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28., 29. i 30. sesja Rady Miejskiej 
Dziesięć posiedzeń komisji, trzy sesje – w tym dwie nadzwyczajne oraz blisko 26 podjętych uchwał – oto 
krótki bilans pracy konstancińskich radnych w ostatnich trzech miesiącach.

Po kilkunastomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią 
 COVID-19 Rada Miejska Konstancina-Jeziorny wróciła, pod pew-
nymi rygorami sanitarnymi, do obrad stacjonarnych – w urzędzie 
Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77. Pierwszym posiedzeniem, 
podczas którego rajcy mogli wreszcie dyskutować twarzą w twarz, 
była czerwcowa sesja absolutoryjna. To ważna zmiana zwiastująca 
powrót do normalności.

28. sesja

Sesja absolutoryjna odbyła się tuż przed wakacjami, 30 czerwca. 
W posiedzeniu wzięło udział 19 z 21 rajców. Obrady rozpoczęły się 
od zaprzysiężenia nowej radnej – Doroty Zarzyckiej. Jednak głów-
nym punktem sesji było głosowanie nad udzieleniem absolutorium 
burmistrzowi gminy za wykonanie budżetu w 2020 r.  „Za” było 11 
radnych,  ośmiu wstrzymało się od głosu (dwie osoby były nie-
obecne). Kazimierz Jańczuk otrzymał także wotum zaufania. Oto 
wykaz uchwał podjętych 30 czerwca:

Finanse gminy
Radni miejscy:

  udzielili burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufa-
nia (uchwała nr 361/VIII/28/2021) oraz absolutorium za 2020 r. 
(uchwała nr 363/VIII/28/2021);
  zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 r. (uchwała nr 362/
VIII/28/2021);
  wyrazili zgodę na wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej 
na 2021 r. (uchwała nr 364/VIII/28/2021) oraz Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2028 
(uchwała nr 365/VIII/28/2021).

Gospodarka nieruchomościami
W sprawach dotyczących gminnych nieruchomości rada wyraziła 
zgody na:

  sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części w spółdzielczym wła-
snościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 35 usytuowanego 
w budynku wielorodzinnym położonym w Konstancinie-Jeziornie 
przy ul. Wilanowskiej 5 (uchwała nr 372/VIII/28/2021);
  nabycie do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna

prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych 
w miejscowości Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczo-
nych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne 
nr 78/10 oraz 80/10 z obrębu 0022 Turowice (uchwała nr 373/
VIII/28/2021);

  sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy 
ul. Bielawskiej 4A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 22 z obrębu 
01-24 (uchwała nr 374/VIII/28/2021);
  obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków (uchwała nr 375/VIII/28/2021);

  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej 
część działki ewidencyjnej nr 60/12 z obrębu 03-12 w mieście 
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 376/VIII/28/2021);
  nabycie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nie-
ruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek-
-Borowina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka ewidencyjna nr 118/26 z obrębu 0010 Kawęczynek-Boro-
wina (uchwała nr 377/VIII/28/2021).

Agata Wilczek
przewodnicząca
Rady Miejskiej  
 
22 484 24 63
agata.wilczek@
konstancinjeziorna.pl

Dyżury radnych
W związku z pandemią COVID-19 obowiązują zmie-
nione zasady kontaktu z radnymi Rady Miejskiej. 
W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt 
telefoniczny z Biurem Rady Miejskiej pod nr.: 22 
484 24 61, 22 484 24 62 lub bezpośrednio z wybra-
nym radnym – wykaz adresów e-mail i numerów 
telefonów dostępny jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce: Rada Miejska/Skład RM.

Najbliższe sesje
  8 września godz. 10.00
  20 października godz. 10.00

Miejsce:  
sala posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy 
(ul. Piaseczyńska 77, I piętro). Sesje od-
bywają się z ograniczonym udziałem 
publiczności.

Radni wrócili do obrad stacjonarnych  
w sali posiedzeń ratusza, fot. C. Puchniarz
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Planowanie przestrzenne
Wyrażono zgody na przystąpienie do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego:

  dla działki o nr. ewid. 3/1 z obrębu 
ewid. 03-19 w Konstancinie-Jeziornie 
(uchwała nr 379/VIII/28/2021),

  dla części działki o nr. ewid. 10/54 z ob-
rębu ewid. 02-02 w Konstancinie-Je-
ziornie (uchwała nr 382/VIII/28/2021),

  sołectwa Cieciszew i terenów przyle-
głych (uchwała nr 383/VIII/28/2021)

oraz na zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gruntów 
osiedla Grapa i terenów przyległych – 
dla działki o nr. ew. 69 z obrębu 03-12 
w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 
384/VIII/28/2021).

Sprawy socjalne
Konstancińscy radni: 

  przyjęli oceny zasobów pomocy spo-
łecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej 
gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2020 
(uchwała 368/VIII/28/2021);

  określili wzór wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz okre-
ślenia wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego (uchwała nr 
369/VIII/28/2021);  

  przyjęli sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Wspierania Ro-
dziny w Gminie Konstancin-Jeziorna za 
rok 2020 (uchwała nr 370/VIII/28/2021);

  przyjęli program Polityki Senioral-
nej Gminy Konstancin-Jeziorna na 
lata 2021–2025 (uchwała nr 378/
VIII/28/2021).

Skargi 
Rajcy za bezzasadne uznali skargi na: 

  burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 
dotyczącej manipulacji faktami oraz 
mataczenia w udostępnianiu na wnio-
sek strony, w formie papierowej, in-
formacji publicznej (BRM 425/2019) 
(uchwała nr: 385/VIII/28/2021);

28., 29. i 30. sesja Rady Miejskiej   niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego w osobie 
Stanisława Grudnia pełniącego funkcję Komendanta Straży Miejskiej Konstancin-
-Jeziorna (BRM 47/2020) (uchwała nr 386/VIII/28/2021).

Inne sprawy
Konstancińscy radni przyjęli także stanowisko dotyczące zagospodarowania terenów 
pofabrycznych w Mirkowie oraz podjęli uchwały w następujących sprawach:

  kierunku działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącego przekazania 
FOTOLASERA LTI 20/20 truCAM (uchwała nr 366/VIII/28/2021);

  przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do 
zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie (uchwała nr 367/VIII/28/2021);

  ustalenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Konstancin-Jeziorna na rok 
szkolny 2021/2022 (uchwała nr 371/VIII/28/2021);

  wydania opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowią-
cych własności Skarbu Państwa na działce o nr. ewidencyjnym 40 z obrębu 03-04 
położonej w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 380/VIII/28/2021);

  wydania opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów stanowią-
cych własność Skarbu Państwa na działce o nr. ewidencyjnym 4/158 z obrębu 0016 
Obory, gmina Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 381/VIII/28/2021).

29. sesja

29. sesja, zwołana na wniosek burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna, odbyła się 7 
lipca. W porządku obrad znalazł się tylko jeden punkt dotyczący miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla kilku działek w miejscowości Kierszek, o po-
wierzchni ok. 2 ha. Radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla działek o nr. ewidencyjnych 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 Kier-
szek, gm. Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 387/VIII/29/2021).

30. sesja

Nadzwyczajna sesja 27 lipca zwołana została na wniosek grupy radnych i poświęcona była 
sprawie kradzieży 5 mln zł złożonych przez gminę na lokacie terminowej w jednym z ban-
ków. Burmistrz Kazimierz Jańczuk przedstawił aktualne informacje na temat  toczącego 
się śledztwa oraz ustaleń prokuratury w tej sprawie. – Natychmiast po otrzymaniu infor-
macji o fakcie kradzieży środków finansowych należących do gminy złożyłem – pisemnie 
i osobiście – do organów ścigana zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 
– podkreślił burmistrz. – W tej sprawie toczyły się postępowania przygotowawcze pro-
wadzone przez Prokuraturę Rejonową w Sieradzu, Prokuraturę Rejonową w Piasecznie 
oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi – Wydział do Walki z Cyberprzestępczością. 
Śledztwa zostały skonsolidowane przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu, która wydała 
postanowienie o zablokowaniu kont czterem podmiotom. W ratuszu przeprowadzona 
została także wewnętrzna kontrola. Jej efektem jest wniosek o odwołanie skarbnika 
gminy, który Kazimierz Jańczuk 5 sierpnia złożył do przewodniczącej Rady Miejskiej. Rajcy 
zajmą się nim na sesji, która odbędzie się 8 września. Jak zapewnił na sesji Kazimierz 
Jańczuk, utrata środków z lokaty nie wpłynie na stan finansów gminy oraz jej płynność 
finansową. – Wszystkie zadania inwestycyjne są i będą realizowane – zapewnił włodarz 
gminy. – Poinformowałem państwa radnych o sprawie w chwili, kiedy sam miałem już 
większą wiedzę na ten temat.
Po dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej RM kontroli 
doraźnej dotyczącej zbadania przestrzegania obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna procedur związanych z lokowaniem i dysponowaniem środkami 
finansowymi gminy (uchwała nr 388/VIII/29/2021).  

Protokoły sesji oraz uchwały Rady Miejskiej dostępne są na:  
bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Rada Miejska/Uchwały.

Sesje i posiedzenia komisji RM można 
oglądać na platformie eSesja (esesja.tv). 
Aby wejść na powyższą stronę, wystarczy  

zeskanować kod QR.
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Absolutorium dla burmistrza
Burmistrz Konstancina-Jeziorny otrzymał od radnych absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego 
budżetu. 30 czerwca rajcy przyjęli także raport o stanie gminy oraz udzielili Kazimierzowi Jańczukowi 
wotum zaufania.

30 czerwca rajcy spotkali się tuż przed 
wakacyjną przerwą na jednej z ważniej-
szych sesji w tym roku, podczas której 
decydowali o udzieleniu absolutorium 
burmistrzowi za wykonanie ubiegłorocz-
nego budżetu.

Prezentacja raportu
Głosowanie poprzedziła prezentacja, 
a następnie dyskusja nad raportem 
o stanie gminy w 2020 r. W jej trakcie 
zarówno zwolennicy polityki burmistrza, 
jak i jej przeciwnicy mieli okazję do za-
prezentowania swoich opinii na temat 
dokumentu. Dane i informacje przedsta-
wione w raporcie przekonały większość 
radnych, którzy 12. głosami „za”, przy 1. 
głosie „przeciw” i 5. „wstrzymujących 
się” udzielili Kazimierzowi Jańczukowi 
wotum zaufania.

Większość radnych „za”
Konstancińscy rajcy pozytywnie oce-
nili także realizację ubiegłorocznego 
budżetu. Za udzieleniem absolutorium 
burmistrzowi zagłosowało 11. radnych, 
8. wstrzymało się od głosu (2 osoby były 
nieobecne na sesji). Pozytywną opinię 
o sprawozdaniu finansowym za 2020 r. 

wydała również Regionalna Izba Obra-
chunkowa. – Budżetu nie da się lepiej 
zrealizować niż zostało to zrobione. Za-
ryzykuję stwierdzeniem, że możemy być 
przykładem dla całej Polski – podkreślił 
Kazimierz Jańczuk, dziękując przy tym 
radnym za udzielone absolutorium i wo-
tum zaufania. – Jest to niezwykle ważne, 
że działalność burmistrza została przez 
państwo doceniona. Mam nadzieję, że 
grupa radnych, która tym razem wstrzy-
mała się od głosowania, w przyszłym 
roku zrewiduje swoje stanowisko i za-
głosuje pod względem merytorycznym, 
a niekoniecznie innym, tak jak – w moim 
przekonaniu – dzisiaj się to stało.

Budżet 2020 w liczbach
Jak podkreślił Kazimierz Jańczuk, re-
alizacja ubiegłorocznego budżetu była 
wzorcowa, co potwierdzają dane w spra-
wozdaniu. Dochody budżetowe w 2020 
r. wyniosły ponad 190,6 mln zł. Zostały 
wykonane na poziomie 98,13 proc. pla-
nowanej kwoty. Wysokość wydatków 
gminy Konstancin-Jeziorna ogółem wy-
niosła ponad 185,5 mln zł, w tym wy-
datki majątkowe ponad 21,2 mln zł (11 
proc. całego budżetu), a wydatki bieżące 

ponad 164,2 mln zł (89 proc. całego bu-
dżetu), co stanowiło 97,09% kwoty pla-
nowanej. Ubiegły rok gmina zamknęła 
nadwyżką w wysokości przeszło 5 mln 
zł. Interaktywne sprawozdanie z wyko-
nania budżetu w 2020 r. jest dostępne 
na stronie: konstancinjeziorna.nacoida-
mojepieniadze.pl. 

Najbardziej gospodarny samorząd na Mazowszu
Konstancin-Jeziorna ponownie znalazł się w ścisłej czołówce Rankingu Finansowego Samorządu 
Terytorialnego, tym razem za rok 2020. W kategorii gmin miejsko-wiejskich jesteśmy w Polsce wiceliderem, 
a w województwie mazowieckim – liderem. 

Agata Wilczek – przewodnicząca Rady Miejskiej 
pogratulowała burmistrzowi gminy Konstancin-

-Jeziorna Kazimierzowi Jańczukowi otrzymania 
absolutorium, fot. C. Puchniarz

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego – edycja 2020 zo-
stał przygotowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich 
we współpracy z wrocławskim Uniwersytetem Ekonomicznym. 
Kapituła złożona z niezależnych ekspertów przeanalizowała fi-
nanse wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, 
czyli 1533 gmin wiejskich, 642 gmin miejsko-wiejskich, 236 gmin 
miejskich, 66 miast na prawach powiatu oraz 314 powiatów ziem-
skich. Naukowcy zbadali ich sposób gospodarowania pieniędzmi 
korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie samo-
rządy składają do regionalnych izb obrachunkowych. Opracowując 
ranking wzięto pod uwagę siedem wskaźników: udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagro-

dzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich 
w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do do-
chodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w dochodach bieżących. Każdy z badanych podmiotów 
podlegał tym samym kryteriom, co pozwoliło na wyłonienie naj-
bardziej gospodarnych samorządów w Polsce. W kategorii gmin 
miejsko-wiejskich Konstancin-Jeziorna zajął drugie miejsce w Pol-
sce, a pierwsze w województwie mazowieckim. Z kolei ościenne 
gminy uplasowały się na pozycjach nr: 15 – Piaseczno, 65 – Tarczyn 
i 228 – Góra Kalwaria. Jeśli chodzi o gminy wiejskie, Prażmów za-
jął 64. miejsce, a Lesznowola – 408. Należy podkreślić, że jest to 
zestawienie kompleksowe i apolityczne, mierzone obiektywnymi 
wskaźnikami ekonomicznymi, które pokazuje aktualną kondycję 
finansową polskich samorządów. 
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Jesteśmy wśród liderów szczepień
Gmina Konstancin-Jeziorna jest liderem szczepień przeciw COVID-19 w powiecie piaseczyńskim. W pełni 
zaszczepionych jest już 62,6 proc. mieszkańców, czyli ponad 15,4 tys. osób. Niestety, to wciąż za mało, aby 
osiągnąć odporność populacyjną. Dlatego cały czas zachęcamy do szczepień. Punkty czekają na 
wszystkich chętnych.

Według statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, w gmi-
nie Konstancin-Jeziorna w pełni zaszczepionych zostało już 15 437 
na 24 621 mieszkańców – 62,6 proc. populacji (dane z 3 września 
2021 r.). To wynik, który plasuje nas na 9 miejscu w ogólnopolskim 
rankingu. Na Mazowszu plasujemy się na piątej pozycji, a w powiecie 
piaseczyńskim – na pierwszej. Wyprzedzamy gminy: Piaseczno (62,1 
proc.), Lesznowolę (61,6 proc.), Górę Kalwarię (55,1 proc.), Prażmów 
(55,0 proc.) i Tarczyn (53,4 proc.).

Jedna dawka
Przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło dotychczas 16 045 
mieszkańców (65,2 proc.). Najchętniej szczepią się osoby między 40 
a 59 rokiem życia – jest ich już ponad 5,4 tys. oraz dorośli w wieku 
20–39 lat – 3 545 osób. Liczną grupę stanowią też seniorzy: 60–69 
lat – 2 845 osoby oraz 70+ lat – 2 932 osób. Niestety, na przeciw-
nym krańcu jest młodzież. Do tej pory z grupy wiekowej 12–19 lat 
zaszczepionych, minimum 1 dawką zostało, 1 229 osób. Szczegółowe 
dane dostępne są na stronie www.gov.pl/szczepimysie w zakładce: 
Szczepienia w gminach.

Punkty szczepień
Punkty cały czas czekają na wszystkich chętnych, którzy jeszcze 
nie przystąpili do szczepień przeciw COVID-19. Nasz cel to odpor-
ność zbiorowa, czyli minimum 67 proc. zaszczepionej społeczności 
i powrót do normalności. W gminie Konstancin-Jeziorna działa 8 
punktów szczepień. Są to:

  Przychodnia Rejonowa nr 1 Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
(ul. Warecka 15A, tel.: 22 756 46 93); 

  Przychodnia Rejonowa nr 2 SPZZOZ – filia  
(ul. Pocztowa 6, tel.: 22 756 43 09); 

  Wiejski Ośrodek Zdrowia SPZZOZ w Słomczynie – filia  
(ul. Wilanowska 277, tel.: 22 754 43 61); 

  Wiejski Ośrodek Zdrowia SPZZOZ w Opaczy – filia  
(Opacz 8, tel.: 22 754 31 70).

  Medvita Konstancin (ul. A. Walentynowicz 24, tel.: 502 390 
220); 

  Grapa Medica (al. Wojska Polskiego 4, tel.: 22 717 40 03); 
  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer  
(ul. Wierzejewskiego 12, tel.: 603 777 678); 

  Przychodnia Konstancin (ul. Warszawska 22, tel.: 666 079 426). 
 
Zachęcamy do szczepień
Warto się zaszczepić przeciwko COVID-19 przede wszystkim dla 
własnego zdrowia, ale to też odpowiedzialność za innych. Przy 
okazji można wygrać atrakcyjne nagrody w loterii szczepionko-
wej. Na bonusy mogą liczyć także samorządy, dla których prze-
widziano dwa konkursy. Pierwszy to „Gmina na medal”. Nagrodą 
w nim jest 100 tys. zł dla pierwszych 500 gmin w Polsce, które 
osiągną minimum 67 proc. poziom wyszczepienia. Z kolei w kon-
kursie „Najbardziej odporna gmina” małe, średnie i duże gminy 
otrzymają po milion złotych za największy odsetek zaszczepionych 
mieszkańców. Do gminy, która uplasuje się na pierwszym miejscu 
w kraju trafi 2 mln zł.

Infolinia i bezpłatny transport
Cały czas działa gminna infolinia, gdzie udzielane są aktualne 
i rzetelne informacje na temat szczepień przeciw COVID-19 w gmi-
nie Konstancin-Jeziorna. Ponadto pod numerem telefonu 22 484 
23 36 zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy gminy – osoby 
starsze oraz niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub 
odpowiednio I grupę z wymienionymi wyżej schorzeniami – mogą 
zgłaszać chęć skorzystania ze zorganizowanego przez Urząd Miasta 
i Gminy bezpłatnego transportu do punktu szczepień. Infolinia 
czynna jest w dni robocze w godz. 8.00–18.00.  

Szczepienia to jedyny znany obecnie, skuteczny sposób na walkę z pandemią COVID-19, fot. UMiG
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Nowy nabytek ZGK
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie- 
-Jeziornie wzbogacił się o nowy sprzęt – minitraktor 
do m.in. płużenia i koszenia.

ZGK sukcesywnie kupuje sprzęt do utrzymania porządku 
i czystości w mieście. Ostatni jego nabytek to miniciągnik 
komunalny Kubota B1241 z napędem 4x4 o mocy 24 KM. 
Pojazd wyposażony jest w klimatyzowaną kabinę i może 
być dozbrajany w różne dodatkowe narzędzia. W okresie 
zimowym będzie on wykorzystywany do płużenia oraz 
posypywania jezdni i chodników. Natomiast w okresie 
wiosenno-letnim – do koszenia traw i zamiatania. Koszt 
zakupu, sfinansowanego ze środków zakładu, wyniósł ok. 
67,6 tys. zł.

Linia 200 wróciła na trasę
Na komunikacyjną mapę gminy Konstancina-Jeziorny, 
po ponad rocznej przerwie, wróciła linia 200. 
Mieszkańcy znów mogą bez przesiadek dojechać do 
Dworca Centralnego.

Linia 200, wcześniej 700, została uruchomiona kilka-
naście lat temu z myślą o pacjentach dojeżdżających 
z Warszawy do Centrum Kompleksowej Rehabilitacji 
oraz Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer 
w Konstancinie-Jeziornie. Chętnie korzystali z niej 
także mieszkańcy, którzy „dwusetką” mogli bez prze-
siadek dostać się do centrum stolicy. Jej funkcjono-
wanie Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 
wstrzymał na początku 2020 r. Wszystko przez ogra-
niczenia związane z COVID-19 oraz niewielką liczbę 
pasażerów korzystających z tej trasy. Teraz linia 200 
wróciła na komunikacyjną mapę gminy. Od 1 września 
autobusy kursują 8 razy dziennie w dni powszednie 
oraz 7 – w weekendy i święta.  Rozkład jazdy dostępny 
jest na stronie: www.wtp.waw.pl.

Jeden wspólny przetarg na „elki”
Zamiast kilku różnych przetargów – jeden. Zarząd Transportu 
Miejskiego w Warszawie chce wyłonić przewoźnika, który 
od 1 grudnia będzie całościowo obsługiwał linie L na terenie 
kilku gmin, w tym gminy Konstancina-Jeziorny.

Wspólny przetarg nieograniczony na przewozy wykony-
wane w ramach lokalnego transportu zbiorowego na li-
niach L został ogłoszony 18 sierpnia. Było to możliwe 
dzięki porozumieniu 23 podwarszawskich samorządów 
z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie. Cel jest 
jeden – uzyskać lepszą cenę usługi, a tym samym obniżyć 
koszty ponoszone przez gminy. Zamówienie zostało po-
dzielone na pięć części, obejmujących aż 19 miast i gmin. 
Jedna z nich dotyczy Konstancina-Jeziorny i działających 
na jej terenie linii autobusowych L14, L15, L16, L21, L28 
i L42. Przewoźnik, który zdobędzie ten kontrakt, będzie 
obsługiwał także „elki” w gminach Góra Kalwaria, Lesz-
nowola i Piaseczno. Łącznie to ponad 7,4 mln wozokilo-
metrów. Termin składania ofert mija 22 września. Jeśli 
wszystko pójdzie po myśli ZTM, nowi operatorzy roz-
poczną obsługę linii od 1 grudnia 2021 r. Usługa ma być 
świadczona do 30 listopada 2024 r. 

Krótsza trasa linii lokalnej L16 
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku drogi Okrzeszyn–Kępa 
Okrzewska skróciła trasę linii lokalnej L16. Zmiany obowiązują od 10 
sierpnia do odwołania.  

Ruszył etap pierwszy budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w sołectwach 
położonych w północno–wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna. Obec-
nie prace prowadzone są na drodze powiatowej nr 2802W – na odcinku 
Okrzeszyn–Kępa Okrzewska, który został tymczasowo wyłączony z ruchu. 
W związku z tym skróceniu uległa trasa autobusu linii lokalnej L16. Od 10 
sierpnia wozi on pasażerów od przystanku Czarnów 01 do przystanku Bie-
lawa-Pętla 01. Wyłączone z użytkowania zostały przystanki:  Bielawa-OSP 4,  
Okrzewska I 01,  Obórki 01,  Obórki-Wał 01,  Kępa Oborska I 01, Kępa Oborska 
II 01,  Okrzeszyn II 01,  Okrzeszyn 01,  Kępa Okrzewska 01 oraz Kępa Okrzew-
ska-Cmentarz 01. Zmiany obowiązują do odwołania. Za utrudnienia 
przepraszamy.

Nowa radna w Radzie Miejskiej 
Dorota Zarzycka zastąpiła w Radzie Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna Huberta Meronka, który 
zrezygnował z zasiadania w niej. 

Konstancińska Rada Miejska znowu obraduje 
w pełnym składzie. 30 czerwca miejsce Huberta 
Meronka, który w kwietniu zrzekł się mandatu 
radnego, oficjalnie zajęła Dorota Zarzycka z klubu 
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. 
Stało się tak, bo w wyborach samorządowych 
w 2018 r. uzyskała ona kolejno największą liczbę 
głosów – 133, nie utraciła prawa wybieralności 
oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia 
mandatu. Nowa radna złożyła ślubowanie 

podczas 28. sesji. Dorota Zarzycka jest radną 
w okręgu nr 1, który obejmuje m.in. Czarnów i wy-
brane ulice w Konstancinie-Jeziornie. – Zależy mi 
przede wszystkim na zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego i rozwoju potencjału uzdrowisko-
wo-wypoczynkowego naszej gminy – podkreśla 
Dorota Zarzycka. – Wierzę, że jest to droga do 
zwiększenia ilości osób przebywających w kon-
stancińskich sanatoriach, a tym samym do roz-
woju lokalnych biznesów. Radna zamierza działać 
w dwóch komisjach – uzdrowiskowej, zdrowia 
i opieki społecznej oraz rolnictwa i ochrony śro-
dowiska. Zawodowo Dorota Zarzycka jest pra-
cownikiem biurowym w firmie produkującej 
żywność.
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Hugonówka już z nowym dachem,
w amfiteatrze remont jeszcze trwa 
Zakończył się remont dachu na siedzibie Konstancińskiego 
Domu Kultury. Z kolei do końca października potrwają 
jeszcze prace w amfiteatrze, gdzie uszczelniana jest jego 
podziemna kondygnacja.  

Prace na Hugonówce prowadziła firma TMB Maat z Józefowa. 
Ich zakres obejmował m.in. całkowitą wymianę pokrycia da-
chowego oraz wykonanie obróbek blacharskich i wentylacji. 
Remont zakończył się kilkanaście dni przed terminem. Jego 
koszt wyniósł ponad 319,4 tys. zł. Cały czas trwa natomiast 
remont w konstancińskim amfiteatrze, w którym uszczelniana 
jest podziemna kondygnacja. Ma to zapobiec przesiąkaniu przez 
mury wód gruntowych i zalewaniu piwnicy budynku. Tutaj ro-
boty mają potrwać do 28 października br., a prowadzi je firma 
MR Partner z Warszawy, wyłoniona w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Zawarty z gminą Konstancin-Jeziorna 
kontrakt opiewa na ponad 381 tys. zł. 

Nowe ogrzewanie w budynkach komunalnych
Budynki komunalne przy ul. Królewskiej 13 i Królewskiej 13A w Konstancinie- 
-Jeziornie będą ogrzewane gazem. Trwają właśnie prace remontowe związane  
z montażem nowej instalacji grzewczej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w kolejnych lokalach komunalnych 
wymienia istniejące źródła ciepła – piece na paliwo stałe – na ekologiczne. Tym razem prace 
modernizacyjne prowadzone są przy ulicy Królewskiej 13 i 13A. Gazem ogrzewanych będzie 
7 lokali mieszkalnych. Remonty rozpoczęły się pod koniec lipca i potrwają do 26 października. 
Obejmują m.in. budowę wewnętrznej instalacji gazowej, systemu do odprowadzania spalin 
oraz instalacji grzewczej. Ich koszt to ponad 292 tys. zł. – Ogrzewanie jest wymieniane 
sukcesywnie – mówi Edward Skrażyński, dyrektor zakładu. – W zależności od uwarunkowań 
technicznych i dostępności infrastruktury jest ono przerabiane na gazowe lub  elektryczne. 
Łącznie w tym roku ZGK wymieni instalacje w dziesięciu lokalach komunalnych. Całość fi-
nansowana jest z budżetu jednostki.

Nowy chodnik przy 
ul. Bielawskiej
Piesi mogą już korzystać z no-
wego chodnika na ul. Bielawskiej 
w Konstancinie-Jeziornie. Na od-
cinku od posesji nr 5 do przejazdu 
kolejowego stare, wysłużone 
płyty zastąpiła kostka brukowa.
Koniec chodzenia po nierównych 
płytach. Zakończył się remont 
chodnika po północnej stronie 
ul. Bielawskiej w Konstancinie-
-Jeziornie. W trakcie prac – na 
odcinku od posesji nr 5 do prze-
jazdu kolejowego – zerwano 
starą, już zniszczoną nawierzch-
nię i ułożono nową, z kostki bru-
kowej. Zostały również wykonane 
podjazdy do posesji oraz nowy 
peron autobusowy dla przy-
stanku Południowa 02. Dzięki 
temu okolica zyskała na estetyce. 
Wykonawcą robót była firma 
Bruk-Bud z Poświętnego, a wyko-
nano je w ramach umowy na bie-
żące utrzymanie gminnych dróg.

Wodociąg i kanalizacja w kolejnych miejscach
Wodociąg i kanalizacja w Słomczynie – pomiędzy ul. Wiślaną a drogą wojewódzka nr 724 – są już 
gotowe. Teraz czas na budowę sieci w sołectwach położonych w północno-wschodniej części 
gminy Konstancin-Jeziorna.

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej na działce drogowej łączącej ul. Wiślaną 
z drogą wojewódzką nr 724 w Słomczynie. Wyko-
nawcą robót była firma Sławomir Dymowski 
IBF z Warszawy. Koszt zadania to ponad 336,8 
tys. zł. Obecnie trwają procedury związane 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
Ponadto w sierpniu ruszył pierwszy etap 
budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w so-
łectwach położonych w północno-
-wschodniej części gminy. Tutaj prace 
zostały podzielone na dwie części: pierw-
sza obejmuje teren Bielawy i Okrzeszyna 
(koszt ponad 4 mln zł), druga – Okrzeszyna 
i Kępy Okrzewskiej (ok. 3,4 mln zł). Również 
w tym przypadku wykonawcą jest wyżej wymie-
niona firma z Warszawy. Całość ma być gotowa 
w lipcu 2022 r.
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Zostało coraz mniej czasu
To już ostatnie tygodnie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Osoby, które jeszcze 
nie wzięły w nim udziału mają na to czas do 30 września. Za jego zlekceważenie przewidziano kary 
– grzywnę do 5 tys. zł.

Pierwszy spis powszechny odbył się w Pol-
sce równo 100 lat temu. Zarówno wtedy, jak 
i dziś celem spisu było i jest takie poznanie 
sytuacji polskiego społeczeństwa, aby móc 
prowadzić skuteczne działania wspierające 
jego rozwój. Każdy ma oczywiście prawo 
do wątpliwości i nie ma nic złego w sta-
wianiu pytań o sensowność i legalność Na-
rodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021. Należy jednak podejść do 
tego poważnie i rzetelnie, a nie opierać się 
na sensacyjnych opiniach internetowych 
anonimów.

Bądź świadomym obywatelem
Internet jest kopalnią wiedzy i informacji, ale 
trzeba umieć z niego korzystać, aby nie dać 
się zmanipulować nieprawdziwym, fałszy-
wym wiadomościom. Jeśli szukasz informa-
cji o spisie powszechnym, wybieraj rzetelne 
źródła. Takim jest strona internetowa spis.
gov.pl, tam można sprawdzić tożsamość 
rachmistrza, przejrzeć aktualności oraz 
dział poświęcony najczęściej zadawanym 
pytaniom. Informacji szukaj też pod adre-
sem www.konstancinjeziorna.pl. W Inter-
necie i mediach społecznościowych trafisz 
zapewne na opinie straszące inwigilacją 
czy rzekomo nielegalną ingerencją w pry-
watność. Czytając takie twierdzenia zasta-
nów się jednak, czy ktoś nie robi tego tylko 
po to, żeby się Twoim kosztem wypromować, 
zwiększyć ruch na swojej stronie lub szerzyć 
wśród Polaków świadomą dezinformację.

Czytaj przepisy, a nie opinie
System zbierania danych statystycznych, 
czyli statystyka publiczna, ma pełne prawo 
do zadawania pytań zawartych w formula-
rzu spisowym na podstawie ustawy o Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021. Informacje zbierane w spi-
sach powszechnych są też wyłączone z obo-
wiązywania przepisów RODO. W przypadku 
tematów objętych szczególną ochroną (stan 
zdrowia, wyznawana religia czy związki nie-
sformalizowane) możemy wybrać opcję „Nie 
chcę odpowiadać na to pytanie”. Warto jed-
nak również i w tych pytaniach podawać 
zgodną z rzeczywistością odpowiedź. Te 
informacje będą w pełni bezpieczne i ano-
nimowe.

Nikt nie pozna Twoich danych
Jednostkowe informacje o Tobie nie będą 
przekazywane jakiejkolwiek instytucji czy 
osobie. Wszystkich pracowników staty-
styki publicznej obowiązuje tajemnica sta-
tystyczna, za której złamanie grozi kara 
pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli dane 
zostaną przekazane celowo i dla zysku, za-
grożone jest to karą pozbawienia wolności 
do lat 5. Tajemnica statystyczna jeszcze ni-
gdy w historii nie została złamana. Znane są 
przypadki, kiedy prezesi Głównego Urzędu 
Statystycznego płacili kary za odmowę 
przekazania danych jednostkowych orga-
nom ścigania czy innym urzędom. To, co jest 
przekazywane na zewnątrz i udostępniane, 
to wartości uogólnione w postaci wskaź-
ników, sum i średnich. Wszystkie informa-
cje pochodzące z NSP 2021 będą zapisane 
na serwerach zlokalizowanych w Polsce, zaś 
oprogramowanie spisowe tworzyli wyłącz-
nie pracownicy Centrum Informatyki Sta-
tystycznej.

Twój udział naprawdę się liczy
Osoby, które negują potrzebę przeprowa-
dzania spisu powszechnego powinny sobie 
zadać pytanie, co byłoby, gdyby go nie orga-
nizowano. Jak mogłoby funkcjonować nasze 
państwo bez wiedzy o tym, ile osób w nim 
mieszka, jak wyglądają nasze rodziny czy 
w jakich warunkach mieszkamy? Rządzący 
na poziomie kraju czy gminy, bez względu 

na to, jaką partię reprezentują, korzystają 
z informacji uzyskanych w spisie przez ko-
lejne 10 lat. Na ich podstawie będą dzielić 
środki finansowe i podejmować decyzje ma-
jące wpływ na życie każdego z nas.

Spis nie prześwietla majątku
Nie jest prawdą, że w spisie są pytania 
o majątek, zarobki, konto bankowe, posia-
dane działki, samochody czy kosztowno-
ści. Można to łatwo sprawdzić na stronie 
spis.gov.pl w wykazie pytań lub podczas 
spisu. Informacji spisowych nie da się więc 
wykorzystać do planowania jakichkolwiek 

Spisz się z naszą pomocą!
Dyżury rachmistrzów i członków  
Gminnego Biura Spisowego:

  9 września w godz. 14.00–19.00 
Dom Ludowy w Cieciszewie 
 (Cieciszew 67A);

  13 września w godz. 14.00–19.00 
Remiza OSP w Gassach (Gassy 13E);

  14 września w godz. 14.00–19.00 
Dom Ludowy w Bielawie  
(ul. Wspólna 13);

  16 września w godz. 13.00–17.00 
Biblioteka Publiczna – filia  
 Skolimów (ul. Moniuszki 22B);

   20 września w godz. 14.00–19.00 
Dom Ludowy  (Kępa Okrzewska 27).

W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna działa punkt spisowy. Zapraszamy, szczególnie 
seniorów, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 , fot. A. Jarzębska-Isio
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nowych podatków. Statystyka publiczna 
nie interesuje się też legalnością pobytu 
obcokrajowców. Mieszkający w Polsce cu-
dzoziemcy nie mają w związku ze spisem 
powodów do obaw i powinni wypełnić jak 
najszybciej ten obowiązek. Jeśli podczas 
wywiadu padną pytania o majątek danej 
osoby lub status pobytu obcokrajowca 
w Polsce, znaczy to, że rachmistrz prze-
kroczył swoje uprawnienia lub rozmowa 
jest prowadzona z nieuprawnioną osobą.

Spis zajmie Ci tylko 10 minut
Spis jest naprawdę łatwy. Spokojne wy-
pełnienie formularza zajmuje średnio od 
10 do 15 minut. Możesz to zrobić przez 
komputer, telefon lub podczas bezpo-
średniej rozmowy z rachmistrzem. Po-
może ci w tym rachmistrz lub urzędnik 
Gminnego Biura Spisowego. Wybierz me-
todę najlepszą dla siebie:

  Internet i formularz, który dostępny jest 
na stronie spis.gov.pl.

  Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę z urzęd-
nikiem Urzędu Statystycznego.
  Punkt spisowy w Urzędzie Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Pia-
seczyńska 77) i spisanie się z pomocą 
urzędnika.
  Rozmowę telefoniczną z rachmistrzem 
spisowym.

  Bezpośrednią rozmowę z rachmistrzem.
Pamiętaj, że udzielonych i zatwierdzonych 
odpowiedzi nie można już poprawiać. Dla-
tego przez te kilka minut spisu skoncen-
truj się tylko na tym zadaniu.

Zaufaj rachmistrzowi
Rachmistrzowie to nie oszuści. Ich praca 
polega na tym, żeby docierać do osób, 
które z jakichś powodów nie wypełniły 
obowiązku spisowego i im pomóc. Mogą 
jednak zdarzyć się przypadki podszy-
wania się pod rachmistrza, zawsze więc 
trzeba zachować ostrożność. Jeśli masz 
obawy przed rozmową z rachmistrzem, 
zweryfikuj jego tożsamość:

  na stronie spis.gov.pl, w zakładce: 
Sprawdź tożsamość rachmistrza;
  poprzez infolinię statystyczną pod nr. 
tel. 22 279 99 99;

  kontaktując się z Gminnym Biurem Spi-
sowym.

Ważne! Rachmistrz zawsze dzwoni z nr. 
tel.: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze 
względu na skalę przedsięwzięcia oraz 
liczbę połączeń z tych numerów niektóre 
telefony mogą wskazywać te numery jako 
zagrożenie lub spam. Jeśli zadzwoni jeden 
z dwóch wspomnianych numerów, odbierz 
połączenie bez obaw. Spis ze wsparciem 
rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to 
on poprowadzi nas po całym formularzu 
spisowym. Jeśli mamy jakieś wątpliwości 
co do treści pytań, możemy od razu po-
prosić rachmistrza o wyjaśnienie. Pomoc 
rachmistrza jest szczególnie przydatna 
w przypadku osób, które nie czują się zbyt 
pewnie używając komputera i Internetu. 
Formularz spisowy jest bowiem dostępny 
wyłącznie w formie elektronicznej – jeśli 
nie umiemy się spisać samodzielnie, na-
leży bezwzględnie skorzystać z pomocy 
rachmistrza.

Oszczędzisz swój czas
Ze wsparcia rachmistrza powinny też sko-
rzystać te osoby, które cierpią na chroniczny 
brak wolnego czasu. Z dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że pośpiech i niedo-
kładnie czytanie treści pytań na formula-
rzu spisowym są najczęstszą przyczyną 
pomyłek popełnianych przy jego wypeł-
nianiu. W praktyce skutkuje to dodatko-

wymi telefonami na infolinię spisową 
i próbą poprawy błędnych zapisów za po-
średnictwem konsultanta. Przeszkolony 
rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie 
przez pytania spisowe, przeczyta je do-
kładnie wraz z odpowiedziami, wyjaśni 
wątpliwości, zaznaczy za nas odpowiedzi. 
Co więcej, odbierając telefon od rachmi-
strza i spisując się z jego pomocą nie po-
nosimy kosztów rozmowy. Możemy zatem 
bez pośpiechu wypełnić formularz i pytać 
rachmistrza o wszystko, co sprawia nam 
problem.

Nie czekaj na ostatnią chwilę
Nie jest prawdą, że we wrześniu każdy 
będzie mógł wygodnie spisać się sam 
lub przez telefon. Może się bowiem oka-
zać, że osób, które zostawiły sobie spis 
na ostatnią chwilę, jest na tyle dużo, 
że dostępność rachmistrzów i konsultan-
tów telefonicznych może być ograniczona. 
Będzie wprawdzie funkcjonować samospis 
internetowy, ale w tym przypadku nie mo-
żemy już liczyć na wsparcie rachmistrza 
i z wszystkimi wątpliwościami będziemy 
musieli poradzić sobie sami. Pamiętaj też, 
że jeśli skontaktuje się z Tobą rachmistrz 
– osobiście lub telefonicznie – nie możesz 
mu odmówić rozmowy i musisz się spisać 
od razu.

Grzywna za odmowę
Ustawa o statystyce publicznej w art. 57 
jasno określa, że kto wbrew obowiązkowi 
odmawia udzielenia informacji w spisie 
powszechnym lub innym badaniu staty-
stycznym podlega grzywnie. Jej wysokość 
każdorazowo określa sąd w odrębnym po-
stępowaniu administracyjnym i może ona 
sięgnąć nawet 5 tys. zł. 

Gminny punkt spisowy
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 zapraszamy do punktu spisowego w Urzędzie Miasta 
i Gminy (ul. Piaseczyńska 77). Członkowie GBS pomogą w wypełnieniu formularza spisowego przez 
Internet. W dniach 27–30 września punkt będzie czynny codziennie w godz. 9.00–19.00. Ważne! Ze 
względu na sytuację epidemiczną termin wizyty należy wcześniej ustalić – dzwoniąc pod nr 22 484 
23 10. Wybierając się na dyżur lub do urzędu pamiętajmy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego 
oraz numerów PESEL osób zamieszkujących pod danym adresem.
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Dzieje się na gminnych drogach

Czarnieckiego z nową nawierzchnią
Zakończyły się prace budowlane na ul. Czarnieckiego w Konstancinie- 
-Jeziornie. Na odcinku od ul. Potulickich w kierunku południowym 
zmodernizowano instalację kanalizacyjną i wodociągową, położono też 
nową nawierzchnię.

Przebudowa ul. Czarnieckiego to kolejna inwestycja drogowa zrealizowana przez konstan-
ciński samorząd. Na odcinku ponad 250 metrów – od ul. Potulickich w kierunku południo-
wym – jezdnia zyskała nową nawierzchnię z kostki brukowej. W ramach zadania została 
również przebudowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Z myślą o mieszkańcach 
powstało też 18 miejsc postojowych, zlokalizowanych wzdłuż posesji i zielonych poboczy. 
Całość oświetla energooszczędne oświetlenie uliczne. Wykonawcą robót była firma EVE 
Mateusz Niemczuk. Wartość inwestycji to blisko 500 tys. zł. 

Na drogach gminnych praca wre. Nowe oblicze zyskają m.in. ul. Mostowa, fragment ul. Elektrycznej oraz 
ul. Piasta. Powstaje także łącznik między ul. Rycerską a ul. Wojewódzką. 

Gmina Konstancin-Jeziorna systematycznie 
poprawia infrastrukturę drogową. W lipcu 
i sierpniu samorząd podpisał kolejne umowy 
z wykonawcami, wyłonionymi w postępowa-
niach o udzielenie zamówienia publicznego, 
na ich modernizację lub budowę. Końcowy 
efekt inwestycji zobaczymy najpóźniej do 
końca tego roku. 

Ulica Elektryczna
Elektryczna jest rozbudowywana na od-
cinku 235 m – od skrzyżowania z ul. Górną 
i ul. Szkolną. O kontrakt ubiegało się trzech 
wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę 
w przetargu nieograniczonym złożyła firma 
Cermat-Prodbet z Prac Dużych, z którą  
5 sierpnia gmina podpisała umowę. Ulica 
zyska nawierzchnię z kostki brukowej, od-
wodnienie oraz oświetlenie. Koszt prac to 
690 tys. zł. 

Ulice Mostowa i Przebieg
Przebudowa czeka także ul. Mostową, wraz 
z rozbudową istniejącej w niej oraz w ul. 
Przebieg infrastruktury technicznej. O kon-
trakt ubiegały się cztery firmy. Ostatecz-
nie trafił on do spółki Mrozek z Warszawy. 
Umowę z wykonawcą podpisano 30 lipca. 
Za kwotę ponad 1 mln zł zostanie m.in. po-
łożona nawierzchnia z kostki brukowej. Po-
wstanie też chodnik po jednej stronie ulicy 
oraz oświetlenie ledowe. 

Budowa drogi
Rozpoczęła się już budowa drogi pomiędzy 
ul. Wojewódzką a ul. Rycerską. W postępo-

waniu o udzielenie zamówienia publicznego 
wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę ok. 
900 tys. zł. Złożyła ją firma Cermat-Prodbet 
z Prac Dużych. W ramach umowy – podpi-
sanej 5 sierpnia – powstanie ulica z kostki 
brukowej oraz chodnik po jej obu stronach, 
a także 49 miejsc postojowych, w tym 3 dla 
osób z niepełnosprawnościami. Będą one 
zlokalizowane w pobliżu Szkoły Podstawo-
wej nr 1 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Całość oświetlą stylizowane na zabytkowe 
latarnie z energooszczędnymi oprawami LED. 

Ulica Piasta
W trakcie modernizacji jest również 420-me-
trowy odcinek ul. Piasta – od skrzyżowania 
z ul. Stefana Żeromskiego do ul. Jagielloń-
skiej. Tutaj przebudowana zostanie też kana-

lizacja sanitarna, wodociąg oraz oświetlenie 
uliczne. Wartość umowy to ponad 1,3 mln zł.

Obórki i ulica Wagarowa
Nową nawierzchnię otrzyma także 375-me-
trowy odcinek drogi gruntowej w Obórkach 
– obecną, wykonaną z kruszywa, zastąpi 
asfalt. 27 sierpnia gmina podpisała umowę 
z wykonawcą, którym jest firma Fal-Bruk. 
Koszt modernizacji drogi wyniesie ponad 
190 tys. zł. W planach jest także budowa ul. 
Wagarowej w Konstancinie-Jeziornie, wraz  
z miejscami postojowymi. Obecnie przygo-
towywana jest dokumentacja projektowa. 
W kolejnym etapie zostanie ogłoszony prze-
targ, który wyłoni wykonawcę inwestycji.  
W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 
1 mln zł. 

Przy ulicy stanęły dekoracyjne latarnie,   
z energooszczędnymi oprawami LED, fot. UMiG

Trwa przebudowa m.in. ul. Piasta, prace na niej idą pełną parą,  
fot. J. Żebrowska
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Dla gminy i jej mieszkańców
Blisko 200 tys. zł pozyskał samorząd Konstancina-Jeziorny z budżetu Mazowsza. To pieniądze dla gminy 
i jej mieszkańców. Dzięki dotacjom możliwy będzie m.in. zakup nowoczesnego sprzętu do ratownictwa 
drogowego, modernizacja drogi w Obórkach czy budowa monitoringu w Kawęczynku.

Samorząd województwa mazowieckiego przyznał kolejne środki 
na realizację kilkuset przedsięwzięć w subregionie warszawskim 
zachodnim. Pod koniec czerwca wicemarszałek Wiesław Raboszuk 
podpisał umowy z beneficjentami. Była wśród nich także gmina 
Konstancin-Jeziorna, którą reprezentowali pierwszy zastępca bur-
mistrza Ryszard Machałek i zastępca skarbnika Katarzyna Żuber. 
Z budżetu Mazowsza trafi do nas łącznie niespełna 200 tys. zł.

Na aktywizację sołectw
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Ma-
zowsze 2021 gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dotację w łącznej 
wysokości ponad 19,4 tys. zł. Fundusze zostaną przeznaczone 
na realizację dwóch projektów służących lokalnej społeczności. 
W Kawęczynku powstanie monitoring wizyjny, który będzie skła-
dał się z trzech kamer umieszczonych w newralgicznych punktach 
sołectwa. Koszt wsparcia to 10 tys. zł, gmina dołoży do tego 20 
tys. zł z własnego budżetu. Odrobinę mniej, bo 9453 zł udało się 
pozyskać na rozbudowę oświetlenia drogowego w Kępie Obor-
skiej. Zadanie obejmuje montaż m.in. linii elektroenergetycznej 
i czterech słupów z energooszczędnymi oprawami LED. W tym 
przypadku wkład własny gminy wynosi ponad 18,9 tys. zł.

Sprzęt dla strażaków ochotników
Dzięki wsparciu samorządu województwa możliwe będzie dopo-
sażenie dwóch gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego i dro-
gowego. Nowoczesne narzędzia hydrauliczne trafią do Bielawy 
(nożyco-rozpieracz) i Słomczyna (rozpieracz kolumnowy). Łączna 
wartość dofinansowania w tym przypadku wyniosła 30 450 zł. 
Drugie tyle – 30 453 zł – dołoży gmina.

Na ochronę powietrza
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Po-
wietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 gmina otrzyma 24 tys. zł. 
Dzięki dofinansowaniu magistrat będzie mógł wynająć apara-
turę pomiarową do badania składu dymu i powietrza. Umożliwi 

ona szybkie wykrycie źródeł emisji m.in. pyłów zawieszonych PM 
10 i PM 2,5 oraz gazów zawierających trujące związki, a z uwagi 
na możliwość jej przemieszczania – szybszą i łatwiejszą lokalizację 
źródła zanieczyszczenia. Całkowita wartość projektu to 48 tys. zł.

Dla działkowców
Dzięki środkom z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Dział-
kowców możliwa będzie natomiast przebudowa sieci elektrycznej 
w alejkach Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Papirus 1” przy ul. 
Literatów w Konstancinie-Jeziornie. Zakres zadania obejmuje m.in. 
wymianę wyeksploatowanych skrzynek elektrycznych oraz złączy 
kablowych głównych i końcowych znajdujących się w alejkach. 
Wartość przedsięwzięcia to 25 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowi 
wkład własny gminy, 5 tys. zł – ogrodu działkowego, a 10 tys. zł 
to wojewódzka dotacja.

Modernizacja drogi w Obórkach
Konstanciński samorząd otrzymał także dofinansowanie, w kwo-
cie 115 tys. zł, do modernizacji drogi nr 137 w Obórkach, która 
stanowi dojazd do działek rolnych. Całkowity koszt tej inwestycji 
wyniesie ponad 294 tys. zł. 

 W imieniu gminy Konstancin-Jeziorna umowę z samorządem województwa 
mazowieckiego podpisali Ryszard Machałek (trzeci z prawej) i Katarzyna 

Żuber, fot. Urząd Marszałkowski

Gminny żłobek z dofinansowaniem
Kolejne dofinansowanie dla Konstancina-Jeziorny. Tym razem samorząd 
otrzymał 72 tys. zł w ramach programu Maluch+. 

Umowę podpisali Dariusz Zieliński (z prawej) 
i Sylwester Dąbrowski, fot. K. Żuber

Maluch+ to rządowy program, który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3. W jego ramach gmina Konstancin-Jeziorna pozyskała 72 tys. zł dofinansowania 
na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem w 2021 r. Gminnego Żłobka nr 1. Pie-
niądze zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla personelu, koszty dostawy mediów  
i utrzymanie czystości w placówce, do której uczęszcza 75 maluchów. 31 sierpnia w Ma-
zowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy  
z pierwszym wojewodą mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim. Gminę Konstancin-Jeziorna 
reprezentował Dariusz Zieliński – drugi zastępca burmistrza. 
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 Wykaz wybranych umów zawartych przez gminę Konstancin-Jeziorna  

Data  
podpisania Wykonawca Przedmiot umowy

Kwota 
brutto  
(w zł)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

16.07.2021 ANTARES Dominik Matusiak Archiwizacja dokumentów stanowiących zasób archiwum Urzędu Miasta i Gminy 36 000,00

23.12.2020 Polski Koncern Naftowy 
Orlen Spółka Akcyjna Bezgotówkowa sprzedaż paliw i produktów poza paliwowych dla UMiG 9 006,52

15.12.2020 Kama Biurostyl Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa papieru i artykułów do urządzeń drukujących  
oraz materiałów piśmiennych i biurowych 51 413,95

15.12.2020 SIGMA Joanna Rąpała Sukcesywna dostawa tonerów, tuszy oraz bębnów do urządzeń drukujących 99 746,14

31.03.2021 Mazowieckie Sieci  
Światłowodowe Sp. z o.o. Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 12 000,00

15.12.2020 Kama Biurostyl Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa środków czystości 36 035,46
10.12.2020 Securitypol Sp. z o.o. Ochrona fizyczna i monitoring ratusza 136 972,80
15.12.2020 Lekaro Jolanta Zagórska Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ratusza 37 182,24
15.12.2020 Garmond Press S.A. Dostawa prasy do Urzędu Miasta i Gminy 17 191,90

Od dostawy papieru i środków czystości, przez usługę dowozu dzieci do gminnych szkół, po 
wielomilionowe roboty budowlane. Burmistrz Konstancina-Jeziorny codziennie podpisuje kilkadziesiąt 
różnych umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem samorządu gminnego. 

W tym roku gmina Konstancin-Jeziorna 
zaplanowała wydatki na kwotę prawie 
217 mln zł, z czego blisko 184 mln zł (85 
proc. całego budżetu) stanowią wydatki 
bieżące, a ponad 33 mln zł (15 proc. bu-
dżetu) – majątkowe. Pod tymi liczbami 
kryją się setki umów i zamówień, które 
każdego dnia podpisuje burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk, a które są związane z funk-
cjonowaniem samorządu. Wszystkie środki 
są wydatkowane zgodnie z przyjętym przez 
Radę Miejską budżetem gminy, a sposób 
wyboru wykonawcy dostawy, usługi czy 
roboty budowlanej uzależniony jest od 
wartości szacunkowej przedmiotu zamó-
wienia. Reguluje to ustawa z 11 września 
2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych.  
I tak dla zamówień o wartości od 130 
tys. zł netto stosowane są przepisy bez-
pośrednio wynikające ze wspomnianej 
ustawy oraz wewnętrznego regulaminu 
udzielania zamówień publicznych. Ogło-
szenia o prowadzonych przez gminę 
Konstancin-Jeziorna postępowaniach  
o udzielenie zamówień publicznych pu-
blikowane są m.in. na platformie prze-
targowej, która dostępna jest na stronie 
internetowej: konstancinjeziorna.lo-

Zobacz, z kim i jakie umowy  
podpisała gmina

gintrade.net. To nowe narzędzie umoż-
liwiające m.in. komunikację pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcami oraz 
składanie ofert w postaci elektronicznej,  
w sposób gwarantujący zachowanie naj-
wyższych standardów bezpieczeństwa. 
Wykonawcy zamówień publicznych, któ-
rych wartość szacunkowa netto nie prze-
kracza 129 999,99 zł, wyłaniani są na 
podstawie regulaminu, wprowadzonego 
zarządzeniem nr 6/VII/2021 burmistrza 
gminy Konstancin-Jeziorna z 8 stycznia 

11 czerwca burmistrz Kazimierz Jańczuk (z lewej) podpisał umowę z firmą ZAB-BUD, reprezentowaną przez 
jej prezesa Andrzeja Zaboklickiego, na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie, fot. C. Puchniarz

2021 r. Pozwala on na udzielenie zamó-
wienia wykonawcy w sposób konkuren-
cyjny, jednak procedura jego wyboru jest 
dużo mniej złożona. Nie znaczy to jednak, 
że zamawiający ma pełną dowolność.  
W tym przypadku konieczne są analizy 
cenników (ofert) zebranych z rynku. Poni-
żej publikujemy wykaz niektórych tego-
rocznych wydatków i wybranych umów, 
które po przejściu całego obiegu formal-
no-księgowego zostały przez gminę Kon-
stancin-Jeziorna zawarte. 



nr 4  (53)  2021   BIG Konstancin-Jeziorna  13

FINANSE GMINY

13

Biuro Informatyzacji

22.06.2021 MKM Małgorzata  
Modzelewska Zakup 30 laptopów dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie 92 988,00

Wydział Planowania Przestrzennego 

19.03.2021 ARCHIGRAF 
Michał Brutkowski

Sporządzenie studium wykonalności dla budowy remizy OSP w Słomczynie  
oraz remizy OSP w Kawęczynku  12 285,00

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

27.01.2021 ANKOR 
Andrzej Korniluk Wykonanie w roku 2021 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości 36 900,00

Biuro Zarządzania Kryzysowego

3.03.2021 Ochotnicza Straż Pożarna
w Konstancinie-Jeziornie Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Jeziorna 52 500,00

2.04.2021 Concordia Polska T.U. S.A. Ubezpieczenie pojazdów i przyczep w gminnych jednostkach OSP 40 770,07
25.02.2021 Grapa Medica Sp. z o.o. Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla strażaków OSP 31 000,00
13.04.2021 Compensa T.U. S.A Ubezpieczenie strażaków gminnych OSP w zakresie nieszczęśliwych wypadków 10 444,00
10.08.2021 Delta Serwis Sp. J. Zakup sprzętu specjalistycznego – urządzeń ratowniczych dla OSP Bielawa 39 403,00

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia  

29.12.2020 Przewóz Osób  
Marek Kowalski

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do placówek  
szkolno-wychowawczych 443 680,00

16.04.2021 Konstanciński Dom Kultury Dotacja celowa – udostępnienie zwiedzającym pamiątek po Stefanie  
Żeromskim w wili Świt 80 000,00

19.08.2021
Usługi Transportowe  
Przewóz Osób  
Bogdan Raniszewski

Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych 449 594,75

25.08.2021
Samodzielny Publiczny  
Zespół Zakładów Zdrowotnych 
w Konstancinie-Jeziornie

Usługi pielęgniarek w szkołach, dla których gmina Konstancin-Jeziorna  
jest organem prowadzącym 159 100,00

Wydział Dróg Gminnych 

16.02.2021
Biuro Badawczo-Projektowe 
Budownictwa Komunikacyjnego 
Transcomp Sp. z o.o.

Wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg, obiektów mostowych 
i przepustów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 53 529,60

22.02.2021 Przewóz Osób – 
Dariusz Średnicki

Przewóz regularny osób w ramach systemu komunikacji lokalnej – linii  
autobusowych L14, L16, L21 oraz L42 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 1 716 317,86

5.03.2021 ES Projekt – Biuro Projektowe 
Emil Syrko

Sporządzenie dokumentacji wielobranżowej przebudowy ul. Mickiewicza  
w Konstancinie-Jeziornie 98 400,00

11.03.2021 ELPRZEM Mieczysław Prędota Remont słupów oświetlenia drogowego (etap 1) na terenie gminy 36 039,00
11.03.2021 FAL-BRUK Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 796 425,00

22.03.2021 Bruk-Bud Piotr Zdrojewski Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych  
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 615 000,00

22.03.2021 South Stream Spółka Akcyjna Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 411 435,00

14.04.2021 EVE Mateusz Niemczuk Przebudowa ul. Czarnieckiego (na odcinku od ul. Potulickich do terenu  
zadrzewionego w stronę południową) 499 810,50

20.04.2021 ELPRZEM Mieczysław Prędota Remont wiat przystankowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 49 138,50
27.04.2021 Nextbike Polska S.A. Uruchomienie oraz zarządzanie systemem Konstanciński Rower Miejski 252 888,00

27.04.2021 Osuszanie Budynków 
Janusz Podgórski

Remonty pomostów obiektów inżynierskich na terenie gminy Konstancin- 
-Jeziorna 29 778,30

13.05.2021 Malu-Lux Przemysław  
Szaniawski

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego na terenie miasta 
i gminy Konstancin-Jeziorna 98 769,00

2.06.2021 ES PROJEKT Biuro Projektowe 
Emil Syrko

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy ul. Wagarowej  
w Słomczynie 99 630,00

21.06.2021 CERMAT-PRODBET Sp zoo Remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 46 740,00

6.07.2021 ELPRZEM 
Mieczysław Prędota 

Wymiana 38 sztuk opraw oświetlenia drogowego na ul. Bielawskiej  
(od ronda Armii Krajowej do ul. Mirkowskiej) 50 900,00

10.08.2021 Admar-U Sp. z o.o. Remont przepompowni wód opadowych i roztopowych na ul. A. Walentynowicz  
w Konstancinie-Jeziornie 13 222,50

19.08.2021 FAL-BRUK Modernizacja drogi w Obórkach (dz. nr ew. 137/4 i 121/4) 190 960,58

24.08.2021 ELPRZEM 
Mieczysław Prędota Budowa oświetlenia na ul. Szpitalnej i ul. Granicznej 71 955,00
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Data  
podpisania Wykonawca Przedmiot umowy

Kwota 
brutto  
(w zł)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

22.01.2021 Konsorcjum Weterynaria  
Konstancin Czipowanie, kastracja i sterylizacja psów i kotów 50 000,00

9.03.2021 Syngeos Czujniki jakości powietrza 23 645,52
18.06.2021 PHU PIOTR Piotr Jaczyński Usuwanie wyrobów zawierających azbest 49 032,00

23.08.2021 HPC Polgeol S.A. Aktualizacja  Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  
oraz inwentaryzacja azbestu 29 520,00

1.03.2021 Fundacja Animal  
Rescue Poland

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych, zapewnienie im opieki  
oraz miejsca w schronisku 349 950,00

Wydział Inwestycji i Remontów

22.03.2021 IBF Sławomir Dymowski Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Słomczynie (w łączniku pomiędzy  
ul. Wiślaną a drogą 724) 336 893,85

14.04.2021 IBF Sławomir Dymowski Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w Czarnowie: 997 384,43

7.04.2021 Architraw Michał Brudkowski Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie: wykonanie dokumentacji projektowej 153 750,00

14.04.2021 Grana Sp. z o.o. Przebudowa dróg w Czarnowie: rozbudowa ul. Kamiennej i ul. Topazowej 1 378 124,07
6.05.2021 FAL-BRUK Sp. z o.o. Przebudowa ul. Piasta (odcinek ul: Żeromskiego, ul. Jagiellońska) 1 327 170,00

22.04.2021 Mr. Green Grass 
Tomasz Murawski

Wykonanie nowego trawnika z systemem nawadniania na placu zabaw  
przy Gminnym Żłobku nr 1 49 500,00

26.04.2021 Archigraf 
Michał Brutkowski

Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39A na lokale 
mieszkalne – wykonanie dokumentacji projektowej 23 370,00

28.05.2021 MR Partner Sp. z o.o. Wykonanie uszczelnienia kondygnacji podziemnej budynku amfiteatru  
w Parku Zdrojowym 381 499,26

26.05.2021 MAKROPROJEKT 
Artur Jaworski

Lokal Klub Senior+ 2021 przy ul. Anny Walentynowicz 24 – wykonanie  
dokumentacji projektowej 30 000,00

31.05.2021 TMB Maat Sp. z o.o. sp. k. Wykonanie remontu części dachu w budynku Hugonówka 319 478,99

2.06.2021 ES Projekt Biuro Projektowe 
Emil Syrko Budowa ul. Wagarowej w Słomczynie: wykonanie dokumentacji projektowej 99 630,00

15.06.2021 Mirosław Satalecki Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie: nadzór inwestorski 153 750,00
11.06.2021 ZAB-BUD Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie 2 550 707,01
16.06.2021 TOM-INŻ. Tomasz Olkowski Wymiana części ocieplenia budynku SPI nr 5 w Konstancinie-Jeziornie 141 058,52

2.07.2021 IBF Sławomir Dymowski Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w sołectwach północno-wschodnich  
(etap 1, część 2) 3 311 716,46

7.07.2021 Inwestorzy prywatni Odpłatne przekazanie sieci wodno-kanalizacyjnej w sięgaczu  
ul. Jabłoniowej w Słomczynie 164 820,00

29.06.2021 ZGK w Konstancinie-Jeziornie Prace konserwacyjne na potrzeby zerówki w Domu Ludowym w Słomczynie 66 500,00
5.08.2021 CERMAT-PRODBET Sp. z o.o. Rozbudowa ul. Elektrycznej (zadanie 1) 690 000,00

30.07.2021 MROZEK SP. z o.o. Przebudowa ul. Mostowej 1 053 872,61
5.08.2021 CERMAT-PRODBET Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Wojewódzką a ul. Rycerską 889 290,00

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr

4.01.2021 Centrum Medyczne Damiana Świadczenie usług medycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych  
na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 60 000,00

Straż Miejska

12.12.2020 Mazowieckie Sieci  
Światłowodowe Sp. z o.o. Transmisja danych z zainstalowanych kamer monitoringu miejskiego 301 500,00

Nauczyciele z awansami zawodowymi 
Czworo konstancińskich pedagogów uzyskało awanse na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. 

Dotychczasowi nauczyciele kontraktowi, aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego, musieli zdać egzamin przed komisją. Przystąpiło do 
niego czworo pedagogów z gminnych szkół – wszyscy uzyskali wynik pozytywny. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego pedagodzy odbiorą 
8 września na sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Awans otrzymają: Barbara Jakubowska – nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Justyna Pilzak  – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze SP nr 1, Barbara Stawiarska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze 
SP nr 4 oraz Kamila Wachowicz  – nauczycielka wychowania przedszkolnego ze SP nr 3. 
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 Rok szkolny 2021/2022 w gminnych szkołach

Nazwa szkoły Liczba 
uczniów

Liczba uczniów 
przyjętych do klasy 1 

Liczba uczniów przyjętych do 
oddziału przedszkolnego na rok 

szkolny 2021/2022
Liczba nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Konstancinie-Jeziornie 509 59 – trzy klasy pierwsze 49 – dwa oddziały przedszkolne 66, w tym  

niepełny etat – 19

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Konstancinie-Jeziornie 483 61 – trzy klasy pierwsze 37 – dwa oddziały przedszkolne 56, w tym  

niepełny etat – 10

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Konstancinie-Jeziornie 305 35 – dwie klasy pierwsze

31 – dwa oddziały przedszkolne, w tym 
15 dzieci w oddziale przedszkolnym dla 

3-latków
50, w tym  

niepełny etat – 15

Szkoła Podstawowa nr 4 
w Słomczynie 214 17 - jedna klasa pierwsza 13 – jeden oddział przedszkolny 37, w tym  

niepełny etat – 15

Szkoła Podstawowa 
Integracyjna nr 5 

w Konstancinie-Jeziornie
166 19 – jedna klasa pierwsza 20 – jeden oddział przedszkolny 37, w tym 

 niepełny etat – 6

Szkoła Podstawowa nr 6 
w Opaczy 189 14 – jedna klasa pierwsza 16 – jeden oddział przedszkolny 25, w tym  

niepełny etat – 8

Pierwszy dzwonek już za nami. W gminie Konstancin-Jeziorna nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło 
ponad 2,3 tys. przedszkolaków i uczniów w 11 publicznych placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

Nowy rok szkolny w liczbach 

1 września po ponad dwumiesięcznej 
przerwie uczniowie i uczennice wrócili 
do szkół, a najmłodsze dzieci do przed-
szkoli i żłobka. Niestety, nowy rok szkolny 
2021/2022 z uwagi na trwającą pandemię 
COVID-19 i przewidywaną czwartą falą 
zakażeń, to jedna wielka niewiadoma.  
– Wzrost liczby zachorowań w każdej chwili 
może skutkować ponownym wprowadze-
niem nauczania zdalnego lub hybrydowego 
– przyznaje burmistrz Kazimierz Jańczuk.  
– Gminne szkoły są do tego w pełni przygo-
towane. W ubiegłym roku przekazaliśmy do 
naszych placówek 316 laptopów, wartych 
ponad 921 tys. zł. Może z nich korzystać 17 
proc. uczniów oraz nauczyciele. 

Gminne przedszkola
Gmina Konstancin-Jeziorna jest organem 
prowadzącym dla czterech przedszkoli 
i żłobka. Do największej placówki – Przed-
szkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi 
„Leśna Chatka” – uczęszcza 140 dzieci. 
Kolejne są: „Tęczowe Przedszkole” – 125 
dzieci, przedszkole „Kolorowe Kredki”  
– 100 dzieci i przedszkole „Zielony Zakątek”  
– 75 maluchów. W roku szkolnym 2021/2022 
swoją przygodę z edukację w przedszko-
lach publicznych rozpoczęło w sumie 118 
dzieci, najwięcej przyjętych zostało do 
„Leśnej Chatki” – 45 osób. Żłobek nr 1 przy  
ul. A. Walentynowicz 3A dysponuje 75 miej-
scami. 

Szkoły publiczne
Pod względem liczby uczniów liderem jest 
Szkoła Podstawowa nr 1 (509 uczniów), 
a następnie Dwójka (483), Trójka (305) 
i Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie 
(305). Na przeciwnym krańcu są natomiast 
Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy (189 
uczniów) i Szkoła Podstawowa Integracyjna 
nr 5 (166). 1 września edukację rozpoczęło 
w gminnych szkołach 205 pierwszoklasi-
stów, najwięcej w Dwójce – 61, a najmniej 
w Opaczy – 14. W nowym roku szkolnym 
w gminnych podstawówkach funkcjonuje 
także 10 oddziałów przedszkolnych, w tym: 
9 dla pięcio- i sześciolatków oraz 1 oddział 

 Rok szkolny 2021/2022 w gminnych przedszkolach i żłobku

Nazwa przedszkola/żłobka Liczba 
dzieci

Liczba dzieci 
przyjętych na 

rok szkolny 
2021/2022

Liczba nauczycieli/
opiekunów

Przedszkole nr 1 
 „Zielony Zakątek” 75 29 11, w tym 3  

w niepełnym wymiarze

Przedszkole nr 2 
 „Tęczowe przedszkole” 125 23 14, w tym 2  

w niepełnym wymiarze

Przedszkole nr 3 
 „Kolorowe Kredki” 100 21 12, w tym 4  

w niepełnym wymiarze

Przedszkole nr 4 z oddziałami 
integracyjnymi „Leśna Chatka” 140 45 20, w tym 4 w niepełnym 

wymiarze

Gminny Żłobek nr 1 75 48 14 opiekunów

dla trzylatków, w Trójce. Ogółem zapisa-
nych jest do nich 181 maluchów. 

Miliony na oświatę
W szkołach podstawowych zatrudnionych 
jest ponad 271 nauczycieli, co przekłada 
się na 198 pełnych i 73 niepełnych etatów. 
W przedszkolach zatrudnionych jest 57 pe-
dagogów, w tym 13. w niepełnym wymia-
rze czasu pracy. W żłobku zatrudnionych 
jest 14 opiekunów. Tylko w tym roku gmina 
Konstancin-Jeziorna na oświatę i eduka-
cyjną opiekę wychowawczą wyda przeszło 
65 mln zł, to ponad 34 proc. planowanych 
dochodów. 
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Wyniki powyżej średniej krajowej
Język polski – 64 proc., matematyka – 50 proc., angielski – 78 proc. Takie są średnie wyniki tegorocznego 
egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych gminy Konstancin-Jeziorna. Nasi uczniowie, pomimo 
trudności związanych z pandemią COVID-19, wypadli na sprawdzianie powyżej średniej krajowej.

W tym roku egzamin ósmoklasisty odbywał się w dniach 
25–27 maja. Uczniowie zdawali go z trzech przedmio-
tów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego 
– najczęściej wybierany był język angielski. Warunkiem 
ukończenia szkoły podstawowej było przystąpienie 
do sprawdzianu wiedzy, a jego wynik – poza ocenami 
na świadectwie – miał wpływ na przyjęcie ucznia do 
wymarzonej szkoły średniej. W naszej gminie egza-
min zdawało 187 uczniów z sześciu publicznych szkół 
podstawowych.

Dobre wyniki
Konstancińscy ósmoklasiści, pomimo pandemii ko-
ronawirusa i różnego rodzaju trudności związanych 
z nauką zdalną, względnie dobrze – na tle kolegów 
z innych polskich szkół – poradzili sobie z majowym 
egzaminem. 
Wyniki z jednych przedmiotów są gorsze, z innych lep-
sze niż rok temu. Średni wynik uczniów to 64 proc. 
z języka polskiego i 50 proc. z matematyki. Dla po-

równania: w 2020 r. wynosiły 
one odpowiednio 70 proc. i 56 
proc. Bardzo dobrze nato-
miast wypadł język angielski 
– młodzież zdała test spraw-
dzający ich wiedzę na 78 proc., 

w 2020 r. było to 73 proc. Ostatecznie wyniki uzyskane 
przez gminne szkoły są wyższe niż średnia krajowa.

Mocne i słabe strony 
Z testem humanistycznym najlepiej poradzili so-
bie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. 
Ósmoklasiści zdobyli średnio 70,4 proc. punktów.  
– Cieszy nas wysoki wynik z języka polskiego i dużo 
wyższy niż w poprzednim roku wynik z języka angiel-
skiego – przyznaje Urszula Puchalska, dyrektorka SP 
nr 6. – Także matematyka wypadła lepiej niż w 2020 r. 
Gratuluję wszystkim absolwentom i życzę sukcesów 
w dalszej edukacji. 
Na przeciwnym krańcu znalazła się natomiast Szkoła 
Podstawowa Integracyjna nr 5. Jej uczniowie z języka 
ojczystego zdobyli średnio 57,05 punktów. Piątka naj-
słabiej wypadła też na sprawdzianie z angielskiego. 
Wynik uzyskany przez młodzież to 66,42 proc. Najlepiej 
język Szekspira znają za to uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. Ich średni wynik 
to 81 proc. – przed rokiem było 79,62 proc. 

Problematyczna matematyka
Z matematyką najlepiej poradzili sobie absolwenci 
Szkoły Podstawowej nr 2. Za rozwiązanie zadań uzy-
skali średnio 63 proc. punktów możliwych do otrzy-

W gminie Konstancin-Jeziorna do 
egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 
187 uczniów

Wakacyjne zmiany w szkołach
W jednych drobne naprawy i prace konserwacyjne w innych generalne 
remonty. Tradycyjnie już w okresie wakacji gminne szkoły podstawowe 
przeszły przemiany. Wszystko było gotowe na pierwszy dzwonek.

Czas letniej przerwy w nauce w placów-
kach oświatowych to okres wytężonej 
pracy i przygotowań do nowego roku 
szkolnego. Mniejsze lub większe prace 
remontowe prowadzone były we wszyst-
kich gminny podstawówkach. W Jedynce 
m.in. odświeżono ściany w korytarzach. 
Renowację przeszły też ławeczki stojące 
przed budynkiem szkoły, odnowiono także 
podjazd dla wózków. Znacznie większy za-
kres prac wykonano w Szkole Podstawo-
wej nr 2, gdzie m.in. na parterze i dwóch 
piętrach wyremontowano toalety męskie, 
odmalowano korytarze i sale lekcyjne, 
a na placu zabaw wymieniono ogrodzenie 
oraz zabezpieczono przed niekorzystnym 
działaniem czynników atmosferycznych 

drewniane altany. W Trójce z kolei uło-
żono nową terakotę w wejściach – głów-
nym i bocznym oraz naprawiono kostkę 
brukową przed wejściem na teren szkoły. 
Ponadto w dwóch szkolnych łazienkach 
położona została nowa glazura. 1 wrze-
śnia największe zmiany, nie tyle wizualne 
co organizacyjne, czekały na uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie. 
W związku z rozbudową placówki zmie-
niona została m.in. lokalizacja głównego 
wejścia do budynku, teraz mieści się ono 
od ul. Wagarowej. Wyznaczono też nowe 
drogi i wyjścia ewakuacyjne. Mimo trwają-
cych prac budowlanych zajęcia odbywają 
się normalnie. Wakacyjne remonty nie 
ominęły też integracyjnej Piątki. Tutaj od-

świeżono wygląd szkolnych korytarzy, sal 
– lekcyjnych i sensorycznej oraz gabinetu 
pielęgniarskiego. W Szkole Podstawowej nr 
6 w Opaczy dominowały drobne prace na-
prawcze, m.in. instalacji sanitarnej. Trady-
cyjnie odmalowane zostały też korytarze. 
Wszystkie ekipy remontowe na czas upo-
rały się z zaplanowanymi pracami, żeby  
1 września uczniowie mogli bezpiecznie 
rozpocząć naukę. 

Odnowiona pracownia sensoryczna  
w konstancińskiej Piątce, fot. C. Puchniarz
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mania. – Chciałoby się powiedzieć: mogło 
być lepiej, bo apetyt rośnie w miarę jedze-
nia – mówi Katarzyna Chiszko, dyrektorka 
Dwójki. – Uważam jednak, że wyniki, jakie 
uzyskali nasi uczniowie są na miarę ich 
możliwości i wysiłku włożonego w przygo-
towanie do egzaminu. Gratuluję uczniom 
i nauczycielom. Podziękowania kieruję 
również do rodziców, którzy podczas 
zdalnego nauczania motywowali swoje 
pociechy do pracy. Królowa nauk najwię-
cej kłopotów sprawiła uczniom Trójki. 
Wynik na poziomie 37 proc. jest niższy 
niż średnia nie tylko w powiecie piase-
czyńskim, województwie mazowieckim, 
lecz także w całej Polsce. – Wyniki egza-
minów ósmoklasisty są zróżnicowane, tak 
jak zróżnicowane są zawsze możliwości 
uczniów – podsumowuje Ewa Mozer, wi-
cedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3. 
– Średni wynik ze wszystkich trzech czę-
ści, powyżej 70 proc., uzyskało 10 uczniów 
spośród 30 zdających, z czego 13 uczniów 
otrzymało powyżej 90 proc. z języka an-
gielskiego.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszcze-
gólnych województw, powiatów i gmin 
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała 
na początku lipca. 

 Wyniki egzaminu ósmoklasistów w gminnych szkołach

Szkoła Liczba 
zdających

j. polski 
(w proc.)

matematyka 
(w proc.)

j. angielski
(w proc.)

Szkoła Podstawowa nr 1 49 62 56 81

Szkoła Podstawowa nr 2  44 65 63 80

Szkoła Podstawowa nr 3 30 58 37 70

Szkoła Podstawowa nr 4 20 60 45,2 76,2

Szkoła Podstawowa 
Integracyjna nr 5 19 57,05 42,94 66,42

Szkoła Podstawowa nr 6 25 70,4 62,7 79,2

gmina Konstancin-Jeziorna 64 50 78

powiat piaseczyński 65 58 79

województwo mazowieckie 64 52 71

kraj 60 47 66

Ewa Winek, dyrektorka Przedszkola nr 2  
„Tęczowe Przedszkole”, 

fot. C. Puchniarz

Małgorzata Jarosz, dyrektorka  
Przedszkola nr 1 „Zielony Zakątek”, 

fot. C. Puchniarz

Mimo trudnego czasu, jakim było nauczanie zdalne, 
większość uczniów stanęła na wysokości zadania  

i osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce, fot. UMiG

Małgorzata Jarosz z Przedszkola nr 1 „Zielony Zakątek” oraz Ewa Winek z „Tęczowego Przedszkola” pozostaną 
na swoich dyrektorskich stanowiskach przez kolejne pięć lat.

Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Kon-
stancin-Jeziorna, skorzystał z możliwości, 
jakie daje rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty związanego z pandemią COVID-19. 
Nowe przepisy umożliwiają organowi pro-
wadzącemu przedłużenie powierzenia 
stanowiska dyrektora bez trybu konkur-
sowego, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
kuratora oświaty oraz rady pedagogicz-
nej danej placówki. 27 lipca burmistrz po-
wierzył – na kolejne pięć lat – pełnienie 
obowiązków dyrektora Małgorzacie Jarosz 
z Przedszkola nr 1 „Zielony Zakątek” oraz 
Ewie Winek z Przedszkola nr 2 „Tęczowe 
Przedszkole”. Obie panie kierują gmin-

Dwie dyrektorki zostają na nową kadencję

nymi placówkami od 15 lat. Nowa kaden-
cja potrwa do 31 sierpnia 2026 r. Oficjalne 
wręczenie dyrektorkom aktów powierze-

nia odbędzie się na wrześniowej sesji Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Gratulujemy 
i życzymy powodzenia!  
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Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy wzbogaci się o nowy sprzęt 
informatyczny o wartości 80 tys. zł. Do placówki trafią m.in. komputery 
stacjonarne, laptopy, drukarki i projektor. 

Do Szóstki w Opaczy trafi nowy sprzęt

Szóstka w Opaczy jest jedną ze 111 szkół z województwa, która otrzyma nowoczesny sprzęt 
komputerowy i multimedialny w ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. To unijny projekt realizowany przez Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego. O doposażenie placówki ubiegała się gmina Konstan-
cin-Jeziorna. Udało się. 18 sierpnia Dariusz Zieliński, drugi zastępca burmistrza – przy 
kontrasygnacie Katarzyny Żuber, zastępcy skarbnika gminy – podpisał z przedstawicielem 
Urzędu Marszałkowskiego aneks do umowy partnerskiej. Do szkoły w Opaczy trafi m.in. 15 
laptopów, 15 komputerów stacjonarnych, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne i projektor 
multimedialny. Wszystko o łącznej wartości 80 tys. zł.  

Sześć nowych sal dydaktycznych, nowoczesna kuchnia ze stołówką, ogród na dachu i boisko 
wielofunkcyjne – tak będzie wyglądała Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie po rozbudowie. Gmina 
Konstancin-Jeziorna przeznaczy na nią blisko 14,2 mln zł.

Szkoła zmieni się nie do poznania

Do uczniów Szóstki trafi nowy sprzęt 
informatyczny o wartości 80 tys. zł, fot. UMIG

Konstanciński samorząd od lat inwestuje 
w rozwój bazy oświatowej i polepszenie 
warunków nauki. W połowie lipca ruszyła 
długo wyczekiwana rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Inwe-
stycję wartą blisko 14,2 mln zł realizuje 
wyłoniona w przetargu nieograniczonym 
firma ZAB-BUD z Warszawy. Pieniądze 
na ten cel w całości pochodzą z budżetu 
gminy. Prace przy ul. Wilanowskiej 218 
idą pełną parą. Wyburzony został już 

przylegający do podstawówki budynek 
mieszkalny oraz gospodarczy. Teraz 
wzmacniane są m.in. fundamenty istnie-
jącej szkoły. W ramach zadania powsta-
nie nowy, dwukondygnacyjny budynek. 
Będzie on połączony z istniejącą szkołą 
łącznikiem, na którego dachu zaplano-
wano mały ogród – uczniowie będą mogli 
tam uprawiać warzywa i zioła, a nauczy-
ciele prowadzić lekcje tematyczne. Dzięki 
rozbudowie placówka zyska także sześć 

nowych sal dydaktycznych – w tym m.in. 
pracownię fizyczno-chemiczną, szatnię, 
świetlicę, bibliotekę z czytelnią, serwe-
rownię, trzy zespoły sanitariatów oraz 
kuchnię ze stołówką. Nowe skrzydło 
wyposażone będzie w windę. Zagospo-
darowany zostanie również teren wokół 
placówki – powstanie boisko wielofunk-
cyjne oraz dodatkowe miejsca parkin-
gowe. Zgodnie z umową całość ma być 
gotowa do września 2023 r.  

Wizualizacja przebudowanej Szkoły Podstawowej nr 4  
w Słomczynie prezentuje się imponująco, fot. Archigraf
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Szkoła zmieni się nie do poznania

 Lista projektów do głosowania 

Nr Projekty inwestycyjno-remontowe Koszt  
(w zł)

1 Zielony Cieciszew 79 500

2
Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego 
miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa 
Bielawa

80 000

3 Park trampolin 61 000

4

Budowa boiska wielofunkcyjnego  
z piłkochwytami, z przeznaczeniem na rozwój 
kultury fizycznej oraz integracji w sołectwie 
Kawęczyn

90 000

5 Wielofunkcyjne i ogólnodostępne stoły Teq – 
strefa dla dzieci, młodzieży i dorosłych 31 000

6 Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu 
w sołectwie Piaski 22 000

7 Bulodrom 35 000
8 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu 75 000

Nr Projekty pozostałe Koszt  
(w zł)

1P Brydż 60+ – nowe rozdanie 17 300

2P Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków 24 500

3P Warsztaty handmade w Domu Ludowym 
Czernidła 7 100

4P Hip Hop Festiwal 2022 25 000

5P Szyjący Cieciszew – warsztaty, zajęcia 
rękodzielnicze 24 000

6P Kampania informacyjna „Sprzątnij po swoim 
psie” 14 000

7P

Słomczyn – ćwiczenia: zdrowy kręgosłup, 
zumba, stretching. Promocja aktywności 
fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-
-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy 
Konstancin-Jeziorna

24 390

8P Piknik z okazji obchodów 30-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kawęczynku 24 000

9P Joga – zdrowie dla ciała i ducha 21 580
10P ArtPark 24 508

 Lokalizacja punktów do głosowania

Nazwa i adres punktu Godziny głosowania 

Urząd Miasta i Gminy
(ul. Piaseczyńska 77)

pon.: 9.00–15.00

Konstanciński Dom Kultury
(ul. Mostowa 15) codziennie: 9.00–17.00

OSP Bielawa
(ul. Wspólna 3)

śr., pt.: 17.00–20.00
sob.: 10.00–14.00

Biblioteka Publiczna 
filia Grapa
(willa Gryf, 

ul. Sobieskiego 13)

pon., wt.: 12.00–18.00
śr., czw.: 11.00–17.00

pt.: 8.00–14.00

Sklep spożywczy ABC
(Cieciszew 67) pon.–pt.: 6.00–20.00

Świetlica wiejska
w Łęgu

4 września (sob.): 16.00–18.00
12 września (niedz.):  

15.00–17.00

Sklep „Na Skarpie”
(Kawęczyn 56B)

pon.–sob.: 6.00–21.00

Dom Ludowy
(Czernidła 26)

4 września (sob.): 11.00–19.00
7 września (wt.): 17.00–20.00

Sklep spożywczy „Kasia” 
(PGZ Kupiec) 

w Słomczynie
ul. Wilanowska 239

pon.–sob.: 6.00–21.00 

Park trampolin na osiedlu Mirków, siłownia plenerowa w Piaskach, a może boisko wielofunkcyjne  
w Kawęczynie? Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna zdecydują, które projekty będą realizowane  
w 2022 r. ze środków budżetu partycypacyjnego. Na swoich faworytów można głosować do 15 września.

Ty decydujesz o swojej gminie

Do nowej edycji Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin- 
-Jeziorna mieszkańcy w wyznaczonym terminie, czyli między 10 
a 28 maja, zgłosili 21 propozycji zadań. Wszystkie spełniały wymogi 
formalne, jednakże 3 projekty z grupy inwestycyjno-remontowej 
w ocenie merytorycznej otrzymały ocenę negatywną. Ostatecznie 
komisja powołana przez burmistrza gminy do etapu głosowania 
zakwalifikowała 18 projektów, w tym: 8 inwestycyjno-remontowych 
o łącznej wartości 473,5 tys. zł i 10 pozostałych, obejmujących m.in. 
kulturę, sport i rekreację, których szacunkowe koszty wyniosły 206 
378 zł. Teraz decyzja o tym, które projekty trafią do realizacji w 2022 r., 
należy do mieszkańców.

Trwa głosowanie 
Na swoich faworytów można głosować od 1 do 15 września. Upraw-
niony do tego jest każdy mieszkaniec naszej gminy, bez względu 
na wiek. Do rozdysponowania jest 400 tys. zł, z czego 300 tys. zł 
na zadania inwestycyjno-remontowe i 100 tys. zł na pozostałe. Te 
kwoty pozwolą na realizację wielu ciekawych pomysłów, a tych 
konstancinianom nie brakuje. Projekt można poprzeć poprzez 
platformę internetową dostępną na stronie konstancin.konsulta-
cje-spoleczne.pl lub w jednym z jedenastu stacjonarnych punktów 
głosowania (ramka poniżej). Każda osoba może zagłosować tylko 
raz, wybierając z listy dowolny projekt lub dwa – jeden z grupy 
projektów inwestycyjno-remontowych i jeden z pozostałych.

Wyniki we wrześniu
W przyszłorocznym budżecie gminy mają szansę znaleźć się tylko 
te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpa-
nia kwoty przeznaczonej na ich realizację w danej grupie. Minimum 
to 150 głosów dla projektów inwestycyjno-remontowych i 100 
dla pozostałych. – Zachęcam do zapoznania się z listą projektów 
i wyboru tych, które w największym stopniu odpowiadają państwa 
oczekiwaniom – mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-
-Jeziorny. – Razem zmieniajmy naszą gminę. Z opisem poszcze-
gólnych zadań dopuszczonych do głosowania można zapoznać 
się na stronie internetowej konstancin.konsultacje-spoleczne.pl, 
zakładka: Projekty. Listę zwycięzców poznamy do 28 września.   
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Gałęzie, pnie i karpy drzew – co z nimi zrobić?
Co zrobić ze zgrabionymi liśćmi, skoszoną trawą i gałęziami z przyciętych drzew? Czy można je wrzucić do 
pojemnika na śmieci czy przeznaczyć na kompostownik? To dylematy, przed którymi stoi niejeden właściciel 
przydomowego ogródka.

W gminie Konstancin-Jeziorna, jak i w całej Polsce, obowiązuje 
prosta zasada: odpady zielone, czyli trawa, liście, rozdrobnione 
gałęzie, pnie i karpy drzew, składujemy w przydomowym kom-
postowniku lub wrzucamy do brązowego pojemnika na śmieci. 
Decyzja należy do nas, ale musimy wybrać tylko jedną z powyż-
szych opcji. O tym, która to będzie informujemy w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej w konstancińskim magistracie. – Mieszkańcy kompo-
stujący bioodpady nie otrzymują brązowych worków i również 

takie opady nie są od nich odbierane – podkreśla Agnieszka 
Sobieraj, kierownik Wydziału Podatków i Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy. – Dodatkowo nasi pracow-
nicy mogą sprawdzić czy dana osoba – zgodnie ze złożoną de-
klaracją –  kompostuje bioodpady. A kompostowniki to idealne 
rozwiązanie dla tych, którym zależy na wartościowym nawozie 
pod rośliny. Skoszona trawa lub zwiędnięte kwiaty, ale także nie-
które odpady biodegradowalne – takie jak: resztki owoców i wa-
rzyw, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty – ulegają 

Kanalizacja dla środowiska
W pobliżu Twojej nieruchomości jest gminna kanalizacja? Podłącz się do niej. To nie tylko obowiązek,  
ale przede wszystkim korzyść dla środowiska. W ten sposób podnosisz także komfort swojego życia  
i oszczędzasz pieniądze.

Likwidacja szamba i przyłączenie nierucho-
mości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest 
obowiązkiem, wynikającym z ustawy o utrzy-
maniu porządku i czystości w gminach. Są 
z niego zwolnieni tylko właściciele przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, ale wyłącznie 
spełniających wymagania określone w od-
rębnych przepisach. 

Same korzyści
Kanalizacja w dzisiejszych czasach to 
standard. Korzystanie ze zbiorczej sieci 
sanitarnej niesie za sobą wiele korzyści. 
Po pierwsze chronimy środowisko naturalne 
– nieszczelne szamba są zagrożeniem dla 
zdrowia ludzi oraz wód gruntowych, po dru-
gie poprawiamy komfort życia – nie trzeba 
już myśleć o przepełnionym szambie, ko-
nieczności jego opróżniania czy stanie tech-
nicznym zbiornika, a po trzecie oszczędzamy 
pieniądze – koszt wywozu ścieków jest dużo 

wyższy niż opłata za korzystanie z kanaliza-
cji. Podłączenie działki do sieci kanalizacyj-
nej pozwoli na uniknięcie np. mandatu, który 
może na nas nałożyć Straż Miejska podczas 
kontroli.

Zgłoś się do ZGK
Sprawy związane z przyłączeniem nierucho-
mości do gminnej kanalizacji prowadzi dział 
techniczny wodno-kanalizacyjny Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-
-Jeziornie. Wszystkie niezbędne informa-
cje, w tym druki wniosków, dostępne są 
na stronie internetowej www.zgk-konstan-
cin.pl, w zakładce: Wodociągi i kanalizacja\
Strefa klienta. 

Pisma i sankcje
Urząd Miasta i Gminy sukcesywnie pisem-
nie informuje mieszkańców o obowiązku 
wynikającym ze wspomnianej ustawy oraz 

Masz szambo? Musisz je zgłosić do urzędu
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konstanciński magistrat ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości płynne. W związku z tym każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy, który ma na swojej działce 
szambo, musi ten fakt zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy. Jest na to czas do 30 listopada 2021 r. Druk zgłoszenia (do pobrania na stronie www.
konstancinjeziorna.pl, w zakładce: Środowisko/Zielone aktualności) należy wypełnić i podpisać, a następnie: 

  wrzucić do skrzynki podawczej w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej);
  przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna);
  przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@konstancinjeziorna.pl lub poprzez platformę ePUAP:/4576mqsekc/SkrytkaESP.

Ponadto przypominamy, że posiadacze szamb muszą też mieć podpisaną umowę na ich opróżnianie z firmą mającą stosowne zezwolenie, oraz 
dowody uiszczania opłat za usługę wywozu ścieków. Pozbywanie się ich na własną rękę jest niezgodne z przepisami i podlega wysokim karom. 
Wszystkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG pod nr. tel. 22 484 24 21.   

o sankcjach grożących za uchylanie się od 
przyłączenia nieruchomości do kanalizacji. 
Wobec najbardziej opornych wdrażane są 
postępowania egzekucyjne, które ostatecz-
nie doprowadzą do podłączenia posesji, ale 
koszty, jakie z tego tytułu poniosą będą jed-
nak zdecydowanie wyższe.  

Koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego 
pokrywa właściciel nieruchomości, fot. UMiG
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rozkładowi tlenowemu tworząc kompost  
– nawóz organiczny, który idealnie nadaje 
się do użyźniania gleby. Gospodarstwa, 
które założą przydomowy kompostow-
nik, mogą liczyć na zniżkę opłat za wy-
wóz śmieci. Ulga wynosi 3 zł od osoby. 

Jeśli nie mamy kompostownika 
odpady zielone możemy 
wrzucić do brązowego 
worka lub pojemnika. Ale 
trzeba przy tym pamiętać 
o jednej bardzo ważnej 
kwestii – długie gałęzie, 
grube pnie drzew czy ko-
nary należy wcześniej pociąć 
na mniejsze kawałki. Jeśli 

Jak prawidłowo przygotować odpady zielone do odbioru?  
  liście, skoszona trawa, kwiaty i rozdrobnione gałęzie  
– należy spakować w brązowe worki lub wrzucić do brązowych pojemników;

  drobne gałęzie, które nie mieszczą się do worków ani pojemników należy pociąć do maksy-
malnie 1 metra długości i powiązać w wiązki;

  grubsze gałęzie, krzaki, pnie i karpy – należy możliwie jak najbardziej rozdrobnić, za pomocą 
piły, pilarki czy rozdrabniacza.

W punkcie pomożemy 
pozyskać dotację 

Program „Czyste Powietrze” adresowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jed-
norodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wy-
odrębnioną księgą wieczystą. W jego ramach można ubiegać się o dotacje na wymianę 
starych, nieefektywnych pieców i kotłów na nowoczesne źródła ciepła oraz na termomo-
dernizację domu. „Czyste Powietrze” to także pożyczki na instalacje odnawialnych źródeł 
energii. Teraz informacje o „Czystym Powietrzu” oraz pomoc we wszelkich formalnościach, 
w tym wypełnieniu i rozliczeniu wniosku, mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna uzyskają 
na miejscu – w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77, bez konieczności wizyty 
w warszawskiej siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Punkt czynny jest 
we wtorki i w środy w godz. 14.00–18.00 oraz w czwartki w godz. 8.00–10.00. W celu zapew-
nienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty. 
Można to zrobić telefonicznie pod nr.: 22 484 24 21, 22 484 24 29 lub mailowo – wysyłając 
wiadomość na adres: czystepowietrze@konstancinjeziorna.pl. Szczegółowe informacje na 
temat programu dostępne są na stronie: czystepowietrze.gov.pl. 

Gmina Konstancin-Jeziorna uruchomiła punkt informacyjno- 
-konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”. To bardzo dobra 
wiadomość dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem 
wymiany kopciucha oraz termomodernizacji domu.

tego nie zrobimy, nie zostaną one od nas 
odebrane. Warto też przypomnieć, że od 
1 czerwca 2020 r. odpadów zielonych nie 
oddamy do gminnego Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Mirkowskiej 43C. Szczegółowy harmo-
nogram odbioru bioodpadów dostępny 

jest na stronie internetowej www.kon-
stancinjeziorna.pl, w zakładce: Środo-
wisko. Więcej informacji można uzyskać 
również w gminnym Referacie Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi pod nr. tel.:  
22 484 24 22 lub wysyłając maila na adres:  
odpady@konstancinjeziorna.pl. 

Kotły i piece do spisu
Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjno-
ści Budynków – właściciele lub 
zarządcy budynków mieszkalnych 
i obiektów usługowych muszą 
przekazać do niej informację o tym, 
czym są one ogrzewane. 
Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków ma pomóc w likwidacji 
głównej przyczyny zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce, którą jest emisja 
pyłów i gazów z pozaklasowych źródeł 
ciepła. Każdy właściciel lub zarządca 
budynku – zarówno mieszkalnego, jak 
i usługowego – musi złożyć do CEEB 
deklarację o źródłach jego ogrze-
wania i spalania paliw. Do rejestru 
trzeba zgłosić zarówno tzw. kopciu-
chy, jak i wszystkie inne piece i kotły, 
w tym: gazowe, węglowe, kominki, 
pompy ciepła czy ogrzewanie z sieci. 
Przepis ten obowiązuje od 1 lipca. 
Deklaracje można składać przez In-
ternet – za pomocą profilu zaufanego 
lub e-dowodu na stronie zone.gunb.
gov.pl – lub w formie papierowej bez-
pośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 
77). Właściciel nowo wybudowanego 
budynku ma na to 14 dni – licząc od 
1 lipca, natomiast właściciel obiektu 
już istniejącego – 12 miesięcy, czyli 
do 30 czerwca 2022 r. Przekazanie 
danych do CEEB jest obowiązkowe. 
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie 
dopuszczalnych terminów grozi kara 
grzywny. Jej wysokość waha się od 20 
zł do nawet 5 tys. zł. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie interneto-
wej www.gunb.gov.pl. 

Pracownice punktu służą pomocą i swoją wiedzą, 
 fot. C. Puchniarz
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Za nami kolejne zebrania sprawozdawczo-wyborcze gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowe zarządy 
wybrały jednostki w Konstancinie-Jeziornie oraz Opaczy. Ich prezesami zostali odpowiednio Robert Czarnula 
i Adrian Słomka. 

Strażackie zebrania sprawozdawczo-wyborcze zmierzają ku końcowi. Za nami już 8 spotkań. W lipcu przed wyborem nowych zarządów 
stanęli ochotnicy z Konstancina-Jeziorny i Opaczy. W pierwszej jednostce ponownie przez kolejne pięć lat prezesem będzie Robert Czar-
nula. Bez zmian pozostał także skład zarządu. Zmiana warty nastąpiła natomiast w OSP Opacz, gdzie kierownictwo po Kamilu Osuchu 
przejął Adrian Słomka. Nowe osoby pojawiły się także w zarządzie. Ostatnie zebranie odbędzie się we wrześniu w Cieciszewie. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Opaczy 
Liczba członków: 22, w tym 12 biorących bezpośredni udział  
w działaniach ratowniczych
Skład zarządu: Adrian Słomka (prezes), Marek Kaczorowski 
(naczelnik), Dawid Gutowski (skarbnik), Maciej Zawadzki 
(sekretarz), Sławomir Fosiewicz (gospodarz), fot. G. Żurawski

Ochotnicza Straż Pożarna w Konstancinie-Jeziornie
Liczba członków: 31, w tym 22 biorących bezpośredni udział  
w działaniach ratowniczych
Skład zarządu: Robert Czarnula (prezes), Grzegorz Szewczyk 
(wiceprezes), Grzegorz Barcikowski (wiceprezes, naczelnik), 
Łukasz Witkowski (zastępca naczelnika), Damian Barta (skarbnik), 
Paweł Matulka (sekretarz), Krzysztof Seliga (gospodarz),  
fot. OSP Jeziorna

Druhowie z kolejnych jednostek wybrali zarządy

Dołącz do młodzieżówki OSP
Wprawdzie nie mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale poznają tajniki służby 
i uczestniczą w zawodach. Mowa tu oczywiście o młodzieżowych drużynach pożarniczych, które 
zachęcają do wstąpienia w swoje szeregi.

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna działają trzy młodzieżowe 
drużyny pożarnicze: dwie przy Ochotniczej Straży Pożarnej Jeziorna 
– młodsza i starsza oraz jedna przy OSP Bielawa. W zależności od 
statusu jednostki, w jej szeregi mogą wstąpić chłopcy oraz dziew-
częta w wieku od 10 do 18 lat. Jej członkowie wprawdzie nie mogą 
brać czynnego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale pod 
okiem opiekunów poznają tajniki służby pożarniczej. – Podczas 
zbiórek dzieci i młodzież uczą się zasad m.in. bezpiecznego zacho-
wania nad wodą czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
– mówi Mateusz Siudziński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bielawie. – Poznają też sprzęt wykorzystywany podczas naszych 
działań i uczestniczą w zajęciach z musztry.
Sprawdzianem nowo nabytych umiejętności są zawody sportowo-
-pożarnicze. Dzieci i młodzież biorą także udział w uroczystościach 
państwowych i kościelnych. – Młodzieżowa drużyna pożarnicza 
to dla wielu kontynuacja rodzinnych tradycji, ale także początek 

strażackiej kariery, która może być kontynuowana w jednostce OSP 
lub państwowej straży pożarnej – przyznaje prezes. – Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy w nasze szeregi. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Bielawa liczy obecnie  
14 członków, a jej opiekunem jest Daniel Lepianka, fot. OSP Bielawa
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Nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie nawiązała partnerską współpracę z Polskimi Sieciami 
Elektroenergetycznymi S.A. W ramach dobrosąsiedzkiej pomocy druhowie otrzymali wsparcie finansowe na 
zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

Seniorzy świętowali jubileusz 

Jednostka w Bielawie, dzięki otrzymanym środkom finansowym, 
zakupiła pod koniec lipca namiot pneumatyczny o powierzchni 37 
m kw. Nowy sprzęt pełni wiele funkcji podczas działań związanych 
z ratownictwem, m.in. może służyć do odizolowania osób poszko-
dowanych podczas wypadków komunikacyjnych, zabezpieczenia 
osób tymczasowo ewakuowanych z zagrożonego obszaru przed 
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Wsparcie lokalnej 
OSP w zakupie sprzętu, realizowane w ramach trzeciej edycji pro-
gramu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez PSE, ma 
na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Konstancin-Jeziorna. 

Rowery, tak jak w zeszłym roku, są dezynfekowane przy każdej kontroli 
i podczas prac serwisowych, fot. A. Jarzębska-Isio

Koło Seniora nr 24 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konstancinie-Jeziornie istnieje już 15 lat. 
Z tej okazji 28 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Czernidłach zorganizowano jubileuszowe obchody. Było 
mnóstwo życzeń i wspomnień.

Działalność koło nr 24 rozpoczęła się we 
wrześniu 2006 r. Inicjatorkami jego po-
wstania były Jadwiga Sowińska i Elżbieta 
Skórzak. Od początku miało to być miejsce 
spotkań ludzi, którzy po przejściu na eme-
ryturę będą mogły aktywnie i miło spędzać 
wolny czas oraz mieć możliwość poznawa-
nia nowych ludzi i realizowania swoich 
potrzeb kulturalnych. – I tak właśnie jest 
– mówi Witold Biernacki, przewodniczący 
zarządu koła. – Klub realizuje tę misję już 
15 lat i dalej będzie przyjaznym miejscem 
spotkań konstancińskich seniorów.

Wspólne działanie
Koło liczy obecnie 98 członków. Są bardzo 
zaangażowani i licznie uczestniczą w co-
rocznych spotkaniach z okazji m.in. świąt 
wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz 
dni kobiet, seniora i osób z niepełnospraw-
nościami. Biorą również udział w zabawach 
andrzejkowych, karnawałowych i sylwestro-
wych. Wszystkie wydarzania organizowane 
są przez seniorów, którzy sami przygoto-
wują potrawy, pieką ciasta i dekorują stoły. 

O SPONSORZE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością 
Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów 
kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami 
transgranicznymi. 

Ponadto członkowie koła uczestniczą w za-
jęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i lek-
cjach języka niemieckiego. Wspólnie także 
wyjeżdżają  na kinowe seanse i teatralne 
spektakle oraz wycieczki. – W czerwcu byli-
śmy w nadmorskich Rowach, a teraz organi-
zujemy spotkanie integracyjne w Lidzbarku 
Welskim – dodaje Witold Biernacki.
Ale to nie wszystko. Przy kole działa również 
chór „Cantabile”, który często występuje na 
przeglądach twórczości senioralnej oraz lo-
kalnych imprezach. W jego repertuarze są 
pieśni patriotyczne, biesiadne, operowe 
i religijne.  

Jubileuszowe spotkanie
Koło seniora nr 24 jubileusz 15-lecia świę-
towało 28 sierpnia. W świetlicy wiejskiej 
w Czernidłach spotkali się jego członkowie 
oraz zaproszeni goście, wśród których nie 
zabrakło Kazimierza Jańczuka, burmistrza 
gminy Konstancin-Jeziorna, jego zastęp-
ców – Ryszarda Machałka oraz Dariusza 
Zielińskiego oraz Agaty Wilczek, prze-
wodniczącej Rady Miejskiej. Seniorzy ze 

wzruszeniem wspominali piętnastoletnią 
działalność koła. Nie zabrakło podzięko-
wań i życzeń dalszych długich lat działal-
ności w zdrowiu i radości życia. Seniorzy 
otrzymali również listy gratulacyjne za za-
angażowanie i pracę w działalność koła 
oraz upominki, które wręczyli przedsta-
wiciele konstancińskiego samorządu.  

Druhowie z Bielawy od lat współpracują z PSE, czego efektem jest 
doposażanie jednostki w niezbędny sprzęt – tym razem zakupiono namiot 

pneumatyczny, fot. OSP Bielawa 

Słowa uznania i podziękowania za  
dotychczasową działalność skierował  

do seniorów m.in. burmistrz  
Kazimierz Jańczuk, fot. A. Piętka
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Gmina Konstancin-Jeziorna pozyskała 200 tys. zł na utworzenie klubu „Senior+”. Za te środki 
wyremontowane zostaną pomieszczenia w budynku przy ul. A. Walentynowicz 24. 

Konstancińska fundacja Ofiaruj.pl uruchomiła telefon wsparcia dla 
seniorów. Osoby starsze w słuchawce usłyszą przyjazną osobę, która 
podpowie m.in. jak korzystać z nowych technologii.

Telefon wsparcia adresowany jest do se-
niorów z gminy Konstancin-Jeziorna, 
którzy nie odnajdują się w świecie no-
wych technologii i którym doskwiera sa-
motność. Wolontariusze fundacji Ofiaruj.
pl postarają się pomóc m.in. w obsłudze 
aplikacji mobilnych czy uzyskaniu e-re-
cepty. Wesprą także dobrym słowem 
podczas zwykłej życzliwej rozmowy. Info-
linia dostępna jest pod numerem telefonu  

Finansowe wsparcie na uruchomienie miej-
sca spotkań dla konstancińskich seniorów 
samorząd pozyskał z rządowego Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025. 
Złożony do Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej wniosek w tej sprawie został 
pozytywnie oceniony. Gminie przyznano 
dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł 
z przeznaczeniem na remont i wyposażenie 
pomieszczeń, w których będzie działał klub 
„Senior+”. 13 lipca burmistrz Kazimierz Jań-
czuk podpisał umowę na jego utworzenie 
z Anną Olszewską, dyrektorką Wydziału Po-
lityki Społecznej z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie. Wkład wła-
sny gminy wyniesie 50 tys. zł.

Prace remontowe
Klub „Senior+” będzie mieścił się w bu-
dynku przy ul. A. Walentynowicz 24 na os. 
Mirków. Dzięki pozyskanym pieniądzom 
możliwy będzie remont dwóch po-
mieszczeń i sanitariatów znajdujących 
się na parterze wspomnianego obiektu. 
Wykonawca prac zostanie wyłoniony 
w drodze trwającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
(otwarcie ofert zaplanowano na 7 wrze-
śnia). Ponadto, na potrzeby funkcjono-
wania klubu, zostanie zainstalowany 
Internet oraz zakupiony m.in. sprzęt 
multimedialny z nagłośnieniem i kompu-
tery (powstanie 5 stanowisk). Wszystko 
po to, aby konstancińscy seniorzy mogli 

Powstanie miejsce dla seniorów

Telefon wsparcia dla seniorów

Na infolinii można też liczyć na zwykłą, 
życzliwą rozmowę, fot. UMiG

w pełni korzystać ze stworzonego spe-
cjalnie dla nich miejsca. 

Miejsce spotkań i aktywizacji 
Klub „Senior+” będzie środowiskową 
formą wsparcia dla nieaktywnych już 
zawodowo mieszkańców naszej gminy 
powyżej 60. roku życia. Osoby star-
sze znajdą tam możliwość korzystania 

z oferty opiekuńczej, aktywizującej, 
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej 
oraz prozdrowotnej. Poszczególne pola 
możliwych aktywności czy opieki będą 
zróżnicowane w zależności od potrzeb 
i indywidualnych predyspozycji uczest-
ników. Klub działać będzie w strukturach 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstan-
cinie-Jeziornie.  

570 740 676 (opłata za połączenie zgodna 
z cennikiem operatora) w godzinach:

 poniedziałki w godz. 10.00–18.00,
 wtorki w godz. 8.00–13.00,
 środy w godz. 8.00–17.00,
 czwartki w godz. 8.00–18.00,
 piątki w godz. 9.00–18.00.

Regulamin korzystania z telefonu wsparcia 
dla seniorów dostępny jest na stronie in-
ternetowej: www.ofiaruj.pl.  

Każdy senior będzie mógł korzystać w klubie z komputera z dostępem 
do Internetu, fot. UMiG
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Klimat uzdrowiska sprzyja długowieczności pensjonariuszy konstancińskich domów seniora. W Ośrodku 
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Tabita swoje 100. urodziny świętowała Stefania Walewska, a mieszkający w willi 
Kalina Władysław Lubański skończył 102 lata.

Setne urodziny w gronie przyjaciół i władz gminy

Życzenia Władysławowi Lubańskiemu złożył  
Dariusz Zieliński (zdjęcie na górze),  

a Stefanii Walewskiej – Ryszard Machałek, fot. UMiG

Urodzili się przed drugą wojną światową, 
pamiętają też marszałka Piłsudskiego oraz 
świat bez telewizji i Internetu. W gminie 
Konstancin-Jeziorna mieszka 5 osób, które 
ukończyły sto lat życia. Do tego grona 
należą Władysław Lubański, pensjona-
riusz Domu Seniora „Willa Kalina”, który 
1 czerwca skończył 102 lata oraz Stefania 
Walewska z Ośrodka Opiekuńczo-Rehabi-
litacyjnego Tabita, obchodząca 25 czerwca 
swoje 100. urodziny. Dostojni solenizanci 
świętowali w gronie rodziny, przyjaciół 
i znajomych. W tym wyjątkowym dniu ju-
bilatów z gratulacjami oraz życzeniami po-
gody ducha i kolejnych lat życia odwiedzili 
także Ryszard Machałek i Dariusz Zieliński, 
zastępcy burmistrza gminy. Jak przystało 
na urodziny, nie zabrakło kwiatów i prezen-
tów od władz gminy. Oboje jubilaci tryskali 
humorem i razem z innymi wspominali 

swoje życie. Władysław Lubański mimo sę-
dziwego wieku nadal stara się być aktyw-
nym i pomocnym, a w willi Kalina – gdzie 
obecnie przebywa – nie zamierza spędzać 
czasu bezczynnie. Z kolei pani Stefania ma 
duszę artysty, a jej wielką miłością jest 
muzyka klasyczna. Uwielbia Bacha, Webera 
i Chopina. Często, póki zdrowie jej na to 
pozwalało, sama grała na pianinie, które 
stało w Tabicie. Teraz czas spędza na roz-
wiązywaniu krzyżówek. – Poczucie humoru 
i pogoda ducha to mój przepis na długie 
życie – twierdzi seniorka. – Bardzo ważna 
jest również opieka lekarzy i wsparcie per-
sonelu, który się o mnie bardzo dobrze 
troszczy.   

Wspólną drogą od pół wieku
Trzy pary z gminy Konstancin- 
-Jeziorna świętowały jubileusze 
pożycia małżeńskiego.
Diamentowe gody obchodzili 
Zofia i Kazimierz Kopytowie,  
a złote – Lucyna i Grzegorz 
Orlikowie oraz Jolanta i Leszek 
Klonowscy.

Małżeństwo z najdłuższym stażem, Zofia 
i Kazimierz Kopytowie z Konstancina-Je-
ziorny, sakramentalne tak powiedziało so-
bie 31 grudnia 1960 r. Pozostałe dwie pary 
– Lucyna i Grzegorz Orlikowie z Bielawy 
oraz Jolanta i Leszek Klonowscy z Czar-
nowa – wspólną drogę przez życie roz-
poczęli dekadę później. Trwa ona już 51 
lat. Diamentowych i złotych jubilatów 24 
sierpnia w konstancińskim magistracie go-
ścił Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy. 
Pogratulował parom wytrwałości i wspól-
nie przeżytych lat. Podkreślił też, że tak 
długoletnie małżeństwa powinny być wzo-
rem dla innych, a także przykładem na to, 
jak codziennie budować szczęśliwe życie. 
Wszystkie jubileuszowe pary otrzymały 

z rąk burmistrza i Eleonory Woźniak, kie-
rowniczki Urzędu Stanu Cywilnego, medale 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, listy 
gratulacyjne, kwiaty i kosze upominkowe. 
Po krótkiej ceremonii był czas na rozmowę 
oraz wspomnienia, którymi jubilaci chęt-
nie się dzielili. Przyszli małżonkowie Zofia 
i Kazimierz Kopytowie chodzili do tej sa-
mej szkoły, tam właśnie się poznali. On 
potem pracował w mirkowskiej fabryce 
papieru, ona jako ekspedientka w sklepie. 

Dochowali się dwóch synów i trojga wnu-
ków. Grzegorz Orlik do Powsinka za swoją 
przyszłą żoną Lucyną przyjechał ze Skary-
szewa. Po ślubie młoda para przeprowa-
dziła się do Bielawy, w której mieszka do 
dziś. Państwo Orlikowie mają 3 dzieci, 3 
wnuków i prawnuka. Równie liczną rodziną 
– 2 dzieci i 4 wnuczki – mogą się pochwa-
lić Jolanta i Leszek Klonowscy, którzy do 
Czarnowa przenieśli się z Warszawy. Było 
to 22 lata temu.  

Jubileusze małżeńskie obchodzili (od lewej): Zofia i Kazimierz Kopytowie,  
Lucyna i Grzegorz Orlikowie oraz Jolanta i Leszek Klonowscy, fot. J. Żebrowska
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Od 30 lat w służbie mieszkańcom
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie obchodzi w tym roku swój jubileusz. Jej funkcjonariusze od 30 lat 
czuwają nad porządkiem i dbają o spokój mieszkańców gminy.  

5 kwietnia 1991 r. to data uznawana za po-
czątek Straży Miejskiej w Konstancinie-Je-
ziornie. Tego dnia projekt statutu nowej 
formacji został ostatecznie zatwierdzony 
przez ministra spraw wewnętrznych. Ale za-
częło się kilka miesięcy wcześniej – 16 listo-
pada 1990 r., kiedy to Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia środków finan-
sowych na utworzenie i powołanie jednostki 
czuwającej nad porządkiem w gminie oraz 
dbającej o spokój mieszkańców. Jej wyko-
nanie powierzono Józefowi Hlebowiczowi, 
ówczesnemu burmistrzowi Konstancina-Je-
ziorny. Kompleksową organizacją struktur 
straży zajął się radny pierwszej kadencji 
– Grzegorz Szewczyk, który został miano-
wany jej pierwszym komendantem. Był nim 
nieprzerwanie przez 17 lat.

Trudne początki
Swoją działalność konstancińska straż 
miejska rozpoczęła 28 czerwca 1991 r. od 
uroczystego ślubowania funkcjonariuszy. 
Początkowo jednostka liczyła 10 strażników, 
pełniących nie tylko służbę porządkową, 
ale również współpracujących z policją, 
strażą pożarną czy Strażą Ochrony Przy-
rody i Zwierząt. – Mundurowi dysponowali 
tylko jednym samochodem marki Polonez, 
radiostacją i podstawowymi środkami przy-

musu bezpośredniego – wspomina Stani-
sław Grudzień, obecny komendant Straży 
Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. – Pierw-
sze interwencje dotyczyły w znacznej mierze 
nieporządku na ulicach, dzikich wysypisk 
czy porzuconych pojazdów.
Na początku lat 90. prawdziwą zmorą w Kon-
stancinie-Jeziornie był też handel uliczny 
– w wielu miejscach miasta pojawiały się 
nielegalne stoiska, generujące masę śmieci 
i odpadów. Proceder ten ukrócili radni, który 
określili miejsca, w których taka sprzedaż 
jest dozwolona, a strażnicy dostali zada-
nie systematycznej likwidacji nielegalnych 
targowisk. W początkowym okresie dzia-
łalności funkcjonariusze znacznie częściej 
pouczali i nakazywali dostosowanie się do 
przepisów, niż sięgali po bloczki manda-
towe.

Rewolucyjne zmiany
W 2016 r. konstancińska straż miejska 
przeszła rewolucyjne zmiany – w jedno-
stce wdrożono elektroniczny system re-
jestracji zdarzeń, który zautomatyzował 
i usprawnił pracę funkcjonariuszy. Od 
tego momentu wszystkie zgłoszenia oraz 
podjęte interwencje są ewidencjonowane 
w jednym miejscu i zamiast do książki dy-
żurnego trafiają do specjalnego programu 

Konstancińska straż miejska na początku lat 90. liczyła 10 osób, obecnie w jednostce pracuje 15 funkcjonariuszy i 5 pracowników monitoringu wizyjnego, 
 fot. J. Żebrowska

Stanisław Grudzień
komendant Straży Miejskiej  
w Konstancinie-Jeziornie

„Traktujemy naszą służbę  
z pokorą i z poczuciem 
sumiennego wypełniania 
misji, do jakiej zostaliśmy 
powołani oraz ze świadomo-
ścią służebnej roli, jaką 
mamy obowiązek i zaszczyt 
spełniać wobec naszego 
społeczeństwa. Już trzydzie-
ści lat jesteśmy dla Państwa. 
Dla naszej gminy”
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komputerowego. – Dzięki temu istnieją 
większe możliwości identyfikacji zagrożeń 
i sprawców wykroczeń oraz kontrolowania 
statusu prowadzonych spraw – wyjaśnia 
Sylwester Ropielewski, zastępca komen-
danta Straży Miejskiej. – Mandaty karne 
czy wnioski o ukaranie do sądu traktujemy 
jako ostateczność i tylko wtedy, gdy inne 
metody przywrócenia naruszonego prawa 
okażą się nieskuteczne. A na realizację ta-
kiej właśnie polityki pozwala nasz system, 
który jest bardzo pomocny przy dużej licz-
bie interwencji. Konstancińska straż miej-
ska odnotowuje takich wniosków średnio 
aż sześć tysięcy rocznie.

Wieloletnia tułaczka
Pierwsza siedziba straży mieściła się 
w ratuszu miejskim przy ul. Warszawskiej 
29. Następnie przeniesiono ją do obiektu 
przy ul. Świetlicowej, a od 2007 r. – przez 
kolejne 12 lat – funkcjonariusze zajmo-
wali część budynku przy ul. Sobieskiego 
5. W niewielkich pomieszczeniach udało 
się „upchnąć” kierownictwo, zespół or-
ganizacji i zarządzania służbą oraz sekcję 
patrolowo-interwencyjną. Centrum dyna-
micznie rozbudowywanego monitoringu 
miejskiego oraz pracowników zespołu 
postępowań, czynności wyjaśniających 
i profilaktyki ulokowano natomiast w wy-
najmowanych przez gminę pomieszcze-
niach nowo wybudowanego komisariatu 
policji przy ul. Polnej 2. Tułaczka skoń-
czyła się dwa lata temu. We wrześniu 2019 
r. mundurowi przeprowadzili się do nowej 
siedziby przy ul. Warszawskiej 32. W wy-
remontowanym dawnym ratuszu znalazło 
się też miejsce m.in. dla centrum miej-
skiego monitoringu, które działa w naszej 
gminie od 10 lat i obecnie jest jednym 
z najnowocześniejszych na Mazowszu. – 
Zaczynaliśmy od 17 kamer, dziś mamy ich 
aż 115 – mówi Stanisław Grudzień. – Są 
one wykorzystywane do bieżącego moni-
torowania większości miejsc i wybranych 
obiektów użyteczności publicznej oraz 
ciągów komunikacyjnych. Urządzenia ob-
sługiwane są całodobowo przez pięciu 
operatorów.

Długa lista zadań
Strażnicy są niemal na każde wezwanie, 
pomagają wszystkim bez względu na wiek, 
płeć czy status społeczny, m.in. senio-
rom, osobom bezdomnym. Od kilku lat, 
na mocy porozumienia z miejscową po-
licją, w gminie działają patrole mieszane 
składające się ze strażnika i policjanta. 
Od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni 

funkcjonariusze pilnują ładu i porządku, 
m.in. na terenach zielonych, także na ro-
werach. – Choć nie dysponujemy wyspe-
cjalizowaną komórką eko, realizujemy 
masę zadań z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska – mówi Stanisław Grudzień. – 
Zajmujemy się zabłąkanymi, agresywnymi 
lub chorymi zwierzętami i przypadkami 
zagrożeń środowiska naturalnego.
Do bardzo długiej listy zadań funkcjo-
nariuszy trzeba dorzucić także m.in. 
działalność w zakresie profilaktyki 
i bezpieczeństwa w placówkach oświato-
wych, zabezpieczenie uroczystości i im-
prez lokalnych, współdziałanie z innymi 
służbami w zakresie usuwania skutków 
klęsk żywiołowych, awarii oraz zdarzeń 
losowych, kontrole prywatnych posesji 
pod kątem czystości, gospodarki odpa-
dami i przestrzegania zakazu spalania 
odpadów. – Inicjujemy szereg działań lo-
kalnych związanych z ogólnopolskimi ak-
cjami takimi jak: „Bezpieczne miasto” czy 
„Bezpieczna droga do szkoły” – dodaje 
komendant. – Organizujemy też gminne 
egzaminy na kartę rowerową. W 2020 r. 
strażnikom miejskim przyszło się zmierzyć 
z nową codziennością. Zgodnie z decyzją 
wojewody mazowieckiego funkcjonariu-
sze zostali skierowani do wsparcia zadań 
związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiana warty
Stale unowocześniania jest flota samo-
chodowa, a strażnicy cały czas podnoszą 
swoje kompetencje dzięki szkoleniom. 
Obecnie straż dysponuje dwoma nowo-
czesnymi radiowozami, trzema rowerami 
MTB, nowoczesnym sprzętem łączności 

oraz siecią komputerową. Z upływem lat 
wzrosła też liczba etatów. Dzisiaj w jej 
szeregach jest 15 funkcjonariuszy (jeden 
wakat), w tym 3 kobiety, oraz 5 pracowni-
ków cywilnych obsługujących monitoring. 
– Obecnie coraz mniej jednostek może po-
szczycić się 30-letnim stażem – podkreśla 
Stanisław Grudzień. – Odebranie strażni-
kom uprawnień do używania fotoradarów 
spowodowało, że w wielu gminach forma-
cje te zostały zlikwidowane.
Jak przyznaje komendant, praca w straży 
miejskiej to zadanie trudne i czasami nie-
wdzięczne. – Niestety, chętnych do zasi-
lenia szeregów naszej jednostki ciągle 
brakuje – dodaje. – „Starzy“ się wykru-
szają, a nowo rekrutowani i przeszkoleni 
strażnicy po krótkim czasie odchodzą do 
innych, bardziej wdzięcznych oraz lepiej 
płatnych zajęć i zawodów. Naszą służbę 
traktujemy jako spłatę długu zaufania, 
jakim ciągle obdarzają nas mieszkańcy 
gminy Konstancin-Jeziorna.

Plany na przyszłość
Straż miejska przez trzydzieści lat ciężko 
pracowała na coraz większe zaufanie wśród 
mieszkańców. – Jesteśmy dumni i szczę-
śliwy, że doczekaliśmy takiego wspaniałego 
jubileuszu – podkreśla Stanisław Grudzień. 
– Ale nie popadam w samozachwyt i już 
myślimy o naszej przyszłości.
A plany są ambitne. Dalsza rozbudowa 
monitoringu miejskiego w miejscach 
wskazywanych przez mieszkańców, do-
posażenie jednostki w mobilne urządzenie 
do badania czystości powietrza oraz tzw. 
fotopułapki, które są doskonałym narzę-
dziem w walce z osobami zaśmiecającymi 
gminę. Cichym marzeniem strażników jest 
także wymiana przystosowanego do prze-
wożenia osób zatrzymanych radiowozu, 
mocno wyeksploatowanego już m.in. 
podczas działań związanych z COVID-19, 
na nowy, w pełni ekologiczny. – Jesteśmy 
świadomi, że za tym wszystkim kryją się 
nie tylko znaczące koszty inwestycyjne, 
ale przede wszystkim szereg nowych 
i dodatkowych zadań, którym powinni-
śmy i chcemy sprostać – podsumowuje 
komendant. 

Komendanci Straży Miejskiej 
w Konstancinie-Jeziornie

 1991–2008 Grzegorz Szewczyk
 2008–2014 Karol Łuczak
 2014–2015 Janusz Wiaterek
 2015–obecnie Stanisław Grudzień

Strażnicy wiosną i latem patrolują ulice  
Konstancina-Jeziorny na rowerach,  

fot. C. Puchniarz
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Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację 10-letniej Blanki Tomaszewskiej, która uległa ciężkiemu 
wypadkowi na przejściu dla pieszych. Datki można wpłacać online. 

Blanka Tomaszewska ma 10 lat. Była 
pełną życia, uśmiechniętą dziewczynką 
oraz wzorową uczennicą Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. 
Niestety, pod koniec czerwca zdarzył się 
poważny wypadek. Blankę na przejściu 
dla pieszych przy ul. Mirkowskiej potrą-
ciła 12-tonowa ciężarówka. 

Walka o życie
Lekarze przez 6 godzin walczyli o życie 
dziewczynki. Na szczęście udało się je ura-
tować. Blanka odniosła wiele poważnych 
obrażeń i urazów. Ma m.in. uszkodzony 
nerw w jednym oku i ubytek znacznej 
części kości czaszki czołowej. Towarzyszy 
temu wszystkiemu niedowład lewej strony. 
10-latka przez kilkanaście tygodni utrzy-
mywana była w śpiączce farmakologicznej, 
z której została już wybudzona. Niestety, 
dziewczynka nie mówi, na szczęście roko-
wania lekarzy są pozytywne. Blankę czeka 

Zbiórka na leczenie i rehabilitację

długa i bardzo kosztowna – miesięcznie 
ok. 14–18 tys. zł – walka o powrót do zdro-
wia i normalnego życia, dlatego tak ważna 
i potrzebna jest nasza pomoc. Każdy, kto 
zechce wesprzeć 10-letnią Blankę finan-
sowo, może to zrobić wpłacając dowolną 
kwotę za pośrednictwem strony interneto-
wej Pomagam.pl. Zbiórkę wsparło już po-
nad półtora tysiąca osób, zebrano blisko 
120 tys. zł. Do celu – 150 tys. zł – jeszcze 
trochę brakuje. 

Piknik charytatywny
Pieniądze na rzecz dziewczynki zbierane 
były także podczas charytatywnego pik-
niku „Armia aniołów dla Blanki”, który 21 
sierpnia odbył się na terenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kawęczynku. Było wiele 
atrakcji, m.in. loteria fantowa, gry, pokazy 
zawodników MMA, przejażdżki bryczką, 
animacje dla dzieci oraz koncerty. Dla 
Blanki zaśpiewali m.in. Bartek Wrona, An-

gel, Daniel Dobraszkiewicz i Andrzej Paw-
łowski. Podczas imprezy zebrano ponad 
50 tys. zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przypomina o zbliżającym się nowym okresie 
świadczeniowym. Aby zachować ciągłość wypłaty zasiłków rodzinnych lub świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego należy złożyć stosowne wnioski.

Nowe terminy składania wniosków o świadczenia

Konstanciński Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 sierpnia przyjmuje 
wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego na nowe okresy 2021/2022, które rozpoczną 
się odpowiednio 1 listopada i 1 października. 

Świadczenia rodzinne
Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi 
prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się 
i niepozostającej na utrzymaniu rodziców – w związku z ich śmier-
cią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów. Dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 
może przekraczać 674 z. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest 
dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, umiarkowanym albo 
o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota ta wynosi 764 zł. 
W nowym okresie zasiłkowym, trwającym do 31 paździer-
nika 2022 r., należy udokumentować dochód osiągnięty 
przez członków rodziny w 2020 r. Obecnie wysokość 
zasiłku rodzinnego wynosi: 95 zł na dziecko w wieku 
0–5 lat, 124 zł na dziecko w wieku 6–18 lat i 135 zł na 
dziecko w wieku 19–24 lata. Wnioski są przyjmowane od  
1 lipca br. Termin ich złożenia, wraz z kompletem doku-
mentów, rzutuje na datę wypłaty świadczeń. 

Fundusz alimentacyjny
O wsparcie z funduszu alimentacyjnego może wnioskować osoba 
uprawniona (pełnoletnie dziecko) – mająca przyznane sądownie 
alimenty od rodzica, który ich nie płaci – jej przedstawiciel usta-
wowy (rodzic w przypadku małoletniego) lub jej opiekun prawny. 
Wysokość świadczenia przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Warunkiem koniecznym 
do jego otrzymania jest spełnienie kryterium dochodowego, które 
miesięcznie nie może przekraczać 900 zł netto na osobę w rodzi-
nie. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 października br. 
i potrwa do 30 września 2022 r. Aby zachować ciągłość wypłaty 
świadczeń trzeba złożyć w ośrodku stosowny wniosek, a wypłata 
pieniędzy z funduszu alimentacyjnego uzależniona będzie od 
terminu złożenia wniosku. Dokumenty można składać od 1 lipca 

(elektronicznie) i od 1 sierpnia w formie 
tradycyjnej – papierowej. Szczegółowe 

informacje oraz niezbędne formularze 
wniosków można znaleźć 

na stronie internetowej 
www.opskonstancin-
jeziorna.pl, zakładka: 
Dla Rodziny.  

W organizację pikniku zaangażowała się 
ogromna rzesza wolontariuszy, fot. A. Piętka
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Nowe terminy składania wniosków o świadczenia

Punkt Informacji Turystycznej zaprasza

Poznaj uroki naszej gminy
Pieszo, rowerem i kajakiem – trwa cykl bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po gminie Konstancin--
Jeziorna. Zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę – do 26 września. Obowiązują zapisy.

Walory kulturowe, historyczne i przyrodni-
cze gminy Konstancin-Jeziorna od 31 lipca 
można podziwiać i poznawać podczas bez-
płatnych wycieczek z przewodnikiem orga-
nizowanych przez Urząd Miasta i Gminy. 

Obowiązują zapisy
Za nami półmetek coweekendowych spo-
tkań. Osoby, które nie miały jeszcze okazji 
uczestniczyć w naszych wyprawach do 26 
września mogą nadrobić zaległości. W naj-
bliższym czasie zapraszamy na spacery 
szlakami:

  Artyści dawnego Konstancina  
(11 września – godz. 14.00);
  Żeromskiego i sławnych rodów 
(12 i 25 września – godz. 12.00);
  Filmowy Konstancin 
(18 i 26 września – godz. 12.00).

Dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek 
i kontakt z przyrodą, proponujemy wycieczki 
rowerowe:

  Na ornitologicznym szlaku 
(11 września – godz. 10.00);
  Kapliczki, krzyże i przydrożne figurki  
(5 września – godz. 12.00 i 25 września – 
godz. 10.00).
  Obszary chronione i rezerwaty  
przyrody 
(12, 18 i 26 września – godz. 10.00).

Z kolei tym, którzy chcą przeżyć prawdziwą 
przygodę, proponujemy spływ „Kajakiem 
po Jeziorce” (19 września – godz. 10.00). 
Zbiórka uczestników wszystkich wycieczek 

przy willi Kamilin (ul. Piłsudskiego 42). Naj-
ciekawsze atrakcje i najpiękniejsze miejsca 
na mapie gminy Konstancin-Jeziorna pokażą 
przewodnicy: m.in. Elżbieta Rydel-Piskorska, 
Wojciech Guszkowski, Łukasz Maurycy Sta-
naszek, Grzegorz Łuniewski i Paweł Pstro-
koński.

Obowiązują zapisy
Na wycieczki, których hasłem przewodnim 
jest „Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna”, 
obowiązują zapisy (1 wycieczka – maksy-
malnie 15 osób). Zgłoszenia przyjmowane 
są elektronicznie na adres: promocja@
konstancinjeziorna.pl (w treści maila na-
leży podać: termin i nazwę wycieczki, imię 
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
uczestnika) lub telefonicznie pod nume-
rem: 22 484 24 41 (pon. w godz. 9.00–17.00, 
wt.–pt. w godz. 8.00–16.00). Szczegółowe 
informację dostępne są w regulaminie 
dostępnym na stronie internetowej www.
konstancinjeziorna.pl. Każdy uczestnik wy-
cieczki otrzyma folder z opisem szlaku oraz 
gadżety, które z pewnością przydadzą się 

podczas wyprawy (plecak, kamizelkę od-
blaskową i kapelusz przeciwsłoneczny), 
może też wziąć udział w konkursie fo-
tograficznym z atrakcyjnymi nagrodami. 
Czekają aparaty fotograficzne, statywy 
i torby foto.  

Urząd Miasta i Gminy zorganizuje łącznie  
aż 36 tematycznych wycieczek 

fot. A. Jarzębska-Isio

Do Punktu Informacji Turystycznej zapraszamy zarówno turystów, kuracjuszy, jak i mieszkańców naszej gminy 
i gości z sąsiednich miejscowości. Znajduje się on w zabytkowej willi Kamilin, w sąsiedztwie Parku Zdrojowego. 

Pracownicy punktu pomogą odkryć uroki naszej gminy na nowo i zaplanować pobyt w Kon-
stancinie-Jeziornie, dostosowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Podpowiedzą, 
z jakich atrakcji turystycznych i kulturalnych można skorzystać. Czekają mapy, przewodniki 
i informatory, które umilą i ułatwią zwiedzanie. W punkcie można również kupić publikacje 
dotyczące historii naszego miasta oraz pamiątki. A to wszystko na parterze drewnianej 
werandy zabytkowej willi Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42. Punkt Informacji Turystycznej 
czynny jest we wtorki w godz. 10.00–17.00, od środy do piątku w godz. 9.00–17.00 oraz 
w soboty i niedziele w godz. 10.00–18.00 (tel. 500 593 685, e-mail: info@visitkonstancin.
pl). Warto też  zajrzeć na stronę internetową visitkonstancin.pl oraz Facebooka – visitkon-
stancin. Willa Kamilin utrzymana jest w stylistyce neoklasycystycznej. Została zbudowana 
ok. 1905 r. przez Leona Karola Jankiewicza. 

Operacja pn. „Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych 
gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajako-
wego” współfinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie.

Unia Europejska
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Po roku przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna znów przyznała tytuł 
„Wolontariusza Roku 2020”. W tym roku statuetki otrzymali społecznicy: Agnieszka Osowiecka, Kamila  
i Robert Bokaccy oraz Elżbieta Siemieniuk.

Propozycje kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku 2020” mogły 
składać instytucje i organizacje społeczne działające na terenie 
gminy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. W tym roku do 
ratusza wpłynęły cztery wnioski. Wszystkie kandydatury oceniła 
powołana przez burmistrza gminy kapituła konkursowa, która 
do odznaczenia zarekomendowała cztery osoby. „Wolontariu-
szami Roku 2020 Gminy Konstancin-Jeziorna” zostali: Agnieszka 
Osowiecka – współzałożycielka i opiekunka „Konstancińskiej Ja-
dłodzielni” w Skolimowie; Kamila i Robert Bokaccy – inicjatorzy 
odbudowy harcerstwa w Konstancinie-Jeziornie, twórcy i pro-
wadzący Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego „Uroczysko” oraz 

Elżbieta Siemieniuk – założycielka 
wolontariackiego „Klubu Ośmiu” 
w Szkole Podstawowej nr 3. Statu-
etki Konstancińskiego Dębu, listy 
gratulacyjne i kwiaty społeczni-
kom wręczono pod koniec czerwca, 
a zrobili to burmistrz Kazimierz Jań-
czuk, jego zastępca Dariusz Zieliński 
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agata Wilczek. – Bardzo serdecznie 
dziękujemy za przyznanie tego pięk-
nego wyróżnienia – powiedział Ro-
bert Bokacki, komendant Hufca ZHP 
„Uroczysko” Konstancin-Jeziorna. – 
To ważne, aby społeczność lokalna 

Bezinteresownie pomagają innym

nagradzała ludzi, którzy swój wolny czas poświęcają dla swoich 
współobywateli, ale „Uroczysko” nie jest dziełem Kamili i Roberta 
Bokackich – to dzieło dziesiątek instruktorek i instruktorów ZHP 
oraz przyjaciół i rodziców naszych zuchów, harcerek i harcerzy. 
O tym, że wolontariat to wspólna praca wielu osób, mówiła także 
Agnieszka Osowiecka. – Czujemy się bardzo wyróżnieni i docenieni 
jako jadłodzielnia i jako grupa działająca na rzecz społeczności 
lokalnej – przyznała „Wolontariuszka Roku 2020”, odbierając sta-
tuetkę. – Przyjmuję tę nagrodę jako podziękowanie dla całego 
naszego zespołu, który się poświęca, pracuje i na który zawsze 
mogę liczyć. 

Robert Bokacki i Agnieszka Osowiecka,  
fot. C. Puchniarz

Elżbieta Siemieniuk,  
fot. C. Puchniarz

Harcerstwo na dobre wróciło do miasta
Już ponad 260 dzieci i młodzieży z naszej gminy 
przynależy do Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
„Uroczysko” Konstancin-Jeziorna, który pod koniec 
czerwca obchodził pierwszą rocznicę powstania. 

28 czerwca minęła pierwsza rocznica powołania samodzielnego 
hufca ZHP w Konstancinie-Jeziornie. – Aż trudno uwierzyć, że jesz-
cze do niedawna w naszym mieście praktycznie nie było harcer-
stwa – przyznaje harcmistrz Robert Bokacki, komendant hufca. 
Dzisiaj w 3 gromadach zuchowych, 4 drużynach harcerskich, 1 
drużynie starszoharcerskiej i 1 wędrowniczej, a także 3 harcer-
skich klubach specjalnościowych działa łącznie ponad 260 osób. 
– Zważywszy, że we wszystkich szkołach na terenie gminy mamy 
ok. 2,5 tys. dzieci i młodzieży, oznacza to, że do harcerstwa na-
leży już co dziesiąty konstanciński uczeń – dodaje komendant.  
„Uroczysko” Konstancin jest organizatorem wielu imprez, rajdów, 
akcji społecznych i obchodów wydarzeń historycznych, a w ramach 
tegorocznej „Harcerskiej Akcji Letniej” także dwóch wakacyjnych 
obozów. Pod koniec lipca ponad dwustuosobowa ekipa zaszyła się 
w lesie nad jeziorem Lgińsko w województwie lubuskim – bez telefo-
nów komórkowych, komputerów i Internetu. To była prawdziwa szkoła 

przetrwania, a na jej uczestników czekały m.in. surowe puszczańskie 
warunki oraz spanie pod namiotem na własnoręcznie wykonanych 
pryczach. – Była też wspaniała zabawa i typowe harcerskie zaję-
cia: gry terenowe, ogniska, nocne warty i odkrywanie tajemnic lasu 
– wymienia hm. Bokacki. – Wszystko po to, by ukształtować silne 
charaktery i mocne ciała młodych w atmosferze braterstwa, służby 
i nieustannej pracy nad sobą.
Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwał dwudziestopięcio-
osobowy zespół dorosłych instruktorek i instruktorów.   

Konstanciński hufiec zrzesza już blisko 300 osób, 
fot. Hufiec ZHP „Uroczysko”
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„Lato z Hugonówką” już za nami

W ramach tegorocznej akcji „Ale Kosmos! Rok 
Stanisława Lema w Konstancinie-  
-Jeziornie” dzieci wzięły udział w warsztatach 
przygotowanych przez Konstanciński Dom 
Kultury oraz Centrum Nauki Kopernik,  
fot. KDK

W altanie przy Hugonówce w każdy 
weekend rozbrzmiewała różnorodna 

muzyka, która umilała wypoczynek w Parku 
Zdrojowym. Mocnym „uderzeniem” był 

koncert zespołu dętego Brass Federacja, 
który zachwycił publiczność, fot KDK

Najmłodszą publiczność 
odwiedzili m.in. Król 

Maciuś, trzy niesforne koty, 
minionek, Detektyw Szkiełko 

oraz aktorka Ewa Gorzelak, 
która zabrała dzieci w pełną 

przygód podróż po krainie 
kolorów, fot.KDK

Kino na leżakach, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, czytanie literatury, zajęcia jogi, koncerty 
plenerowe oraz wieczory impro – oj działo się, działo podczas tegorocznego „Lata z Hugonówką”. Oto nasza 
fotorelacja.

W niedzielnym cyklu spotkań 
z literaturą „Słucham Lato” znani 
goście czytali fragmenty prozy 
i poezji najwybitniejszych polskich 
twórców. W interpretacji Jarosława 
Boberka można było wysłuchać 
„Szpitala przemienienia” 
Stanisława Lema, fot. KDK

Koncerty przyciągały do 
altany liczną publiczność, 

która mogła wysłuchać 
jazzu, muzyki klasycznej 

oraz filmowej w znakomitym 
wykonaniu, fot KDK

W lipcu, po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, 
wrócił świetnie znany konstancińskiej publiczności Jazz 
Zdrój Festiwal, który Park Zdrojowy wypełnił jazzem  
w najlepszym wydaniu, fot. KDK

W letnim repertuarze Konstancińskiego Domu Kultury nie mogło 
zabraknąć również teatru dla dorosłych. Publiczność obejrzała zabawne 

komedie „Kredyt” z Marcelem Wiercichowskim i Przemysławem 
Sadowskim w rolach głównych oraz „Casting. Poczekalania”, w którym 

wystąpili Andrzej Popiel i Sebastian Cybulski, fot. KDK

Świetną zabawę podczas wieczorów 
impro zapewnili „Wybitnie nieznani”, 
którzy na scenie gościli gwiazdy 
niespodzianki – pisarkę Katarzynę 
Grocholę oraz aktorkę Joannę 
Kołaczkowską, fot KDK
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Uczestnicy półkolonii w Szóstce  
odwiedzili zamek w Liwie, 
 fot. SP nr 6

Uczniowie zadebiutowali pisarsko
Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie-Jeziornie wydała książkę, której 
autorami są jej uczniowie. Młode talenty pisarskie tworzyły ją w całkowitej 
swobodzie, bez ingerencji nauczycieli, choć z ich wsparciem.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 światło dzienne ujrzała 
książka pt. „Słowa pomiędzy liśćmi”. To pisarski debiut dzieci i młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. W tej wyjątkowej publikacji 
znajdziemy wiersze, rysunki i opowiadania autorstwa blisko 70 uczniów ze 
wszystkich klas. Całość powstawała bez żadnych ograniczeń, ingerencji na-
uczycieli, choć rzecz jasna z ich wsparciem. – Nasi młodzi pisarze przelali 
swoje dusze na kartki tej książki po to, aby podzielić się z ludźmi sposobem 
widzenia świata i wszystkiego, co jest wokół nas – przyznaje Anna Białowąs, 
uczennica klasy 8a. – To działa sztuki wywołujące uśmiech lub płacz, skłania-
jące do zadumy i zachwytu.
Pomysł wydania książki z pracami uczniów od początku do końca zaplanował 
i koordynował Dariusz Kowalski, nauczyciel języka angielskiego. W realizację 
projektu zaangażowali się też inni wychowawcy i nauczyciele Trójki, a także 
rodzice młodych pisarzy. Ich debiut pisarski został bardzo ciepło przyjęty 
przez szerokie grono czytelników. Jest wśród nich Dariusz Zieliński, drugi 
zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna, któremu uczniowie pod ko-
niec czerwca na spotkaniu w ratuszu przekazali książkę swojego autorstwa. 
– Jest mi niezmiernie miło trzymać w rękach tę właśnie publikację – mówi 
Dariusz Zieliński. – Gratuluję pomysłu i zaangażowania.

Umiejętności jazdy na rowerze i wykorzystania wiedzy teo-
retycznej w praktyce weryfikowali Stanisław Grudzień, ko-
mendant Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie i jego 
zastępca Sylwester RopielewskI. Do egzaminu praktycznego 
przystąpiło łącznie 154 uczniów z klas 4–6 szkół podstawo-
wych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. 
Został on przeprowadzony w mobilnym miasteczku ruchu 
drogowego – wyposażonym w miniznaki, sygnalizatory, przej-
ścia dla pieszych i przejazdy kolejowe – które stanęło obok 
konstancińskiego ratusza. Zdający musieli wykazać się m.in. 
znajomością przepisów i znaków drogowych, umiejętnością 
utrzymania równowagi pozwalającej na swobodną jazdę 
rowerem. Wszyscy uczniowie byli bardzo dobrze przygoto-
wani i ukończyli go z wynikiem pozytywnym. Na koniec eg-
zaminu każdy otrzymał upominek ufundowany przez Urząd 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna – dzwonek rowerowy 
i opaskę odblaskową, a od organizatorów – breloczek i ksią-
żeczkę edukacyjną.

Wakacyjnych atrakcji była moc
Blisko 300 uczniów wzięło udział w półkoloniach zorganizowanych w dwóch 
gminnych szkołach podstawowych, a także w zajęciach, które odbywały się 
w Konstancińskim Domu Kultury oraz Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W tym roku półkolonie zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstanci-
nie-Jeziornie i Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy. W obydwu placówkach odbywały 
się w tym samym czasie – od 28 czerwca do 9 lipca. Z propozycji letniego wypo-
czynku w Szóstce skorzystało 63 uczniów. Atrakcji było sporo, wśród nich m.in. 
zajęcia sportowo-rekreacyjne i plastyczne, ciekawe wycieczki krajoznawcze, filmowe 
seanse w kinie i wodne szaleństwa na basenie. Nudno nie było też w Jedynce, 
w której na półkoloniach czas spędzało 90 dzieci. Również tutaj nie można było na-
rzekać na nudę. Uczniowie odwiedzili m.in.  warszawskie ZOO, rozwijali swoje umie-
jętności na warsztatach bębniarskich, plastycznych i sportowych. Ale to nie koniec. 
Ciekawie wakacyjny czas można było spędzić również w Konstancińskim Domu Kultury, 
w którym przez cały lipiec aż 60 dzieci w wieku 6–11 lat uczestniczyło w rozmaitych 
zajęciach. Były wśród nich. warsztaty survivalowe – gdzie uczyły się budować szałas 
i rozpalać ognisko; taneczne – na których poznawały techniki tańca nowoczesnego 
i hip-hopu oraz plastyczne – podczas których malowały obrazy inspirowane twórczo-
ścią znanych artystów. Nie zabrakło też licznych gier i zabaw plenerowych. Dla miło-
śników aktywności fizycznej ofertę przygotował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Młodzi rowerzyści zdali egzamin
Aż 154 uczniów z konstancińskich szkół wzięło udział 
w praktycznym egzaminie na kartę rowerową, który 19 
czerwca przeprowadziła Straż Miejska w Konstancinie- 
-Jeziornie. Wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Mobilne miasteczko ruchu drogowego stanęło  
na parkingu przy ul. Kolejowej, fot. S. Grudzień

Podczas wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy młodzi pisarze zdradzili  
kulisy powstawania książki, fot. UMiG

W hali przy ul. Żeromskiego dobrze się bawiło 75 dzieci w wieku 
8–12 lat. Uczniowie spędzali czas m.in. na basenie oraz biorąc 
udział w zabawach ruchowych i przy muzyce. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników czuwała wykwalifikowana kadra instrukto-
rów sportu. Z gminnej oferty „Lato w mieście 2021” skorzystało 
łącznie 288 dzieci.
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Diwa w skolimowskim Wersalu
Skolimów także ma swój Wersal. To zabytkowa willa przy ul. Środkowej 22. Mieszkała w niej Wiktoria 
Kawecka, słynna primadonna operetki warszawskiej oraz gwiazda europejskich scen. Przedstawiamy 
historię kolejnej perełki architektonicznej Konstancina-Jeziorny.  

Fundatorem i właścicielem okazałej willi 
w Skolimowie był Teodor Edmund Gwiz-
dalski. Ten słynny warszawski cukiernik 
jej budowę, według projektu nieznanego 
autora, zlecił w 1909 r. Willa nosiła na-
zwę Versailles, od nazwy jego firmy. Jest 
to dwukondygnacyjny budynek z asyme-
tryczną elewacją frontową, podkreśloną 
wolutową facjatką z naczółkiem i dwukon-
dygnacyjną przeszkloną werandą, ozdo-
bioną metalowymi kwiatami i szczegółami 
w postaci listków, łodyg i korzonków. 

Cukiernia przy Kruczej
Gwizdalski był właścicielem wielu piekarni 
i słynnej cukierni przy ul. Kruczej 16 w War-
szawie, swoją firmę nazwał Versailles, czyli 
Wersal. Otwarta w 1911 r. cukiernia miała 
secesyjny wystrój z majolikowymi deko-
racjami, a ciastka oczekiwały na klientów 
w oszklonych gablotach. 
Z pewnością i dziś cukiernia spełniałaby 
wszystkie wymogi sanitarne, bo jak do-
nosiło pismo ilustrowane „Świat” w 1911 
r.: „Te szkła wytworne, kryształowe, kosz-
tujące ogromne sumy, ochraniają ciastko 
od wszelkiej, najbardziej przelotnej nie-
czystości i nie pozwalają nawet zbliżyć 
się do niej muszce, nawet usiąść na niej 
pyłkowi kurzu”. Co ciekawe, w ciastkarni 
prowadzono sprzedaż wyłącznie na wynos.

W hołdzie dla słowika
Teodor Gwizdalski był wielbicielem 
wielkiej gwiazdy operetki warszaw-
skiej, Wiktorii Kaweckiej, zwanej też 
przez publiczność „Kawusią”. Diwa kon-
certowała w Warszawie, Petersburgu, 
Wilnie, Bukareszcie i Londynie, a zasły-
nęła z pięknego gwizdania na scenie.  
Józef Galewski, scenarzysta teatralny, 
wspominał, że: „bez instrumentu, gwiż-
dżąc, potrafiła robić muzykę na scenie”. 
W ówczesnych gazetach nazywano ją „sło-
wikiem warszawskim” i „królową brylan-
tów”, gdyż słynęła także z przyjmowania 
po premierze od wielbicieli koszy kwiatów 
i umieszczonych w nich brylantów. 
Jednak Gwizdalski był bardziej oryginalny 
w swoim uwielbieniu i podarował artystce 
w użytkowanie właśnie willę w Skolimowie, 
a ponadto w jednym z jej salonów umie-

ścił, istniejące do dziś, gipsowe medaliony 
z wizerunkiem primadonny. 

Legendarna Kawusia 
Środowisko artystyczne ówczesnej War-
szawy zarzucało Wiktorii Kaweckiej zbyt wy-
stawny tryb życia, widoczny także i podczas 
jej pobytów w Skolimowie. Ponieważ lubiła 
grać w ruletkę, jedną z form wypoczynku, 
jaki preferowała, były coroczne wyjazdy do 
Monte Carlo. Na scenie, a także i w życiu pry-
watnym była zawsze niesłychanie elegancka, 
toteż stała się dyktatorką mody – słynna 
była jej kolekcja brylantów, które otrzymy-
wała od wielbicieli. Komponowano dla niej 
liczne piosenki jako wstawki do operetek, 
w których występowała. Pisarz Stanisław Jel-
lenta mówił o niej jednakże: „postawą spo-
łeczną i dobrocią wiele uczyniła dla swych 
chorych i starych kolegów. 
„Kawusia” otrzymała jeszcze jeden niety-
powy prezent, tym razem od zakochanego 
w niej generała armii austro-węgierskiej. 
Była nim waga osobowa wyprodukowana 
w Fabryce Wag Wilhelma Hessa w Lublinie, 
z przeznaczeniem na Wystawę Światową 
w Paryżu w 1900 r. Niektórzy uważali, że 
jest to aluzja do znajomości z cukiernikiem 
Gwizdalskim. 
Kawecka przez kilka lat przechowywała 
tę wagę w swoim apartamencie w Peters-
burgu, a później podarowała ją kuzynce 
Henryce Matysiak. Ta z kolei uczyniła z niej 
mały biznes. Wydzierżawiła w 1912 r. w parku 
Ujazdowskim w Warszawie kilka metrów 

kwadratowych powierzchni, zleciła budowę 
małego domku drewnianego i umieściła 
w nim wagę. Za drobną opłatą można było 
kiedyś, ale również i dziś, sprawdzić wagę 
swojego ciała. Ważenie odbywa się na sie-
dząco. 

Wersal jak przed wiekiem
Po śmierci Wiktorii Kaweckiej willę kupił od 
spadkobierców cukiernika Józef Ostrowski, 
właściciel firmy Kontusz produkującej ubra-
nia dla mężczyzn. W 1930 r. wynajął parter 
willi posłowi nadzwyczajnemu i ministrowi 
pełnomocnemu Cesarstwa Japonii w Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Hiroyuki Kawai. Minister 
spędzał w Konstancinie weekendy aż do 1939 
r. W 1948 r., po śmierci Józefa Ostrowskiego, 
w drodze sukcesji willa znajdowała się w po-
siadaniu rodziny Kossów – do 2001 r. Kolejny 
właściciel kilka lat temu dokonał gruntownej 
odbudowy, nadając willi wygląd jak w latach 
świetności sprzed wieku, kiedy odbywały 
się weń bale warszawskiej socjety. Z wielką 
dbałością o szczegóły dorobione zostały 
m.in. zdobione szyby z manufaktury, odbu-
dowane tą samą techniką co 110 lat temu 
czy drewniane schody. W funkcjonującym 
dźwigu towarowym zachowano konopne 
sznury, instalacja elektryczna wyposa-
żona jest w zabytkowe izolatory i włączniki. 
A z medalionów umieszczonych na ścianach 
spogląda Wiktoria Kawecka, w hołdzie dla 
której skolimowski Wersal powstał.  

 
Elżbieta Rydel-Piskorska

Willa Wersal po rekonstrukcji i remoncie., fot. C. Puchniarz
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82 lata temu świat się zatrzymał
1 września 1939 roku zwykły, codzienny rytm społecznego życia brutalnie przerwał wybuch drugiej wojny 
światowej. O tym, jak wyglądały jej pierwsze dni nad Jeziorką opisuje Paweł Komosa z portalu 
historycznego Okolice Konstancina.

Rankiem 1 września setki tysięcy dzieci 
i młodzieży przygotowywały się do no-
wego roku szkolnego 1939/1940. Niestety, 
życie codzienne i dotychczasowy spokój 
został brutalnie przerwany – o 4.48 padły 
strzały z niemieckiego okrętu „Schleswi-
g-Holstein", zaraz potem rozpoczęły się 
pierwsze bombardowania polskich miast 
i wsi przez samoloty Luftwaffe.

Zbombardowana willa
Pierwsze bomby spadły na Konstan-
cin-Jeziornę już 3 września. W tym dniu 
zbombardowano wille Królewskiej Góry, 
w tym dom wynajmowany przez ambasa-
dora USA Anthony’ego Drexela Biddle’a. 
Celem nalotu miała być prawdopodob-
nie cegielnia oborska lub zamaskowane 
polowe lotnisko wojskowe w Oborach. 
Po tym wydarzeniu wille w Konstancinie 
zaczęto maskować, a przed kolejnymi na-
lotami ostrzegała syrena znajdująca się 
w cegielni oborskiej oraz straże obrony 
przeciwlotniczej. W pierwszych dniach 
września zbombardowana zostały rów-
nież elektrownia w Jeziornie oraz most, 
bomby spadły także na Opacz, powodując 
śmierć kilkorga mieszkańców.

Walki nad Wisłą
Okoliczne drogi szybko zapełniły się 
uchodźcami, podobnie jak i wagony ko-
lejki wilanowskiej. Początkowo korzy-
stano z mostu Ciszyca–Świdry Małe, 
jednak wskutek bombardowań, począw-
szy od 7 września, nie było to już możliwe. 
Do 8 września, nim dotarła tu niemiecka  
1. Dywizja Pancerna, przeprawa przez 

Wisłę odbywała się za pośrednictwem 
promu w Gassach. Do walk doszło przy 
przeprawie, gdzie prócz polskich i nie-
mieckich żołnierzy zginęli także cywile. 
W nocy z 8 na 9 września Niemcy podjęli 
próbę sforsowania rzeki, jednak atak zo-
stał odparty przez kpt. Władysława Przy-
byłowicza dowodzącego 5. kompanią 26. 
pułku piechoty. 9 września nasiliły się 
walki o most, a siły niemieckie atakowały 
od strony Ciszycy. Mimo udanej obrony, 10 
września polscy saperzy wysadzili most, 
z uwagi na ogólną sytuację na froncie.

Zajęcie Jeziorny 
i Skolimowa-Konstancina 
Po zakończeniu walk nad Wisłą, w dniach 
12–21 września pojawiało się coraz wię-
cej niemieckich żołnierzy, co wiązało się 
z okrążaniem broniącej się Warszawy. 
Jeziornę zajęła kompania piechoty z 82. 
pułku 31. Dywizji Piechoty. W Bielawie 
znalazło się ok. 1000 żołnierzy piechoty 
zmotoryzowanej, przy drodze do Jeziorny 
utworzono tymczasową bazę samocho-
dów pancernych, w rejonie Słomczyna 
i Cieciszewa wyznaczono punkt ześrodko-
wania rozproszonych odwodów. Krążące 
patrole dawały się we znaki miejscowej 
ludności, grożąc wysiedleniem dzieciom 
i personelowi Zakładu Wychowawczego 
w Klarysewie, czy też rabując sklep w Mir-
kowie. Zaczęły się także prześladowa-
nia żydowskich mieszkańców Jeziorny 
i pierwsze zabójstwa Żydów. 

Szpitale polowe w willach 
W Skolimowie Wanda Wysocka (Zemło) 
utworzyła punkt pomocy, który szybko 
został przekształcony w niewielki szpi-
talik prowadzony przez ochotniczki. 
Po wkroczeniu Niemców stał się pełno-
prawnym szpitalem polowym, w którym 
leczono rannych niemieckich i polskich 
żołnierzy. Szpital działał do zakończenia 
walk o Warszawę. Punkty takie mieściły 
się również m.in. w willach Wacławówka, 
Corso, Marysieńka, Urania, Tabita i in-
nych. Po zakończeniu działań wojennych 
i zajęciu Warszawy, w pensjonatach Sko-
limowa i Konstancina zaczęto kwaterować 
niemieckich żołnierzy. Zmarłych wskutek 
walk żołnierzy i cywili chowano na oko-
licznych cmentarzach, część szczątków, 
m.in. z Gassów, została z czasem prze-
niesiona na cmentarz wojskowy na Po-
wązkach.

Miejsca pamięci
O tamtych dniach przypominają miej-
sca na terenie gminy: pomnik poległych 
8 września podczas walk o przeprawę 
promową w Gassach, kamień na tere-
nie prywatnego gospodarstwa w Opaczy 
– upamiętniający zabitych w wybuchu 
bomby oraz mogiły żołnierzy poległych 
podczas walk we wrześniu 1939 r. na cmen-
tarzach w Skolimowie i Słomczynie. 

Paweł Komosa
 Portal historyczny Okolice Konstancina

Niemieccy żołnierze przed willą Julisin – wrzesień 1939 r.,
fot. zbiory Macieja Pedryca

W rocznicę wybuchu II wojny światowej  
władze gminy złożyły kwiaty i zapaliły znicze  

na kwaterze żołnierzy poległych  
za ojczyznę w 1939 r., fot. J. Żebrowska
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fot. A. Piętkafot. Zbigniew Rassalski, zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

Most kolejki wilanowskiej prowadzący do parku w Konstancinie podczas przyboru rzeki Jeziorki w marcu 1947 roku. Woda zdążyła porwać środkowe 
filary. W tle widoczne zabudowania Jeziorny.

Konstancin-Jeziorna – dawniej i dziś

Most w parku w Konstancinie w 1947 r. i obecnie

Konstancin-Jeziorna pamięta
Patriotycznymi koncertami oraz kameralnymi uroczystościami przy pomnikach pamięci  
Konstancin-Jeziorna uczcił pamięć ofiar oraz bohaterów powstania warszawskiego, Bitwy Warszawskiej  
i II wojny światowej.

Za nami rocznice ważnych wydarzeń historycznych – 77. wybuchu powstania 
warszawskiego, 101. Bitwy Warszawskiej i 82. wybuchu II wojny światowej. 
Konstancin-Jeziorna pamiętał o nich i oddał hołd bohaterom i ofiarom walk 
o wolną Polskę.

Minuta ciszy dla powstańców
Tradycyjnie 1 sierpnia, w dniu wybuchu powstania warszawskiego, złożono 
biało-czerwone kwiaty i zapalono znicze przed kamieniem upamiętniają-
cym poległych żołnierzy Samodzielnego Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych 
AK przy rondzie św. Jana Pawła II oraz pod tablicą pamiątkową na osiedlu 
Mirków. To właśnie tu, w kamienicy przy ul. Mirkowskiej 56 w czasie drugiej 
wojny światowej odbywały się spotkania konspiracyjne, mieścił się także 
prowizoryczny szpital polowy. Powstańcom cześć oddał także Uczniowski 
Klub Sportowo-Turystyczny Traper, który przed znajdującym się na terenie 
Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 pomnikiem poświęconym braciom 
Komorowskim oraz braciom Nerkom przygotował uroczystość patriotyczną. 
Z kolei władze gminy wzięły udział w zorganizowanych 1 sierpnia obchodach 
na Cmentarzu Powstańców Warszawy w Powsinie. Uczestniczyła w nich także 
delegacja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie. Zwieńczeniem dnia był 
koncert „(Nie)zakazane piosenki”. W altanie przy Konstancińskim Domu Kultury 
zabrzmiały powstańcze pieśni w wykonaniu wokalistki Ewy Szlachcic. Można 
było usłyszeć takie utwory jak: „Deszcz jesienny deszcz”, „Warszawskie dzieci”. 

Kwiaty i koncert
15 sierpnia uczczono 101. rocznicę bitwy warszawskiej, jednej z przełomo-
wych kampanii w dziejach świata. Przed krzyżem upamiętniającym rocznicę 
zwycięstwa oręża polskiego w 1920 r. na osiedlu Mirków oraz pod pomnikiem 
Obrońców Ojczyzny w Jeziornie złożono kwiaty i zapalono znicze. Również 

w tym dniu w altanie przy Hugonówce odbył się kon-
cert patriotyczny. Wykonano polskie pieśni i piosenki 
patriotyczne w wykonaniu Konstancińskiego Chóru Ka-
meralnego. Podobnie jak w zeszłym roku, z powodu pan-
demii koronawirusa, uroczystość związana z 82. rocznicą 
wybuchu największego konfliktu zbrojnego w dziejach 
świata miała kameralny charakter. Na kwaterze żołnie-
rzy poległych za ojczyznę w 1939 r. na skolimowskim 
cmentarzu złożyli kwiaty i zapalili znicze samorządowcy, 
przedstawiciele kombatantów i kół seniora, harcerze 
i mieszkańcy.  

 Kwiaty na mogile powstańczej w Powsinie w imieniu 
mieszkańców Bielawy złożyli m.in. sołtys Iwona Siudzińska  

oraz delegacja OSP, fot. C. Puchniarz
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Królewskie miasto młodych
Podparyskie Saint-Germain-en-Laye, od blisko 30 lat partnerskie miasto Konstancina-Jeziorny, to 
symboliczne miejsce w historii Francji. Wszechobecna przyroda i kompromisowo rozmieszczona miejska 
zabudowa, wysoka kulturalna aktywność mieszkańców oraz centrum miasta z ponad 800. sklepami – oto 
dzisiejszy obraz tego miejsca, w którym zapisane zostały piękne karty dziejów Francji.

Żyzna ziemia, lasy pełne zwierzyny, rzeki 
gwarantujące obfite połowy – od zamierz-
chłych czasów okolice dzisiejszego Saint-
-Germain-en-Laye zamieszkiwali Gallowie, 
Rzymianie, Merowingowie. Kiedy Robert 
Pobożny wstąpił na królewski tron w 996 
r., do tych okolic przyciągnęło go upodo-
banie do polowań. Na cześć świętego 
Germana z Paryża nakazał zbudować tam 
klasztor, wokół którego, wśród duktów 
i leśnych przecinek, powstawała osada, 
a później miasto. 

Ulubione miejsce
W 1124 r. Ludwik VI Gruby wybudował tu 
zamek, siedzibę swoją i kolejnych królów. 
Częste pobyty króla, codzienne zajęcia ry-
cerzy i wspólnoty religijnej nadawały rytm 
życiu ówczesnego miasta. 

Inni władcy – Ludwik Święty i Karol V – roz-
budowali królewską rezydencję, a Henryk 
III w 1556 r. zbudował nowy zamek. Urze-
czony tym miejscem Henryk IV powiększył 
posiadłość i upiększył o wspaniałe ogrody 
tarasowe. 
Królewska siedziba sprzyjała rozwojowi 
miasta. Tu toczyło się życie królewskiej 
rodziny, tu rozgrywały się karty europej-
skiej polityki, jak traktat pokojowy z 1679 
r., w którym Brandenburgia zmuszona była 
zwrócić Pomorze Szwedom. Tu wreszcie 
miały miejsce premiery dramatów lirycz-
nych Lully’ego czy komedii Moliera. 
Kolejni władcy Francji rezydowali w zamku 
w Saint-Germain-en-Laye aż do 1682 r., 
kiedy to Ludwik XIV „Król Słońce” (nota-
bene tam urodzony) przeniósł siedzibę do 
Wersalu.

Skrzyżowanie ścieżek historii
W kolejnych latach rewolucji, konsulatu, 
cesarstwa, restauracji Burbonów i mo-
narchii miasto doświadczyło wszystkich 
zawirowań historii. Zamek przekształ-
cano najpierw w więzienie, potem szpi-
tal, szkołę kawalerii, koszary i wojskowy 
zakład karny. Otwarcie w 1837 r. pierw-
szej pasażerskiej linii kolejowej łączącej 
Paryż i Saint-Germain-en-Laye dało mia-
stu nowy pęd do przemian. Wizyta w Sa-
int-Germain-en-Laye królowej Wiktorii 
(1855 r.), pielgrzymującej na grób Jakuba 
II, skłoniła pasjonującego się archeolo-
gią galijską Napoleona III do utworzenia 
w 1867 r. w pomieszczeniach dawnego 
zamku Muzeum Archeologicznego – obec-
nie Narodowe Muzeum Archeologiczne. 10 
sierpnia 1919 r. państwa Ententy podpisały 

Współpraca partnerska
Umowa partnerska pomiędzy Konstancinem-Jeziorną a Saint-Germain-en-Laye została podpisana 5 kwietnia 1992 r. przez Michela Péricard, 
mera Saint-Germain-en-Laye, oraz Józefa Hlebowicza, burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Blisko trzydzieści lat współpracy zaowocowało 
dziesiątkami wspólnych inicjatyw kulturalnych, prezentujących polską twórczość w Saint-Germain-en-Laye, a kulturę Francji w Konstancinie-
-Jeziornie. Odbywają się tu m.in. Dni Konstancina, Dni Kultury Polskiej czy Salony Sztuki. Oficjalne wizyty władz samorządowych przy okazji 
ważnych dla miast wydarzeń, takich jak Dni Konstancina czy Fête de Loges, wyjazdy i rewizyty grup mieszkańców, a także zorganizowane pobyty 
harcerzy czy strażaków, to kolejne wymiary współpracy. Na szczególną uwagę zasługuje realizowana od 2009 r. cykliczna wymiana szkolna – 
rokroczne wizyty i rewizyty młodzieży i nauczycieli, połączone ze wspólnymi zajęciami i poznawaniem kultury kraju partnera. Spowodowane 
pandemią zawieszenie spotkań nie osłabiło kontaktów pomiędzy miastami oraz projektów współpracy na kolejny, jubileuszowy już rok 
współpracy.

W dwunastowiecznym zamku, dawnej rezydencji królewskiej, mieści się dziś Narodowe Muzeum Archeologiczne,  
fot. Mairie de Saint-Germain-en-Laye
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Pamięci społeczności żydowskiej

Nowy przewodniczący  
Komitetu Miast Partnerskich

Długo wyczekiwana książka 
Adama Zyszczyka, Pawła Komosy 
i Witolda Rawskiego o dziejach 
żydowskiej społeczności Jeziorny, 
Skolimowa i Konstancina ujrzała 
światło dzienne.

Zmiany w Komitecie Miast Partnerskich Konstancina-Jeziorny. Jego 
nowym przewodniczącym został Wojciech Guszkowski. 

Premiera „Sztetl Jeziorna. Dzieje żydow-
skiej społeczności Jeziorny, Skolimowa 
i Konstancina od siedemnastego wieku 
do 1941 roku” miała miejsce 13 czerwca 
w Konstancińskim Domu Kultury. Podczas 
spotkania autorzy książki, konstanciń-
scy historycy – Adam Zyszczyk, Paweł 
Komosa i Witold Rawski – opowiedzieli 
o swojej niezwykłej pracy nad publikacją. 
Jak przyznali, zbieranie materiałów i dro-
biazgowe odtwarzanie historii wymagało 
od nich niemal detektywistycznego 
śledztwa, długich godzin spędzonych 
w archiwach oraz przysłowiowego łuta 
szczęścia. Nie zabrakło również wielu pa-
sjonujących anegdot historycznych, które 
ostatecznie nie trafiły do książki, choć 
być może znajdą się w anonsowanym jej 
drugim wydaniu. Podczas opowieści hi-
storyków wrócił obraz zapomnianych ulic 
i domów żydowskiej Jeziorny, Argentyny, 

Komitet Miast Partnerskich Konstanci-
na-Jeziorny to społeczny organ dorad-
czy burmistrza koordynujący współpracę 
międzynarodową w naszej gminie. Jego 
członkowie, po długiej przerwie spowo-
dowanej pandemią COVID-19, spotkali się 
w czerwcu, aby wybrać nowego przewod-
niczącego – dotychczasowy, Piotr Stan-
kiewicz, w ubiegłym roku zrezygnował 
z funkcji. Posiedzenie w ratuszu prowadził 
Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy, który 
na wspomnianą funkcję zaproponował 
kandydaturę Wojciecha Guszkowskiego, 
inicjatora współpracy Konstancina-Je-
ziorny z Krzemieńcem na Ukrainie. Człon-
kowie komitetu jednogłośnie przyjęli tę 
propozycję. Na spotkaniu omówiona zo-
stała także bieżąca, związana z COVID-19 
sytuacja w miastach partnerskich. Komitet 

tu pokój z Austrią, bezpośrednio skutku-
jący rozbiciem monarchii austro-węgier-
skiej. Podczas II wojny światowej, aż do 
wyzwolenia w sierpniu 1944 r., w Saint-
-Germain-en-Laye aktywnie działały siatki 
wywiadowcze francuskiego ruchu oporu 
– Résistance, także z powodu ulokowania 
tu kwatery głównej dowództwa wojsk nie-
mieckich na Zachodzie. 

Kalejdoskop miejski
Ponad tysiąc lat historii obecnych jest 
w każdym zakątku miasta, którego aż trzy 
czwarte terytorium pokrywa wielowie-
kowy las. Z tego powodu każdego lata 
mieszkańcy żyją w rytm Fête des Loges, 
wielkiego święta mającego swe początki 
w 1652 r. To największe letnie targi we 
Francji, a zarazem wielotygodniowy pik-
nik mieszkańców i turystów, odbywający 
się na powierzchni 8 hektarów. Dzisiej-
sze Saint-Germain-en-Laye jest miastem 
młodym, i to dosłownie: blisko połowę 
z ponad 40 000 mieszkańców stanowią 
dzieci i młodzież. To nowoczesne miej-
sce tętniące miejskim życiem, w którego 
centrum znajduje się ponad 800 sklepów. 
Kulturalną atmosferę miasta stanowili, 
i nadal stanowią, znani twórcy wybiera-
jący Saint-Germain-en-Laye na miejsce 
pobytu. Najsłynniejszymi byli kompo-
zytor Claude Debussy i malarz Maurice 
Denis, których muzea znajdują się w Sa-
int-Germain-en-Laye, wspomnieć także 
należy także pisarza Alexandra Dumas 
oraz reżysera Jacques’a Tati. To miejsco-
wość o niezwykle oryginalnej atmosferze 
i kolorycie, gdzie tysiącletnia historia jest 
wszędzie widoczna i odczuwalna, a spoj-
rzenie w przyszłość określa teraźniejszość 
jej mieszkańców. Tylko 20 km od Paryża 
i 1610 km od Konstancina-Jeziorny – miej-
sce obowiązkowych odwiedzin podczas 
pobytu we Francji.  

Fête de Loges na pocztówce z przełomu wieku, 
fot. Mairie de Saint-Germain-en-Laye

Konstancinka i codziennego życia ich 
mieszkańców. – To historia świata, któ-
rego już nie ma – przyznał Witold Raw-
ski. – 655 osób, które ciągu kilku godzin 
w 1941 r. zniknęły, jakby nigdy ich nie było. 
Koguty przestały piać, dzieci przestały 
płakać. Nie było już nic. A żyli w Jezior-
nej ponad 200 lat. Ta książka przywraca 
pamięć o miejscu, w którym żyjemy… 
Książkę „Sztetl Jeziorna” w cenie 56 zł 
można kupić w recepcji KDK Hugonówka 
przy ul. Mostowej 15 oraz w Punkcie In-
formacji Turystycznej w willi Kamilin przy 
ul. Piłsudskiego 42.  

Spotkanie z autorami książki cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem, fot. G. Żurawski

postanowił również o powrocie w 2022 r. 
do kontaktów bezpośrednich – wymiany 
uczniów, spotkań na szczeblu samorządo-
wym – oczywiście jeżeli warunki epide-
miczne na to pozwolą.  

Wojciech Guszkowski (drugi z lewej) jest 
nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 

2 oraz założycielem UKS-T Traper, 
 fot. C. Puchniarz, 
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie przygotował na nowy sezon ciekawą ofertę, 
w której każdy znajdzie coś dla siebie – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Po wakacyjnej i pandemicznej 
przerwie wracają zajęcia, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Jest też kilka nowości.

– Nasze plany uda się zrealizować pod 
warunkiem, że ewentualne nowe zakazy 
– związane z COVID-19 – nie ograniczą 
naszej działalności, czego obecnie nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć – podkre-
śla Jolanta Urbańska, dyrektorka ośrodka 
sportu.

Dla seniorów na bogato
W dziedzinie sportu i rekreacji konstanciń-
scy seniorzy mają naprawdę duży wybór. 
Od września wznowione zostały zajęcia: 
rehapilates osteoporozy, gyrokinesis, 
zdrowy kręgosłup, aktywny senior – zaję-
cia w plenerze, zumba gold oraz gimna-

styka ciała i umysłu. O kondycję fizyczną 
i zdrowie osób starszych zadbają lubiane 
instruktorki Agata Maksymowicz-Kaptur-
ska i Iwona Rogalska, a Ernest Kolk znów 
poprowadzi tańce świata. Ponadto pasjo-
naci tai chi mogą kontynuować swoje spo-
tkania w trzech grupach – według poziomu 
zaawansowania. Seniorzy za zajęcia nie 
płacą. Muszą jednak mieć ukończone 60 
lat, mieszkać na terenie naszej gminy i po-
siadać Konstancińską Kartę Mieszkańca. 

Nowości dla dzieci i młodzieży
Dotychczasową ofertę zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży konstanciński 

ośrodek wzbogacił o dwie nowości. Są to 
kung-fu i trio basket. Ćwiczenia z technik 
walki i koordynacji ciała prowadzi Mariusz 
Szewczyk, a zajęcia koszykówki ulicznej 
Elżbieta Siemieniuk, nauczycielka wy-
chowania fizycznego. Poza tym pod dach 
GOSiR-u wróciły zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami lekkiej atletyki dla dzieci 
starszych oraz gimnastyki dla młodszych, 
a także szachy i tenis stołowy oraz zajęcia 
ruchowe dla osób z niepełnosprawnością.

Klasyka dla dorosłych
Po przerwie wznowione zostały także do-
tychczasowe zajęcia dla dorosłych, które 

Dla każdego coś ciekawego
Jedną z nowości dla dzieci i młodzieży jest kung-fu, czyli 

zajęcia z technik walki i koordynacji ciała, fot. UMiG

Wakacyjna przygoda z korfballem
40 młodych sportowców z Uczniowskiego Klubu Sportowego Cirkus wzięło udział w wakacyjnym obozie 
korfballowym. Wyjazd do Olsztyna dofinansowała gmina Konstancin-Jeziorna.

Co roku zawodnicy UKS Cirkus, działającego 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Konstan-
cinie-Jeziornie, wyjeżdżają na letni obóz 
korfballowy. W te wakacje nie mogło być 
inaczej. W obozie, który odbył się od 1 do 
11 sierpnia w olsztyńskim Kortowie, uczest-
niczyło 40 osób, w wieku 9–15 lat. Nad ich 
bezpieczeństwem czuwało 4 opiekunów. 
W trakcie pobytu odbyły się dwa turnieje. 
W zmaganiach na piasku, w kategorii do 
lat 13, nasza reprezentacja stanęła na naj-
wyższym stopniu podium, a w rywalizacji 
na trawie – w rocznikach 2006 – na drugim. 
Był też czas na treningi oraz przyjemności: 
gry, zabawy i wycieczki. Wakacyjny wyjazd 
uczniów – w kwocie ponad 15 tys. zł – do-
finansowała gmina Konstancin-Jeziorna. 

Uczniowie na wakacyjnym obozie korfballowym aktywnie spędzali  
czas – nie tylko na sportowo, fot. E. Siemieniuk
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Wiktoria Dąbrowska (w środku) zdobyła aż 4 złote medale, fot. UKS Zryw

Kolejne sukcesy zawodników Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Zryw w Słomczynie. Aż 18 medali 
wywalczyła reprezentacja Konstancina-Jeziorny na 
Torowych Mistrzostwach Polski w Jeździe Szybkiej 
na Wrotkach.

Torowe Mistrzostwa Polski w Jeździe Szybkiej na Wrotkach to jedna 
z największych imprez sportowych na Lubelszczyźnie. Od 11 do 13 
czerwca na torze RSS Arena Roztocze blisko 300 zawodników walczyło 
o medale w 5 konkurencjach i w 14 kategoriach wiekowych. Na zawo-
dach nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentacji Konstancina-Je-
ziorny, którą do sportowych zmagań przygotowała trenerka Bożena 
Goss. Młodzi sportowcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Zryw 
w Słomczynie w różnych konkurencjach i dystansach, m.in. na 200 
m i 500 m, wywalczyli łącznie aż 18 medali, z czego 4 złote zdobyła 
Wiktoria Dąbrowska. Na podium stanęli także: Maciej Kowalski (4 
medale – 1 złoty, 2 srebrne, 1 brązowy); Nina Pułecka (4 medale  
– 3 srebrne, 1 brązowy); Zuzanna Janisz (2 medale srebrne); Julia Ja-
roszewicz (2 medale – srebrny i brązowy); Matylda Grzanecka (medal 
srebrny) i Julia Woźniak (medal srebrny). 

Konstancińscy rolkarze na medal

 Oferta zajęć Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sezomie 2021/2022

prowadzą instruktorzy sportu i fizjoterapeuci. Są to: body move-
ment – ruch ciała, zdrowy kręgosłup, fitness wzmacnianie – piłki 
fitball, TBC, pilates, wzmacnianie i stabilizacja, zumba, badminton, 
tenis stołowy i nordic walking. 

Warto wiedzieć 
Zapisy na zajęcia przyjmowane są od poniedziałku do piątku 
w biurze GOSiR w godz. 9.00–15.00 (seniorzy) lub w recepcji/ka-

sie w godz. 16.00–21.30 (dzieci i młodzież oraz dorośli). Wszyst-
kie spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym oraz zgodnie 
z aktualnymi rządowymi wytycznymi. Przypominamy, że posia-
dacze Konstancińskiej Karty Mieszkańca mogą liczyć na zniżkę 
w wysokości 10 procent w opłacie za zajęcia. Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji honoruje też kartę Benefit Multi Sport 
Plus. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej  
www.gosir-konstancin.pl 

Podczas mistrzostw rozegrano również ogólnopolskie zawody dla 
dzieci, na których konstancińska reprezentacja również świetnie 
się zaprezentowała. Medale zdobyli: Nina Pułecka, Miłosz Grzanecki 
i Mateusz Dąbrowski. Podziękowania należą się także Oldze Grzelak, 
Sandrze Szuchnik, Julii Molak i Blance Berej za godne reprezento-
wanie barw UKS Zryw Słomczyn. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży
  Tenis stołowy: wtorki i czwartki w godz. 16.00–18.00
  Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 8–10 lat  

z elementami gimnastyki z wykorzystaniem gier i zabaw:  
poniedziałki i piątki w godz. 17.00–18.00 

  Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 11–15 lat  
z elementami lekkiej atletyki i gier zespołowych:  
poniedziałki i piątki w godz. 18.00–19.00

  Trio basket: poniedziałki i piątki w godz. 16.00–17.00
  Kung-fu: poniedziałki w godz. 16.00–17.00
  Szachy: grupa początkująca – poniedziałki i środy  
w godz. 16.00–17.00; grupa zaawansowana –poniedziałki 
i środy w godz. 17.00–18.00 

  Zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 
soboty w godz. 9.30–12.00 (wyłącznie na podstawie Konstan-
cińskiej Karty Mieszkańca)

Zajęcia dla dorosłych
  Tenis stołowy: wtorki i czwartki w godz. 18.00–20.00
  Badminton: poniedziałki i środy w godz. 20.00–22.00
  TBC: poniedziałki i środy w godz. 19.00–20.00
  Zdrowy kręgosłup: poniedziałki i środy w godz. 20.00–21.00; 
piątki w godz. 18.00–19.00

  Wzmacnianie i stabilizacja: piątki w godz. 20.00–21.00

  Pilates: wtorki i czwartki w godz. 18.00–19.00
  Zumba: wtorki i czwartki w godz. 19.00–20.00
  Ćwiczenia mobilizujące – rozciąganie: piątki w godz. 19.00–
20.00

  Nordic walking: soboty w godz. 8.30–10.00 (grupa zaawanso-
wana) i w godz. 10.00–11.30 (grupa początkująca).

Zajęcia dla seniorów
  Gimnastyka ciała i umysłu: I grupa – poniedziałki i środy 
w godz. 9.20–10.20; II grupa – poniedziałki i środy  
w godz. 10.20–11.20

  Gyrokinesis senior: poniedziałki i środy w godz. 11.20–12.20
  Tai-chi: I grupa – poniedziałki w godz. 12.30–13.30 i piątki 

w godz. 9.00–10.00; II grupa –poniedziałki w godz. 13.30–14.30 
i piątki w godz. 10.00–11.00; III grupa – poniedziałki  
w godz. 14.30–15.30 i piątki w godz. 11.00–12.00

  Rehapilates dla osteroporozy: wtorki w godz. 9.20–10.20
  Zumba gold senior: wtorki w godz. 12.30–13.30 i piątki w godz. 
12.00–13.00

  Aktywny senior (zajęcia w plenerze): wtorki w godz. 10.20–
11.20, środy w godz. 12.30–13.30 i czwartki w godz. 13.00–14.00

  Nordic walking: soboty w godz. 8.30–10.00 (grupa zaawanso-
wana) i w godz. 10.00–11.30 (grupa początkująca)

  Tańce świata: czwartki w godz. 11.00–13.00 i piątki  
w godz. 13.00–15.00
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Medale dla Marii
Trzy medale, w tym jeden srebrny i dwa 
brązowe, zdobyła Maria Czubak 
z Integracyjnego Klubu Sportowego Konstancin 
podczas pływackich mistrzostw Polski.

Zawodnicy IKS Konstancin z powodzeniem startują w ko-
lejnych zawodach pływackich. Za nimi udział w czterech 
wysokiej rangi imprezach sportowych. Były to mistrzostwa 
Polski juniorów. O medale walczyli Maria Czubak, Zofia 
Mątewska i Weronika Głowacka (w Oświęcimiu), Ignacy 
Sienkiewicz i Mikołaj Juchno (w Warszawie) oraz Bartosz 
Linard (w Bydgoszczy). Do domu z trzema krążkami wróciła 
15-letnia Maria Czubak. Pływaczka w rywalizacji na 200 
metrów stylem dowolnym wywalczyła srebro, na 100 
i 400 metrów była druga. Jej wyniki potwierdziły, że jest 
obecnie jedną z najlepszych zawodniczek w kraju. Bardzo 
niewiele – bo zaledwie 0,7 sekundy – zabrakło Weronice 
Głowackiej do zdobycia medalu na dystansie 200 m stylem 
klasycznym. Konstancinianka rywalizowała także w sty-
lach motylkowym i zmiennym, każdorazowo plasując się 
tuż za podium. Na słowa uznania zasługuje także Bartosz 
Linard, który dotychczas przywoził medale z imprez rangi 
ogólnopolskiej. Tym razem się nie udało, choć brakowało 
niewiele. Sportowiec na 200 m stylem klasycznym zajął 
4 miejsce. Zawodnikami opiekuje się Krzysztof Golon.  

Siatkówkę ma we krwi
Żmudna i regularna praca przynosi efekty. Dowodem tego są 
dokonania Arkadiusza Kapitana z Klubu Sportowego 
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna, mistrza 
Mazowsza w siatkówce plażowej w kategorii junior.

Arkadiusz Kapitan od dzieciństwa związany był z siatkówką i wzorował się 
na ojcu – Mirosławie. Swoją przygodę z piłką rozpoczął w wieku 10 lat. – Od 
zawsze była ona obecna w naszej rodzinie – przyznaje. – W siatkówkę grał mój 
tata, a obecnie gra także moje rodzeństwo – siostra i brat.
Młody sportowiec przez krótki czas trenował w warszawskich klubach. Teraz, 
pod czujnym okiem trenerów – Mirosława i Tymoteusza Kapitanów, systema-
tycznie podnosi swoje siatkarskie umiejętności w Klubie Sportowym Stowarzy-
szenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna. W 2020 r. startował w mistrzostwach 
Polski kadetów, gdzie zajął 9. miejsce, a rok wcześniej w Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Siatkowej w Kołobrzegu wywalczył 3. miejsce. Arkadiusz Kapitan 
tym samym udowadnia, że żmudna i regularna praca daje efekty, co potwier-
dził w czerwcu. Konstancinianin, w parze z Bartłomiejem Jankowskim z Klubu 
Sportowego Metro Warszawa wywalczył tytuł mistrza Mazowsza w siatkówce 
plażowej w kategorii junior. Zwycięstwo zapewniło sportowcom awans do 
finałów mistrzostw Polski, które zakończyli ostatecznie na 6. miejscu. Ale Ar-
kadiusz Kapitan ma apetyt na więcej, więc z pewnością jeszcze nie raz o nim 
usłyszymy.  

Arkadiusz Kapitan (trzeci od lewej) ma już na swoim koncie tytuł mistrza,  
ale to dopiero początek jego kariery sportowej, fot. KSPS Konstancin-Jeziorna

Wiktoria Dąbrowska z Uczniowskiego Klubu Sportowego Zryw w Słomczynie została podwójną 
mistrzynią Europy w jeździe szybkiej na rolkach. 

Nasza złota Wiktoria Dąbrowska

Zawodniczka UKS Zryw w Słomczynie była 
członkinią sześcioosobowej polskiej ka-
dry, która pod koniec lipca reprezentowała 
nasz kraj na odbywających się w Portugalii 
mistrzostwach Europy w jeździe szybkiej 
na rolkach. 15-latka startowała na kilku dy-
stansach oraz w wyścigu na jedną rundę. 
Rywalizacja na 100 metrów przyniosła jej 
złoto. Wiktoria była bezkonkurencyjna. 
Z łatwością pokonała inne zawodniczki 
i ostatecznie stanęła na najwyższym stop-
niu podium. To zwycięstwo dało nasto-
latce energię do kolejnej walki. W wyścigu 

na jedną rundę przeciwniczki też nie miały 
z nią żadnych szans. Wiktoria wywalczyła 
drugie złoto. Tym samym konstancinianka 
odniosła największy sukces w historii wy-
stępów polskiej reprezentacji na imprezie 
tej rangi – dotychczasowy nasz dorobek to 
cztery brązowe medale. Polska w klasyfi-
kacji generalnej zajęła 6. miejsce. Wiktoria 
Dąbrowska mierzy wysoko i nie ma zamiaru 
spocząć na laurach. Jej największym spor-
towym marzeniem jest udział w igrzyskach 
olimpijskich i zdobycie na nich miejsca 
na podium. 

Wiktoria Dąbrowska jest absolwentką Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Słomczynie, fot. UKS Zryw

Marii Czubak zdobyła  
trzy medale,  

fot. IKS Konstancin
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Do 12 września w Galerii Hugonówka można oglądać wystawę malarstwa 
Marcina Hugo-Badera. Artysta poprowadził również dwa plenery, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Barwy zawieszonego kalendarza w Hugonówce

Wystawa została uroczyście otwarta 12 czerwca. Marcin Hugo-Bader to artysta, którego 
fascynacja naturą i mazowieckimi krajobrazami znajduje odzwierciedlenie w pełnych eks-
presji obrazach. Ekspozycja obejmuje 40 płócien i rzeźb, w tym namalowany specjalnie 
na wystawę w Hugonówce cykl „Barwy Zawieszonego Kalendarza”. W wernisażu – oprócz 
zaproszonych gości – udział wziął sam artysta, który w krótkim wystąpieniu opowiedział 
o procesie tworzenia dzieł. Głos zabrali także kuratorzy wystawy: dyrektor Konstancińskiego 
Domu Kultury Edyta Markiewicz-Brzozowska oraz Artur Winiarski. Będzie ona dostępna do 
12 września. Jej częścią były także dwa plenery malarskie z udziałem Marcina Hugo-Badera. 
Uczestnicy pod okiem mistrza przenosili na płótna atmosferę leniwie płynącej przez kon-
stanciński Park Zdrojowy Jeziorki, malując pejzaże pełne słońca i zieleni letniego popołu-
dnia. Było inspirująco i kreatywnie, a tworzenie wraz z artystą dało fenomenalną możliwość 
poszerzenia własnego warsztatu.

Dobrochna Frąc
Konstanciński Dom Kultury

Kultura! Edukacja! Zabawa!
Konstanciński Dom Kultury zaprasza na zajęcia. Pod okiem doświadczonych i kreatywnych instruktorów 
i artystów można rozwijać swoje pasje, uczyć się nowych umiejętności, a także twórczo się bawić.

Marcin Hugo-Bader (w środku) w towarzystwie 
kuratorów wystawy – Edyty Markiewicz-
Brzozowskiej oraz Artura Winiarskiego,  

fot. D. Frąc

Do 12 września w Galerii Hugonówka można oglądać wystawę malarstwa 
Marcina Hugo-Badera. Artysta poprowadził również dwa plenery, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Barwy zawieszonego kalendarza w Hugonówce

Kultura! Edukacja! Zabawa!
Konstanciński Dom Kultury zaprasza na zajęcia. Pod okiem doświadczonych i kreatywnych instruktorów 
i artystów można rozwijać swoje pasje, uczyć się nowych umiejętności, a także twórczo się bawić.

„Kultura! Edukacja! Zabawa!” – pod tym 
hasłem Konstanciński Dom Kultury pre-
zentuje swoją edukacyjną ofertę zarówno 
dla dzieci, jak młodzieży i dorosłych. Na-
sze hasło przyświeca także instruktorom 
podczas zajęć. Pomagają oni rozwijać pa-
sje i zainteresowania, uczą przez zabawę, 
wprowadzają w świat sztuki i kultury. 
W inspirujący sposób i w różnorodnej 
formie prowadzą zajęcia w oparciu o au-
torskie programy. 

Kilka sekcji
Z naszej oferty z pewnością każdy wy-
bierze coś dla siebie. Zajęcia edukacyjne 
w sezonie 2021/2022 będą prowadzone 
w różnych sekcjach, m.in. plastycznej, mu-
zycznej, teatralnej i tanecznej. Wszystkie 
zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, tak 
by nasi uczestnicy czuli się bezpiecznie 
w progach KDK. Mamy nadzieję, że po wa-
kacyjnej przerwie powrócą do nas nie 
tylko stali bywalcy, dołączą także do nich 
nowi adepci edukacji kulturalnej. 

Nowe propozycje
W tym sezonie wzbogaciliśmy cykl za-
jęć o nowe propozycje. Pasjonatów mu-
zyki zapraszamy na lekcje gry na trąbce 
oraz perkusji, można też szlifować swoje 

umiejętności wokalne na zajęciach nauki 
śpiewu. Mocnym uderzeniem tego sezonu 
będzie „Projekt Stukot”, czyli warsztaty 
bębniarskie dla dorosłych i młodzieży 
(16+). Najmłodszych wraz z rodzicami za-
chęcamy, by wszystkimi zmysłami pozna-
wali świat na warsztatach Sensoryczne 
Poznawanie Świata oraz Hopsasa dla Bo-
basa – zajęcia umuzykalniające dla ma-
luchów (1,5–3 lata). Natomiast „Ruszam 
się, Rysuję, Muzykuję – Przygoda z Emo-
cjami” to warsztaty dla dzieci w wieku od 
6 do 8 lat, podczas których przyjrzymy się 
i spróbujemy zrozumieć pojawiające się 

w nas emocje. Będziemy je eksplorować 
za pomocą zabaw z malowaniem, tworze-
niem dźwięków oraz ruchowych ekspe-
rymentów. Do sekcji plastycznej również 
dołączają nowe zajęcia, a wśród nich m.in. 
warsztaty makramy i szycia oraz grafika 
warsztatowa, podczas której uczestnicy 
będą powielać swoje dzieła w technikach 
linorytu i monotypii.

Nauka i zabawa
Po wakacjach wraca także Studium Mo-
dela – warsztaty rysunku. Seniorów 
zapraszamy do Otwartej Pracowni Arte-
terapeutycznej. Zachęcamy do działań 
plastyczno-malarskich wszystkie osoby, 
którym brakuje w życiu sztuki i chciałyby 
spróbować cieszyć się aktem tworzenia. 
To tylko niektóre propozycje przygoto-
wane dla Was na rozpoczynający się se-
zon. Więcej informacji o stałych i nowych 
zajęciach edukacyjnych na www.hugo-
nowka.pl, zakładka: Edukacja kulturalna 
oraz na Facebooku Konstancińskiego 
Domu Kultury. Uwaga, zapisy na wszyst-
kie zajęcia odbywają się online za pośred-
nictwem naszej strony internetowej. 

Grzegorz Traczyk
Konstanciński Dom Kultury

Na wszystkich mieszkańców czekają w nowym 
sezonie liczne propozycje edukacyjne,  

fot. D. Frąc
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14. Festiwal Otwarte Ogrody
Lotniczy Piknik Historyczny, koncert smyczkowy, spektakl i warsztaty dla dzieci oraz ogród harcerski 
– to tylko niektóre atrakcje tegorocznej 14. już edycji Festiwalu Otwarte Ogrody. 11 i 12 września będzie 
trochę inaczej, ale równie ciekawie.

W ubiegłym roku Festiwal Otwarte Ogrody, z powodu pandemii 
 COVID-19, przeniósł się do Internetu. W tym – wprawdzie spotkamy 
się na żywo, ale 14. edycja będzie miała inną formułę niż dotychczas. 
Decyzja nie mogła być inna, bo dla organizatorów – Towarzystwa Mi-
łośników Piękna i Zabytków Konstancina, gminy Konstancin-Jeziora 
i Konstancińskiego Domu Kultury – najważniejsze jest zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców. 11 i 12 września serdecznie zapraszamy 
wszystkich do Parku Zdrojowego, ogrodów willi Kamilin, Villi la Fleur 
i Domu Stefana Żeromskiego. Tegoroczny program Festiwalu Otwarte 
Ogrody, choć skromniejszy, to również obfituje w liczne atrakcje. 
W programie m.in. Lotniczy Piknik Historyczny, wycieczki z przewod-
nikiem, spotkania autorskie, ogród harcerski, koncert smyczkowy, 
spektakl i warsztaty dla dzieci, wystawy. Wierzymy, że nasze propo-
zycje przypadną do gustu, dając chociaż namiastkę takiego festiwalu, 
jaki znaliśmy do tej pory. Mamy też nadzieję, że w przyszłym roku 
wszystko wróci do normalności i znów będziemy mogli odwiedzić 
najpiękniejsze miejsca i poznać wyjątkowe osoby związane z gminą 
Konstancin-Jeziorna. 

11 września (sobota)
  Villa la Fleur (ul. Szpitalna 14)  
10.00–17.00 Park rzeźb 
  Park Zdrojowy (obok amfiteatru) 
10.00–16.00 Ogród harcerski 

  Punkt Informacji Turystycznej (willa Kamilin) 
10.00 Wycieczka rowerowa – Na ornitologicznym szlaku  
(obowiązują zapisy – 22 484 24 41) 
14.00 Wycieczka piesza – Artyści dawnego Konstancina  
(obowiązują zapisy – 22 484 24 41)
  Willa Kamilin (ogród, ul. Piłsudskiego 42) 
12.00 Oficjalne otwarcie 14. Festiwalu Otwarte Ogrody 
12.05 Spacerkiem po dawnym Konstancinie – wykład Tadeusza 
Władysława Świątka 
12.45 „Sztetl Jeziorna. Dzieje żydowskiej społeczności Jeziorny, 
Skolimowa i Konstancina od XVII w. do 1941 r.” – spotkanie autor-
skie z Pawłem Komosą, Witoldem Rawskim i Adamem Zyszczykiem 
13.30 Mały Teatr Ilustracji: Ptasie opowieści – spektakl i warsztaty 
dla dzieci 
15.00 Koncert smyczkowy kwartetu AMOK
  Muzeum Gminne Stefana Żeromskiego i Jego Rodziny  
(ul. Żeromskiego 4)  
16.30 Ogród literacki u Stefana Żeromskiego oraz występ uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Konstancinie-Jeziornie

12 września (niedziela)
  Punkt Informacji Turystycznej (ul. Piłsudskiego 42) 
10.00 Wycieczka rowerowa – Obszary chronione i rezerwaty 
przyrody (obowiązują zapisy – 22 484 24 41) 
12.00 Wycieczka piesza – Szlakiem Stefana Żeromskiego i 
sławnych rodów (obowiązują zapisy – 22 484 24 41)

  Park Zdrojowy i skarpa przy Łąkach Oborskich 
12.00–17.00 Lotniczy Piknik Historyczny 
  Muzeum Gminne Stefana Żeromskiego i Jego Rodziny  
(ul. Żeromskiego 4) 
11.00–18.00 Zwiedzanie Domu Stefana Żeromskiego 
  Pasaż Henryka Sienkiewicza (al. Miłośników Konstancina) 
16.00 Uroczystość nadania imienia prof. Mariana Weissa 
skwerowi przy alei Miłośników Konstancina – w 100. rocznicę 
urodzin i 40. rocznicę śmierci Profesora

 
Wystawy plenerowe (sobota i niedziela): 

 � Konstancin i ludzie pióra – Park Zdrojowy (przy KDK 
Hugonówka);
 �Wystawa pokonkursowa studentów Wydziału Architek-
tury Politechniki Warszawskiej na najlepszy projekt 
rewaloryzacji zabytkowej architektury Konstancina- 
-Jeziorny – w godz. 11.00–18.00, KDK Hugonówka (sala 
multimedialna, ul. Mostowa 15). 

Podczas wydarzeń obowiązuje reżim sanitarny  
– limit osób, dystans, dezynfekcja rąk i maseczki.

Program XIV Festiwalu Otwarte Ogrody:

Towarzystwo Miłośników 
Piękna i Zabytków Konstancina 
im. Stefana Żeromskiego

Organizatorzy: Partnerzy: Patronat medialny:

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Festiwal Otwarte Ogrody w Uzdrowisku Konstancin-
-Jeziorna jest częścią obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2021: „Smaki Dziedzictwa”

Koordynator ogólnopolski EDD:

www.konstancinjeziorna.pl • www.hugonowka.pl • www.otwarteogrody.com

Willa Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42 zaprasza do swojego ogrodu, w którym 
odbędzie się większość sobotnich wydarzeń, fot. A. Piętka
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the rainbow czy What a wonderful world. Będzie to niepowtarzalna okazja, 
żeby na żywo usłyszeć skrzypce, altówkę i wiolonczelę. Kwartet AMOK to ze-
spół złożony z czterech twórczych kobiet: Karoliny Sienkiewicz, Oliwii Orze-
chowskiej-Gidzińskiej, Marii Sochoń-Błaszczyk i Justyny Osieckiej-Pieron. 

 Ogród literacki u Stefana Żeromskiego
11 września, godz. 16.30. Muzeum Gminne Stefana Żeromskiego i Jego 
Rodziny (willa Świt, ul. Żeromskiego 4) 
W 2021 r. mija 20 lat od śmierci Moniki Żeromskiej, córki wybitnego pisarza 
Stefana Żeromskiego. Z Konstancinem związana była na stałe od 1920 r., gdy 
w wieku 7 lat zamieszkała z rodzicami w willi Świt, aż do 2001 r., gdy zmarła. 
To jej życzeniem było utworzenie w rodzinnym domu muzeum poświęconego 
pamięci ojca. Powyższa rocznica stanowi dobrą okazję do przybliżenia sylwetki 
artystki malarki i historyka sztuki. Zapraszamy na spotkanie z osobami pa-
miętającymi Monikę Żeromską: prof. Aliną Kowalczykową, dr Czesławą Gasik, 
Teresą Herse-Górską i Anną Ożarek, które podzielą się wspomnieniami o tej 
nieprzeciętnej osobowości. W te opowieści będą wplecione fragmenty wy-
wiadów telewizyjnych udzielanych przez Monikę Żeromską. I najważniejsze 
– usłyszą Państwo głos samego Stefana Żeromskiego. W ogrodzie willi Świt 
wystąpią także uczniowie z konstancińskiej Szkoły Muzycznej I stopnia.

 Lotniczy Piknik Historyczny  
12 września, w godz. 12.00–17.00, Park Zdrojowy (okolice KDK 
Hugonówka, ul. Mostowa 15) i skarpa przy Łąkach Oborskich
Główną atrakcją pikniku będą widowiskowe przeloty zabytkowych statków 
powietrznych nad Parkiem Zdrojowym oraz nad Łąkami Oborskimi. Na kon-
stancińskim niebie będzie można obserwować samoloty Harvard, Tiger Moth 
i DHC-1 Chipmunk. Przeloty będą komentowane przez moderatora. Dla ama-
torów podniebnych fotografii przy  
ul. Literatów zostanie wyznaczone spe-
cjalne miejsce, gdzie będzie można zrobić 
zdjęcia samolotów. W altanie przy Hugo-
nówce odbędzie się spotkanie z jednym 
z pilotów, kapitanem Jackiem Mainką, 
który opowie o swojej pasji, o zabytko-
wych maszynach, które kolekcjonuje oraz 
o pracy jako pilot rejsowy. W programie 
znajdą się ponadto pokazy grupy rekon-
struktorskiej w strojach lotniczych z lat 
1918–1945 oraz warsztaty lotnicze dla 
dzieci. Piknikowi będzie towarzyszyła 
plenerowa wystawa prezentująca niezwykłą i mało znaną historię lotniczą 
Konstancina-Jeziorny oraz sąsiednich miejscowości. Szczegółowy program: 
hugonowka.pl. Organizator: 312 agencja kreatywna. Partner: Konstan-
ciński Dom Kultury.

  Uroczystość nadania skwerowi imienia  
prof. Mariana Weissa

12 września, godz. 16.00, pasaż Henryka Sienkiewicza  
(al. Miłośników Konstancina)
Twórca Stołecznego Centrum Rehabilitacji oraz 
polskiej szkoły rehabilitacji ma swoje miejsce 
w Konstancinie-Jeziornie. Zapraszamy na uro-
czystość nadania imienia prof. Mariana Weissa 
skwerowi pomiędzy al. Miłośników Konstan-
cina a ul. Henryka Sienkiewicza. Działalność 
prof. Weissa w okresie powojennym rozsławiła 
nazwę naszego miasta na świecie, m.in. dzięki 
jego staraniom zabezpieczono odwiert solanki w Parku Zdrojowym. Profesor 
zostanie upamiętniony w 100. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci na 
wniosek Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina.

 Park rzeźb
11 września, w godz. 10.00–17.00, 
ogród Villi la Fleur (ul. Szpitalna 14)
Muzeum Villa la Fleur po raz pierwszy 
udostępni zwiedzającym park rzeźb. Jest 
to zaprojektowana na nowo przestrzeń 
łącząca dwa budynki muzealne. Zwiedza-
jący będą mogli podziwiać relację między 
architekturą budynków muzealnych, bujną 
zielenią i rzeźbą plenerową. Zaprezento-
wane zostaną rzeźby znakomitych pol-

skich twórców: Xawerego Dunikowskiego, Bolesława Biegasa, Lamberta 
Ruckiego i Romana Olszowskiego. Ekspozycję dopełniają rzeźby art déco 
uznanych zagranicznych mistrzów: Ossipa Zadkine’a, braci Jana i Joëla 
Martelów, Fernanda Parpana oraz Józsefa Csákyego. Ze względu na prace 
remontowe i zmiany aranżacji ekspozycji, udostępniony będzie jedynie 
ogród między budynkami. Same wystawy i muzea będą nieczynne. 

 Ogród harcerski
11 września, w godz. 10.00–16.00,  
Park Zdrojowy (obok amfiteatru)
Na gości ogrodu harcerskiego, przygotowanego 
przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego „Uro-
czysko” Konstancin, czekają przygody w specjalnie 
zbudowanym obozie. Będą pokazy pionierki – pi-
łowanie, kopanie i wbijanie gwoździ, wiązanie lin 
i węzłów, gra terenowa, zabawy, piosenki i pląsy 
dla najmłodszych, trochę starszych i nastolatków 

oraz mnóstwo innych harcerskich i zuchowych atrakcji. A dorośli będą mieli 
okazję, by powspominać swoje harcerskie czasy. 

  Mały Teatr Ilustracji: Ptasie opowieści  
– spektakl i warsztaty dla dzieci

11 września, godz. 13.30, ogród willi Kamilin (ul. Piłsudskiego 42)
Mały Teatr Ilustracji zaprasza na 
spektakl kamishibai (teatrzyk 
obrazkowy), okraszony pięknymi 
ilustracjami i muzyką na żywo. 
Za pomocą barwnych ilustracji 
i zajmujących opowieści aktorzy 
zabiorą Was w baśniowy świat 
ptasich opowieści. Znakomitą 
zabawę wszystkim pokoleniom 
zapewnią lubiane wiersze „Pta-
sie radio” i „Spóźniony słowik” 
Juliana Tuwima oraz „Czapla, 
ryby i rak” Ignacego Krasickiego. 
Na dzieci czekają także warsz-
taty artystyczne. 

  Koncert smyczkowy kwartetu AMOK
11 września, godz. 15.00, ogród willi 
Kamilin, (ul. Piłsudskiego 42)
Zapraszamy na prawdziwą ucztę dla fanów 
muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmo-
wej – kameralny koncert kwartetu AMOK. 
W malowniczej scenerii willi Kamilin usły-
szymy Eine kleine Nachtmusik Mozarta, 
część II Zimy Vivaldiego oraz lubiane Be-
same mucho, How deep is your love, Over 
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Wystawa plenerowa:  
Konstancin i ludzie pióra
Konstancin od początku swego istnienia był miejscem przyciągają-
cym poetów, pisarzy, publicystów, dziennikarzy, tłumaczy, a także 
wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki. Na wystawie pt. 
„Konstancin i ludzie pióra” zaprezentowane zostaną sylwetki naj-
wybitniejszych i najbardziej znanych osób zajmujących się pisaniem, 
które los połączył z Konstancinem. Część z nich spędzała tu wakacje 
we własnych domach, jak Stefan Żeromski, inni korzystali z pensjo-
natów, a po II wojnie światowej z domów pracy twórczej, w których 
w ciszy i spokoju mogli tworzyć swoje dzieła. To dzięki nim Konstancin 
zasłużył na miano „Mekki pisarzy”.

Festiwal Hip-Hop Konstancin
Zapraszamy wszystkich sympatyków hip-hopu. Podczas tego-
rocznej edycji festiwalu zaprezentują się lokalni artyści. Wystąpią 
m.in. formacje Hamski Bruk, 530 Crew, Wron i Zen. Festiwal popro-
wadzi Tomasz Kleyff CNE, a za deckami stanie DJ Deska. W progra-
mie również pokazy i warsztaty graffiti oraz tańca, a także strefa 
piknikowa z grillem i miejscem do chilloutu. „Bitwa o Konstancin” 
to natomiast propozycja dla każdego, kto chciałby tego dnia 
spróbować swoich sił przy mikrofonie. Freestylowy konkurs dla 
chętnych odbędzie się w altanie przy Hugonówce. Informacje 
dotyczące zapisów do udziału w konkursie oraz szczegółowy 
program festiwalu na hugonowka.pl oraz na Facebooku Kon-
stancińskiego Domu Kultury. Impreza finansowana z Budżetu 
Partycypacyjnego.

18 września 
godz. 15.00 

STREFA KULTURY

11 i 25 września, w godz. 10.00–16.00
Studium Modela – warsztaty rysunku
Zajęcia dla dorosłych i młodzieży 16+.
Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 
15), koszt – 150 zł 
Zapisy online na: www.hugonowka.pl

11–12 września
XIV Festiwal Otwarte Ogrody
Miejsce i wstęp: Park Zdrojowy, willa Kamilin  
(ul. Piłsudskiego 42), Dom Muzeum Stefana Że-
romskiego i Jego Rodziny (ul. Żeromskiego 4), 
Villa la Fleur (ul. Szpitalna 14), wstęp wolny

11 września 
Konstancin i ludzie pióra
Otwarcie wystawy plenerowej
Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 15 
– park przy Hugonówce), wstęp wolny

12 września, w godz. 12.00–17.00
Lotniczy Piknik Historyczny
Miejsce i wstęp: Park Zdrojowy, KDK Hugonówka 
(ul. Mostowa 15, altana), wstęp wolny

18 września, godz. 10.00–10.45
Sensoryczne Poznawanie Świata
Warsztaty sensoplastyki dla młodzieży i 
dzieci w wieku od 18 miesiąca do 3 lat wraz 
z opiekunem.
Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 
15), koszt: 40 zł
Zapisy online na: www. hugonowka.pl

18 września, godz. 11.00–13.30
Grafika warsztatowa 
Zajęcia jednorazowe dla dzieci w wieku od 9 lat. 
Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 
15), koszt: 80 zł
Zapisy online na: www. hugonowka.pl

18 września, w godz. 15.00–21.00
Festiwal Hip-Hop Konstancin
Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 15, 
altana), wstęp wolny

23 września, godz. 18.30
Wirtualne Muzeum Konstancina:  
„Edward Chwalewik – Wielki nieobecny”
Spotkanie z Hanną Łaskarzewską i Hanną 
z Rossmannów Hlebowicz.
Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 15, 
altana), wstęp wolny

25 września, godz. 15.00
Warsztaty rodzinne: Laboratorium slime’ów, 
mikstur i eliksirów
Warsztaty dla dzieci w wieku 4–10 lat.

WRZESIEŃ–PAŹDZIERNIK

od 11 
września 
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Wirtualne Muzeum Konstancina:
„Edward Chwalewik – Wielki nieobecny”
Edward Chwalewik (1873–1956) był wszechstron-
nym badaczem zbiorów polskich gromadzonych 
na przestrzeni wieków w bibliotekach, archiwach, 
muzeach i prywatnych kolekcjach, zarówno w Pol-
sce, jak i poza jej granicami. Zebrana przez niego 
wiedza, wydana w formie publikacji pt. „Zbiory 
Polskie” po raz pierwszy w 1916 r., a następnie 
w latach 1926–1927 stała się bazą do określenia 
strat, jakie kultura polska poniosła w wyniku II 
wojny światowej. Ostatnie lata życia Edward Chwa-
lewik spędził w Bielawie i Skolimowie. O jego życiu, 
działalności, twórczości i związkach z Konstan-
cinem-Jeziorną opowiedzą Hanna Łaskarzewska 
i Hanna z Rossmannów Hlebowicz, wnuczka bo-
hatera spotkania.

Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 
15), bilety – 30 zł/dziecko do kupienia na stronie: 
www.hugonowka.pl i w kasie KDK

25 września, godz. 17.00
Odebrano mi młodość – Wspomnienia powstań-
ców warszawskich
Pokaz filmu fabularnego Joanny Jasitczak oraz 
spotkanie z aktorami
Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 
15), wstęp wolny – bezpłatne wejściówki do od-
bioru w recepcji KDK w dniu spektaklu od godz. 
12.00

26 września, godz. 17.00
Konstanciński Chór Kameralny:  
Koncert pt. „Soli Deo”
Koncert z okazji beatyfikacji kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Koncert realizowany w ramach 
Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Je-
ziorna 2021. 
Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 15, 
altana), wstęp wolny

9 października, godz. 19.00
Spektakl „Ostatnia noc”
Premiera spektaklu grupy teatralnej „ad rem”
Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 
15), wstęp wolny – bezpłatne wejściówki do od-
bioru w recepcji KDK w dniu spektaklu od godz. 
12.00

12 października, godz. 11.00
Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Miejsce i wstęp: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 
15), obowiązują zapisy

Uwaga! Podczas wszystkich wydarzeń obowiązuje 
reżim sanitarny.

STREFA BIBLIOTEKI

Rozwiąż krzyżówkę, zdobądź nagrodę!
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie za-
prasza w październiku czytelników do rozwiązy-
wania krzyżówek. Biblioteka Główna w Jeziornie 
czeka z krzyżówką geograficzno–literacką, a filia 
Grapa przygotowała literacko–edukacyjną krzy-
żówkę na Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszamy 
do zabawy! Prawidłowo odgadnięte hasła zostaną 
nagrodzone. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej: bibliotekakonstancin.pl oraz na Fa-
cebooku: bibliotekakonstancin.  

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Aktualny kalendarz imprez w naszej gminie znaj-
dziesz na stronach internetowych: hugonowka.pl 
oraz konstancinjeziorna.pl.

25 września
godz. 15.00 

Warsztaty rodzinne
Laboratorium slime’ów, mikstur i eliksirów
Ciągnące, świecące, lepkie, błyszczące... glutki zdobyły serca dzieci na ca-
łym świecie. Nic w tym dziwnego, są śliczne i miłe w dotyku, a w dodatku 
możemy je zrobić całkiem sami! Tworzenie slime’ów to jednak nie tylko 
superzabawa, ale i okazja, aby poznać świat chemicznych eksperymen-
tów. Na zajęciach dzieci same wybiorą kolor, zapach i dodatki, a gotowe 
slime’y zabiorą do domu. Kolorowe glutki stworzymy wyłącznie z bezpiecz-
nych składników. Oprócz slime’ów dzieci poznają tajniki przygotowywania 
kolorowych eliksirów i parujących mikstur oraz zasady bezpieczeństwa 
i odpowiedzialnego zachowania się w laboratorium.

Premiera spektaklu: 
„Ostatnia noc”
Mieszkańcy cichego, spokojnego miasteczka 
mają głowy pełne planów i marzeń. Niestety, 
nie robią nic, by pomóc losowi w ich spełnie-
niu. Dopiero ostatniej sylwestrowej nocy, gdy 
dziwne zdarzenia wskazują nadchodzący ko-
niec świata, uświadamiają sobie, że zaprze-
paścili szansę na ułożenie życia tak, jak 
pragnęli. Scenariusz i reżyseria Ewa Cielesz, 
opiekunka grupy teatralnej dorosłych akto-
rów-amatorów, która powstała w Konstan-
cińskim Domu Kultury w 2012 r.

23 września 
godz. 18.30 

WRZESIEŃ–PAŹDZIERNIK

9 października
godz. 19.00 
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Tu kupisz leki – nowy wykaz aptek
Piaseczyńskie starostwo udostępniło zaktualizowany wykaz aptek działających na terenie naszego 
powiatu. W gminie Konstancin-Jeziorna mieszkańcy kupią leki w 12 punktach. Niestety, żaden z nich nie 
jest całodobowy. Taka apteka dostępna jest tylko w sąsiednim Piasecznie.

Ból głowy, gorączka, kaszel czy osłabienie organizmu są czasami 
tak silne, że stają się przeszkodą w normalnym codziennym życiu. 
Najgorzej jest, kiedy dolegliwości dopadają nas, gdy dostęp do 
lekarza rodzinnego jest niemożliwy albo – z powodu pandemii 
COVID-19 – utrudniony. Wtedy ratunkiem okazują się apteki. W sze-
ściu gminach powiatu piaseczyńskiego leki kupimy w 65 punktach 
sprzedaży. Aktualny rozkład ich godzin pracy w ostatnim czasie 
ustaliła i przyjęła Rada Powiatu Piaseczyńskiego. Zatwierdzony 
został też harmonogram dostępności do świadczeń farmaceu-
tycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne 
od pracy – dyżur całodobowo pełni tylko „Apteka z uśmiechem” 
przy ul. Kościuszki 33 w Piasecznie. Na terenie gminy Konstancin-
-Jeziorna działa 12 aptek. Najdłużej czynna jest „Apteka Dobrego 
Dnia” przy ul. Warszawskiej 28. Jest ona otwarta w dni powsze-
dnie w godz. 8.00–22.00, w soboty od godz. 8.00 do 21.00 oraz 
w niedziele w godz. 10.00–18.00. W niedziele czynne są również 
apteki: dr Zdrowie, Belforte, Amica oraz w Centrum Handlowym 
Stara Papiernia. 

  Wykaz aptek ogólnodostępnych  
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Nazwa apteki oraz adres Godziny otwarcia

Apteka Mirków Sp. z o.o.
ul. Mirkowska 56, 

Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 754 37 70

poniedziałek–piątek: 
8.00–19.00

sobota: 8.00–14.00
niedziela i święta: nieczynne

Apteka Belforte Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 15, 

Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 46 06

poniedziałek–piątek: 8.00–20.00
sobota: 8.00–16.00

niedziela: 10.00-15.00
święta: 10.00-16.00

Apteka przy ul. Pułaskiego
ul. Pułaskiego 20, 

Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 715 28 97

poniedziałek–piątek: 8.00–20.00
sobota: 8.00–15.00

niedziela i święta: nieczynne

Apteka Przyjazna
ul. Świetlicowa 7/9, 

Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 484 20 51

poniedziałek–piątek:  
8.00–20.00

sobota: 8.00–15.30
niedziela i święta: nieczynne

Apteka Dobrego Dnia
ul. Warszawska 28, 

Konstancin-Jeziorna
tel. 22 213 02 96

poniedziałek–piątek:  
8.00–22.00 

sobota: 8.00–21.00 
niedziela: 10.00–18.00 

święta: nieczynne

Apteka przy ul. Warszawskiej
ul. Warszawska 44B, 
Konstancin-Jeziorna

tel.: 22 715 21 81

poniedziałek–piątek:  
8.00–20.00

sobota: 9.00–13.00
niedziela i święta: nieczynne

Apteka Amica 
ul. Warszawska 63, 

Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 754 52 97

poniedziałek–piątek:  
8.00–21.00 

sobota: 8.00–15.00
niedziela: 9.00–16.00 

święta: nieczynne

Apteka dr Zdrowie 
(supermarket Auchan)

ul. Warszawska 94, Bielawa
tel. 22 726 30 88

poniedziałek–sobota: 
9.00–21.00

niedziela handlowa: 9.00–18.00
święta: nieczynne

Apteka przy Stocerze
ul. Wierzejewskiego 12, 

Konstancin-Jeziorna
tel. 22 726 71 29

poniedziałek–piątek:  
8.00–15.00

sobota: nieczynne
niedziela i święta: nieczynne

Tanie Apteki Rodzinne
ul. Wilanowska 10, 

Konstancin-Jeziorna
tel. 22 750 18 70

poniedziałek–piątek:  
7.30–20.30

sobota: 8.00–16.00
niedziela i święta: nieczynne

Apteka Skolimowska
ul. Wojewódzka 16, 

Konstancin-Jeziorna
tel. 22 754 73 34

poniedziałek–piątek:  
8.00–20.00

sobota: 9.00–15.00
niedziela i święta: nieczynne

Apteka w CH Stara Papiernia
ul. Aleja Wojska Polskiego 3, 

Konstancin-Jeziorna
tel. 22 702 86 26

poniedziałek–piątek:  
8.00–21.00

sobota: 8.00–20.00 
niedziela: 10.00–18.00

święta: nieczynne

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna działa 12 aptek,  
fot. UMiG
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INFO SMS – BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Zarejestruj się na: 

www.konstancinjeziorna.pl
Otrzymuj bezpłatne informacje  

o wydarzeniach, komunikaty  
oraz ostrzeżenia pogodowe.

Instytucja Numer telefonu

Urząd Miasta i Gminy  
Konstancin-Jeziorna 
(ul. Piaseczyńska 77)

centrala: 22 484 23 00; kancelaria: 22 484 23 05; sekretariat: 22 484 23 10, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
Urząd Stanu Cywilnego: 22 484 23 50–51, ewidencja ludności – 22 484 23 52–54 
podatki: miasto – 22 484 23 21–22, od środków transportu – 22 484 23 27, sołectwa – 22 484 23 29–30,  
od osób prawnych – 22 484 23 28,
gospodarka odpadami komunalnymi: opłata za gospodarowanie odpadami – 22 484 23 25, 22 484 24 49, 
egzekucja administracyjna – 22 484 23–24, reklamacje i kontrole – 22 484 24 22–23, deklaracje – 22 484 23 26
drogi gminne: 22 484 23 60, 22 484 23 62–65, 22 484 24 87, awarie oświetlenia ulicznego – 535 481 335  
gospodarka nieruchomościami: 22 484 23 80–86
planowanie przestrzenne: 22 484 23 90–92, 22 484 23 94–98, 22 484 24 11
gospodarka komunalna i sprawy lokalowe: 22 484 23 70–74 
inwestycje i remonty: 22 484 24 00–03, 22 484 24 05, 22 484 24 08-09
ochrona środowiska i rolnictwo: 22 484 24 20–21, 22 484 24 24–29,
oświata i zdrowie: 22 484 24 30–33; infolinia ds. szczepień przeciwko COVID-19: 22 484 23 36 (pn.–pt. 8.00–15.00)
promocja i współpraca zagraniczna: 22 484 24 40–44; NGO i rada seniorów: 22 484 24 45–46
Biuro Rady Miejskiej: 22 484 24 61–62, przewodnicząca Rady Miejskiej – 22 484 24 63

Straż Miejska (ul. Warszawska 32) dyżurny: 22 484 24 91, 602 291 864 lub alarmowy: 986; e-mail: komendasm@konstancinjeziorna.pl

Komisariat Policji (ul. Polna 4) 22 756 42 17, 22 754 00 71, 477 245 861 lub 863; e-mail: dyzurny.kp-konstancin@ksp.policja.gov.pl

Konstanciński Dom Kultury  
(ul. Mostowa 15)

kasa/recepcja: 22 484 20 20; sekretariat: 22 484 20 26; muzeum i wystawy: 22 484 20 29; 
e-mail: biuro@hugonowka.pl 

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji (ul. Żeromskiego 15) 730 535 004, 22 754 61 86; e-mail: biuro@gosir-konstancin.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej 
(ul. Warecka 22)

22 756 42 51 lub 22 756 46 83; telefony awaryjne: obsługa budynków – 600 434 444,  
awarie wodno-kanalizacyjne – 600 899 628; e-mail: sekretariat@zgk-konstancin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 
(ul. Rycerska 13)

kancelaria: 22 756 34 84, 22 756 34 85, świadczenia „500+” i „300+”: 22 756 34 86; 
e-mail: kancelaria@opskonstancinjeziorna.pl

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
(ul. Warecka 15A)

22 754 42 02 lub 608 458 084; e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl 
Przychodnia Rejonowa nr 1 (ul. Warecka 15A): poradnia ogólna – 22 756 46 93; poradnia dziecięca – 22 756 48 
23; Przychodnia Rejonowa nr 2 – filia (ul. Pocztowa 6): poradnia ogólna – 22 756 43 09, poradnia dziecięca – 
509 943 098; Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie – filia (ul. Wilanowska 277): poradnia ogólna – 22 754 43 61; 
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Opaczy – filia (Opacz 8): poradnia ogólna – 22 754 31 70 

Biblioteka Publiczna  
wypożyczalnia główna (ul. Świetlicowa 1): 22 484 25 52; filia Grapa (ul. Sobieskiego 13): 22 484 21 15; 
filia Skolimów (ul. Moniuszki 22B): 22 756 49 89; filia Opacz (Opacz 8): 22 750 16 09; 
filia Słomczyn (ul. Wiślana 83): 22 484 20 04

Starostwo Powiatowe 
w Piasecznie 

22 757 20 51 lub 22 757 20 60; filie i delegatury w Konstancinie-Jeziornie (ul. Piaseczyńska 77): wydział 
architektoniczno-budowlany – 22 484 20 81; wydział komunikacji i transportu – 22 484 20 85 lub 89;
wydział geodezji i katastru – 22 484 20 83

 Ograniczenia w pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
W Urzędzie Miasta i Gminy obowiązują ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Aby załatwić sprawę w magistracie, trzeba z wy-
przedzeniem umówić termin wizyty. Można to zrobić telefonicznie (tel. 22 484 23 05–07) lub mailowo (e-mail: kancelaria@konstancinjeziorna pl). 
Obsługa mieszkańców odbywa się od poniedziałku do piątku wyłącznie w godz. 9.00–15.00. Interesantom udostępniona została także skrzynka 
podawcza na korespondencję (hol, wejście od ul. Kolejowej). Uwaga! Wniosek o wydanie dowodu osobistego lub dokumenty dotyczące spraw 
meldunkowych, działalności gospodarczej należy składać osobiście w biurze obsługi mieszkańca, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. 
Przypominamy też, że do odwołania zawieszone jest także przyjmowanie interesantów przez burmistrza gminy i jego zastępców.

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



Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line


