31,65 proc.

DĘBÓWKA
Sołtys: Grzegorz Rytka
Rada sołecka: Mieczysław 
Pindelski (przewodniczący), 
Francisco Rodriguez, Dorota 
Ziemska, Michał Pindelski,  
Małgorzata Gozdołek
Frekwencja wyborcza: 32,64 proc.

CISZYCA
Sołtys: Iwona Odolińska
Rada sołecka: Tadeusz Pindelski 
(przewodniczący), Marek Pyziel, 
Marek Jasiński
Frekwencja wyborcza: 27,35 proc.

HABDZIN 
Sołtys: Agata Wilczek
Rada sołecka*: Artur Barto-
szewski, Małgorzata Iwanicka, 
Sławomir Kopyt, Maria Utrata, 
Bartosz Lamentowicz 
Frekwencja wyborcza: 9,03 proc.

GASSY
Sołtys: Kinga Śliwka
Rada sołecka: Joanna Kocon 
(przewodnicząca), Elżbieta Olesiń-
ska, Maciej Sadowski, Katarzyna 
Kanabus, Dorota Kurkowska
Frekwencja wyborcza: 18,47 proc.

/ SOŁECTWA /
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KIERSZEK
Sołtys: Jolanta Ciesielska
Rada sołecka: Wiesław Palu-
szyński (przewodniczący), Zenon 
Latoszek, Joanna Korniłowicz, 
Magdalena Darwaj
Frekwencja wyborcza: 15,1 proc.

PIASKI
Sołtys: Jacek Kulczyk
Rada sołecka: Lucyna Kowalik 
(przewodnicząca), Krzysztof 
Mirkowski, Tomasz Raczyński, 
Magdalena Górecka, Dariusz 
Dziugieł
Frekwencja wyborcza: 47,83 proc.

PARCELA
Sołtys: Dorota Machnowska
Rada sołecka: Katarzyna Ja-
cyna (przewodnicząca), Jolanta 
Durawa, Iwona Szulczak-Peryt
Frekwencja wyborcza: 6,65 proc.

KAWĘCZYNEK 
Sołtys: Zofia Organiściak
Rada sołecka*: Aleksandra Go-
lon, Ewa Zawilińska, Katarzyna 
Trejderowska, Anna Skowron, 
Ireneusz Bukowski
Frekwencja wyborcza: 32,77 proc.

OBÓRKI
Sołtys: Dariusz Malarski
Rada sołecka: Danuta Białowąs 
(przewodnicząca), Łukasz Wil-
czak, Patryk Młotka
Frekwencja wyborcza: 21,52 proc.

KĘPA OKRZEWSKA
Sołtys: Renata Dąbrowska
Rada sołecka*: Jolanta Gru-
dzień, Agata Paczucha, Barbara 
Lepianka, Robert Piłat, Zenon 
Lepianka
Frekwencja wyborcza: 16,81 proc.

OPACZ
Sołtys: Elżbieta Rychlica
Rada sołecka: Michał Utrata 
(przewodniczący), Grażyna Trze-
wik, Agnieszka Kulczyk, Hanna 
Knyziak, Janusz Odoliński
Frekwencja wyborcza: 6,7 proc.

TUROWICE
Sołtys: Krystyna 
Wyszogrodzka
Rada sołecka: Maria Moskale-
wicz (przewodnicząca), Andrzej 
Jabłoński, Katarzyna Gwizdoń
Frekwencja wyborcza: 15,51 proc.

KAWĘCZYN
Sołtys: Iwona Obarzanek 
Rada sołecka: Ewelina Hendel 
(przewodnicząca), Mirosław 
Borowski, Dominika Huk
Frekwencja wyborcza: 12,54 proc.

OBORY
Sołtys: Alicja Welenc
Rada sołecka: Paweł Kopiec 
(przewodniczący), Barbara Pasa-
monik, Agnieszka Zwolska
Frekwencja wyborcza: 3,85 proc.

KĘPA OBORSKA
Sołtys: Anna Nowotnik
Rada sołecka*: Andrzej Nowot-
nik, Zofia Młynarczyk, Barbara 
Jabłońska, Mirosław Białowąs, 
Sławomir Siudziński
Frekwencja wyborcza: 27,27 proc.

OKRZESZYN
Sołtys: Katarzyna Wójcik
Rada sołecka*: Teresa Goliszew-
ska, Leokadia Lenard, Czesław 
Ruszkowski
Frekwencja wyborcza: 25,83 proc.

SŁOMCZYN
Sołtys: Jacek Gosławski
Rada sołecka: Kamil Syskowski 
(przewodniczący), Przemysław 
Syskowski, Magdalena Wencła-
wiak, Małgorzata Stępińska, 
Jadwiga Kulik
Frekwencja wyborcza: 26,47 proc.

ŁĘG
Sołtys: Jan Stankiewicz
Rada sołecka: Piotr Stankiewicz 
(przewodniczący), Marek Sko-
necki, Andrzej Bukat, Anna Dom-
żałowska, Agnieszka Cendrowska
Frekwencja wyborcza: 16,67 proc.

/ SOŁECTWA / / RADA SENIORÓW /

* Na dzień oddania „Biuletynu” do druku rada sołecka nie wybrała przewodniczącego.
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/ SOŁECTWA /

Rada Seniorów w działaniu
Rada Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna drugiej kadencji rozpoczęła swoją działalność.  
Na przewodniczącą ponownie została wybrana Danuta Błeszyńska, a zastępować będzie ją 
Celina Łuszczyńska. Obie panie pełniły te funkcje także w poprzedniej kadencji.

W rozmowie z Danutą Błeszyńską 
podsumowujemy dwa lata działalności Rady 

Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna  
i pytamy o plany na drugą kadencję. 

/ RADA SENIORÓW /

n  Co udało się radzie do tej 
pory zrobić?

Rada Seniorów powołana została 
w styczniu 2017 r., na kilkanaście 
miesięcy – przed wyborami sa-
morządowymi w 2018 r. Już ten 
krótki okres przyczynił się do 
dobrej współpracy z samorzą-
dem gminnym i wprowadzenia 
nowych ważnych rozwiązań na 
rzecz osób starszych: Ogólnopol-
skiej Karty Seniora – oferującej 
zniżki dla jej właścicieli – i Koperty 
Życia – pomagającej lekarzowi lub 
ratownikowi w podjęciu szybszej 
decyzji w sytuacji zagrożenia ży-
cia. Członkowie rady zaangażo-
wali się w promocję tych Kopert, 
ich rozdawanie i pomoc w wypeł-
nianiu. Nie brakowało też działań 
aktywizujących środowisko osób 
60+, np. w ramach inicjatywy 
włączyliśmy się w ogólnopol-
ską akcję „Narodowe czytanie”, 
uczestniczyliśmy w programie 
„Senior to wigor”, promując naszą 
gminę, i dzięki temu uzyskaliśmy 
tytuł Gminy Przyjaznej Seniorom. 
Takie wspólne działania pozwa-
lają na przełamywanie stereo-
typów na temat osób starszych. 
Seniorzy na nowo odnajdują się 

w życiu społecznym. Dużo ra-
dości sprawił nam udział w War-

szawskiej Olimpiadzie Seniorów. 
Pierwsza kadencja to także spo-
tkania z seniorami z innych rad, 
sprzyjające wymianie doświad-
czeń i pomysłów. 

n Jaka jest nowa rada?
Cieszy to, że ponownie zasiada 
w niej dziewięć osób z poprzed-
niej kadencji, które wykorzy-
stując swoje dotychczasowe 
doświadczenia, będą angażo-
wały się w działania na rzecz 
osób starszych. Szkoda, że nowy 
skład uzupełniają tylko trzy 
nowe osoby. Radę Seniorów jako 
rzecznika praw osób starszych 
wobec władz samorządowych 
czeka dużo pracy, aby więcej 
osób starszych na nowo odnala-
zło się w życiu społecznym naszej 
gminy, odzyskało poczucie włas- 
nej wartości i aktywnie spełniało 
własne potrzeby. 

n  Jakie cele wyznaczyła 
sobie rada na nową 
kadencję?

Rady seniorów nie mają żadnych 
kompetencji decyzyjnych ani 
nie zarządzają żadnymi środ-
kami finansowymi. Seniorzy 
woj. mazowieckiego są zgodni, 

że przepisy ustawowe w tym 
zakresie powinny się zmienić. 
Dlatego tak bardzo ważna jest 
dobra współpraca z władzami 
samorządowymi. W ramach tej 
współpracy skierowano do władz 
samorządowych wniosek o pilne 
rozpoczęcie prac nad opraco-
waniem i wdrożeniem polityki 
senioralnej w gminie Konstancin-
-Jeziorna, której jednym z najważ-
niejszych punktów powinna być 
ochrona zdrowia osób starszych. 
Inne to: tworzenie warunków do 
zwiększenia różnorodnych form 
opieki nad seniorami, pozwala-
jących w znacznym stopniu od-
ciążyć system opieki zdrowotnej, 
i pozostanie osoby starszej jak 
najdłużej we własnym środowi-
sku, w tym m.in. zastosowanie 
nowych technologii, zatrudnie-
nie opiekunów nieformalnych. Do 
tych zadań należą także: wzmac-
nianie aktywności osób starszych 
w przestrzeni publicznej dzięki 
organizacji klubów seniora, świet- 
lic, udziałowi osób starszych 
w spotkaniach integracyjnych 
w kraju. Dobra współpraca skut-
kuje systematycznym spełnia-
niem tych postulatów i będzie 
kontynuowana w nowej kadencji.

Rozmawiał: Patryk Siepsiak

Wybór prezydium rady odbyło się na pierwszym posiedzeniu 6 marca 
w konstancińskim magistracie. O funkcję przewodniczącego ubie-

gały się dwie osoby – Danuta Błeszyńska, która pełniła ją już 
w poprzedniej kadencji, oraz debiutujący w radzie Marek Sko-

necki. W wyniku tajnego głosowania, stosunkiem głosów 
8 do 2, na przewodniczącego wybrana została ponownie 
Danuta Błeszyńska. Rewolucji nie było także podczas wy-
boru wiceprzewodniczącego. Tutaj zgłosiła się tylko jedna 
kandydatka. Celina Łuszczyńska otrzymała dziewięć 
głosów i przez najbliższe cztery lata będzie zastępować 
przewodniczącą rady.
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/ ŚRODOWISKO // RADA MIEJSKA /

Harmonogram dyżurów radnych
Publikujemy zaktualizowany harmonogram dyżurów radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. 
Sprawdź, kiedy możesz porozmawiać z przedstawicielami mieszkańców.

W poprzednim wydaniu „Biuletynu” w harmono-
gramie dyżurów zabrakło informacji o terminie 
spotkań radnej Anny Borowskiej z mieszkańcami. 
Nieprecyzyjnie został też podany kalendarz dyżurów 
radnego Krzysztofa Bajkowskiego, za co przepra-
szamy i w tym numerze naprawiamy niedopatrzenie. 

Poniżej publikujemy aktualną agendę spotkań. 
Uwaga! Nowe terminy swoich dyżurów ustalili radni 
Hubert Meronk i Bogusław Komosa. Harmonogram 
aktualizowany na bieżąco dostępny jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl,  
zakładka: Rada Miejska. 

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
Imię i nazwisko Termin dyżuru Miejsce dyżuru Adres e-mail

Aleksandra Kostrzewska wtorki i czwartki w godz. 14.00–16.00 pokój nr 69 aleksandra.kostrzewska@konstancinjeziorna.pl

Andrzej Cieślawski środy w godz. 14.00–15.00 pokój nr 80 andrzej.cieslawski@konstancinjeziorna.pl

Arkadiusz Zewar  pierwszy wtorek miesiąca  
w godz. 15.00–16.00 pokój nr 80 arkadiusz.zewar@konstancinjeziorna.pl

Krzysztof Bajkowski pierwszy piątek miesiąca  
w godz. 17.00–18.00 pokój nr 80 krzysztof.bajkowski@konstancinjeziorna.pl

Anna Borowska ostatni wtorek miesiąca  
w godz. 16.00–18.00, po uzgodnieniu* pokój nr 80 anna.borowska@konstancinjeziorna.pl

Renata Dąbrowska piątki godz. 15.30, po uzgodnieniu* pokój nr 80 renata.dabrowska@konstancinjeziorna.pl

Adam Grzegorzewski wtorki w godz. 12.00-13.00 pokój nr 80 adam.grzegorzewski@konstancinjeziorna.pl

Arkadiusz Głowacki pierwszy czwartek miesiąca, po uzgodnieniu* pokój nr 80 arkadiusz.glowacki@konstancinjeziorna.pl

Ignacy Gołębiowski pierwszy czwartek miesiąca, po uzgodnieniu* pokój nr 80 ignacy.golebiowski@konstancinjeziorna.pl

Bogusław Komosa ostatni czwartek miesiąca 
w godz. 15.00–16.00 pokój nr 80 boguslaw.komosa@konstancinjeziorna.pl

Alfreda Konopka 
druga środa miesiąca w godz. 15.00–16.00 pokój nr 80

alfreda.konopka@konstancinjeziorna.pl
drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00–19.00 świetlica przy  

ul. A. Walentynowicz 24 

Hubert Meronk po uzgodnieniu* pokój nr 69 hubert.meronk@konstancinjeziorna.pl

Iwona Siudzińska ostatni poniedziałek miesiąca  
w godz. 18.00-19.00

świetlica OSP Bielawa, 
ul. Wspólna 1/3 iwona.siudzinska@konstancinjeziorna.pl

Irena Śliwka po uzgodnieniu telefonicznym (518 233 056) Domu Ludowym  
w Słomczynie irena.sliwka@konstancinjeziorna.pl

Piotr Wasilewski ostatnia środa miesiąca w godz. 13.00–14.00 pokój nr 80 piotr.wasilewski@konstancinjeziorna.pl

Izabella Wieczorek pierwsze środy miesiąca w godz.  
14.00–16.00, po uzgodnieniu* pokój nr 80 izabella.wieczorek@konstancinjeziorna.pl

Renata Wieczorek ostatnia środa miesiąca w godz.  
15.00–16.00, po uzgodnieniu* pokój nr 80 renata.wieczorek@konstancinjeziorna.pl

Bożena Wierzbicka po uzgodnieniu* pokój nr 80 bozena.wierzbicka@konstancinjeziorna.pl

Agata Wilczek pierwsza środa miesiąca  
w godz. 18.00–19.00

Dom Sołecki  
w Habdzinie agata.wilczek@konstancinjeziorna.pl

Włodzimierz Wojdak pierwszy wtorek miesiąca  
w godz.10.00–12.00 pokój nr 80 wlodzimierz.wojdak@konstancinjeziorna.pl

* osobiście w biurze Rady Miejskiej lub telefonicznie pod numerem 22 48 42 461.
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/ ŚRODOWISKO // RADA MIEJSKA /

Kominiarze uczą palić w piecu
Krajowa Izba Kominiarzy, Urząd Miasta i Gminy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Konstancinie- 
-Jeziornie uczą mieszkańców, jak bezpiecznie i ekologicznie korzystać z domowych palenisk. Pod 
koniec lutego ponownie zorganizowali pokaz i warsztaty z rozpalania w piecu metodą od góry.

Emituje znacznie mniej pyłów 
do atmosfery i pozwala zaosz-
czędzić nawet do 30 proc. pa-
liwa. To tylko niektóre zalety 
metody tzw. palenia od góry 
w piecu. Jako że jest ona jesz-
cze dość słabo znana, Krajowa 
Izba Kominiarzy, Urząd Miasta 
i Gminy oraz OSP Konstancin-Je-
ziorna po raz kolejny, 23 lutego, 
zorganizowali dla mieszkańców 
pokaz i warsztaty, jak bezpiecz-
nie dla środowiska i ekologicznie 
korzystać z domowych palenisk. 
– Większość użytkowników pie- 
ców grzewczych rozpala je za 
pomocą tradycyjnej metody 
tzw. palenia od dołu – przyznają 
kominiarze. – Jest ona nieeko-
nomiczna. Powoduje dymienie, 
czym zanieczyszcza powietrze, 
a dodatkowo węgiel szybciej się 
wtedy wypala. Dlatego warto 
zmienić swoje przyzwyczajenia, 
do czego namawiali organizato-
rzy pokazu przy oczku wodnym 
naprzeciwko CH Stara Papiernia. 

Kominiarze w jednym piecu pre-
zentowali poprawną metodę 
palenia – od góry, a w drugim 
niewłaściwą – od dołu. W ten 

Pokaz odbył się przy oczku wodnym 
przy ul. Wilanowskiej,

fot. archiwum 

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 
Ulga termomodernizacyjna już obowiązuje. Umożliwia ona 
odliczenie wydatków poniesionych na ocieplenie domu 
jednorodzinnego. 

sposób mieszkańcy mogli zo-
baczyć na własne oczy różnicę 
w spalaniu. Odgórna metoda 
rozpalania w piecu pozwala 
na znaczne zmniejszenie ilo-
ści pyłów, które emitowane są 
do atmosfery w wyniku spa-
lania węgla. – Jest przy tym 
ekonomiczniejsza, pozwala na 
zmniejszenie ilości zużywanego 
opału, co przekłada się na spore 
oszczędności – podkreślają ko-
miniarze. Dlatego pamiętajmy, 
aby podczas rozpalania paleni-
ska najpierw do pieca włożyć 
paliwo, czyli węgiel, a następ-
nie rozpałkę, czyli drewno. 
Dzięki tej metodzie dochodzi 
do niemal całkowitego spalenia 
paliwa, a z komina uchodzi pra-
wie przezroczysty dym. Na sto-
isku mieszkańcy otrzymywali 
także materiały edukacyjne 
i informacyjne dotyczące walki 
z zanieczyszczeniem powietrza 
i bezpiecznej eksploatacji urzą-
dzeń grzewczych.

Ponadto nie można odliczyć tych 
kosztów, na które już wcześniej 
przyznano dofinansowa-
nie, np. z Narodowego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospo-
darki Wodnej, lub 
tych, które zostały 
już zwrócone podatni-
kowi w jakiejkolwiek innej 
formie wsparcia finansowego 
na te cele. Dodatkowym wymo-
giem jest przeprowadzenie au-
dytu energetycznego budynku. 
Planując termomodernizację, pa-
miętajmy również o korzystaniu 

Z nowej ulgi mogą skorzystać po-
datnicy rozliczający PIT według 
skali podatkowej, stawki liniowej 
i płacący ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych, którzy są 
właścicielem lub współwłaści-
cielem domu jednorodzinnego. 
Zgodnie z ustawą od dochodu 
można odliczyć 23 proc. wydat-
ków przeznaczonych na termo-
modernizację. Ale uwaga! Jest 
limit. Kwota odliczenia nie może 
przekroczyć 53 tys. zł, łącznie na 
wszystkie ocieplone budynki, 
których podatnik jest właści-
cielem lub współwłaścicielem. 

z usług i materiałów określonych 
w rozporządzeniu Ministra In-
westycji i Rozwoju. Wszystkie 
wydatki muszą być udokumento-
wane fakturami, wystawionymi 

wyłącznie przez tych podatni-
ków VAT, którzy nie ko-

rzystają ze zwolnienia 
od tego podatku. 

Można je odli-
czać w zeznaniu 

za rok podat-
kowy, w którym ponie-
siono wydatki. Nowe 

przepisy weszły w życie 
z początkiem tego roku. Oznacza 
to, że ulgę będzie można po raz 
pierwszy wykazać w zeznaniu 
składanym do końca kwietnia 
2020 r.
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/ BUDŻET OBYWATELSKI // ŚRODOWISKO /

Pomyśl o swoim pupilu

Akcja bezpłatnego czipowania psów i kotów oraz 
dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji 
czworonożnych pupili prowadzona jest przez Urząd 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna od kilku lat. 
Mogą z niej skorzystać wyłącznie właściciele zwie-
rząt, którzy mieszkają w naszej gminie. 

Bezpłatne czipowanie
Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bez-
domności zwierząt, umożliwiająca szybkie usta-
lenie właściciela psa lub kota. Elektroniczny czip 
z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest 
wielkości ziarenka ryżu – nie przeszkadza zwie-
rzęciu ani nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on 
wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopat-
kami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Dzięki 
temu, jeśli zwierzę zaginie, nie trafi anonimowo 
do schroniska, tylko wróci do swojego właściciela. 
Dane dotyczące psa czy kota i jego właściciela są 
wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych 
SAFE-ANIMAL (www.safe-animal.eu). 

Dofinansowanie do kastracji i sterylizacji 
Kastracja i sterylizacja mają na celu przede wszyst-
kim zmniejszenie nadpopulacji zwierząt domowych 
oraz ich ochronę przed bezdomnością i cierpieniem, 
na które są w tym przypadku narażone. W ramach 
akcji gmina pokrywa 50 proc. kosztów przeprowa-
dzanych zabiegów. 

Finansowanie obejmuje:
n  wizytę kwalifikującą przed zabiegiem w siedzi-

bie zakładu leczniczego dla zwierząt; 
n  wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/

kastracji w narkozie; 
n  zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do 

czasu wybudzenia z narkozy; 
n  wizytę kontrolną w siedzibie zakładu leczniczego 

dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz 
zdjęcie szwów. 

Dodatkowo płatne są:
n  ubranka/kołnierz ochronny; 
n  dodatkowe leczenie w razie komplikacji; 

n  zabiegi przygotowujące i profilaktyczne, które 
powinny być przeprowadzone przed planowaną 
operacją (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchle-
nie, badania diagnostyczne); 

n  badania laboratoryjne (np. krwi, moczu, EKG, USG). 

Warunki akcji
Oto warunki, które należy spełnić, aby skorzystać 
z bezpłatnego czipowania psa lub kota oraz dofinan-
sowania zabiegu kastracji lub sterylizacji:
n  wypełnienie przez właściciela wniosku o wy-

konanie zabiegu elektronicznego oznakowania 
zwierzęcia (wniosek do pobrania w przychod-
niach weterynaryjnych); 

n  okazanie dowodu tożsamości; 
n  okazanie książeczki szczepień, rodowodu lub 

innego dokumentu potwierdzającego prawa do 
zwierzęcia; 

n  w przypadku psów wymagane jest okazanie 
aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie; 

n  lepiej, aby zwierzęta poddawane zabiegom ka-
stracji lub sterylizacji były zaczipowane. 

Właściciele zwierząt na zabieg mogą umawiać się 
telefonicznie w jednej z niżej wymienionych lecznic 
biorących udział w akcji: 
1. Lecznica Weterynaryjna Bielawa 

ul. Lipowa 1D, Konstancin-Jeziorna,  
nr tel. 22 754 39 19; 

2. Gabinet Weterynaryjny M. Łukaszewicz 
ul. Piłsudskiego 10, Konstancin-Jeziorna,  
nr tel. 22 756 42 87; 

3. Lecznica Weterynaryjna Anda 
ul. Długa 8, Konstancin-Jeziorna,  
nr tel. 22 754 09 75; 

4. Klinika Weterynaryjna WetMedyka24  
– Tomasz Kalinowski, Konrad Kowalczyk 
ul. Pułaskiego 103, Konstancin-Jeziorna,  
nr tel. 22 462 44 62; 

5. Animales Specjalistyczna Przychodnia 
Weterynaryjna 
ul. Warszawska 56, Konstancin-Jeziorna,  
nr tel. 502 348 46. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna pod nr. tel.:  
22 484 24 22.

Gmina Konstancin-Jeziorna ponownie oferuje 
swoim mieszkańcom darmowe czipowanie 
psów i kotów oraz dofinansowanie sterylizacji 
lub kastracji tych domowych pupili. 
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Radni miejscy przyjęli uchwałę, która określa zasady funkcjonowania 
budżetu obywatelskiego w gminie Konstancin-Jeziorna na najbliższe 
lata. Zaszło kilka zmian. Jedna z nich to zniesienie ograniczenia 
wiekowego dla mieszkańców – zarówno tych składających projekty, 
jak i głosujących.

/ BUDŻET OBYWATELSKI /

Budżet obywatelski  
na nowych zasadach

Budżet obywatelski w gminie 
Konstancin-Jeziorna w ostatnich 
latach był regulowany zarzą-
dzeniem burmistrza, ale to już 
przeszłość. Nowelizacja ustawy 
o samorządzie gminnym jasno 
określiła, że zasady i tryb prze-
prowadzania konsultacji spo-
łecznych, do których zaliczany 
jest budżet obywatelski, musi 
określać uchwała. Konstanciń-
scy radni przyjęli dokument na 
marcowej sesji.

Co zmienia uchwała?
W tegorocznej edycji bez zmian 
pozostaje podział projektów na 
inwestycyjno-remontowe i po-
zostałe, z zakresu m.in.: eduka-
cji, kultury, sportu i rekreacji. 

Zgłoszone pomysły, tak jak było to do tej pory, merytorycznie i formal-
nie oceni 10-osobowa komisja złożona z urzędników i mieszkańców 
gminy. Projekty będzie można zgłosić tradycyjnie, w formie papierowej, 
lub elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Zarządzania Budżetem 
Obywatelskim. Także sposób głosowania pozostaje taki jak dotych-
czas. Są też zmiany. Jedną z najważniejszych jest zniesienie ograni-
czenia wiekowego dla mieszkańców mogących brać udział w budżecie 
obywatelskim. Oznacza to, że od teraz zarówno zgłosić projekt, jak 
i zagłosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna 
niezależnie od wieku. Kolejna nowość to minimalna liczba głosów, jaką 
powinien otrzymać projekt, aby trafić do realizacji – pojawią się tutaj 
dwie kategorie projektów: inwestycyjno-remontowe i pozostałe. Limity 
wynoszą odpowiednio: 50 i 30 głosów. Nowy regulamin określa również 
tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

Harmonogram i wzory dokumentów 
Co roku burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna będzie określał kwotę 
budżetu obywatelskiego, harmonogram i wzory dokumentów zarządze-
niem. W tym roku nabór projektów do edycji 2020 będzie prowadzony 
najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja – może on ruszyć 

dopiero po wejściu w życie uchwały rady miejskiej. 
Wojewoda ma 30 dni na ocenę tego dokumentu pod 
kątem zgodności z prawem, a następnie opubliko-
wany będzie w dzienniku urzędowym województwa 
mazowieckiego.  

Zachęcamy do śledzenia strony: 
konstancin.budzet-obywatelski.org.

W ramach budżetu obywatelskiego nie będzie  
można zgłaszać projektów, które:

 8 zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji 
projektowej;

 8 zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) 
realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie 
wymagało wykonania dalszych jego elementów 
(etapów);

 8 są sprzeczne z przyjętymi strategiami i planami roz-
woju gminy (określonymi uchwałami Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna);

 8 kolidują z zadaniami rozpoczętymi przez gminę lub jej 
jednostki organizacyjne;

 8 znajdują się w kalendarzu imprez organizowanych 
przez gminę lub jej jednostki organizacyjne.

W ramach budżetu obywatelskiego będzie  
można zgłaszać projekty, które:

 9 są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku 
budżetowego;
 9nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;
 9mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy;
 9mieszczą się w ramach ogólnodostępności, tzn. są 
bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców 
gminy;
 9 są zgodne z obowiązującym lub opracowywa-
nym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego;
 9 są zlokalizowane na nieruchomościach: 
dla projektów inwestycyjno-remontowych – będą-
cych własnością gminy, będących w jej użytkowaniu 
wieczystym lub we władaniu;  
dla projektów pozostałych – będących własnością 
gminy, będących w jej użytkowaniu wieczystym lub 
we władaniu; 
lub innych nieruchomościach, na których gmina na 
mocy pisemnej zgody właściciela może realizować 
wnioskowany projekt.

/ ŚRODOWISKO /
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Gmina Konstancin-Jeziorna przyznała organizacjom pozarządowym dotacje na wsparcie realizacji 
zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej oraz kultury
i sztuki. W tej edycji konkursu do stowarzyszeń i fundacji trafi ponad 70 tys. zł.
  

Gmina przyznała dotacje

Ogłoszony na początku lutego otwarty konkurs ofert dotyczył realizacji blisko 30 zadań publicznych. Do 
konstancińskiego magistratu wpłynęło 30 ofert, które następnie oceniła komisja konkursowa powołana 
przez burmistrza gminy. Weryfikację formalno-merytoryczną przeszło 14 z nich, które teraz gmina wesprze 
dotacjami o łącznej kwocie 71 430 zł, z przeznaczeniem na organizację m.in.: nauki pływania dla seniorów, 
wycieczek krajoznawczych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Nazwa zadania Nazwa podmiotu Dotacja (w zł)

KULTURA FIZYCZNA

Organizacja turniejów i zawodów w różnych  
dyscyplinach sportowych na terenie gminy

Integracyjny Klub Sportowy  
Konstancin 3 500

KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 3 800

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 
 dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy

Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Upośledzonych Umysłowo  
lub Fizycznie Dobra Wola 

5 000

KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 4 900

Organizacja nauki pływania dla seniorów Integracyjny Klub Sportowy Konstancin 6 000

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w sołectwach KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 4 400

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla społeczności 
lokalnej na obiektach plenerowych położonych  

na terenie gminy

UKS Zryw 2 000

KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 4 700

Klub Sportowy Konstancin 3 420

TURYSTYKA
Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, gry miejskiej  

i wycieczek krajoznawczych (maksymalnie dwudniowych)  
dla mieszkańców gminy

KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 1 500

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Organizacja na terenie gminy amatorskich projektów 

obejmujących różne przedsięwzięcia artystyczno-edukacyjno- 
-kulturalne w formie: warsztatów, wystaw, widowisk itp.

Towarzystwo Muzyczne  
im. Kazimierza Wiłkomirskiego 

5 400

Organizacja przedsięwzięć związanych z popularyzacją  
czytelnictwa wśród mieszkańców gminy 4 800

Organizacja warsztatów artystycznych, świątecznych animacji, 
spektaklu muzyczno-teatralnego dla dzieci  

podczas gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego
3 800

INTEGRACJA SPOŁECZNA

Organizacja spotkań edukacyjnych, przedsięwzięć integrujących 
i aktywizujących mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględ-

nieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
niepełnosprawnych i seniorów

Fundacja Terapeuci dla Rodziny 3 800

Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich Constans 2010 9 060

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
Organizacja przedsięwzięć obejmujących działania informacyj-

no-edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy  
przedmedycznej, zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa  

na drodze oraz bezpiecznego przebywania nad wodą

Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze  
Pogotowie Ratunkowe 5 350
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Urzędnik zakochany 
w przyrodzie  

/ WASZA STRONA /

Na co dzień można ją spotkać w Urzędzie Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna, gdzie zajmuje się 
m.in. walką ze smogiem oraz gospodarką 
odpadami. Jednak Anna Kamilewicz-Wicik,  
bo o niej mowa, każdą wolną chwilę poświęca 
swojej pasji – fotografowaniu przyrody.

Anna Kamilewicz-Wicik jest 
podinspektorem w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa. W konstancińskim magi-
stracie zatrudniona jest od blisko 

dwóch lat. Przyroda stanowi 
przedmiot nie tylko 

jej pracy, lecz także 
fotog raf icznych 

zainteresowań. 
W wieku siedmiu 
lat, podczas spa-
ceru z rodzicami 
w lesie, zoba-
czyła pięknego 
ptaka, z niebie-
skimi skrzydła- 

mi, który okazał się 
sójką. Opowiedziała 
o tym dziadkowi, a ten 
podarował jej atlas 
„Ptaki Polski” Jana So-
kołowskiego. Na studiach 
doszła kolejna pasja, fotogra-
fia przyrodnicza. Najchętniej 
robi zdjęcia ptakom, za pomocą 
lustrzanki Canon EOS 7D wspo-
maganej obiektywami Canon 
EF 18-55, Sigma 75-300 mm lub 
Tamron SP 150-600. Dzięki temu 
może szybko zareagować na oko-
liczności i utrwalić w fotografii 
właściwy moment. Często spo-
tkać ją można w okolicach Parku 

Oto okazy, które 
możemy spotkać  
w naszej gminie,  
a które udało się 
sfotografować pani 
Annie (od lewej): 
zimorodek  
z Habdzina,  
perkoz, rokitniczka  
z łąk oborskich

Jubileusz optymistycznego wieku
– Miałam, i nadal mam, dobre i spokojne życie – mówi Zofia Szymanowska, która skończyła równo 
100 lat. Z tej okazji jubilatce, mieszkającej w Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk, wręczono 
listy gratulacyjne i upominki. Nie zabrakło również urodzinowego tortu.

Zofia Szymanowska urodziła się 7 kwietnia 1919 r. Przez wiele lat 
była pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, w której zajmowała 
się sprawami kształcenia kadr i planowaniem badań naukowych. 
Od 1979 r. jest już na emeryturze, a od 18 lat mieszka w Domu Se-
niora PAN w Konstancinie-Jeziornie, gdzie 5 kwietnia świętowała 
swoje 100. urodziny. Na przygotowanej przez pracowników Domu 
Seniora uroczystości zebrali się wszyscy jego mieszkańcy i perso-
nel, a także przedstawiciele konstancińskiego samorządu z bur-
mistrzem Kazimierzem Jańczukiem na czele oraz ks. Jan Tondera, 
proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziornie. 
Było uroczyście i podniośle. Jacek Szostakiewicz, dyrektor Domu 
Seniora, odczytał list gratulacyjny od Jerzego Duszyńskiego, pre-
zesa PAN, oraz wszystkich swoich współpracowników. Z kolei 
burmistrz Kazimierz Jańczuk pogratulował jubilatce tak zaszczyt-
nego wieku, upatrując sekretu długowieczności w jej pogodnym 
charakterze oraz uzdrowiskowym klimacie Konstancina-Jeziorny. 
Pani Zofia zapytana o przepis na zdrowe, długie życie dała tylko 
jedną radę: – Optymistycznie patrzeć na życie – przyznała bez 
chwili zastanowienia. 

Dopełnieniem uroczystości był tort 
urodzinowy, fot. G. Żurawski

Zdrojowego, gdzie 
urzędniczce udało się 

sfotografować wiele żyją-
cych tu ptaków. – Najciekawszym 
okazem, który udało mi się sfo-
tografować, był pelikan różowy 
na stawach w Raszynie – wspo-
mina Anna Kamilewicz-Wicik.  
– Najmilej natomiast wspominam 
zimorodka w Habdzinie – ptak 
usiadł na trzcinie kilka metrów 
ode mnie i z ciekawością się 
przyglądał. 

/ BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ /
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O wycinance,  
co początek w Jeziornie miała
Polska wycinanka ludowa jest sztuką typową dla Mazowsza i jego bezpośredniego pogranicza. 
Pierwsze wycinanki z kolorowego papieru glansowanego, wytwarzanego w fabryce w Jeziornie, 
pojawiły się w okolicy Warszawy, we wsiach położonych na prawym brzegu Wisły, na wysokości 
Jeziorny, Góry Kalwarii i Konar, w połowie XIX w.

Fabryka papieru w Jeziornie była wówczas jedną 
z największych w kraju i jako pierwsza rozpo-
częła produkcję cienkiego, nieczerpanego papieru. 
W 1838 r. sprowadzono tu z Londynu dwie maszyny 
parowe do wyrobu nawijanego na walec materiału, 
zwanego „papierem bez końca”. Z zachowanych 
m.in. prasowych przekazów wiadomo, że kilka-
naście lat później, w 1857 r., produkowano tam już  
58 gatunków papieru najwyższej jakości.

Papier z Jeziorny 
Fabryka utrzymywała ożywione kontakty ze 
wsiami po drugiej stronie Wisły. Po pierwsze, rzeka 
była doskonałym szlakiem komunikacyjnym, wyko-
rzystywanym dużo intensywniej niż te lądowe. Po 
Wiśle kursowało kilka promów, a do I wojny świato-
wej między Gassami a Karczewem istniał przewóz. 
Po drugie, do produkcji papieru fabryka potrzebo-
wała celulozy i skupowała w nadwiślańskich wsiach 
szmaty, które po przetworzeniu były jej doskona-
łym źródłem. W drodze wymiany rozprowadzała 
wśród chłopów swój produkt, czyli kolorowy papier. 
Ten cienki i glansowany z Jeziorny, w przeciwień-
stwie do produkowanego wówczas powszechnie 
grubego i sztywnego papieru czerpanego, wpłynął 
najprawdopodobniej na rozwój wycinanki, która 
z nadwiślańskich wsi rozprzestrzeniła się przez 
Kołbiel na pozostałe rejony Mazowsza. Pojawiła się 
przede wszystkim na Kurpiach, w okolicy Łowicza, 
a także Opoczna, Kozienic i Rawy Mazowieckiej. 

Sztuka ludowa
Wycinanki służące do ozdoby chałup stanowią wy-
jątkowy element polskiej sztuki ludowej, w takiej 

formie i funkcji nieznanej nigdzie poza Polską. Naj-
starsze wycinanki, jednobarwne, wykonywane były 
techniką kropli wosku. Polegała ona na tym, że wy-
cięte puste przestrzenie swoim kształtem przypo-
minały właśnie krople wosku. Izby chat wiejskich 
były przystrajane najczęściej na Boże Narodzenie 
i Wielkanoc, a także na święta rodzinne – wesela 
i parafialne odpusty. Wycinankarstwem zajmowały 
się przede wszystkim kobiety, choć zdarzało się w tej 
roli widywać także mężczyzn. Takie dzieła ewolu-
owały od bardzo prostych, grubo ciętych kształtów 
o mało zróżnicowanym rysunku do form o wyjątko-
wym bogactwie ornamentacyjnym i zróżnicowaniu 
tematycznym. Wycinanki z prawobrzeża Wisły, na 
wysokości Jeziorny, Góry Kalwarii i Konar, prezen-
towały najprostsze i najstarsze formy polskich dzieł 
tego typu, takie jak: stylizowane drzewka zwane 
„rózgami”, „lalki”, czyli uproszczone formy postaci 
kobiecych lub męskich (zwanych wówczas „chłopa-
kami”), „fryzy z lalek lub kogucików” oraz „gwiazdy 
okrągłe i rogowe”. Były to wycinanki jednobarwne, 
choć w różnych kolorach. Ich płaszczyzny ażuro-
wano drobnymi wycięciami w kształcie strzałek, 
oczek, linii lub ulistnionych gałązek, dzięki którym 
można było osiągnąć znakomite efekty dekoracyjne.

Unikalna kolekcja
Szczytowym okresem popularności wycinanek 
we wsiach prawobrzeża Wisły był okres tuż przed 
I wojną światową. Na początku lat 20. zaczęły zani-
kać, a ich całkowite wyginięcie nastąpiło w końcu 
tych lat. Po II wojnie światowej powrócono do wy-
cinania – najbardziej znanymi wycinankarkami 
w tym okresie były: Anna Sabała z Zambrzykowa 
Nowego, jej młodsza siostra Rozalia Kowalczyk 
z Zambrzykowa Starego, Marianna Łysiak i Zofia 
Grzęda z Sobień Kiełczewskich oraz Zofia Świder-
ska z Goźlina Górnego. Obecnie w zasobach Kon-
stancińskiego Domu Kultury znajduje się kolekcja 
licząca ok. 2500 wycinanek, które zostały przeka-
zane w 2011 r. przez Antoniego Śledziewskiego, fi-
lologa, kulturoznawcę i badacza folkloru. Kolekcja 
ta zawiera dzieła z najważniejszych regionalnych 
ośrodków wycinankarstwa w Polsce, wykonane 
przez najwybitniejsze indywidua twórcze w powo-
jennej historii. Będzie ona eksponowana w Muzeum 
Wycinanki Polskiej, powstającym w dawnym mir-
kowskim domu ludowym. 

/ HISTORIA /
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Zofia Grzęda, Lalki, 1956 r., 
Sobienie Kiełczewskie, gm. Sobienie Jeziory
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Urzeckie przysmaki na Wielkanoc
Barszcz chrzanowo-buraczany, swojska biała kiełbasa i pasztet urzecki – to przysmaki, których 
nie zabraknie na stołach wielkanocnych mieszkańców nadwiślańskich miejscowości gminy 
Konstancin-Jeziorna. O tym, jak je przygotować, tylko nam opowiedziała Marianna Wencławiak 
z zespołu Łurzycanki.

/ HISTORIA /

uroczysty posiłek, lecz także 
czas spędzony razem – przyznaje 
Marianna Wencławiak. – Jest to 
niezwykle ważne w dzisiejszym, 
tak bardzo zabieganym świecie.
Wśród jajek pod każdą postacią, 
babek i serników, które znaj-
dziemy na stole wielkanocnym, 
w domu pani Marianny są także 
potrawy znane tylko na Urzeczu, 
m.in. barszcz chrzanowo-bura-
czany. Obowiązkowo podaje się 
także swojską kiełbasę i pasztet 
urzecki. – Nie wyobrażamy sobie 
bez nich Świąt Wielkanocnych 
– dodaje mieszkanka Czernideł. 
– Tradycyjny pasztet, na który 
przepis podała mi moja mama, 
najlepszy jest na zimno z dodat-
kiem własnoręcznie utartego 
chrzanu.
Niedzielne popołudnie to czas po-
święcony rodzinie i znajomym. 
Jak to na Urzeczu bywało przed 
laty, tego dnia dzieci w grupach 
chodziły po wsiach, śpiewając 
dyngusa, i zbierały podawane im 
przez okna pieniądze. Wieczorem 
odbywały się potańcówki, najczę-
ściej w miejscowej remizie. Grały 
lokalne zespoły z Bielawy czy 
Obór, a w kapelach obowiązkowo 
był akordeon. Tańczono, nie tylko 
przy urzeckich melodiach, do póź-
nej nocy. Z kolei polewanie się 
wodą w śmigus-dyngus to trady-
cja drugiego dnia Świąt Wielka-
nocnych. – Tego dnia każdy musiał 
polać każdego, a zaczynano w do-
mach od polewania rodziców 
przez dzieci – wspomina Ma-
rianna Wencławiak. – Młodzi 
chłopcy z naczyniami pełnymi 
wody oblewali wodą dziewczyny, 
był to taki element zalotów.
Te obyczaje i przepisy na trady-
cyjne potrawy dzięki zespołowi 
Łurzycanki i członkiniom miej-
scowego Koła Seniora Wsi Nad-
wiślańskich przekazywane są 
kolejnym pokoleniom. 

Marianna Wencławiak,  
fot. G. Żurawski

Składniki:
n  1 kg buraków (najlepiej sta-
rej odmiany „czerwona kula”)
n  2 litry wody
n  2 łyżki cukru
n  2 łyżki octu 10%
n  1 łyżka soli
n  średni słoik mocnego 

chrzanu
n 1 żółtko
 n  pół szkl. mleka lub śmietany
n  1 łyżka mąki

Wykonanie:  
Buraki drobno kroimy, zalewamy  
2 litrami przegotowanej ciepłej 
wody, dodajemy: 2 łyżki octu,  
2 łyżki cukru, 1 łyżkę soli i odsta-
wiamy w ciepłym miejscu na 2 dni. 
Następnie całość razem z burakami 
gotujemy przez 10 minut (bez po-
krywki, nie za długo, żeby barszcz 
nie stracił koloru). Odcedzamy  
i do gorącego barszczu dodajemy 
słoik chrzanu, znowu gotujemy  
ok. 10 minut. Następnie rozcieramy 
żółtko z łyżką mąki, dodając do tego 
pół szklanki mleka lub śmietany. 
Dobrze roztrzepując i mieszając, 
wlewamy do barszczu, zagotowu-
jemy. Do smaku możemy doprawić 
solą, cukrem, pieprzem – według 
uznania. Barszcz najlepiej smakuje 
z jajkiem gotowanym na twardo lub 
z białą kiełbasą. 

Przepisów na pasztet urzecki 
i swojską białą kiełbasę szukaj na:

www.konstancinjeziorna.pl.

Święta Wielkanocne to naj-
starsze i najważniejsze święta 
chrześcijańskie, upamiętniające 
zmartwychwstanie Jezusa. Były 
one wyjątkowo uroczyście ob-
chodzone na dawnym Urzeczu. 
Mieszkańcy nadwiślańskich wsi 
gminy Konstancin-Jeziorna do tej 
pory starają się kultywować miej-
scowe obyczaje. Śniadanie wiel-
kanocne to wielkie wydarzenie 
w domu Marianny Wencławiak  
z zespołu Łurzycanki z Czer-
nideł. – Po mszy rezurekcyjnej 
cała rodzina zasiada do wspól-
nego stołu, w tym roku będzie 
nas 14 – opowiada pani Ma-
rianna. – Śniadanie zaczynamy 
od podzielenia się poświęconym 
jajkiem. Później jemy to, co po-
święciliśmy dzień wcześniej  
w koszyczku.
To dla wszystkich wyjątkowy  
i podniosły moment.  – Możemy 
wspólnie celebrować nie tylko 

Barszcz chrzanowo-buraczany
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Oto nasze Perły Mazowsza 2018 
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Strefa Działania”, Jazz Zdrój Festiwal oraz Uczniowski Klub 
Sportowy „Cirkus” to konstancińscy laureaci plebiscytu Perły Mazowsza 2018. 

Plebiscyt został zorganizowany 
już po raz czwarty przez Lokalną 
Grupę Działania Perły Mazowsza 
i tygodnik „Przegląd Piaseczyń-
ski”. O statuetkę wykonaną przez 
autystycznych artystów walczyły  
54 podmioty i osoby, wybrane przez 
kapitułę konkursową. Ale o wyni-
kach plebiscytu decydowali już 
mieszkańcy sześciu gmin powiatu 
piaseczyńskiego. Decyzje głosują-
cych poznaliśmy 28 lutego podczas 
uroczystej gali. Jej gospodarzem 
była gmina Tarczyn, a zorgani-
zowano ją tradycyjnie w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Nagrody 
przyznano w trzech kategoriach. 

Organizatorami I Konstanciń-
skiego Forum Nauczycieli i Wycho-
wawców były Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego 
oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Konferencję, która odbyła się  
7 marca, uroczyście otworzył Ka-
zimierz Jańczuk, burmistrz gminy 
Konstancin-Jeziorna. Później pa-
łeczkę przejęły prowadzące, czyli 
Katarzyna Hampel, dyrektorka 
SP nr 3, i Paulina Karczmarczyk, 
dyrektorka SP nr 1. W spotka-
niu wzięli udział władze gminy, 
przedstawicielka Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty, wizytator 
Elżbieta Bąkowska, i przewod-
niczący Komisji Edukacji, Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
Krzysztof Skolimowski oraz dy-
rektorzy placówek oświatowych 
w gminie Konstancin-Jeziorna. 
Łącznie 130 osób rozmawiało  
o tym, co jest podstawowym ce-
lem wychowania i kształcenia 

uczniów i jak ten cel skutecznie 
osiągać w codziennych realiach, 
tworząc przy tym dobrą relację 
między uczniem a nauczycielem. 
Podczas konferencji wykład pt. 
„Co działa, kiedy nic nie działa”, 
dotyczący problemów wycho-
wawczych, wygłosił prof. Jacek 
Pyżalski. Następnie dyskusje 
przeniosły się do mniejszych 
grup. Warsztaty tematyczne po-
prowadzili nauczyciele „trójki”: 
Agnieszka Maksymiuk, Sylwester 
Dąbek, a także „jedynki”: Grażyna 
Mikuszewska i Anna Jura oraz 
Monika Dziaczyńska i Paulina 

Z gminy Konstancin-Jeziorna naj-
więcej głosów otrzymali: Fundacja 
Inicjatyw Społecznych „Strefa Dzia-
łania” (Perła Przedsiębiorczości), 
Konstanciński Dom Kultury za 
organizację Jazz Zdrój Festiwal 
(Perła Kultury) oraz Uczniowski 
Klub Sportowy „Cirkus” (Perła 
Sportu i Turystyki). Laureatom 
statuetki wręczył Ryszard Ma-
chałek, pierwszy zastępca burmi-
strza gminy Konstancin-Jeziorna. 
Galę uświetniły występy lokalnych 
artystów. Z Konstancina-Jeziorny 
wystąpił Konstanciński Chór Ka-
meralny pod batutą dyrygenta Pio-
tra Stawarskiego. 

Laureaci w towarzystwie Ryszarda 
Machałka, I zastępcy burmistrza  

(drugi z lewej), fot. P. Siepsiak

Nauczyciele debatowali o lepszej szkole
Blisko 130 osób wzięło udział w I Konstancińskim Forum Nauczycieli i Wychowawców „Epicka 
Szkoła”, które odbyło się 7 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. 

Lis-Pakulska. Jak podkreślają 
organizatorzy, forum stworzyło 
szansę wymiany doświadczeń, 
spostrzeżeń między nauczycie-
lami, wychowawcami, pedago-
gami oraz organami nadzoru. 
W przyszłości Konstancińskie 
Forum Nauczycieli ma stanowić 
platformę wymiany doświadczeń, 
wspólnego tworzenia poten-
cjału i wsparcia dla nauczycieli. 
Wszystko po to, aby zapewnić 
uczniom wysokiej jakości eduka-
cję dzięki budowaniu wspólnych 
relacji.

Agnieszka Bartosz

Debaty były doskonałą okazją do wspólnej dyskusji, fot. A. Bartosz
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Bądź fit na wiosnę
Wiosna to idealny moment do rozpoczęcia pracy nad wymarzoną sylwetką. W uzyskaniu smukłej, 
wysportowanej figury pomogą z pewnością zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. 

Dzięki bogatej ofercie zajęć prowadzonych przez 
wykwalifikowanych instruktorów nie tylko pozbę-
dziemy się zbędnych kilogramów, lecz także zadbamy 
o zdrowie i poprawimy kondycję. Oto kilka naszych 
propozycji, dzięki którym będziemy mogli pochwalić 
się smukłą sylwetką na wakacjach.

 n Płaski brzuch jest to intensywny i dynamiczny 
trening ukierunkowany na wzmocnienie mięśni 
głębokich brzucha. Ćwiczenia pomogą wyrzeźbić 
i wzmocnić mięśnie tej części ciała. Zajęcia prowadzi 
instruktorka Iwona Rogalska. Zapraszamy w środy 
w godz. 17.00–18.00 i piątki w godz. 18.00–19.00. 

 n Pilates to tzw. trening dobrego samopoczucia, 
wzmacniający mięśnie ciała, poprawiający po-
sturę i zapobiegający bólom. Zajęcia te mają przede 
wszystkim wpłynąć na wzmocnienie i uelastycz-
nienie mięśni bez ich nadmiernego rozbudowania, 
odciążyć kręgosłup, zadbać o poprawną postawę 
ciała, a także obniżyć poziom stresu i wpłynąć 
na ogólną poprawę zdrowia osób ćwiczących. 
Zajęcia prowadzi instruktorka Daria Zawiślak. 
Zapraszamy na ćwiczenia we wtorki w godz. 
19.30–20.30 i w czwartki w godz. 18.00–19.00. 

 n Nordic walking, czyli trening lub nauka cho-
dzenia z kijami, łączy wiele zalet – ma korzystny 

wpływ na zdrowie i kondycję fizyczną, a dzięki 
ruchowi na świeżym powietrzu dotleniamy orga-
nizm. Zajęcia prowadzi instruktorka Dorota Paw-
lik. Zapraszamy na ćwiczenia w soboty w godz. 
8.30–10.00 (grupa sportowa, bez nauki chodzenia 
z kijami) lub w godz. 10.00–11.30 (grupa początku-
jąca – nauka chodu z kijami). 

Więcej informacji o ofercie zajęć prowadzonych 
w GOSiR można znaleźć na stronie internetowej 
www.gosir-konstancin.pl w zakładce: Oferta za-
jęć – Zajęcia dla dorosłych.

Zajęcia nordic walking odbywają się na Ścieżce Zdrowia 
im. Tomasza Hopfera (ul. Od Lasu), fot. D. Pawlik

Seniorzy mają do wyboru 
kilkanaścioro zajęć, fot. GOSiR

Aktywni seniorzy
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dba o zdrowie i kondycję 
konstancińskich seniorów. Na mieszkańców czeka bogata 
oferta bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Seniorzy z gminy Konstancin-Je-
ziorna coraz częściej wychodzą 
z domu. Zachęca ich do tego bogata 
oferta zajęć sportowo-rekreacyj-
nych prowadzonych przez Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.  
– Mamy dla swoich seniorów kil-
kadziesiąt godzin różnego rodzaju 
zajęć – podkreśla Jolanta Urbań-
ska, dyrektor GOSiR. – Z pewno-
ścią każdy znajdzie coś dla siebie. 
Jest w czym wybierać. Gimna-
styka, taniec, tai-chi, zumba czy 
rehapilates – to tylko niektóre 

z propozycji, dzięki którym se-
niorzy mogą zadbać o swoje 
zdrowie i kondycję. – Regularna 
aktywność ruchowa powinna 
być bardzo ważnym elementem 
w życiu każdego seniora – dodaje 
Jolanta Urbańska. – To doskonałe 
lekarstwo na wszelkie schorzenia, 
wydłuża długość życia, łagodzi 
przebieg przewlekłych chorób. 
W ofercie skierowanej do osób 
60+ są jeszcze zdrowy kręgosłup 
i nordic walking. Zajęcia prowadzą 
wykwalifikowani instruktorzy. 

Zajęcia są bezpłatne dla seniorów 
z gminy Konstancin-Jeziorna, któ-
rzy są posiadaczami Konstanciń-
skiej Karty Mieszkańca.
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Parkrun Konstancin-Jeziorna świętuje w tym roku piąte urodziny. W jubileuszowym biegu, który 
odbył się 30 marca, udział wzięło blisko 70 osób. 
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Zawodowcy i amatorzy spotykają się w każdą sobotę o godz. 9.00 na parkingu przy ul. Od Lasu, fot. P. Kopiec

Parkrun to inicjatywa, która po-
wstała w 2004 r. w Londynie. Jej 
pomysłodawcy zapraszają entu-
zjastów sportu do rywalizacji 
w różnych parkach i na terenach 
zielonych. Udział w biegach jest 
bezpłatny na podstawie jedno-
razowej rejestracji w systemie, 
który znajdziemy na stronie: 
www.parkrun.pl. Przydzielony 
kod uczestnika pozwala na 
udział w dowolnej liczbie bie-
gów, w dowolnej lokalizacji Par-
krunu na świecie, a uzyskane 
rezultaty zapisywane są na in-
dywidualnych profilach i prze-
syłane pocztą elektroniczną na 
adres uczestnika. Inicjatywa 

Parkrun pięć lat temu zawitała 
również do Konstancina-Je-
ziorny, a cotygodniowe, sobot-
nie spotkania od razu przyjęto 
z dużym zainteresowaniem. 
– Przez te lata na starcie nasi 
biegacze stawali już 6 tys. razy 
i przebiegli łącznie 30 tys. km 
– podsumowuje Paweł Kopiec, 
współorganizator cyklu biegów. 
– Najwięcej było nas jednora-
zowo 86 osób. 
Średnio na nasze spotkania 
przychodzi 25 biegaczy. Fre-
kwencja dopisała także na 
jubileuszowym biegu nr 259, 
który odbył się 30 marca tra-
dycyjnie w Lesie Chojnowskim. 

Bezpłatna nauka pływania dla seniorów  
Zachęcamy seniorów z gminy Konstancin- 
-Jeziorna do udziału w bezpłatnej nauce 
pływania. 

Parkrun obchodził piąte urodziny

Biegacze amatorzy mieli do 
pokonania trasę o długości 
5 km. – Są wśród nas osoby 
o znakomitych osiągnięciach 
w sportach biegowych, są też 
tacy, którzy biegają rekreacyj-
nie, dla zdrowia, pięknych oko-
liczności przyrody i świetnego 
towarzystwa – wymienia Piotr 
Kucharski, założyciel Parkrun 
Konstancin-Jeziorna. – W każdej 
chwili można do nas dołączyć, 
serdecznie zapraszamy. 
Biegi organizowane są w cało-
ści przez wolontariuszy. Więcej 
informacji można znaleźć na  
Facebooku: www.facebook.com/
parkrunkonstancinjeziorna.

Zajęcia na zlecenie gminy organizuje Integra-
cyjny Klub Sportowy „Konstancin”. Spotkania 
odbywają się w pływalni Centrum Kompleksowej 
Rehabilitacji przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 dwa 
razy w tygodniu – we wtorki w godz. 12.45–13.30  
i w czwartki w godz. 11.15–12.00. Pierwsze zaję-
cia już 16 kwietnia. Zajęcia zostały dofinansowane  
z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna. Naukę prowadzi instruktor pływania, fot. IKS Konstancin



Wielkie święto 
małych teatrów
Święto teatru w Hugonówce za nami. W tegorocznym XVI 
Festiwalu Małych Form Teatralnych Grand Prix za najlepszy 
spektakl zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie. 

W konkursie wzięło udział pięć 
spektakli, które przygotowali 
uczniowie i nauczyciele z kon-
stancińskich szkół. Wszystkie 
sztuki wnikliwie oceniło jury, 
w którym znaleźli się: Radosław 
Dunaszewski – reżyser, scena-
rzysta i producent – Dominika 
Szulc – animatorka, teatrolożka 
– Przemysław Kaczyński – aktor 
filmowy, telewizyjny i teatralny. 
Grand Prix zdobył Teatr Optymi-
styczny ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Słomczynie za spektakl 
„O mądrej królewnie i smoku 
ze Złotej Góry”. Przedstawienie 
według tekstu pisarki Wioletty 
Piaseckiej wraz z uczniami przy-
gotowały nauczycielki Małgo-
rzata Gozdołek oraz Adrianna 
Mańkowska-Rzezak. – Spekta-
kle były bardzo różnorodne. 
Jednak dwa z nich w tym roku 
zdecydowanie się wyróżniały 
– mówił Radosław Dunaszew-
ski, ogłaszając werdykt. – Po 
długich naradach zdecydowali-
śmy przyznać nagrodę przede 
wszystkim za ogromną radość 
gry na scenie.

Jurorzy docenili także „Trio ab-
surdalne z księżycem i flecistką” 
przygotowane przez Gimnazjum 
NoBell. Bardzo dojrzała i świet-
nie zagrana sztuka otrzymała 
nagrody za reżyserię oraz sce-
nografię i kostiumy. Odebrała 
je Beata Siwicka, nauczycielka, 
która wraz z młodzieżą przy-
gotowała spektakl. Cała ob-
sada – Julia Kubicka, Magdalena 

Mariańska, Stanisław Kamiński, 
Mateusz Nowicki – została także 
wyróżniona za indywidualne 
kreacje aktorskie. Za „odważną 
próbę tworzenia i mierzenia się 
z tekstem” nagrodzono grupę 
SZOK ze Szkoły Podstawowej nr 1 
(spektakl „Szkoła na opak”). Na-
tomiast Paulina Jaszczuk, Anita 
Pilszyk i Daniel Zygmunt z Ze-
społu Szkół im. Wł. St. Reymonta 
odebrali wyróżnienia za pomy-
sły inscenizacyjne do spektaklu 
„Czerń i biel”. Laureaci festiwalu 
otrzymali nagrody z rąk Edyty 
Markiewicz-Brzozowskiej, dy-
rektor Konstancińskiego Domu 
Kultury, oraz przedstawicieli 
jury. XVI Festiwal Małych 
Form Teatralnych uświetniły 
także autorskie spektakle po-
zakonkursowe młodzieżowych 
i dziecięcych grup teatralnych 
Konstancińskiego Domu Kul-
tury, prowadzonych przez pi-
sarkę, reżyserkę i instruktorkę 
teatralną Ewę Cielesz. Teatrzaki 
wystawiły barwny spektakl 
„W ogrodzie ciotki Danuty”, 
grupa Za Drzwiami przypo-
mniała staropolskie wierzenia 
ludowe w spektaklu „Jak wiły 
wianki wiły”, a Miniatura za-
grała „Wino porzeczkowe”, 
czyli zabawne przedstawienie 
o pewnym domu, w którym stra-
szy. Rodzinny festiwal z właści-
wym sobie poczuciem humoru 
poprowadził aktor Zbigniew 
Kozłowski. 

Grzegorz Traczyk

Książki anglojęzyczne
Konstancińska biblioteka regu-
larnie wzbogaca księgozbiory 
wszystkich swoich filii. W ostat-
nim czasie do Biblioteki Głównej 
i filii Skolimów zostały zaku-
pione książki anglojęzyczne dla 
dzieci. 

Lekcje biblioteczne
Biblioteka zaprasza przedszko-
laków oraz uczniów klas 0–3 
szkoły podstawowej do filii 
Skolimów na lekcje biblioteczne. 
Dzieci będą miały możliwość 
zapoznania się z księgozbiorem 
biblioteki, zasadami wypożycza-
nia książek oraz pracą bibliote-
karza. W celu ustalenia terminu 
i szczegółów lekcji zachęcamy 
przedszkola i szkoły do kontaktu 
pod nrem tel. 22 756 49 89 lub 
osobiście w filii Skolimów przy  
ul. Moniuszki 22B.

Opowieści snute smyczkiem
Rok 2019 jest rokiem Stanisława 
Moniuszki. W związku z tym 
filia biblioteki na os. Skolimów 
od stycznia organizuje cykl spo-
tkań dla dzieci i młodzieży pt. 
„Opowieści snute smyczkiem”, 
które prowadzi wiolonczelistka 
Olena Zhurova-Tsolka (Żurowa-
-Ciołka). Tematem przewodnim 
tych dyskusji są życie i twórczość 
Moniuszki. Uczestnicy to ucznio-
wie szkół podstawowych z Kon-
stancina-Jeziorny, ale biblioteka 
zaprasza na nie także wszystkich 
zainteresowanych.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Słomczynie otrzymali główną 

nagrodę za olbrzymią radość gry na 
scenie, czym urzekli nie tylko 

publiczność, lecz także jury,
fot. G. Traczyk

/ SPORT I REKREACJA /

 29



 31

/ INFORMATOR – CO? GDZIE? KIEDY? /

KWIECIEŃ
> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ, SPEKTAKLI I WARSZTATÓW

15, 22, 29 kwietnia (poniedziałek), godz. 18.00
Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

16 kwietnia (wtorek), godz. 11.00–14.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, pojedynczy wykład – 5 zł

12, 17, 19, 24, 26 kwietnia (środa i piątek), godz. 17.00 
Klub Brydż 60+
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

11 kwietnia (czwartek), godz. 18.00
DKK – Santiago Pajares, „Książka, której nie ma”
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

12 kwietnia (piątek), godz. 19.00
Wieczór filmowy – Jessica Chastain
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

14 kwietnia (niedziela), godz. 13.00
Koncert „Medytacje o krzyżu Chrystusa” – Klasyczne Anioły
Kościół Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie, wstęp wolny

14 kwietnia (niedziela), godz. 13.00
Zanim nadejdzie Wielkanoc
Polana przy Hugonówce, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

14 kwietnia (niedziela), godz. 15.00
Warsztaty wielkanocne
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

25 kwietnia (czwartek), godz. 18.30
Klub Miłośników Kultury Francuskiej – Genre mixte, czyli o ogrodach 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

28 kwietnia (czwartek), godz. 11.30
Konstancin przyjazny seniorom – Boule w Parku Zdrojowym
Informacje i zapisy – tel. 501 385 472
Polana przy Hugonówce, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

28 kwietnia (niedziela), godz. 17.00 
Spektakl „Akompaniator” z Edytą Olszówką i Piotrem Polkiem
Bilety – 45 zł, do kupienia w kasie KDK i na www.konstancinskidom-
kultury.pl
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

> STREFA SPORTU I REKREACJI
13 kwietnia (sobota), godz. 10.00

Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Badmintona
Wpisowe za grę – dzieci: 5 zł, dorośli: 10 zł
Hala sportowa GOSiR, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta)

14 kwietnia (niedziela), godz. 10.00
XI Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Tenisie Stołowym
Hala sportowa GOSiR, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta)
Wpisowe za grę – dzieci: 5 zł, dorośli: 10 zł

26 kwietnia (piątek), godz. 10.00
Olimpiada Przedszkolaka 2019
Hala sportowa GOSiR, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta)

27 kwietnia (sobota), godz. 10.00
Regionalny Puchar Polski Nordic Walking 2019
Park Zdrojowy, Konstancin-Jeziorna
Informacje i zapisy – www.pucharpolskinw.pl

„Konfrontacje” to cykliczna wystawa środowiska 
artystycznego Konstancina-Jeziorny. Ze względu 
na dużą liczbę artystów wystawa prezentowana jest  
w dwóch odsłonach. Część pierwsza, podczas której 
swoje prace przedstawiło 15 artystów, odbyła się  
w Hugonówce na przełomie lutego i marca. W części 
drugiej swoje dzieła zaprezentują: Bartek Bremer, 
Anna Buczkowska, Dorota Buczkowska, Ola Buczkow-
ska, Adela Kaczmarek, Paweł Korab Kowalski, Marek 
Łukasik, Anna Masiul-Gozdecka, Katia Meller, Ewa 
Panasiuk, Dominika Piętkowska, Aleksander Ryszka, 
Anna Skajnowska-Olszewska.

Spędźmy wspólnie ostatnią niedzielę przed Wiel-
kanocą na poszukiwaniach wielkanocnego zajączka  
 i warsztatach rodzinnych, podczas których przygotu-
jemy świąteczne ozdoby. Zapraszamy dzieci w wieku 
od 3 do 10 lat na polanę przy Hugonówce. Małych 
spryciarzy zachęcamy do wzięcia udziału w zawodach 
w bieganiu z jajkiem na łyżce i wyścigach w workach. 
W programie wydarzenia nie zabraknie także rozbi-
jania piniaty ani malowania buzi.

do 19 maja 11.00–18.00 KDK Hugonówka

12 kwietnia 19.00 KDK Hugonówka

 14 kwietnia 13.00 Polana przed Hugonówką

Wystawa „Konfrontacje, cz. II”

Zanim nadejdzie Wielkanoc  
– rodzinna impreza plenerowa

Amerykańska aktorka filmowa, 
która za role w filmach „Służące” 
oraz „Wróg numer jeden” otrzy-
mała nominacje do Oscara. Ma na 
swoim koncie wiele świetnych ról 
w doskonałych filmach najlepszych 
reżyserów. Jessica Chastain w 2017 r. 
przyleciała do Polski, aby promować 
film „Azyl”, w którym wcieliła się 
w Antoninę Żabińską – pomagającą 
ukrywać Żydów w czasie II wojny 
światowej w warszawskim zoo. In-
formacje o tytułach filmów tel. 22 
484 20 20 lub mail biuro@konstan-
cinskidomkultury.pl.

Wieczór filmowy – Jessica Chastain
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/ INFORMATOR – CO? GDZIE? KIEDY? /

> STREFA CZYTELNICTWA
11, 18, 25 kwietnia (czwartek), godz. 14.30–17.00

Klub szachowy „Zwolennicy Szachów”
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B, wstęp wolny

12 kwietnia (piątek), godz. 16.30
Miniturniej scrabble (dla dzieci w wieku 5–8 lat)
Biblioteka Główna, ul. Mirkowska 39A, wstęp wolny

16 kwietnia (wtorek), godz. 8.00–18.00
Bookcrossing – uwolnij książkę
Biblioteka Filia Grapa, ul. Sobieskiego 5, wstęp wolny

23 kwietnia (wtorek), godz. 8.00–18.00
Projekt „100 powodów…” z okazji Światowego Dnia Książki
Biblioteka Główna, ul. Mirkowska 39A, wstęp wolny

29 kwietnia (poniedziałek), godz. 18.00
DKK – Magdalena Tulli, „Jaka piękna iluzja”
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B, wstęp wolny

MAJ (pierwsza połowa)

> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ I WARSZTATÓW
7, 21 maja (wtorek), godz. 11.00–14.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, pojedynczy wykład – 5 zł

8 maja (środa), godz. 19.00
Klub Fotograficzny F8
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

6, 13, 20, 27 maja (poniedziałek), godz. 18.00
Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 maja (środa i piątek), godz. 17.00 
Klub Brydż 60+
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

11 maja (sobota), godz. 14.00
Jarmark Kultury Urzecza – Flis Festiwal
Gassy nad Wisłą, wstęp wolny

12 maja (niedziela), godz. 13.00
Gminny Dzień Strażaka
CH Stara Papiernia – Park Zdrojowy, wstęp wolny

14 maja (wtorek), godz. 18.00
Konstanciński Klub Historyczny – Ciuchcią do Konstancina
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

16 maja (czwartek), godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki – Nino Haratischwili, „Ósme życie”
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

17 maja (piątek), godz. 19.00
Bezsenna Noc w Hugonówce – Maraton filmów szpiegowskich
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

18 maja (sobota), godz. 9.00
Mistrzostwa Konstancina Par Brydżowych
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

> STREFA SPORTU I REKREACJI
12 maja (niedziela), godz. 10.00

XI Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Tenisie Stołowym
18 maja (sobota), godz. 10.00

Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Badmintona
Hala sportowa GOSiR, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta)

Spektakl w reżyserii Adama Sajnuka z Edytą Olszówką 
i Piotrem Polkiem w rolach głównych to opowieść 
o miłosnej obsesji. Wraz z rozwojem akcji spektakl 
przeobraża się z początkowo lekkiej opowiastki oby-
czajowej w thriller psychologiczny. Bohaterów sztuki 
jest dwoje: śpiewaczka operowa i jej akompaniator, 
równolatek. Pianista akompaniuje śpiewaczce od  
30 lat i kocha się w niej beznadziejnie, nigdy jednak 
nie odezwał się do niej ani słowem. Po 30 latach, na 
próbie, postanawia wreszcie przemówić i wyznać 
swoje uczucie – oczywiście w najmniej odpowiednim 
momencie. I to jest początek scenicznego studium 
szaleństwa, do jakiego może doprowadzić życie w 
ułudzie żywiące się jedynie wyobraźnią. 

Letni Sezon Artystyczny 
w Konstancinie-Jeziornie 
otworzy Sławek Uniatow-
ski. To wybitny wokalista, 
mult iinstrumental ista 
oraz autor muzyki i tek-
stów piosenek. W tym roku 
otworzy sezon koncertem 
„Metamorphosis”. Reper-
tuar wokalisty to wyjątkowa 
mieszanka jazzu, soulu, 
popu z lekką dawką rytmów 
brazylijskich. Usłyszymy 
piosenki o miłości, przy-
jaźni, przemijaniu, nadziei 
i akceptacji samego siebie.

Ideą wyjątkowego jarmarku jest odbudowa mazur-
sko-orylsko-olęderskiej tożsamości Urzecza oraz po-
pularyzacja kulturowego dziedzictwa regionu. Można 
będzie nie tylko obejrzeć tradycyjne łodzie, poznać 
historię i tajniki dawnej żeglugi rzecznej, lecz także 
zobaczyć, jak dawniej żyli ludzie nad Wisłą, oraz usły-
szeć wyjątkową, regionalną i folkową muzykę. Gwiazdą 
tegorocznej edycji będzie zespół ludowy Rokiczanka. 
Nie zabraknie licznych atrakcji, wśród których będą 
m.in. wystawa fotografii Jacka Marczewskiego, wi-
dowiskowe pokazy dawnych zawodów, tradycyjnych 
łodzi, które przypłyną do Gassów z całej Polski,  
a także degustacja urzeckich przysmaków i spektakl 
plenerowy. Współorganizatorami są Konstanciński 
Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Binduga.

28 kwietnia 17.00 KDK Hugonówka

11 maja 14.00 Gassy nad Wisłą

26 maja 20.00 Amfiteatr. Park Zdrojowy

Spektakl „Akompaniator”

Otwarcie Letniego Sezonu Artystycznego
– Sławek Uniatowski

Flis Festiwal – Jarmark Kultury Urzecza  
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STRAŻY POŻARNEJ
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ORGANIZATOR: PARTNERZY:

Zakład Gospodarki 
Komunalnej 

w Konstancinie-Jeziornie

Dzień Strażaka

Piasecznonews .pl

PATRONAT MEDIALNY:

12 maja • Park Zdrojowy
13.00  Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia  

oraz Miejskiej Orkiestry Moderato Warka 
(CH Stara Papiernia)

13.30  Parada z udziałem orkiestr dętych 
wraz z mażoretkami do Parku Zdrojowego

14.15  Msza św. polowa (amfiteatr)

15.15  Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
Miasta Zwolenia (amfiteatr)

15.45   Wręczanie odznaczeń dla druhów z gminnych OSP  
oraz poświęcenie wozu bojowego OSP Bielawa  

(plac przy amfiteatrze)

16.15   Musztra paradna w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
Miasta Zwolenia  
(plac przy amfiteatrze)

16.45   Koncert Miejskiej Orkiestry Moderato Warka  
(amfiteatr)

Ponadto:

• piknik rodzinny • gry i konkursy sportowe 
• warsztaty plastyczne 
• gigantyczny tor przeszkód dla dzieci
• pokazy strażackie i ratownictwa medycznego
• wystawa wozów i sprzętu ratowniczego
• kiermasz i wiele innych atrakcji


