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Burmistrz otrzymał absolutorium
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna tuż przed przerwą wakacyjną obradowała dwukrotnie:
27 czerwca i 17 lipca. Na czerwcowym posiedzeniu radni jednogłośnie udzielili absolutorium
Kazimierzowi Jańczukowi, burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna za wykonanie budżetu gminy
za 2017 rok.
Sesja XLVI
Finanse gminy bezpieczne
46. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbyła się 27
czerwca. Były to historyczne obrady - pierwsze w nowej, przestronnej sali posiedzeń ratusza
przy ul. Piaseczyńskiej 77.
Na sesji radni jednogłośnie
udzielili absolutorium burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna za 2017 rok (Uchwała nr
809/VII/46/2018) oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok (Uchwała
nr 808/VII/46/2018). Tym samym dobrze ocenili gospodarowanie środkami publicznymi,
co potwierdziła również opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W 2017 roku zrealizowane przez
gminę dochody były wyższe niż
rok wcześniej i wyniosły 152 778
630,53 zł, co oznacza realizację
planu na poziomie 100,53 proc.
Wydatki wyniosły natomiast 164
109 344,16 zł, co stanowi 96,45
proc. planu. Zadłużenie gminy na
koniec roku 2017 wyniosło 664
065,10 zł, tj. 0,43 proc. dochodów,
i wynikało z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach 2011
– 2015. Ubiegły rok samorząd
zamknął deficytem w kwocie 11
330 710,63 mln zł, który zostanie
pokryty nadwyżką budżetową
z lat ubiegłych.
Radni przyjęli też projekty
uchwał w sprawach:
n zmian uchwały budżetowej
na rok 2018 (Uchwała nr 810/
VII/46/2018)
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Radni opowiedzieli się też za:
n nabyciem do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości gruntowej
położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działki ewidencyjne numer 119/1 i 120 z obrębu 01-29
(Uchwała nr 818/VII/46/2018);
n zmianą uchwały RM nr 411/
VI/33/2013 z 15 maja 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz
warunków i zasad korzystania
z tych obiektów (Uchwała nr
813/VII/46/2018);
n przyjęciem regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy (Uchwała nr 814/
VII/46/2018).
Sesja XLVII

Sesje Rady Miejskiej od czerwca odbywają się już w nowej, przestronnej sali
posiedzeń na pierwszym piętrze ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77
fot. C. Puchniarz UMiG

n udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu (Uchwała nr 811/
VII/46/2018);
n udzielenia pomocy finansowej województwu mazowieckiemu (Uchwała nr 812/
VII/46/2018).

Uchwalony został miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla:
n terenów wsi Bielawa - część
północno-zachodnia - etap 1
(Uchwała nr 815/VII/46/2018);
n d ziałki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała nr 816/
VII/46/2018);
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Radni wyrazili również zgodę
na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla:
n działek o nr ew. 119/6, 119/7,
119/8, 119/9 z obrębu 01-26
(Uchwała nr 817/VII/46/2018);
n p o ł u d n i o w o - z a c h o d n i e j
części ul. Chylickiej z obrębu 03-17 (Uchwała nr 819/
VII/46/2018).

Rozpatrzono dziesięć skarg
na działania burmistrza:
n wszystkie złożone skargi radni
uznali za bezzasadne (Uchwały
od nr 820/VII/46/2018 do
829/VII/46/2018).
Redakcja: Agnieszka Jarzębska-Isio, Grzegorz Żurawski,
Cezary Puchniarz
Redaktor naczelny: Joanna Muszyńska-Dziurny
Współpracują: Patryk Siepsiak, Grzegorz Traczyk

Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania niezamówionych materiałów.

47. sesja RM, zwołana w trybie
nadzwyczajnym, odbyła się 27
czerwca. Podczas posiedzenia
radni przyjęli projekty uchwał
w sprawach:
n z mian uchwały budżetowej
na rok 2018 (Uchwała nr 830/
VII/47/2018);
n przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków do
zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie (Uchwała nr 831/
VII/47/2018);
n udzielenia pomocy rzeczowej
województwu mazowieckiemu (Uchwała nr 832/
VII/47/2018);
n z miany uchwały nr 784/
VII/45/2018 Rady Miejskiej
z 6 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
powiatowi piaseczyńskiemu
(Uchwała nr 833/VII/47/2018).
Najbliższa sesja odbędzie
się 5 września o godz. 10:00
w sali posiedzeń przy
ul. Piaseczyńskiej 77.

Jesteśmy najmniej
zadłużoną gminą
Konstancin-Jeziorna jest jedną z najmniej zadłużonych gmin
w Polsce - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Dług
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi tylko 27 zł.
Zestawienie przygotowała Państwowa Agencja Prasowa na podstawie
danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Zawiera ono informacje
o zadłużeniu poszczególnych polskich
gmin w odniesieniu do liczby miesztyle wynosi zadłużenie
kańców oraz całkowitym długu samorządów na koniec 2017 r. Listę
gminy w przeliczeniu na
2478 gmin otwierają Ostrowice,
jednego mieszkańca
gmina która w styczniu 2019 r.
to
jedna z najniższych
zostanie zlikwidowana, właśnie
kwot zadłużenia
z powodu zadłużenia przekraczającego 400 proc. Zobowiązania
w Polsce
Ostrowic ogółem po IV kwartale
2017 r. to ponad 46 mln zł, przy
2,5 tys. mieszkańców, co daje aż 18,6 tys. zł długu na jednego mieszkańca. A jak w tym zestawieniu wypada Konstancin-Jeziorna? Bardzo dobrze. Gmina znajduje się w końcówce rankingu, a więc należy
do najmniej zadłużonych samorządów w Polsce. Przy liczbie mieszkańców 24 773, całkowity dług na koniec ubiegłego roku wyniósł
664 065 zł, co daje zaledwie 27 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dla porównania zadłużenia innych gmin powiatu piaseczyńskiego na mieszkańca wynoszą: Lesznowola - 2 986 zł, Tarczyn
- 1 124 zł, Góra Kalwaria - 843 zł, Piaseczno - 685 zł oraz Prażmów 105 zł. Szczegółowe dane dotyczące wszystkich gmin w Polsce dostępne
są na stronie internetowej: www.samorzad.pap.pl.

27 zł

Sprawdź, na co idą Twoje
pieniądze z podatków

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna uruchomił stronę
internetową, dzięki której w prostej, przejrzystej graficznie
formie mieszkańcy mogą sprawdzić na co samorząd przeznacza
pieniądze z podatków.
Koniec wertowania uchwały
budżetowej, pełnej cyfr, paragrafów, tabel i objaśnień. Od
teraz można w łatwy sposób
sprawdzić, co i jak wpływa na
stan finansów naszej gminy. Na
nowej stronie: konstancinjeziorna.nacoidamojepieniadze.
pl w graficznej formie, możemy
zobaczyć jak płacone przez
mieszkańców podatki dzielone
są na poszczególne zadania

realizowane przez samorząd.
PIT w Konstancinie-Jeziornie
rozlicza 78 proc. mieszkańców.
Dzięki dostępnemu na stronie
symulatorowi sprawdzimy też,
jak brakujące 22 proc. wpływów
z PIT może zmienić naszą gminę.
Dlatego tak ważne jest, aby rozliczać podatek tam, gdzie mieszkamy - niezależnie od miejsca
zameldowania. Pamiętaj! Twoje
podatki wrócą do Ciebie!
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Informacje burmistrza
n Ulica do przebudowy
Powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy, wraz z infrastrukturą,
470 metrów ulicy Uzdrowiskowej w Konstancinie-Jeziornie.
„Pracownia Projektowa Traffic‘’
z Warszawy na jej wykonanie
i uzyskanie pozwolenia na budowę ma czas do 15 lipca 2019 r.
Koszt to 109 347,00 zł.

n Chodnik wzdłuż drogi 721
Burmistrz Kazimierz Jańczuk
podpisał umowę na wykonanie
dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 721. Projekt
obejmuje odcinek od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie
do miejscowości Ciszyca. Przyszła realizacja tej inwestycji,
znacząco poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Umowa na kwotę 129 tys.
zł została podpisana 26 lipca
z „Biurem Inżynierskim Marcin
Płużyński”. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do końca
listopada br.
Zarządcą drogi nr 721, na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do Ciszycy,
jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Droga ta przebiega
przez obszar zurbanizowany

o intensywnej zabudowie i dużym natężeniu ruchu drogowego.
Wzdłuż drogi zlokalizowane są
szkoła, ośrodek zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna, świetlica
wiejska oraz sklepy. Stanowi ona
również szlak turystki pieszej
i rowerowej. – Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego,
konieczna jest budowa chodnika – mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Dlatego gmina
udzieli pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu na
podstawie przyjętej przez Radę
Miejską Konstancin-Jeziorna
uchwały nr 811/VII/47/2018
z 27 czerwca 2018 r.

n Dokumentacje budowy sieci
Firma „Marko Bis - Wanda Markowska” z Warszawy za kwotę
10 tys. zł opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowe budowy sieci wodociągowych, wraz
z przykanalikami do granicy
działek (w granicach pasa drogowego), w ul. Podgórskiej oraz, za
kwotę 7, 5 tys. zł, w ul. Świerkowej
w Konstancinie-Jeziornie.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał również umowę
z „Zakładem Techniki Sanitarnej Instech" Paweł Bobrowski"
na wykonanie dokumentacji

Budowa chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo przy bardzo ruchliwej drodze
wojewódzkiej nr 721, fot. J.Muszyńska-Dziurny UMiG
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technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kępie Okrzewskiej, Kępie
Oborskiej, Obórkach i Bielawie.
Umowa obejmuje: wykonanie
projektu wstępnego, projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi
decyzjami i uzgodnieniami, oraz
wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
Umowa opiewa na kwotę 246 tys.
zł i ma być zrealizowana do połowy stycznia 2020 r.
n Komunikacja lokalna
Podpisana została umowa z konsorcjum firm: „Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Sp.
z o.o.” w Grodzisku Mazowieckim (lider) oraz „Transport and
Infrastructure Management Sp.
z o.o.” z Warszawy (partner) na
obsługę przewozu osób komunikacją lokalną typu „L” na terenie
miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Umowa obowiązuje od 1
lipca 2018 r. do 30 listopada 2020
r. Wynagrodzenie dla przewoźnika nie może przekroczyć 5 636
088,68 zł (brutto).

n Wodociąg w Kierszku
„Firma IBF” z Warszawy wykona
wodociąg - wraz z odcinkami
sieci do granic posesji i armaturą towarzyszącą, tj. zasuwami,
hydrantami, trójnikami sieciowymi itp. - w ul. Głowackiego
w Kierszku. Prace te, stanowiące
I etap inwestycji, obejmują odcinek od skrzyżowania z ul.
Kabacką aż do torów kolejowych.
Nawierzchnia dróg uszkodzonych
podczas prowadzenia robót zostanie odtworzona. Termin realizacji inwestycji został określony
na 30 września br., a jej koszt to
854 166,65 zł.

n Rozbudowa SP nr 5
Budynek Szkoły Podstawowej
nr 5 przy ul. Szkolnej 7 zostanie
przebudowany i rozbudowany.
Prace wykona firma „Nokon”
z Borowiny za kwotę 2 249 800 zł.

n Odbiór azbestu
Burmistrz Kazimierz Jańczuk
podpisał umowę z firmą „Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.”
z Warszawy na bezpieczny demontaż wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem
materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy.
Umowa obowiązuje do 14 grudnia br. i opiewa na kwotę 70 tys.
zł. Więcej na str. 27.

n Opłata deszczowa
Firma „DronHouse S.A.” wykona,
przy pomocy dronów, szczegółową analizę wybranych nieruchomości położonych na terenie
gminy Konstancin-Jeziorna pod
kątem konieczności naliczania
opłaty za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej (tzw. opłaty
deszczowej). W związku z nowelizacją Prawa Wodnego ww.
opłatą objęte będą nieruchomości o powierzchni powyżej 3500

ustalenia konieczności i wysokości tej opłaty dla danej nieruchomości. Koszt wykonania usługi to
33 906,18 zł.

Nowa tablica informacyjna stanęła
m.in. na os. Mirków,
fot. A.Jarzębska-Isio UMiG

m kw., na których utwardzone
jest ponad 70 proc. powierzchni,
oraz które nie mają dostępu do
rowów, korytek odwadniających,
rurociągów czy kanałów ściekowych. Dzięki umowie gmina
zdobędzie dane niezbędne do

n Nowe tablice informacyjne
Na terenie gminy zamontowano
11 nowych tablic informacyjnych.
Wykonane z trwałej, drewnianej konstrukcji odpornej na warunki atmosferyczne, zastąpiły
te mocno już wysłużone. Tablice wykonała i zamontowała
firma „Imstudio.pl” z Nowego
Sącza. Umowa opiewa na kwotę
89 180 zł.

n Nowy wóz dla OSP Bielawa
W najbliższym czasie podpisana
zostanie umowa na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bielawie. Przetarg wygrała spółka „Wawrzaszek Iss” z Bielska-Białej. Nowy
wóz będzie kosztował 949 560 zł.

W ratuszu będą filie wydziałów starostwa

Od 1 października w nowym ratuszu uruchomione zostaną filie trzech wydziałów Starostwa
Powiatowego w Piasecznie. To efekt umowy, którą 10 sierpnia podpisali burmistrz Kazimierz
Jańczuk, wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski i członek zarządu piaseczyńskiego - Ksawery Gut.
Jest finał rozmów w sprawie utworzenia w nowym ratuszu przy
ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie stanowisk następujących wydziałów Starostwa
Powiatowego w Piasecznie: Komunikacji i Transportu, Architektoniczno-Budowlanego oraz
Geodezji i Katastru. Dyskusja
między samorządami trwała
kilka tygodni, 10 sierpnia została pozytywnie zakończona
podpisaniem umowy. Dokument
sygnowali: Kazimierz Jańczuk
– burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, Arkadiusz Strzyżewski – wicestarosta piaseczyński
i Ksawery Gut – członek zarządu
powiatu piaseczyńskiego.
Zgodnie z umową gmina użyczy
bezpłatnie starostwu lokal o pow.
ok. 119 m kw. wyposażony w sieci:
teletechniczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania

Wspólnie dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna: (od prawej) Ksawery Gut,
Kazimierz Jańczuk i Arkadiusz Strzyżewski, fot. P. Siepsiak UMiG

i wentylacyjną oraz meble biurowe. Pomieszczenia zostaną
dostosowane do potrzeb obsługi
mieszkańców i udostępnione
w możliwie najkrótszym czasie.
– Dzięki takiemu rozwiązaniu

mieszkańcy gminy w jednym
miejscu zostaną kompleksowo
obsłużeni i nie będą już musieli
tracić czasu na dojazdy do Piaseczna – mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk.
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Parcela pod okiem kamer

Willa Syrena znów błyszczy

W Parceli będzie bezpieczniej. Sołectwo zostało objęte całodobowym monitoringiem miejskim.
Kamery zamontowano na wniosek mieszkańców, którzy złożyli projekt do Budżetu
Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna 2018.

Willa Syrena odzyskała swój
dawny blask. Od jesieni
będzie w niej funkcjonował
Dom Aktywnego Seniora.

Kolejny pomysł mieszkańców
zgłoszony w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna 2018 został
zrealizowany. Pod koniec lipca,
burmistrz Kazimierz Jańczuk
podpisał umowę z „Mazowieckimi Sieciami Światłowodowymi
Sp. z o.o. ” na wykonanie monitoringu w Parceli.
Zgodnie z projektem mieszkańców 6 nowoczesnych kamer
zamontowano na głównych drogach wjazdowych do sołectwa
tj. na skrzyżowaniach: ul. Podlaskiej z ul. Baczyńskiego (przy
kapliczce); ul. Grzybowskiej z ul.
Podlaską (przy Pomniku Powstania Styczniowego) oraz ul.
Baczyńskiego z ul. Grzybowską.

Nowy odział
w szpitalu
W konstancińskim Szpitalu
Rehabilitacyjnym otwarto
Oddział Psychiatryczny dla
Dzieci i Młodzieży.
Szpital Rehabilitacyjny przy ul.
Sue Ryder 1 rozszerzył zakres
swoich usług. W połowie sierpnia w placówce otwarto Oddział Psychiatryczny dla Dzieci
i Młodzieży. Pomoc w nim mogą
znaleźć osoby w wieku od 15
do 18 lat wymagające profesjonalnej opieki psychiatrycznej,
w tym diagnostyki, leczenia oraz
rehabilitacji.
Pacjenci oddziału są objęci
profesjonalną opieką lekarzy
psychiatrów, psychoterapeutów
oraz psychologów. W trakcie pobytu w szpitalu przeprowadzana
jest diagnoza oraz przygotowywany indywidualny program
terapeutyczny.
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Kamery podłączone zostały też
do Centrum Monitoringu Miejskiego.– Dzięki temu możliwy
jest bieżący podgląd obrazu na
żywo – mówi Stanisław Grudzień, Komendant Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.
– W przypadku jakiegokolwiek
zdarzenia lub wykroczenia,
operatorzy natychmiast drogą
radiową powiadamiają patrol
straży miejskiej lub dyżurnego
policji
Na zakup i instalację kamer
w Parceli przeznaczono 84 500
zł. Obecnie gminę oplata sieć 71
kamer. Jednak w planach jest
dalsza rozbudowa systemu monitoringu. Z myślą o poprawie
bezpieczeństwa kamery mają

Obraz z 71 kamer trafia do Centrum
Monitoringu Miejskiego, które mieści
się w budynku Komisariatu Policji,
fot. A. Jarzębska-Isio

pojawić się w niedalekiej przyszłości w sołectwach: Łęg, Czernidła i Okrzeszyn.

Będzie cieplej i oszczędniej

Budynek komunalny przy ul. Brzozowej 2D w Konstancinie-Jeziornie doczekał się remontu. Jest estetyczniej, a zimą będzie
cieplej i oszczędniej.
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie sukcesywnie remontuje gminne
budynki komunalne. Tego lata
modernizacji doczekał się ten
przy ul. Brzozowej 2. Zakres
prac był bardzo szeroki. W ramach inwestycji: stary dach został pokryty blachodachówką,
docieplono ściany zewnętrze,
zaimpregnowano wszystkie
elementy drewniane środkiem
zabezpieczającym przed grzyBudynek zyskał m.in. nową elewację,
bami i pleśnią, naprawiono kofot. ZGK
miny, wymieniono rynny i rury
spustowe, ułożono nowe opaski wokół budynku z kostki betonowej
oraz zabezpieczono wszystkie ściany budynku preparatem antygraffiti. Prace remontowe trwały od maja do lipca, a prowadziła je firma
„Arbud Sp. z o. o.”. Dzięki inwestycji, która kosztowała 242 701,01 zł,
budynek zyskał estetyczny wygląd, a co najważniejsze - zimą w lokalach mieszkalnych będzie cieplej. Zmniejszą się również koszty eksploatacji budynku.

Willa Syrena przy ul. Chylickiej
w Konstancinie-Jeziornie to miejsce z historią. Powstała w latach
20. XX wieku dla spółki „Borelowsky S.A.”, przedstawicieli fabryki
Jedwabiu z Lyonu. Przez długie
lata pełniła funkcję wytwornego
pensjonatu. Po 1945 r. została
przejęta przez Skarb Państwa
i niszczała. Ratunek przyszedł
w 2012 r., kiedy to willę zakupiło
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie.
Budynek był już bardzo zrujnowany i nadawał się do rozbiórki.
Na szczęście obyło się bez tak
drastycznych kroków i udało
mu się przywrócić dawny blask.
Willa została w pełni zrewitalizowana i rozbudowana o dwa
dodatkowe skrzydła. Wnętrza
„Syreny” są połączeniem nowoczesności ze stylem angielskim
lat 50. Teraz będzie się w niej
mieścił luksusowy Dom Aktywnego Seniora. – Obecnie trwają

Założeniem remontu było przywrócenie pierwotnego wyglądu willi Syrena
(zdjęcie po lewej), fot. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

prace wykończeniowe w pokojach i strefie spa, rekrutowana
jest też specjalistyczna kadra
pracownicza – wymienia Jerzy
Karwowski, prezes zarządu CKR.
– Jesienią w willi zamieszkają
pierwsi pensjonariusze.
Dom Aktywnego Seniora
będzie ośrodkiem, w którym
pensjonariusze będą mogli kontynuować swoje pasje i korzystać z wydarzeń kulturalnych,

sportowych i ogólnorozwojowych. Ważną częścią działalności placówki, będzie rehabilitacja
i opieka dzienna dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny i okolic, niemieszkających w willi na
stałe oraz turnusy rehabilitacyjne. – Wyposażenie, urządzenia do fizjoterapii i usprawniania
osób starszych są obecnie najnowocześniejszymi na rynku – dodaje Jerzy Karwowski.

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

W gminnych przedszkolach zostały zamontowane profesjonalne oczyszczacze powietrza.
Wszystko to z troski o najmłodszych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
Samorząd Konstancina-Jeziorny
sfinansował zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do
gminnych przedszkoli. Urządzenia zostały już zamontowane w:
Gminnym Przedszkolu nr 1 „Zielony Zakątek” przy ul. Oborskiej,
„Tęczowym Przedszkolu” przy
ul. Walentynowicz oraz Przedszkolu nr 5 „Kolorowe Kredki”
w Oborach.
Oczyszczacze pojawią się również w Przedszkolu „Leśna
Chatka”, zaraz po zakończeniu jego budowy i oddaniu budynku do użytkowania. Łącznie

gmina zakupiła 23 urządzenia.
Ich koszt to ponad 45 tys. zł.
– Oczyszczacze dadzą szansę, by
maluchy oddychały lepszym powietrzem, by uczyły i bawiły się
w dobrych warunkach – mówi
Kazimierz Jańczuk, burmistrz
gminy Konstancin-Jeziorna.
Urządzenia usuwają z powietrza do 99,97 proc. zanieczyszczeń będących składnikami
smogu (PM2.5, PM10), jak również wirusy, bakterie, pleśń, alergeny, dymy i zapachy. Wcześniej
podobne urządzenia zostały zamontowane w Gminnym Żłobku.

Oczyszczacze powietrza zostały
zamontowane w salach zajęć,
w których przebywają dzieci
fot. A. Jarzębska-Isio UMiG
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/ WYBORY SAMORZĄDOWE 2018/

Gmina Konstancin-Jeziorna
w pierwszej strefie biletowej
Od 1 września Konstancin-Jeziorna znajdzie się
w pierwszej strefie biletowej.
Dzięki temu mieszkańcy
gminy zapłacą mniej za bilety,
co ma zachęcać ich do
korzystania z usług
transportu publicznego.
Rada m. st. Warszawy przyjęła
5 lipca uchwałę powiększającą
od 1 września pierwszą strefę
biletową o gminy Konstancin-Jeziorna i Izabelin. Dzięki
temu mieszkańcy za bilet np.
30-dniowy normalny zapłacą
zaledwie 110 zł, co oznacza 840
zł oszczędności rocznie. Tańsze
będą też bilety jednorazowe
przesiadkowe. Tutaj cena spadnie
z 7 zł do 4,40 zł.
Nowa numeracja i trasy
Zgodnie z uchwałą przystanki
graniczne w gminie Konstancin-Jeziorna, do których będzie
można dojechać taniej to: Śniadeckich, Jasna, Kawęczyn II,

Dębówka II oraz Borowina I. Od
1 września zmieni się także numeracja autobusów 700 i 725,
dotychczas kończących trasy
w Konstancinie-Jeziornie. Zamiast „siedemsetek” na drogach pojawią się „dwusetki”.
Dodatkowo Zarząd Transportu
Miejskiego w Warszawie, po zakończeniu przebudowy ul. Relaksowej na Ursynowie, skoryguje
trasy autobusów, przesuwając je
z pętli Metro Wilanowska do najbliższej stacji metra na Kabatach.
Gmina dołoży
Rozszerzenie pierwszej strefy
biletowej oznacza też wyższe
dofinansowanie samorządów
do funkcjonowania komunikacji na ich terenie - gminy muszą
pokryć 60 proc. kosztów przewozu. Konstancin-Jeziorna liczył się z tym faktem i ma już na
ten cel zarezerwowane środki
w budżecie. – Przyłączenie naszej gminy do pierwszej strefy
biletowej oznacza dla pasażerów

Od 1 września w Konstancinie-Jeziornie znajdzie się w I strefie
biletowej ZTM
Od 1 września zmienią się nie tylko
ceny biletów, ale również numery
autobusów, fot. Archiwum UMiG

duże oszczędności w kosztach
dojazdów – zaznacza Kazimierz
Jańczuk, burmistrz gminy. –
Warto więc, mając na uwadze
własny komfort, domowy budżet, a także dbałość o środowisko naturalne, rozważyć
zmianę sposobu podróżowania
i wybrać komunikację publiczną,
do czego zachęcamy.

Przy ratuszu stanęła wiata dla rowerów
W pobliżu budynku nowego ratusza stanęła
wiata rowerowa. To już kolejny taki parking
w Konstancinie-Jeziornie, na którym można
bezpiecznie zostawić swój jednoślad.
Konstanciński magistrat sukcesywnie zwiększa liczbę miejsc parkingowych dla jednośladów. Kolejna wiata rowerowa stanęła tym razem
na tyłach nowego ratusza, przy wjeździe na parking
od ul. Kolejowej, a wykonała i zamontowała ją firma
„Budotechnika” z Pilichowic. Pod dachem zmieści
się aż 20 rowerów, które możemy przypiąć do stojaków. Wiata przy ratuszu jest jedną z czterech, które
w ostatnim czasie pojawiły się w naszym mieście. Rowery można bezpiecznie pozostawić też na os. Grapa
oraz przy przystankach autobusowych na ul. Polnej
i w Klarysewie. Wkrótce pojawią się kolejne.
Do tej pory zakup i montaż wiat kosztował ponad
79 tys. zł.
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Wiata jest zadaszona i pomieści aż 20 rowerów,
fot. P. Siepsiak UMiG

Wybory samorządowe już jesienią
Termin wyborów samorządowych jest już znany. Do urn pójdziemy 21 października. Tego dnia
wybierzemy nowe składy rad – miejskiej i powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego. Oddamy też głos
w pierwszej turze wyborów na burmistrza.
Termin wyborów wyznaczył
Prezes Rady Ministrów. Zgodnie z jego zarządzeniem, o tym
kto znajdzie się w składach nowych rad - miejskiej, powiatu
piaseczyńskiego i sejmiku wojewódzkiego zadecydujemy 21 października. Tego dnia oddamy też
głos w pierwszej turze wyborów
na burmistrza. Druga tura, jeśli
będzie to koniecznie, odbędzie
się 4 listopada.

Okręgi wyborcze
W gminie Konstancin-Jeziorna,
zgodnie z uchwałą nr 732/
VII/43/2018 Rady Miejskiej,
utworzono cztery okręgi wyborcze, o łącznej liczbie 21 mandatów
radnych, w tym: trzy okręgi miejskie (po 5 mandatów na okręg)
i jeden okręg wiejski o liczbie
mandatów – 6. Radni miejscy na
marcowej sesji ustalili też siedziby obwodowych komisji wyborczych i podzielili gminę na 15
stałych obwodów do głosowania,
w których jesienią będziemy decydowali o wyborze burmistrza,
radnych miejskich, powiatowych
i wojewódzkich

Najważniejsze zmiany
Wybory samorządowe 2018 odbędą się według nowych zasad,
a to za sprawą znowelizowanych: kodeksu wyborczego oraz
ustawy o samorządzie gminnym,
powiatowym, wojewódzkim
i o ustroju m. st. Warszawy. Poniżej niektóre nowości:
• dwukadencyjność burmistrzów, wójtów i prezydentów
miast;
• wydłużenie kadencji organów
samorządowych do 5 lat;
• jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tys.
mieszkańców;
• dwie komisje wyborcze –
jedna organizuje głosowanie,
druga jest odpowiedzialna

Mieszkańcy zagłosują w jednym z 15 lokali wyborczych, fot. Archiwum

za liczenie głosów i ustalenie
wyników głosowania;
• wprowadzenie instytucji obserwatorów społecznych.

Także samo głosowanie uległo
pewnym zmianom. Od teraz
korespondencyjnie głos oddadzą wyłącznie osoby niepełnosprawne. Zmieniona została też
definicja znaku „x”. Według noweli teraz to „co najmniej dwie
linie, które przecinają się w obrębie kratki”.

Kalendarz wyborczy
W dniu ogłoszenia terminu wyborów samorządowych, podany
został także ich szczegółowy
kalendarz. Oto niektóre z ważniejszych dat, o których warto
pamiętać:
• do 27 sierpnia należy zawiadomić Państwową Komisję
Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego;
• 6 września upływa czas
na zgłaszanie komisarzom
wyborczym kandydatów na
członków terytorialnych komisji wyborczych;
• do 16 września (do północy)
należy zgłosić listę kandydatów na radnych, odrębnie dla
każdego okręgu wyborczego;

• 21 września mija termin
zgłaszania kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych;
• do 26 września jest czas na
zgłaszanie kandydatów na
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
• do 6 października niepełnosprawni mają czas na zgłoszenie zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym
przy pomocy nakładek na
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa;
• do 12 października jest czas
na złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania;
• do 16 października wyborcy
mają czas na złożenie wniosków o dopisanie ich do spisu
wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze
względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

Informacje na temat wyborów
samorządowych 2018, publikowane są na bieżąco w Biuletynie
Informacji Publicznej (zakładka
– Wybory i referenda) oraz na
stronie: konstancinjeziorna.pl
(zakładka – Wybory samorządowe 2018).
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2018 - rokiem inwestycji
w gminie Konstancin-Jeziorna

zabytkowej willi Gryf przy ul.
Sobieskiego z przeznaczeniem
na cele publiczne: bibliotekę,
KDK i świetlicę środowiskową;

Gmina Konstancin-Jeziorna zmienia się na naszych oczach. Rok 2018 to kolejny okres wzmożonych
inwestycji w czasie sprawowania władzy przez burmistrza Kazimierza Jańczuka. Na inwestycje
i zakupy inwestycyjne samorząd planuje przeznaczyć ponad 42 mln zł.
Nikt, kto obiektywnie potrafi
ocenić pracę konstancińskich
urzędników nie ma wątpliwości,
że ostatnie 8 lat, to okres widocznych zmian w całej gminie. Trudności na rynku budowlanym,
znaczący wzrost cen materiałów i wynagrodzeń, spowodował, że planowanie inwestycji
na podstawie kosztorysów nie
sprawdzały się z rzeczywistymi.
– O ile w latach ubiegłych rozstrzygnięcia przetargowe były
zawsze niższe od szacunkowych
kosztów budowy na podstawie
kosztorysu inwestycyjnego, to
w bieżącym roku jest odwrotnie
– przyznaje Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Oferty składane przez
wykonawców są dużo wyższe,
a co więcej, często zdarza się, że
nie wpływa żadna, ze względu
na brak pracowników na rynku
budowlanym.
Wszystko to wydłuża procedury wyłonienia wykonawcy,
a niekiedy powoduje, że pozytywne rozstrzygnięcie przetargu jest wręcz niemożliwe.
Jednakże burmistrz Kazimierz
Jańczuk, znany jako racjonalny
i doświadczony samorządowiec,

Sala gimnastyczna przy SP nr 1 pnie się
do góry, fot.A. Jarzębska-Isio UMiG
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Willa Gryf już wkrótce odzyska dawny
blask, fot. A. Jarzębska-Isio UMiG

Ratusz przy ul. Piaseczyńskiej 77 to jedna z największych inwestycji ostatnich lat.
Wstęgę podczas jego oficjalnego otwarcia uroczyście przecięli (od prawej):
Andrzej Cieślawski - przewodniczący Rady Miejskiej, Irena Krasnopolska sekretarz gminy i burmistrz Kazimierz Jańczuk, fot. C. Puchniarz UMiG

wraz ze swoją załogą radzi sobie
z tymi problemami.
Gmina Konstancin-Jeziorna
to obecnie istny plac budowy.
Poniżej przykłady zakończonych,
realizowanych obecnie lub planowanych inwestycji:
n z akończyła się budowa nowego ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77, wraz z budową
ul. Kolejowej z pełną infrastrukturą i parkingami na
150 miejsc;
n rozpoczęła się budowa sali
gimnastycznej wraz z kilkoma
salami lekcyjnymi, kuchnią
i stołówką oraz zagospodarowaniem terenu przy SP nr 1;
n t rwa nadbudowa pierwszego
piętra wraz z budową dodatkowych sal lekcyjnych, toalet
i boiska przy Integracyjnej
Szkole Podstawowej nr 5,
ul. Szkolna;
n trwa wymiana urządzeń w kotłowni oraz infrastruktury

towarzyszącej w SP nr 2 przy
ul. Żeromskiego;
n t rwają prace projektowe
gruntownej przebudowy
SP nr 4 w Słomczynie wraz
z zagospodarowaniem terenu.

W SP nr 2 wymieniane są urządzenia
w kotłowni, fot. C. Puchniarz UMiG

Projektanci przygotowali dwa
warianty tej przebudowy. Po
zatwierdzeniu przez UMiG
Konstancin-Jeziorna wybranej koncepcji rozpoczną się
dalsze prace projektowe.
n rozpoczęła się przebudowa

n t rwają rozmowy mające na
celu ustalenie przeznaczenia
pomieszczeń w zabytkowej
willi Białej przy ul. Mickiewicza 7. Po ustaleniu celu publicznego zostanie zlecone
opracowanie koncepcji przebudowy tego obiektu;
n mimo ogromnych kłopotów
na budowie Przedszkola „Leśna Chatka”, dzięki uporowi
burmistrza i jego umiejętnościom negocjacyjnymm obiekt
zostanie oddany dzieciom do
użytku jeszcze w tym roku;
n p o zmianie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki
nr 30 z obrębu 03-06, gmina
ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę budowy placu
zabaw dla dzieci z Przedszkola
„Zielony Zakątek” przy ul.
Oborskiej;
n modernizacja zabytkowej willi
Kamilin przy ul. Piłsudskiego
42 powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. W budynku
znajdą się: pałac ślubów, sale
wystawiennicze oraz informacja turystyczna;
W willi Kamilin znajdzie się m.in. pałac
ślubów, fot. A. Jarzębska-Isio UMiG

n n
 a osiedlu Mirków oddano do
użytku nowoczesny i funkcjonalny placu zabaw dla dzieci;
n zakończyła się przebudowa
placu rekreacyjnego przy ul.
Południowej. Do dyspozycji
mieszkańców jest nowa siłownia plenerowa i zmodernizowany plac zabaw. Prace trwały
trzy miesiące i kosztowały ponad 116 tys.zł;
n teren przy willi Gryf na osiedlu Grapa został doinwestowany i jest miejscem integracji
dzieci, młodzieży i osób starszych. Powstał plac zabaw
z elementami fitnessu na świeżym powietrzu;
n kończy się gruntowna przebudowa Domu Ludowego
w Habdzinie, który zyska
nowy wygląd i funkcjonalność;

Na placu przy ul. Południowej stanęła
m.in. siłownia pod chmurką,
fot. J. Muszyńska-Dziurny UMiG

n

n

n
W Domu Ludowym w Habdzinie
trwają prace wykończeniowe
fot. C. Puchniarz

n z akończyła się modernizacja
Domu Ludowego w Czernidłach. Obiekt z wielką salą
spotkań, dobrze wyposażoną
kuchnią i zapleczem, podłączony został do sieci gazowej.
Zbudowano również węzeł
cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania;
n t rwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy
Domu Ludowym w Gassach
i remontem instalacji w garażu OSP;
n SP nr 4 w Słomczynie została podłączona do gminnej
sieci kanalizacyjnej. Oznacza to, że wszystkie gminne
szkoły, przedszkola i żłobek
w pełni korzystają z gminnych sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych;
n o głoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy budow y sieci

n

n

wodno-kanalizacyjnej w Czarnowie. Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku;
t rwa budowa sieci wod.-kan.
w ul. Warszawskiej, na odcinku między ul. Bielawską
a ul. Fabryczną;
ogłoszony został przetarg
na wyłonienie wykonawcy
przebudowy ul. Sobieskiego
- między ul. Żeromskiego
a ul. Piłsudskiego (zakres
prac obejmuje: wymianę sieci
wodociągowej, naprawę chodników, położenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni
i wymianę oświetlenia);
w ykonano odcinek sieci wod.-kan. w ul. Literatów - na odcinku między ul. Poprzeczną
a ul. Zakopane;
urząd czeka na pozwolenie
na budowę sieci wod.-kan. dla
Cieciszewa. Prace ruszą jeszcze w tym roku;
t rwają uzgodnienia i oczekiwanie na pozwolenie na
budowę sieci wod.-kan. w ul.
Jabłoniowej na odcinku między drogą 724 w Słomczynie
a ul. Prostą w Kawęczynku;

Nowy plac zabaw na os. Mirków,
fot. C. Puchniarz
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n g mina zaprojektowała i otrzymała pozwolenie na budowę
sieci wod.-kan. na działkach
nr 66/2, 66/1, 48/1, 47/13,
47/9, 47/3, 42, 16/4, stanowiących sięgacze drogowe
w Borowinie;
n t rwają prace projektowe
budowy drogi 10 KDL i 4 KL
w Kierszku;
n t rwają prace projektowe budowy dróg w Skolimowie płn.-zach. – etap I;
n po rezygnacji wykonawcy
wyłonionego w przetargu
na zaprojektowanie budowy
dróg w Skolimowie płn.-zach.
– etap II, burmistrz ogłosił kolejny przetarg na wyłonienie
nowego wykonawcy;
n w ykonano nakładki asfaltowe
na: ul. Złotej Wilgi, ul. Leśnej,
na drodze między Okrzeszynem a granicą Warszawy; ul.
Królowej Bony i ul. Dąbrówki;
n ogłoszono przetarg, który
wyłoni wykonawcę budowy
placu zabaw w Skolimowie
przy ul. Kołobrzeskiej i ul.
Oborskiej;
n kończą się prace projektowe,
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przebudowy
budynku po byłej szkole w Kępie Okrzeskiej;

n w
 yłoniony został, w trybie zamówienia publicznego, wykonawca projektu budowy sieci
wod.-kan. dla sołectw położonych w północno-wschodniej części gminy (Okrzeszyn,
Kępa Okrzeska, Obórki, Kępa
Oborska);
n urząd oczekuje na pozwolenie
na budowę ciągu pieszo-rowerowego na lewym wale rzeki
Jeziorki - na odcinku między
jazzem a ul. Warszawską;
n t rwa wyłanianie wykonawcy
remontu (wymiana chodnika
i nawierzchni jezdni) ul. Skolimowskiej oraz przebudowy
budynku OSP w Jeziornie;
n t rwa procedura wyłonienia
wykonawcy budowy sieci
wod.-kan. w Czarnowie;
n na os. Grapa trwa przebudowa
przystanku dla autobusu
elektrycznego wraz ze stacją
ładowania pojazdów;
n t rwa projektowanie przebudowy budynku starego ratusza przy ul. Warszawskiej 32;
n opracowywane są założenia
do przebudowy budynku OSP
w Skolimowie;
n trwa projektowanie ulic na
Osiedlu u Siebie w Czarnowie;
n zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego w Obórkach,
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Czas na święto plonów
2 września sołectwo Bielawa będzie gospodarzem jubileuszowego święta plonów. Będzie się
działo. Występy artystyczne, koncerty zespołów disco polo, wspólne gotowanie na wielkiej
patelni, konkursy z nagrodami i turniej „SuperGospodyni” – to tylko niektóre z atrakcji.

Za willą Gryf stanął plac zabaw
z urządzeniami do ćwiczeń,
fot. A. Jarzębska-Isio UMiG

Kępie Oborskiej, Habdzinie
i Łęgu - koszt to łącznie prawie 160 tys. zł;
n w trakcie opracowywania jest
dokumentacja projektowa remontu ul. Szpitalnej.
Ponadto Wydział Dróg Gminnych
na bieżąco realizuje zadania:
n równanie i profilowanie dróg
gminnych i wewnętrznych;
projekty budowy i konserwacja oświetlenia ulicznego;
konserwacja kanalizacji deszczowej; oznakowanie ulic
- pionowe i poziome; odtwarzanie rowów przydrożnych
i ścinka pobocza oraz usuwanie gałęzi i krzewów zasłaniających znaki drogowe.

Wszystko na miejscu
W budynku nowego ratusza od 25 lipca działa
punkt kasowy Banku Spółdzielczego
w Piasecznie.
W czerwcu burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał
czteroletnią umowę z Bankiem Spółdzielczym
w Piasecznie na wynajem lokalu o pow. 119 m kw.
Najemca został zobowiązany do przystosowania
i aranżacji pomieszczeń według potrzeby i na własny koszt, bez możliwości domagania się od gminy
zwrotu wartości poczynionych nakładów - w czasie
i po zakończeniu najmu. Po zaadaptowaniu lokalu,
bank, który obecnie obsługuje budżet gminy oraz
podległych jednostek organizacyjnych, 25 lipca
otworzył w ratuszu punkt kasowy. – To wygodne
rozwiązanie dla wszystkich, którzy załatwiają
sprawy w urzędzie i muszą uiścić opłatę związaną
z wydaniem np. odpisu aktu urodzenia, małżeństwa,
11

Punkt kasowy czynny jest w poniedziałki w godz. 10.15-18.00
oraz od wtorku do piątku w godz. 8.15-16.00,
fot. A. Jarzębska-Isio UMiG

czy też uzyskaniem zaświadczenia o zameldowaniu
– mówi Kazimierz Jańczuk. – Mieszkańcy zostaną
obsłużeni kompleksowo, w jednym miejscu.
W punkcie, bez prowizji opłacimy rachunki za
wodę i odbiór odpadów komunalnych. Wkrótce
w budynku zostanie otwarta również kancelaria
notarialna.

W tym roku mija 40 lat od pierwszych gminnych dożynek w Bielawie. Z tej okazji gminne święto
plonów będzie miało wyjątkową
oprawę, o którą zadbają organizatorzy - Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna oraz sołectwo Bielawa.

Starostowie dożynek
Tradycyjnie ważną rolę podczas
święta plonów pełnią starostowie
dożynek. W tym roku ta zaszczytna
funkcja przypadła małżeństwu
Bogumile i Mariuszowi Molakom.
To oni 2 września przekażą symboliczny bochen chleba na ręce
gospodarza gminy – burmistrza
Kazimierza Jańczuka. Poznajmy
ich bliżej. Pan Mariusz pochodzi
z Habdzina, wsi sąsiadującej z Bielawą. Pani Bogumiła, z domu Wilczek, jest rodowitą bielawianką.
Sakramentalne tak powiedzieli
sobie w 1994 roku. Po ślubie zamieszkali w Bielawie. Państwo
Molakowie wzorowo prowadzą
17-hektarowe gospodarstwo o profilu warzywnym. Uprawiają przede
wszystkim: marchew, buraki, kapustę, ziemniaki, słonecznik oraz
zboże. W gospodarstwie pomaga
im córka Marta, studentka administracji na Politechnice Warszawskiej. Starostowie dzięki różnym
dotacjom sukcesywnie modernizują swoje gospodarstwo. – To dla
nas zaszczyt, że to właśnie państwo Molakowie będą starostami
jubileuszowych dożynek – mówi
Iwona Siudzińska, sołtys Bielawy.
Na scenie
Dożynki o godz. 12.45 tradycyjnie zainauguruje korowód i prezentacja wieńców. O godz. 13.00

Starostowie dożynek gminnych: Bogumiła i Mariusz Molakowie, fot. A. Piętka

odbędzie się msza święta polowa,
po której rozpoczniemy wspólne
biesiadowanie. Na scenie, która
stanie na boisku przy ul. Wspólnej zobaczymy lokalne zespoły:
Łurzycanki, Jarzębinę Czerwoną
z Kawęczynka i Majtki Pana Kapitania. Wystąpią również: zawodnicy IPPON Konstancin, tancerze
z Egurrola Dance Studio, Barbara
Wiewióra i Powsinianie. Muzycznymi gwiazdami imprezy będą zespoły: Top Girls i Exelent. Imprezę
zakończy dyskoteka, którą poprowadzi DJ Piotr.
Stoiska i konkursy
Dużo będzie się działo także poza
sceną. Wśród zaplanowanych
atrakcji są m.in.: gotowanie na
wielkiej patelni, bezpłatne badania profilaktyczne, warsztaty
artystyczne, miasteczko ekologiczne i park zabaw dla dzieci.
Przedstawicielki sołectw powalczą o tytuł „Supergospodyni”,
w tak lubianych przez publiczność
konkursach. Wręczone zostaną
także wyróżnienia dla „Rolników

Roku” i zwycięzców konkursu na
najładniejszy wieniec dożynkowy.
Nie zabraknie też stoisk handlowych i specjałów serwowanych
na stoiskach gastronomicznych.
Zapraszamy do Bielawy!
PROGRAM DOŻYNEK

1 2.45 Korowód dożynkowy
13.00 Msza św. polowa
14.00 Otwarcie dożynek

od 14.50 Występy artystyczne
i pokazy: IPPON Konstancin, Łurzycanki, Jarzębina Czerwona
z Kawęczynka, Barbara Wiewióra,
Powsinianie, Egurrola Dance Studio, Majtki Pana Kapitana oraz
wręczenie wyróżnień „Rolnik
Roku” i ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszy wieniec
dożynkowy
od 17.00 Koncerty zespołów:
• Top Girls • Exelent
20.00 Disco z DJ-em Piotrem
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Jubileuszowe dożynki w Bielawie
W tym roku mija 40 lat, od kiedy pierwszy raz w Bielawie odbyły się dożynki gminne. W 1978 roku
prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich w Bielawie wraz z mieszkańcami, organizacjami
wiejskimi, powstającym wówczas Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Konstancinie-Jeziornie
wspólnymi siłami postanowili zorganizować to wyjątkowe święto plonów.
Dożynki, to święto połączone
z obrzędami dziękczynnymi za
ukończenie żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich, było to etniczne
święto słowiańskie, przypadające w okresie równonocy
jesiennej (23 września). Współcześnie obchodzone jest zwykle
w jedną z niedziel września po
zakończeniu żniw.
Historia dożynek w Bielawie
sięga 1978 roku. Na przełomie
marca i kwietnia do tworzącego
się wtedy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie, o pomoc w organizacji święta plonów, zgłosiły
się dwie mieszkanki Bielawy:
Hanna Kiełbiewska, ówczesna
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich oraz Anastazja
Świątek, kierownik Klubu Rolnika w Bielawie. – Poprosiły
one o wsparcie finansowe
i organizacyjne święta – mówi
Andrzej Szczygielski, pełniący
w latach 1978-1985 funkcję dyrektora placówki. – Trzeba było
pomóc paniom m.in.: w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na
przydział wędlin i innych artykułów spożywczych, zatrudnić

Koło Gospodyń Wiejskich w Bielawie 1978 r., fot. Kronika Koła Gospodyń Wiejskich

instruktora muzycznego: Mieczysława Mroza, który miał pomóc w przygotowaniu obrzędu
dożynkowego i akompaniować
zespołowi śpiewaczek. We
współpracę z Kołami Gospodyń zaangażowały się również:
Barbara Gołąbek - instruktor Ośrodka Kultury i Jadwiga
Krawczyk - instruktor Ośrodka
Doradztwa Rolniczego.
Inicjatorki wznowienia dożynek powołały się na konieczność przywrócenia tradycji

Korowód dożynkowy w 1981 r w Bielawie, fot. Kronika Koła Gospodyń Wiejskich
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dożynkowych, jakie odbywały
się do 1948 roku w parafii powsińskiej, do której należy
Bielawa. W okresie międzywojennym w Bielawie, Związek
Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”
również organizował obchody
dożynkowe. Wielu mieszkańców
z parafii słomczyńskiej, także
pamiętało o tradycji przedwojennych dożynek organizowanych w majątku Obory.
Organizacja tego ważnego
święta, była dużym przedsięwzięciem dla mieszkańców
Bielawy. Wszyscy się bardzo
angażowali w przygotowanie
wieńców, podestu do tańca,
poczęstunku dla zaproszonych
gości. Dzięki zgodnemu wsparciu Wydziału Rolnictwa Urzędu
Miasta i Gminy, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bielawie
oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" udało się
przygotować udane uroczystości
dożynkowe.
Pierwsze dożynki gminne
w Bielawie odbyły się w połowie
września 1978 roku, przy Domu
Ludowym. W barwnym korowodzie, niesiono wieńce i bochny

chleba, które w czasie obrzędu
przekazano gospodarzom dożynek, a następnie pokrojono
i poczęstowano nim wszystkich
zgromadzonych.
W programie dożynek, wystąpiły wszystkie najważniejsze
elementy obrzędowe: korowód
żniwiarzy ze starostami dożynek, ośpiewanie wieńców,
przekazanie wieńców i chleba,
obietnica sprawiedliwego podziału chleba. W gminie Konstancin-Jeziorna, wykształcił się
też nowy zwyczaj - oto na scenie
dożynkowej w dowcipnej formie
satyrycznych kupletów (krótkich wierszyków) komentowano
śpiewem aktualne wydarzenia
gminne, a czasem i krajowe. Ich
autorką, a także części piosenek
śpiewanych przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Bielawie
była Janina Michalczyk.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Kół Gospodyń Wiejskich,
Ochotniczych Straży Pożarnych,
sołtysów i mieszkańców wsi,
oraz chęci zachowania tradycji
i pokoleniowemu przekazowi,
po wielu latach dożynki stały
się ponownie świętem rolników i społeczności wiejskich.
Przy Kołach Gospodyń rozwinęły się zespoły śpiewacze kultywujące obrzędy dożynkowe.
Mistrzowski poziom osiągnęła
sztuka wyplatania wieńców
dożynkowych, które stały się

Wieniec dożynkowy KGW w Bielawie
z 1987 r. , fot. archiwum prywatne

znakiem firmowym gminy Konstancin-Jeziorna na dożynkach
wojewódzkich. – Bywały takie
lata, kiedy na dożynkach gminnych w Konstancinie-Jeziornie
prezentowanych było blisko 30
wieńców – mówi Hanna Kiełbiewska, inicjatorka dożynek
w 1978. – Teraz ich liczba jest
co prawda mniejsza, ale poziom
wypłatania wieńców wciąż się
utrzymuje.
Hanna Kiełbiewska nadal
mieszka w Bielawie. Swoje
umiejętności i wiedzę na temat

Hanna Kiełbiewska wyjaśnia jak
upleść wieniec dożynkowy, sierpień
2018 r., fot. A. Jarzębska-Isio UMiG,

wyplatania wieńców dożynkowych przekazała młodszemu
pokoleniu mieszkańców Bielawy i okolicznych miejscowości.
– Najważniejsze to ściąć zboże
w odpowiednim momencie, żeby
kłosy były jeszcze zielone, ale już
zaczęły bieleć – zdradza Hanna
Kiełbiewska. – Następnie pęczek
zbóż trzeba powiesić kłosami do
dołu i suszyć przez 4-5 tygodni.
Później bierze się 3 kłosy i wiąże
je drucikiem. Tak przygotowane
małe pęczki przymocowuje się
do stelaża, wykutego wcześniej
przez kowala. Na koniec wieniec dekoruje się wysuszonymi
kwiatami.
Od tego pamiętnego roku 1978,
minęło już 40 lat, a w gminie
Konstancin-Jeziorna, co roku,
odbywa się Święto Plonów. Organizowane były m.in. w: Słomczynie, Gassach, Czernidłach, Łęgu,
Opaczy, Oborach, Kępie Okrzewskiej, Kawęczynku i Czarnowie.
W tym roku, sołectwo Bielawa
po raz 7. będzie gospodarzem
dożynek i w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy
zaprezentuje trzy wieńce.

Tekst powstał dzięki pomocy
Hanny Kiełbiewskiej, Jadwigi Wilczek,
oraz Andrzeja Szczygielskiego

Korowód dożynkowy w strojach wilanowskich, Bielawa 2015 r., fot. Archiwum UMiG
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Ratusz otwarty dla mieszkańców

„EkoPapuga Pleciuga” z humorem zapoznała najmłodszych mieszkańców z zasadami recyklingu,
fot. G. Żurawski UMiG

24 czerwca mieszkańcy naszej gminy przybyli tłumnie, aby wziąć udział w wielkim pikniku z okazji
otwarcia nowego ratusza. Aż do późnego wieczora, zakończonego pokazem fajerwerków, było
mnóstwo atrakcji: występy, unikalne artefakty i jedyna możliwość zwiedzenia obiektu
w towarzystwie burmistrza Kazimierza Jańczuka.
Wyjątkowe atrakcje
Dzieci, które odwiedziły ratusz
tego dnia miały powody do radości. Specjalnie dla nich, na scenie zaprezentowano muzyczne
show DeeDee & Tonio, filmowe
hity i tańce narodowe wykonały
konstancińskie przedszkolaki,
pięknie zaśpiewały uczennice SP
nr 1 oraz Studia Piosenki Szkoły

Muzycznej w Konstancinie-Jeziornie, a „EkoPapuga Pleciuga”
z humorem wprowadzała najmłodszych w zagadnienia recyklingu odpadów. Pokaz, który
zelektryzował młodą publiczność przygotował zespół hip hop
„KonstCrew Kids” z Egurrola
Dance Studio. Młodzi amatorzy
pojazdów jednośladowych mieli

Na tyłach ratusza przy ul. Kolejowej stanęło miasteczko rowerowe
fot. G. Żurawski UMiG

Na dzieci czekał m.in. pokaz baniek
mydlanych, fot. G. Żurawski UMiG

Ci, którzy byli, na pewno będą
długo wspominać, gdyż działo
się tamtej niedzieli naprawdę
wiele. Na pamiątkę otwarcia ratusza można było wysłać okolicznościową kartkę z wizerunkiem
ratusza i unikalnym znaczkiem
pocztowym, wybić monetę, również z ratuszem i ozdobić rysunkiem nowego obiektu koszulkę.
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doskonałą okazję sprawdzić
swoje umiejętności w gigantycznym miasteczku rowerowym.
Wieczorem na scenie wystąpiła
grupa Tula Made z „Walczykiem
o Konstancinie” oraz gościnnie
zespół No i Dobrze w mieszance
światowych przebojów. Cały festyn prowadziła prezenterka TVP
2 - Aleksandra Kostka, a prywatnie mieszkanka gminy.
O ratuszu z burmistrzem
Mieszkańcy, którzy wraz z burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem
odbyli wycieczkę po ratuszu poznali wiele szczegółów z budowy
i funkcjonowania nowej siedziby
gminnego samorządu. Nie brakowało też chętnych do złożenia wniosku o Kartę Mieszkańca
i Ogólnopolską Kartę Seniora.
Pracownicy urzędu wydawali
również „Koperty Życia”. Radni
Konstancina-Jeziorny, w okolicznościowych fartuchach, serwowali tłoczone na miejscu
świeże soki oraz okolicznościowe
babeczki.

Ekostrefa w ratuszu
Nowy ratusz posiada szereg proekologicznych rozwiązań: wykorzystuje naturalne zasoby ciepła
i wody. W specjalnej ekostrefie,
mieszkańcy mogli zapoznać się
jak żyć w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i dbać o nie
na co dzień. Można było również
spróbować swoich sił w stacji
do samodzielnego wytwarzania
prądu, wystarczającego do obejrzenia filmu oraz w ekozawodach
sprawnościowych. W mobilnym
centrum edukacji, wykorzystującym do działania energię solarną,
można było z kolei zgłębiać zagadnienia ekologii, a potem sprawdzić
nabytą wiedzę w przestrzennej
grze planszowej. Kominiarze pokazywali jak palić w piecach, aby
mniej spalić i mniej dymić, a policjanci z konstancińskiego komisariatu prowadzili lekcję ratowania
życia poprzez udzielenie pierwszej pomocy.
Dzień pełen atrakcji i niespodzianek zwieńczył widowiskowy
pokaz fajerwerków.

Chętnych do zwiedzania nowego ratusza nie brakowało,
fot. G. Żurawski UMiG

Radni miejscy tego dnia przywdziali fartuchy i serwowali mieszkańcom przekąski
fot. G. Żurawski UMiG

Dzień pełen atrakcji zakończył widowiskowy pokaz fajerwerków,
fot. A. Piętka
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Festiwal Otwarte Ogrody
w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna

Sobota,
8 września 2018
Punkt informacyjny

godz. 11.00–13.00

ul. Oborska 4, Skolimów, Przedszkole BiMBO

1

godz.10.00–16.00
Park Zdrojowy, aleja główna przy tężni

godz. 10.00–16.00

ul. Szpitalna 14, Skolimów, Villa La Fleur

2

Ogród mistrzów Ecole de Paris

Wystawa „Kobiety Montparnasse’u” poświęcona
artystkom i muzom, emigrantkom żyjącym i tworzącym w Paryżu w pierwszej połowie XX w.; kobietom bohemy w czasach emancypacji artystycznej
i obyczajowej. To opowieść o tym burzliwym okresie
w dziejach z odmiennej niż dominująca perspektywy: nie poprzez nowoczesne postawy artystyczne,
lecz z punktu widzenia formułującego się wtedy
na ich tle głosu kobiet. Na wystawie można będzie oglądać prace artystek takich jak: Tamara de
Łempicka, Mela Muter, Alicja Halicka, Ksenia Boguslavskaya-Puni, Ester Carp, Alicja Hohermann, Nathalie Kraemer, Sonia Lewitska, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Maria Marevna, Stefania Ordyńska,
Chana Orloff, Valentine Prax czy Zofia de Schomberg-Szymberska. Zwiedzający będą mogli poczuć
smak Paryża szalonych lat 20., rozkoszując się
wizerunkami jednej z najważniejszych muz-emancypantek XX wieku: Kiki de Montparnasse na obrazach
Maurycego Mędrzyckiego i Mojżesza Kislinga.

godz. 10.00–16.00

ul. Wilanowska 37a, Grapa, willa Ave

3

Wystawa fotografii Andrzeja Krzyżanowskiego, właściciela willi, felietonisty i podróżnika, zawierająca
dwa cykle zdjęć: „Podróże w czasie i przestrzeni
- na 7 wzgórzach Rzym, na 9 wzgórzach Chełmno”
oraz „Projekt Adaś c.d.” To krajobrazy, weduty i portrety - fotografie z podróży do obu miast 2017/18
oraz portrety dziecięce synka autora, Adama,
wszystko przed i we wnętrzach modernistycznej
willi Ave z 1904 r. projektu Jana Heuricha mł., gdzie
zobaczyć można również obrazy Krzysztofa Henisza,
Zygmunta Madejskiego, Adama Krzyżanowskiego,
Aleksandra Manna etc. Willa Ave została wiernie
odrestaurowana przez jej właściciela.

godz. 10.00–17.00

4

Ogród artystyczny ,,Pasja tworzenia”

8-9 września 2018
11

Ogród czytelniczy „Jak powstaje
książka?”

W ogrodzie przedszkola BiMBO warsztaty literackie dla dzieci w wieku 5+ poprowadzi Agnieszka Waszak, autorka i ilustratorka książek dla
dzieci, malarka, architekt krajobrazu. Dzieci
dowiedzą się, jak powstaje książka, posłuchają
bajek autorki, a także wykonają własną książkę. Zaprezentowana zostanie też nowo wydana
książka „Mysia w kosmosie”, ukazująca dzieciom
piękno kosmosu, jak również bajko-wiersze „Pora
słońca, czas księżyca”, w ciepły sposób mówiące o marzeniach, uczuciach, przyjaźni, budzące
w dzieciach wiarę w siebie.

godz. 11.00–13.30

Park Zdrojowy, aleja główna, przy tężni

Malarstwo i biżuteria autorstwa Iwony Żelazko.
Głównym motywem jej obrazów jest człowiek,
a biżuterię tworzy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, powstaje ona od najmniejszego szczegółu
ze srebra, miedzi, drewna i naturalnych bryłek
kamieni. Dla niej w twórczości najważniejszy
jest przekaz, emocje zawarte w przedmiocie.
W ogrodzie swoje rysunki oraz prace plastyczne
zaprezentuje też nastoletnia Natalia Żelazko, która zabierze chętnych do świata wyobraźni. Matka
z córką serdecznie zapraszają do zapoznania się
z ich twórczością.

1

Spacer śladami pomników

Tematem przewodnim spacerów będą pomniki, które trwają na przekór czasom i świadczą
o pięknie Konstancina-Jeziorny. Grzegorz Łuniewski, mieszkaniec miasta, miłośnik historii
i zabytków Konstancina-Jeziorny, kolekcjoner
zdjęć i opowieści mieszkańców, poprowadzi
alejami okalającymi STOCER, który stał się ogrodem, gdzie odzyskuje się zdrowie, o czym świadczą wieczorami okoliczne sosny i lipy. Spróbuje
pokazać uczestnikom piękno ukryte w ruinach
i zaniedbanych ogrodach, które dziś żyją własnym
lirycznym życiem.

godz. 11.00–15.00

Ogród fotograficzno-podróżniczy

ul. Starego Dębu 54, Czarnów

5

aula CKR, ul. Gąsiorowskiego 12/14,
Konstancin-Jeziorna

6

Ogród malarski „Łąka pełna kwiatów”

Wystawa malarstwa Joanny Małgorzaty Brzostowskiej jest poświęcona ogrodom i łąkom pełnym kwiatów. Artystka jest skupiona na malarstwie, ale zajmuje ją też grafika, rysunek, rzeźba,
ceramika i biżuteria. Przez wiele lat prowadziła
warsztaty malarskie i zajęcia z Art Terapii. Wykładała na UW. Przez 10 lat prowadziła swoją
Galeria Sztuki Współczesnej w Konstancinie-Jeziornie, potem przeniosła ją do Warszawy. Poza
Polską miała wystawy także w innych krajach
Europy, USA i Australii.

godz. 11.00–16.00

7

ul. Chylicka 19, Konstancin-Jeziorna, Stary Młyn

Ogród młyński nad Jeziorką

Stary Młyn to jeden z najstarszych obiektów na
terenie Skolimowa, pochodzi z około 1780 roku.
Był kolejno własnością rodzin Reglów, Masnych,
Sudyków i Kordów. Kiedy położony nad Jeziorką
budynek przestał pełnić swoją funkcję, zaadaptowano go na gościniec i karczmę. Wnętrza
dawnego młyna odzwierciedlają klimat osiemnastowiecznego dworku. Zachowała się więźba dachowa, mury oraz komin. Właściciele oprowadzą
po obiekcie, pokażą dawne zachowane sprzęty,
opowiadając jednocześnie fascynujące historie
związane z młynem, jego mieszkańcami i sąsia-

dami, w tym o legendarnym napadzie rabunkowym i późniejszej sprzedaży młyna po okazyjnej
cenie, utarczkach wojennych, zarządzie komisarycznym, dokwaterowywaniu lokatorów w PRL-u i odzyskaniu młyna w wolnej Polsce. Obecni
właściciele, rodzina Kordów, są w posiadaniu
młyna od prawie 100 lat. Oprowadzaniu będzie
towarzyszyć wystawa.
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godz. 11.00–16.00

ul. Starego Dębu 8, Czarnów

Ogród malarski „Na Urzeczu Wisły”

Wystawa malarstwa Teodory i Stanisława Kurków, prezentująca głównie pejzaże Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii i okolic, wzbogacona
o kilka obrazów przedstawiających martwą naturę i kwiaty. Prace Teodory Kurek znajdują się
w Muzeach Ruchu Ludowego w Warszawie oraz
prywatnych galeriach i kolekcjach w kraju i za
granicą. Stanisław Kurek jest malarzem, grafikiem, projektantem i poligrafem.

godz. 11.30–16.00

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich,
ul. Pułaskiego 6, Konstancin-Jeziorna,

9

Ogród ceramiczno-muzyczny

W programie warsztaty ceramiczne dla dzieci
i kiermasz ceramiki Grupy Artystycznej Artemisja
i Przyjaciele oraz Kufroom Kingi Łon - wystawa
ręcznie wykonanych naszyjników, krawatek, stroików na głowę, malowanych szalików, Gerard Łon
- obrazy i rysunki, a także:
• godz. 12.00 i 14.00 - pokaz wypału gliny metodą RAKU
• godz. 15.00 Koncert Młodych Artystów ze
Szkoły Muzycznej I stopnia w Konstancinie-Jeziornie oraz występ Stanisława Górki

godz. 11.00–17.00

ul. Przesmyckiego 25, Chylice Letnisko,
Blue Art Design
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Ogród artystyczny „W hamaku i na
leżaku”

Spacer po jesiennym ogrodzie pełnym prac malarskich, ikon, biżuterii i grafiki. Na odwiedzających czekają pełne finezji ciasta, filiżanka herbaty oraz miejsce w leżaku. Artystyczne wypieki
prezentuje Dorota Sękowska i gospodyni ogrodu
Joanna Sękowska–Rutka, a w wystawie udział
biorą:
• Dominika Piętkowska – zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelowym, ilustracją, plakatem i projektowaniem graficznym,
• Ela Waga - zajmuje się grafiką warsztatową,
malarstwem, ilustracją i projektowaniem graficznym,
• Gabriela Przytuła – łączy projektowanie
wnętrz z twórczością artystyczną. Prace tworzy
w różnych technikach: tkanina, kolaż, rysunek
ołówkiem, pastele,
• Bartosz Bremer – zajmuje się ilustracją, rysunkiem, malarstwem olejnym, temperowym,
ikonopisaniem i fotografią,
• Joanna Sękowska-Rutka – projektantka
wnętrz i miłośniczka ogrodów. W pracach wy-
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korzystuje technikę olejną i akwarelę. Wybiera
intensywne barwy, a ich różne odcienie tworzą
temperaturę obrazu i nasycają go emocjami.

godz. 11.00–17.00

ul. Sienkiewicza 9, Konstancin-Jeziorna,
willa Moja

11

Ogród azjatycki z jogą na trawie

Pokaz jogi, otwarte zajęcia jogi oraz wystawa fotografii z podróży po Azji Południowo-Wschodniej.
Zajęcia poprowadzi Renata Szewczyk, nauczycielka jogi w konstancińskim klubie fitness Pro-Fit
i organizatorka wyjazdów z jogą. Prowadzi bloga
Jee Yoga – Podróż dla Ciała, Umysłu i Duszy na
którym dzieli się doświadczeniami z podróży
i technikami jogi i medytacji. W ogrodzie Willi
Moja zaprezentuje materiały foto i wideo z podróży
m.in. do północnych Indii, Tajlandii i na Sri Lankę.
• godz. 15.30 pokaz jogi z udziałem uczniów
• w godz. 16.00–17.00 otwarte zajęcia jogi, doświadczenie nie jest wymagane, jedynie strój
niekrępujący ruchów

godz. 11.00–14.00

12

KDK, ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna,
Ip. Galeria

Kamienny ogród

Wystawa „Jasna strona mocy” Beaty Czapskiej,
rzeźbiarki, autorki grupy biegnących wilków, zainstalowanej w pobliżu Hugonówki. Prezentowane
prace to zwierzęta wykute w kamieniu o różnych
barwach i różnej przejrzystości lub odlane w metalu. Rzeźb jest ponad 40, a towarzyszy im 10 dynamicznych szkiców rysunkowych. Artystka zaczęła
zajmować się motywami zwierzęcymi w latach
80. ubiegłego wieku, a nie był to temat wówczas
popularny. Dziś okazuje się, że niektóre z jej prac
przedstawiają gatunki zagrożone wyginięciem.

godz. 12.00–13.30

12

KDK, ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna,
Ip. sala multimedialna,

Warsztaty fotografii analogowej
„Konstancin Black & White”.

To okazja, by doświadczyć pełnego cyklu twórczego, od inspiracji, przez proces naświetlenia
negatywu, aż po własnoręczne wywołanie odbitki w tradycyjnej ciemni. Warsztaty składają się
z trzech części:
• godz. 12.00–13.30 KDK Hugonówka - wykład
o fotografowaniu na negatywach i prezentacja
obsługi sprzętu analogowego - wstęp wolny
• godz. 13.30–16.00 zdjęcia plenerowe - spacer
po konstancińskich ogrodach - obowiązują zapisy
• Praca w ciemni - naświetlenie i wywołanie powiększeń - 3h zajęć, czas i miejsce będą podane
uczestnikom - obowiązują zapisy
Każdy z uczestników otrzyma do dyspozycji aparat z filmem i stanowisko z powiększalnikiem do
naświetlenia odbitek. Od uczestników jest oczekiwane zaangażowanie, doświadczenie fotograficzne nie jest konieczne - nad stroną techniczną
będzie czuwał instruktor. Warsztaty poprowadzi
Tomasz Myśluk - fotograf ludzkich emocji, in-
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struktor fotografii, propagator technik historycznych, kolekcjoner i „kardiochirurg” mechanizmów
umarłych, fan designu i sprzętu fotograficznego
z lat 70. Udział w warsztatach jest bezpłatny, wiek
minimalny - 15 lat, liczba uczestników - ograniczona. Zapisy mailem na adres: Tom@photobyMysluk.pl, temat: „Zgłoszenie na warsztaty
fotograficzne 08-09.09.2018”. W razie pytań tel.
602 461 029.

godz. 12.00–16.00

ul. Sienkiewicza 9, Konstancin-Jeziorna,
willa Moja

11

Ogród fotograficzny „Samotność
kamieni”

„Po latach wojny, Holokauście i marcu’68 zostały
one.... samotne kamienie ukryte wśród lasów,
zagubione, opuszczone. Stworzone ludzką ręką,
pięknie rzeźbione wzory i symbole. Kamienie, które pamiętają...” Zdjęcia dokumentują fascynującą
i często zapomnianą kulturę. Autorka wystawy,
Monika Bukowińska to dokumentalistka, laureatka wielu konkursów fotograficznych i nagrodzonych publikacji. Należy do Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz Towarzystwa Miłośników
Piękna i Zabytków Konstancina.

godz. 12.00–16.00

ul. Sienkiewicza 9, Konstancin-Jeziorna,
willa Moja

11

Ogród fotograficzny „Konstancin Flesh.
Błyski”

Cykl zdjęć Dominika Bednarskiego pokazuje bajkowe wyobrażenie o konstancińskich miejscach,
Nieoczywiste, na pograniczu marzeń sennych,
zapraszające do otwartego ogrodu. Podążajcie za
wyobrażeniem dawnej tajemniczej aury w dzisiejszym świetle. Artysta jest obecny na Festiwalu od
jego pierwszej edycji w 2008 roku. Autor i współautor cykli zdjęć poświęconych Konstancinowi
i regionowi piaseczyńskiemu. Celem jego podróży
fotograficznych są miejsca poza głównymi szlakami. Najchętniej fotografuje miejsca i zdarzenia
unikalne oraz zanikające w krajobrazie i historii.

godz. 12.00–17.00

13

ul. Kołobrzeska 54, Skolimów, dwór Prekera

Ogród historyczny „U Prekera”

Wystawa przedstawiająca historię najstarszego
dworu skolimowskiego, którego pierwsze dokumenty pochodzą z 1753 r., kiedy dwór należał
do Wielkopolskich. W kolejnych latach zmieniali
się dzierżawcy i właściciele. W pierwszej połowie
XIX wieku od Potulickich zakupił wieś Skolimów
Erazm Preker. Kontynuując tradycję dworu polskiego obecny właściciel zbudował w tym miejscu swój dom rodzinny, a jego powstanie zilustruje zdjęciami. Zaprasza na spacer po parku, gdzie
znajduje się drzewo-pomnik przyrody będący
świadkiem dawnych wydarzeń.
• godz. 14.00 spotkanie „Po co nam genealogia,
czyli nie wyrzucaj starych papierów” z Małgorzatą Karoliną Piekarską, pisarką i dziennikarką, która opowie o swoich odkryciach genealogicznych. Czemu nie warto wyrzucać cudzych

listów? Po co komukolwiek dowody osobiste
sprzed stu lat? Po co stare świadectwa i szkolne dzienniczki? Autorka od 2013 roku prowadzi
portal genealogiczny, na którym zamieszcza dokumentów z własnych zbiorów, ale też z domeny
publicznej. Jej praca przy portalu zaowocowała
wieloma artykułami, a w oparciu o rodzinne dokumenty napisała kilka książek.

godz. 12.00–17.00

13

ul. Kołobrzeska 54, Skolimów, dwór Prekera

Ogród fotograficzny „Bliżej świata”

Wystawa fotografa amatora, obieżyświata i lekarza - Krzysztofa Górnickiego, który od lat odwiedza znane i mniej znane zakątki kuli ziemskiej.
W dążeniu do poznania i zrozumienia świata dociera do miejsc, gdzie przed wiekami rozkwitały
potężne ośrodki, kształtujące dziedzictwo naszego globu i pustkowi bez śladu człowieka. W czasie podróży po wszystkich kontynentach wykonał
bez statywu i wybierania odpowiedniej pory dnia
kilkanaście tysięcy zdjęć, które opisał i umieścił
w albumach. Wystawa prezentuje wycinek jego
reporterskiego dorobku.

godz. 12.00–17.00

ul Kościelna 4, Skolimów

14

Ogród włoski „La mia Italia”

talia sportretowana na blisko trzystu akwarelach
pędzla Janusza Roguskiego - niedawno zmarłego
architekta, miłośnika Włoch, mieszkańca Konstancina. Ta swoista podróż obejmuje całe Włochy: od Lombardii i Wenecji Euganejskiej przez
Toskanię, Umbrię, Lacjum po Kalabrię i Sycylię, od
dużych miast do urokliwych miasteczek odbitych
w wodnej strukturze akwarel. Detale architektoniczne zostały uchwycone po mistrzowsku ruchami malutkiego pędzelka pasjonata. W tle włoska
muzyka i malutkie włoskie przekąski.

godz. 13.00–15.00

Centrum Szkolenia Psów Luna,
ul. Długa 53, Skolimów
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Psiogród czyli psy nie muszą,
a chcą być posłuszne!

• godz. 13.00 porady z zakresu szkolenia i wychowania psów
• godz. 13.45 pokazowe zajęcia ze szkolenia
psów (zapraszamy z pupilem i smakołykami dla
niego)
• godz. 14.40 pokaz psiego posłuszeństwa i sztuczek
Natalia Ciemińska szkoleniem psów zainteresowała się w 2007 roku, kiedy dostała swojego
pierwszego psa. Pracuje metodami pozytywnego
wzmocnienia, a bardziej niż na samym posłuszeństwie zależy jej na relacji pies - człowiek. Liczy
się świetna zabawa i zaufanie. Obecnie jest szczęśliwą opiekunką psów dwóch różnych ras border
collie - Furii i beagle’a - Donki.

godz. 13.00–17.00

ul. Długa 59, Skolimów, willa Jutrzenka
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Ogród artystyczny House of Vezden

Para artystów, Marc i Mo Vezden, zaprasza do

zwiedzania zabytkowej willi, wybudowanej w 1903
roku. Willa Jutrzenka, zwana dawniej „Jerychonką” jest najwspanialszą willą stylu zakopiańskiego,nie tylko w Konstancinie-Jeziornie, ale i na
całym Mazowszu. Powstała dla Samuela Frosta,
dostawcy mebli na Zamek Królewski i właściciela
sklepu na Nowym Świecie w Warszawie.
Gospodarze zapraszają do zwiedzenia wnętrza zabytku, który na co dzień jest ich domem, pracownią, studiem oraz galerią. Planowane atrakcje to:
• wystawa analogowych aparatów fotograficznych od 1900 roku do dzisiaj,
• wystawa fotografii wykonanych archaicznymi
metodami fotografii i form analogowych,
• warsztaty jubilerskie
• dla dzieci: podchody w poszukiwaniu skarbów,
gry i zabawy
Program wzbogaci dobra muzyka oraz pyszne
przekąski i napoje.

godz. 13.00–17.00

ul. Wiejska 39, Chylice Letnisko
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Malowany ogród Anny i Doroty Kasperskich

W Dworku Pod Kasztanami wystawa prac malarskich, fotograficznych artystek Aliny Rybarczyk,
Zuzanny Pryć-Ziółkowskiej, Anny i Doroty Kasperskich. Wystawie towarzyszyć będzie wyprzedaż garażowa m.in. staroci, bibelotów, książek,
porcelany, starej biżuterii, odzieży vintage. Dla
odwiedzających domowa szarlotka, napoje i piknikowa atmosfera na zielonej trawce.
Anna Kasperska - działa na polu sztuk audio-wizualnych. Tworzy filmy, fotografie i instalacje
dźwiękowe. Jest autorką projektu Pogłosy Warszawy i laureatką Papaya Young Directors. Przygotuje instalację dźwiękową nawiązująca do przestrzeni miejsca i w dyskretny sposób poszerzającą
fonosferę ogrodu.
Dorota Kasperska – fotografuje, maluje, piecze
i gotuje. Należy do grupy teatralnej Albocoś przy
Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii. Jest Wolontariuszką Roku 2016 w gminie Konstancin-Jeziorna.
Działa na rzecz współpracy z miastami partnerskimi naszej gminy.
Zuzanna Pryć-Ziółkowska – bardzo ceni sobie batik za jego oryginalność, niepowtarzalne i niespodziewane efekty artystyczne. Lubi eksperymentować łącząc różne techniki plastyczne np. sun
printing (drukowanie słońcem) wraz z batikiem.
Wykonuje też prace z zakresu grafiki – monotypie.
Alina Rybarczyk – tworzy w neoimpresjonistycznej
technice puentylizmu na swój ciekawy sposób.

godz. 14.00–16.00
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ul. Słomczyńska 23, willa Le Matin, Skolimów

Ogród muzyczny „Kanada pachnąca
piosenką”

Zespół Piąty Dzień występuje już po raz dziesiąty
na Festiwalu Otwarte Ogrody, tradycyjnie w willi
Le Matin. Wykonuje przekłady francuskich oraz
rosyjskich piosenek literackich, do tej pory były
to programy, poświęcone twórczości Gainsbourga,
Brassensa, Moustakiego, Kazancewej oraz innych
twórców francusko- oraz rosyjskojęzycznych.

W tym roku odbędzie się premiera najnowszego
programu, złożonego z frankofońskich piosenek
kanadyjskich w autorskich przekładach. Zostanie
też przypomnianych kilka wcześniejszych piosenek zespołu. Wykonawcy: Katarzyna Kucharzewska, Dominika Świątek, René Koelblen, Stanisław
Waszak.

godz. 14.00–17.00

ul. Leszczynowa 10, Nowe Wierzbno
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Ogród sztuki

Rzeźba i malarstwo Kazimierza Ryszki (19392007), wychowanka Antoniego Kenara i Mariana
Wnuka, wieloletniego wykładowcy warszawskiej
ASP, laureata konkursu rzeźbiarskiego na pomnik
Fryderyka Chopina w Londynie. Jego prace znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Wystawa stała jest wzbogacona
o cykl akwarel wakacyjnych z gór.

godz. 14.00–17.00

ul. Piłsudskiego 50, Konstancin-Jeziorna
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Ogrody dawne Konstancina-Jeziorny

Wystawa zorganizowana w ogrodzie państwa Czelejewskich prezentuje historyczne projekty zabytkowych założeń ogrodowych Konstancina-Jeziorny. Ponieważ większość ogrodów z początku XX
wieku w przeciwieństwie do willi nie przetrwała
do dzisiejszych czasów, ich projekty publikowane
w przedwojennych książkach i czasopismach są
dziś jedynym źródłem świadczącym o pierwotnej
wielkości, bogactwie form oraz zróżnicowanej
roślinności. Wystawie towarzyszyć będzie krótka
prezentacja historii willi przy ul. Piłsudskiego
50 oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości.
Wystawę przygotował Adam Zyszczyk, pasjonat
historii Konstancina-Jeziorny, kolekcjoner regionaliów, współautor przewodnika ,,Kalejdoskop
Konstancina”.

godz. 14.00–17.00

ul. Chodkiewicza 3, Konstancin-Jeziorna,
Polska Akademia Nauk Dom Seniora
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Ogród przyrodniczo-fotograficzny

Wszystkie rośliny użyte do aranżacji ogrodu Polskiej
Akademii Nauk Domu Seniora pochodzą ze „Szkółek Kórnickich” Polskiej Akademii Nauk Zakładu
Doświadczalnego w Kórniku. Jedną z ciekawostek,
którą można tam podziwiać są „gruszki na wierzbie”, owoce, które rosną na gruszy wierzbolistnej
oraz stewartia, rzadko spotykana w Polsce roślina
o egzotycznym wyglądzie kwitnącą do 50 dni w roku.
W projekcie ogrodu uwzględniona została zmienność
pór roku, a wszystko zostało zaaranżowane w sposób
pobudzający zmysły i zachęcający do odpoczynku.
Posadzone kwiaty wabią motyle, a szum wody oczka
wodnego i fontanny wraz ze śpiewem ptaków relaksuje przechadzających się alejkami, pośród których
unosi się zapach macierzanki i lawendy.
• w godz. 14.00–15.00 oprowadzenie gości po
ogrodzie przez mgr inż. architektury krajobrazu
Agnieszkę Mroczek, właścicielkę firmy GREEN
PARTNER Pracownia Architektury Krajobrazu, która zaprojektowała i wykonała ogród.
• w godz. 15.45–17.00 wstęp do wystawy fotografii

Klubu F8, zainstalowanej w ogrodzie na czas jego
otwarcia oraz poczęstunek. Tematyka zdjęć Elżbiety Rogaczewskiej-Czępińskiej to natura, czyli
krajobrazy Lofotów - Norwegia oraz zwierzęta,
a Jana Wójcickiego to polskie krajobrazy, głównie Mazowsze i Podlasie. Klub F8 działa przy KDK
i skupia pasjonatów fotografii.

godz. 15.00–16.00

ul. Chodkiewicza 3, Konstancin-Jeziorna,
Polska Akademia Nauk Dom Seniora
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Ogród muzyczny na wiolonczelę i gitarę - Duo Vitare

Duo Vitare, wiolonczelistka i gitarzysta to duet
dość nietypowy, który świeżym spojrzeniem patrzy na muzykę kameralną, wydobywając z cienia
zapomniane bądź dotąd nieodkryte dzieła. Zespół
Duo Vitare o polsko-fińskich korzeniach (wiolonczelistka Agnieszka Kotulska-Rahunen jest bytomianką, a gitarzysta Kimmo Rahunen - Finem)
został założony w 2005 r. w Weimarze podczas
studiów muzyków w Hochschule fur Musik im.
F.Liszta. Koncertuje regularnie po całej Europie.
Jest jednym z nielicznych na świecie duetów gitarowo-wiolonczelowych, który ciągle poszerza
swój repertuar zamawiając nowe utwory od wybitnych kompozytorów z całego świata i poszukując
oryginalnych utworów w zapomnianej muzyce
XVIII i XIX w. Zespół zaprasza do współpracy wielu
znakomitych artystów z całego świata. W kwietniu 2014 r. ukazał się debiutancki album zespołu,
„Canzonetta Italiana”.

godz. 15.00–17.00

22

ul. Stefana Żeromskiego 4, Konstancin-Jeziorna,
Muzeum Gminne Stefana Żeromskiego i Jego
Rodziny, Willa Świt

Ogród czytelniczy – 7. edycja Narodowego Czytania

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę lekturą
w dniu 8 września jest „Przedwiośnie” Stefana
Żeromskiego. Fragmenty dzieła zostaną odczytane przez zaproszonych gości w pięknym ogrodzie
otaczającym willę Świt. To tutaj Stefan Żeromski
stworzył tę wyjątkową powieść, która jest spoiwem naszej wspólnoty i wyjątkową pozycją w naszej literaturze.
Organizatorami Narodowego Czytania są: Muzeum
Gminne Stefana Żeromskiego i Jego Rodziny, Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie
Żeromskim, Towarzystwo Miłośników Piękna
i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego
oraz Konstanciński Dom Kultury.

godz. 16.00–17.00

12

KDK, ul. Mostowa 15, Ip. sala multimedialna,

Ogród filmowy

Pokaz filmów mieszkańca Konstancina-Jeziorny
Jacka Knoppa, operatora i reżysera. Pokazane zostaną następujące filmy dokumentalne:
„Krajobraz przed ciszą”, reż. J. Knopp, Krzysztof
Rzączyński, 1996 r., „Maria i Anna”, reż. J. Knopp,
2008 r., „Jeszcze Cię kocham”, reż. Edi Pyrek i J.
Knopp, 2005 r.
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Niedziela,
9 września 2018
Punkt informacyjny

1

godz. 11.00–15.00

godz.10.00–15.00

Park Zdrojowy, aleja główna przy tężni

godz. 10.00–18.00

ul. Starego Dębu 54, Czarnów

4

Ogród artystyczny ,,Pasja tworzenia”

Malarstwo i biżuteria autorstwa Iwony Żelazko.
Głównym motywem jej obrazów jest człowiek,
a biżuterię tworzy dla kobiet i mężczyzn, powstaje ona od najmniejszego szczegółu ze srebra,
miedzi, drewna i naturalnych bryłek kamieni.
Dla niej w twórczości najważniejszy jest przekaz, emocje zawarte w przedmiocie. W ogrodzie
rysunki oraz prace plastyczne zaprezentuje też
nastoletnia Natalia Żelazko, która zabierze nas
do świata wyobraźni. Matka z córką serdecznie
zapraszają do zapoznania się z ich twórczością.

godz. 10.30–13.00

ul. Grabowa 8, Chylice Letnisko
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Ogród kurpiowskiej chaty u Ziołeckich

Rodzinny czas artystyczny w ogrodzie stuletniej
kurpiowskiej chaty. Wspólna twórczość będzie krążyć wokół lasu i jego skarbów. Patyki
przemienią się w dzieła sztuki za pomocą farb
i sznurków. Powstaną leśne korony z szyszek
i liści. Gospodarze zapraszają też na proste rodzinne gry leśne. Wszystko wśród wystawy zdjęć
z ubiegłorocznego otwartego ogrodu. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie, i duzi, i mali.

godz. 11.00–15.00

6

ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin-Jeziorna,
aula CKR

Ogród malarski „Łąka pełna kwiatów”

Wystawa malarstwa Joanny Małgorzaty Brzostowskiej jest poświęcona ogrodom i łąkom
pełnym kwiatów. Artystka jest skupiona na
malarstwie, ale zajmuje ją też grafika, rysunek,
rzeźba, ceramika i biżuteria. Przez wiele lat prowadziła warsztaty malarskie i zajęcia z Art Terapii. Wykładała na UW. Przez 10 lat prowadziła
swoją Galeria Sztuki Współczesnej w Konstancinie-Jeziornie, potem przeniosła ją do Warszawy.
Poza Polską miała też wystawy w innych krajach
Europy, USA i Australii.

godz. 11.00–15.00

ul. Sienkiewicza 9, Konstancin-Jeziorna,
willa Moja

Ogród fotograficzny z wystawą
„Samotność kamieni”

11

Po latach wojny, Holokauście i marcu’68 zostały
one.... samotne kamienie ukryte wśród lasów,
zagubione, opuszczone. Stworzone ludzką ręką,
pięknie rzeźbione wzory i symbole. Kamienie, które pamiętają... Zdjęcia dokumentują fascynującą
i często zapomnianą kulturę. Autorka wystawy,

22

Monika Bukowińska to dokumentalistka, laureatka wielu konkursów fotograficznych i nagrodzonych publikacji. Należy do Związku Polskich
Fotografów Przyrody i Towarzystwa Miłośników
Piękna i Zabytków Konstancina.
ul. Sienkiewicza 9, Konstancin-Jeziorna,
willa Moja

11

Ogród fotograficzny
„Konstancin Flesh. Błyski”

Cykl zdjęć Dominika Bednarskiego pokazuje
bajkowe wyobrażenie o konstancińskich miejscach, Nieoczywiste, na pograniczu marzeń
sennych, zapraszające do otwartego ogrodu.
Podążajcie za wyobrażeniem dawnej tajemniczej
aury w dzisiejszym świetle. Artysta jest obecny
na Festiwalu od jego pierwszej edycji w 2008
roku. Autor i współautor cykli zdjęć poświęconych Konstancinowi i regionowi piaseczyńskiemu. Celem jego podróży fotograficznych są
miejsca poza głównymi szlakami. Najchętniej
fotografuje miejsca i zdarzenia unikalne oraz
zanikające w krajobrazie i historii.

godz. 11.00–15.00

ul. Lipowa 9, Bielawa

24

Ogród smoków, czyli gady i płazy
w ogrodzie

To ogród otwarty dla zwierząt. Jakie są zwyczaje
gadów i płazów w ogrodzie? Czego o gadach i płazach nie wiemy? – oto pytania, na które odpowiedź będzie można znaleźć w Ogrodzie smoków.
Dzieci dostaną zadania plastyczne i poszukają
„węża”, księżniczkom w każdym wieku właściciele ogrodu proponują księcia zaklętego w żabę
(choć efektu nie jest gwarantowany, żaba nie
sprawdzana). Będą też i inne atrakcje wraz z prezentacją budek lęgowych dla ptaków i schronień
dla owadów zapylających.

godz. 11.00–16.00

Cieciszew 11, Tęczowa Pasieka

25

Ogród pszczeli

Tęczowa Pasieka zaprasza na bankiet z Królową
Matką pszczelą. W programie:
• godz.12.00 i godz. 14.00 - prelekcje z życia
rodziny pszczelej i spotkanie z Królową w ulu
pokazowym
Przez cały czas istnieje możliwość degustacji
miodu i podziwiania produktów pszczelich, dodatkowo tym razem pyszne naturalne soki. Będą
też prawdziwa koza i krowa oraz prawdziwe sery
cieciszewskie. Wjazd i parking od strony drogi
do Kawęczyna.
Zbigniew Durajczyk, właściciel „Tęczowej Pasieki” zaczął przygodę z pszczołami od dwóch uli.
Nie wiedział wtedy, że będzie to początek końca
jego kariery w korporacji.

godz. 11.00 –16.00

ul Kościelna 4, Skolimów

Ogród włoski „La mia Italia”

14

Italia sportretowana na blisko trzystu akwarelach pędzla Janusza Roguskiego - niedawno

zmarłego architekta, miłośnika Włoch, mieszkańca Konstancina. Ta swoista podróż obejmuje
całe Włochy: od Lombardii i Wenecji Euganejskiej przez Toskanię, Umbrię, Lacjum po Kalabrię i Sycylię, od dużych miast do urokliwych
miasteczek odbitych w wodnej strukturze akwarel. Detale architektoniczne zostały uchwycone
po mistrzowsku ruchami malutkiego pędzelka
pasjonata. W tle włoska muzyka i malutkie włoskie przekąski.

godz. 11.00–16.00

ul. Chylicka 19, Skolimów,

7

Ogród młyński nad Jeziorką

Stary Młyn to jeden z najstarszych obiektów na
terenie Skolimowa, pochodzi z około 1780 roku.
Był kolejno własnością rodzin Reglów, Masnych,
Sudyków i Kordów. Kiedy położony nad Jeziorką
budynek przestał pełnić swoją funkcję, zaadaptowano go na gościniec i karczmę. Wnętrza
dawnego młyna odzwierciedlają klimat osiemnastowiecznego dworku. Zachowała się więźba
dachowa, mury oraz komin. Właściciele oprowadzą po obiekcie, pokażą dawne zachowane
sprzęty, opowiadając jednocześnie fascynujące
historie związane z młynem, jego mieszkańcami i sąsiadami, w tym o legendarnym napadzie
rabunkowym i późniejszej sprzedaży młyna po
okazyjnej cenie, utarczkach wojennych, zarządzie komisarycznym, dokwaterowywaniu lokatorów w PRL-u i odzyskaniu młyna w wolnej
Polsce. Obecni właściciele, rodzina Kordów, są
w posiadaniu młyna od prawie 100 lat. Oprowadzaniu będzie towarzyszyć wystawa.

godz. 11.00–16.30

ul. Wilanowska 37a, Grapa, willa Ave

3

Ogród fotograficzno-podróżniczy

Wystawa fotografii Andrzeja Krzyżanowskiego,
właściciela willi, felietonisty i podróżnika, zawierająca dwa cykle zdjęć: „Podróże w czasie i przestrzeni - na 7 wzgórzach Rzym, na 9 wzgórzach
Chełmno” oraz „Projekt Adaś c.d.” To fotografie
- krajobrazy, weduty i portrety - z podróży do
obu miast 2017/18 oraz portrety dziecięce synka
autora, Adama, wszystko przed i we wnętrzach
modernistycznej willi Ave z 1904 r. projektu Jana
Heuricha mł., gdzie zobaczyć można również obrazy Krzysztofa Henisza, Zygmunta Madejskiego,
Adama Krzyżanowskiego, Aleksandra Manna etc.
Willa Ave została wiernie odrestaurowana przez
jej właściciela.

godz. 11.00–16.00

ul. Starego Dębu 8, Czarnów

8

Ogród malarski „Na Urzeczu Wisły”

Wystawa malarstwa Teodory i Stanisława Kurków, prezentująca głównie pejzaże Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii i okolic, wzbogacona
o kilka obrazów przedstawiających martwą naturę
i kwiaty. Prace Teodory Kurek znajdują się w Muzeach Ruchu Ludowego w Warszawie oraz prywatnych galeriach i kolekcjach w kraju i za granicą.
Stanisław Kurek jest malarzem, grafikiem, projektantem i poligrafem.

godz. 11.00–17.00
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ul. Stefana Żeromskiego 4, Konstancin-Jeziorna,
willa Świt

Ogród Stefana Żeromskiego

W zabytkowej willi Świt znajduje się Muzeum
Gminne Stefana Żeromskiego i Jego Rodziny,
a w nim gabinet pisarza wraz z jego biurkiem,
fotelem i kanapą. Można tu również zobaczyć
rodzinne pamiątki, fotografie, obrazy, pierwsze
wydania książek Żeromskiego, a także przedmioty codziennego użytku. Willa została zbudowana
w 1913 r. dla malarza Zdzisława Jasińskiego. Stefan Żeromski odkupił ją w lipcu 1920 r. i mieszkał
w niej z żoną i córką do końca życia. To tu napisał
„Przedwiośnie”.
Ogród willi do dziś pozostał w kształcie, nadanym
przez rodzinę Żeromskich, dla Stefana najważniejsze w nim były drzewa.

godz. 11.00–17.00

ul. Sienkiewicza 9, Konstancin-Jeziorna,
willa Moja

11

Ogród azjatycki z jogą na trawie

• w godz. 16.00–17.00 otwarte zajęcia jogi, doświadczenie nie jest wymagane, jedynie strój
niekrępujący ruchów
Pokaz jogi, otwarte zajęcia jogi oraz wystawa fotografii z podróży po Azji Południowo-Wschodniej.
Zajęcia poprowadzi Renata Szewczyk, nauczycielka jogi w konstancińskim klubie fitness Pro-Fit
i organizatorka wyjazdów z jogą. Prowadzi bloga
Jee Yoga – Podróż dla Ciała, Umysłu i Duszy, na
którym dzieli się doświadczeniami z podróży oraz
technikami jogi i medytacji. W ogrodzie Willi Moja
zaprezentuje materiały foto i wideo z podróży
m.in. do północnych Indii, Tajlandii i na Sri Lankę.

godz. 11.00–18.00

KDK, ul. Mostowa 15, Ip. Galeria

12

Kamienny ogród

Wystawa „Jasna strona mocy” Beaty Czapskiej,
rzeźbiarki, autorki grupy biegnących wilków, zainstalowanej w pobliżu Hugonówki. Prezentowane prace to zwierzęta wykute w kamieniu o różnych barwach i różnej przejrzystości lub odlane
w metalu. Rzeźb jest ponad 40, a towarzyszy im
10 dynamicznych szkiców rysunkowych. Artystka zaczęła zajmować się motywami zwierzęcymi
w latach 80. ubiegłego wieku, a nie był to temat
wówczas popularny. Dziś okazuje się, że niektóre z jej prac przedstawiają gatunki zagrożone
wyginięciem.

godz. 13.00–14.30

Park Zdrojowy, aleja główna przy tężni

Spacer śladami pomników

1

Tematem przewodnim spacerów będą pomniki,
które trwają na przekór czasom i świadczą o pięknie Konstancina-Jeziorny. Grzegorz Łuniewski,
mieszkaniec Konstancina-Jeziorny, miłośnik jej
historii i zabytków, kolekcjoner zdjęć i opowieści
mieszkańców, poprowadzi alejami okalającymi
STOCER, który stał się ogrodem, gdzie odzyskuje
się zdrowie, o czym świadczą wieczorami okolicz-

ne sosny i lipy. Spróbuje pokazać uczestnikom
piękno ukryte w ruinach i zaniedbanych ogrodach, które dziś żyją własnym lirycznym życiem.

godz. 13.00–15.00

ul. Sienkiewicza 9, Konstancin-Jeziorna,
willa Moja

11

Ogród ziołowy - warsztaty Kociołka
Wiedźmy

Ludzie od zawsze wykorzystywali rośliny do jedzenia, leczenia, kosmetyki, dla ochrony przed
złymi mocami, dla sprowadzenia miłości, szczęścia i dostatku. To one znajdą się w centrum
zainteresowania warsztatów Kociołka Wiedźmy.
Uczestnicy będą mieli okazję poznać aromatyczne, pełne mocy zioła, rosnące w zasięgu
ręki. Dowiedzą się, jak je wykorzystać na różne
sposoby dla dobra własnego i innych, które z dzikich i ozdobnych roślin są jadalne, mogą służyć
dla wzmocnienia zdrowia i urody. Zapoznają się
z wiedźmowymi regułami zbieracza roślin: co,
gdzie i kiedy zbierać, a także - czego nie zbierać.
Warsztaty ziołowe poprowadzi Agnieszka Waszak, architektka krajobrazu, malarka, autorka
książek.

godz. 13.00–16.00

ul. Wiejska 39, Chylice Letnisko

17

Malowany ogród Anny i Doroty
Kasperskich

W Dworku Pod Kasztanami wystawa prac malarskich, fotograficznych artystek Aliny Rybarczyk,
Zuzanny Pryć-Ziółkowskiej, Anny i Doroty Kasperskich. Wystawie towarzyszyć będzie wyprzedaż garażowa m.in. staroci, bibelotów, książek,
porcelany, starej biżuterii, odzieży vintage. Dla
odwiedzających domowa szarlotka, napoje i piknikowa atmosfera na zielonej trawce.
Anna Kasperska - działa na polu sztuk audio-wizualnych. Tworzy filmy, fotografie i instalacje
dźwiękowe. Jest autorką projektu Pogłosy Warszawy i laureatką Papaya Young Directors. Przygotuje instalację dźwiękową nawiązująca do przestrzeni miejsca i w dyskretny sposób poszerzającą
fonosferę ogrodu.
Dorota Kasperska – fotografuje, maluje, piecze
i gotuje. Należy do grupy teatralnej Albocoś przy
Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii. Jest Wolontariuszką Roku 2016 w gminie Konstancin-Jeziorna.
Działa na rzecz współpracy z miastami partnerskimi naszej gminy.
Zuzanna Pryć-Ziółkowska – bardzo ceni sobie batik za jego oryginalność, niepowtarzalne i niespodziewane efekty artystyczne. Lubi eksperymentować łącząc różne techniki plastyczne np. sun
printing (drukowanie słońcem) wraz z batikiem.
Wykonuje też prace z zakresu grafiki – monotypie.
Alina Rybarczyk – tworzy w neoimpresjonistycznej
technice puentylizmu na swój ciekawy sposób.

godz. 14.00–16.00

20

ul. Piłsudskiego 50, Konstancin-Jeziorna

Ogrody dawne Konstancina-Jeziorny

Wystawa zorganizowana w ogrodzie państwa
Czelejewskich, prezentuje historyczne projekty

zabytkowych założeń ogrodowych Konstancina-Jeziorny. Ponieważ większość ogrodów z początku XX wieku w przeciwieństwie do willi nie
przetrwała do dzisiejszych czasów, ich projekty
publikowane w przedwojennych książkach i czasopismach są dziś jedynym źródłem świadczącym o pierwotnej wielkości, bogactwie form oraz
zróżnicowanej roślinności. Wystawie towarzyszyć
będzie również krótka prezentacja historii willi
przy ul. Piłsudskiego 50 i Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości. Wystawę przygotował Adam
Zyszczyk, pasjonat historii Konstancina-Jeziorny,
kolekcjoner regionaliów, współautor przewodnika
,,Kalejdoskop Konstancina”.

godz. 14.00–17.00

ul. Leszczynowa 10, Nowe Wierzbno

19

Ogród sztuki

Rzeźba i malarstwo Kazimierza Ryszki (1939-2007),
wychowanka Antoniego Kenara i Mariana Wnuka,
wieloletniego wykładowcy warszawskiej ASP, laureata konkursu rzeźbiarskiego na pomnik Fryderyka
Chopina w Londynie. Jego prace znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Wystawa stała jest wzbogacona o cykl akwareli
wakacyjnych z gór.
• godz.15.00 recital chopinowski w wykonaniu Bronisławy Kawalli, profesor Uniwersytetu Muzycznego
F. Chopina w Warszawie, laureatki międzynarodowego konkursu J.S. Bacha w Waszyngtonie
w 1975 r.

godz. 14.00–17.00

ul. Chodkiewicza 3, Konstancin-Jeziorna,
Polska Akademia Nauk Dom Seniora

21

Ogród przyrodniczo-fotograficzny

Wszystkie rośliny użyte do aranżacji ogrodu Polskiej Akademii Nauk Domu Seniora pochodzą ze
„Szkółek Kórnickich” Polskiej Akademii Nauk
Zakładu Doświadczalnego w Kórniku. Jedną z ciekawostek, którą można tam podziwiać są „gruszki
na wierzbie”, owoce, które rosną na gruszy wierzbolistnej oraz stewartia, rzadko spotykana w Polsce roślina o egzotycznym wyglądzie kwitnącą do
50 dni w roku. W projekcie ogrodu uwzględniona
została zmienność pór roku, a wszystko zostało
zaaranżowane w sposób pobudzający zmysły
i zachęcający do odpoczynku. Posadzone kwiaty
wabią motyle, a szum wody oczka wodnego i fontanny wraz ze śpiewem ptaków relaksuje przechadzających się alejkami, pośród których unosi się
zapach macierzanki i lawendy.
• w godz. 14.00–15.00 oprowadzenie gości po
ogrodzie przez mgr inż. architektury krajobrazu
Agnieszkę Mroczek, właścicielkę firmy GREEN
PARTNER Pracownia Architektury Krajobrazu,
która zaprojektowała i wykonała ogród.
• w godz. 15.45–17.00 wstęp do wystawy fotografii Klubu F8, zainstalowanej w ogrodzie na
czas jego otwarcia oraz poczęstunek. Tematyka
zdjęć Elżbiety Rogaczewskiej-Czępińskiej to natura, czyli krajobrazy Lofotów - Norwegia oraz
zwierzęta, a Jana Wójcickiego to polskie krajobrazy, głównie Mazowsze i Podlasie. Klub F8
działa przy KDK i skupia pasjonatów fotografii.
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Powietrze będzie czystsze
Od 1 lipca mieszkańcy Mazowsza muszą uważać na to czym ogrzewają swoje domy. Według
obowiązującej uchwały antysmogowej w kotłach, piecach lub kominkach nie można palić
najgorszymi jakościowo paliwami stałymi: węglem brunatnym, mułem i miałem węglowym.
Osoby, które nie dostosują się do nowych przepisów, mogą zostać ukarane grzywną lub mandatem.
Uchwała antysmogowa ma być
jednym z narzędzi do walki
ze smogiem. Została przyjęta
przez
Sejmik Województwa Mazowieckiego w ubiegłym roku.
1 lipca br. wszedł w życie jeden
z jej najważniejszych zapisów.

Do pieca nie włożysz
Od początku lipca br. mieszkańcy Mazowsza do palenia
w kotłach, piecach i kominkach
nie mogą używać:
• mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego
węgla,
• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu
0-3 mm,
• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20 proc.
(np. mokrego drewna).
Jak podkreśla Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie termin
wprowadzenia tych ograniczeń
nie jest przypadkowy. – Często
na kilka miesięcy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego
decydujemy o rodzaju opału,
którego będziemy używać
zimą – mówi Marcin Podgórski, dyrektor departamentu
gospodarki odpadami, emisji
i pozwoleń zintegrowanych
UMWM. – Wielu z nas w czasie wakacji podejmuje również
decyzję o zmianie sposobu
ogrzewania.
Uchwała antysmogowa
Dokument wskazuje rodzaje
pieców, które mogą być stosowane, a których używanie
22

z wymogami ekoprojektu;
• użytkownicy kotłów klasy 5
wg normy PN-EN 303-5:2012
będą mogli z nich korzystać
do końca ich żywotności;
• posiadacze kominków będą
musieli wymienić je do końca
2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu
lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję
pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Złóż wniosek
i pozbądź się azbestu
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna pomaga
mieszkańcom pozbyć się eternitu. Wystarczy złożyć wniosek
i magistrat pokryje koszty związane z jego demontażem,
odbiorem, transportem i utylizacją.

Ponadto uchwała antysmogowa
ściśle określa też parametry
instalacji grzewczych, a także
rodzaje spalanych w nich paliw.
Poproś o certyfikat
Kupując opał masz prawo
prosić o certyfikaty lub inne
dokument y potwierdzające
odpowiednie parametry zakupionego towaru. Pamiętaj też
o zabraniu ze sobą paragonu lub
faktury. To ważne, bo właśnie
dowód sprzedaży będzie dowodem w trakcie przeprowadzania
ewentualnych kontroli jakości
stosowanych paliw.

Takie plakaty informują mieszkańców Mazowsza o nowych przepisach, które
obowiązują od 1 lipca br., fot. UMWM

zostało lub zostanie ograniczone w najbliższych latach.
I tak:
• od dnia wejścia w życie ww.
uchwały (tj. od 11 listopada
2017 r.) wszystkie nowe instalacje muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
• użytkownicy kotłów na
węgiel lub drewno, czyli
tzw. kopciuchów, które nie

spełniają wymogów dla klas
3, 4 lub 5 (wg normy PN-EN
303-5:2012), muszą wymienić je do końca 2022 r. na
kocioł zgodny z wymogami
ekoprojektu;
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4
wg normy PN-EN 303-5:2012,
muszą wymienić je do końca
2027 r., na kotły zgodne

Kontrola, mandat, grzywna
Zgodnie z nowymi przepisami,
straże miejskie i gminne, wójt,
burmistrz i prezydent miasta
oraz upoważnieni pracownicy
urzędów miejskich i gminnych,
a także policja oraz Mazowiecki
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska będą mogli przeprowadzać kontrole urządzeń
grzewczych. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy
uchwały mogą być ukarani
grzywną do 5 tys. zł lub mandatem do 500 zł, a co więcej, osoby
udaremniające lub utrudniające przeprowadzenie kontroli,
mogą trafić do aresztu.
Masz pytania?
Więcej na temat uchwały antysmogowej można znaleźć na stronie: www.mazovia.pl w zakłdce:
Ekologia i środowisko - Ochrona
powietrza, a wszelkie pytania
należy kierować na adres e-mail:
antysmog@mazovia.pl.

Usuwanie eternitu na własną rękę jest niebezpieczne i zabronione,
lepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy, fot. Archiwum UMiG

Nie warto demontować eternitowych dachów samemu - jest to szkodliwe dla zdrowia, a ponadto można narazić się na kary finansowe.
Bezpiecznym, a zarazem korzystnym finansowo rozwiązaniem jest wybranie pomocy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Wystarczy
złożyć wniosek.
Program bezpiecznego usuwania materiałów budowlanych zawierających
azbest w gminie Konstancin-Jeziorna
realizowany jest od 2003 r. W poprzednich latach chętnych do wzięosób skorzystało
cia w nim udziału nie brakowało.
w tym roku z pomocy
W tym roku mieszkańcy gminy
UMiG w odbiorze,
złożyli już 53 wnioski, z czego 28
z nich zostało pozytywnie rozpatransporcie oraz
trzonych i tym samym magistrat
utylizacji azbestu
pokrył 100 proc. kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem oraz utylizacją
azbestu.
Przypominamy, wnioski o refundację poniesionych ww. wydatków
przyjmowane są na bieżąco. O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne,
w tym wspólnoty mieszkaniowe nieprowadzące działalności gospodarczej. Uwaga! Konieczne jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, z której ma zostać
usunięty eternit. W ramach programu, materiały budowlane zawierające
azbest odbierane są nieodpłatnie przez firmę „Środowisko i Innowacje
Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie. Do dofinansowania nie kwalifikują się
natomiast koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia
dachowego. Komplet dokumentów należy składać w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
Szczegółowe informacje na temat procedury naboru wniosków można
uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Konstancin-Jeziorna - osobiście (pok. nr 5) lub telefonicznie, pod nr 22 484 24 22.
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Wyniki egzaminu
lepsze niż średnia

pamiętać, że za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku. Stypendium stanowi refundację poniesionych kosztów zakupu m.in.: zeszytów, podręczników,
pomocy naukowych, odzieży sportowej, a także opłacenia kursów edukacyjnych, np. językowych. Wypłacane
jest po przedstawieniu oryginalnych faktur, bądź rachunków wystawionych imiennie na rodzica/opiekuna
prawnego lub pełnoletnie ucznia. Przyjmowanie wniosków rusza 1 września. Dokumenty należy złożyć
w kancelarii UMiG Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77). Mamy na to dwa tygodnie. W ubiegłym roku
szkolnym 2017/2018 ze stypendium szkolnego skorzystało 42 uczniów. Więcej informacji udziela Jolanta
Kanabus z Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia konstancińskiego magistratu, tel. 22 484 24 32.

Konstancińscy uczniowie bardzo dobrze wypadli
w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym. Ich wyniki są ponad
wojewódzką i ogólnopolską średnią.
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 182 uczniów z gminnych
szkół. Test składał się z trzech
części: humanistycznej (sprawdza wiedzę z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie),
matematyczno-przyrodniczej
i języka obcego nowożytnego.
W połowie czerwca uczniowie
poznali wyniki. Te w gminnych
szkołach przedstawiają się bardzo dobrze, we wszystkich placówkach są ponad powiatową,
wojewódzką i krajową średnią.
Najlepiej z językiem polskim
poradzili sobie uczniowie SP
nr 1 w Konstancinie-Jeziornie
(uzyskali średnio 82 proc. punktów), a największą wiedzą historyczną wykazała się młodzież
wspomnianej już „jedynki" oraz
„dwójki" (po 70 proc. punktów).
Matematyka najmniej problemów sprawiła uczniom SP nr 2
w Konstancinie-Jeziornie (zdobyli średnio 68 proc. punktów),
a przedmioty przyrodnicze gimnazjalistom z SP nr 1 (71 proc.
punktów). Jak zwykle młodzież
doskonale wypadła na egzaminie

z języków obcych. Szkoły, które
w tym roku najlepiej poradziły
sobie z angielskim na poziomie
podstawowym to: SP nr 1 (91
proc. punktów), SP nr 2 (86 proc.
punktów) oraz SP nr 5 (76 proc.).
– Wyniki osiągnięte przez
uczniów są wysokie – podsumowuje Magdalena Gołębiowska,
kierownik Wydziału Oświaty,

Kultury i Zdrowia magistratu.
– Młodzieży i nauczycielom serdecznie gratuluję.
Tegoroczny egzamin gimnazjalny był jednym z ostatnich, do
których młodzież podchodziła.
W wyniku reformy oświaty
i wygaszania gimnazjów, ostatni
egzamin uczniowie napiszą
w 2019 r.

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Szkoła

Część
humanistyczna

Część matematyczno
-przyrodnicza

Język angielski

historia/ język matematyka przedmioty
poziom
wos
polski
przyrodnicze podstawowy
Szkoła Podstawowa
70
82
65
71
91
nr 1
Szkoła Podstawowa
70
77
68
69
86
nr 2
Szkoła Podstawowa
61
72
52
58
73
nr 3
Szkoła Podstawowa
55
70
46
55
73
nr 4 w Słomczynie
Szkoła Podstawowa
62
77
55
64
76
nr 5
gmina
66
77
61
66
83
powiat
66
76
62
63
81
województwo
61
70
55
59
72
kraj
59
68
52
56
68

poziom
rozszerzony
81
76
56
54
59
70
66
57
-

W tabeli podano wyniki egzaminu w procentach.

Szkolne stypendia pomogą uczniom
Uczniowie z gminy Konstancin-Jeziorna ponownie mogą
ubiegać się o pomoc finansową m.in. na zakup podręczników,
zeszytów czy pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych. Wnioski
o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 będą
przyjmowane od 1 do 15 września.
Stypendium finansowane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom
kolegiów, ale nie mogą się o nie ubiegać studenci. Ta forma pomocy
skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej
lub materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
W tym roku jest to kwota 514 zł miesięcznie, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - 288 zł za 1 ha przeliczeniowy. Warto
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W ubiegłym roku stypendium szkolne
otrzymało 42 uczniów, fot. Archiwum

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie UMiG Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77,
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przewodnik interesanta - Wydział Oświaty, Kultury
i Zdrowia oraz w sekretariacie szkół podstawowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Europejski tydzień w „piątce”

W ramach obchodów „Tygodnia Europejskiego” Szkoła Podstawowa nr 5 w Konstancinie-Jeziornie
zorganizowała serię prelekcji i warsztatów związanych z krajami Starego Kontynentu. Przez
tydzień szkoła codziennie gościła przedstawicieli różnych europejskich krajów.
To był prawdziwie międzynarodowy tydzień. Do konstancińskiej
„piątki” zawitali przedstawiciele:
Ambasady Serbii, Duńskiego Instytutu Kultury oraz fińskiego
Ministerstwa Edukacji. Towarzystwo Przyjaciół Grecji reprezentował pracownik naukowy
Uniwersytetu Warszawskiego,
francuską kulturę przybliżył popularny muzyk, koloryty Gruzji
– restaurator, stolicę Ukrainy, Kijów – programista, zieloną Irlandię – nauczycielka angielskiego
pochodząca z tego kraju, a Turcję,
– rodzic jednej z uczennic.
Zaproszeni goście barwnie
opowiadali o swoich krajach ich historii, kulturze, tradycjach
i kuchni. Mówili również o swoich
związkach z Polską i o tym, jak
nasz kraj i nas Polaków postrzegają ich rodacy. Zainteresowanie
tymi opowieściami było ogromne
– uczniowie z wypiekami na twarzach zadawali morze pytań.
Spotkania okazały się wspaniałą
lekcją historii, geografii, kultury,
tolerancji i religii. Dały również
możliwość doskonalenia znajomości języków, których na co
dzień młodzież uczy się w szkole,
a także poznania podstawowych
zwrotów po grecku, turecku,
serbsku, gruzińsku czy fińsku.
Organizacja „Tygodnia Europejskiego” okazała się strzałem
w dziesiątkę i doskonałą formą

Podczas „Tygodnia Europejskiego” francuską kulturę przybliżył uczniom
popularny muzyk, fot. Archiwum szkoły

poszerzenia horyzontów przez
uczniów i otwarcia ich na świat.
Atmosferę spotkań budowano
już przez wiele poprzedzających
wydarzenie tygodni. Uczniowie
wykonali setki plakatów, które
zdobiły szkołę, przygotowali
quizy i zadania związane z europejskimi krajami, a nawet serwowali charakterystyczne dla
danej kuchni potrawy. Goście
byli niezwykle poruszeni kreatywnością młodzieży. Przedstawiciel Gruzji miał w oczach
łzy oglądając plakaty poświęcone jego ojczyźnie. Na jednym
z nich, uczeń wypisał w alfabecie

gruzińskim podstawowe zwroty.
Warto podkreślić, że alfabet gruziński jest jednym z czternastu
oryginalnych alfabetów istniejących obecnie. Nie przypomina
on żadnego innego pisma na
świecie. – Mamy nadzieję kontynuować naszą etnograficzną podróż w kolejnym roku szkolnym
– mówi Małgorzata Stegenka, nauczycielka angielskiego ze SP nr
5 i pomysłodawczyni szkolnego
wydarzenia. – Chcemy, by nasi
uczniowie uczestniczyli w żywych lekcjach, które zainspirują
ich do poznawania świata i nauki
języków obcych.
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Drugie miejsce na piłkarskim
turnieju w Hranicach
Konstancin-Jeziorna miał
swoją reprezentację na
międzynarodowym turnieju
piłki nożnej, który odbył się
w Hranicach. Piłkarze Klubu
MUKS Kosa Konstancin 2009
wywalczyli tam drugie
miejsce.
Zespół Kosy Konstancin 2009
wziął udział w turnieju piłki
nożnej w Hranicach – czeskim
mieście partnerskim Konstancina-Jeziorny. Wydarzenie zgromadziło aż 24 drużyny z Czech,
Słowacji i Polski.
Rywalizację zespół rozpoczął
od wygranej z drużyną FK Novy
Jicin, która wydawała się pewna
od pierwszych minut spotkania.
Później już tak łatwo nie było.
W starciu z drużyną Liptovsky
Mikulas, dopiero w ostatniej
akcji meczu Kosa zapewniła sobie zwycięstwo. Najtrudniejszy
mecz konstancińscy piłkarze
zagrali z Orlikiem Kłodzko. Pomimo utrzymującego się przez
większość spotkania wyniku
3:0 dla przeciwników, dzięki
determinacji i woli zwycięstwa,

Kosa Konstancin 2009 w międzynarodowym turnieju piłki nożnej
w Hranicach zajęła drugie miejsce, fot. Archiwum drużyny

Kosa przechyliła szalę na swoją
korzyść.
Kolejne dwa spotkania to wygrana z gospodarzem SK Hranice i KMK Presov, dzięki której
Kosa zakończyła fazę grupową
z kompletem zwycięstw na
pierwszym miejscu w grupie.
Umożliwiło to grę w najlepszej
czwórce tego turnieju. W decydujących meczach, zawodnicy
po wyrównanych bojach odnieśli dwa zwycięstwa, pokonując
zespół Trinec i Ilava. W ostatnim

spotkaniu, reprezentanci Konstancina-Jeziorny musieli wygrać z Odrą Opole, aby cieszyć
się ze zwycięstwa w całym turnieju. Mimo wielkiego wysiłku
i ogromnego zaangażowania ze
strony drużyny, mecz zakończył
się bezbramkowym remisem
i Kosa zajęła w turnieju ostatecznie drugie miejsce.
Młodym piłkarzom gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.

Przedszkolaki będą w dobrych rękach
Rozstrzygnięto konkurs na
dyrektora Przedszkola nr 5
„Kolorowe Kredki” w Oborach.
Zmian nie będzie. Na kolejną,
pięcioletnią kadencję została
wybrana Dorota Kamecka.
Pod koniec maja burmistrz Konstancina-Jeziorny ogłosił konkurs
na stanowisko dyrektora prowadzonego przez gminę Przedszkola nr 5 „Kolorowe Kredki”
w Oborach. Było to konieczne
ponieważ dotychczasowej szefowej placówki - Dorocie Kameckiej kończyła się pięcioletnia
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Dorota Kamecka przez kolejne 5 lat
będzie dyrektorem przedszkola
w Oborach, fot. A. Jarzębska-Isio UMiG

kadencja. Chętnych na stanowisko dyrektora, oprócz Doroty

Kameckiej, nie było. Komisja
konkursowa pozytywnie oceniła zaprezentowaną przez nią
koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola. 29 czerwca
burmistrz Kazimierz Jańczuk
zatwierdził wyniki konkursu.
Dorota Kamecka jest dyrektorem Przedszkola nr 5 w Oborach
od 1 września 2008 r. i przez kolejne pięć lat (do 31 sierpnia 2023
r.) nadal będzie dbała o wszechstronny rozwój przedszkolaków
wykorzystując swoje umiejętności organizacyjnie i dużą wiedzę
pedagogiczną. Gratulujemy.

Zadbaj o swojego pupila
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna kontynuuje akcję bezpłatnego czipowania psów
i kotów. Właściciele czworonogów mogą też skorzystać z dofinansowania zabiegów kastracji
i sterylizacji swoich pupili.
Konstancinianie w ramach akcji finansowanej
przez gminę ponownie mogą za darmo zaczipować psa. Wystarczy zgłosić się z pupilem do jednej
z wymienionych niżej przychodni weterynaryjnych, wcześniej umawiając się telefonicznie na
wizytę. Zabieg dla zwierzęcia jest bezbolesny.
Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem wczepiany jest pod skórę i może
działać nawet kilkadziesiąt lat. Dane wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy Danych Safe
-Animal. Dzięki temu, jeśli pupil zaginie, nie trafi anonimowo do schroniska, tylko wróci do właściciela.
Mieszkańcy gminy mają również możliwość skorzystania z dofinansowania zabiegów kastracji
i sterylizacji swoich pupili. Koszty, które stanowią
podstawę do uzyskania zwrotu w wysokości 50
proc. poniesionych wydatków obejmują: wizytę
kwalifikującą przed zabiegiem; wykonanie standardowej sterylizacji lub kastracji w narkozie; opiekę
pooperacyjną do czasu wybudzenia psa lub kota
z narkozy; wizytę kontrolną w siedzibie zakładu
leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.
Warunkiem wzięcia udziału w akcji kastracji i sterylizacji oraz bezpłatnego czipowania jest: wypełnienie przez właściciela wniosku (druk do pobrania
w przychodniach weterynaryjnych); okazanie dowodu tożsamości i książeczki szczepień, rodowodu
lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do

zwierzęcia - w przypadku psów wymagane jest
dodatkowo okazanie aktualnego szczepienia
przeciwko wściekliźnie (preferowane jest aby
zwierzęta poddawane kastracji lub sterylizacji były
już zaczipowane).
Wykaz lecznic biorących udział w akcjach:

n 
Lecznica Weterynaryjna Bielawa
ul. Lipowa 1D, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 754 39 19
n Gabinet Weterynaryjny M. Łukaszewicz
ul. Piłsudskiego 10, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 42 87
n 
Lecznica Weterynaryjna Anda
ul. Długa 8, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 754 09 75
n 
K linika Weterynaryjna
WetMedyka24
ul. Pułaskiego 103, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 462 44 62
n Przychodnia Weterynaryjna
Anima
ul. Bielawska 15 lok. 35, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 28 59		

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG (nr tel.: 22 484 23 00 lub 22 484 24 22).

Odpady komunalne oddasz też w poniedziałek
Gminny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Konstancinie-Jeziornie czynny jest przez
sześć dni w tygodniu. Teraz
także w poniedziałki.

Mając na uwadze sugestie i potrzeby mieszkańców konstanciński magistrat o jeden dzień wydłużył pracę Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mirkowskiej 43C. Od 1 sierpnia punkt czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00.
UMiG Konstancin-Jeziorna prosi o przywożenie odpadów w godzinach
pracy GPSZOK.

Przypominamy! Do GPSZOK bezpłatnie przyjmowane są
tylko poniższe rodzaje odpadów komunalnych:
n b
 iodegradowalne (zielone,
ogrodowe);
n p
 apier, tektura;
n tworzywa

sztuczne;
n m
 etale i szkło;

n zużyte

opony;
n o
 dpady budowlane
i rozbiórkowe, stanowiące
odpady komunalne;
n meble

i inne odpady
wielogabarytowe;

n z użyte baterie
i akumulatory;
n przeterminowane leki;
n z użyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny.
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Wybierz i zagłosuj

NA TE PROJEKTY MOŻESZ GŁOSOWAĆ
Nr

Nazwa projektu

Skrócony opis projektu

Wartość
(w zł)

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Od 1 do 16 września można głosować na wybrane
projekty Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019. Głos oddamy elektronicznie,
korespondencyjnie lub w punkcie stacjonarnym.
W tej edycji Budżetu Obywatelskiego złożono 47 projektów na
kwotę ponad 2,2 mln zł. Weryfikację formalno-merytoryczną
przeszło 15 wniosków o łącznej
wartości 618 913 zł, w tym: 5 inwestycyjnych i 10 pozostałych

z zakresu: rekreacji, sportu, edukacji i zdrowia (wykaz projektów
na stronie obok). Teraz głos należy
do mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. To oni w głosowaniu
wybiorą projekty, które trafią do
realizacji w 2019 roku.

TUTAJ ZAGŁOSUJESZ NA PROJEKTY:

Nazwa i adres punktu
Urząd Miasta i Gminy
ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)

Termin głosowania
pn.: w godz. 9.00–17.00;
wt.–pt.: w godz. 8.00–16.00

Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15

codziennie: w godz. 9.00–20.00

Konstanciński Dom Kultury
– os. Grapa
ul. Sobieskiego 6

pn.–pt.: w godz. 16.00–20.00

Biblioteka Publiczna – filia Skolimów
ul. Moniuszki 22 B

pn.–pt.: w godz. 10.00–18.00

Świetlica środowiskowa
ul. A. Walentynowicz 24

pn.–pt.: w godz. 15.00–18.00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15 (hol główny)

pn.–pt.: w godz. 10.00–16.00
(wejście przez Szkołę
Podstawową nr 2)
pn.–pt.: w godz. 16.00–20.00
(wejście od ul. Piasta)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie
ul. Wilanowska 218

pn.–pt.: w godz. 8.00–17.00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy
Opacz 9

pn.–pt.: w godz. 8.00–17.00

Świetlica OSP Bielawa
ul. Wspólna 3
Świetlica OSP Czernidła
Czernidła 26
Sklep wielobranżowy TiM
Kawęczyn 14A

7, 11 i 13.09: w godz. 18.00–20.00;
8 i 15.09: w godz. 10.00–12.00
11-13.09: w godz. 18.00–20.00
pn.–pt.: w godz. 6.00–18.00
sb.: w godz. 6.00–15.00

Punkt tymczasowy:
Gminne Dożynki w Bielawie (boisko przy ul. Wspólnej)
2.09: w godz. 13.00-17.00
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Jak głosować?
Głosowanie rozpoczyna się 1
września i potrwa dwa tygodnie
(do 16 września). Mogą wziąć
w nim udział osoby, które w dniu
głosowania mają ukończone 16 lat.

Mieszkańcy gminy do wyboru
mają jeden z poniższych sposobów głosowania:
n przez Internet - wystarczy
wejść na stronę: konstancin.
budzet-obywatelski.org i postępować zgodnie z instrukcjami
ukazującymi się na ekranie;
n osobiście - wypełniając papierową kartę do głosowania
w jednym z wybranych punktów
stacjonarnych (wykaz punktów
obok);
n korespondencyjnie - wysyłając wypełnioną i podpisaną kartę
do głosowania na adres Urzędu
Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska
77, 05-520 Konstancin-Jeziorna).

Ile głosów można oddać?
We wszystkich przypadkach głosujący muszą podać swoje dane
osobowe: imię i nazwisko, numer
PESEL oraz adres zamieszkania.
Poprzeć można maksymalnie dwa
projekty: jeden z listy projektów
inwestycyjnych i jeden z listy projektów pozostałych.
Uwaga! Dopuszczalne jest także
głosowanie tylko na jeden projekt
z dowolnej listy. Szansę na realizację mają te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów
(minimum to 30 głosów). Listę
zwycięzców poznamy najpóźniej
29 września.
– Zachęcam wszystkich do
udziału w głosowaniu – mówi Ryszard Machałek, zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.
– Oddając swój głos, mamy realny
wpływ na zmiany w swojej najbliższej okolicy.

1.

Zakup narzędzi hydraulicznych
dla OSP Bielawa

2.

Zakup altany ogrodowej,
wraz z montażem, na powstający
plac zabaw w sołectwie Kawęczyn

3.

Poprawa nawierzchni i wymiana
ogrodzenia parkingu publicznego
przy ul. Wilanowskiej 2A na
Osiedlu Grapa

4.

Modernizacja placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2
w Konstancinie-Jeziornie

5.

Remont pomieszczeń w Domu
Ludowym w Czernidłach

1P.

Szyjący Cieciszew
– warsztat, nauka szycia

2P.

Strefa Kobiet Pozytywnie
Zakręconych

3P.

Białe Soboty Konstancina –
akcje profilaktyki chorób serca,
nowotworów kobiecych, cukrzycy
i wad postawy oraz próchnicy
u dzieci

4P.

5P.

6P.

7P.

8P.

9P.

10P.

Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie sprzętu ratownictwa
technicznego – uniwersalnych narzędzi hydraulicznych, w tym: wyważacza do drzwi z pompą i wężem oraz pompy ręcznej.
Zakup drewnianej altany, z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa i gminy, oraz montaż jej na placu rekreacyjno-sportowym w Kawęczynie.
Modernizacja parkingu przy ul. Wilanowskiej 2A w Konstancinie-Jeziornie polegająca na m.in.: uzupełnieniu ubytków nawierzchni, wyrównaniu
i utwardzeniu całej powierzchni nowym materiałem. Projekt zakłada
również objęcie parkingu monitoringiem miejskim.
Modernizacja placu zabaw obejmująca m.in.: ułożenie nowej, bezpiecznej nawierzchni typu „sztuczna trawa”, zakup dodatkowego urządzenia
wielofunkcyjnego do zabawy – typu karuzela oraz stworzenie strefy
gier, wymianę drewnianej zadaszonej altany ze stołem i ławkami.
Remont trzech pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach: łazienki (wymiana urządzeń sanitarnych, ułożenie nowej glazury i terakoty,
wymiana drzwi wejściowych), klatki schodowej (ułożenie terakoty i położenie struktury bocznej na ścianach) oraz szatni (montaż drzwi przesuwanych, odnowienie ścian i sufitów).
PROJEKTY POZOSTAŁE
Organizacja bezpłatnej nauki szycia dla mieszkańców gminy przy użyciu profesjonalnych maszyn do szycia, w tym zakup sprzętu. Zajęcia będzie prowadził wykwalifikowany instruktor.
Kontynuacja w Konstancińskim Domu Kultury bezpłatnych warsztatów rozwojowych dla mieszkańców gminy. Warsztaty mają formę wykładów i spotkań z interesującymi ludźmi m.in.: kultury, sztuki
i biznesu. Zajęcia prowadzi doświadczony psycholog i trenerka.
Organizacja w Konstancinie-Jeziornie czterech akcji obejmujących bezpłatne dla mieszkańców gminy m.in.: konsultacje z lekarzami specjalistami, badania profilaktyczne, cykl wykładów i warsztatów profilaktycznych oraz edukację z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kontynuacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych (zdrowy kręgosłup, fitness i zumba) odbywających się w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 6 w Opaczy.
Organizacja wydarzenia promującego kulturę Francji i obejmującego
m.in.: koncerty, prelekcje, prezentację filmów, kulinarną podróż po tym
kraju, zwiedzanie z przewodnikiem kolekcji malarstwa francuskiego
Dni Kultury Francuskiej
w Willi La Fleur, turniej gry w bule, warsztaty tworzenia obrazów impresjonistycznych, targi książki, prezentację miast partnerskich gminy,
w szczególności Saint-Germain-en-Laye.
Kontynuacja bezpłatnych spotkań kulturalno-integracyjnych dla dzieci,
Warsztaty i zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych organizowanych w świetlicy wiejskiej OSP w Biemłodzieży i dorosłych – kultura,
lawie. Planowane są: warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, kuliintegracja w Bielawie
narne, muzyczno-taneczne i teatralne oraz klub gier planszowych.
Kontynuacja w Konstancińskim Domu Kultury bezpłatnych dla mieszkańców gminy zajęć brydżowych. Projekt zakłada również przeproKonstancin przyjazny seniorom
wadzenie turniejów brydżowych, mistrzostw w szaradziarstwie i gry
w scrabble oraz zawodów gry w bule.
Utworzenie w Konstancińskim Domu Kultury klubu obejmującego
systematyczne bezpłatne spotkania dla mieszkańców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności kaligraficzne. Projekt zakłada m.in.: zajęcia
Klub kaligraficzny „Littera”
z instruktorem, spotkania z profesjonalnymi kaligrafami, zakup wydawnictw książkowych, prowadzenie strony klubu na Facebooku i Instagramie, organizację podczas Dni Konstancina warsztatów kaligraficznych.
Otwarte kościoły, cykl tematycznych Organizacja w czterech konstancińskich kościołach (Świętej Bożej Rospotkań słowno-muzycznych
dzicielki Maryi, Świętego Józefa Oblubieńca NMP, Matki Bożej Anielskiej
zorganizowanych w 4 różnych
oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) bezpłatnych dla mieszkościołach gminy z udziałem
kańców gminy koncertów słowno-muzycznych, m.in.: kolęd, pieśni
artystów
pasyjnych, poezji Karola Wojtyły, czy pieśni sakralnych.
Promocja aktywności fizycznej
Kontynuacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywających
poprzez organizację zajęć
się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Planorekreacyjnych dla mieszkańców
wane zajęcia to: zdrowy kręgosłup i zumba. Nowością mają być zajęcia
Konstancina-Jeziorny „Zdrowy
na świeżym powietrzu - nordic walking.
kręgosłup”
Gimnastyka i taniec w Opaczy

19 200
30 000

97 006

70 525

75 100

38 000

25 300

49 500

30 900

44 700

29 282

47 100

16 000

25 500

20 800
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Drugi otwarty konkurs dla
organizacji pozarządowych
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił drugi otwarty konkurs na realizację zadań
publicznych z zakresu m.in. kultury, sztuki i turystyki. Nabór projektów trwa do 3 września.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Ma formę
wsparcia realizacji zadań z zakresu: kultury fizycznej; turystyki; kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony
ludności; integracji społecznej
oraz ochrony środowiska.
Jakie zadania?
Dotację, w tej edycji konkursu
do podziału jest 154 650 tys. zł,
można pozyskać na organizację
m.in.: turniejów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla niepełnosprawnych, nauki pływania dla
seniorów; jednodniowych rajdów
pieszych i rowerowych; przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych

popular yzujących historię
i dziedzictwo kulturowe Polski;
spotkań edukacyjnych, integrujących i aktywizujących; zajęć
w zakresie wiedzy i praktycznych
umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także
edukację ekologiczną i popularyzację czytelnictwa
wśród mieszkańców gminy. Łącznie to 27 zadań.
Ogłoszenie zawierające szczegółowy
wykaz zadań oraz
wysokość środków
przeznaczonych na
dofinansowanie ich realizacji dostępne jest na: www.konstancinjeziorna.pl.
Termin składania ofert
Oferty należy składać w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
w nieprzekraczalnym terminie

do 3 września br., do godz. 15.00.

Warto wiedzieć
Podmioty składające ofertę
w konkursie są zobowiązane do
przedstawienia wkładu własnego
w wysokości
co najmniej
20 proc. planowanych
całkow it ych
kosztów realizacji zadania
pu bl ic z ne g o .
W tym roku,
gmina zmniejszyła (z 10 do 5
proc.) wymóg
uwzględnienia
w kosztach zadania „środków
finansowych własnych oferenta
i środków finansowych pochodzących z innych źródeł". Więcej
informacji można uzyskać osobiście w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG (ul. Piaseczyńska 77,
pok. nr 4), telefonicznie pod nr 22
484 24 45 lub na stronie: www.
konstancinjeziorna.pl.

Rada Seniorów zaprasza na spotkania
Konstancińska Rada Seniorów
zaprasza na spotkanie podczas
dożynek w Bielawie i wspólne
Narodowe Czytanie
„Przedwiośnia".
Członkowie rady seniorów 2
września będą dyżurować w namiocie Biura Komunikacji Społecznej, który stanie niedaleko
sceny na boisku przy ul. Wspólnej w Bielawie. – Można nas odwiedzać i podzielić się swoimi
uwagami, spostrzeżeniami, porozmawiać o potrzebach oraz
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Rada Seniorów zaprasza na spotkania,
fot. P. Siepsiak UMiG

oczekiwaniach dotyczących osób
starszych – zachęca Danuta Błeszyńska, przewodnicząca Rady

Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna. – Wszystkich chętnie
wysłuchamy.
Z radnymi będzie można porozmawiać w godz. 13.00-17.00.
Podczas imprezy w namiocie
BKS wydawane będą też Karty
Seniora oraz „Koperty Życia".
Seniorzy zapraszają również
na Narodowe Czytanie „Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego,
które w ramach inicjatywy lokalnej odbędzie się 8 września
o godz. 14.00 w altanie przy
„Hugonówce".
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Seniorzy, bądźcie aktywni
Konstancińska Rada
Seniorów prężnie działa
także poza granicami naszej
gminy. Jej przedstawiciele
reprezentują Konstancin-Jeziornę na licznych
spotkaniach poświęconych
seniorom.
Jednym z takich spotkań był III
Mazowiecki Sejmik Senioralny,
który 15 czerwca odbył się
w Warszawie. Konstancińską
Radę Seniorów reprezentowała
na nim Danuta Błeszyńska, jej
przewodnicząca.

Olimpiada seniorów
Głównymi tematami poruszanymi podczas sejmiku była polityka senioralna na Mazowszu,
relacje międzypokoleniowe
w rodzinach i samorządzie
oraz inicjatywy samorządów
w zakresie zdrowia, sportu
i rekreacji. – Seniorzy nie powinni ograniczać się tylko do
swojego środowiska, poza tym
wciąż zbyt duża ich liczba pozostaje w domu – mówi Danuta
Błeszyńska. – Stąd konieczne są
programy promujące zdrowie
i zwiększające aktywność
seniorów.
Spotkanie w Warszawie było
też doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej skierowaną właśnie do
seniorów. W zakresie zdrowia
powyższe jednostki realizują
programy m.in. badań przesiewowych, wczesnego wykrywania zapalenia wątroby typu C,
czy cukrzycy. Ponadto wspierają
Dzienne Domy Opieki Medycznej dla osób, które po pobycie
w szpitalu nie mogą same pozostać w domu. Równie ciekawie przedstawiają się
propozycje z zakresu sportu
i rekreacji. Jedną z nich jest Warszawska Olimpiada Seniorów,
która już 29 września odbędzie

Spotkanie w Piasecznie było okazją do wymiany doświadczeń
z przedstawicielami ościennych rad seniorów
fot. UMiG Piaseczno

się w obiektach Ośrodka „Polonia” przy ul. Konwiktorskiej 6
w Warszawie. Uczestnicy turnieju rywalizować będą w 10
dyscyplinach takich jak: pływanie, biegi, skok w dal, strzelanie
z łuku, tenis stołowy i brydż.
Rywalizacja odbywać się będzie
w trzech kategoriach wiekowych:
poniżej 70. roku życia, 70-79. rok
życia oraz powyżej 80. roku
życia. Aby wziąć udział w olimpiadzie trzeba wypełnić kartę
zgłoszeniową. Będzie ją można
otrzymać na stoisku Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
i Gminy, na którym 2 września
podczas Gminnych Dożynek
w Bielawie dyżur będą pełnić
członkowie Rady Seniorów.

Bliżej seniorów
Warto podkreślić, że w tym
roku w MCPS utworzony został
Wydział ds. Polityki Senioralnej,
którego celem jest wspieranie
środowiska seniorów i współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na ich rzecz,
a także praca nad Wojewódzkim
Programem Polityki Senioralnej
na lata 2018-2021. Prowadzone są
także działania zmierzające do
powołania Mazowieckiej Rady
ds. Polityki Senioralnej, do której zaproszene zostaną 3 osoby
z mazowieckich rad seniorów,
co powinno ułatwić i przyspieszyć przepływ informacji

o wszelkich działaniach na rzecz
tej grupy społecznej.
Wymiana doświadczeń
Właśnie sprawa wytypowania
przedstawiciela do Mazowieckiej
Rady ds. Polityki Senioralnej
była przedmiotem dyskusji na
prezydium piaseczyńskich rad
seniorów zorganizowanym 5
lipca w Piasecznie. W spotkaniu
z ramienia konstancińskiej rady
uczestniczyli Danuta Błeszyńska
i Marek Zieliński, członek gminnej RS i zarazem nasz kandydat
do MRS. – Celem spotkania była
integracja środowisk senioralnych powiatu piaseczyńskiego
i podjęcie wspólnych działań na
rzecz seniorów – mówi Danuta
Błeszyńska. – W dyskusji podzieliliśmy się doświadczeniami, potrzebami i bolączkami.
Zwrócono uwagę na problemy
finansowania działalności rad.
Jako wspólne cele dla seniorów
powiatu piaseczyńskiego, które
będą prowadzone przez piaseczyńską RS, we współpracy
i z poparciem Góry Kalwarii oraz
Konstancina-Jeziorny ustalono
m.in. potrzebę rozszerzenia bezpłatnych stref przejazdów autobusami linii „L” i „P”, potrzebę
rozpoczęcia prac nad ustawą
rozszerzającą uprawnienia rad.
Padła też deklaracja udziału
piaseczyńskich rad w Paradzie
Seniorów w Warszawie.
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I dla dzieci, i dla seniorów

Odszedł Julian Henisz

Kolejne inicjatywy lokalne mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna zostały zrealizowane.
W czerwcu na os. Mirków odbył się piknik rodzinny z okazji powitania wakacji,
a w Konstancińskim Domu Kultury zorganizowano turniej brydżowy.

1 sierpnia, w wieku 76 lat, zmarł Julian Henisz - plastyk, przyjaciel i wieloletni mieszkaniec
Konstancina-Jeziorny, uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej" Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Artysta pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.

Gmina działa wspólnie z mieszkańcami. Efektami tej współpracy są różne inicjatywy
lokalne. W tym roku magistrat
wybrał do realizacji 22 pomysły, w których udział finansowy
gminy wyniósł ponad 49 tys. zł.
Jedne przedsięwzięcia zostały
już przeprowadzone, inne są
w trakcie, a następne czekają
w kolejce.
Dzięki współpracy urzędników i mieszkańców, 22 czerwca

Mnóstwo uśmiechów towarzyszyło
uczestnikom turnieju brydżowego
fot . S. Kamecki

zorganizowano na os. Mirków
piknik rodzinny pt. „Żegnaj
szkoło, witajcie wakacje”. Na
dużych i małych mieszkańców
Konstancina-Jeziorny czekało
sporo atrakcji. Seniorki pod przewodnictwem Alfredy Konopki
częstowały pysznymi ciastami,
a do tańca przygrywał zespół
„Majtki Pana Kapitana”. Były
też konkursy prowadzone przez
Elżbietę Siemieniuk, nauczycielkę wychowania fizycznego ze
Szkoły Podstawowej nr 3. Dzieci
i młodzież biorąca udział w konkurencjach sportowych mogła
liczyć na nagrody, m.in.: piłki,
sprzęt sportowy, torby i plecaki.
Do nieco „starszych” adresowana była inicjatywa pod nazwą
„Z pokolenia na pokolenie - tradycje brydża w Konstancinie”,
w ramach której 30 czerwca
odbyły się mistrzostwa par
brydżowych. W turnieju udział
wzięło 36 osób. W rozgrywkach
zwyciężyła para: Tadeusz Krupiński i Maciej Niedzielski, za
co panowie otrzymali pamiątkowy puchar, a w rozgrywkach

Piknik rodzinny był wspólną
inicjatywą seniorów z os. Mirków
fot . A. Jaskółowski UMiG

w systemie punktowania tzw.
„zapis polski” najlepsza była
para: Bogdan Sokołow i Witold
Klecz. Zawody poprzedziła prelekcja o tradycjach brydża w Konstancinie-Jeziornie wygłoszona
przez Sławomira Kameckiego,
jednego z inicjatorów wydarzenia. Dodatkową atrakcją imprezy
były stroje w jakich wystąpiła
część jej uczestników, a które
nawiązywały do „epoki brydża”,
czyli do lat międzywojennych.

Tworzymy program współpracy na 2019 rok
Zapraszamy przedstawicieli organizacji do
udziału w pracach nad projektem programu
współpracy gminy Konstancin-Jeziorna
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
Na propozycje i uwagi czekamy do 14 września.
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym
programem jest dokument obowiązujący w roku
2018. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów,
realizujących zadania publiczne na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna i na rzecz jej mieszkańców, do
składania swoich uwag i propozycji do programu.
Można je zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych
propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania
zapisów ujętych w programie na 2018 r. Prosimy
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szczególnie o zgłaszanie propozycji priorytetowych
zadań publicznych - w zakresie wymienionym w art.
4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy - a także celów i form współpracy.
Uwagi należy składać do 14 września na specjalnym
formularzu (do pobrania ze strony internetowej
urzędu): mailowo (komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl) lub osobiście w kancelarii UMiG
(ul. Piaseczyńska 77). Zachęcamy również przedstawicieli NGO do udziału w spotkaniu, które odbędzie
się 10 września o godz. 17.00 w sali konferencyjnej
magistratu (pok. nr 8, parter) . Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt
programu, który na przełomie września i października poddany zostanie konsultacjom społecznym.

Julian Henisz pochodził z rodziny
o ugruntowanych, wielopokoleniowych tradycjach inteligenckich oraz artystycznych. Jego
rodzice byli absolwentami
warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Matka, Krystyna –
konserwator zabytków. Ojciec,
Krzysztof – malarz sztalugowy,
ściennik, ilustrator, projektant
i współtwórca ceramiki i witraża
unikatowego dla architektury,
ściśle współpracujący z synem Julianem aż do swej śmierci. W 1966
roku Julian Henisz ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa
i Grafiki. Dyplom uzyskał w 1967
r u prof. Aleksandra Kobzdeja.
Jego dodatkową specjalizacją
była: Plastyka w Architekturze
u prof. Stefana Gierowskiego
i prof. Jacka Sienickiego.
Julian Henisz przez większość
swojego życia mieszkał w Konstancinie-Jeziornie, w zabytkowej
willi Julia. W 2007 r. przeprowadził się do Piaseczna. „Konstancin był wyjątkowym miejscem
przed wojną. Po okupacji, mimo
straty wielu przedwojennych
właścicieli oraz zniszczenia
i przepadku większości cennych
ruchomości, mimo ogólnego
zubożenia – potrafił zachować
swój niepowtarzalny charakter
przez przynajmniej kilkanaście
następnych lat. Od wczesnego
dzieciństwa kształtował mnie
wiekowy, wielopokoleniowy dom
rodzinny zbudowany przez mego
pradziadka w 1905 r. Od najmłodszych lat znałem zapach farb,
słyszałem rozmowy o sztuce,
poznawałem ryzyko, jakie niesie
wybór zawodu plastyka - ile wysiłku wymaga stworzenie czegoś
interesującego, a jednocześnie
pozwalającego na utrzymanie
się na powierzchni” - tak o Konstancinie-Jeziornie pisał artysta.

Julian Henisz zmarł w wieku 78 lat, fot. KDK

Przez kilkadziesiąt lat Julian
Henisz w swojej twórczości starał się łączyć malarstwo i rysunek z pracami dla architektury.
– Jego dzieła, zróżnicowane
formalnie, trudne do zaklasyfikowania i nacechowane skomplikowaną proweniencją,
prezentowały zaskakująco ciekawą i niepowtarzalną wizję
artystyczną – mówi Hanna Kaniasta, kustosz galerii Konstancińskiego Domu Kultury. Jego
prace były prezentowane nie
tylko na licznych wystawach
w Konstancinie-Jeziornie, Piasecznie i Warszawie, lecz także
w Paryżu, Wiedniu i Frankfurcie.
Największe zainteresowanie Juliana Henisza budził pejzaż, który
był motywem przewodnim najbardziej osobistej, „pracownianej” twórczości. Wykonywany
w technikach papierowych - rysunek, pastel, techniki mieszane
na bazie akwareli. „Zawsze garnąłem się do ludzi starszych,
o bogatych życiorysach i osobowościach, których wspomnienia, często spisywane w formie
pamiętników, wyrobiły we mnie
zamiłowania historyczne i cechy

dokumentalisty – widoczne
dawniej i teraz w mych cyklach
pejzażowych” – tak o swojej
twórczości mówił sam artysta.
Julian Henisz jest także autorem
projektu herbu Konstancina-Jeziorny, co było wyrazem jego
lokalnego patriotyzmu. To nie jedyny wkład artysty w dziedzictwo kulturowe naszego miasta.
W 2016 r. przekazał w darze KDK
bezcenne materiały dotyczące
rodzin Heniszów, Machlejdów,
Hersów i Müllerów. W zbiorze
tym znalazło się ponad 300 fotografii, blisko 30 obrazów olejnych
oraz ponad 80 rysunków, które
stały się bazą kolekcji mającego
powstać Muzeum Konstancina.
Dzięki jego zamiłowaniu do
historii letniska, bezcenne pamiątki zostaną zachowane dla
następnych pokoleń.
Nabożeństwo żałobne odbyło
się 7 sierpnia. Julian Henisz
spoczął w grobie rodzinnym na
cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.
Grzegorz Traczyk
Konstanciński Dom Kultury
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Zespół powraca do tradycji

Będzie się działo we wrześniu

Otwiera się nowy rozdział dla Zespołu Pieśni i Tańca „Przepióreczka”. Grupa działająca przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie z nowym rokiem szkolnym powraca pod
nowym kierownictwem do tradycji folkloru wiejskiego.

We wrześniu Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zaprasza na dwie
dobrze znane imprezy – Lotto Poland Bike Marathon oraz Bieg im. Tomasza Hopfera.

„Przepióreczka” w nowym roku
szkolnym 2018/2019 obchodzić
będzie 25-lecie istnienia.

Historia
Zespół pieśni i tańca działa od
1992 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie. Jego członkami byli
uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum, a także działająca
od 2002 roku grupa absolwentów. W repertuarze grupy były
tańce narodowe i ludowe z wielu
regionów Polski. Założony
i prowadzony przez Romana
Rudowskiego, nauczyciela muzyki był dumą gminy Konstancin-Jeziorna. Na przestrzeni 25
lat następowały zmiany wśród
prowadzących zespół, którymi
byli: Bogdan Gębski (choreograf), Elżbieta Pona (opiekun
zespołu), Aleksandra Tomasik
(choreograf), Marek Rejnowicz
(oprawa muzyczna), Iwona Gondek (choreograf ) i Grzegorz
Toporowski (akompaniament).
Wskutek różnych wydarzeń
grupa zawiesiła swoją działalność, a w konsekwencji przestała
istnieć. Dzięki inicjatywie dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 i w porozumieniu z władzami naszej gminy,
podjęto działania mające na celu
wskrzeszenie „Przepióreczki”.
Oznaczało to jednak stworzenie zespołu od podstaw. Obecnie w skład zespołu wchodzi 38
dziewczynek, które są w różnym
wieku i nie wszystkie są uczennicami „dwójki”. Prowadzącą
zajęcia i choreografem zespołu
do końca czerwca br. była Lidia
Leszczyńska, a zajęcia wokalne
prowadziła Beata Świderska.
Repertuar
„Przepióreczka” w swoich programach prezentuje polski taniec i śpiew ludowy w myśl hasła
„wszystko to nasze, polskie”
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Zespół ma na swoim koncie liczne występy, m.in. w holenderskim LeidschendamVoorburg, mieście partnerskim gminy Konstancin-Jeziorna, fot. Archiwum szkoły

i ponownie jest wizytówką
szkoły i miasta. – Kontynuacja
pracy zespołu zapewnia uczniom
świadome uczestnictwo w kulturze, daje możliwość atrakcyjnego
spędzania wolnego czasu, podtrzymuje tradycje polskiej kultury – mówi Katarzyna Chiszko,
dyrektor SP nr 2. – Coraz częściej
zapomina się o pięknie kultury
i sztuki, zapominamy o polskości. A przecież nasz kraj to wiele
pięknych tradycji i zwyczajów –
jak Noc Kupały, Zielone Świątki
czy dożynki. Nasz kraj to także
wielokolorowe stroje ludowe,
różnorodność muzyki i tańca.
Nowy rozdział
„Przepióreczka” planuje powrót
do tradycji. Wraz z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego otwiera
się dla niej nowy rozdział. Od 1
września zespół będzie prowadzony przez Annę Lamparską,
absolwentkę zespołu, osobę posiadającą kwalifikacje do pracy
z dziećmi i prowadzenia zajęć
tańca. – W planach jest poszerzenie zajęć o akompaniament
muzyki na żywo – podkreśla
Katarzyna Chiszko. – Chcemy
też zachęcić chłopców do uczestnictwa w zajęciach tanecznych,

zintegrować grupę oraz podejmować działania mające na celu
poznawanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych.
Zespół powraca też do tradycji folkloru wiejskiego poprzez
stylizacje tańców i melodii ludowych, nadając im nowoczesny
i atrakcyjny w odbiorze wizerunek. Oprócz spotkania z polską
kulturą, ważnym elementem
będą zajęcia rekreacyjne mające
na celu wyćwiczenie sprawności fizycznej młodych artystów.
Wprowadzenie na zajęciach
muzyki na żywo, będzie dodatkowym atutem, który pozwoli
rozwinąć muzykalność tancerzy a w konsekwencji wyróżnić
„Przepióreczkę” na tle innych zespołów. Oprócz regularnej pracy,
polegającej na prowadzeniu zajęć
ze śpiewu, tańca i umuzykalnienia, zespół ma w planach organizowanie zgrupowań w czasie
ferii oraz wakacji, a także w dalszej perspektywie powrotu do
wyjazdów zagranicznych na
festiwale międzynarodowe.
Ponadto, wybrane pary będą
miały możliwość wzięcia udziału
w prestiżowych turniejach tańca
polskiego.

Konstancin-Jeziorna kolejny raz upamiętni Tomasza Hopfera, dziennikarza i popularnego
komentatora sportowego. Piąty, jubileuszowy
bieg jego imienia odbędzie się 22 września.
W tym roku wydarzenie będzie miało nową
formułę - szczegóły już wkrótce na stronie: gosir-konstancin.pl. Dzień później do Konstancina-Jeziorny zawitają miłośnicy dwóch kółek.
W ubiegłym roku na starcie Lotto Poland Bike
Marathonu stanęło ponad ośmiuset zawodników.
Tego roku z pewnością frekwencja będzie równie
wysoka, bo impreza ta zaliczana jest do jednej
z najważniejszych w Polsce. W zawodach, które
odbędą się 23 września wystartować może każdy.
Rywalizacja tradycyjnie odbędzie się na trzech
dystansach: Max (61 km), Mini (33 km) oraz Fan
(9 km – dla uczniów szkół podstawowych są to
otwarte mistrzostwa Konstancina-Jeziorny). Dodatkową atrakcją będzie rowerowe miasteczko
zlokalizowane w Parku Zdrojowym oraz wyścigi
dla dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat. Zapisy prowadzone

Tak zmieniła się
ścieżka zdrowia

W tym roku bieg im. T. Hopfera czekają zmiany,
fot. Archiwum GOSIR

są poprzez stronę internetową: polandbike.pl,
a ci którzy nie zdążą zarejestrować się online będą
mogli to zrobić w biurze zawodów, dzień przed
imprezą oraz w dniu wydarzenia.

Mieszkańcy gminy i kuracjusze mogą już korzystać z nowych
urządzeń do ćwiczeń zlokalizowanych wzdłuż ścieżki zdrowia
w Chojnowskim Parku Krajobrazowym.
Wzdłuż trasy spacerowej zlokalizowanych jest siedem stacji
z ponad 30 urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, które teraz
zyskały nowe oblicze. Na wielbicieli aktywnego wypoczynku czekają m.in.: płotki do przeskoków,
równoważnie, słupki do slalomu,
zestawy do „brzuszków”. Ścieżka
i stacje są przyjazne dla niepełnosprawnych, a na niektórych urządzeniach mogą ćwiczyć osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zakres prac zleconych
przez Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji obejmował również
odnowienie drewnianych wiat,
drabinek i koszy na śmieci.
Swoje porządki zrobiło także

Modernizacja kosztowała 95 tys. zł,
fot. GOSIR

Nadleśnictwo Chojnów. Leśnicy
m.in. uporządkowali drzewostan
i wymienili tablice edukacyjne
biegnące wzdłuż ścieżki.

Dla seniorów
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji prowadzi zapisy
na zajęcia sportoworekreacyjne dla seniorów.

Zajęcia wystartują z początkiem
września. Jest w czym wybierać.
Czekają: zumba gold senior, tańce
świata, tai chi, zdrowy kręgosłup,
taniec dla seniorów, reha pilates
dla osteoporozy oraz gimnastyka
ciała i umysłu. Ponadto w tym
roku GOSiR proponuje, szczególnie panom, nowe zajęcia na
siłowni, które poprowadzi wykwalifikowany instruktor. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze
GOSiR przy ul. Żeromskiego 15
(wejście od ul. Piasta) od poniedziałku do piątku w godz. 8.0016.00. Zajęcia są bezpłatne dla
seniorów, którzy posiadają Konstancińską Kartę Mieszkańca
(należy ją okazać przy zapisywaniu się na zajęcia).
INFO: gosir-konstancin.pl
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Rekordowy Bieg Nurowskiego

ZAPRASZAMY

Park Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie ponownie przyciągnął tłumy. Biegacze z całej Polski,
i nie tylko, już czwarty raz oddali hołd tragicznie zmarłemu Piotrowi Nurowskiemu.
W tym roku w trzech biegach
wystartowało łącznie 1100 osób.
Sportowe zmagania na krótszym
dystansie rozpoczęła rozgrzewka
poprowadzona przez Bartosza
Olszewskiego, najszybszego na
świecie biegacza „Wings For Life”.
Pokazał on zawodnikom, jak odpowiednio przygotować mięśnie
przed biegiem w deszczu.

Pierwsi na mecie
Jako pierwszy metę przekroczył
Patryk Stypułkowski z czasem
15 min i 21 sek. Kilka sekund po
nim zjawił się Florian Pyszel
(15:32), a jako trzeci dobiegł Rafał Stankowski (17:26). Wśród
pań najszybsza była Emilia Mazek (18:30), tuż za nią Justyna
Grzywaczewska (19:02) i Joanna
Cibicka (19:43). W kolejnym
biegu, na 10 km, wystartowało
650 osób, w tym goście specjalni
– Norbert Noras Dąbrowski i Robert Korzeniowski. Na tym dystansie najszybszy był Krzysztof
Wasiewicz (30:51). Jako drugi
linię mety przekroczył zawodnik z Ukrainy – Paweł Vareckyi
(31:49). Trzecie miejsce należało
do Mateusza Barana (32:57). Tutaj numerem jeden wśród kobiet
była reprezentantka Ukrainy
– Valentyna Kiliarska (35:55).
Na drugim miejscu, z wynikiem
36:19, uplasowała się Anna Łapińska, a na trzecim Ukrainka
– Olena Popova (37:01). Na zwycięzców czekały nagrody. Ponadto biegacze po zakończonych
zmaganiach mogli skosztować
posiłku regeneracyjnego przygotowanego przez sponsora głównego wydarzenia - firmę Knorr,
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie
i innych sponsorów.
Biegi dla dzieci
Chwilę po południu wystartowały biegi dla dzieci na dystansach 650 m (w kat. 9-13
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To było bardzo
Kulturalne Lato

e-mail: jeziorna@bibliotekakonstancin.pl
biuro@bibliotekakonstancin.pl
www.bibliotekakonstancin.pl

Atrakcje
w bibliotece

Ponad tysiąc osób wystartowało w tegorocznym IV Festiwalu Biegowym
fot. DEM'a Promotion Polska

lat) oraz 350 m (w kat. 5-8 lat).
Zaangażowanie, jakie najmłodsi
zawodnicy, a było ich ponad
200, włożyli w pokonywany
dystans zostało nagrodzone
medalami oraz wsparciem
kibiców. Na trójkę najszybszych chłopców i dziewczynek,
w każdej kategorii wiekowej,
czekały nagrody i medale, których fundatorem był Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie.
Mnóstwo atrakcji
Na wszystkich czekało mnóstwo
innych atrakcji. Wśród nich stoisko marki Movo Training, na
którym można było wypróbować rolki i wałki do automasażu.
Zmęczone po wysiłku mięśnie
można było także zregenerować
w namiocie CKR oraz Uzdrowiska Konstancin-Zdrój. W strefie
Samsunga – sponsora strategicznego wydarzenia oraz operatora sieci komórkowej Plus
przygotowano pokaz nowych
telefonów, a także okulary do
wirtualnej rzeczywistości. Dużą
atrakcją dla najmłodszych okazała się strefa zabaw i animacji
ustawiona przez Manufakturę

Zabawy. Dzieci mogły obejrzeć
pokaz puszczania baniek mydlanych, kolorować, grać w piłkę
i korzystać z ogromu przygotowanych animacji.

Gwiazdy ekranu
W namiocie ATM Grupa – partnera głównego wydarzenia czekały gwiazdy znane ze szklanego
ekranu, a na stoisku Rowiński-Wajdemajer można było obejrzeć
samochody z najnowszych serii
oraz umówić się na jazdę testową.
A to wszystko osładzały rozdawane przez hostessy cukierki
krówki od sponsora – firmy Sokółka Okna i Drzwi. Całość relacjonowała telewizja Polsat News.

Organizatorzy
Fe s t iw a l
z or g a n i z ow a ł a
DEM’a Promotion Polska, Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży
pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki oraz
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna – Kazimierza Jańczuka
oraz we współpracy z GOSiR
Konstancin-Jeziorna i Konstancińskim Domem Kultury. Kolejna
taka impreza już za rok.

Bibliotek Publiczna zaprasza
do odwiedzin. Dyskusyjny
Klub Książki, Narodowe
Czytanie „Przedwiośnia”,
szachowe rozgrywki,
spotkania z autorami, to tylko
część propozycji, które
w najbliższym czasie czekają
na mieszkańców.
Prężnie działający „Dyskusyjny
Klub Książki” zaprasza do filii
Skolimów na wrześniowe rozmowy o książkach. 24 września
omawiana będzie powieść polskiej dziennikarki Martyny
Bundy pt. „Nieczułość”. Spotkanie rozpoczynie się o godz.
18.00.
Inną wrześniową propozycją
konstancińskiej biblioteki jest
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,
które będzie miało miejsce 8
września o godz. 11.00 w Bibliotece Głównej przy ul. Świetlicowej 1.
Z kolei filia Skolimów zaprasza 21 września na spotkanie
autorskie z Katarzyną Enerlich
– polską pisarką i dziennikarką.
Miłośników gry w szachy
na pewno ucieszy wiadomość, że od września wracają
do skolimowskiej książnicy
szachowe rozgrywki. Zapraszamy wszystkich stałych
i nowych graczy. Do zobaczenia
w bibliotece.

Przepiękne obrazy z naturalnych materiałów powstały w Parku Zdrojowym
podczas zajęć plastyczno-artystycznych, fot KDK

Tegoroczna akcja „Kulturalne
Lato z KDK 2018” przebiegała
pod hasłem „Natura”. Od 2 do
13 lipca w różnorodnych
warsztatach, zabawach,
wycieczkach wzięło udział
łącznie 40 dzieci.
Program akcji obejmował: warsztaty artystyczne „Bliżej natury",
warsztaty muzyczne „Muzyczne
pejzaże", gry i zabawy ruchowe
„Trzy, dwa, jeden start" oraz
warsztaty plastyczne „Sztuka
na wesoło".
Podczas warsztatów „Bliżej natury" dzieci zapoznały się z nową
formą sztuki Land Artem, czyli
sztuką ziemi. Wykorzystując naturalne materiały takie jak: kamienie, korę, ziemię, ziarna zbóż,
płatki kwiatów oraz kreatywność uczestników zajęć, powstały
piękne prace zarówno w przestrzeni, jak i w budynku KDK.
Dzieci bardzo chętnie i z wielką
radością tworzyły prace. Widać
było, że kontakt z naturą, przeniesienie pomysłów z tradycyjnej

kartki w przestrzeń bardzo im
odpowiada i inspiruje.
Drugim głównym sposobem
spędzania czasu podczas akcji
były gry i zabawy sportowe „Trzy,
dwa jeden start". Wykorzystując
piłki, obręcze, chustę Klanza
i szereg innych przyrządów
uczniowie biegali, grali, skakali
i rzucali do celu. Było dużo śmiechu i radości.
Dobrej zabawy nie brakowało
także podczas warsztatów muzycznych i tworzenia „Orkiestry natury". Były pląsy w takt
muzyki i śpiewanie piosenek.
Atrakcją okazały się wycieczki uczestnicy półkolonii odwiedzili
Puszczę Kozienicką oraz farmę
„Cztery Pory Roku". Uczniowie
uczestniczyli także w warsztatach „Rysunek 3D" oraz zwiedzali
wystawę rzeźb „Jasna strona
mocy", po której oprowadzała
autorka Beata Czapska.
Dwa tygodnie minęły błyskawicznie na dobrej zabawie, w radosnej i miłej atmosferze.
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ul. Mostowa 15,
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22-484-20-20, 22-484-20-22,
www.konstancinskidomkultury.pl

SIERPIEŃ
25 sierpnia, godz. 15.00
ZESPOŁY FOLKOWE Z BIAŁORUSI,
ESTONII I ROSJI,
amfiteatr, wstęp wolny
25,26 sierpnia, godz. 17.00-23.00
FESTIWAL 321 IMPRO „POWRÓT DO
PRZYSZŁOŚCI”,
KDK Hugonówka, bilety 20 i 60 zł
26 sierpnia, godz. 16.00
THE WARSAW DIXILANDERS,
amfiteatr, wstęp wolny
31 sierpnia, godz. 21:15
KINO PLENEROWE - „HAIR” (1979),
reż. Miloš Forman,
amfiteatr, wstęp wolny
WRZESIEŃ
1-2 września, godz. 19.00
SZEKSPIR W PARKU,
altana przy Hugonówce, wstęp wolny
2 września, godz. 16:00
VOYTEK PRONIEWICZ & DUO
ROSZKOWSKi "Karol Lipiński
Chamber Works",
amfiteatr, wstęp wolny
8 września
FESTIWAL OTWARTE OGRODY,
wystawa „Jasna strona mocy”,
warsztaty fotografii analogowej
"Konstancin Black & White"
KDK Hugonówka, wstęp wolny
9 września, godz. 11:00 - 18:00
FESTIWAL OTWARTE OGRODY,
wystawa „Jasna strona mocy”,
KDK Hugonówka, wstęp wolny
9 września, godz. 17:00
ZAKOŃCZENIE LETNIEGO SEZONU
ARTYSTYCZNEGO - „Vivaldi &
Piazzolla - Osiem Pór Roku” Orkiestra
Sinfonia Viva z solistą Voytkiem
Proniewiczem, amfiteatr,
wstęp wolny
9 września, godz. 19.00
ROZTAŃCZONA HUGONÓWKA
– zakończenie sezonu letnich
potańcówek, altana przy Hugonówce,
wstęp wolny
12 września
GALA KOBIET SUKCESU,
KDK Hugonówka

44

/ KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY /

Festiwal 321 Impro
W ostatni weekend wakacji, 25 i 26 sierpnia Konstanciński Dom
Kultury ósmy raz organizuje 321 Impro Festiwal „Powrót do
przyszłości”. Jest to jedyny teatralno-kabaretowy festiwal
w Polsce, podczas którego publiczność decyduje o przebiegu
spektakli, na żywo współtworząc je wraz z aktorami. Gwiazdami
tegorocznej edycji będą m.in. Joanna Kołaczkowaska, Łowcy.B,
Kacper Kuszewski, grupa Ab Ovo i Anna Czartoryska- Niemczycka.
Na festiwalu w Hugonówce pojawią się zarówno gwiazdy impro,
jak i młodzi, utalentowani artyści. Już nie możemy się doczekać
tych niepowtarzalnych dwóch
sierpniowych dni, pełnych szalonych spektakli i niesamowitych
gości. 25 i 26 sierpnia będzie
kolejna, ósma już okazja aby się
przekonać, za co tak bardzo cenimy sztukę impro.
Na festiwalu wystąpią grupy:
Afront z Warszawy grający Szekspira, Damy na Pany, BCA FLASH
- młodzi panowie, którzy swoje
pierwsze kroki stawiali w Konstancinie-Jeziornie, Oranżada
na miejscu, a także Comedy Impro Banda z Warszawy, Paptak
z Wrocławia oraz Disco Girls
z Bydgoszczy, które zabiorą nas
w sobotni wieczór na improwizowaną dyskotekę z lat 80.
Będzie też tradycyjnie Mecz Impro, który zostanie rozegrany
pomiędzy gospodarzami festiwalu Teatrem Impro
AB OVO a Łowcami.B.
Ponadto zaproszenie
przyjęli ulubieńcy publiczności: Joanna
Ko ł aczkowsk a,
Kacper Kuszewski oraz Anna
Czar tor yska-Niemczycka.
W niedzielę
festiwal zakończy „Music Impro
Show” z udziałem
znakomitych muzyków jazzowych:
Rafał Stępień, Sebastian Stanny,
Marcin Jadach, Andrzej Gondek, Fryderyk Młynarski
oraz Łukasz Pietsch.

Artyści, którzy wystąpią na
scenie reprezentują różne style,
ale łączy ich improwizacja teatralna na najwyższym poziomie. Polega na błyskawicznym,
spontanicznym odgrywaniu na
scenie tego, co widz zapragnie
zobaczyć, bez scenariusza i wcześniejszych prób. Aktor musi
wykazać się odwagą, refleksem, intelektem, sprawnością
fizyczną i poczuciem humoru,
by w kilka sekund wcielić się
w postać, pokazać emocje i zaskoczyć widzów oraz kolegów
na scenie. Zagrać „z głowy” bohatera wymyślonego przez widownię, w określonych przez nią

okolicznościach i miejscu czy też
zaśpiewać piosenkę na temat zaproponowany przez publiczność.
To z pewnością niepowtarzalne
przeżycie dla wszystkich uczestników spektakli. Widownia Festiwalu jest wielopokoleniowa,
bawią się na nim dosłownie
wszyscy: dzieci, dorośli, młodzież, osoby starsze, każdy kto
ceni i rozumie inteligentny, często absurdalny humor.
Hasłem tegorocznej edycji będzie „Powrót do przyszłości”, bo
tym razem nasz impro wehikuł
czasu zabierze wszystkich w niepowtarzalną podróż; spotkamy
się z Szekspirem, wypijemy kawusię w przedwojennej kawiarence, a kto wie, może zobaczymy
też, co nas czeka w przyszłości. Impro to jazz w teatrze, to

połączenie aktorskiego kunsztu
z tym, co uwielbiamy najbardziej - komedią. Siłą sztuki jest
apolityczność, sceniczna elegancja, kulturalny język, a nade
wszystko fakt, że w sztuce impro rządzi publiczność. To gwarantuje świetną zabawę. Ogrom
pozytywnego myślenia, które
płynie z impro, jest biletem do
naszej przyszłości. Nie przegapcie impro wehikułu. Nad
wszystkim będą czuwać Edyta
Markiewicz-Brzozowska, dyrektor KDK i Katarzyna Michalska,
dyrektor artystyczna festiwalu.
Bilety do kupienia w kasie i na
stronie internetowej Konstancińskiego Domu Kultury.
Więcej informacji na stronie:
www.321impro.pl

Zakończenie Letniego
Sezonu Artystycznego

15 września
DZIEŃ OTWARTY KDK
– prezentacja zajęć dla dzieci
i dorosłych, KDK Hugonówka,
wstęp wolny
20 września, godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI,
KDK Hugonówka, wstęp wolny
21 września, godz. 19.00
WIECZÓR FILMOWY - Guilerrmo del
Toro, KDK Hugonówka, wstęp wolny
22 września, godz. 15.00
WARSZTATY RODZINNE
- Szkolne przyborniki na biurko,
KDK Hugonówka, udział 5 zł/osoba
29 września, godz. 17.00
OTWARCIE WYSTAWY - 30-lecie
Towarzystwa Miłośników Piękna
i Zabytków Konstancina im. Stefana
Żeromskiego – koncert oraz wystawa,
KDK Hugonówka, wstęp wolny
30 września, godz. 10.00
TURNIEJ BRYDŻOWY,
KDK Hugonówka, zapisy

Jasna strona
mocy
Do 16 września w „Hugonówce",
można oglądać wystawę
rzeźb i rysunków „Jasna
strona mocy” Beaty Czapskiej.

Kabaret Łowcy.B wystąpi na
tegorocznej edycji Festiwalu 321
Impro, 25-26 sierpnia
w Konstancińskim Domu Kultury,
fot. KDK

Na deskach amfiteatru wystąpi Orkiestra Sinfonia Viva
pod batutą Tomasza Radziwonowicza, fot KDK

9 września o godz. 17 w amfiteatrze odbędzie się uroczyste
zakończenie Letniego Sezonu Artystycznego w Konstancinie-Jeziornie. Zwieńczy go koncert muzyki klasycznej „Vivaldi
& Piazzolla - Osiem Pór Roku”.
W konstancińskim amfiteatrze
wystąpi Orkiestra Sinfonia Viva
pod batutą Tomasza Radziwonowicza, z którą zagra światowej
sławy skrzypek Voytek Proniewicz. Sinfonia VIVA to jedna
z najbardziej wszechstronnych
muzycznie orkiestr w Polsce.
W swoim repertuarze ma nie
tylko muzykę klasyczną, od baroku do dzieł współczesnych, lecz

także muzykę jazzową, filmową
i popularną. Może pochwalić
się również bogatą dyskografią
i wieloma prestiżowymi nagrodami. Usłyszymy utwory Astora
Piazzolli, argentyńskiego kompozytora, wirtuoza bandoneonu,
twórcy tango nuevo oraz Antonio
Vivaldiego genialnego włoskiego,
XVIII-wiecznego skrzypka i kompozytora. Wstęp wolny.

Wystawa pokazuje blisko 50
rzeźb i 18 rysunków polsko-francuskiej artystki – Beaty
Czapskiej. Jej twórczość obejmuje obszar fauny i flory, przede
wszystkim świat dzikich zwierząt i próby uchwycenia ich
niezależności. Niezwykłą siłę
wyrazu artystka uzyskuje poprzez specyficzną interpretację
formy, a także dobór materiału,
którym najczęściej jest kamień.
Najchętniej wykorzystuje marmur, granit, bazalt, piaskowiec,
ale także kamienie o intensywnych barwach takie jak alabaster, amazonit, azuryt. Nadaje to
jej dziełom rys elegancji i splendoru. Wystawa jest czynna od
wtorku do niedzieli, w godz.
11.00-18.00.
Wstęp wolny.
Kuratorem wystawy
jest Hanna Kaniasta.
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Boisko przy ul. Wspólnej

2 września 2018
12.45 Korowód dożynkowy i prezentacja wieńców
13.00 Msza święta polowa
14.00 Uroczyste otwarcie
14.30 Występy artystyczne i pokazy:
• IPPON Konstancin • Egurrola Dance Studio • Łurzycanki
• Jarzębina Czerwona z Kawęczynka • Barbara Wiewióra •
• Powsinianie • Majtki Pana Kapitana • Cantabile •
oraz
• Turniej „SuperGospodyni” • Wręczenie wyróżnień „Rolnik Roku” •
• Wręczenie nagród za najładniejszy wieniec dożynkowy •

Dodatkowe atrakcje:
• gotowanie na wielkiej patelni
• badania profilaktyczne
• zawody sportowe i warsztaty artystyczne
• pokazy strażackie
• park zabaw i bajkostwory dla dzieci
• warsztaty ekologiczne
• konkursy z nagrodami
• stoiska handlowe i gastronomiczne

Prowadzenie
- Aleksandra Kostka

17.00 Koncert zespołu Top Girls
19.00 Koncert zespołu Exelent
20.00 Disco pod gwiazdami z DJ-em Piotrem
Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronat medialny:

Sponsorzy:

Gmina Konstancin-Jeziorna
Sołectwo Bielawa

Powiat Piaseczyński

OSP BIELAWA
OSP KONSTANCIN-JEZIORNA

KP Konstancin-Jeziorna

Zakład
Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych organizatora

