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13 i 14 czerwca hucznie  będzie-
my świętować Dni Konstancina. 

Tym razem w Parku Zdrojowym pikni-
kujemy w klimacie szalonych lat dwudzie-

stych i trzydziestych. Dla nikogo nie zabraknie 
atrakcji. Parada retro, koncerty, wystawy, kon-

kursy, dancing, warsztaty artystyczne, loty balonem 
i pokaz mody - to tylko niektóre z nich.  s.13

Zapraszamy na 

Dni Konstancina
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Sprawozdanie z VII sesji Rady Miejskiej
Podczas VII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 kwietnia, radni  
zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2014 rok m.in. Konstancińskiego 
Domu Kultury i Bilblioteki Publicznej. Przyjęty został także program  
opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Budżet
Rada podjęła następujące uchwały:
n w sprawie zmian uchwały budże-

towej na rok 2015 (uchwała nr 69/
VII/5/2015)
n w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kon-
stancin-Jeziorna na lata 2015-2020 
(uchwała nr 70/VII/5/2015)
n w sprawie udzielenia pomocy fi-

nansowej województwu mazowie-
ckiemu (uchwała nr 71/VII/5/2015)
n w sprawie udzielenia pomocy fi-

nansowej w formie dotacji celo-
wej dla powiatu piaseczyńskiego 
(uchwała nr 72/VII/5/2015)

Roczne sprawozdania  
finansowe
Radni zatwierdzili roczne sprawo-

zdania finansowe za 2014 rok:
n Biblioteki Publicznej w Konstan-

cinie-Jeziornie (uchwała nr 77/
VII/5/2015)
n Konstancińskiego Domu Kultury  

w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
nr 78/VII/5/2015)
n Samodzielnego Publicznego Zespo-

łu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
nr 79/VII/5/2015)

Nieruchomości
n Rada Miejska wyraziła zgodę na 

aktualizację obliczonych udziałów  
w nieruchomości wspólnej, sta-
nowiącej prawo własności gruntu 
oraz części budynku i urządzeń, 
które nie służą wyłącznie do użyt-
ku właścicieli lokali usytuowanych 
w budynku przy ul. Wilanow-
skiej 4A w Konstancinie-Jeziornie 
(uchwała nr 80/VII/5/2015)
n Radni wyrazili także zgodę na uży-

czenie nieruchomości przy ul. Pocz-
towej 6 w Konstancinie-Jeziornie, 
oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr ew. 

93 z obrębu 01-04 (uchwała nr 81/
VII/5/2015)

Służebność przesyłu 
na rzecz PGE
Radni wyrazili zgodę:
n na ustanowienie przez gminę 

Konstancin-Jeziorna służebności 
przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubli-
nie, na działce ewidencyjnej numer 
440/1 w obrębie 0014 Łęg, gmina 
Konstancin-Jeziorna(uchwała nr 82/
VII/5/2015)
n na ustanowienie przez gminę 

Konstancin-Jeziorna służebności 
przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubli-
nie, na działce ewidencyjnej numer 
17/2 w obrębie 01-27, położonej  
w Konstancinie-Jeziornie przy uli-
cy Kołobrzeskiej (uchwała nr 83/
VII/5/2015)

Rada Miejska
n Radna Jadwiga Magdziarz zo-

stała nowym członkiem Komisji 
Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki 
Społecznej. W związku z powyż-
szym zmianie uległa uchwała nr 6/
VII/2/2014 z dnia 8 grudnia 2014 
r. w sprawie powołania radnych 
do stałych Komisji Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 84/
VII/5/2015)
n Radni podjęli uchwałę w sprawie 

przekazania do rozpatrzenia skargi 
radnego Cezarego Żeglińskiego na 
przewodniczącego Rady Miejskiej 

Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 85/
VII/5/2015)
n Rada Miejska upoważniła wice-

przewodniczących Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna – radne Gra-
żynę Chojnowską oraz Alfredę Ko-
nopkę do udzielenia odpowiedzi na 
pismo LEX.I.1410.9.2015.GH Wo-
jewody Mazowieckiego w sprawie 
ustosunkowania się do zarzutów 
zawartych w skardze radnego Ce-
zarego Żeglińskiego na przewodni-
czącego Rady Miejskiej Konstancin-
-Jeziorna (uchwała nr 86/VII/5/2015)

ponadto:
n Rada Miejska przyjęła uchwałę 

określającą wzór deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości. 
Określenie wzoru ma zapewnienić 
możliwość prawidłowego oblicze-
nia wysokości opłaty. Wzór dekla-
racji zawiera objaśnienia dotyczące 
sposobu wypełnienia dokumentu 
oraz pouczenie, że deklaracja sta-
nowi podstawę do wystawienia ty-
tułu wykonawczego (uchwała nr 75/
VII/5/2015)
n Uchwalony został Program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy Konstancin-
-Jeziorna w 2015 roku. Program 
obejmuje realizację takich zadań 
jak m.in.: zapewnienie bezdom-
nym zwierzętom miejsca w schro-
nisku; czipowanie; opieka nad 
wolno żyjącymi kotami, odławia-
nie bezdomnych zwierząt, steryli-
zacja,  promowanie prawidłowych 
postaw i zachowań człowieka  
w stosunku do zwierząt. (uchwała 
nr 74/VII/5/2015)
n Przyjęta została uchwała w spra-

wie nadania imienia Jana Mej-
stera Szkole Podstawowej nr 4  
w Słomczynie oraz Gimnazjum nr 4  
w Słomczynie, wchodzących 
w skład Zespołu Szkół nr 4 (uchwa-
ła nr 76/VII/5/2015)
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Wmurowano
kamień węgielny
To było historyczne wydarzenie. 15 maja podpisano akt erekcyjny  
oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego ratusza  
gminy Konstancin-Jeziorna. Inwestycja ma być gotowy  
do końca listopada przyszłego roku.

Na tę inwestycję władze gmi-
ny, urzędnicy i mieszkańcy 
Konstancina-Jeziorny czeka-

li od lat. Teraz staje się ona faktem. 
Na działce przy ul. Nowopiaseczyń-
skiej, gdzie powstaje nowy ratusz 
prace prowadzone są już od kilku 
miesięcy. 15 maja, by tradycji stało 
się zadość podpisano akt erekcyjny 
oraz wmurowano kamień węgielny 
pod jego budowę.

W uroczystości oprócz konstan-
cińskich samorządowców udział 
wzięli m.in.Wojciech Ołdakowski - 
starosta piaseczyński, Ludwik Ra-
kowski - burmistrza dzielnicy Wi-
lanów m.st. Warszawy, włodarze 
sąsiednich gmin, przedstawiciel 
firmy projektanckiej, wykonaw-
ca inwestycji, pracownicy urzędu 
i zaproszeni goście. Wszystkich 
przywitał Kazimierz Jańczuk, bur-
mistrz gminy, który krótko przed-
stawił historię starań o realizację 
przedsięwzięcia. Głos zabrał też 
Alejandro Urciuolo Muratti, peł-
nomocnik wykonawcy - firmy „Co-
prosa Polska Sp. z o.o.”.

Po przemówieniach ksiądz ka-
nonik Bogdan Przegaliński, pro-
boszcz parafii św. Józefa Oblubień-
ca NMP w Mirkowie i dziekan deka-
natu konstancińskiego poświęcił 
plac budowy. Głównym punktem 
uroczystości było odczytanie  
i podpisanie aktu erekcyjnego in-
westycji. Swoje podpisy na doku-
mencie złożyli: burmistrz Kazi-

mierz Jańczuk, Andrzej Cieślawski 
- przewodniczący rady miejskiej, 
Alejandro Urciuolo Muratti i Woj-
ciech Kotecki z pracowni „Brzo-
zowski Grabowiecki Architekci” 
Sp. z o.o.

Następnie akt został umieszczo-
ny w tzw. „kapsule czasu”, do któ-
rej zgodnie z tradycją włożono też 
kilka dodatkowych przedmiotów. 
Wśród nich m.in.: kwietniowy eg-
zemplarz Biuletynu Informacyjne-
go Gminy, aktualny numer „Kuriera 
Południowego”, pendrive z doku-
mentacją i wizualizacjami projektu 
ratusza. Na koniec metalową tubę 
wmurowano w fundamenty po-
wstającego budynku.

W nowym ratuszu znajdą się 
wszystkie wydziały i biura kon-
stancińskiego urzędu, które obec-
nie rozmieszczone są w kilku loka-
lizacjach miasta. Oprócz części dla 
urzędników, w budynku powsta-
nie też przestronny punkt obsługi 
mieszkańców i sala konferencyjna, 
a przed budynkiem wygodny par-
king. Na parterze przewidziano też 
część komercyjną, pod wynajem 
dla firm i instytucji takich jak po-
czta czy bank.  Zgodnie z umową, 
nowa siedziba władz Konstancina-
-Jeziorny ma być gotowa do końca 
listopada przyszłego roku. Za rea-
lizację inwestycji odpowiada wyło-
nione w przetargu polsko-hiszpań-
skie konsorcjum firm, którego lide-
rem jest spółka „Coprosa”.

Promem 
przez Wisłę
Już można przeprawić się  
przez Wisłę promem.  
Zgodnie z zapowiedziami  
jednostka wróciła do Gassów  
w połowie maja. 

Przeprawa promowa Gassy - Kar-
czew cieszy się duża popular-

nością. Na zimę jej funkcjonowanie 
zostało zawieszone. W nowym se-
zonie jednostka kursuje w dni ro-
bocze od godz. 6.00 do godz. 20.00, 
a w weekendy i dni świąteczne od 
godz. 8.00 do godz. 20.00. Opłaty 
za pojazdy wynoszą: 2 zł – rower, 9 
zł – samochód, 5 zł – motocykl i 12 
zł za samochód dostawczy; za prze-
wóz osób - 3 zł. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 
sprawdziła gospodarkę finansową  
gminy Konstancin-Jeziorna. Kon-
trola potwierdziła, że samorząd 
prawidłowo zarządza publicznymi 
pieniędzmi. 

Kompleksowa kontrola go-
spodarki finansowej gminy 
Konstancin-Jeziorna obej-

mowała okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2014 r. Regionalna Izby 
Obrachunkowa w Warszawie prze-
prowadza ją raz na cztery lata. 
Ostatnia była w 2011 r. Tegorocz-
na prowadzona była od 27 lutego 
do 5 maja. Jej wyniki nie były za-
skoczeniem. Kontrolerzy RIO nie 
stwierdzili większych uchybień. 
Gmina prawidłowo zarządza pie-
niędzmi i co najważniejsze, ani 
razu nie naruszyła dyscypliny fi-
nansów publicznych. Potwierdza 
to protokół , który 5 maja w imie-
niu gminy podpisali burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk i skarbnik Dariusz 
Lipiec. W wystąpieniach pokon-
trolnych stwierdzono jedyne nie-
znaczne nieprawidłowości w po-
staci 6 wniosków. Teraz gmina ma 
30 dni na realizację zaleceń RIO. 
Protokół oraz wystąpienia pokon-
trolne można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej, w zakładce 
- kontrole. 

zarządza pieniędzmi
Gmina prawidłowo



później głosowanie 
Teraz weryfikacja, 
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Wyremontują 
trzy szkoły
Znamy firmy, które w wakacje 
przeprowadzą remonty w trzech 
gminnych szkołach.  

Zespół Szkół nr 2 czeka m.in. re-
mont posadzek i wymiana sto-

larki drzwiowej na pierwszym pię-
trze. Prace wykona firma „te Neo”. 
Zgodnie z umową opiewającą na 
ponad 207 tys. zł ma na to czas do 
25 sierpnia. Ta sama firma wykona 
remont w ZS nr 4 w Słomczynie. Re-
monty: sali gimnastycznej i łącznika 
- w tym wymiana okien i drzwi wej-
ściowych, podłogi oraz odnowienie 
oznakowań czterech boisk – to tylko 
niektóre z zaplanowanych prac. Ich 
realizacja będzie możliwa dopiero 
po przyjęciu przez radnych uchwały 
zwiększającej środki na sfinansowa-
nie tego zadania. Rajcy zadecydują  
o tym 27 maja (dzień po oddaniu tego 
numeru do druku). Pracowicie bę-
dzie też w ZS nr 3. W tym przypadku 
przetarg wygrała firma „Dach Stawi-
cki Bogdan” z Płocka. Kontrakt opie-
wa na kwotę 184 tys. zł i obejmuje 
m.in.: remont dachu sali gimnastycz-
nej. W samej sali zostaną wymienio-
ne posadzki. Odnowiona będzie też 
stołówka. 

Rozpoczyna się realizacja dwóch 
inwestycji drogowych w Konstanci-
nie-Jeziornie. Chodzi o przebudowę 
ul. Matejki i ul. Jagiellońskiej.

Gmina Konstancin-Jeziorna roz-
strzygnęła przetargi na przebu-

dowę dwóch miejskich ulic - Jana Ma-
tejki, na odcinku od skrzyżowań z ul. 
Piłsudskiego do ul. Sobieskiego oraz 
Jagiellońskiej - od ul. Piłsudskiego do 
ul. Żeromskiego. Pierwszą inwesty-
cję za kwotę 775.819,85 zł zrealizuje 
firma „DowBud-C” z Warszawy. Jej 
oferta w przetargu nieograniczonym 
była najkorzystniejsza. Projekt za-
kłada m.in.: przebudowę wodociągu 
w pasie drogowym, w tym wymia-
nę przyłączy. Ulica zyska też nową 
nawierzchnię, chodnik i pas zieleni. 
Całość ma być gotowa do końca listo-
pada. Z kolei ul. Jagiellońską przebu-
duje „Fal-Bruk”. O kontrakt ubiegało 

się łącznie sześć firm. Oferta złożona 
przez wspomnianą firmę była najko-
rzystniejsza. Za 593 tys. zł zostanie 
położona nowa jezdnia, wymieniona 
infrastruktura ulicy. Ponadto staną 
też stylizowane latarnie. Tutaj pra-
ce mają się zakończyć pod koniec 
października.  Remont czeka też ul. 
Piotra Skargi (od ul. Źródlanej do ul. 
Piasta). Obecnie został wybrany wy-
konawca dokumentacji. Opracowuje 
ją firma „Traffic”. Ma na to czas do 
końca listopada. Projekt przewidu-
je m.in. wymianę instalacji wodno-
-kanalizacyjnej,   montaż nowego 
oświetlenia, budowę chodnika, a na 
koniec położenie nowej nawierzchni. 
Ponadto w trakcie realizacji jest pro-
jekt budowy ul. Zakopane. Podobnie 
jak w przypadku ul. Skargi, także 
tutaj zostanie wymieniona sieć wod-
no-kanalizacyjna. Pojawią się nowe 
lampy i chodnik.  

Ruszają inwestycje drogowe

Mandaty zamiast pouczeń
Zakończyło się wdrażanie nowego 
układu komunikacyjnego na os. Mir-
ków. Kierowcy, którzy do tej pory 
jeździli „na pamięć” muszą mieć 
się na baczności. Od czerwca straż 
miejska zamiast pouczać, będzie 
wystawiać mandaty. 

Nowe oznakowanie pionowe i 
poziome na os. Mirków jest 
zgodne z zatwierdzonym 

przez starostę piaseczyńskiego 
projektem stałej organizacji ru-
chu. Zmiany wynikają m.in. z za-
kończenia kilku inwestycji. Chodzi 
głównie o remonty ul. Mirkowskiej 
oraz ul. Jaworskiego. Dodatkowo 
powstało ok. 200 miejsc parkingo-
wych. Nowe oznakowanie kończy 
kilkuletni okres porządkowania 
układu komunikacyjnego tej czę-
ści miasta. Co się zmieniło? Na 
terenie osiedla powstały głównie 
drogi wewnętrzne, na których w 
wybranych miejscach wprowa-
dzono strefy zamieszkania. Ozna-
czono je znakami: D-42 i D-43. 
– Jeszcze do niedawna kierowcy 
czuli się bezkarnie na tych dro-
gach – mówi Stanisław Grudzień, 
komendant Straży Miejskiej. – 
Mogli poruszać się bez dokumen-

tów, rozmawiać przez telefon 
i łamać ograniczenia prędkości.

Przepisy zmieniono, a kodeks 
drogowy zaczął obowiązywać także 
na tej kategorii dróg oraz parkin-
gach sklepowych. – Teraz możemy 
ukarać kierowcę za popełnione 
wykroczenia – dodaje Stanisław 
Grudzień. – Kary są takie same jak 
za przewinienia na drogach publicz-
nych – mandat i  punkty karne.

Co ważne, policja i straż miejska 
nie mogą już odmówić interwencji 
dot. np. nieprzestrzegania znaków 
drogowych na drogach oznaczonych 
jako „droga wewnętrzna”. –  Kierow-
cy mieli czas przyzwyczaić się do 
nowej organizacji ruchu – zauważa 
komendant. – Od czerwca patrole 
będą częstsze niż dotychczas, kon-
sekwentnie będziemy egzekwować 
obowiązujące przepisy.   

30 kwietnia  zakończono przyjmo-
wanie projektów do budżetu obywa-
telskiego 2016. Do konstancińskiego 
magistratu wpłynęło ich ponad 40. 

Do 20 maja trwała weryfikacja 
projektów pod kątem formal-

no-prawnym. Do końca maja po-
wstanie lista zadań. Dopiero wtedy 
dowiemy się, które ostatecznie tra-
fią pod głosowanie. Te rozpocznie 
się 16 czerwca i potrwa  do końca 
miesiąca. Zwycięskie projekty po-
znamy do 31 lipca.  W przyszłym 
roku na inicjatywy mieszkańców 
samorząd przeznaczy milion zło-
tych, w tym: 800 tys. zł na zadania 
inwestycyjno-remontowe i 200 tys. 
zł na zadania z zakresu: turystyki, 
sportu, rekreacji i kultury.
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będzie biblioteka
Była poczta 

Gminny budynek przy ul. Moniuszki 
22B w Konstancinie-Jeziornie  
czeka kapitalny remont. W miejscu, 
gdzie kiedyś była poczta 
swoją siedzibę będzie miała  
nowoczesna biblioteka  
multimedialna.

Dokumentacja budowlano-wy-
konawcza modernizacji budyn-

ku przy Moniuszki jest już gotowa. 
Gmina wystąpiła do Starostwa Po-
wiatowego w Piasecznie o wydanie 
pozwolenia na budowę. Kiedy je 
otrzyma zostanie ogłoszony prze-
targ, który wyłoni wykonawcę in-
westycji. Remont rozpocznie się je-
sienią tego roku. Budynek zostanie 
gruntownie przebudowany. Wśród 
zaplanowanych prac jest m.in.: wy-
miana starego dachu, wykonanie 
izolacji fundamentu i położenie no-
wej instalacji elektrycznej. Całość 
ma kosztować ponad 2 mln zł. Na 
parterze kamienicy swoją siedzibę 
będzie miała biblioteka publiczna, 
która wzbogaci się o nowoczesną 
salę multimedialną.

Gmina Konstancin-Jeziorna 
od 27 kwietnia ma nowe-
go drugiego zastępcę bur-

mistrza. To 40-letnia Katarzyna 
Młodawska, z wykształcenia in-
żynier środowiska i menadżer 
publiczny. Na stanowisko została 
powołana przez Kazimierza Jań-
czuka. 
Katarzyna Młodawska z admini-
stracją rządową i samorządową 
związana jest od 17 lat. Ostatnio 
pełniła m.in. funkcję kierowni-
ka Referatu Ochrony Środowiska  
w Urzędzie Miejskim w Socha-
czewie, dyrektora Departamentu 
Środowiska w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie oraz 
zastępcy prezesa Zarządu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Ponadto w la-
tach 2008-2011 była członkiem 
rady nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Nowa wiceburmistrz jest też 
członkiem zespołu ds. oczyszcza-
nia kraju z azbestu przy Minister-
stwie Gospodarki oraz wiceprze-
wodniczącą zespołu eksperckie-
go ds. ochrony środowiska przy 
Związku Województw RP. W kon-
stancińskim magistracie będzie 
odpowiadała za pracę: wydziałów 
- Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
oraz Gospodarki Nieruchomościa-
mi; biur - Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych i Zamówień Pub-
licznych, a także Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Nowy zastępca 
burmistrza 
Katarzyna Młodawska została drugim zastępcą 
burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.  
W magistracie będzie nadzorowała wydziały 
m.in.: Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
oraz Gospodarki Nieruchomościami. 

Straż miejska na rowerach
Konstancińscy strażnicy miejscy 
znów wsiądą na rowery. Funkcjo-
nariusze właśnie w ten sposób od 
czerwca będą pilnować porządku na 
ulicach miasta. 

Rowerowe patrole na ulicach 
Konstancina-Jeziorny po 
raz pierwszy pojawiły się 

w ubiegłym roku. Okazały się 
strzałem w dziesiątkę, dlatego  
w tym roku będą kontynuowane. 
Po zimowej przerwie strażnicy 
na jednoślady znów wsiądą na 
początku czerwca. Funkcjonariu-
sze-cykliści służbę będą pełnić 
przede wszystkim w ścisłym cen-
trum Konstancina-Jeziorny, ale 
nie tylko. Spotkamy ich również  
na ścieżkach i trasach turystycz-
nych niedostępnych dla samo-
chodów. – Służba w patrolach ro-
werowych stanowi uzupełnienie 
tych zmotoryzowanych – mówi 

Stanisław Grudzień, komendant 
Straży Miejskiej w Konstancinie-
-Jeziornie. – Strażnicy miejscy 
będą zwracać szczególną uwagę 
na łamanie przepisów ruchu dro-
gowego, porządkowych i ochrony 
środowiska.

Atutem takich patroli jest szyb-
kość, mobilność oraz ekologia. – 
Liczymy, że mieszkańcy Konstan-
cina-Jeziorny oraz odwiedzający 
nasze miasto turyści z sympatią  
i aprobatą przyjmą nasze patrole 
– dodaje komendant.  
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Burmistrz gminy Konstancin-Jezior-
na rozstrzygnął konkurs na realiza-
cję zadań publicznych w zakresie 
m.in.: kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowe-
go. Łącznie, działające na terenie 
gminy stowarzyszenia, organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty 
otrzymają 123 tys. zł.

Ogłoszony 13 marca konkurs 
dotyczył realizacji w tym roku 

zadań publicznych w zakresie kul-
tury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, kultu-
ry fizycznej, turystyki, tradycji na-
rodowej, pielęgnowania polskości 
i rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, inte-
gracji społecznej, ratownictwa  
i ochrony ludności. 

Już wiadomo do kogo trafią 
pieniądze. Kazimierz Jańczuk, 
burmistrz gminy Konstancin-Je-
ziorna 29 kwietnia ogłosił wyniki 
konkursu. Łącznie, działające na 
terenie gminy stowarzyszenia, or-
ganizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty otrzymają 123 tys. zł. 
Największa pula dotacji  trafi do 
piaseczyńskiego koła Polskiego 
Związku Niewidomych. Za 17.200 
zł chce on zorganizować dwa wy-
jazdy turystyczno-krajoznawcze 
dla niewidomych i słabowidzących 
mieszkańców naszej gminy. Z kolei 
10.700 zł otrzyma Klub Sportowy 
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 
Konstancin-Jeziorna. Pieniądze te 
zostaną przeznaczone na zajęcia 
i organizację turniejów siatków-
ki na gminnych boiskach w Parku 
Zdrojowym, przy ul. Bielawskiej 
i w Mirkowie. Obok pełne wyniki 
konkursu ofert na zadania publicz-
ne w 2015 r.

Rodzaj zadań: kultura fizyczna

Nazwa podmiotu Nazwa zdania publicznego Przyznana 
kwota dota-
cji (w zł)

KS Konstancin Turnieje, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży 
organizowane na gminnych placach sporto-
wych na terenie Konstancina-Jeziorny i sołectw 
w okresie wakacji

5 900

KS Stowarzyszenie Piłki Siatko-
wej Konstancin-Jeziorna

Turnieje, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży 
organizowane na gminnych placach sporto-
wych na terenie Konstancina-Jeziorny i sołectw 
w okresie wakacji

9 500

KS Stowarzyszenie Piłki Siatko-
wej Konstancin-Jeziorna

Przedsięwzięcia z plażowej piłki siatkowej na 
gminnych boiskach

10 700

KS Konstancin Konstancin-
-Jeziorna

Międzynarodowe współzawodnictwo sportowe 
w ramach współpracy z miastami partnerskimi

7 400

KS Stowarzyszenie Piłki Siatko-
wej Konstancin-Jeziorna

Przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne dla 
seniorów organizowane na terenie gm. 
Konstancin-Jeziorna

5 600

KS Konstancin Turnieje drużyn podwórkowych w piłce nożnej 
na terenie gm. Konstancin-Jeziorna

7 000

Rodzaj zadań: turystyka

Parafia św. Zygmunta W 
Słomczynie

Organizacja przedsięwzięć turystycznychi kra-
joznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-
-Jeziorna

8 000

IKS Konstancin Organizacja przedsięwzięć turystycznychi kra-
joznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-
-Jeziorna

5 300

Polski Związek Niewidomych 
Koło Piaseczno

Organizacja przedsięwzięć turystycznychi kra-
joznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-
-Jeziorna

17 200

Parafia WNMP w Konstancinie Organizacja przedsięwzięć turystycznychi kra-
joznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-
-Jeziorna

6 000

KS Stowarzyszenie Piłki Siatko-
wej Konstancin-Jeziorna

Organizacja przedsięwzięć turystycznychi kra-
joznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-
-Jeziorna

4 000

Rodzaj zadań: integracja społeczna

IKS Konstancin Przedsięwzięcia aktywizujące osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym

4 350

KS Stowarzyszenie Piłki Siatko-
wej Konstancin-Jeziorna

Przedsięwzięcia aktywizujące osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym

4 150

Polski Związek Niewidomych 
Koło Piaseczno

Przedsięwzięcia aktywizujące osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym

4 000

Fundacja Terapeuci dla Rodzi-
ny Krupia Wólka

Przedsięwzięcia aktywizujące osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym

3 000

Rodzaj zadań: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Towarzystwo Muzyczne im. 
Kazimierza Wiłkomirskiego 
Stare Babice

Przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne na 
terenie gm. Konstancin-Jeziorna

6 700

Rodzaj zadań: ratownictwo i ochrona ludności

Piaseczyńskie Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe 
Piaseczno Piaseczno

Przedsięwzięcia z zakresu umiejętności i wiedzy 
o pierwszej pomocy organizowane dla miesz-
kańców gm. Konstancin-Jeziorna

1 900

Piaseczyńskie Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe 
Piaseczno Piaseczno

Przedsięwzięcia w zakresie promocji bezpiecz-
nego przebywania na wodzie organizowane dla 
mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna

2 800

Rodzaj zadań: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Związek Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych Koło 
Konstancin-Jeziorna

Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 
przedsięwzięć popularyzujących wiedzę histo-
ryczną i tradycje patriotyczne.

4 000

Związek Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych Koło 
Konstancin-Jeziorna

Przedsięwzięcia związane z popularyzowaniem 
miejsc pamięci narodowej

5 500

Gmina podzieliła pieniądze
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Mieszkańcy gminy Konstancin-
-Jeziorna mogą spodziewać się 
wizyty ankietera. Do 13 czerwca 
pracownicy firmy „Nowa Energia” 
będą przeprowadzać spis systemów 
grzewczych istniejących w budyn-
kach. Dane te są niezbędne do opra-
cowywanego przez gminę planu 
gospodarki niskoemisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
jest strategicznym dokumentem. 

Na zlecenie gminy przygotowuje 
go firma „Nowa Energia – Doradcy 
Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliń-
ski” z Katowic. Ankieterzy będą py-
tać m.in. o: powierzchnię grzewczą 
budynku, rodzaj i ilości stosowanego 
paliwa, a także o moc posiadanych 
urządzeń grzewczych. Zebrane dane 
pomogą w przygotowaniu planu. 

Ankietyzacja prowadzona będzie 
od poniedziałku do soboty w godz. 
9-20. Wszelkich informacji na ten 
temat udzielają pracownicy „Nowej 
Energii” pod nr tel.: 32-209-55-46 
(w dni powszednie w godz. 9-18). 
Serdecznie zachęcamy do udziału 
w badaniu i prosimy o przekazanie 
ankieterom wszelkich niezbędnych 
informacji, za co z góry dziękujemy.

Warto podkreślić, że posiadanie 
planu gospodarki niskoemisyjnej 
jest warunkiem uzyskania wsparcia 
unijnego na dofinansowanie szere-
gu inwestycji, których efektem ma 
być m.in.: redukcja emisji gazów cie-
plarnianych, zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych, a także poprawa jakości 
powietrza.

Zapytają o ogrzewanie

Rower miejski bije rekordy 
Udany powrót Konstancińskiego 
Roweru Miejskiego. Tylko w ciągu 
dwóch pierwszych wiosennych 
miesięcy jednoślady wypożyczono 
blisko  8 tysięcy razy. 

Konstanciński Rower Miesjki 
po zimowej przerwie wy-
startował 1 marca. Przez 

pierwszy miesiąc funkcjonowania 
zanotowano 2315 udanych wypo-
życzeń. W kwietniu było ich jesz-
cze więcej. Wówczas po rowery  
sięgnęło aż 5440 osób. Szczyt po-
pularności przypadł na 11 kwiet-
nia. Tego dnia jednoślady wypoży-
czono prawie 400 razy. Dla porów-
nania ubiegłoroczny rekord to tyl-
ko 120 wypożyczeń. Stale rośnie 
też liczba nowych użytkowników. 
W ciągu dwóch ostatnich miesięcy 
konta w systemie KRM założyło 
65 nowych osób. Obecnie liczba 
zarejestrowanych użytkowników 
roweru miejskiego i mieszkańców 
Konstancina-Jeziorny, posiadają-
cych aktywne konta w warszaw-
skich systemie Veturilo, sięgnęła 
1180. Do dyspozycji mieszkań-
ców jest 5 stacji i 55 jednośladów. 
Przypominamy, pierwsze 20 mi-
nut jazdy jest bezpłatne. Później 
zapłacimy: 1 zł (od 20 do 60 min), 
3 zł (druga godzina), 5 zł (trzecia 

godzina) i 7 zł (czwarta i każda 
następna godzina). Żeby móc ko-
rzystać z KRM należy się najpierw 
zarejestrować (można to zrobić 
na stronie internetowej www.
konstncinskirower.pl). Trzeba też 
wpłacić minimum 10 zł opłaty ini-
cjalnej. Wystarczy 1 minuta i goto-
we - można już korzystać z jedno-
śladów 24 godziny na dobę przez  
7 dni w tygodniu. Warto podkre-
ślić, że KRM jest w pełni kompaty-
bilny z warszawskim Veturilo. Ro-
werzyści z Konstancina-Jeziorny 
bez dodatkowej rejestracji i zbęd-
nych formalności mogą korzystać 
zarówno z jednośladów KRM, jak 
i Veturilo. 

Tu znajdziesz KRM: 
· Klarysew - ul. Warszawska (obok 

skrzyżowania z ul. Mirkowską) 
· Mirków - ul. Mirkowska (parking 

przy Wydziale Planowania Prze-
strzennego UMiG), 

· Grapa - ul. Wilanowska (parking 
przy poczcie), 

· Park Zdrojowy - (główna aleja wej-
ściowa do parku - od ul. Piłsud-
skiego) 

· Skolimów - (przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej) 

Dwadzieścia pięć wolnych miejsc 
czeka jeszcze na dzieci w dwóch 
gminnych placówkach oświatowych 
- Przedszkolu Integracyjnym nr 4 
w Konstancinie-Jeziornie i Szkole 
Podstawowej w Słomczynie. 

W gminie Konstancin-Jeziorna 
zakończył się nabór dzieci 

do przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych i klas pierwszych w szko-
łach podstawowych na rok szkolny 
2015/2016. W wyniku rekrutacji 
w dwóch placówkach zostało łącz-
nie kilkanaście wolnych miejsc 
dla najmłodszych mieszkańców. 
Konstancińskie Przedszkole nr 4  
z Oddziałami Integracyjnym „Leśna 
Chatka” przy ul. Wareckiej 6 może 
przyjąć jeszcze ośmioro czterolat-
ków. Także Szkoła Podstawowa  
w Słomczynie czeka na nowych 
uczniów. Tutaj w dwóch klas pierw-
szych jest 17 wolnych miejsc. Szcze-
gółowych informacji udzielają dy-
rektorzy wspomnianych placówek.

INFORMACJE I ZAPISY:
Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie

ul. Wilanowska 218
Kontakt:22-754-44-10

e-mail: sekretariat@slomczyn.edu
Przedszkole nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi  
„Leśna Chatka”
ul. Warecka 6

Kontakt: 22-756-32-01
e-mail: lesnachatka1@wp.pl

Bezpłatnie 
lakierowanie zębów

Samodzielny Publiczny Ze-
spół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-Jeziornie zaprasza 
dzieci i młodzież w wieku do 18. 
roku życia na bezpłatne lakierowa-
nie zębów do gabinetu stomatolo-
gicznego w Przychodni Rejonowej 
nr 1 przy ul. Wareckiej 15A.

Gabinet czynny jest: od pon. 
do śr. w godz. 12.00-18.00 oraz 
od czw. do pt. w godz. 8.00-14.00. 
Kontakt – tel. 22-756-31-71. 

 w przedszkolu i szkole
Są wolne miejsca
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Lato w mieście nie będzie nudne

Towarzystwo Miłośników Piękna 
i Zabytków Konstancina im. Stefana 
Żeromskiego istnieje już ćwierć  
wieku. Z okazji jubileuszu przygoto-
wano wyjątkową publikację,  
w której znajdziemy  m.in. historię 
towarzystwa i sentymentalne  
wspomnienia jego członków. 

Towarzystwo Miłośników 
Piękna i Zabytków Konstan-
cina, istniejące od 1988 roku 

ma wpisane w swoją działalność 
ochronę przyrody, walorów uzdro-
wiskowych i zabytków Konstancina-
-Jeziorny oraz kultywowanie historii 
i pamięci o ludziach tego wyjątko-
wego miejsca. Z okazji 25-lecia ist-
nienia wydaliśmy publikację, którą 
pragniemy oddać hołd mieszkańcom 
i miłośnikom Konstancina-Jeziorny, 
w tym członkom naszego Towarzy-
stwa, którzy tu żyli, tworzyli jego hi-
storię i legendę. Bowiem dopóty żyje 
człowiek, dopóki trwa o nim nasza 
pamięć.

Księga pamiątkowa „XXV Lat 
Towarzystwa Miłośników Piękna  
i Zabytków Konstancina im. Stefana 
Żeromskiego. Wspomnienia Kon-
stancińskie” składa się z 3 części 

poświęconych: działalności Towa-
rzystwa, jego patronowi – Stefano-
wi oraz relacjom i wspomnieniom  
o Konstancinie-Jeziornie, uzdrowi-
sku i ludziach Konstancina. Została 
napisana przez 31 autorów, zawiera 
38 tekstów i liczną dokumentację fo-
tograficzną. Wartością bezcenną jest 
fakt, że są to relacje i wspomnienia 
osobiste autorów opisujące historię 
oraz ludzi Konstancina-Jeziorny, tym 
cenniejsze, że niektórzy z nich już 
odeszli.

Księga pamiątkowa powstała 
dzięki zaangażowaniu i pracy wie-
lu osób, w tym głównie członków 
Towarzystwa. Pragnę podziękować 
autorom tekstów i fotografii, a także 
fundatorom: Urzędowi Miasta i Gmi-
ny Konstancin-Jeziorna, władzom 
powiatu piaseczyńskiego, Konstan-
cińskiemu Domowi Kultury, apte-
ce św. Łukasza, Fundacji na Rzecz 
Utrzymania Spuścizny po Stefanie 
Żeromskim, Oficynie Wydawniczej 
„Typografika”, Lecznicy św. Łukasza 
oraz indywidualnym sponsorom, 
których nazwiska znajdziecie Pań-
stwo w książce.

Podziękowania kieruję również 
do Kolegium Redakcyjnego, szcze-

gólnie Marii Witkowskiej za nieoce-
nioną pomoc, Andrzeja Szczygiel-
skiego, Tadeusza Świątka, Lucyny 
Biernackiej, Dominika Bednarskiego, 
Moniki Bukowińskiej, Hanny Budni-
ckiej, prof. Krystyny Cedro-Ceremu-
żyńskiej, Jolanty Elster, Teresy He-
rze-Górskiej, Juliana Henisza, Liliany 
Lewińskiej, Wojciecha Miętusiewi-
cza, Tomasza Milewskiego, Elżbie-
ty Redo-Cieśla, Ewy Szczygielskiej, 
Grażyny Sass i innych osób wymie-
nionych w Księdze, którzy służyli 
radami w przypominaniu minionego 
czasu. Dziękuję Zbigniewowi Krako-
wiakowi za wielomiesięczne konsul-
tacje wydawnicze i redakcyjne oraz 
Oficynie Wydawniczo-Poligraficznej 
„Adam” w Warszawie. Bez udziału 
wymienionych osób i instytucji wy-
dawnictwo to byłoby niemożliwe.

Towarzystwo na spotkaniu 25 
kwietnia zorganizowanym z okazji 
wydania publikacji, podziękowało, 
wręczając księgę pamiątkową tym, 
którzy przyczynili się do jej powsta-
nia, a także członkom założycielom, 
naszym dobroczyńcom i przyjacio-
łom, których mieliśmy zaszczyt spot-
kać w długoletniej działalności.

Czesława Gasik, Prezes Towarzystwa 

25 lat Towarzystwa 
Miłośników Piękna  
i Zabytków Konstancina     

Wprawdzie do  wakacji zostało 
jeszcze trochę czasu, to jednak 
już teraz warto pomyśleć o letnim 
wypoczynku naszych milusińskich. 
Lato w mieście nie musi wiać nudą 
i z pewnością nie będzie dzięki atrak-
cjom przygotowanym przez Kon-
stanciński Dom Kultury oraz Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zajęcia sportowe, wycieczki ro-
werowe i wyjścia na basen - to 
tylko część propozycji, które 

od 29 czerwca do 10 lipca w ra-
mach sportowego „Lata w mieście” 
oferuje GOSiR. Spotkania dla dzieci  
z klas I-III szkoły podstawowej będą 
odbywały się w godz. 9.00-13.00. 
Czekają m.in.: zajęcia sportowe, gry 
i zabawy na świeżym powietrzu, 

a także wyjścia na basen. Koszt 
udziału w półkoloniach to 80 zł. 
Dla starszych ośrodek przygotował 
zajęcia w godz. 11.00-13.00 (kl. IV-
-VI) oraz 13.00-15.00 (gimnazjaliści 
i  młodzież do 18 lat). Dla nich prze-
widziano m.in.: gry, zabawy zespo-
łowe i turnieje. W tym przypadku 
koszt udziału w zajęciach to 20 zł. 
Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczo-
na. Zapisy i wpłaty przyjmowane 
będą do 19 czerwca. Równie atrak-
cyjnie zapowiadają się spotkania, na 
które dzieci w wieku 6-12 lat zapra-
sza Konstanciński Dom Kultury. Od 
6 do 17 lipca (w godz. 10.00-14.00) 
nikt nie będzie się nudził. Zaplano-
wano m.in.: warsztaty edukacyjne  
i artystyczne, projekcje filmowe, 
wycieczki autokarowe i piesze, a 

także gry i zabawy ruchowe. Za-
pisy na „Kulturalne lato z KDK” 
będą prowadzone do 16 czerwca. 
Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc o przyjęciu zadecyduje kolej-
ność zgłoszeń. Wstęp na zajęcia jest 
bezpłatny, z wyjątkiem wycieczek 
autokarowych. 

INFORMACJE I ZAPISY:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

ul. Żeromskiego 15
tel. 22-754-61-86,  

e-mail: biuro@gosir-konstancin.pl

Konstanciński   Dom Kultury ,  
ul. Mostowa 15, Hugonówka

tel. 22-484-20-20, 515-139-191, 
e-mail:  

biuro@konstancinskidomkultury.pl



/ 9  // 9  /

10 maja w konstancińskim Parku Zdrojowym druhowie  
z Cieciszewa z wielką pompą obchodzili jubileusz  
90-lecia swojej jednostki. Zagrały orkiestry dęte.  
Wręczono odznaczenia i wyróżnienia, a na koniec  
wszyscy doskonale bawili się na pikniku strażackim.

Uroczystości z okazji jubileuszu 90-lecia OSP Cieciszew  
i powiatowych obchodów Dnia Strażaka miały podniosłą 
i bogatą oprawę. Nawet kapryśna pogoda nie zdołała po-

krzyżować organizatorom planów. Było hucznie i z wielką pom-
pą, jak przystało na prawdziwą strażacką imprezę.

Na początek mieszkańcy mogli podziwiać paradę orkiestr dę-
tych, która w towarzystwie mażoretek, pocztów sztandarowych, 
strażaków, druhów z miejscowych i zaprzyjaźnionych Ochotni-
czych Straży Pożarnych oraz zaproszonych gości przeszła ulicami 
Konstancina-Jeziorny. W Parku Zdrojowym czekał na wszystkich 
moc atrakcji. 

Oficjalne obchody rozpoczęła polowa msza święta w amfi-
teatrze. Koncelebrowali ją: ks. Bogdan Przegaliński - dziekan 
dekanatu konstancińskiego, ks. Jacek Dzikowski - proboszcz 
parafii pw. św. Zygmunta w Słomczynie i ks. Jan Tondera - pro-
boszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziornie. 
Po nabożeństwie druhowie z OSP w Cieciszewie pożegnali swój 
stary sztandar. Nowy,  prezes jednostki Wojciech Kowalczyk 
odebrał z rąk Zbigniewa Kaliszyka z Zarządu Głównego Związ-
ku OSP. Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia dru-
hom ochotnikom medali, odznaczeń, a zawodowym strażakom 
awansów. Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-
-Jeziorna podziękował jubilatom za trud ich codziennej pracy, 
poświęcenie i zaangażowanie. Wielu sukcesów i pomyślności  
w życiu zawodowym i osobistym życzyli strażakom m.in.: Ja-
nusz Piechociński – wicepremier i minister gospodarki oraz 
starosta Wojciech Ołdakowski. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystą-
piły orkiestry dęte z Nadarzyna i Płońska, a na deser – miejscowy 
zespół Old Stars Konstancin. Przez cały dzień w Parku Zdrojo-
wym trwał piknik. Dzieci mogły zobaczyć m.in. prawdziwy wóz 
strażacki, wejść do jego kabiny czy przymierzyć hełm. Każdy 
znalazł coś dla siebie, nieważne ile miał lat.

Huczne święto 
strażaków
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Szkoła w Słomczynie
ma patrona 
Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie ma swojego patrona. Został nim 
Jan Mejster, nauczyciel muzyki i żołnierz. Z tej okazji nadano 
placówce nowy sztandar.

Jana Mejstera na patrona wybrała społeczność szkolna. De-
cyzję tę zatwierdziła Rada Miejska Konstancina-Jeziorny. 
Przygotowania do uroczystości nadania imienia placówce 

trwały kilka miesięcy. Odszukano krewnych żołnierza, którzy 
przekazali szkole zdjęcia i dokumenty. Bardzo ważnym źródłem 
informacji była też kronika szkolna. Podczas lekcji odbywały 
się prezentacje. Nauczyciele i uczniowie w hołdzie wszystkim 
zamordowanym przez NKWD, jednym z nich był właśnie Jan 
Mejster, wycięli 21 800 biało-czerwonych dłoni i ułożyli z nich 
olbrzymią flagę narodową.

29 kwietnia dzieci i młodzież symbolicznie złożyli wieńce oraz 
zapalili znicze na grobie żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny 
w latach 1939-1944 znajdującym się na cmentarzu parafialnym 
w Słomczynie. Towarzyszyli im rodzina Jana Mejstera, komba-
tanci, dyrektor placówki, nauczyciele oraz rodzice. Pamięć peda-
goga ze Słomczyna uczczono też minutą ciszy.

Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 30 kwietnia. 
Poprzedziła je msza święta, którą w koncelebrze odprawił ks. 
Jacek Dzikowski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Słom-
czynie. W nabożeństwie uczestniczyli m.in.: Jerzy Mejster, Han-
na Mejster i Arkadiusz Nowak, a także władze gminy i powiatu 
oraz dyrektorzy konstancińskich szkół. Byli też: dyrektor szko-
ły w Brześcach, miejscy radni, emerytowani nauczyciele, kom-
batanci oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych placówek.

W świątyni poświęcono nowy sztandar, który Kazimierz 
Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna przekazał 
Tomaszowi Kuczy - dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4. Po mszy 
wszyscy przeszli do budynku szkoły, gdzie Andrzej Cieślawski 
wręczył akt nadania szkole imienia Jana Mejstera, a uczniowie 
złożyli ślubowanie. Bratanek Jana Mejstera podczas swojego 
emocjonalnego wystąpienia opowiedział o życiu swego wuja 
i jego rodziny, o ich patriotyzmie, o wartościach, które były im 
bardzo bliskie. Część artystyczną przygotowały nauczyciel-
ki - Jolanta Kornaszewska i Barbara Daniszewska. Spektakl 
ukazał najbardziej bolesne chwile w historii naszej Ojczyzny, 
szczególnie wzruszające były fragmenty listów i zapisków  
z dziennika żołnierza będącego w sowieckiej niewoli. Występ 
uświetnił chór szkolny.

Jan Mejster był nauczycielem muzyki w szkole w Słom-
czynie i żołnierzem. We wrześniu 1939 roku wziął udział  
w kampanii wrześniowej jako podporucznik 2. Pułku Ułanów.  
W 1940 roku został zamordowany w Charkowie przez 
NKWD. Pośmiertnie w 2007 roku został mianowany na 
stopień podporucznika Wojska Polskiego przez prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Wiosna
w bibliotece
Wiosna w bibliotece to zawsze czas  
wzmożonej aktywności i spotkań,  
głównie z najmłodszymi czytelnikami.  
To właśnie z myślą o nich organizowane 
są lekcje biblioteczne, spotkania z autorami  
i inne wydarzenia.

Pod koniec kwietnia w bibliotece 
przy ul. Świetlicowej miał miejsce 
finał konkursu plastycznego „Ozna-

ki wiosny” zorganizowanego wspólnie  
z Niepublicznym Przedszkolem „Akade-
mia Kubusia” w Chyliczkach. Biblioteka 
miała okazję gościć dwie grupy przed-
szkolaków, które wzięły udział w lekcji 
(połączonej ze zwiedzaniem biblioteki), 
głośnym czytaniu książek, teatrzyku mó-
wionym i zabawie plastycznej. Całości to-
warzyszyła wystawa prac konkursowych, 
które przez dwa tygodnie można było po-
dziwiać w bibliotece. W kwietniu dobiegła 
też końca trzecia tura kursu komputerowe-
go dla dorosłych. Kurs trwał przez 14 tygo-
dni i wzięło w nim udział niemal 60 osób.

Maj obfitował w równie ciekawe wyda-
rzenia. Z okazji Dnia Bibliotekarza (8 maja) 
odbyło się spotkanie z przedszkolakami 
z Akademii Pana Adama w Konstancinie-
-Jeziornie. Dzieci wysłuchały opowiada-
nia o wiośnie oraz wspólnie stworzyły ko-
lorową papierową łąkę. W filii Skolimów  
11 maja dzieci w ramach „Spotkań z Biblio-
teką” zapoznały się  z nowościami książko-
wymi, a także obejrzały inscenizację bajki 
braci Grimm „Kot w butach”. Filia Słom-
czyn oraz filia Skolimów z kolei zaprosiły 
najmłodszych 14 maja na dwa spotkania  
z muzykiem, psychoterapeutą i autorem 
książek Tomaszem Szwedem.  Starsze dzieci 
- z drugiej klasy z Zespołu Szkół nr 3 w Kon-
stancinie-Jeziornie, poznały historię pisma  
i książki oraz wzięły udział w quizie wiedzy, 
który odbył się 15 maja w bibliotece głównej.

18 maja można bylo wziąć udział w spotka-
niu autorskim Wioletty Piaseckiej. Tego też dnia 
sześcio- i siedmiolatki z Zespołu Szkół Integra-
cyjnych nr 5 miały okazję po raz pierwszy poznać 
i zwiedzić bibliotekę, a także stworzyć własną 
książkę. Ilustrowany album powstały z prac ma-
luchów ozdobił dziecięcy kącik konstancińskiej 
biblioteki.

Przypominamy też, że w bibliotece działają 
dwa kluby dyskusyjne: książkowy i fantastyczny.

Niebawem Dni Konstancina, na których biblio-
teka także będzie widoczna. Nie zabraknie atrak-
cji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
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Opieka dla dzieci podczas wakacji
Na początku czerwca ruszają zapisy 
do gminnych przedszkoli, które 
będą dyżurowały w czasie wakacje. 

W wybrane miesiące otwar-
te będą także gminny żło-

bek oraz świetlice środowiskowe. 
Sprawdź, gdzie w lipcu i w sierpniu 
opiekę znajdzie twoje dziecko. 

Dyżury przedszkoli:
n od 1 do 14 lipca Gminne Przed-
szkole nr 4 z oddziałami integracyj-
nymi “Leśna Chatka” przy ul. Wa-
reckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie 
(tel. 22-756-32-01)
n od 15 do 28 lipca Gminne Przed-
szkole nr 1 przy ul. Oborskiej 2  
w Konstancinie-Jeziornie (tel. 22-
756-41-66)
n od 29 lipca do 11 sierpnia Gminne 
Przedszkole nr 5 w Oborach (nr 22) 
(tel. 22-754-16-43)

Zapisy na dyżury odbywają się 
od 1 do 15 czerwca w wybranym 
przedszkolu.
Dyżur oddziału przedszkolnego:

Przez cały lipiec dyżur pełni od-
dział przedszkolny w Zespole Szkół 
Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkol-
nej 7 w Konstancinie-Jeziornie (tel. 
22-756-43-07). Zapisy w sekretaria-
cie szkoły. 
Dyżur Gminnego Żłobka nr 1:

Gminny Żłobek nr 1 przy ul. Ja-
worskiego 3 w Konstancinie-Jezior-
nie (tel. 22-754-39-39) czynny bę-
dzie tylko w lipcu. 
Dyżury świetlic  
środowiskowych:

W lipcu dyżur pełni Świetlica 
Środowiskowa przy ul. Sobieskiego 
6A. Natomiast w sierpniu - Świetlica 
Środowiskowa przy ul. Jaworskie-
go 24. Placówki w tych miesiącach 
czynne będą w godz. 8.00-13.00.

Półkolonie
Od 29 czerwca do 10 lipca półko-

lonie dla dzieci organizuje Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Opaczy (tel. 22-
754-28-72). Zajęcia będą prowadzo-
ne od godz. 8.00 do godz. 17.00.

Konstancińska Karta Mieszkańca
KORZYSTAJ ZE ZNIŻEK PRZYGOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ I NASZYCH PARTNERÓW

Szczegółowe informacje o KKM można znaleźć na www.konstancinjeziorna.pl

dopłata  
do okresowych  

biletów ZTM   
w ramach programu 

Warszawa +

10% 
tańsze 

okresowe bilety  
na linie „L”

10% 
opłaty za

Gminny Żłobek
z wyłączeniem wyżywienia

10% 
zajęcia i imprezy 

płatne
 

10% 
zajęcia i imprezy 

płatne
 

ul. Piłsudskiego 26, Konstancin-Jeziorna 

Napoje, posiłki, imprezy  
zorganizowane: 10% rabatu  

ul. Wierzejewskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
bilet normalny do tężni solankowej  
w Parku Zdrojowym: 10% rabatu  

ul. Pocztowa 15 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Usługa hotelowa : 10% rabatu  
Usługa gastronomiczna: 10% rabatu  

Niepubliczne Przedszkole  
„Skrzatka Oczatka”

ul. Fabryczna 14, 05-520 Konstancin-Jeziorna

opłata wpisowa – 25% zniżki, czesne przy pobycie dziecka 
w przedszkolu powyżej 6 godzin – 10% zniżki, opłata 

wpisową na drugie dziecko – 50% zniżki i każde kolejne 
dziecko uczęszczające do przedszkola - 100% zniżki

ul. Jaworskiego 3, 
Konstancin-Jeziorna

25% rabatu 
na prowadzenie 
spraw sądowych
ul. Piłsudskiego 11, 
Konstancin-Jeziorna

nowaTAXI
tel. 888-799-997
15% rabatu na kurs

30% rabatu na zakup  
i usługi kurierskie

ul. Pułaskiego 20 f,  Konstancin-Jeziorna 

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

l 12 wejść/1 msc.

 Piłsudskiego 38, Konstancin-Jeziorna

10 % rabatu na zakup ziół i 
produktów naturalnych

  ul. Warszawska 48, Konstancin-Jeziorna

15 % rabatu na każdą usługę 
serwisową

Noce i Dnie
Hotel & Restauracja

ul. Pułaskiego 20 f,  Konstancin-Jeziorna 

 usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków, wnętrz i krajobrazu  –  rabat 10%

usługi w zakresie wykonywania opinii oraz eksper-
tyz mykologiczno-budowlanych – rabat 15%
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17 kwietnia w Zespole Szkół nr 3  
w Konstancinie-Jeziornie odbyło się 
spotkanie z „Królową Mleka”. 

Realizacja projektu rozpoczęła 
się wiosną 2013 r. W spotkaniu 

więły udział czwarte i piąte klasy, a 
poprowadziła je Dorota Goliszew-
ska – manager projektu. Pierwszą 
część obejmowała zajęcia eduka-
cyjne, z których dzieci dowiedzia-
ły się m.in.: jakich wartościowych 
składników odżywczych dostarcza 
mleko, nauczyły się rozpoznawać 
różne przetwory mleczne i poznały 
najbardziej znane rasy krów. Z kolei 
o historii przetwórstwa mleczar-
skiego opowiadał Dariusz Jaroszek, 
przedstawiciel organizatora Pro-
jektu Królowa Mleka z Nathusius 
Investments Sp. z o.o.  Uczniowie 
zobaczyli różne narzędzia oraz urzą-
dzenia wykorzystywane dawniej do 
wyrabiania sera, masła i maślanki. 
Druga część spotkania to konkurs, w 
którym wzięły udział wszystkie kla-
sy, a reprezentowali je liderzy. Quiz 
był sprawdzianem wiedzy wyniesio-
nej ze spotkania z „Królową Mleka”. 
I miejsce zdobyła klasa V „a”, która 
w nagrodę otrzymała wycieczkę do 
Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie. Spotkanie z „Królową Mleka” 
dostarczyło dzieciom wielu rados-
nych wrażeń i dużo śmiechu.

Spotkanie  
z Królową Mleka

1 czerwca rozpoczyna się głosowanie na „Drzewo Roku”.  
Przypomnijmy, w konkursie Klubu Gaja bierze udział „magiczna” 

jabłoń Wandy Morawskiej z Konstancina-Jeziorny. 

Aby móc zagłosować, trzeba wejść na stronę inter-
netową konkursu. Pod adresem: drzeworoku.pl 
znajdziemy specjalny formularz. Po wyszukaniu 

na liście jabłoni pani Wandy, wpisujemy w odpowied-
nie okienko swój adres mailowy i gotowe. W naszej 
skrzynce pocztowej powinna pojawić się wiadomość 
z linkiem - dopiero kiedy na niego klikniemy, głos bę-
dzie ważny. Zabawa trwa do końca miesiąca. O tytuł 
walczy 16 drzew, a wśród nich 67-letnia jabłoń Wan-
dy Morawskiej. Drzewo ma dla mieszkanki Konstan-
cina-Jeziorny ogromną wartość sentymentalną, gdyż 
zostało zasadzona przez jej rodziców. Wyróżnia się 

majestatycznym kształtem korony, wzbudzając zain-
teresowanie i zachwyt przechodniów. 

Rozstrzygnięto otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicz-
nych w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecz-
nym w gminie Konstancin-Jeziorna. 
Łączna wysokość przyznanych 
dotacji to ponad 112 tys. zł.

Gmina Konstancin-Jeziorna wes-
prze cztery zadania, które zre-

alizują: Towarzystwo „Nasze Szwe-
derowo” z Bydgoszczy, Parafia 
Rzymsko-Katolicka św. Zygmunta 

ze Słomczyna, Stowarzyszenie Osób 
Upośledzonych Umysłowo lub Fizycz-
nie „Dobra Wola” z Nowej Iwicznej 
oraz Fundacja „Terapeuci dla Rodzi-
ny” z Krupiej Wólki. 

Wysokość przyznanych dotacji 
wynosi łącznie 112,2 tys. zł. Naj-
większa kwota (ponad 79 tys. zł) zo-
stanie przeznaczona na organizację 
wypoczynku wakacyjnego dla dzie-
ci z rodzin ubogich i zagrożonych 
patologią.

Wyniki konkursu ofert

Rusza głosowanie na Drzewo Roku

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Proponowa-
na wysokość 
dotacji w (zł)

1. Towarzystwo „Na-
sze Szwederowo” 
Bydgoszcz

Wypoczynek wakacyjny z programem 
profilaktyczno-wychowawczym dla dzie-
ci z rodzin ubogich i zagrożonych patolo-
gią z terenu Gminy Konstancin – Jeziorna

79 200

środki w budżecie: 80 000

2. Parafia Rzymsko-Ka-
tolicka św. Zygmun-
ta, Słomczyn

Przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Konstancin-Jeziorna zapo-
biegające alkoholizmowi i innym patolo-
giom

16 000

3. S t o w a r z y s z e n i e 
Osób Upośledzo-
nych Umysłowo lub 
Fizycznie „Dobra 
Wola” Nowa Iwiczna

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, i tera-
peutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin 
ubogich zagrożonych patologią z terenu 
gminy Konstancin-Jeziorna.

13 000

4. Fundacja „Terapeuci 
dla Rodziny” Krupia 
Wólka

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i tera-
peutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin 
ubogich zagrożonych patologią z terenu 
gminy Konstancin-Jeziorna

4 000

środki w budżecie: 40 000

fot. Klub Gaja/Tomek Pikuła
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Z Barcelony 
do Słomczyna
Uczniowie z Zespołu Szkół nr 4  
w Słomczynie zacieśniają więzi  
z rówieśnikami z Hiszpanii.  
Pod koniec kwietnia odwiedzili 
swoich kolegów z Escola Pia Sarrià-
Calassanç, a w maju goście z Barce-
lony zawitali do naszej gminy.

Szkoła w Słomczynie już od kil-
kunastu lat uczestniczy w mię-
dzynarodowych wymianach 

uczniowskich. Dzieci regularnie 
odwiedzają i poznają obyczaje swo-
ich rówieśników z Włoch, Finlandii, 
Francji, Holandii, a ostatnio nawet  
z Hiszpanii.

Pod koniec kwietnia dziewiętna-
ście osób z klasy V i VI szkoły podsta-
wowej spędziło tydzień w Barcelo-
nie. Uczniowie odwiedzili swoich ko-

legów z Escola Pia Sarrià-Calassanç. 
Program wycieczki obfitował  
w liczne atrakcje. Uczestnicy wymia-
ny zwiedzili wiele zabytków, wśród 
których nie mogło zabraknąć m.in.: 
Sagrady Familii, muzeum Antoniego 
Gaudiego czy dzielnicy gotyckiej. Nie 
obyło się bez kąpieli w morzu. Była 
też okazja, by podziwiać krajobraz 
śródziemnomorski, a także skoszto-
wać hiszpańskiej kuchni.

Klika tygodni później, na początku 
maja, do gminy Konstancin-Jeziorna 
z rewizytą zawitali goście z Barcelo-
ny. Katalończycy zwiedzili m.in. Park 
Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie, 

Pałac w Wilanowie, fabrykę E. We-
dla, Park Łazienkowski, warszawską 
starówkę. Byli też w Centrum Nauki 
Kopernik i planetarium. Z polskimi 
i hiszpańskimi uczniami spotkały 
się też władze gminy - burmistrz 
Kazimierz Jańczuk i jego zastępca - 
Ryszard Machałek, którzy wręczyli 
wszystkim drobne upominki. Nie za-
pomniano o pamiątkowym zdjęciu.

Wymiany szkolne w „czwórce” 
organizowane są przez Clair Pater, 
nauczycielkę języka angielskiego.  
W tym roku uczniami opiekowały się 
Aneta Pokorska i Monika Zwierzyń-
ska.

Zapraszamy na Dni Konstancina!
13 i 14 czerwca hucznie będziemy 
świętować Dni Konstancina.  
Tym razem w Parku Zdrojowym  
piknikujemy w klimacie szalonych 
lat dwudziestych i trzydziestych. 
Dla nikogo nie zabraknie atrakcji. 
Parada retro, koncerty, wystawy, 
konkursy, dancing i loty balonem 
 – to tylko niektóre z nich. 

Dni Konstancina w magicz-
ny sposób przeniosą nas do 
czasów, kiedy po Konstan-

cinie-Jeziornie spacerowały damy  
w przepięknych sukniach i niesa-
mowitych kapeluszach, a  dżen-
telmeni zachwycali  idealnie skro-
jonymi garniturami. Przez dwa 
świąteczne dni czeka nas mnóstwo 
atrakcji. 13 czerwca w amfiteatrze 
zaprezentują się lokalne zespoły 
artystyczne oraz uczniowie kon-
stancińskich szkół, po których za-
gra zespół Old Stars, a wieczorem 
na scenie pojawi się gwiazda. W 
tym roku wystąpi Kasia Kowalska, 
jedna z najpopularniejszych pol-
skich wokalistek. Każda jej płyta 
to wielkie wydarzenie na rynku 
muzycznym. Początek koncertu o 
godz. 20.00. W Hugonówce będzie 
można obejrzeć spektakl „Porzecz-

kowe wino” w reżyserii Ewy Cie-
lesz. W Parku Zdrojowym zostaną 
rozegrane turnieje piłki plażowej 
i speed badmintona, znajdzie się 
też miasteczko sprawnościowe dla 
najmłodszych.  Drugi dzień świę-
towania (14 czerwca) rozpocznie-
my tradycyjnie od Parady Retro 
i prezentacji zabytkowych samo-
chodów. Na deskach amfiteatru 
zaprezentuje się, doskonale znana 
mieszkańcom Konstancina-Jezior-
ny grupa AB OVO. O godz. 20.00 
czeka nas porywająca muzyka, 
taniec, śpiew, 200 barwnych ko-
stiumów, pióra, fraki, suknie, czyli 
musicalowo-rewiowe widowisko 
Teatru Broadway. Usłyszymy naj-
większe hity musicalowe i prze-

boje filmowe klasyki światowej 
od lat 20. do 40. Przez cały dzień  
w Parku Zdrojowym, w myśl zasa-
dy „dla każdego coś miłego”: anima-
cje, zabawy i warsztaty dla dzieci, a 
dla dorosłych turniej tenisowy Re-
tro Cup, wystawa fotografii „Detal  
w architekturze” oraz plenerowe 
kasyno. Dla odważnych – loty balo-
nem. Przy Hugonówce dla wszyst-
kich dancing z muzyką na żywo. 
Wśród granych tu melodii znajdzie 
się też coś dla miłośników tanga. 
Szczegółowy program Dni Kon-
stancina znajdą państwo już wkrót-
ce na stronach internetowych:  
www.konstancinskidomkultury.pl 
oraz www.konstancinjeziorna.pl. 

Konstanciński Dom Kultury

Musicalowa gala Teatru Broadway,  
14 czerwca godz. 20

Koncert Kasi Kowalskiej,  
13 czerwca godz. 20
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14 czerwca Konstanciński Dom  
Kultury zaprasza na spacery  
z przewodnikiem.  Będzie to 
inauguracja szlaków turystycznych 
opisanych w przewodniku 
stanowiącym część projektu  
„Kalejdoskop Konstancina”. 

Po urokliwych zakamarkach 
naszego miasta, w poszukiwa-

niu historii oraz śladami pisarzy, 
malarzy, architektów, a także po 
przyrodniczych ścieżkach opro-
wadzą państwa autorzy tras. Roz-
poczynamy o godz. 14.00. Zbiórka 
w KDK  Hugonówka przy ul. Mo-
stowa 15. 

Projekt „Kalejdoskop Kon-
stancina” jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowie-
ckiego 2007-2013.

Spacery
z przewodnikiem

Blisko 150 osób wzięło udział w pią-
tym jubileuszowym Rajdzie Papie-
ski, który zorganizowano 9 maja w 
Konstancinie-Jeziornie. Przegranych 
nie było, każdy uczestnik imprezy 
otrzymał upominek. 

Pamiętam, więc idę – to hasło od 
pięciu lat przyświeca uczestni-
kom Rajdu Papieskiego orga-

nizowanego przez parafię św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Konstancinie-Je-
ziornie, we współpracy ze Szkolnym 
Kołem Turystycznym „Traper” dzia-
łającym przy zespołach szkół nr 2 
i 3. W tym roku na starcie stanęło 
prawie 150 osób. Zawodnicy wal-
czyli w trzech kategoriach: rodziny, 
szkoły podstawowe i open. Każda 

z drużyn otrzyma pakiet z zada-
niami. Ich wykonanie honorowane 
było punktami. Wszyscy ukończy-
li rajd, choć nie było to łatwe. Na 
mecie uczestnicy otrzymali gorącą 
grochówkę i słodki poczęstunek. 
Wręczono też nagrody ufundowa-
ne przez parafię św. Józefa oraz 
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-
-Jeziorna. Trasę rajdu zabezpiecza-
ło prawie 40 wolontariuszy. Byli to 
uczniowie i nauczyciele. – W imieniu 
swoim oraz  organizatorów ser-
decznie dziękuje sponsorom oraz 
mieszkańcom za aktywny udział w 
rajdzie zorganizowanym dla upa-
miętnienia św. Jana Pawła II – mówi 
ks. Bogdan Przegaliński, proboszcz 
parafii św. Józefa.

Rajd w hołdzie papieżowi 

Flisacki festiwal za nami
Kolejna edycja Flis Festiwalu  
za nami. Do Gassów  
koło Konstancina-Jeziorny  
ponownie zawitali miłośnicy Wisły 
i kultur nadrzecznych. 

W tym roku festiwal trwał 
trzy dni. Zainaugurowały 
go 8 maja warsztaty gi-

nących zawodów. Na zajęciach dla 
uczniów swój archaiczny kunszt 
zaprezentowali m.in. szkutnicy, po-
wroźnicy, smolarze i wikliniarze. 
Ale to był dopiero przedsmak tego, 
co czekało nas kolejnego dnia. 9 
maja do Gassów przypłynęło blisko 
40 malowniczych tradycyjnych jed-
nostek służących żegludze rzecznej. 
Były wśród nich m.in. 12-metrowe 
galary - „Św. Elżbieta” i „Św. Barba-
ra”, łodzie nieszawki z Ciechocinka, 
a także szkuta „Wanda” z Wielunia 
oraz łódź „Żakówka” z Narodowego 
Muzeum Morskiego. Imprezie towa-

rzyszył jarmark. Festiwalowa scena 
rozbrzmiewała muzyką w wyko-
naniu ludowych zespołów - Powsi-
nianie, Oryle z Urzecza, Łurzycanki  
i Kapela Niwińskich. Gwiazdą wie-
czoru była Joanna Słowińska z ze-
społem. Dzień zakończył FlisLajt, 
czyli parada oświetlonych łodzi.

10 maja flisacy rozpoczęli od 
polowej mszy św. Kontynuowa-

ne były też warsztaty ginących 
zawodów i prelekcje. „Za wałem” 
wystąpiły zespoły: Wólkowian-
ki, Urzeczeni, Kalwarki, Sołtysi i 
Kądziołeczka. Imprezę zakończył 
IV Łurzycki Bieg Tradycyjnych Ża-
glowców Wiślanych z Gassów do 
Warszawy. Kolejna taka impreza 
za rok.
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15

7 czerwca, godz. 10.00 – Grand Prix Tenisa 
Stołowego, GOSiR, 5 zł dzieci / 10 zł dorośli 
uczestnicy

19 czerwca, godz. 12.00 – Gala Sportu Szkolne-
go, GOSiR, bezpłatnie

20 czerwca, godz. 9.00 – Mini Konstancin CUP 
Turniej Piłki Nożnej dla dzieci, GOSiR, bezpłat-
nie

20 czerwca, godz. 10.00 – Grand Prix Badminto-
na, GOSiR 5 zł dzieci / 10 zł dorośli uczestnicy 

21 czerwca, godz. 10.00 – Turniej Szachów GO-
SiR, 5 zł dzieci

21 czerwca, godz. 14.00 – Konstancińska Liga Siat-
kówki GOSiR, 50 zł młodzież/ 100 zł dorośli

29 czerwca, godz. 9.00 – Lato w Mieście, GOSiR

 BĘDZIE się działo

ul. Mostowa 15, Hugonówka

2 czerwca, godz. 19.00 Alosza Awdiejew- re-
jestracja telewizyjna koncertu. Bilety w 
cenie 50 zł do nabycia w kasie KDK.

2 czerwca, godz. 19.00 Konstanciński Klub 
Filmowy, KDK, wstęp wolny. Informacje o po-
szczególnych tytułach można uzyskać: bezpośrednio w 
Hugonówce, pod numerem telefonu : 22 484 20 20, pod 
adresem: biuro@konstancinskidomkultury.pl

3 czerwca, godz. 19.00 Klub fotograficzny F8 
zaprasza wszystkich miłośników foto-
grafii na spotkanie, KDK, wstęp wolny

5 czerwca, godz. 20.00 Wieczór filmowy, 
KDK,wstęp wolny. Informacje o poszczególnych 
tytułach można uzyskać: bezpośrednio w Hugonówce, 
pod numerem telefonu : 22 484 20 20, pod adresem: biu-
ro@konstancinskidomkultury.pl

7 czerwca, godz.12.00 Festyn Rodzinny w Par-
ku Zdrojowym, wstęp wolny, Amfiteatr 
Park Zdrojowy

10 czerwca, godz. 18.00 Akademia Pozytyw-
nego Myślenia,KDK, wstęp 18 zł

11 czerwca, godz. 19.00 Klub Podróżnika- 
LONG WALK PLUS EXPEDITION/DŁUGI 
MARSZ DO WOLNOŚCI, JAKUCK - KAL-
KUTA 1941-2010, KDK, wstęp wolny

13-14 czerwca  DNI KONSTANCINA
18 czerwca, godz. 19.00 Sokrates Cafe-Ot-

warty Filozoficzny Klub Dyskusyjny, KDK, 
wstęp wolny

19 czerwca, godz. 20.00 Wieczór filmowy, 
KDK, wstęp wolny. Informacje o poszczególnych 
tytułach można uzyskać: bezpośrednio w Hugonówce, 
pod numerem telefonu : 22 484 20 20, pod adresem: biu-
ro@konstancinskidomkultury.pl

20 cczerwca, godz. 16.00 Wianki nad Wisłą, 
Gassy

21 czerwca godz.16.00 Youth Concert ,wstęp 
wolny, Amfiteatr, Park Zdrojowy

25 czerwca, godz. 18.00 Akademia Pozytyw-
nego Myślenia, KDK, wstęp 18 zł

25 czerwca, godz. 18.00 Dyskusyjny Klub 
Książki, KDK, wstęp wolny

28 czerwca, godz. 16.00 Koncert Letni Musica 
da Camera, wstęp wolny, Amfiteatr Park 
Zdrojowy

Zespół Szkół nr 2  
w Konstancinie-Jeziornie 
już po raz trzeci był  
organizatorem 
Gminnego Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej pod 
patronatem burmistrza 
gminy.

W tym roku ucznio-
wie rywalizowali 

5 i 6 maja. Ich występy 
oceniali: Magdalena Go-
łębiowska – kierownik 
Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Zdrowia konstancińskiego ma-
gistratu; Małgorzata Szanduła – dy-
rektor Szkoły Muzycznej w Konstan-
cinie-Jeziornie oraz muzyk Joachim 
Łuczak. Jury, jak przyznaje, miało 
twardy orzech do zgryzienia. Poziom 
artystyczny uczestników konkursu 
był bardzo wyrównany i wysoki. Na-
grody przyznano w czterech katego-
riach. Spośród solistek najlepiej wy-

padły: Marta Szczepańska ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Słomczynie 
oraz Wiktoria Syskowska z konstan-
cińskiej „trójki”. W kategorii zespoły 
pierwsze miejsca przypadło repre-
zentantom Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz ex aequo Gimnazjum nr 4  
i Gimnazjum nr 3. Więcej informacji 
na www.konstancinjeziorna.pl.

Na patriotyczną nutę

Bieg odbędzie się 14 czerwca. Wy-
darzenie ma upamiętnić tragicznie 
zmarłego w katastrofie smoleńskiej 
mieszkańca Konstancina-Jeziorny, 
prezesa Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego i Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki – Piotra Nurowskiego.  

Bieg będzie prowadzić ulicami 
Konstancina-Jeziorny. Impreza 
rozpocznie się o godzinie 10.00 

w Parku Zdrojowym. Organizatorzy 
zapewniają profesjonalny pomiar 
czasu, punkty z wodą, a po biegu 
posiłek regeneracyjny.  Trasa posia-
da atest Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Przewidzianych zostało aż 
sześć kategorii wiekowych oraz ka-
tegoria open dla mieszkańców Kon-
stancina-Jeziorny i specjalna katego-
ria dla olimpijczyków, którzy uświet-
nią swoją obecnością tę imprezę. Na 
najlepszych czekają puchary i drew-
niane medale, a dla zawodnika, który 
uzyska najlepszy czas przewidziana 
jest specjalna nagroda – wieczne pió-
ro przekazane przez byłego prezy-
denta Aleksandra Kwaśniewskiego. 

Imprezę wspierają znani i lubiani 
sportowcy: Adam Małysz, który zgo-
dził się zostać pilotem biegu, Jacek 

Wszoła – olimpijczyk skoku wzwyż 
oraz pięściarz Krzysztof Kosedow-
ski. Bieg nie tylko wspierany jest 
przez sportowców, lecz także orga-
nizowany przez ludzi związanych ze 
sportem. Jednym ze współorganiza-
torów jest Marian Woronin – polski 
lekkoatleta, sprinter, srebrny meda-
lista olimpijski. Współpomysłodaw-
cą zaś Andrzej Majkowski – dyplo-
mata i działacz olimpijski. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu 
– wystarczy do 11 czerwca zareje-
strować się na stronie www.bieg-
konstancin.pl. Pakiet startowy to 
tylko 40 złotych, a każdy uczestnik 
otrzyma koszulkę technologiczną 
oraz gadżety od sponsorów. I Bieg 
Konstanciński im. Piotra Nurow-
skiego organizowany jest pod ho-
norowym  patronatem Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego oraz Bur-
mistrza Konstancina-Jeziorny Kazi-
mierza Jańczuka oraz patronatem 
medialnym telewizji Polsat, portalu 
Rp.pl, I Programu Polskiego Radia, 
a także Przeglądu Piaseczyńskiego. 

Więcej informacji o biegu na: 
biegkonstancin.pl, facebook.com/
biegkonstancin

Bieg im. Piotra Nurowskiego
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organizatorzy

partnerzy

  

Atrakcje
Kasyno

Nieme kino
Kajaki 

Konstancin Retro Cup - turniej tenisowy
Aleja artystyczna 

Wystawy 
Konkursy  

Warsztaty artystyczne
Loty balonem 

Turniej piłki plażowej  
Pokaz mody retro

Dancing przy Hugonówce
Gry i zabawy retro

patronat medialny

 

szczegóły na www.konstancinskidomkultury.pl

Koncert 
Sobota, godz. 20:00, Amfiteatr

Musicalowa Gala 
Niedziela godz. 20:00, Amfiteatr

Niedziela, godz. 13:30, Stara Papiernia 


