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28 maja 2017
Zagłosuj na „NIe”
dla MegaWarszawy
Gmina Konstancin-Jeziorna

NIC o NAS bez NAS

/ REFERENDUM /

Dlaczego

NIE rezygnujemy z referendum?
Poselski projekt o ustroju miasta stołecznego Warszawy przewidywał włączenie do
stolicy 33. gmin ościennych, w tym gminę
Konstancin-Jeziorna. Projekt ten, wywołał
gwałtowną reakcję i protesty samorządów
we wszystkich objętych nim jednostkach samorządu terytorialnego. Autorzy projektu
ignorowali wszelkie słowa krytyki. Dopiero
wynik przeprowadzonego w Legionowie referendum i ogłoszenie podobnych referendów
w 17 innych gminach, spowodował, że został on
wycofany z Sejmu.
Rada Miejska Konstancina-Jeziorny podjęła
uchwałę o przeprowadzeniu referendum w dniu
28 maja 2017 r. Wycofanie z Sejmu projektu
ustawy zostało wymuszone naszymi protestami
i istnieje podejrzenie, że ma na celu głównie
ostudzenie inicjatyw referendalnych w gminach
podwarszawskich.
Nie rezygnujemy z przeprowadzenia referendum, bo nie ma żadnej gwarancji, że projekt zagrażający naszej gminnej suwerenności,
tożsamości i samorządności nie wróci. Wskazuje na to i potwierdza takie obawy fragment
wypowiedzi pana posła Jacka Sasina, który
stwierdził, że wycofany projekt „powinien
być w dalszym ciągu konsultowany, dyskutowany”. W ocenie władz samorządowych
naszej gminy stwarza on niebezpieczeństwo
utraty przez gminę i jej społeczność prawa do
samostanowienia o naszej „małej ojczyźnie”.

Dzisiejsza, dobra partnerska współpraca Gminy
Konstancin-Jeziorna z m.st. Warszawą przynosi
oczekiwane rezultaty i nie wymaga ustanowienia podporządkowania administracyjnego.
Wycofanie z Sejmu poselskiego projektu jest
sukcesem, ale nie ostatecznym zwycięstwem.

Dlatego nie rezygnujemy z przeprowadzenia
ogłoszonego referendum i mamy nadzieję że
28 maja 2017 r. mieszkańcy naszej gminy będą
mogli odpowiedzieć na pytanie referendalne:
„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st.
Warszawa jako metropolitalna jednostka
samorządu terytorialnego objęła Gminę
Konstancin-Jeziorna?”
W tym roku obchodzimy z dumą 120-lecie
Konstancina i 100-lecie utworzenia uzdrowiska Konstancin. Nie pozwólmy, aby w imię doraźnych i partykularnych interesów partyjnych
nasz dorobek został zniweczony.
Walczmy o zachowanie naszej
tożsamości, odrębności i samorządności.
Nie bądź obojętny.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski

Kazimierz Jańczuk

28 maja 2017

Zagłosuj na „NIE” dla MegaWarszawy

Gmina Konstancin-Jeziorna

2

/ REFERENDUM /

NIC o NAS bez NAS
Roman Kosecki
Poseł na Sejm RP, wieloletni reprezentant Polski w piłce
nożnej, mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna
„Jestem za tym, aby w referendum mieszkańcy mogli przedstawić
swoje zdanie na temat narzucanych nam przez rządzących zmian.
Ja sam zagłosuję przeciw przyłączeniu, aby Konstancin-Jeziorna
pozostał osobną gminą, niezależną od Warszawy”.

Andrzej Cieślawski
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
„Musimy powiedzieć to jasno i wyraźnie, i zrobimy to poprzez referendum, które jest najpełniejszą formą konsultacji: my mieszkańcy Konstancina-Jeziorny nie chcemy zostać przyłączeni do planowanej metropolii.
Nie chcemy utracić lokalności, autonomii i samorządności, dzięki której
od dwudziestu pięciu lat rozwijamy się z pożytkiem dla mieszkańców.
Nie chcemy być peryferią Warszawy”.
Kazimierz Jańczuk
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
„Planowane utworzenie metropolitalnej jednostki samorządu,
ogranicza suwerenność podstawowych jednostek samorządu
terytorialnego, jakimi są gminy. Nie możemy się na to zgodzić, ani
jako mieszkańcy, ani jako przedstawiciele władz samorządowych.
Dodatkowo uzdrowiskowy status gminy Konstancin-Jeziorna może
zostać utracony po włączeniu do miasta stołecznego Warszawy, co
wynika z planowanego ograniczenia podmiotowości gmin wchodzących w skład projektowanej aglomeracji”.
Ksawery Gut
Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego,
Sołtys wsi Słomczyn w gminie Konstancin-Jeziorna
„Nie rozumiem tych, którzy twierdzą że po zmianach będą mieszkać
w Warszawie, a nie w gminie Konstancin-Jeziorna. Nadal będą mieszkać
tutaj, tylko że decydować o naszych lokalnych sprawach będzie władza
w Warszawie. Ja się na to nie zgadzam i w nadchodzącym referendum
zagłosuję na NIE dla przyłączenia do Warszawy”.
dr nauk med. Czesława Gasik
Prezes Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków
Konstancina, mieszkanka Konstancina-Jeziorny
„Tożsamością Konstancina-Jeziorny jest być i pozostać uzdrowiskiem. Przyłączenie nas do dużej metropolii zagraża utratą naszej
odrębności i wyjątkowości jako miejscowości uzdrowiskowej. Dlatego
popieram zorganizowanie referendum, zachęcam mieszkańców Konstancina-Jeziorny do udziału i wyrażenia sprzeciwu wobec przyłączenia nas do metropolii”.
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Jerzy Karwowski
Prezes Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
„Konstancin jest uzdrowiskiem i wszyscy mieszkańcy chcą aby nim
pozostał. Planowane przyłączenie do tak dużego organizmu, jakim ma
być w zamysłach wnioskodawców metropolia Warszawska prawdopodobnie spowoduje, iż stracimy status uzdrowiska. Musimy wyrazić
swój sprzeciw w referendum”.
Iwona Siudzińska
Sołtys Bielawy, gmina Konstancin-Jeziorna
„Nie może być tak, że władze w Warszawie decydować będą,
czy wykonać remont naszej gminnej drogi, czy innych inwestycji niezbędnych dla mieszkańców. Pomysł objęcia ościennych
gmin i zarządzania nimi z perspektywy Warszawy uważam za
bardzo zły. Będę głosować na NIE”.
Stanisław Szen
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
III kadencji, wieloletni Radny Rady Miejskiej
„Referendum to jedyny sposób, aby obecnie rządzący zrozumieli,
iż nic o nas bez nas. Wszyscy, którzy czują się mieszkańcami naszej
gminy powinni wziąć udział w referendum i oddać głos na NIE dla
przyłączenia Konstancina-Jeziorny do Warszawy”.
Krystyna Ziółkowska
Lekarz medycyny pediatra,
mieszkanka Konstancina-Jeziorny
„To bardzo zły pomysł, aby przyłączyć mój Konstancin do Warszawy! Zupełnie nie rozumiem przesłanek, którymi PIS tłumaczy
ten projekt. Nikt ze znanych mi osób mieszkających w gminie
Konstancin-Jeziorna nie chce zostać włączonych do planowanej
aglomeracji. Oczywiście, że zagłosuję na NIE”.
Karol Strasburger
Aktor, mieszkaniec Konstancina-Jeziorny
„Jako mieszkaniec Konstancina, nie wyobrażam sobie
przyłączenia mojego ukochanego miasta, w którym się wychowałem i mieszkam, do wielkiej aglomeracji. Uważam, że
Konstancin-Jeziorna powinien zachować swoją odrębność”.

Danuta Błeszyńska
Przewodnicząca Konstancińskiej Rady Seniorów,
mieszkanka Konstancina-Jeziorny
„Uważam, że Konstancin-Jeziorna powinien zachować swój dotychczasowy, uzdrowiskowy charakter i nie ma potrzeby włączenia
naszego miasta do Metropolii Warszawskiej”.
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100 dębów na 100-lecie
uzdrowiska Konstancin
Szanowni Państwo,
Żyjemy w wyjątkowym czasie, w którym obchodzimy doniosłe jubileusze naszego miasta. 120 lat
temu powstał Konstancin, a 100 lat temu został uzdrowiskiem. Konstancin to miasto o bogatej historii,
kulturze, miasto wyjątkowych mieszkańców, czarujące niespotykaną architekturą i pięknem przyrody.
To właśnie przyroda jest naturalnym bogactwem tej ziemi. Malownicze położenie nad Jeziorką i wciąż
dziewiczą królową polskich rzek Wisłą. Rozległe łąki i lasy, dzięki którym w uzdrowisku oddycha się
balsamicznym powietrzem przepełnionym wonią eterycznych olejków. Reprezentacyjnym dla naszego
miasta drzewem, którego wyjątkowość znalazła odzwierciedlenie w historii oraz herbie Konstancina, jest
dąb. Drzewo to jest symbolem siły, szlachetności i sławy. Utożsamiane jest z dostojeństwem i trwałością.
Długowieczność i okazały wygląd dębów, od stuleci wywiera na ludziach duże wrażenie.
Już dziś zapraszam wszystkich do udziału w inicjatywie: „100 dębów na 100-lecie uzdrowiska
Konstancin”. Zapraszam mieszkańców, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, przedsiębiorców oraz przyjaciół i sympatyków miasta i gminy Konstancin-Jeziorna.
Stwórzmy żywy pomnik naszych czasów, który będzie służył następnym pokoleniom. Dołóżmy
własną cegiełkę do bogactwa otaczającej nas przyrody. Może za następne 100 lat, mieszkaniec naszego
miasta lub kuracjusz nabierający sił w uzdrowisku, odpocznie w cieniu jednego ze 100 dębów, które razem
posadzimy, zachwyci się jego majestatem i wspomni tych, który żyli i tworzyli wyjątkowość Konstancina…
Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

Chętnych do wsparcia tej inicjatywy prosimy o dobrowolne wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy
Konstancina-Jeziorny: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060, z dopiskiem „Dąb na 100-lecie”.
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XXX i XXXI sesje Rady Miejskiej
W kwietniu odbyły się trzy
sesje konstancińskiej Rady
Miejskiej. O pierwszej,
nadzwyczajnej z 10 kwietnia
pisaliśmy w poprzednim
numerze. XXX sesja, również
nadzwyczajna, odbyła się
w dniu 24 kwietnia,
a kolejna sesja, dwa dni
później, czyli 26 kwietnia.
Podczas sesji w dniu 24 kwietnia
radni w podjętej uchwale nr 478/
VII/30/2017 wyrazili zgodę na
utworzenie odrębnych obwodów
głosowania dla przeprowadzenia
referendum gminnego zarządzonego na dzień 28 maja 2017 r. Sesja ta byłą wyjątkowa także pod
tym względem, iż radni po raz
pierwszy korzystali z otrzymanych tabletów i elektronicznego
systemu e-sesja. Debiut wypadł
pozytywnie.
XXXI Sesja Rady Miejskiej
Odbyła się w dniu 26 kwietnia
i przyniosła 18 uchwał, dotyczących m.in. gminnych finansów,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, powołania Gminnej Komisji do Spraw

Referendum i ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom
oraz przewodniczącym zarządów osiedli.

Gminnych finansów dotyczą
uchwały w sprawie:
n zmian uchwały budżetowej
na rok 2017 (uchwała nr 479/
VII/31/2017)
n zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
(uchwała nr 480/VII/31/2017)
n trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi uchwały budżetowej
(uchwała nr 481/VII/31/2017).

Radni wypowiedzieli się
w sprawie służebności przesyłu:
n na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Oddział
Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 53 i 9/15 z obrębu
03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 485/
VII/31/2017)

24 kwietnia 2017 r. odbyła się pierwsza e-sesja .
Radni korzystali z otrzymanych tabletów. (Fot. G. Żurawski UMiG)

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy, 05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32, tel. 22 756 48 10
Nakład: 10 000 egz.
Adres redakcji: ul. Warszawska 23, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 201 19 74
e-mail: promocja@konstancinjeziorna.pl
ISSN 2543-9723
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n na rzecz PGE Dystrybucja
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 83/2 i 84/2 z obrębu
01-14, położonych w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 486/
VII/31/2017)
n na rzecz PGE Dystrybucja
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej
numer 440/1 z obrębu 0014
Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 487/VII/31/2017)
n na rzecz PGE Dystrybucja
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej
numer 15/8 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 488/VII/31/2017)
n na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Oddział
Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 53 i 9/15 z obrębu
03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 489/
VII/31/2017)
n na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 27/1 i 27/2
z obrębu 0013 Kierszek, gmina
Konstancin-Jeziorna (uchwała
nr 490/VII/31/2017)
n na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 96/18 i 92/24
z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 491/VII/31/2017)
- na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład
Gazowniczy w Warszawie, na
działce ewidencyjnej numer 4/22
z obrębu 01-18, położonej w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr
492/VII/31/2017)
Redakcja: Agnieszka Jarzębska-Isio, Grzegorz Żurawski
Redaktor naczelny: Joanna Muszyńska-Dziurny
Współpracują: Agnieszka Podolecka, Patryk Siepsiak,
Grzegorz Traczyk
Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania niezamówionych materiałów.

/ RADA MIEJSKA /
Miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego zostały
podjęte w uchwałach:
n dla osiedla Nowe Wierzbno rejon ulicy Granicznej (uchwała
nr 493/VII/31/2017)
n dla rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie (uchwała
nr 494/VII/31/2017).
n dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 1 (uchwała nr 495/
VII/31/2017)

Ponadto radni:
n powołali Gminną Komisję Do
Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 482/
VII/31/2017)
n określili zasady przyznawania
diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli Gminy
Konstancin-Jeziorna (uchwała
nr 483/VII/31/2017)
n uchwalili udzielenie pomocy
finansowej Województwu Mazowieckiemu (uchwała nr 484/
VII/31/2017)

n uchylili uchwałę Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 352/
VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres trzech lat
nie dłużej niż na 10 lat (dz. ew.
119/6 z obr. 01-26) (uchwała nr
496/VII/31/2017)
Kolejna sesja 31 maja 2017 r.
w Sali Posiedzeń
przy ul. Świetlicowej 1.

Bieżące informacje burmistrza
n Willa Gryf zyska nowe życie.
W odrestaurowanym i przebudowanym obiekcie znajdą się
ważne dla kultury naszej gminy
placówki. Na parterze willi Gryf
zagości filia biblioteki publicznej
(przeniesiona z lokalizacji przy
ul. Sobieskiego 6). Pierwsze piętro zajmie Konstanciński Dom
Kultury na potrzeby różnych
zajęć artystyczno-kulturalnych
i seniorów. Drugie piętro należeć
będzie do świetlicy środowiskowej (z ul. Sobieskiego 6). Na poziomie „-1” będą pomieszczenia
socjalne oraz ogólnodostępne toalety. Po przebudowie, całkowita
powierzchnia obiektu wynosić
będzie ponad 700 m 2.
Urząd Miasta i Gminy, po
uprzednich konsultacjach z dyrektor Konstancińskiego Domu
Kultury Edytą Markiewicz-Brzozowską, dyrektor Biblioteki Publicznej Ewą Rewkowską oraz
kierownik Wydziału Oświaty,
Kultury i Zdrowia Magdaleną
Gołębiowską, zaakceptował koncepcję przebudowy willi Gryf.
Dokumentacja, obejmująca inwentaryzację architektoniczną,
ekspertyzy stanu technicznego
i projekt koncepcyjny - stanowiąca I etap prac projektowych została wykonana przez
Pracownię Usług Inwestycyjnych MAWAR Biuro Projektów
Ryszard Mazurek, z siedzibą
w Lublinie, projektanta przebudowy willi Gryf. Termin złożenia

dokumentacji projektowej,
czyli projektu budowlanego ze
wszystkimi cechami projektu
wykonawczego, stanowiącego
II etap realizacji prac projektowych, to 120 dni od dnia akceptacji koncepcji programowej przez
Urząd Miasta i Gminy. Ostatni III
etap realizacji projektu potrwa
do 60 dni. Powyższe dokumenty
projektowe wraz z projektem budowlanym stanowić będą materiały do procedury przetargowej,
mającej na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk
liczy, że jeszcze w tym roku zostanie wybrany wykonawca realizujący przebudowę i uda się
rozpocząć prace budowlane.

n 11 maja 2017 r. została podpisana umowa na remont boiska
przy Zespole Szkół nr 3 (ul. Bielawska 57, Konstancin-Jeziorna).
Prace remontowe za kwotę
71 025,06 zł brutto wykona firma
MULTI SET z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim, w terminie do
6 lipca br.

n Podpisano umowę na wykonanie projektu remontu kotłowni
w budynku Zespołu Szkół nr 2
w Konstancinie-Jeziornie przy
ul. Żeromskiego 15. W terminie
do końca sierpnia br. projekt wykona firma EL-GRAF Eliza Dąbkowska, z siedzibą w Ostrołęce,
za kwotę 19 680,00 zł.

Willa Gryf będzie przeznaczona na
cele publiczne (Fot. G. Żurawski UMiG)

n 25 kwietnia 2017 r. podpisano
umowę z firmą Cermat-Prodbet
Sp. z o.o., z siedzibą w Pracach
Dużych w gminie Złotokłos, dotyczącą budowy ciągu pieszojezdnego wraz z oświetleniem
wzdłuż rzeki Jeziorki, od mostu
przy tężni solankowej w Parku
Zdrojowym do jazu w Konstancinie-Jeziornie. Prace budowlane
mają być zrealizowane w terminie do 3 miesięcy, a całkowite
zakończenie zadania, do 5 miesięcy od podpisania umowy. Najpóźniej więc w końcu września,
nowy atrakcyjny trakt zostanie
udostępniony mieszkańcom i turystom. Całkowity koszt realizacji wynosi 815 626,52 zł brutto.
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Uchwała nr Wa.176.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Gminy Konstancin Jeziorna Sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016
Na podstawie art.13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561)- Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca - Bożenna Piotrowska
Członkowie - Lucyna Kusińska, Agata Pączkowska
uchwala, co następuje:
§1
Pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Konstancin- Jeziorna za rok 2016.
§2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§3
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 31 marca 2017 roku, zgodnie z terminem określonym w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przedłożone zostało przez Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z Zarządzeniem nr
43/VII/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, zaś 25 kwietnia
wpłynęło Zarządzenie nr 57/VII/2017 z dnia 18 kwietnia
w sprawie uzupełnienia przedłożonego Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 rok.
Do Sprawozdania dołączona została informacja o stanie
mienia komunalnego jednostki.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny sprawozdania w zakresie
zgodności z obowiązującym prawem, stwierdzając, co
następuje:
1. Zaplanowane wpływy do budżetu jednostki zrealizowano na poziomie 146.374.449,67 zł, tj. w 99,10%,
przy czym:
- dochody bieżące w 100,27%, tj. w wysokości
137.517.092,11 zł, zaś
- dochody majątkowe, stanowiące 6,05 % ogółu
wpływów do budżetu, wykonano w 83,95% planu
- 8.857.357,56 zł.
W wyniku decyzji organów Gminy w sprawach dotyczących podatków, wpływy do budżetu w roku 2016 uległy zmniejszeniu o kwotę 5.160.372,83 zł, co stanowiło
3,53% wykonanych dochodów ogółem tego roku oraz
4,92% zrealizowanych dochodów własnych.
Należy zauważyć, iż skutki działań Rady Miejskiej w powyższym zakresie, w tym związane z obniżeniem górnych stawek podatkowych, wyniosły 5.129.917,28 zł.
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Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Konstancin-Jeziorna wykazała w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne w kwocie 12.212.344,95 zł. Stanowiły one 8,34%
zrealizowanych dochodów.
2. Wydatki ogółem wykonane zostały w wysokości
144.219.641,88 zł, tj. w 95,15% planu, w tym:
- wydatki majątkowe, stanowiące 21,34% wszystkich
poniesionych wydatków, w kwocie 30.775.494,97 zł
/ 98,05% planu /, a
- wydatki bieżące na poziomie 94,39% wydatków zaplanowanych i wyniosły 113.444.146,91 zł.
Spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych. tj. wykonane wydatki bieżące są
niższe od zrealizowanych dochodów bieżących.
3. Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.154.807,79 zł, przy
zaplanowanym przez Radę Miejską deficycie na poziomie 3.866.244,00 zł.
4. Wykazane w Sprawozdaniu Rb-NDS sporządzonym
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
przychody wyniosły 30.177.994,77 zł i stanowiły 100,00%
przychodów zaplanowanych.
Złożyła się na nie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w wysokości 24.896.436,53 zł oraz wolne środki w kwocie 5.281.558,24 zł.
Zaplanowane na poziomie 3.848.756,00 zł rozchody
z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wykonane zostały w 100,00% planu.
5. Według danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na
koniec 2016 roku zobowiązania dłużne Gminy Konstancin-Jeziorna wyniosły 1.432.802,10 zł i stanowiły 0,98%
wykonanych dochodów. Obejmują one zaciągnięte
w WFOŚIGW w Warszawie pożyczki długoterminowe.
Jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych.
Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami związanymi z jego spłatą kształtuje się w opiniowanym okresie poniżej maksymalnego dopuszczalnego
wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożone Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin -Jeziorna za 2016 rok spełnia
wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa.
Postanowił on zatem jak w sentencji uchwały.
Wskazać przy tym należy, iż wydając niniejszą opinię Skład
dokonał oceny Sprawozdania pod względem kryterium
jego zgodności z prawem. Ocena działań Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem gospodarności i celowości podejmowanych działań należy
natomiast do Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

/ AKTUALNOŚCI /

Będą wspólne szlaki turystyczne
nadwiślańskich gmin
25 kwietnia, przedstawiciele
5 nadwiślańskich gmin
podpisali porozumienie oraz
umowę o współfinansowaniu
wykonania koncepcji szlaków
komunikacyjnych „Turystyczne
zagospodarowanie
Doliny Środkowej Wisły
zwanej Urzeczem”.
Wkrótce Wisła przestanie dzielić
sąsiadujące gminy, a mieszkańcy
i turyści zyskają nowe możliwości komunikacji i rekreacji.
Podpisane porozumienie jest
efektem listu intencyjnego,
który w podkonstancińskich Gassach podpisano trzy lata temu.
W imieniu władz poszczególnych
gmin porozumienie podpisali:
burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk,
burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria Dariusz Zieliński, zastępca burmistrza Miasta Józefowa Marek Banaszek, burmistrz
Miasta Karczew Władysław Dariusz Łokietek oraz prezydent
Miasta Otwock Dariusz Szczepaniak. Po podpisaniu porozumienia, zawarto od razu umowę

o wspólnym sfinansowaniu wykonania koncepcji szlaku wzdłuż
Wisły (i przez Wisłę).
Założenia wstępne przewidują
wykonanie w uczestniczących
w porozumieniu gminach tras
turystycznych i szlaków komunikacyjnych, dedykowanych nie
tylko pieszym czy rowerzystom,
ale służących także turystyce
konnej. Będą także szlaki wodne,
wykorzystujące potencjał Wisły.
Zimą zaś miłośnicy nart biegowych będą cieszyć się nowymi
trasami nad Wisłą. Każda gmina
wskaże najbardziej atrakcyjne
turystycznie miejsca na swoim
terenie, miejsca noclegowe,
punkty gastronomiczne i inne,
oraz opracuje wstępne założenia
do koncepcji w terminie do końca
maja br. Gmina Konstancin-Jeziorna, jako lider przedsięwzięcia, będzie koordynować prace
oraz reprezentować partnerów
w kontaktach z wyłonionym
w postępowaniu przetargowym
wykonawcą koncepcji. Do końca
listopada br. ma zostać zakończone przygotowanie i wtedy poznamy szczegóły proponowanej

koncepcji. Wszyscy przedstawiciele samorządów zadeklarowali
przekazanie na cele projektowe
po 20 000 zł.
Choć nie wskazano żadnej konkretnej daty, kiedy na Urzeczu
będzie można korzystać z nowych tras nadwiślańskich i towarzyszącej infrastruktury, to
determinacja w działaniu gmin
pozwala patrzeć na to przedsięwzięcie z dużą nadzieją na szybką
realizację. Wstępnie założono, że
planowany szlak będzie spójny
z drogami spacerowo-rowerowymi na terenie warszawskich
dzielnic Wilanów i Wawer oraz
gmin sąsiednich. Dzięki temu powstanie około 50 km ścieżka – od
mostu na Wiśle w Górze Kalwarii,
aż do mostu Siekierkowskiego,
z ewentualną przeprawą przez
rzekę w Gassach, gdzie kursuje
prom. To atrakcyjne przedsięwzięcie nie jest zamknięte na
uczestnictwo innych gmin. – Jeśli współpracą będą zainteresowane jeszcze inne samorządy, to
je zapraszamy – zachęcał burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Porozumienie podpisali (od lewej): zastępca burmistrza Miasta Józefowa Marek Banaszek, prezydent Miasta
Otwock Dariusz Szczepaniak, burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk, burmistrz Miasta i Gminy
Góra Kalwaria Dariusz Zieliński, burmistrz Miasta Karczew Władysław Dariusz Łokietek (Fot. G. Żurawski UMiG)
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Gminna
dofinansuje
modernizację
ogrzewania

Wśród drzew powstaje
Leśna Chatka

Rada Miejska w uchwale
nr 338/VII/22/2016
wprowadziła możliwość
udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie z budżetu
gminy, modernizacji systemów
ogrzewania w budynkach
i lokalach mieszkalnych.
Z tej możliwości skorzystało
już 10 wnioskodawców.
Do ubiegania się o dofinansowanie na modernizację ogrzewania
uprawnione są osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe, osoby
prawne oraz przedsiębiorcy.
Dotacja, udzielana na wymianę
niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych
zlokalizowanych na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna,
wynosi 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 4 000 zł
brutto.
Do 8 maja br. do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
wpłynęło 13 wniosków. Z tego
1 wniosek nie został uzupełniony
w terminie, 1 złożony wniosek
został wycofany, a 1 wniosek nie
spełniał warunków formalnych.
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Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem (Fot. G. Żurawski UMiG)

Na terenie dotychczasowego
Placu Sportowego między
ulicami Prusa, Sanatoryjną
oraz Graniczną, powstaje
nowoczesne i przestronne
Gminne Przedszkole nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
Leśna Chatka.
Projektanci założyli, a wykonawcy starają się, aby 150
dzieci z gminy Konstancin-Jeziorna już w przyszłym roku
cieszyło się z codziennych zajęć w komfortowych i zabaw
w otoczeniu zachowanych na
działce drzew.
Budynek ma zapewnić najwyższy standard wyznaczony dla
tego typu obiektów. Jego kształt
i funkcjonalność wyróżnia się
na tle podobnych projektów,
m.in. poprzez przystosowanie
segmentów obiektu do poszczególnych grup wiekowych czy
oddzielenie strefy administracyjnej od pomieszczeń przeznaczonych do nauki. Ekologiczne
i oszczędne oświetlenie, będzie
dostosowywać stopień doświetlenia każdego pomieszczenia do

natężenia światła wpadającego
z zewnątrz.
Firma Mawilux Spółka Akcyjna
z Raszyna, wykonawca nowego
budynku przedszkola, zakończyła już roboty ziemne wraz
z fundamentowaniem i montażem instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych. - Wszystkie prace
postępują zgodnie z przyjętym
harmonogramem. Zamknęliśmy
stan „0” i przeszliśmy w realizację stanu „1”, czyli zaczynamy
już stawiać ściany. – wyjaśnia Cezary Krysztofiak, przedstawiciel
firmy Mawilux. - Na przełomie
czerwca i lipca planujemy posadowienie dachu o zupełnie wyjątkowej konstrukcji.
Całkowity koszt inwestycji, na
którą składa się budowa obiektu
przedszkola wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie terenu
razem z ogrodzeniem i drogą pożarową, wyniesie 7 478 964,41 zł.
Do użytkowania obiekt ma zostać przekazany w kwietniu 2018
r., co oznacza, że od września
przyszłego roku przedszkolaki
będą mogły już korzystać z nowej Leśnej Chatki.

/ BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ /

W Sejmie o seniorach
W Sejmie odbyła się
konferencja poświęcona roli
samorządów w kształtowaniu
polityki senioralnej. Nie
zabrakło na niej przedstawicieli
gminy Konstancin-Jeziorna.
Konferencja odbyła się 24 kwietnia, a została zorganizowana
przez sejmowe komisje: Polityki
Senioralnej, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. W Sejmie gminę Konstancin-Jeziorna
reprezentowała delegacja konstancińskiej Rady Seniorów: jej
przewodnicząca - Danuta Błeszyńska, a także: Maria Matejak,
Wanda Pindelska i Przemysław
Rogalski. Konferencja poświęcona była działaniom prowadzonym przez samorządy w ramach
polityki senioralnej, stopnia ich
dopasowania do faktycznych potrzeb seniorów, jak i płynących
z tego korzyści. – Obserwujemy
znaczne zmiany w strukturze
demograficznej społeczeństwa
– mówiła podczas spotkania
podsekretarz stanu Elżbieta
Bojanowska. – Dziś 20 proc. Polaków ma ukończony 60. rok
życia, do 2050 r. będzie ich ponad 40 proc. , dlatego polityka

W konferencji uczestniczyli (od lewej): Danuta Błeszyńska, Wanda
Pindelska, Przemysław Rogalski i Maria Matejak. (Fot. P. Siepsiak UMiG)

senioralna jest priorytetem.
Wiceminister Bojanowska przypomniała też, że przy Ministrze
działa Rada ds. Polityki Senioralnej, która opracowuje zarys
takiej polityki do roku 2030.
Na konferencji była też mowa
m.in. o znaczeniu polityki międzypokoleniowej, w tym integracji dzieci i młodzieży
z seniorami. Podczas debaty na
temat dobrych praktyk, swoimi
doświadczeniami i spostrzeżeniami podzielili się samorządowcy i lokalni działacze z całej
Polski. Jednym z takich działań
jest ministerialny program „Senior +”, skierowany do nieaktywnych zawodowo osób powyżej
60. roku życia. Jak podkreśliła
wiceminister Bojanowska, tym
roku wpłynęło 305 ofert na

dofinansowanie utworzenia lub
wyposażenia czy utrzymania
placówek dziennego pobytu dla
osób starszych. Tematykę konferencji chwali Danuta Błeszyńska,
przewodnicząca Rady Seniorów
Gminy Konstancin-Jeziorna.
– Ciekawe i pouczające wypowiedzi potwierdziły, że ludzie starsi
chcą brać sprawy w swoje ręce –
podkreśla. – Na uwagę zasługują
przykłady m.in. z Gdańska, gdzie
samorządowcy wspólnie z seniorami organizują „wypady w miasto”, aby ci wskazali urzędnikom
przeszkody architektoniczne –
takie jak: wysokie schody, brak
podjazdów i ławek, z którymi
muszą się codziennie zmagać
osoby starsze. Wszystko po to,
żeby zmienić, ulepszyć otoczenie,
w którym wspólnie żyjemy.

Mieszkańcom pomysłów nie brakuje
Zakończyło się przyjmowanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego Gminy
Konstancin-Jeziorna na 2018 rok.
Zgłoszono 39 wniosków, które przejdą
teraz ocenę formalną i merytoryczną.
Mieszkańcy swoje pomysły mogli zgłaszać do 28 kwietnia. Większość projektów wpłynęła tradycyjnie ostatniego dnia składania wniosków. Do ratusza zgłoszono
łącznie 39 projektów, z czego 9 za pośrednictwem nowej platformy internetowej. Na realizację Budżetu Obywatelskiego, gmina Konstancin-Jeziorna przeznaczy
1 mln zł, w tym 700 tys. zł na inwestycje i 300 tys. zł na
projekty z zakresu m.in. kultury i sportu.
Pomysły mieszkańców są różne i dotyczą m.in.

modernizacji siłowni zewnętrznych czy placów zabaw, remontów dróg, zagospodarowania zieleni na
osiedlach i wykonania plaży nad rzeką Jeziorką. Teraz
wnioski przejdą ocenę formalną i merytoryczną. Komisja powołana przez burmistrza sprawdzi m.in.: czy
dokumenty są kompletne i wypełnione poprawnie,
a także zweryfikuje kosztorysy projektów i sprawdzi czy realizacja danego przedsięwzięcia jest zgodna
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Listę wniosków, które zostaną poddane
głosowaniu poznamy do 9 czerwca. Mieszkańcy będą
mogli głosować (tradycyjnie w punktach do głosowania lub internetowo) między 4 a 15 września. Zadania
wyłonione do realizacji w 2018 roku zostaną podane
najpóźniej do 29 września.
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Wyjątkowy jubileusz Konstancina
Uroczyście
zainaugurowaliśmy
tegoroczne obchody
120-lecia Konstancina
oraz 100-lecia powstania
uzdrowiska. 27 kwietnia
w Konstancińskim Domu
Kultury odbyła się gala
z okazji tych wspaniałych
jubileuszy. Uświetnił
ją koncert światowej
sławy artystów zespołu
akordeonistów Motion
Trio oraz znakomitej
mezzosopranistki
Małgorzaty Walewskiej.
Podczas uroczystości
wyróżniono także osoby
zasłużone dla Konstancina.

Prowadzący galę (od lewej): Edyta Markiewicz-Brzozowska - dyrektor KDK,
Leszek Zduń - aktor, Kazimierz Jańczuk - burmistrz Konstancina-Jeziorny oraz
Andrzej Cieślawski - Przewodniczący Rady Miejskiej. (Fot. Archiwum KDK)

Gości powitał burmistrz Kazimierz Jańczuk,
który przedstawił również historię Konstancina
i uzdrowiska. - Dzisiaj obchodzimy święto nie
tylko wszystkich mieszkańców naszej gminy, lecz
także wszystkich gości, przyjaciół i sympatyków
letniska – mówił burmistrz Kazimierz Jańczuk.
- Wszystkich, którzy mieszkając w Konstancinie,
odwiedzając letnisko, pracując w nim czy lecząc
się tu i wypoczywając, przez lata współtworzyli
jego wyjątkowy charakter. Konstancin to miasto
zrodzone z marzeń, miasto marzycieli, wizjonerów,
wybitnych postaci, które zapisały się nie tylko na
kartach historii letniska, lecz także całego kraju.
Swoją obecnością, poprzez swoje życie, różnorodną twórczość i pracę odcisnęły swoje niebywałe
piętno i pozostawiły nam ogromną spuściznę, którą
z odpowiedzialnością i zaszczytem kultywujemy.
Konstancin-Jeziorna to miasto z piękną architekturą, przyrodą i przede wszystkim nietuzinkowymi
ludźmi. To mieszkańcy i bywalcy naszego letniska
byli i są najcenniejszym bogactwem Konstancina,
jego nieocenionym dziedzictwem kulturowym
– dodał burmistrz Konstancina-Jeziorny. Galę poprowadzili Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury oraz aktor
Leszek Zduń. Wyjątkową historię Konstancina
i jego wspaniałych mieszkańców przybliżył także
krótki film animowany, który podczas gali miał
swoją uroczystą premierę.
Wyjątkowi artyści
Wydarzenie uświetnił koncert zespołu Motion
Trio, który jest ewenementem na europejskim
i światowym rynku muzycznym. Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek i Marcin Gałażyn wykonali nie tylko wyjątkowe aranżacje utworów
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Wojciecha Kilara, Fryderyka Chopina czy Krzysztofa Komedy, lecz także swoje autorskie kompozycje. Trio zmienia oblicze akordeonu. Ich koncert
w Konstancińskim Domu Kultury był iście muzycznym spektaklem, pełnym akcji i niezwykłej
dramaturgi.
- Szczególne miasto zasługuje na szczególnych
artystów. Konstancin, jak tego dowodzi historia,
ukochały kobiety. Między innymi gwiazdy scen
operowych i operetkowych: Lucyna Messal, Helena
Bogorska, Wiktoria Kawecka i wiele innych. Pamiętając o tych niezwykłych kobietach, zaprosiliśmy na ten uroczysty wieczór wyjątkową artystkę
– mówiła Edyta Markiewicz-Brzozowska dyrektor
Konstancińskiego Domu Kultury, zapraszając na
scenę światowej sławy mezzosopranistkę Małgorzatę Walewską. Jest jedną z najbardziej uznanych
polskich śpiewaczek operowych, która występowała na najważniejszych światowych scenach.
Swoją wspaniałą, ciemną barwą głosu i wyjątkową
osobowością ujmuje publiczność zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Zachwyciła również
publiczność zgromadzoną w Hugonówce, śpiewając m.in. arie z oper Carmen oraz Rokiczana.
Koncert zwieńczył wspólny występ mezzosopranistki oraz akordeonistów, który wzbudził aplauz
widowni.

/ WYDARZENIA /

Zasłużeni dla Konstancina
- Wyjątkowy charakter miejsca, jego klimat, tworzą nie tylko: przyroda, budynki, czy zabytki…
Każde miejsce swoją niepowtarzalność zawdzięcza przede wszystkim ludziom. Ich pasji, oddaniu,
zwyczajnie ich bezwzględnej miłości do miasta.
Konstancin ma szczęście do takich właśnie osób –
mówiła Edyta Markiewicz-Brzozowska. Burmistrz
Kazimierz Jańczuk wraz z Andrzejem Cieślawskim,
Przewodniczącym Rady Miejskiej KonstancinaJeziorny uhonorowali zasłużonych dla naszego
miasta mieszkańców, a także tych, którzy żyjąc
w innym miejscu, Konstancin po prostu kochają.
Wyróżnienie ze zasługi dla Konstancina otrzymali: ks. prałat Andrzej Fijałkowski, Anna Buczkowska, Antoni Śledziewski, Czesława Gasik, Irena
Krasnopolska, Iwona Odolińska, Jerzy Karwowski,
Jerzy Tarnowski, Józef Hertel, Julian Henisz, Łukasz Maurycy Stanaszek, Małgorzata Czelejewska,
Marek Roefler, Maria i Wojciech Guszkowscy, Tomasz Kucza, Alina Kowalczykowa, Paweł Komosa,
Paweł Madeński oraz Towarzystwo Miłośników
Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego. Zaszczytne wyróżnienie w dniu swojego święta otrzymał również Konstancin. Adam
Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
na ręce przewodniczącego konstancińskiej rady
wręczył pamiątkowy medal „Pro Masovia”, przyznawany za szczególne zasługi dla województwa.
- Życzymy państwu dalszego rozwoju gminy, utrzymania pięknych, historycznych tradycji oraz wielu
gości, odwiedzających uzdrowisko, by się w nim
leczyć i wypoczywać – mówił marszałek Adam
Struzik, który wręczył dyplomy uznania także
dyrektor Edycie Markiewicz-Brzozowskiej oraz

burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi. Uroczystość zakończył bankiet z tortem z okazji 120 lat
Konstancina.
To jednak dopiero początek obchodów, które
nasze miasto będzie obchodziło do końca roku.
Z tej okazji dla mieszkańców przygotowano wiele
różnorodnych atrakcji, spektakli, koncertów i pokazów. Już 10 i 11 czerwca zapraszamy na huczne,
jubileuszowe Dni Konstancina, podczas których
odbędą się m.in. efektowna Parada Retro, piknik
w Parku Zdrojowym oraz koncert znanego wokalisty Andrzeja Piasecznego.

Narodziny letniska
Letnisko Konstancin w 1897 roku według własnego
pomysłu stworzył Witold hrabia Skórzewski, arystokrata, wizjoner, przedsiębiorca, dyplomata
i podróżnik. Miał dopilnować formalności związanych ze spadkiem, który odziedziczyła jego matka
Konstancja hrabina Skórzewska po swojej siostrze
Marii hrabinie Grzymała-Potulikiej, właścicielce
dóbr oborskich. Początkowo miał sprzedać odziedziczone ziemie, ale piękno przyrody tak go urzekło, że na rozległym, leśnym obszarze postanowił
stworzyć idealne miejsce do wypoczynku.
Żeby urzeczywistnić swoje marzenie, powołał
Towarzystwo Akcyjne Ulepszonych Miejscowości
Letniczych i wraz z Władysławem hrabią Mielżyńskim przystąpił do tworzenia zupełnie nowej,
ekskluzywnej miejscowości. W krótkim czasie dziewicze, nadrzeczne tereny zamienił w wyśnione,
luksusowe letnisko, które na część swojej matki
nazwał Konstancyją. Później nazwę zmieniono na
Konstancja, a z czasem na - Konstancin...

Galę uświetnił koncert wyjątkowych artystów zespołu akordeonistów Motion Trio oraz
wybitnej śpiewaczki operowej Małgorzaty Walewskiej. (Fot. Archiwum KDK)
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Wyjątkowe Złote Gody
W piątkowe popołudnie
21 kwietnia, aż 14 par
małżeńskich obchodziło swoje
Złote Gody w Konstancińskim
Dom Kultury. Były życzenia,
medale, okolicznościowy
tort, szampan i koncert.
A nade wszystko uśmiechnięci
jubilaci i ich dumne rodziny.
Pół wieku i ponad, dla wielu
osób brzmi wręcz niesł ychanie. Większość par, które
tego dnia świętowało swoje
jubileusze, są małżeństwem
właśnie przez pięćdziesiąt
i więcej lat, a państwo Hendlowie nawet przez sześćdziesiąt.
Burmistrz Gminy Kazimierz
Jańczuk złożył wszystkim jubilatom serdeczne podziękowania i życzenia kolejnych,
długich lat wspólnego życia.
Zgromadzonym rodzinom pogratulował zaś takich rodziców, dziadków i pradziadków.
– Jesteście Państwo żywym
dowodem, iż konstanciński
klimat służy długowieczności
11

i zdrowiu. – dodał w swoich
życzeniach Andrzej Cieślawski,
przewodniczący rady miejskiej.
A o wielkiej sztuce bycia razem
przez pół wieku i nie uleganiu
łatwym rozwiązaniom, mówiła
Bożena Pindelska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Konstancinie-Jeziornie.

Medale i upominki
Wszyscy jubilaci otrzymali
nadane przez Prezydenta RP
medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które wręczył
Kazimierz Jańczuk, burmistrz
gminy. Złoci jubilaci tradycyjnie otrzymali kwiaty i kosz
upominkowy, a za ich zdrowie
i pomyślność wzniesiono toast lampką szampana. Był też
tort z okazjonalnym, odnoszącym się do jubilatów, napisem
„Złote Gody Naszych Par”. Uroczystość uprzyjemnił koncert,
w którym artyści przypomnieli
jubilatom najpiękniejsze przeboje z lat ich młodości.

Konstancińscy Złoci Jubilaci:
n Zdzisława i Józef Boguszewscy, razem 57 lat
n Stanisława i Jerzy Balcerzak,
razem 57 lat
n Janina i Marian Mroczek,
razem 50 lat
n Janina i Krzysztof Karbowiak, razem 50 lat
n Krystyna i Michał Wilczek,
razem 50 lat
n Maria i Wincenty Czarneccy, razem 50 lat
n Elżbieta i Mieczysław Głęboccy, razem 50 lat
n Krystyna i Edward Borkowscy, razem 50 lat
n Barbara i Ryszard Drozd,
razem 50 lat
n Helena i Stanisław Hendel,
razem 60 lat
n Janina i Józef Kwiatkowscy,
razem 50 lat
n Jadwiga i Stanisław Łapczyńscy, razem 50 lat
n Janina i Jan Kowalczykowie,
razem 50 lat
n Lidia i Jerzy Zubrzyccy,
razem 50 lat
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Dzień Strażaka 2017

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Miasta Zwolenia (Fot. A. Piętka)

7 maja w Konstancinie-Jeziornie odbyły
się coroczne obchody Dnia Strażaka.
Uroczystość uświetniła efektowna strażacka
parada, koncerty i pokazy musztry paradnej
w wykonaniu orkiestr oraz rodzinny piknik
w Parku Zdrojowym. Uczczono również jubileusz
100-lecia powstania OSP Skolimów, a najbardziej
zasłużonych strażaków odznaczono medalami.

Odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych
strażaków (Fot. A. Piętka)

Defilada Miejskiej Orkiestry Moderato Warka (Fot. A. Piętka)

Poczty sztandarowe (Fot. A. Piętka)

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych (Fot. A. Piętka)
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Wiedzą już nawet dzieci,
że nie należy palić śmieci
Gmina Konstancin-Jeziorna
dba, by jej mieszkańcy już
od najmłodszych lat uczyli
się, w jaki sposób chronić
środowisko. W tę pożyteczną
akcję angażują się również
służby mundurowe, czyli
policja i Straż Miejska.
W bieżącym roku inicjatywę
uświadamiania małych mieszkańców gminy zainicjowała
Agnieszka Brzezińska z Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Konstancin-Jeziorna.
Na przełomie marca i kwietnia
zaprosiła do publicznych przedszkoli lokalnych dzielnicowych:
Sebastiana Majewskiego, Tomasza Awiera, Daniela Stojka
i Jacka Deptułę oraz przedstawicielkę Straży Miejskiej - Małgorzatę Lewandowską. Ta ostatnia
miała nie lada zadanie. Musiała
wytłumaczyć maluchom, w jaki
sposób mogą chronić powietrze
przed zanieczyszczeniami i dlaczego nie należy palić śmieci
i starych zabawek w piecach
i kominkach. Co to jest opał dobrej jakości? Czy każdy gaz jest

Konstancińskie przedszkolaki w towarzystwie Papugi Pleciugi (Fot. UMiG)

niebezpieczny dla człowieka? Co
robić z suchymi liśćmi z ogródka?
- to kolejne trudne zagadnienia,
które należało wytłumaczyć tak,
aby zrozumiały je przedszkolaki.
Pani Małgosi, pomogła Papuga
Pleciuga, która również przybyła do przedszkoli, by pomóc
dzieciom zgłębić ekologiczne
problemy. Obie panie wykazały
talent aktorski i pedagogiczne

Półkolonie 2017

podejście. Sprawdzian edukacyjnych umiejętności nie ominął
również policjantów. Opowiadali oni dzieciom o swojej pracy,
prezentowali umundurowanie
i ekwipunek oraz przestrzegali
przed niebezpieczeństwami czyhającymi na drodze. Spotkania
cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród konstancińskich
przedszkolaków.

Dotychczas organizowane w gminie
Konstancin-Jeziorna półkolonie
trwały dwa tygodnie. Stwarzało
to wiele trudności i problemów rodzicom,
z zapewnieniem dzieciom należytej opieki
podczas wakacji. Potrzeby te rozumie
burmistrz i od tego roku postanowił
o zorganizowaniu półkolonii na dłuższy okres.
Terminy półkolonii:
26 czerwca - 7 lipca 2017 r. - Zespół Szkół nr 1
ul. Wojewódzka 12, (brak wolnych miejsc),
10 - 21 lipca 2017 r. - Zespół Szkół nr 2 ul. Żeromskiego 15, (10 wolnych),
24 lipca - 4 sierpnia 2017 r.- Szkoła Podstawowa
nr 6 Opacz 9, (9 wolnych miejsc).
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Na półkolonie zapraszamy dzieci zamieszkałe
w gminie Konstancin-Jeziorna. Zapisy już się rozpoczęły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Odpłatność wynosi 200 zł i należy ją uiścić przy
zapisie. Dzieci na półkoloniach przebywają w godz.
8.00-17.00. W ramach wyżywienia zapewnione są:
drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
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Uczcili pamięć poległych
Władze gminy, kombatanci,
uczniowie i mieszkańcy
Konstancina-Jeziorny uczcili
72. rocznicę zakończenia
II wojny światowej.
Uroczystość odbyła się 8 maja
przed kwaterą żołnierską na
cmentarzu parafialnym w Skolimowie. Hołd ofiarom i bohaterom jednego z najkrwawszych
konfliktów zbrojnych w historii
świata oddali: władze gminy,
weterani, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i organizacji społecznych, a także
uczniowie i mieszkańcy. – Cieszę
się, że jesteście dzisiaj z nami –
zwróciła się do młodzieży Irena
Cejba, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Politycznych - Koło w Konstancinie-Jeziornie. – Pamiętajcie
o historii i przekazujcie wiedzę
o naszych bohaterach następnym
pokoleniom.
Podczas Apelu Poległych, odczytanego przez Bogdana Poprzęckiego, uczczono pamięć
zarówno żołnierzy spoczywających w wojskowych mogiłach
w Skolimowie, Gassach i w Słomczynie, jak i innych mieszkańców
gminy, poległych na różnych
frontach II wojny światowej. Następnie przy kwaterze, w której
spoczywa 30 żołnierzy, złożono
kwiaty i zapalono znicze. Konstanciński samorząd reprezentował Ryszard Machałek, zastępca
burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna oraz Andrzej Cieślawski,

Przedszkolaki na olimpiadzie

Blisko 130 dzieci wystartowało
w „Olimpiadzie Przedszkolaka”
zorganizowanej przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
Imprezę, która odbyła się w hali sportowej GOSiR
uroczyście otworzył Andrzej Cieślawski, przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W olimpiadzie uczestniczyły dzieci ze wszystkich gminnych
przedszkoli – łącznie blisko 130. Emocji było bez liku.
Slalom z piłką, wyścig kangurów i bieg z balonem,

W uroczystościach uczestniczyły
poczty sztandarowe gminnych
szkół. (Fot. P. Siepsiak UMiG)

przewodniczący Rady Miejskiej.
Obchody uświetniły poczty
sztandarowe konstancińskich
szkół oraz organizacji kombatanckich z Konstancina-Jeziorny
i Piaseczna.

to tylko niektóre konkurencje, z którymi przyszło
się zmierzyć małym sportowcom. Tego dnia przegranych nie było. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i pluszowe maskotki, a wręczyli
je: Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, jego zastępca - Ryszard Machałek oraz
Jolanta Urbańska, dyrektor GOSiR. Wspólną zabawę
zakończył deszcz kolorowych balonów, po którym
na przedszkolaków czekała słodka niespodzianka.
Nad całością doskonale czuwał aktor i konferansjer
- Zbigniew Kozłowski. Kolejna taka impreza za rok.

W olimpiadzie udział wzięło blisko 130 przedszkolaków (Fot. P. Siepsiak UMiG)
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Polsko-amerykańskie spotkania
w konstancińskiej „Dwójce”
Zespół Szkół nr 2 rozpoczął
w tym roku szkolnym
współpracę z Kenneth
Coombs School w Mashpee,
stan Massachusetts,
USA. Wszystko za sprawą
programu mentorskiego
International Librarians
Network (Międzynarodowa
Sieć Bibliotekarzy).
Nauczycielki: Agnieszka Halicka
oraz Megan Smith, pracujące w
bibliotekach obu szkół poznały
się i podjęły wspólne działania. Jednym z przykładów jest
udział w projekcie “Catventures”
w ramach unijnego programu
eTwinning. Szkołę amerykańską zaprosiły do projektu Urszula Katarzyna Furmańska
oraz wspomniana już Agnieszka
Halicka, nauczycielki z konstancińskiej „Dwójki”. W ten sposób
Amerykanie dołączyli do grona
uczniów i nauczycieli z Polski,
Niemiec (szkoła z Denzlingen),
Czech, Turcji, Rumunii i Chorwacji. Punktem kulminacyjnym całorocznej współpracy był udział

„Dwójki” oraz Kenneth Coombs
School w największej imprezie
czytelniczej w Stanach, czyli
w Read Across America, obchodzonej 2 marca, w dniu urodzin
Dra Seussa - najpopularniejszego
autora literatury dziecięcej
w tym kraju.
Konstancińscy uczniowie
z klasy piątej przygotowali dla
młodszych kolegów lekcję czytelniczą opartą na książce Dra
Seussa. Prace plastyczne, które
powstały podczas zajęć, udekorowały szkołę. W czasie przerw
wszyscy uczniowie mieli możliwość zrobienia sobie zdjęcia
w specjalnie przygotowanej fotobudce z wizerunkiem Kota Prota.
Najważniejszym wydarzeniem w trakcie Read Across
America była wideokonferencja z udziałem obu szkół, polskiej i amerykańskiej. Po raz
pierwszy uczniowie z Konstancina-Jeziorny rozmawiali w czasie rzeczywistym z uczniami
z innego kontynentu. Dzieliło ich
ponad sześć i pół tysiąca kilometrów, a różnica czasu wynosiła

6 godzin. W spotkaniu wzięła
udział grupa uczniów z drugiej,
czwartej i piątej klasy oraz około
setki uczniów amerykańskiej
podstawówki. W trakcie spotkania uczniowie śpiewali polskie i
angielskie piosenki, przeczytali
na głos całą książkę “The Cat in
the Hat” Dra Seussa. By również
czas na wzajemne poznanie. Pomogły przygotowane wcześniej
pytania. Komunikacja odbywała
się w języku angielskim.
Na polskich uczniach największe wrażenie wywarło poznanie
pólnocnoamerykańskiej Indianki, uczennicy Kenneth Coombs School, która opowiedziała
im o tradycjach swojego plemienia Wampanoag. Jego członkowie
stanowią największą mniejszość
etniczną w Mashpee. Wkrótce po
spotkaniu uczniowie Zespołu
Szkół nr 2 otrzymali od Amerykanów podarunek - kolorowankę
o historii plemienia Wampanoag,
dzięki któremu mogli zgłębić
jego kulturę i rozpocząć kolejny
projekt.

Uczennica klasy V - Dominika Gromada opowiada o swoim hobby - karate, rówieśnikom z USA. (Fot. ZS nr 2)
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Wydział Dróg Gminnych
Wydział
Dróg Gminnych
ul. Warszawska 31
Galeria Lima, I piętro, pok. nr 7
tel.: 22-756-40-29, 22-717-53-68
kierownik wydziału:
Mirosław Michalak
zastępca kierownika wydziału:
Antoni Kobus
pracownicy: Mateusz Niemczuk,
Michał Polakowski, Agata Raciborska,
Jolanta Zakrzewska

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą zgłaszać do
Wydziału:
n konieczność
w ykonania naprawy jezdni drogi
ogólnodostępnej,
n konieczność równania jezdni
drogi gruntowej gminnej i wewnętrznej będącej własnością
gminy,
n konieczność wykonania naprawy chodników znajdujących
się w pasach dróg gminnych
i wewnętrznych będących własnością gminny,
n konieczność naprawy opraw
oświetlających wszystkie drogi
na terenie gminy,
n konieczność uzupełnienia
lub naprawy oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych
i wewnętrznych,
n konieczność uzupełnienia
lub naprawy tabliczek miejskiego
systemu informacji tj. tabliczek
z nazwami ulic, obiektów i instytucji znajdujących się na terenie
gminy oraz słupków, na których
są one mocowane (wydział przyjmuje także zgłoszenia dotyczące
wszystkich tabliczek, znajdujących się na wszystkich drogach),
n konieczność opróżnienia
studni chłonnych znajdujących
w drogach gminnych, w których
gromadzą się wody opadowe
i roztopowe,
n konieczność wyprofilowania
rowu znajdującego się wzdłuż
drogi gminnej, lub oczyszczenia
przepustu na połączeniu dróg

„Wydział Dróg Gminnych
zajmuje się stanem technicznym
dróg gminnych i wewnętrznych,
będących własnością gminy:
wykonywaniem dużych
remontów dróg tzw. „nakładek
asfaltowych”, zlecaniem
uzupełnienia ubytków
w jezdni z asfaltu czy z kostki
betonowej. Co najmniej raz
w roku, wiosną, wszystkie
drogi zarządzane przez
Burmistrza Gminy są równane
i, stosownie do potrzeb, ich
nawierzchnia jest uzupełniana
kruszywami drogowymi”.
Mirosław Michalak
Kierownik Wydziału Dróg Gminnych

(bez przepustów pod zjazdami
do nieruchomości),
n konieczność obniżenia poboczy dróg, by wody opadowe
i roztopowe odpływały z jezdni
na pobocze,
n uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji lokalnej na terenie miasta
i gminy - autobusów dużych
oznaczonych numerami 7XX jak
i linii L
n uwagi, skargi i wnioski dotyczące lokalizacji przystanków
i uszkodzeń wiat komunikacji
publicznej,
n uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania rowerów
i stacji systemu „Konstanciński
Rower Miejski”.

Pracownicy Wydziału przygotowują do wydania przez
burmistrza decyzje z zakresu
określonego ogólnie, jako „zarządzanie pasem drogowym”:
n o lokalizacji zjazdu z drogi
gminnej (tj. utwardzonej części
pobocza łączącej posesję z jezdnią drogi),
n o lokalizacji i o umieszczeniu
w pasie drogowym urządzenia
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego (wodociągu,

gazociągu),
n o zajęciu pasa drogowego,
n dokumenty pozwalające na
urządzenia poboczy dróg gminnych przez mieszkańców, oraz
określające warunki urządzenia
tych poboczy.
Do Wydziału Dróg Gminnych
można też wystąpić o wydanie
opinii dotyczących utrudnień
w ruchu, lub dokumentów pozwalających na korzystanie
z drogi w sposób szczególny np:
n przejazd przejazdów pojazdów nienormatywnych,
n przeprowadzenie imprez
sportowych na drogach (m.in.
biegów, wyścigów kolarskich).
Ponadto pracownicy wydziału
przyjmują informacje, wnioski
i zgłoszenia dotyczące pozostałych dróg, z których korzystają mieszkańcy (powiatowych
i wojewódzkich) i przekazują je
zarządcom tych dróg. Wydział,
mimo nazwy - Dróg Gminnych-,
zajmuje się wszelkimi sprawami
wymagającymi współpracy
Burmistrza i organów gminy
z zakresu drogownictwa, energetyki i oświetlenia oraz odwodnienia dróg.
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/ Z KART HISTORII /

Konstancińskie kalendarium
1910

Towarzystwo Ulepszonych Miejscowości
Letniczych staje się właścicielem całego Konstancina, wykupując go od dotychczasowej właścicielki
Marii ze Skórzewskich księżny Ogińskiej.

Powstają wille:
- „Bliska”, według projektu Karola Jankowskiego na
zlecenie Tadeusza Rapackiego;
- „Urocza”, na zlecenie najprawdopodobniej rodziny
Engemanów, według projektu nieznanego architekta;
- pensjonat „Leliwa”, według projektu Bronisława
Colonna-Czosnowskiego, na zamówienie Janiny Hutten-Czapskiej Karwosieckiej.

Powstają wille:
- „Ustronie”, według projektu właściciela Józefa
Czajkowskiego
- „Zagłobin”, według projektu tego samego architekta, na zlecenie Hugona Seydla.

W tygodniku „Wieś Polska” pojawia się artykuł chwalący uroki i wygody nowego „latowiska” oraz „balsamiczną woń miejscowych lasów”.

Teodor Antoni Gwizdalski funduje budowę drugiej wieży kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej
w Skolimowie.
W Mirkowskiej Fabryce Papieru pracuje ponad 1 400
osób, a wartość produkcji wynosi 2,5 mln rubli.

Stefania Sempołowska ofiarowuje do Domu Ludowego kinematograf. Rozpoczyna działalność osiedlowe kino „Mirków”.

1911

U zbiegu ulic Batorego i Piłsudskiego
w Konstancinie ukończono budowę kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, według
projektu Józefa Piusa Dziekońskiego i Zdzisława
Mączeńskiego.
Jego fundatorką jest hrabina Józefa Dąmbska. Data
ukończenia budowy, rozpoczętej rok wcześniej, wpisana została w jeden z jego witraży.

Willa Zagłobin

1912

19 czerwca - ukazuje się jednodniówka
literacko-poetycka „W Konstancinie”, zredagowana
przez Stanisława Cieszkowskiego i wydrukowana
na eleganckim papierze, dostarczonym przez Mirkowską Fabrykę Papieru. Swoje utwory zamieszczają tam m.in.: Janina Mann, współwłaścicielka
willi „Ave”, Zdzisław Dębicki, Kazimierz Hulewicz
i Maria Mirska.
Koło Właścicieli Willi i Pałaców w Konstancinie rozpoczyna starania o utworzenie w Konstancinie jednostki samorządowej. Leonia Rudzka otwiera szkołę
powszechną dla dziewcząt w willi „Leonówka”, przy
ul. Mickiewicza.
Powstają wille:
- „Biały Dworek”, według projektu Tadeusza Zielińskiego na zlecenie Józefa Landaua;
- „Hercówka”, według projektu nieokreślonego architekta na zlecenie Włodzimierza von Hertza;
- „Jasna”, według projektu Bronisława Colonna-Czosnowskiego na zlecenie Laury Colonny-Walewskiej
i Marii z Giedroyciów Zapolskiej;
- „Mucha”, według projektu Jana Heuricha Mł. na
zlecenie Władysława Buchnera, wydawcy satyrycznego pisma „Mucha”.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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Źródło:
Wirtualne Muzeum Konstancina
www.muzeumkonstancina.pl

/ Wielcy i zasłużeni dla Konstancina /

Wacław Gąsiorowski
Powieściopisarz, którego
książki były dla wielu pokoleń
pierwszym podręcznikiem
wychowania patriotycznego,
publicysta, działacz polonijny
i niepodległościowy.
Urodził się 27 czerwca 1869 roku
w Warszawie. Od wczesnych lat
pracował na własne utrzymanie,
wcześnie także włączył się w konspirację niepodległościową. Od
1899 roku pisał teksty do wielu
gazet i czasopism. W 1901 roku,
we lwowskim „Słowie Polskim”,
opublikował kompromitującą carat powieść „Ugodowcy” i musiał
uciekać z zaboru rosyjskiego, rozpoczynając tym samym 30-letnią
tułaczkę. W 1909 roku w Paryżu,
założył Komitet Francusko-Polski, a w roku 1910 Towarzystwo
Literacko-Artystyczne. W 1914
roku powołał Komitet Pomocy
Rodakom i Komitet Pomocy Rannym. W tym samym roku założył wydawany w języku polskim
i francuskim tygodnik „Polonia”.
Jednocześnie odbył kilka podróży
szlakiem Napoleona, których
ślady widać w jego powieściach
takich jak „Huragan” czy „Rok
1809”.
Kiedy w 1917 roku rozpoczęło
się formowanie Armii Polskiej na
terytorium Francji, Gąsiorowski
zaciągnął się jako jeden z pierwszych i wszedł do sztabu generała
Archinarda, kończąc służbę jako
kapitan. Przebywał w USA z misją
wojskową, propagując ideę polskich sił zbrojnych i rekrutując
polskich ochotników. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
wrócił do kraju i został przedstawicielem Misji Francuskiej. Wolna
Polska nie spełniła jego oczekiwań i wkrótce pisarz kolejny raz
opuścił ojczyznę.
Do Polski powrócił w 1930
roku, wraz z żoną Dunką - Astą
z Hemmingsenów. Wybrali Konstancin, pomieszkując przez kilka
lat w różnych willach, a w 1935
roku osiedli się w willi „Ukrainka” przy Alei (ulicy) Batorego.

Gąsiorowski wkrótce został
radnym sołectwa, a pod koniec
1936 roku wybrano go na sołtysa
gromady Konstancin, w gminie
Skolimów-Konstancin. Sprawując funkcję sołtysa, troszczył się
o racjonalną rozbudowę architektoniczną Konstancina oraz
o zakładanie wodociągów i sieci
elektrycznej. Dużo wysiłku włożył również w urządzanie parku
i plaży. Starał się o zwiększenie
samodzielności Konstancina. Zależało mu na stworzeniu autonomicznej jednostki samorządowej
– Rzeczpospolitej Konstancińskiej, podległej bezpośrednio Staroście Warszawskiemu. W 1938
roku Gąsiorowski opracował analizę Konstancina, przedstawiając
osadę jako odrębną jednostkę
gospodarczą, podkreślając znaczenie samorządności, doboru
odpowiednich osób do publicznej
służby, rolę edukacji mieszkańców i zachęcania ich do pracy
społecznej. Jako sołtys wprowadzał liczne udogodnienia, między
innymi powszechną elektryfikację i kanalizację. Szerzył zasady
higieny wśród mieszkańców, dbał
o stan sanitarny miejscowości,
apelował, aby nie zakopywano
w ogrodach śmieci, a nieczystości nie wylewano na pola.
Zwracał uwagę na złe warunki
mieszkaniowe służby, dozorców
i ogrodników. Wspólnie z dr Bronisławem Wejnertem, opracował
statut oraz program przekształcenia Konstancina w nowoczesne
uzdrowisko.
W 1938 w Hollywood zekranizowano jego powieść „Pani Walewska” pod tytułem „The Conquest”
(Podbój), z Gretą Garbo jako Marią Walewską. W tym samym
roku otrzymał nagrodę literacką
im. Elizy Orzeszkowej za całokształt twórczości, a Polska Akademia Literatury odznaczyła go
Złotym Wawrzynem Literackim.
Po wkroczeniu do Polski we
wrześniu 1939 roku, władze hitlerowskie zobowiązały sołtysa Gąsiorowskiego do utrzymywania

Wacław Gąsiorowski
jako sołtys gromady Konstancin.

„porządku” w Konstancinie. Pisarz boleśnie przeżył pierwsze dni
wojny, a zwłaszcza utratę świeżo
odzyskanej niepodległości. Zmarł
nagle 30 października 1939 roku.
W uznaniu zasług i faktu, że jako
sołtys pracował honorowo, bez
wynagrodzenia, podjęto uchwałę
o zorganizowaniu pogrzebu
na koszt gminy. 3 listopada na
cmentarzu w Skolimowie spoczął
Wacław Gąsiorowski, działacz
niepodległościowy odznaczony
Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Krzyżem Niepodległości
i Krzyżem Walecznych.
W 1969 roku, w 100. rocznicę
urodzin pisarza, ulica Oborska
została przemianowana na ulicę
Wacława Gąsiorowskiego. 30
października 1999 roku, w 60.
rocznicę jego śmierci, mieszkańcy
Konstancina-Jeziorny ufundowali
pamiątkową tablicę umieszczoną
na fasadzie willi Ukrainka. W 2009
roku, w 140. rocznicę urodzin pisarza i 70. rocznicę jego śmierci,
Rada Miejska Konstancina-Jeziorny podjęła uchwałę o nadaniu mu godności Honorowego
Obywatela.
Źródło:
Wirtualne Muzeum Konstancina
www.muzeumkonstancina.pl
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Czytelnicy Biuletynu
na konstancińskie rocznice
W odpowiedzi na ogłoszony w poprzednim numerze
Biuletynu Informacyjnego konkurs nadeszło wiele
ciekawych wierszy, limeryków i haseł. Komisja
miała duży kłopot z wybraniem najciekawszych,
gdyż zgłoszenia były niezwykle interesujące.
Postanowiono nagrodzić koszulkami wszystkich,
którzy nadesłali propozycje. Poniżej publikujemy
crème de la crème konstancińskich twórców.
Od stu lat wieść gminna niesie historyję,
co drugiej takiej nigdy nie znałem, jak żyję.
Podobno widziano, przez rzeczne szuwary,
jakie w pewnym mieście odprawia się czary.
Przyjezdni ponoć zawsze tacy smutni, śnięci,
ale po dniach kilku szczerze wypoczęci.
A kobiety blade, słabe i zmęczone
- twarze ich nazajutrz są rozpromienione!
Długo tłumaczono te dziwne wypadki,
powietrze sprawdzano, obwąchano kwiatki,
jednak żaden badacz i sceptyk największy
badaniem nic nie dowiódł - jedynie się zmęczył.
Tak też tajemnica została zamglona,
choć dla mieszkańców miasta była już wiadoma.
Ci, o źródłach podziemnych długo nie mówili,
a śmiali się z doktorów, co wciąż się głowili.
W końcu sekret wydali i jasnym się stało,
co chorym przybyszom zdrowie przywracało.
Mimo to, czar miasta po dziś dzień nie pryska,
Konstancin Cię zaprasza, przyjdź do Uzdrowiska!
Zofia Czeremużyńska
Konstanciński Zdrój
Hrabia Skórzewski w lasach tych polował,
A ku potomności Konstancin ufundował.
Trafnie wybrał miejsce i lokum pod przyszłe – letnisko
Gdzie klimat wspaniały do stolicy blisko.
Tu lecznicza woda z głębin dobywana
Tablicą Mendelejewa raczy każdego tu pana.
I panie chłoną te cenne pierwiastki
To są dary natury, nie żadne namiastki
Które przywracają siły oraz zdrowie,
Korzystać z nich trzeba ku ciała odnowie.
Wiesław Pabisiak
Raz pewien Witold Skórzewski, pan hrabia
„miasteczko-ogród” dla matki zakłada
Zamiast las wyciąć jak Szyszko
do życia powołał letnisko.
I nazwę Konstancin miasteczku nada.
Wiesława Grochulska
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Mój Konstancin
Szanowny Jubilacie – Konstancinie,
Mieszkam tu sześćdziesiąt lat,
to połowa Twoich lat.
Gdy Ciebie poznałem,
bardzo szybko pokochałem.
Zamieszkałem tu, dojrzewałem,
kształciłem się i wypoczywałem.
Do stolicy kolejką dojeżdżałem,
wspaniałe czasy przeżywałem.
Soboty u „Berka” wesoło spędzałem,
w niedzielę na „dechach” bikiniarzowałem.
pod tężnią „do zdrowia” wracałem,
w kuracjusza się zabawiałem.
Wspaniałych ludzi poznawałem,
z którymi o życiu rozmawiałem.
Wiele się dowiedziałem i zrozumiałem,
często w świat wyjeżdżałem i z radością powracałem.
Jazzu w parku słuchałem,
bikiniarskie czasy wspominałem.
Dlatego Jazz Zdrój Festiwal pokochałem,
i Mariusza Wnuka wierszami wspierałem.
W „Przemysłówce” w ławce z nim siedziałem,
i słynne „ubawy” z nim organizowałem.
Dzięki Mario, że z problemami się uporałeś
i piąty festiwal na 15 i 16 lipca przygotowałeś.
Na festiwal jubileuszowy,
przyjedzie sam top jazzowy.
Będzie taniec, niespodzianek wiele,
szykujcie się dixielandu przyjaciele.
W cyklistę się też zabawiałem,
jak piękniejesz podziwiałem.
Z przyjaznych bibliotek korzystałem,
twoją piękną historię podziwiałem.
A teraz gdziekolwiek jestem i cokolwiek robię,
z troską zawsze myślę o Tobie.
I nadzieję żywą mam,
że Cię metropolii nie oddam!
Waldek Wyleziński

/ ZAPOWIEDZI /

III Bieg im. Nurowskiego
Wielkimi krokami zbliża
się III Bieg Konstanciński
im. Piotra Nurowskiego.
W niedzielę 25 czerwca 2017
roku blisko 1000 biegaczy
pobiegnie w Konstancinie-Jeziornie.
Głównym celem biegu jest upamiętnienie mieszkańca Konstancina, Piotra Nurowskiego,
prezesa Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, dwukrotnego prezesa Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki oraz przyjaciela wielu
sportowców. Organizatorom
zależy na aktywizacji lokalnej
społeczności, propagowaniu
zdrowego, aktywnego trybu życia oraz promocji uzdrowiska
Konstancin-Jeziorna.
Na Bieg Konstanciński im.
Piotra Nurowskiego co roku
przyjeżdżają znani i lubiani reprezentanci sportu i kultury.
W pierwszej edycji pilotem biegu
był Adam Małysz, w drugiej Karol
Strasburger. Trzecią edycję jako
pilot poprowadzi legendarny
polski sprinter Marian Woronin,
a wraz z uczestnikami wystartuje obecnie najlepszy na świecie
biegacz Wings For Life - Bartosz
Olszewski, Ambasador cyklu
biegów Biegaj’MY z DEM’a, autor
bloga warszawskibiegacz.pl.
W wydarzeniu uczestniczyli
m.in.: Bartłomiej Topa, Michał
Czernecki, Mateusz Banasiuk,
Julia Pogrebińska, Adam Adamonis, Maciej Mikołajczyk, Tomasz
Lis, Krzysztof Kosedowski, Bogusław Mamiński, Norbert „Noras” Dąbrowski, Andrzej Supron,
Jacek Wszoła, Urszula Dudziak,
Andrzej Rosiewicz, Aleksandra
Kostka, Paweł Skrzecz.
Imprezę wspierają i promują
Ambasadorzy ze społeczności
biegaczy. Są wśród nich Artur
Kobuszewski – Biegowy Wariat,
Rafał Krzeszewski – trener zespołu Biegaj pod Okiem Trenera,
Anna Stegner - konstancińska
biegaczka prowadząca fanpage
Bieganie Pisane Wierszem,

Adam Zaborski wraz z psią
przyjaciółką Tunią oraz Cezary
Doroszuk, biegający maratony
i ultra biegi, prowadzący blog pełen humoru, nazywany „Cezary
Napędzany Kebabem”. Organizatorzy zachęcają blogujących
biegaczy do kontaktu, by wspólnie promować bieganie i zielony
Konstancin-Jeziornę.
Trasa biegu
W związku z dużym zadowoleniem biegaczy z ubiegłorocznej
edycji, organizatorzy postanowili pozostać przy tym samym
projekcie trasy. Start w Parku
Zdrojowym przy pomniku Jana
Pawła II (ul. Henryka Sienkiewicza). Dalej w stronę Konstancińskiego Domu Kultury, a następnie
ulicami: Mostowa, Rycerska,
Potulickich, Od Lasu, Gąsiorowskiego, Paderewskiego, Oborską
i z powrotem Mostową do głównej Alei Parku Zdrojowego. Meta,
w tym samym punkcie co start.
Atrakcje dla dużych i małych
Na zawodników i kibiców czekać będzie miasteczko biegacza
ze strefą relaksu i atrakcjami dla
najmłodszych - plac zabaw i dmuchańce. W miasteczku pojawią
się również stoiska sponsorów
i partnerów wydarzenia. Jak co
roku, szykuje się całodzienna
impreza sportowo-rodzinna, na
którą warto przyjechać. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna

i okolic do aktywnego kibicowania i uczestnictwa.

Organizatorzy i partnerzy
Organizatorami biegu są:
DEM’a Promotion Polska, Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży
Czwartki Lekkoatletyczne oraz
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: burmistrz Konstancina-Jeziorny Kazimierz Jańczuk,
Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki,
Warszawskie Muzeum Sportu
i Turystyki.
To kolejna edycja, w którą zaangażowana jest firma PLUS. Dzięki
tej współpracy na zawodników
czekają cenne nagrody, bogate pakiety startowe oraz strefa technologiczna Partnera PLUSa – firmy
SAMSUNG. Na trasie pojawią się
również zawodnicy z drużyny
PLUSa, którzy powalczą o bardzo
dobre wyniki.
Głównym Patronem Medialnym
wydarzenia jest Polsat News, który
co roku prowadzi relację na żywo
z imprezy. Będzie więc możliwość
kibicowania swoim faworytom
przed telewizorami. Polsat News
corocznie wystawia drużynę biegaczy, którzy z satysfakcją mierzą
się z zieloną, atestowaną przez
PZLA trasą. Zwycięzcy biegu oraz
pozostali zawodnicy będą mogli
udzielić wywiadów telewizyjnych,
co stanowi niesamowitą pamiątkę
dla nich, jak i dla ich bliskich.
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/ BIBLIOTEKA - GOSiR /

Czerwcowe atrakcje

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

Czerwiec w konstancińskiej
Bibliotece zapowiada się
bardzo interesująco.
Podczas Dni Konstancina będzie można zagrać m.in. w boule.

Biblioteka prowadzi zajęcia z profesjonalnej kwerendy i tworzenia
bibliografii dla gimnazjów oraz lekcje po angielsku z literatury młodzieżowej i dziecięcej. Zapraszamy
szkoły do współpracy.
3 czerwca, godz. 18.00-22.00
Noc Bibliotek,
Biblioteka Główna,
ul. Świetlicowa 1

To będzie zabawa. Zapraszamy
całe rodziny na Turniej Magiczny
inspirowany przygodami Harrego
Pottera oraz do escape room, z którego można się będzie wydostać jedynie dzięki rozwiązaniu zagadki
kryminalnej.
10-11 czerwca
Wystawa „Piłsudski
w literaturze”
Biblioteka zawsze bierze udział
w Dniach Konstancina. W tym roku,
zapraszamy na wystawę o Józefie
Piłsudskim i jego miejscu w literaturze. Dla dzieci będą doświadczenia naukowe i dużo zabawy.

24 czerwca, g. 17.00
Spotk anie z Dominikiem
Rettingerem
Fillia Skolimów, ul. Moniuszki 22B

Będziemy rozmawiać o filmach i filmowych adaptacjach książek oraz
o najnowszej powieści autora Talizmany. Książka do wypożyczenia
w naszej bibliotece.
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Sportowe miasteczko dla
dzieci, ringo, zajęcia fitness
na świeżym powietrzu – to
będzie aktywny początek
lata w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji.
Już 4 czerwca zapraszamy na
Dzień Dziecka w Parku Zdrojowym. W programie moc atrakcji
dla najmłodszych mieszkańców
gminy, m.in.: miasteczko sportowe, turniej szachowy, wyścigi,
a także dmuchane zamki, zjeżdżalnie i ścianka wspinaczkowa.
Zabawę zaczynamy o godz.
12.00. Ale to dopiero przedsmak
tego, co czeka nas podczas tegorocznych Dni Konstancina.
10 czerwca rozegrane zostaną
turnieje siatkówki plażowej

i crossmintona. Można też będzie wziąć udział w zajęciach
sportowych promujących akcję
„Rozruszamy Konstancin”, realizowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. I tak: od godz.
10 do godz. 11 czekają zajęcia dla
dzieci - zumba kids i dance kids;
od godz. 11 do godz. 12 - zajęcia
fitness (pilates, ABT, TBC) i od
godz. 12 do godz. 13 - trening wydolnościowy. Ponadto najmłodsi
do woli poszaleją w miasteczku
sportowym, zagrają w gigapiłkarzyki i postrzelają z łuku. Kto
woli spokojniejszą rozrywkę zapraszamy 11 czerwca. Tego dnia
odbędą się m.in. „Bieg z misiem”
dla najmłodszych i symultana
szachowa. W Parku Zdrojowym
zagramy też m.in. w ringo i boule.

Lato w mieście na sportowo
Dla tych, którzy spędzą wakacje w Konstancinie-Jeziornie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował
bogatą ofertę ciekawych zajęć dla dzieci.

Zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, wycieczki rowerowe
i wyjścia na basen - to tylko część atrakcji, które od 31 lipca do 18
sierpnia, w ramach sportowego „Lata w mieście”, proponuje uczniom
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
Akcja skierowana jest do dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej.
Zajęcia będą się odbywały od godz. 9.00 do godz. 15.00 w hali ośrodka
sportu. Udział w półkoloniach jest płatny i wynosi po 30 zł (pierwszy
i drugi tydzień) oraz 24 zł (trzeci tydzień). Uwaga. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy, które rozpoczną się 12 czerwca. Więcej
szczegółów można uzyskać pod nr tel.: 22 754 61 86 wew. 23.
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Tuż przed finałem
21 maja dowiemy się kto zdobędzie tytuł Grand Prix
Konstancina-Jeziorny w badmintonie. Zapraszamy do hali
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji od godz. 9.30.
W VIII turnieju kwalifikacyjnym rozegranym 22 kwietnia
w hali GOSiR w Konstancinie-Jeziornie wystartowało 67 badmintonistów, gros tych osób
to dzieci i młodzież. Spotkanie
było okazją do upamiętnienia
Marcina „Trolla” Piekarniaka.
– Marcin był wielokrotnym
zwycięzcą turniejów konstancińskich, wspaniałym trenerem i kolegą – wspomina Adam
Grzegorzewski, instruktor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie.
W kategorii szkół podstawowych i gimnazjum wygrali
faworyci: Lena i Oliwia Winek,
Mikołaj Mroszczyk, Kamil Kisiel
i Weronika Kłos. W grze podwójnej zwyciężyły siostry – Lena
i Oliwia Winek. Natomiast wśród
seniorów, potrójnym zwycięzcą
został Kacper Michalski (gra pojedyncza open, podwójna z Marcinem Kaniewskim i w grze
mieszanej z Tamarą Siemieniuk).
Natomiast w pozostałych kategoriach wygrali: wspomniana już
Tamara Siemieniuk, Katarzyna
Przybysz, Michał Such, Zbigniew
Kisiel; w grach podwójnych: Jolanta Parafiańczuk - Iwona Zubrzycka, Joanna Glonek - Iwona

Zubrzycka, Bogdan Kitliński
- Artur Tomczak; w grach mieszanych: Zbigniew Kisiel – Iwona
Zubrzycka. Na uczestników turnieju czekały upominki ufundowane przez firmę „Yonex”.
21 maja na Turnieju Masters
dowiemy się kto zdobędzie tytuł Grand Prix Konstancina-Jeziorny. Tego dnia rozegrany
zostanie również Turniej Zamknięcia Sezonu. Poznamy też
najlepszych badmintonistów sezonu 2016/2017. Zapraszamy od
godz. 9.30.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15

Pierwsze
sukcesy Jagody

Jagoda Dzierzgowska (Fot. GOSiR)

Jagoda Dzierzgowska
ma niespełna 8 lat,
a już odnosi pierwsze, duże
sukcesy. Wychowanka
Henryka Budrewicza,
konstancińskiego trenera
i pasjonata szachów zajęła
wysokie ósme miejsce
w mistrzostwach Polski.
Podczas turnieju zawodnicy
upamiętnili Marcina „Trolla”
Piekarniaka (Fot. GOSiR)

Turniej prowadził Adam Grzegorzewski (Fot. GOSiR)

Najmłodsi szachiści z całego
kraju, od 30 kwietnia do 3 maja
walczyli w Mistrzostwach Polski
Młodzików. To był rekordowy
turniej. Do Szczyrku przyjechało
blisko 170 zawodników. Była
wśród nich Jagoda Dzierzgowska, uczennica Zespołu Szkół
nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.
Zawodniczka Klubu Szachowego Polonia Warszawa może
pochwalić się bardzo udanym
występem. 8-latka wśród dziewcząt zajęła wysokie ósme miejsce.
Wychowanka naszego lokalnego
trenera i pasjonata szachów Henryka Budrewicza ma teraz okazję
wyjechać na mistrzostwa Europy,
które odbędą się w Rumunii. Gratulujemy i trzymamy kciuki.
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ZAPRASZAMY

ul. Mostowa 15,
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22-484-20-20, 22-484-20-22,
www.konstancinskidomkultury.pl

3 czerwca, godz. 10.00-17.00
II Mistrzostwa Konstancina
Par Brydżowych, KDK ul.Mostowa
15, wstęp wolny
4 czerwca, godz. 12.00-17.00 Rodzinny
Piknik z okazji Dnia Dziecka,
Park Zdrojowy, wstęp wolny
4 czerwca, godz.15.00 Zielone
Świątki w Ciszycy, wstęp wolny
6 czerwca, godz. 19.00
Konstanciński Klub Filmowy
- Tilda Swinton,
KDK ul. Mostowa 15, wstęp wolny
7, 14, 21, 28 czerwca, godz. 17.00
Klub Brydżowy,
KDK ul. Mostowa 15, wstęp wolny
8 czerwca, godz. 19.00 Sokrates
Cafe - Otwarty Filozoficzny
Klub Dyskusyjny,
KDK ul. Mostowa 15, wstęp wolny
10-11 czerwca Dni Konstancina,
Park Zdrojowy, wstęp wolny
13 czerwca, godz. 11.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku
- zakończenie roku, KDK ul. Mostowa 15
13 czerwca, godz. 17.00 Klub Gier
Planszowych - Granie bez klikania,
KDK ul. Mostowa 15, wstęp wolny
18 czerwca, godz. 15.00 Co sosny
usłyszały - Bajkowe zajęcia
dla dzieci i dorosłych, altana przy
Hugonówce, wstęp wolny
18 czerwca, godz. 16.00 Koncert
letni - Musica da camera
amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny
19 czerwca, godz. 18.00,
Strefa Kobiet Pozytywnie
Zakręconych, KDK ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
22 czerwca, godz. 19.00 Klub
Podróżnika - Pokaz slajdów Anny
i Krzysztofa Kobusów: Magiczna
Polska wielu kultur, KDK ul. Mostowa
15, wstęp wolny

Kulturalny czerwiec
Kulturalne propozycje czerwca zapowiadają się niezwykle
interesująco, zaczynamy bowiem sezon imprez plenerowych.
Konstanciński Dom Kultury przygotował wiele różnorodnych
atrakcji. Wyjątkowo zapowiadają się tegoroczne Dni Konstancina,
które odbędą się 10 i 11 czerwca. W sobotę w amfiteatrze wystąpi
znany wokalista Andrzej Piaseczny, a w niedzielę zapraszamy
na Piknik Retro w stylu lat 20. i 30. minionego wieku.
Dla dzieci i dorosłych
W niedzielę, 4 czerwca w Parku
Zdrojowym o godz. 12 zacznie
się rodzinny piknik z okazji
Dnia Dziecka. Na najmłodszych
będą czekać Pipi Pończoszanka
na pirackim statku, Młodzi Wojownicy oraz Bajkostwory ze
świata opowieści. Będzie można
przybić piątkę z Minionkami
i popularnymi Angry Birds. Milusińskich zaprosimy do tańca
w rytm piosenek z bajek Disneya oraz poznania niezwykłych przygód Baltazara Gąbki.
Ponadto pokolorujemy razem
park. Będzie też pokaz akrobacji
na rowerach i warsztaty. Nie zabraknie dmuchańców, animacji
sportowych, stoisk handlowych
i gastronomicznych.
Dzieci i rodziców zapraszamy
również na cykl spotkań w altanie przy Hugonówce „Co sosny
usłyszały” (18 czerwca, godz. 15).
KDK wraz z Muzeum Bajek, Baśni
i Opowieści przygotował unikalny
program animacji dla rodzin
w formie bajkowych przedstawień i warsztatów kreatywnej
pracy z bajką. Michał Malinowski,

dyrektor Muzeum Bajek, Baśni
i Opowieści, w barwny sposób
prezentuje historie z różnych
części świata. Styl opowiadania
jest bardzo żywy z aktywnym
uczestnictwem dzieci, które imitują bajkowe postaci. Na najmłodszych czekają również animacje
z klockami MuBaBaO oraz warsztaty tworzenia i opowiadania bajek. Na zakończenie wykonamy
przestrzenne ilustracje oraz papierowe teatrzyki. Dopełnieniem
będzie zabawa z mięciutkimi
Bajkostworami.

Zielone Świątki w Ciszycy
W niedzielę, 4 czerwca od godz.
15 warto odwiedzić Ciszycę, by
wziąć udział w obchodach Zielonych Świątek. Nieopodal Wisły
na placu sołeckim odbędzie się
doroczny festyn rodzinny, łączący w sobie zabawę, obchody
kościelnego święta i ludowe obyczaje kultywowane kiedyś na
nadwiślanych terenach. Na scenie wystąpią lokalne grupy taneczne i zespoły ludowe: Etiuda,
Sonata i Przepióreczka pod kierownictwem Lidii Leszczyńskiej.

24 czerwca Wianki nad Wisłą,
Gassy, wstęp wolny
24-25 czerwca, godz. 19.00 Jubileusz
40-lecia Konstancińskiego
Domu Kultury, Hugonówka
ul. Mostowa 15, wstęp wolny
25 czerwca, godz. 16.00 Koncert
letni - Fair Play Quartet,
amfiteatr, Park Zdrojowy, wstęp wolny
27 czerwca, godz. 17.00 Klub Gier
Planszowych - Granie bez klikania,
KDK ul. Mostowa 15, wstęp wolny
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W niedzielę, 4 czerwca w Parku Zdrojowym odbędzie się
rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. (Fot. KDK)
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Podczas Dni Konstancina odbędzie się Piknik i Parada Retro. (Fot. KDK)

W programie również przeloty
helikopterem Sky Poland, dmuchane zabawki dla dzieci, grill,
potańcówka „na dechach” i koncert znanego zespołu Bobi.
Dni Konstancina
Co roku w czerwcu, uroczyście
obchodzimy dwudniowe Dni
Konstancina, na które z niecierpliwością czekają mieszkańcy
i odwiedzający uzdrowisko goście. Nic nie może się równać
z atmosferą tego wydarzenia,
które tym razem przeniesie
nas w barwne lata 20. i 30. ubiegłego stulecia. Podróż w czasie
zapewni Piknik Retro z atrakcjami sprzed stu lat oraz efektowna Parada Retro w strojach
z epoki przy akompaniamencie
klimatycznej muzyki.
Tegoroczne obchody zaplanowane na 10 i 11 czerwca będą
wyjątkowe, ponieważ Konstancin świętuje 120-lecie powstania,
a uzdrowisko obchodzi 100-lecie
istnienia. Z tej okazji dla mieszkańców i gości Konstanciński
Dom Kultury przygotował wiele
atrakcji, m.in. warsztaty, zabawy
i konkursy dla dzieci i dorosłych,
koncerty, wycieczki po Konstancinie z przewodnikiem, spektakle, występy lokalnych zespołów
muzycznych i tanecznych, mecz
retro, loty balonem i przejażdżki
łodziami po Jeziorce.
W sobotę, 10 czerwca na scenie amfiteatru wystąpi, m.in.

Gwiazdą Dni Konstancina będzie
znany wokalista Andrzej Piaseczny,
który wystąpi w amfiteatrze
w sobotę, 10 czerwca o godz. 20.30

popularna piosenkarka Dorota
Osińska, a gwiazdą pierwszego
dnia będzie znany wokalista
Andrzej Piaseczny, którego
koncert odbędzie się w amfiteatrze w Parku Zdrojowym
o godz. 20.30
Spośród niedzielnych (11
czerwca) atrakcji warto obejrzeć
spektakl „Opowieści Poli Negri”
oraz wziąć udział w koncercie
artystów Teatru Wielkiego
Opery Kameralnej w Warszawie.
Dni Konstancina zwieńczy musical ,,Bodo” z Dariuszem Kordkiem w roli głównej.

Wianki nad Wisłą i 40. urodziny
Konstancińskiego Domu Kultury
To jednak nie koniec akcji plenerowych. W sobotę, 24 czerwca zapraszamy do Gassów na Wianki
nad Wisłą. Odbędzie się festyn
rodzinny z atrakcjami zarówno
dla dzieci, jak i dla dorosłych.
W programie znajdą się m.in.
koncerty lokalnych zespołów ludowych, animacje dla najmłodszych, widowiskowe pokazy oraz
tradycyjna zabawa taneczna. Po
zmroku nie zabraknie efektownego korowodu z wiankami nad
Wisłę. Zgodnie ze staropolskim
obyczajem wianki zostaną puszczone na rzece. Świętojański
rytuał zwieńczy pokaz fajerwerków, które rozświetlą niebo
nad Wisłą. Piknik w Gassach jest
nie tylko doskonałą rodzinną zabawą i atrakcją turystyczną, lecz
także okazją do integracji lokalnej społeczności i kultywowania
tradycji regionu.
W ostatni weekend czerwca
swoje 40-lecie będzie obchodził
Konstanciński Dom Kultury.
Z okazji jubileuszu zapraszamy
na ciekawe spotkania, efektowne
pokazy, spektakle, koncerty,
warsztaty oraz zabawy dla dorosłych i dla dzieci. Pod Hugonówką
odbędzie się wielka feta urodzinowa i potańcówka w plenerze.
Nie zabraknie również niespodzianek oraz występów znanych
artystów.
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