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Radni podziękowali i złożyli życzenia sekretarz gminy Irenie Krasnopolskiej, 
z okazji jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna. Fot. G. Żurawski

XXII sesja Rady Miejskiej

W sprawie finansów gminy, 
 radni podjęli uchwały:

n w sprawie zmian uchwały bu-
dżetowej na rok 2016 (uchwała nr 
334/VII/22/2016)
n w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kon-
stancin-Jeziorna na lata 2016-2019 
(uchwała nr 336/VII/22/2016)
n o zmianie uchwały Rady Miej-
skiej Konstancin-Jeziorna nr 119/
VI/14/2011 w sprawie opłaty 
prolongacyjnej (uchwała nr 337/
VII/22/2016)
n w sprawie określenia zasad 
i trybu udzielania dotacji celowej 
na dofinansowanie z budżetu Gmi-
ny Konstancin-Jeziorna przedsię-
wzięć z zakresu ochrony środowi-
ska, obejmujących modernizację 
systemów ogrzewania w budyn-
kach i lokalach mieszkalnych na 
korzystniejsze z punktu widzenia 
kryterium sprawności energetycz-
nej oraz kryterium ekologicznego 
(uchwała nr 338/VII/22/2016)
n o zmianie uchwały nr 438/
VI/36/2013 Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna z dnia 12 wrze-
śnia 2013 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 
w publicznych przedszkolach i od-
działach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Konstancin-Je-
ziorna w czasie przekraczającym 
wymiar bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki (uchwała nr 
339/VII/22/2016)

Zgoda na ustanowienie przez 
gminę służebności przesyłu:

n na rzecz Polskiej Spółki Gazow 

7 września odbyła się pierwsza, 
powakacyjna sesja Rady Miej-
skiej, podczas której radni przy-
jęli 27 uchwał. Podziękowali 
i złożyli życzenia sekretarz 
gminy Irenie Krasnopolskiej, 
z okazji jubileuszu 50-lecia roz-
poczęcia pracy w Urzędzie Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna.

nictwa Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w War-
szawie, na działce ewidencyjnej 
numer 15/8 w obrębie 0003 Ci-
szyca, gmina Konstancin-Jeziorna 
(uchwała nr 343/VII/22/2016)
n na rzecz PGE Dystrybucja Spół-
ka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 
na działce ewidencyjnej numer 
440/1 w obrębie 0014 Łęg (uchwa-
ła nr 344/VII/22/2016)
n na rzecz Polskiej Spółki Gazow-
nictwa Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w War-
szawie, na działce ewidencyjnej 
numer 141/5 z obrębu 03-15, po-
łożonej w Konstancinie-Jeziornie 
(uchwała nr 345/VII/22/2016)

Gminne nieruchomości są 
przedmiotem nast. uchwał:

n w sprawie nabycia do zasobu 
nieruchomości gminy prawa wła-
sności nieruchomości gruntowej 
położonej w Konstancinie-Jezior-
nie oznaczonej w ewidencji grun-
tów i budynków jako działka ewi-
dencyjna numer 31/1 z obrębu 03-
28 (uchwała nr 346/VII/22/2016) 
n w sprawie nabycia do zaso-
bu nieruchomości gminy prawa 
własności nieruchomości grun-
towych położonych w Czarnowie 
oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków jako działki ewiden-
cyjne numer 149/10 i 150/14 z ob-

rębu 0004 Czarnów (uchwała 347/
VII/22/2016)
n w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od opła-
ty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości po-
łożonej w Konstancinie-Jeziornie 
przy ulicy Wiejskiej 4 (dz. ew. 80 
z obr. 03-01) (uchwała nr 348/
VII/22/2016)
n w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości po-
łożonej w Konstancinie-Jeziornie 
przy ulicy Kościelnej 33 (dz. ew. 
77 z obr. 03-19) (uchwała nr 349/
VII/22/2016)
n w sprawie nabycia do zasobu 
nieruchomości gminy prawa wła-
sności nieruchomości gruntowych 
położonych w liniach rozgrani-
czających ulicy Żwirowej w Par-
celi (uchwała nr 350/VII/22/2016) 
n w sprawie nabycia do zaso-
bu nieruchomości gminy prawa 
własności nieruchomości grunto-
wych położonych w Turowicach 
oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków jako działki ewiden-
cyjne numer 26/2, 26/4, 26/7, 26/9, 
26/11 114/2, 114/3, 114/4 z obrębu 
0022 Turowice (uchwała nr 351/ 
VII/22/2016)
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n w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości 
przy ulicy Wilanowskiej w Kon-
stancinie-Jeziornie stanowiącej 
część działki ewidencyjnej numer 
98/15 z obrębu 03-12 (uchwała nr 
352/VII/22/2016)
n w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości 
przy ulicy Wilanowskiej w Kon-
stancinie-Jeziornie stanowiącej 
część działki ewidencyjnej numer 
78 z obrębu 03-12 (uchwała 353/
VII/22/2016)
n w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości 
przy ulicy Bielawskiej w Konstan-
cinie-Jeziornie stanowiącej część 
działek ewidencyjnych numer 22 
i 120 z obrębu 01-24 (uchwała nr 
354/VII/22/2016)
n w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego sołectwa Czarnów - rejon ul. 
Wypoczynkowej (uchwała nr 355/
VII/22/2016)
n w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
działki o nr ew. 12 z obrębu 03-08 
w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
nr 356/VII/22/2016)
n w sprawie zmiany uchwały nr 
67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna z dnia 29 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu Kawęczyna za-
chodniego, zmienionej uchwałą nr 
345/IV/21/2005 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 25 
kwietnia 2005 r. (uchwała nr 357/
VII/22/2016)
n w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla miasta Konstancin-Je-
ziorna - rejon ul. Świetlicowej 
(uchwała nr 358/VII/22/2016) 
n w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Czerni-
dła (uchwała nr 359/VII/22/2016) 
n w sprawie uchylenia Uchwały 
nr 321/VII/21/2016 Rady Miej-
skiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 
czerwca 2016 r. w sprawie zmia-
ny uchwały nr 199/VI/21/2012 
Rady Miejskiej Konstancja-Jeziorna 

z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru 
północno-zachodniej części miasta 
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 
360/VII/22/2016)

Inne przyjęte podczas 
tej sesji uchwały:

n w sprawie deklaracji przystą-
pienia do wspólnej realizacji z Po-
wiatem Piaseczyńskim zadania in-
westycyjnego pod nazwą „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2811W 
(ul. Warecka) - na odcinkach od 
km 2+940,00 do km 3+760,00 oraz 
od km 0+271,30 do km 1+180,00”, 
planowanej do realizacji w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019” (uchwała nr 
335/VII/22/2016)
n w sprawie przyjęcia do realiza-
cji programu polityki zdrowotnej 
„W zdrowiu ku dorosłości - eduka-
cja młodzieży szkolnej oraz popra-
wa jakości życia w zakresie kształ-
towania prozdrowotnych nawy-
ków poprzez promocję aktywności 
fizycznej, zasad zdrowego stylu ży-
cia i zbilansowanej diety” (uchwała 
nr 340/VII/22/2016)
n w sprawie zawarcia Porozumie-
nia Międzygminnego z Gminą Góra 
Kalwaria, dotyczącego powierze-
nia przez Gminę Konstancin-Jezior-
na Gminie Góra Kalwaria części za-
dań związanych z lokalnym trans-
portem zbiorowym na terenie gmi-
ny (uchwała nr 341/VII/22/2016)
n w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej Konstancin-Jezior-
na nr 411/VI/133/2013 z dnia 15 
maja 2013 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządza-
jącym jest Gmina Konstancin-Je-
ziorna oraz warunków i zasad ko-
rzystania z tych obiektów (uchwała 
nr 342/VII/22/2016)
n w sprawie zmiany w uchwale 
nr 184/VII/14/2015 z dnia 18 li-
stopada 2015 r. (uchwała nr 361/
VII/22/2016)

Kolejna sesja Rady Miejskiej 
odbędzie się 26 października 

o godz. 10.00, w sali posiedzeń 
przy ul. Świetlicowej 1.

Gmina nadal inwestuje w popra-
wę infrastruktury wodociągowej. 
Pod koniec sierpnia zakończono 
i odebrano roboty związane z bu-
dową stacji uzdatniania wody przy  
ul. Wareckiej 22. Inwestycję zreali-
zowało konsorcjum  firm, w skła-
dzie: Przedsiębiorstwo Budownic-
twa i Instalacji ABT Sp. z o.o. oraz 
ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy z Często-
chowy.

Stacja po modernizacji 
W ramach prac modernizacyjnych 
stacji wykonano m.in.: nowy ciąg 
technologiczny uzdatniania wody 
i obiegu wód popłucznych, a także 
rezerwowe źródło zasilania stacji. 
Wybudowano również nowy bu-
dynek techniczny z dyspozytor-
nią i zapleczem socjalnym, a do-
tychczas istniejące obiekty stacji 
zostały odnowione i zmodernizo-
wane. Wykonano drugi zbiornik 
retencyjny oraz drogi dojazdowe, 
a całość została ogrodzona. Dzięki 
inwestycji zwiększono wydajność 
stacji ze 140 m³/h do 210 m³/h. 
Prace modernizacyjne i budowla-
ne trwały ponad dwa lata.  Koszt 
całego przedsięwzięcia wyniósł 
7 201 695 zł, a inwestycja została 
dofinansowana przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie w formie pożyczki w kwocie  
1 506 380,00 zł.

Nowa stacja 
uzdatniania 
wody
Zakończyła się modernizacja sta-
cji uzdatniania wody przy ul. Wa-
reckiej 22 w Konstancinie-Jezior-
nie. Inwestycja o wartości ponad 
7,2 mln złotych zwiększyła wydaj-
ność stacji aż o 50%.
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BUDŻET OBYWATELSKI  
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2017 ROK

ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI

Komisja przeprowadzająca procedurę kształtowania budżetu obywatelskiego gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017, podała listy wniosków 
do realizacji. Z budżetu gminy na rok 2017 realizowanych będzie 10 zadań o charakterze inwestycyjnym na kwotę 617 650 zł, oraz 12 zadań 
o charakterze pozostałych na kwotę 363 164 zł. 

W przeprowadzonym w dniach 1 – 15 września głosowaniu wzięło udział 1 939 mieszkańców naszej gminy, z czego ważnych kart do głosowania oddano 1 839 zaś 
nieważnych 100. Komisja, na podstawie ilości głosów oddanych na poszczególne zadania oraz przeniesień środków dokonanych na mocy Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna, zawnioskowała o przyjęcie do realizacji na rok 2017 następujących zadań:

Burmistrz wnioski Komisji zatwierdził. 
Pełna informacja o wynikach losowania i prac Komisji dostępna jest na stronie www.konstancinjeziorna.pl

Zadania inwestycyjne Zadania pozostałe

Nr 
zadania Nazwa zadania Kwota zadania 

w zł

4P Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka 
taniec) w Opaczy 28 400

5P Działalność klubu kulturalnego Drabina 46 100

16P Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla 
rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna 48 500

3P Centrum integracji społeczności lokalnej 
"Słoneczna 20" CISL 50 000

2P

Rozwijamy swoje pasje. Zajęcia z kreatywnego 
wykorzystania technologii multimedialnych 
dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w 
Słomczynie

23 360

18P Rozruszajmy Konstancin 29 800

7P Klub historyczno-patriotyczny 17 400

12P I Ty możesz uratować życie 20 104

11P Konstancin przyjazny seniorom 30 900

14P Brydż idealna gra nie tylko dla seniora 12 600

10P Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017 46 000

6P Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze 
dziedzictwo kulinarne 10 000

 razem 363 164

Nr 
zadania Nazwa zadania Kwota zadania 

w zł

11
Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej 
z uwzględnieniem wyposażenia w elementy 
siłowni plenerowej

90 000

33
Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu 
sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy 
ul. Bielawskiej 57

100 000

9 Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i 
poprawa estetyki terenu przed budynkiem 99 500

2 Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów 32 000

14 Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych 
w budynku gminnym OSP w Bielawie 60 000

22 Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci 
i młodzieży 29 800

19 Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół 
nr 5 w Konstancinie 41 000

29 Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu 
Strażaka w Czernidłach 60 000

18 Mirkowska łąka kwietna 5 750

24 Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi 
rowerowe, monitorowane 99 600

 razem 617 650

Od 1 września w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jezior-
nie można składać wnioski o świadczenia rodzinne. Zainteresowani 
mają na to czas do końca listopada.

Świadczenia rodzinne w OPS

Zasiłek rodzinny jest świadcze-
niem, które ma na celu częściowe 
pokrycie wydatków związanych 
z utrzymaniem dziecka, o które 
ubiegać mogą się rodzice dziecka, 
jeden z rodziców dziecka, opiekun 
prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a także osoba ucząca się.

Dla kogo?
Zasiłek rodzinny przysługuje na 
dzieci i młodzież: do 18 roku ży-
cia; w przypadku kontynuowa-
nia nauki w szkole, nie dłużej niż 
do ukończenia 21 roku życia; do 
24 roku życia, jeśli dziecko uczy 
się lub studiuje i legitymuje się 
orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

Dochód za 2015 r.
Jak wyjaśnia OPS, przy ustalaniu 
prawa do świadczenia rodzinne-
go brany jest pod uwagę dochód 
za rok 2015. Obecne kryterium 
to: 674 zł netto lub 764 zł netto, 
w przypadku dziecka legitymują-
cego się orzeczeniem o niepełno-
sprawności.

Dodatkowe informacje
Więcej informacji można uzyskać 
w Wydziale ds. Świadczeń Rodzin-
nych, Funduszu Alimentacyjne-
go i Dodatków Mieszkaniowych 

Do końca listopada można składać 
wnioski o świadczenia rodzinne.

Ośrodka Pomocy Społecznej (II 
piętro, pok. nr 1) - nr tel.: 22 756 
34 84 lub 22 756 34 85 wew. 28.

Burmistrz wnioski Komisji zatwierdził.
Pełna informacja o wynikach głosowania i prac Komisji dostępna jest na stronie www.konstancinjeziorna.pl

o charakterze „pozostałych” na kwotę 363 164 zł.
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Jesienna zbiórka starych opon
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna organizuje zbiórkę zuży-
tych opon samochodowych i rowerowych. W soboty 5 i 19 listopada 
od mieszkańców gminy bezpłatnie odbierać je będą pracownicy Za-
kładu Gospodarki Komunalnej.

Przed zimą warto pozbyć się zale-
gających w garażu czy piwnicy sta-
rych opon. Będzie ku temu okazja, 
bo Urząd Miasta i Gminy Konstan-
cin-Jeziorna organizuje zbiórkę 
zużytych opon samochodowych 
(od aut osobowych i dostawczych) 
oraz rowerowych. Zbiórka odbę-
dzie się w soboty 5 i 19 listopada. 
W pierwszym terminie obejmie 
swoim zasięgiem Konstan-
cin-Jeziornę (kolor nie-
bieski na mapie obok), 
a w drugim sołectwa 
(kolor czerwony na 
mapie obok). Opony od 
mieszkańców odbierze 
bezpłatnie, Zakład Go-
spodarki Komunalnej. 
Pamiętajmy, aby wysta-
wić je wzdłuż trasy przejazdu sa-
mochodu Zakładu, nie później niż 
o godz. 8.00 danego dnia.

Szczegółowa mapa dostępna jest 
w Gminnym Systemie Informa-
cji Przestrzennej oraz na stronie: 
www.konstancinjeziorna.pl. 

Dodatkowych informacji udziela-
ją pracownicy Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa pod nr tel.: 
22 484 25 93 lub 22 484 25 12.

Trasy zbiórek: 5 listopada i 19 listopada

Opony 
od ciągników 
i ciężarówek 

nie będą 
odbierane

Przystanek autobusowy przy Parku Zdrojowym z nową nazwą Fot. G. Żurawski

Trzy przystanki ZTM zmieniły nazwę
Rada Miejska podczas sesji 7 
września, przyjęła uchwałę 
w sprawie zmian i nowych nazw 
dla trzech przystanków komu-
nikacji miejskiej. Od początku 
października wsiadać lub wy-
siadać można na przystankach 
„Park Zdrojowy, „Stara Papier-
nia” oraz „Osiedle Mirków”.

Dotychczasowe nazwy tych przy-
stanków nie były jednoznaczne 
i często wprowadzały w błąd przy-
jezdnych oraz turystów odwiedza-
jących Konstancin-Jeziornę. Pro-
blematyczne zwłaszcza były dwa 
następujące po sobie przystanki: 
ten przy ul. Mirkowskiej aktualnie 
oznaczony „Papiernia” oraz znaj-
dujący się obok C.H. Stara Papier-
nia, noszący nazwę „Al. Wojska 
Polskiego”. Uchwała o zmianach 
została przyjęta przez radnych 
podczas ostatniej sesji, a nowe na-
zwy pojawiły się na przystankach 
na początku października.

Przystanki po zmianach
Na dotychczasowym przystanku 
„Papiernia” zawisła tabliczka z na-
zwą „Osiedle Mirków”. Przystanek 
„Al. Wojska Polskiego” zmienił 
nazwę na „Stara Papiernia”, nato-
miast przystanek „Sienkiewicza” 
na „Park Zdrojowy”.

Wszystkie zmiany dotyczyły naj-
bardziej rozpoznawalnych miejsc 
w Konstancinie-Jeziornie i po-
winny znacznie ułatwić turystom 
i kuracjuszom korzystającym z ko-
munikacji miejskiej wycieczki po 
naszym mieście.



Być w dobrej formie mając 104 lata
Obchodząca 20 września rocznicę urodzin pani Janina Kupczyńska, zadziwiła wszystkich gości składają-
cych jej tego dnia życzenia jasnością umysłu i płomiennym uśmiechem. Nie byłoby to niczym wyjątkowym, 
gdyby nie fakt, iż były to 104. urodziny pani Janiny.

Grupa taneczna zaprasza seniorów

Urodziła się w 1912 roku we Lwo-
wie, i tam mieszkała aż do 1955 
roku, kiedy to na fali repatriacyjnej 
przyjechała do Polski. We Lwowie 
przeżyła wszystkie straszne lata 
I i II wojny światowej, a potem 
mroczne lata sowieckich rządów. 
Przed wybuchem II wojny ukoń-
czyła tam Wyższą Szkołę Ekono-
miczną i pracowała we lwowskim 
oddziale banku PKO BP. Po przyjeź-
dzie do Polski zamieszkała w po-
bliskim Zalesiu Dolnym i również 
była zatrudniona w tym samym 
banku, tylko w Warszawie. Pra-
cowała także w Centrali Handlu 
Zagranicznego, gdzie wykorzysty-
wała biegłą znajomość języka an-
gielskiego i francuskiego.
Po przejściu na emeryturę dużo 
podróżowała, m.in. do Maroka 
i Kanady. Dziś codziennie aktywnie 
uczestniczy w ćwiczeniach rehabi-
litacyjnych i grupowych treningach 
pamięci w konstancińskiej Willi Ka-
lina, gdzie zamieszkuje. – Bardzo lu-
bię te wszystkie ćwiczenia, pomaga-

Celem zajęć prowadzonych w ze-
społach tanecznych jest poprawie-
nie kondycji fizycznej ćwiczących, 
nauka estetyki ruchu, wzmocnie-
nie pamięci ruchowej i orientacji 
przestrzennej, a także umiejęt-
ności zapamiętywania zarówno 
fraz muzycznych jak i kombinacji 
elementów ruchowych. Wszystko 
to na bazie zabawy w taniec inte-
gracyjny (taniec etniczny w kręgu) 
oraz na bazie nauki podstawo-
wych elementów tanecznych tań-
ców polskich oraz towarzyskich, 
ale w konwencji formacji, bez 
konieczności tańca z partnerem. 

ją mi w utrzymaniu dobrej kondycji. 
– wyjaśnia pani Janina. Obecny na 
urodzinowym przyjęciu w Willi Ka-
lina burmistrz Kazimierz Jańczuk, 
życzył jubilatce dalszych lat życia 
w tak doskonałej kondycji. – W na-

szej gminie mamy kilka osób w po-
dobnym, co pani Janina, wieku. Jest 
to żywy dowód, iż jedyne uzdrowi-
sko na Mazowszu służy długowiecz-
ności – skonstatował burmistrz 
gminy Konstancin-Jeziorna.

Seniorów zapraszamy do zapisywania się do nowej grupy tanecznej 
KANTATA II, prowadzonej przez Lidię Leszczyńską. Istniejący zespół 
KANTATA I ćwiczy już czwarty rok, ma spory dorobek artystyczny 
i zadowolonych uczestników. Zapraszamy wszystkich seniorów chcą-
cych poprawić swoją kondycję psychofizyczną i miło spędzić czas 
przy muzyce.

Pani Janina Kupczyńska w dniu 104. urodzin  
Fot. G. Żurawski

Fot.  Archiwum zespołu

Prowadzone w soboty od godz. 
15.00 w sali aerobiku GOSIR zajęcia 
są bezpłatne. Jedynym warunkiem 
jest regularne uczęszczanie, aby 
nie zaburzać pracy grupy.

Zapisy bezpośrednio u Lidii 
Leszczyńskiej: tel. 531 78 28 92 

lub e-mail: biuro@etiuda.waw.pl.
Bliższe informacje o zespole 

Kantata na stronie:  
www.etiuda.waw.pl 

Zapraszamy o godz. 15.00 
w soboty, sala aerobiku GOSiR,  

ul. Żeromskiego 15.
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Być w dobrej formie mając 104 lata Specjalne ceny dla seniorów
Pierwsze konstancińskie lokale 
gastronomiczne i kafeterie mają 
w swojej ofercie propozycje skie-
rowane specjalnie do seniorów. 
Zniżkami i rabatami kuszą ich do 
wyjścia z domu i spotkania się ze 
znajomymi np. przy kawie.

Grupa taneczna zaprasza seniorów

Firmy coraz częściej specjalnie 
do seniorów kierują swoje oferty. 
W Konstancinie-Jeziornie ich licz-
ba wprawdzie nie jest duża, ale 
wszystko przed nami. Stałą ofertę 
dla seniorów ma kawiarnia miesz-
cząca się w Konstancińskim Domu 
Kultury Hugonówka. Tu seniorzy 
mogą liczyć na 15 proc. zniżkę na 
wszystkie pozycje z menu. A wy-
bór naprawdę jest bogaty.
– To krok w dobrym kierunku 
– przyznaje Izabela Skonecka, rad-
na miejska. – Jedną z barier utrud-
niających seniorom korzystanie 
z bazy gastronomicznej naszej 
gminy są wysokie ceny. Chciała-
bym, by w konstancińskich loka-
lach, wzorem innych miast, funk-
cjonowała tzw. „złota godzina” - 
czyli czas, kiedy seniorzy mogą po 

przystępnej cenie kupić herbatę 
czy kawę i słodkie co nieco.

Kurs komputerowy dla seniorów

Pierwszy cykl zajęć odbył się 
w listopadzie 2015 r., drugi 
w lutym tego roku. Dotychczas 
w szkoleniu wzięło udział sześć-
dziesięcioro seniorów.
Trzecia edycja kursu rozpocz-
nie się pod koniec października.  
KDK zaprasza na zajęcia dla po-
czątkujących, oraz w związku 
z dużym zainteresowaniem kon-
tynuacją nauki, do grup średnio 
zaawansowanych.
Jeden cykl kursu składa się z 10 
spotkań, podczas których uczest-
nicy nauczą się obsługi kompu-
tera, podstawowych programów 
oraz korzystania z internetu. Kurs 
będzie dostosowany do potrzeb 
i umiejętności seniorów. Zaję-
cia będą odbywały się dwa razy 
w tygodniu – w środy w KDK Hu-

Konstanciński Dom Kultury rozpoczyna kolejną edycję kursów komputerowych adresowanych do osób po 
60. roku życia. Będzie można zapisać się na dwa poziomy nauczania: początkujący i średnio zaawansowany. 
Zajęcia ruszają pod koniec października.

gonówka (o godz. 11-12.30 i 12.45-
14.15) oraz w czwartki przy ul. 
Jaworskiego 18 (w godz. 13-14.30). 
Zapisy pod numerem tel. (22) 484 
20 20 lub w KDK ul. Mostowa 15. 

Uwaga! Liczba miejsc jest ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na 
 www.konstancinskidomkultury.pl.
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Chcesz dołączyć do lokali 
przyjaznych seniorom?

Wyślij ofertę na adres:  
promocja@konstancinjeziorna.pl, 
a zamieścimy ją na naszej stronie. 

Zachęcamy i zapraszamy.

MaSZ ofeRtę Dla SenIoRóW?
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W sobotę 1 października, w miesiącu, w którym w wielu krajach obcho-
dzony jest Światowy Dzień Udaru Mózgu, w naszym mieście odbył się 
I Konstanciński Piknik Rotariański poświęcony tej właśnie tematyce. 
Celem imprezy było podniesienie świadomości dotyczącej przyczyn 
i objawów udaru mózgu oraz znaczenia szybkiej reakcji w przypadku 
jego wystąpienia. Głównym organizatorem był Klub Rotary Warszawa 
Konstancin, który powstał w maju tego roku.

Podczas pikniku mieszkańcy 
gminy i okolic mogli skorzystać 
z bezpłatnych badań medycznych, 
pomocnych przy określaniu ryzy-
ka zachorowania na udar mózgu. 
Chętnym zmierzono ciśnienie tęt-
nicze i poziom glukozy we krwi. 
Wykonano również elektrokardio-
graficzne badanie diagnostyczne 
serca (EKG). Na podstawie tych 
badań, lekarze specjaliści oceniali 
stopień ryzyka udaru mózgu oraz 
udzielali stosownych zaleceń le-
karskich. Ogółem zweryfikowano 
70 osób. Podczas pikniku rozdano 
również ponad 200 zestawów in-
formacyjnych o udarze mózgu.

ograniczyć ryzyko udaru
W trakcie imprezy, eksperci mó-
wili o tym jak można skutecznie 
ograniczać ryzyko wystąpienia 
choroby, a także jak reagować je-
śli udar wystąpi. Fizjoterapeuci ze 
Stowarzyszenia „Udarowcy - Liczy 
się wsparcie” przybliżyli temat re-
habilitacji oraz opieki po udarze.  – 
Nasze Stowarzyszenie regularnie 
organizuje różnego rodzaju akcje 
edukacyjne dotyczące udaru mó-
zgu. Bardzo ważne jest, aby każdy 
potrafił rozpoznać sygnały ostrze-
gawcze, wiedział jakie są najczęst-

sze objawy udaru oraz o tym, że 
w przypadku jego wystąpienia 
należy natychmiast wezwać pogo-
towie ratunkowe. Chodzi o to, aby 
jak najszybciej przywrócić prze-
pływ krwi w obszarze objętym 
niedokrwieniem. Im szybciej osoba 
z udarem trafi do oddziału udaro-
wego w szpitalu, tym większa jest 
szansa na ograniczenie negatyw-
nych skutków udaru – mówi Seba-
stian Szyper, fizjoterapeuta, prezes 
Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy 
się Wsparcie.

egzoszkielet 
i inne atrakcje pikniku

Podczas pikniku Uzdrowisko Kon-
stancin Zdrój S. A. zademonstro-
wało nowoczesny egzoszkielet, 
używany w rehabilitacji po udarze. 
Duże zainteresowanie wzbudził 
Mistrz Polski w zapamiętywaniu, 
pan Bartłomiej Boral, który za-
prezentował jak można trenować 
mózg, aby zminimalizować skutki 
ewentualnego udaru. – Co roku, 
w Polsce udar mózgu dotyka aż  
70 000 osób. Na pewno każdy zna 
lub słyszał od swoich znajomych 
o osobie, która przeżyła udar mó-
zgu. Jesteśmy pod ogromnym 
wrażeniem działań Stowarzysze-

nia i z przyjemnością podjęliśmy 
inicjatywę, która, mamy nadzieję, 
przyczyni się do wzrostu świado-
mości na temat objawów udaru mó-
zgu i wagi natychmiastowej pomo-
cy osobie, która go doznała – mówi 
Prezydent Klubu Rotary Warszawa 
Konstancin, Sylwia Mażulis.
Na zakończenie pikniku, w Kon-
stancińskim Domu Kultury „Hugo-
nówka”, odbył się charytatywny 
koncert Waldemara Malickiego. 
Zaproszone zostały osoby, które 
włączyły się w organizację wy-
darzenia lub materialnie wsparły 
akcję zakupu i przekazania sprzę-
tu rehabilitacyjnego dla osób po 
udarze, prowadzoną przez Klub 
Rotary Warszawa Konstancin. Wy-
stęp Waldemara Malickiego, któ-
ry z właściwym sobie poczuciem 
humoru przybliża tajniki muzyki 
klasycznej, został przyjęty przez 
zgromadzoną publiczność z dużym 
entuzjazmem. Była to wspaniała 
nagroda dla tych, którzy przyczy-
nili się do sukcesu wydarzenia, zor-
ganizowanego pod hasłem „STOP 
udarom mózgu”. W realizację pik-
niku włączyli się: Stowarzyszenie 
„Udarowcy - Liczy się wsparcie”, 
Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A., 
firma Boehringer-Ingelheim oraz 
Gmina Konstancin-Jeziorna.

Rotary
Rotary to organizacja stworzona 
z myślą o działalności charytatyw-
nej, wspierająca lokalną społecz-
ność i ważne międzynarodowe pro-
jekty pomocowe. Działalność w Ro-
tary ma charakter bezinteresowny, 
a jej członkowie poświęcają wolny 
czas, by realizować misję wyrażo-
ną słowami „Service above self” – 
Służba ponad korzyść własną. 

Więcej informacji o klubie  
Rotary Warszawa Konstancin na:

www.konstancinrotary.pl

Stowarzyszenie 
 „Udarowcy – liczy się wsparcie”
Celem Stowarzyszenia jest eduka-
cja w zakresie tematyki udarów 

mózgu i prewencji chorób układu 
krążenia oraz udzielanie specjali-

stycznej pomocy w leczeniu i fizjo-
terapii osób przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych, zwłaszcza 

z powodu chorób neurologicznych. 
Więcej informacji na: 

www.udarowcy.com.pl

STOP udarom mózgu

Wykłady tematyczne podczas pikniku STOP udarom mózgu  
Fot. A. Jarzębska-Isio
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Lekarze radzą: 
lepiej się zaszczepić

Warto się szczepić przeciwko groź-
nym chorobom, aby uniknąć póź-
niejszych powikłań lub długotrwa-
łego leczenia.

Grypa
Grypa to zakaźna choroba wiruso-
wa, przenoszona drogą kropelko-
wą (np. podczas kichania). Objawy 
występują nagle i łatwo je pomylić 
ze zwykłym przeziębieniem. Nie 
można ich jednak bagatelizować, 
bo powikłania po chorobie są bar-
dzo groźne. Należą do nich m.in. za-
palenia: oskrzeli i płuc, ucha środ-
kowego oraz mięśnia sercowego. 
Dlatego też w okresie zwiększonej 
zachorowalności, tak jak obecnie 
jesienią, znaczenie mają działa-
nia profilaktyczne, częste mycie 
i dezynfekcja rąk, a także unikanie 
miejsc publicznych oraz kontaktów 
z osobami chorymi. Zalecane jest 
także szczepienie, szczególnie w 
przypadku osób starszych, dla któ-
rych zachorowanie na grypę może 
być szczególnie niebezpieczne.

Profilaktyka nowotworowa
Bardzo groźne choroby może wy-
woływać HPV, wirus brodawczaka 
ludzkiego, będący przyczyną m.in. 
nowotworów złośliwych takich jak 
rak szyjki macicy. W tym przypad-
ku ważne jest regularne wykony-
wanie badania cytologicznego, któ-
re pozwala wykryć zmiany przed-
nowotworowe lub bardzo mało 
zaawansowane, gdy leczenie jest 
bardzo skuteczne i nieobciążają-
ce. Skuteczną metodą profilaktyki 
nowotworowej zalecaną przez spe-
cjalistów, są szczepienia przeciw 
wirusowi brodawczaka ludzkiego 
HPV. Szczepionka jest skuteczna 

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Konstancinie-Jeziornie, w ra-
mach realizacji programów pro-
filaktyki, zaprasza na bezpłatne 
szczepienia: mieszkańców powy-
żej 55. roku życia na szczepienia 
przeciw grypie, a dziewczynki 
w wieku 13 lat na szczepienia 
przeciwko HPV.

tylko u osób, które nie są zakażo-
ne wirusami HPV, których anty-
geny znajdują się w szczepionce, 
dlatego najskuteczniejsza będzie 
u osób, które nie rozpoczęły jesz-
cze współżycia seksualnego. Aby 
wytworzyć odpowiedni poziom 
przeciwciał musi zostać ona poda-
na trzykrotnie.
Gmina Konstancin-Jeziorna aktyw-
nie wspiera profilaktykę nowotwo-

rową i finansuje szczepienie dziew-
czynek 13-letnich przeciw wiruso-
wi HPV.  Dziewczęta urodzone w 
2003 roku i zamieszkałe na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna, mogą 
zgłaszać się wraz z rodzicem lub 
opiekunem faktycznym do wybra-
nej przychodni SPZZOZ na bezpłat-
ne szczepienie przeciw wirusowi 
HPV.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kon-
stancinie-Jeziornie prowadzi akcje bezpłatnych szczepień przeciwko 
grypie oraz przeciwko wirusowi HPV. Do szczepień przeciwko grypie 
zapraszamy osoby powyżej 55 lat, a szczepień przeciwko HPV dziew-
czynki urodzone w roku 2003.
 
Szczepienia są wykonywane po telefonicznej rejestracji w poniższych 
placówkach:
n ul. Warecka 15 A: tel. 22 756 46 93
      poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 18:00
n ul. Pocztowa 6: tel. 22 756 43 09
      poniedziałek - piątek w godz. 8. 00 - 18.00
n WOZ Opacz 8: tel. 22 754 31 70
      poniedziałek i wtorek w godz.14.00 - 18.00;
     środa,  czwartek, piątek w godz. 8.00 - 12.00
n WOZ Słomczyn, ul. Wilanowska 277: tel. 22 754 43 61
     poniedziałek w godz. 8.00 - 12.00; wtorek w godz. 8:00 - 13.30;
     środa w godz. 8.00 - 9.00 i w godz.12.30 - 15.30;
     czwartek w godz. 8.00 - 13.00;  piątek w godz. 8.00 - 12.00

BeZPłatne SZCZePIenIa



Jubileusz polskich uzdrowisk
Na obchodzone 28 września 
w konstancińskiej Hugonówce 
uroczystości 25-lecia Stowarzy-
szenia Gmin Uzdrowiskowych 
RP, przyjechali przedstawiciele 
uzdrowisk z całej Polski, a także 
Andrzej Dera, podsekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP. 
Konstancin-Jeziorna często był 
wspominany podczas uroczysto-
ści, i nie tylko dlatego, iż inicjato-
rem powstania i pierwszym pre-
zesem Stowarzyszenia był Józef 
Hlebowicz, ówczesny burmistrz 
gminy.

państwowe dla osób zasłużonych 
dla rozwoju uzdrowisk. Dekora-
cji, w imieniu prezydenta, dokonał 
Andrzej Dera, dziękując Stowarzy-
szeniu za 25 lat pracy na rzecz „bu-
dowania małych ojczyzn“. - Mamy 
uzdrowiska na takim poziomie, że 
nie tylko Polacy chcą w nich wypo-
czywać. - tak zmiany jakie zaszły 
w ostatnim 25-leciu w polskich 
uzdrowiskach podsumował An-
drzej Dera.
Medal za zasługi dla Stowarzy-
szenia Gmin Uzdrowiskowych 
RP otrzymał Kazimierz Jańczuk, 
burmistrz Konstancina-Jeziorny. 
Dziękując za odznaczenie, w swoim 
przemówieniu burmistrz Jańczuk 
podkreślił fakt, iż wyróżnienie to 
należne jest całej naszej gminie, 
której uzdrowiskowy charakter 
jest swoistym znakiem rozpo-
znawczym.

Konstancin zachwyca
Podczas uroczystości ogłoszono 
wyniki konkursu organizowane-
go przez SGURP oraz „Eko Hestia”, 
w którym udział brała także nasza 
gmina. Konstancin-Jeziorna, zna-
lazł się w gronie najbardziej pro-
ekologicznych polskich uzdrowisk. 
W latach 2010-2015 na działania 
służące środowisku i ekologii kon-
stanciński samorząd wydał blisko 
46 mln złotych, m.in. na rozbudowę 
miejskiego systemu kanalizacji sa-
nitarnej i sieci wodnokanalizacyj-

Jubileusz zgromadził członków 
Stowarzyszenia, które zrzesza bli-
sko 40 gmin posiadających statut 
uzdrowiska oraz ośrodki preten-
dujące do uzyskania takiego sta-
tutu. Na uroczystość przybyli bur-
mistrzowie i prezydenci polskich 
miast, przedstawiciele Prezydenta 
RP, Ministerstwa Zdrowia, Pol-
skiej Organizacji Turystycznej, or-
ganizacji pozarządowych, a także 
przedsiębiorcy działający w uzdro-
wiskach.

odznaczenia dla zasłużonych
Gospodarzami uroczystości byli: 
Jan Golba, prezes zarządu SGURP 
i jednocześnie burmistrz Muszyny 
oraz jego zastępcy Janusz Gromek 
prezydent Kołobrzegu i Leszek 
Dzierżewicz – burmistrz Ciecho-
cinka.
W imieniu Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy wręczono odznaczenia 
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Prezentacja Gminy Konstancin-Jeziorna
Fot. G. Traczyk

Uczestnicy jubileuszu przed Konstancińskim Domem Kultury Hugonówka 
Fot. G. Traczyk

nej. - Jestem pod dużym wrażeniem 
metamorfozy konstancińskiego 
Parku Zdrojowego oraz nowego 
centrum kultury w pięknie odre-
staurowanej Hugonówce – stwier-
dził Wojciech Fułek, członek jury 
i wiceprezes Europejskiego Związ-
ku Uzdrowisk ESPA. I choć Kon-
stancin do finału konkursu się nie 
dostał, to wciąż pozostaje jednym 
z najbardziej znanych uzdrowisk 
w kraju. Bogata historia naszej 
gminy i naturalne walory przy-
rodnicze zobowiązują do dalszego 
rozwoju, aby ludzie chcieli do nas 
przyjeżdżać, tu wypoczywać i tu 
poprawiać stan zdrowia.
Uroczystość, która zgromadziła 
gości z całej Polski, była doskonałą 
okazją, aby zaprezentować Gmi-
nę Konstancin-Jeziorna. Multime-
dialną prezentację miasta i gminy 
przygotował Wydział Promocji 
i Współpracy Zagranicznej. W po-
dróż po Konstancinie-Jeziornie, za-
brała zgromadzonych gości Joanna 
Muszyńska-Dziurny – kierownik 
wydziału, przedstawiając bogatą 
historię i kulturę luksusowego let-
niska z początków XX wieku oraz 
walory i potencjał współczesnej 
gminy uzdrowiskowej. Przekazane 
w pigułce informacje, uczestnicy 
mogli zweryfikować, jeszcze tego 
samego dnia, oglądając promocyj-
ny film gminy, a także biorąc udział 
w specjalnie dla nich przygotowa-
nej wycieczce po naszym mieście.
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Mezzosopranistka Izabela Kopeć i bandoneonista Gilberto Pereyra na scenie 
Konstancińskiego Domu Kultury Hugonówka Fot. G. Traczyk

Podczas koncertu Izabela Kopeć 
wykonała zaaranżowane na me-
zzosopran i kwintet instrumen-
talny kompozycje Astora Piazzolli, 
twórcy tango nuevo i wirtuoza 
bandoneonu. Jego utwory jako 
przeznaczone do słuchania, zre-
wolucjonizowały tradycyjne tango, 
sprawiając, że stało się popularne 
na całym świecie. Jego pieśni w wy-
konaniu Izabeli Kopeć nabrały wy-
jątkowego brzmienia, wzbogacone 
wrażliwością i scenicznym tem-
peramentem artystki. Mezzoso-
pranistce akompaniowali: Tomasz 
Filipczak (fortepian), Christian Da-
nowicz (skrzypce), Konrad Kubicki 
(kontrabas), Robert Horna (gita-
ra), oraz gość specjalny - Gilberto 
Pereyra, jeden z najsłynniejszych 
współczesnych bandoneonistów. 
Ten koncertujący na całym świe-
cie argentyński muzyk, doskonale 
czuje tango nuevo, zaś bandoneon 

w jego rękach brzmi niemal tak, jak 
przed laty u wirtuoza Piazzolli. Za-
chwycona publiczność za wspania-
ły koncert nagrodziła wszystkich 
występujących owacją na stojąco. 
Zdawało się, że bisom nie było 
końca.

Znamienici goście
Koncert przyciągnął wielu sympa-
tyków tanga, talentu Izabeli Kopeć 
oraz południowoamerykańskiej 
poezji. Na wypełnionej publiczno-
ścią sali widowiskowej Hugonówki 
zasiadło wielu znamienitych gości, 
a wśród nich aż czterech ambasa-

Wyjątkowe spotkanie odbyło 
się 25 września w Konstanciń-
skim Domu Kultury. Na koncert 
„Show Me Your Tango”, znanej 
mezzosopranistki Izabeli Kopeć 
i argentyńskiego bandoneonisty 
Gilberto Pereyry, do Hugonów-
ki przybyło aż 4 ambasadorów. 
Wszyscy uczestnicy razem z ar-
tystami odśpiewali „Sto lat” pani 
ambasador Argentyny Patricii 
Beatriz Salas, obchodzącej tego 
dnia urodziny.

Czterech ambasadorów 
i tango w Konstancinie-Jeziornie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nnnnnnn Fot. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

dorów. Koncertu „Show Me Your 
Tango” wysłuchali Ron van Dartel, 
Ambasador Holandii, Hanna Kata-
riina Lehtinen, Ambasador Finlan-
dii, Shigeo Matsutomi, Ambasador 
Japonii oraz Patricia Beatriz Salas, 
Ambasador Argentyny w Polsce, 
która objęła honorowym patrona-
tem koncert. Pani Patricia Beatriz 
Salas była kolejnym argentyńskim 
bohaterem wieczoru, jako że tego 
dnia obchodziła urodziny. Z tej oka-
zji otrzymała okazały bukiet róż 
z rąk Kazimierza Jańczuka, burmi-
strza gminy Konstancin-Jeziorna, 
a wszyscy zgromadzeni życzyli jej 
śpiewnie „Sto lat”.
To był niezapomniany wieczór wy-
pełniony cudowną muzyką w naj-
lepszym wykonaniu.
Dla melomanów, którzy nie mo-
gli przybyć na koncert mamy na 
pocieszenie dobrą wiadomość. 
Obszerną relację można obej-
rzeć na antenie Polsat News,  
w autorskim programie Małgorza-
ty Ziętkiewicz z cyklu „Wysokie 
C”- recital pieśni Astora Piazzolli, 
twórcy tango nuevo, w wykonaniu 
znakomitej mezzosopranistki Iza-
beli Kopeć i kwintetu klasycznego
„Show Me Your Tango”.
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Ambasador Argentyny - Patricia Beatriz Salas wraz z gwiazdami wieczoru  
Fot. G. Traczyk
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IX Festiwal Otwarte Ogrody 

Kolejna edycja Festiwalu Otwarte 
Ogrody już za nami. Jak co roku 
mieszkańcy chętnie odwiedzali 
ogrody, które specjalnie na ten 
jeden weekend w roku, zwiedza-
jącym udostępniają mieszkańcy 
gminy Konstancin-Jeziorna.

atrakcji nie brakowało
Była sposobność, aby odwiedzić 
wyjątkowe miejsca, takie jak 
Dom Artystów Weteranów Scen 
Polskich w Skolimowie, zabyt-
kowe wille, m.in. Świt, w której 
mieszkał i tworzył Stefan Żerom-
ski, oraz Tairę, Leliwę, Ave, Moją 
i prywatne muzeum w Villi la 
Fleur. Dworek pod Kasztanami 
przygotował wystawę prac ma-
larskich i fotograficznych Anny 
i Doroty Kasperskich oraz Aliny 
Rybarczyk, a także projekcję fil-
mowe w kinie plenerowym. W wil-
li Jutrzenka swoje prace zaprezen-
towali Monika oraz Marc Vezden. 
Ogród przy ul. Jaworowskiej po-
kazywał orientalne japońskie kule 
roślinne. Pogoda sprzyjała także 
tematycznym spacerom po uzdro-
wisku. Dużym powodzeniem cie-

W weekend 10 – 11 września 
piękna, letnia pogoda sprzyjała 
zwiedzaniu blisko 30 ogrodów. 
Można było zobaczyć zabytkowe 
wille, poznać twórczość miesz-
kańców i innych artystów, a tak-
że wziąć udział w wielu nieco-
dziennych wydarzeniach.

Na stoisku informacyjnym można było uzyskać szczegółową informację na temat 
programu festiwalu Fot. J. Muszyńska-Dziurny

szyła się wycieczka „Nie(d)oce-
niony modernizm”, którą przygo-
towali i poprowadzili pierwszego 
dnia festiwalu Adam Zyszczyk  
i Tomasz Lachowski. W niedzielę 
zaś, chętni mogli podążyć szla-
kiem zabytkowych willi wraz  
z Grzegorzem Łuniewskim.

nie tylko 
w Konstancinie-Jeziornie

Podczas festiwalu ogrody były 
otwarte nie tylko w Konstanci-
nie-Jeziornie. W Habdzinie była 

możliwość nauki wytwarzania 
serów, skosztowania wyrobów 
z koziego mleka, jak również po-
znania tajemnic zielarskich. W cie-
ciszewskiej Tęczowej Pasiece o ży-
ciu pszczół, wytwarzaniu miodu 
oraz pracy przy ulach opowiadał 
Zbigniew Durajczyk. Chętni mogli 
wziąć udział w trzecim już Miodo-
braniu na Urzeczu. W Czarnowie 
można było obejrzeć wystawy ma-
larstwa Teodory i Stanisława Kur-
ków oraz Iwony Żelazko. A w Ga-
lerii „Rustic House” w Kierszku 
prezentowano eksponaty polskiej 
sztuki użytkowej.

Zapraszamy nowe ogrody
Po tym weekendzie pozostała 
nam mnogość wrażeń, które mu-
szą wystarczyć aż do przyszłego, 
X już Festiwalu Otwarte Ogrody, 
na który gorąco zapraszają orga-
nizatorzy.
Można już zgłaszać chęć udział 
w przyszłej edycji - zachęca Hanna 
Budnicka, koordynatorka festiwa-
lu. - Udział w wydarzeniu jest do-
browolny, a wstęp do ogrodu dla 
odwiedzających gości bezpłatny.
Więcej informacji o powstaniu 
i idei Festiwalu Otwarte Ogro-
dy można znaleźć pod adresem  
www.otwarteogrody.pl.

/ WYDARZENIA /

Wystawa malarstwa Dominiki Piętkowskiej, Krzysztofa Kargola i Joanny Sękowskiej
-Rutki w ogrodzie „Poezja i Sztuka w Zieleni”, Chylice Letnisko 
Fot. A. Piętka
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Jako debiutantka w tegorocznych 
Ogrodach jestem bardzo zadowolona 
z wielu godzin sobotnio-niedzielnych 
spędzonych z przemiłymi i ciekawymi 
gośćmi, którzy odwiedzili Malowany 
Ogród Anny i Doroty Kasperskich.
W piknikowym nastroju, przy kawie, 
herbacie, szarlotce, odwiedzający 
z zainteresowaniem oglądali obrazy 
Aliny Rybarczyk, Anny Kasperskiej 
i fotografie Doroty Kasperskiej. W so-
botę wieczorem fani starego kina spo-
tkali się w kinie letnim.
Dopisała piękna pogoda i dopisali 
goście. W ramach wyprzedaży gara-
żowej wiekowych rodzinnych bibe-
lotów, książek i innych staroci wiele 
ciekawostek trafiło do nowych wła-
ścicieli, zainteresowanych taką formą 
wyprzedaży.
Wszystko co się wydarzyło zainspiro-
wało do następnych Jubileuszowych 
Ogrodów. Żal tylko, że jako gospody-
ni, Malowanego Ogrodu nie mogłam 
zajrzeć do innych wspaniałych ogro-
dów... ale podobno nie można mieć 
wszystkiego.

Ogród willi Leliwa. Wystawa prac autorstwa Wiktora i Igora Siewców 
Fot. A. Piętka

Ogród Dworku pod Kasztanami. Wystawa prac malarskich i fotograficznych Anny 
i Doroty Kasperskich oraz Aliny Rybarczyk Fot. A. Piętka

z poważaniem 
Dorota Kasperska

Organizatorami Festiwalu Otwarte 
Ogrody były: Klub Inicjatyw Oby-
watelskich Towarzystwo Miłośni-
ków Piękna i Zabytków Konstan-
cina, Konstanciński Dom Kultury 
oraz Wydział Promocji i Współpra-
cy Zagranicznej UMiG Konstancin- 
-Jeziorna. 

na zachętę
Poniżej publikujemy wypowiedź 
jednej z uczestniczek, która po raz 
pierwszy otworzyła swój ogród  
z w ramach Festiwalu Otwarte 
Ogrody. 

/ WYDARZENIA /

Ogród Przedszkola Bimbo, Skolimów 
Fot. H. Budnicka

Ogród willi Moja. Wystawa fotograficzna  Moniki Bukowińskiej „Odkrywamy - Zako-
pane”  Fot. A. Piętka
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Fot. Archiwum Straż Miejska Fot. Archiwum Straż Miejska

Fot. Archiwum Straż Miejska

Piknik i 25-lecie Straży Miejskiej

Piknik „Bezpieczna droga do szkoły” zapoczątkował cykl działań kon-
stancińskiej Straży Miejskiej poświęcony bezpieczeństwu uczniów na 
drodze do i z placówek oświatowych. Dzieci i młodzież szkolna uczest-
niczyły w konkursach z zakresu ruchu drogowego, nauce udzielania 
pierwszej pomocy oraz innych praktycznych umiejętnościach przy-
datnych w niecodziennych sytuacjach. A wszystko to zbiegło się z uro-
czystościami dotyczącymi 25-lecia naszej Straży Miejskiej.

We wrześniu w ramach inaugura-
cji działań ,,Bezpieczna Droga do 
szkoły”, dzięki znaczącej pomocy 
kierownictwa i zaangażowanych 
pracowników Konstancińskiego 
Domu Kultury oraz Wydziału Pro-
mocji i Współpracy Zagranicznej 
UMiG Konstancin-Jeziorna, na te-
renie Parku Zdrojowego przy Hu-
gonówce zorganizowany został 
tematyczny piknik. Wydarzenie 
powstało z inicjatywy Burmistrza 

Kazimierza Jańczuka oraz Stani-
sława Grudnia,  Komendanta Stra-
ży Miejskiej.  Główną tematyką 
było bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży szkolnej. 

atrakcje, pokazy i nauka
W programie pikniku, w którym  
w rolę prowadzącego wcielił się 
znany aktor Michał Tomala, zna-
lazło się miasteczko ruchu dro-
gowego. Dzieci i młodzież miały 
możliwość zdawania egzaminu na 
kartę rowerową, udziału w kon-
kursach z zakresu wiedzy o ruchu 
drogowym oraz nauce udzielania 
pomocy przedmedycznej, reali-
zowanej przez ratowników dro-
gowych Polskiego Związku Moto-
rowego z Automobilklubu Polski. 
Policjanci z KPP z Piaseczna pre-
zentowali sprzęt służbowy, na co 
dzień wykorzystywany w patrolo-
waniu i interwencjach związanych 
z ruchem drogowym. Dużym po-
wodzeniem cieszył się symulator 
dachowania samochodu osobowe-
go podczas wypadku drogowego: 
w czasie festynu o potrzebie zapi-
nania pasów przekonało się ponad 
300 osób. Od opiekuna policyjnego 
psa obronnego można było dowie-

dzieć się, jak należy postępować 
w obecności zwierząt, które mogą 
być niebezpieczne. Osoby wykazu-
jące się odpowiednią sprawnością 
w jeździe na rowerze lub wiedzą 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego otrzymywały w nagro-
dę homologowane kaski dla rowe-
rzystów, komplety oświetlenia na 
rower. Każdy z uczestników festy-
nu otrzymał nagrodę pocieszenia 
przydatną w poruszaniu się po 
drodze.

25-lecie konstancińskiej
Straży Miejskiej

Festyn zbiegł się z przypadającą 
w tym roku 25 rocznicą powsta-
nia Straży Miejskiej w Konstanci-
nie-Jeziornie. Historię i dzień dzi-
siejszy strażników pokazano na 
plenerowej wystawie. Można było 
się przekonać, jak bardzo zmieni-
ły się nie tylko mundury naszych 
strażników. A już po pikniku, w go-
ścinnej Hugonówce podczas uro-
czystości związanych z rocznicą 
25-lecia powołania Straży Miej-
skiej w Konstancinie-Jeziornie, był 
okolicznościowy tort, dyplomy dla 
wszystkich strażników, oraz ży-
czenia i gratulacje od burmistrza 
Kazimierza Jańczuka oraz prze-
wodniczącego Rady Miejskiej An-
drzeja Cieślawskiego. 
Strażnikom serdecznie dzięku-
jemy za 25 lat i życzymy dalszej 
owocnej pracy na rzecz bezpie-
czeństwa w naszej gminie.

/ WYDARZENIA /
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Fot. A. Piętka

Wszystkich zainteresowanych modelarstwem 
zapraszamy na zajęcia, które odbywają się 

w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Jaworskiego 2.
 

Pracownia modelarska, którą prowadzi Zbigniew Ciećwierz 
otwarta jest od poniedziałku do piątku 

w godz. 17:30 - 19:00.
Pod okiem instruktora można budować zarówno latawce, jak i inne 

modele pływające, jeżdżące i latające.

[ZaPISY na ZaJęCIa MoDelaRStWa]

/ WYDARZENIA /

1 października niebo nad Łąkami 
Oborskimi zapełniło się koloro-
wymi latawcami i zdalnie stero-
wanymi samolotami. Powodem 
było gminne Święto Latawca. 
W zawodach dla dzieci i młodzieży 
o Puchar Burmistrza Gminy Kon-
stancin-Jeziorna oraz Dyrektora 
Biura Mazowieckiej Organizacji 
LOK wzięło udział aż 88 osób.

Młodzi pasjonaci modelarstwa 
licznie stawili się na konstanciń-
skich łąkach. Zarówno dzieci, mło-
dzież, jak i ich rodzice wykazali 
niebywałą fantazję i konstruktor-
skie talenty, by zbudować prze-
piękne, kolorowe latawce. Pogoda 
jednak pokrzyżowała wszystkim 
plany, ponieważ tego dnia było 
bezwietrznie. – Latawce miały 
ogromny problem, żeby wzbić się 
w powietrze, a jako sędziowie oce-
nialiśmy zarówno wykonanie, jak 
i wysokość lotu i prędkość wzno-
szenia – mówi Zbigniew Ciećwierz, 
instruktor pracowni modelarskiej 
Konstancińskiego Domu Kultury 
przy ul. Jaworskiego.
Rywalizacja była bardzo zacięta 
i jury z Maciejem Kozłowskim, sę-
dzią głównym zawodów na czele, 
miało niezwykle trudne zadanie. 
Musiało bowiem ocenić latawce 88 
zawodników.
W sumie, w różnych kategoriach 
wiekowych na podium stanęło 30 
osób, odbierając nagrody i gratu-
lacje, m.in. od wiceburmistrza Ry-
szarda Machałka. W kategorii do 
lat 6 wśród dziewczynek wygrała 
Julia Wrotek, a wśród chłopców 
- Aleksander Goliszewski. Wśród 
7-latków na najwyższym stopniu 

Święto konstancińskiego latawca

Fot. A. Piętka

Fot. A. Piętka

podium stanęli Zofia Kamać i An-
toni Łucki. Rywalizację o rok star-
szych zawodników wygrali Amelia 
Ber i Dominik Rawski. Małgorzata 
Wysmułek i Bartosz Goliszewski 
okazali się najlepsi z grona 9-lat-
ków. Natomiast Ola Ciszewska 
i Krzysztof Musiałowicz triumfo-
wali w kategorii zawodników do 
10 lat. W rywalizacji wzięli udział 
również 14-latkowie – najlepsi 
w najstarszej grupie byli Zuzanna 
Roguska i Alan Lubaszewski.
Tegoroczne Święto latawca, przy-
gotowane przez Mazowiecką Or-
ganizację Wojewódzką Ligi Obrony 
Kraju, Urząd Miasta i Gminy Kon-
stancin-Jeziorna oraz Konstanciń-
ski Dom Kultury uświetniły poka-
zy lotów modeli na uwięzi, a także 
drona, który wzbudził największe 
zainteresowanie uczestników.

ZaPISZ SIę na ZaJęCIa 
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Emocje 
zamknięte 
w obrazach
24 września w KDK odbył się 
wernisaż wystawy „Robak” au-
torstwa Anny Stefaniak, która 
na co dzień pracuje w konstan-
cińskim magistracie. Głównym 
tematem prezentowanych prac 
był barwny świat owadów. 

Autorka poprzez tworzone grafiki 
portretuje swoje uczucia i emocje. 
Wkomponowane w sieć kresek 
i kropek tytułowe owady symboli-
zują moc życia, ruchu i zmian. Każ-
da, zamknięta w czarnej czy srebr-
nej ramie kompozycja, ma swoje 
imię, swoją indywidualność. - Two-
rzę na podstawie dwóch światów - 
tego rzeczywistego, realnego, któ-
ry nas otacza i tego fantastycznego, 
wymyślonego, który istnieje w mo-
jej głowie – mówi Anna Stefaniak.  
– Nauczyłam się zauważać drobia-
zgi, choćby owady, które nam doku-
czają, których nie lubimy. To wła-
śnie emocje powodują, że w mojej 
głowie wciąż rodzą się pomysły 
i potrzeba tworzenia. Odpowie-
dzialne są również za to, co wydo-
staje się na zewnątrz, za technikę 
tworzenia, za kolorystykę prac  
– wyjaśnia swoje prace artystka.

Anna Stefaniak - wystawiennik, ar-
chitekt krajobrazu, maluje i rysuje 
od najmłodszych lat posługując się 
różnymi formami i stylami. Na co 
dzień pracuje w UMiG Konstancin-
Jeziorna, jako zastępca kierowni-
ka Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa.

Uświetnili występem 
Dożynki Prezydenckie

Niezwykłe wyróżnienia przypadły Ludowemu Zespołowi Pieśni i Tań-
ca „Przepióreczka”, działającemu przy Zespole Szkół nr 2 w Konstan-
cinie-Jeziornie. W niedzielę 11 września dziewczęta wystąpiły na Do-
żynkach Prezydenckich w Spale, podczas których Przepióreczkę okla-
skiwali gospodarze oraz zaproszeni goście, w tym para prezydencka 
Agata i Andrzej Duda. Dwa tygodnie później „Przepióreczka” uświet-
niła XIV Warszawskie Święto Chleba.

Organizatorzy tegorocznych Doży-
nek Prezydenckich docenili wyso-
ki poziom prezentacji tanecznych 
i poziom artystyczny „Przepiórecz-
ki”, i zaprosili Zespół do występu 
na scenie podczas ogólnopolskiego 
święta plonów.

na scenie w Spale
Uczestnikom dożynek w Spale za-
prezentowana została „Fantazja 
Polska” oraz „Suita Warszawska”, 
do których choreografię stworzyła 
Lidia Leszczyńska, instruktor ze-
społu. Ze sceny zabrzmiał również 
„Walczyk o Konstancinie”, Agaty 
Gregorczyk-Janik, opiekuna wo-
kalnego zespołu. Piosenkę zaśpie-
wano jeszcze raz po scenicznych 
występach, kiedy Przepióreczki 
dumnie prezentowały swoje stroje 
zgromadzonym uczestnikom im-
prezy.
Wyjątkowym wydarzeniem było 
spotkanie z parą prezydencką. 
Agata i Andrzej Duda zachwyci-
li się konstancińskim zespołem  

Przepióreczka na Dożynkach Prezydenckich w Spale  Fot. Archiwum zespołu

i w bezpośredniej rozmowie wyra-
zili swoje uznanie dla zaprezento-
wanego programu. Była także spo-
sobność na wykonanie pamiątko-
wych zdjęć. To był miły akcent na 
zakończenie pierwszego występu 
„Przepióreczki” w Spale.

XIV Święto Chleba
Kolejny występ zespołu dla szero-
kiej publiczności, miał miejsce 25 
września podczas XIV Warszaw-
skiego Święta Chleba. Dziewczęta 
z „Przepióreczki” w pięknych stro-
jach wystąpiły z repertuarem lu-
dowym: m.in. z Kujawiakiem Hen-
ryka Wieniawskiego oraz z Suitą 
Warszawską i piosenką promującą 
nasze miasto, czyli „Walczykiem 
o Konstancinie”.
Gościnnie wystąpił także zespół 
Sonata z GOSiR, z tańcami cygań-
skimi. Jeśli oceniać po głośnych 
oklaskach, to występy bardzo po-
dobały się publiczności Święta 
Chleba.

/ WYDARZENIA /
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/ POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA /

O pani sołtys, co 
z ludźmi pracuje
W 2007 roku stanęła na czele sołectwa Habdzin, położonego nad ma-
lowniczym jeziorem Habdzińskim i zamieszkałego przez 450 osób. 
Mieszkańcy, którzy obdarzyli ją zaufaniem i docenili wcześniejsze za-
angażowanie w sprawy wsi, wybrali ją swoim sołtysem.

. – wspomina Agata Wilczek. – Dla-
tego teraz każdego roku pilnujemy 
wykonania konserwacji cieków 
wodnych biegnących przez nasze 
sołectwo.
Cała wspólnota wraz z sołtysem 
mają już określone zadania na ko-
lejne lata: rozbudowa kanalizacji, 
instalacja oświetlenia i nakładek 
asfaltowych na drogę Habdzin – 
Łęg, modernizacja Domu Ludowe-
go. I najtrudniejsze zadanie: budo-
wa chodnika wzdłuż drogi nr 721, 
tak bardzo potrzebnego miesz-
kańcom sołectw nadwiślaniskich.

Sportowo 
 i kulturalnie

Sołtys Agata Wilczek 
uważa, że organiza-
cja przez sołectwo 
różnych imprez, bu-
duje wspólnotę i an-
gażuje mieszkańców 
do działania. Zawo-
dy triathlonu Hab-
dzinman, coroczne im-
prezy z okazji Dnia Dziecka czy Mi-
kołajek, wspólne ubieranie choinki 
– to tylko przykłady tego, co dzieje 
się w Habdzinie. - Najważniejszym 
dla naszej społeczności jest Bieg 
Papieski, który w tym roku zorga-
nizowaliśmy już po raz dziesiąty. 
- mówi Agata Wilczek. - Bieg od-
bywa się zawsze w październiku, 
będąc częścią imprezy plenerowej 
łączącej elementy religijne, sporto-
we i kulturalne.

Sołtys i rada razem
W codziennych obowiązkach pa-
nią sołtys wspomaga Rada Sołec-
ka w składzie: Artur Bartoszew-
ski - przewodniczący, Sławomir 
Kopyt, Tadeusz Węcławiak, Maria 
Utrata i Robert Iwanicki. - Bez tej 
piątki wspaniałych mieszkańców 
Habdzina, z pewnością nie zrobi-
libyśmy tego wszystkiego, co nam 
się udało. Razem doskonale się 

- Kiedy 10 lat temu zostałam soł-
tysem, ogarnął mnie niepokój, 
czy sobie poradzę, i pytania, jak 
to wszystko zrobić? Po krótkim 
czasie okazało się, że pracując na 
rzecz innych, zyskuje się pewność 
i pomysłowość w rozwiązywaniu 
problemów – tak Agata Wilczek 
wspomina trudne początki sołty-
sowania w Habdzinie.

Pracując z innymi
Od początku urzędowania była 
nastawiona na głosy mieszkań-
ców swojej wsi. Dzięki spotkaniom 
z radą sołecką i mieszkańcami, 
określono najważniejsze potrzeby 
mieszkańców i najpilniejsze zada-
nia do realizacji. W pierwszych la-
tach sołtysowania udało się m.in. 
wykonać doświetlenie kilku dróg 
oraz poprawić stan ich nawierzch-
ni poprzez ułożenie nakładek asfal-
towych. - Razem z całą wsią podję-
liśmy się w 2009 roku organizacji 
dożynek gminnych. To było wielkie 
wydarzenie w historii Habdzina – 
mówi sołtys Wilczek.
Dużym wsparciem są środki po-
chodzące z funduszu sołeckiego. 
Dzięki temu na terenie wspólnym 
powstało boisko do siatkówki, plac 
zabaw dla dzieci czy altana. Miesz-
kańcy mają teraz swoje miejsce, 
aby razem spędzać czas. Fundusz 
sołecki umożliwił także zorga-
nizowanie cyklu zajęć sportowo 
-rekreacyjnych w szkole w Opaczy.
W ciągu tych 10. lat były też trudne 
chwile, kiedy sytuacja wymagała 
współpracy dosłownie wszyst-
kich. – Bardzo groźnie było w 2011 
roku, kiedy z powodu niedrożności 
kanału Habdzińskiego wystąpiły 
liczne podtopienia. Równocześnie 
wysoki stan wody na Wiśle stwa-
rzał zagrożenie dla najbliżej poło-
żonych gospodarstw. Tylko dzięki 
wspólnemu wysiłkowi wszystkich 
mieszkańców udało się obronić na-
sze gospodarstwa przed katastrofą 

Agata Wilczek wraz z dziećmi z Habdzina 
podczas Dożynek Gminnych 2016 
Fot. Archiwum sołectwa

Agata 
Wilczek 

 agata.wilczek@
konstancinjeziorna.pl

rozumiemy, rozwiązujemy proble-
my i walczymy o nasze sołectwo 

– mówi sołtys Wilczek. 
Sołtys i Rada planują 

kolejne przedsięwzię-
cia służące poprawie 
życia mieszkańców. 
I choć często sprawy 
nie wyglądają do-

brze, wspólnie działa-
jąc, nie dają za wygraną 

i najczęściej osiągają to, co 
zaplanowali.
Agata Wilczek mówi, że kocha swo-
ją wieś, ziemię i prace, które wyko-
nuje. Lubi spacery typu nordic wal-
king, najchętniej po drogach, przy 
których rosną charakterystyczne 
dla habdzińskiego pejzażu wierz-
by głowiaste. Często można tam 
spotkać dudki, sikory czy strzygi. 
– Teraz jesienią zamykam w słoiki 
wszystkie skarby, które wyrosły 
w moim ogródku - gotuję powidła, 
kiszę ogórki i kapustę, przygoto-
wuję nalewki.  – Staram się zatrzy-
mać w słoikach smak lata – śmieje 
się sołtys. – Mieszkańcy Habdzina, 
moi sąsiedzi i przyjaciele, obdarzy-
li mnie zaufaniem. Czuję się za nich 
odpowiedzialna. To zaufanie i fakt, 
że sporo już osiągnęłam, dają mi 
pewność siebie w działaniu. Skoro 
racja jest po naszej stronie, to ja to 
załatwię. Jak nie teraz to następ-
nym razem.



Dożynki Gminne 2016
4 września rolnicy 

podziękowali za plony. 
Wręczono nagrody dla 

Rolników Roku oraz wybrano 
najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy. Można było 
także uczestniczyć w licznych 

zabawach i turniejach, 
podziwiać występy zespołów 

artystycznych, a także po 
prostu dobrze się bawić. 

Gospodarzem tegorocznych 
Dożynek gminnych było 

sołectwo Gassy.

Jedenastu gospodarzy z gminy Konstancin-Jeziorna zostało wyróżnionych 
tytułem Rolnika Roku. Odznaczonym wręczono dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, tak przydatne w każdym domostwie (odkurzacze do liści).  
(Fot. A. Jarzębska-Isio)

Tegorocznym Dożynkom przewodniczyli starostowie: sołtys wsi Gassy Kinga Śliwka wraz z mężem Mariuszem. 
Uroczystości rozpoczął korowód i prezentacja dożynkowych wieńców (Fot. A. Jarzębska-Isio)

Spośród 10 zgłoszonych wieńców wybrano te 
najpiękniejsze. Pierwsze miejsce zajęła KS Jarzębina 
Czerwona z Kawęczynka. Koordynatorkami prac nad 
zwycięskim wieńcem były panie Krystyna Biernacka 
i Kazimiera Nogal. Drugie miejsce przyznano wieńcowi 
wykonanemu przez mieszkanki sołectwa Bielawa, 
a trzecie sołectwa Czernidła. (Fot. G. Żurawski)

Po mszy świętej polowej, starostowie przekazali na ręce gospodarza 
gminy Kazimierza Jańczuka bochen chleba upieczony z tegorocznych 
zbiorów. Tym chlebem burmistrz, przewodniczący rady miejskiej 
i starostowie połamali się z uczestnikami uroczystości. 
(Fot. A. Jarzębska-Isio)
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Rolnicy podziękowali za plony
Były też atrakcje dla dzieci i dorosłych. Dzieci 
mogły bawić się na dmuchańcach, trampolinach, 
a także zanurkować wśród bajkostworów  
z Muzeum Bajek Baśni i Opowieści z Czarnowa. 
(Fot. G. Żurawski)

Nie zabrakło również występów naszych zespołów oraz 
z sąsiednich gmin. (Fot. A. Jarzębska-Isio)Na kilkudziesięciu stoiskach można 

było skosztować różnych potraw i dań, 
zapoznać się z poradami kosmetycznymi, 
dietetycznymi, czy kupić przedmioty 
rękodzieła artystycznego. 
(Fot. G. Żurawski)

Gwiazdami wieczoru były zespoły Power Play oraz 
Champion. Dyskoteka pod gwiazdami i pokaz fajerwerków 
zakończyły Dożynki w Gassach. (Fot. A. Jarzębska-Isio)

Dożynkowe konkursy: toczenie opony od traktora, 
ubijanie piany z jajek, przeciąganie liny i wyścigi 
taczkami - dostarczyły wiele emocji.  
(Fot. A. Jarzębska-Isio)
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/ SZKOŁY /

90 lat szkoły w Opaczy

17 września w Szkole Podstawowej 
nr 6 odbyły się uroczyste obchody 
90-lecia szkoły w Opaczy. W tak 
ważnej uroczystości uczestniczy-
li przedstawiciele władz gminy 
z burmistrzem Kazimierzem Jań-
czukiem, byli nauczyciele i dyrek-
torzy, rodzice, uczniowie i wielu 
absolwentów.

Długa historia szkoły
O budowę szkoły w Opaczy przez 
wiele lat zabiegali sami miesz-
kańcy. Na ich wniosek, gromada 
w 1923 roku przekazała działkę, 
z przeznaczeniem pod budynek 
szkolny. Rok 1926 był pierwszym 
rokiem nauki w szkole powszech-
nej w Opaczy, która jako siedmio-
klasowa funkcjonowała do roku 
1939. Podczas okupacji Niemcy 
ograniczyli nauczanie w szkole do 
czterech klas, jednak samej szkoły 
aż do końca wojny nie zamknęli. Po 
wyzwoleniu, w czasach PRL bywa-

Podczas rocznicowych obchodów w szkole w Opaczy można było po-
pisać się wiedzą o 90-letniej historii placówki w quizie rodzinnym, 
obejrzeć wystawę historycznych zdjęć i poszukać swojego wizerun-
ku w szkolnej kronice. Uroczystości urozmaiciły występy artystyczne 
uczniów i absolwentów szkoły oraz piknik rodzinny. Jubilatka, wraz 
z przyległą halą sportową, prezentowała się bardzo okazale.

Uroczystości rocznicowe
Fot. Archiwum szkoły w Opaczy

ło różnie, aż do lat 70-tych kiedy 
to władze zdecydowały o przenie-
sieniu uczniów do konstancińskiej 
„tysiąclatki”, co oznaczało faktycz-
ną likwidację działalności szkoły. 
Dzięki staraniom lokalnego środo-
wiska, pod koniec lat 80-tych szko-
ła została reaktywowana i w 1988 
roku uczniowie ponownie rozpo-
częli naukę. Po przekazaniu przez 
wspólnotę pastwiskową działki, 
tuż obok szkoły powstaje w 1994 
roku boisko. Wtedy też szkoła 
otrzymała imię Macieja Rataja, 
działacza ludowego i marszałka 
sejmu w okresie XX-lecia między-
wojennego. W ostatnich latach wy-
konano kapitalny remont budynku 
szkoły, a w ubiegłym roku wybudo-
wano nowoczesną halę sportową.

Święto uczniów i nauczycieli
O to, aby uroczystości nie były 
nudne, zadbała dyrektor Mysz-
kowska oraz kadra nauczycieli 

wraz z uczniami i absolwentami. 
Chętne rodziny mogły popisać się 
znajomością historii szkoły w oko-
licznościowym quizie. Można było 
wpisać się do Księgi pamiątkowej, 
obejrzeć wystawę zdjęć czy zaj-
rzeć do szkolnej kroniki. Na szkol-
nym boisku odbywał się piknik 
rodzinny. Animacje i konkursy dla 
dzieci, pokazy karate, aerobiku czy 
pierwszej pomocy, skoki na batu-
cie, pokazy strażackie, przejażdż-
ka bryczką i wiele innych. Żal było 
zakończyć jubileuszowe obchody, 
ale wszyscy rozstali się z myślą 
spotkania już za 10 lat, przy okazji 
100 rocznicy szkoły.

Przewodniczący
Rady Miejskiej 

Andrzej Cieślawski

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna 

Kazimierz Jańczuk

wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, 
życzymy wielu sukcesów,  

satysfakcji i spełnienia zawodowego.  
 

Pragniemy wyrazić Państwu wdzięczność za codzienny wysiłek ,  
wkładany w podnoszenie jakości kształcenia,  

empatię wobec uczniów oraz dbanie o rozwój nowych pokoleń.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
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/ SZKOŁY /

Lekcja matematyki w OSP Skolimów Fot. Archiwum ZS nr 1

Przygoda z matematyką

Zespół Szkół nr 1 w Konstanci-
nie-Jeziornie otrzymał dotację 
z mFundacji. 4 000 zł przezna-
czone zostanie na realizację pro-
jektu rozwojowego z obszaru 
edukacji matematycznej.

Jak sprawić, żeby uczniowie z wy-
tęsknieniem czekali na kolejną lek-
cję matematyki? Czy jest na to spo-
sób? Okazuje się, że tak. Znają go 
trzy pomysłowe nauczycielki tego 
przedmiotu z Zespołu Szkół nr 1 
w Konstancinie-Jeziornie. Anna 
Jura, Grażyna Mikuszewska i Ewa 
Związek, bo o nich właśnie mowa, 
opracowały ciekawy projekt pt. 
„Matematyka nie tylko w klasie”.

Praktyczny wymiar matematyki
Głównym założeniem jest prze-
prowadzenie w klasach czwartych 
cyklu lekcji, które pokażą uczniom 

praktyczny wymiar matematyki. 
Złożony wniosek został wysoko 
oceniony i szkoła otrzymała dota-
cję z mFundacji w wysokości 4 000 
zł na realizację projektu. Pierwsze 
zajęcia już się odbyły w Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Skolimowie. 
Okazuje się, że wyposażenie stra-
ży pożarnej to ciekawy materiał 
do matematycznych pomiarów. 
Uczniowie zmierzyli dwa węże ga-
śnicze, ich długość i średnicę. Na 
podstawie tych danych obliczyli 
ile wody może przez nie przepły-
nąć i porównali ich efektywność. 
Z pomocą nauczyciela dzieci zro-
bią również analizę statystyczną 
dotyczącą pożarów występujących 
w gminie Konstancin-Jeziorna.

W planach
Kolejne lekcje, które potrwają do 
końca bieżącego roku szkolnego, 

zapowiadają się równie intere-
sująco. Uczniowie m.in.: zmierzą 
obwód i pole powierzchni boiska 
szkolnego oraz obliczą koszt jego 
renowacji; poznają podstawy pro-
gramu komputerowego Geogebra; 
Aby prowadzić zdrowy styl życia, 
nauczą się obliczać wartość ener-
getyczną i odżywczą produktów 
spożywczych. Będą także mogli 
pomóc rodzicom w planowaniu do-
mowego budżetu, bo przeanalizują 
wydatki w swoich domach. Rozwój 
wyobraźni przestrzennej wspomo-
że tworzenie brył bez kleju.
Ponadto wszyscy uczniowie szkoły 
podstawowej wezmą udział w cyklu 
wykładów na temat różnych metod 
pomiarów. Dowiedzą się, jak zmie-
rzyć trudne do wyobrażenia odle-
głości np. dystans miedzy planeta-
mi w przestrzeni kosmicznej, czy 
odległość między atomami w czą-
steczce. W ramach projektu za-
kupione zostaną ciekawe sprzęty 
pomiarowe w tym: decybelomierz, 
miarka laserowa, czy analizator 
składu ciała. Uczniowie zapozna-
ją się z działaniem tych urządzeń, 
dokonają pomiarów, a następnie 
z pomocą nauczyciela przeanalizu-
ją uzyskane wyniki.
Ta niekonwencjonalna formuła 
zajęć uświadomi dzieciom, że ma-
tematyka nie ogranicza się tylko 
do klasy, podręcznika i zeszytu. 
Uczestnicy będą mieli szansę prze-
konać się w praktyce, jak ważna 
jest znajomość podstaw matematy-
ki i zrozumieć, że jest to dziedzina, 
z którą mamy do czynienia każde-
go dnia. Dzięki zajęciom uczniowie 
z pewnością zaczną patrzeć, na ten 
czasem mało lubiany przedmiot, ze 
zdecydowanie innej perspektywy.

Gmina wesprze kolejne lokalne inicjatywy

Burmistrz Gminy Konstancin-Je-
ziorna po rozpatrzeniu wniosków 
o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej, zło-
żonych w terminie 30 - 31 sierpnia, 
podjął decyzję o wsparciu finan-

Gmina Konstancin-Jeziorna wesprze kolejne lokalne inicjatywy. Tym 
razem pomoc finansową, na łączną kwotę ponad 19 tys. zł, otrzymają 
zadania zgłoszone przez mieszkańców m.in. Piasków i Czarnowa.

sowym trzech projektów. Są to: 
montaż tablicy informacyjnej w so-
łectwie Piaski (1 700,00 zł) moder-
nizacja istniejących urządzeń za-
bawowo-rekreacyjnych oraz prace 
ziemno-ogrodnicze na placu rekre-

acyjno-sportowym przy ul. Party-
zantów w Czarnowie (15 210,00 
zł), a także organizacja przedsię-
wzięć edukacyjno-historycznych 
popularyzujących historię Polski 
(2 210,00 zł).
Samorząd na realizację powyż-
szych zadań przeznaczy łącznie 
ponad 19 tys. zł.
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Wizyta wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży w Gimnazjum  
im. Kraszewskiego w Nowej Wilejce  Fot. P. Stankiewicz

Polsko-litewska przyjaźń
Współpraca z Nową Wilejką 
zajmuje dość szczególną po-
zycję wśród partnerstw z mia-
stami europejskimi, z którymi 
Konstancin-Jeziorna utrzymu-
je kontakty. Każde spotkanie  
z mieszkańcami tego niewielkie-
go miasteczka na Litwie to nie-
zwykła lekcja polskości i miłości 
do Ojczyzny, która choć dzisiaj 
oddzielona granicą państwową, 
jest ciągle głęboko zakorzenio-
na w sercach Polaków mieszkają-
cych w Nowej Wilejce.

Oficjalna współpraca Nowej Wilejki 
i Konstancina-Jeziorny trwa od 20 
marca 2009 r., kiedy to w Wilnie, sta-
rosta gminy Nowa Wilejka - Jurijus 
Gridiuško i burmistrz gminy Kon-
stancin-Jeziorna - Marek Skowroń-
ski podpisali umowę o współpracy. 

trochę o historii
Uroczystość odbyła się w Wilnie, 
gdyż w 1957 roku Nową Wilejkę 
włączono do struktur administra-
cyjnych Wilna. Nie spotkało się to 
z entuzjazmem mieszkańców, któ-
rzy upatrywali się w tej decyzji 
wyłącznie celów propagandowych. 
Nowa Wilejka jest bowiem odgro-
dzona od reszty litewskiej stolicy 
lasami i parkami. Zachowała swo-
ją odmienność, swój specyficzny 

charakter jednorodzinnej, partero-
wej zabudowy. Nad Nową Wilejką 
dominuje, zbudowany na wzgórzu 
neogotycki kościół św. Kazimierza. 
Jego budowę zakończono w roku 
1911, czyli dokładnie wtedy, kie-
dy hr. Józefa z Iwaszkiewiczów 
Dąmbska świętowała ukończenie 
budowy ufundowanego przez nią 
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP 
w Konstancinie.

anielskie początki współpracy
Ta zbieżność dat może się wydać 
w pewnym sensie symboliczna, 
gdyż początki współpracy miesz-
kańców związane są właśnie ze sfe-
rą duchową, a dokładnie – anielską. 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, 
których dom generalny znajduje 
się w Konstancinie-Jeziornie, ma 
swoją placówkę w Nowej Wilejce. 
I to właśnie siostrom od Aniołów, 
a w szczególności siostrze Annie 
Mroczek zawdzięczamy pierwsze 
kontakty między miastami. Już 
w 1994 roku miała miejsce pierw-
sza wymiana dziecięcych zespo-
łów pieśni i tańca. Działająca przy 
Zespole Szkół nr 2 „Przepióreczka” 
podczas pobytu w Nowej Wilejce 
zaprezentował się m.in. podczas 
koncertu w Szkole Średniej im. Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego oraz 
w Domu Sierot. W ramach rewizy-
ty do Konstancina-Jeziorny przy-
jechała młodzież z zespołu „Pier-

wiosnki”. Zgromadzenie Sióstr od 
Aniołów jest gospodarzem cyklicz-
nych imprez odbywających się we 
wrześniu w Parku Zdrojowym 
– Festynów Anielskich. Częstymi 
gośćmi występującymi w Amfi-
teatrze podczas tej imprezy są 
uczniowie szkoły w Nowej Wilejce, 
a także dzieci będące pod opieką 
sióstr w prowadzonej przez nich 
w Nowej Wilejce świetlicy. 
Młodzież z Nowej Wilejki gości tak-
że w naszym mieście przy okazji, 
organizowanych przez Konstan-
cińską Szkołę Muzyczną, imprez: 
Młodzieżowego Festiwalu Muzyki 
Kameralnej oraz przeglądu chó-
rów „Constanco Cantare”. W 2014 

Sztuka „Płaczący Anioł” w wykonaniu 
dzieci i wolontariuszy ze świetlicy 
„Dom, który czeka” Fot. P. Stankiewicz

Wystawa poświęcona, urodzonemu 
w Nowej Wilejce, Tadeuszowi 
Konwickiemu Fot. P. Stankiewicz
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3 maja Polacy składają kwiaty na grobie Marii Piłsudskiej na cmentarzu 
Na Rossie w Wilnie Fot. P. Stankiewicz

Zespół „Pierwiosnki” pod  
opieką artystyczną Janiny Stupenko    
Fot. P. Stankiewicz

/ WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA /

podczas festiwalu wystąpił zespół 
„Pierwiosnki”, a dwa lata później 
„Plotki”. Oba zespoły pochodzą 
z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego 
i są prowadzone przez nauczyciel-
kę muzyki, panią Janinę Stupenko. 

Katalizator współpracy
Polska szkoła - Gimnazjum im. J.I. 
Kraszewskiego w Nowej Wilejce 
jest katalizatorem współpracy 
partnerskiej. Nic dziwnego, gdyż 
dla licznej grupy Polaków zamiesz-
kujących tę część Wilna stanowi 
ona centrum polskości, pamię-
ci o Ojczyźnie, języku, kulturze 
i obyczajach. Polacy odwiedzający 
to miejsce w dniach świąt narodo-
wych doznają szczególnego wzru-
szenia widząc, ile radości i nadziei 
daje Polakom mieszkającym za 
wschodnią granicą wspólne świę-
towanie, śpiew „Mazurka Dąbrow-
skiego”.

Ku pamięci 
W 2015 roku Nową Wilejkę odwie-
dziła grupa Wolontariuszy Świa-
towych Dni Młodzieży. Jednym 
z punktów programu była wizyta 
w polskiej szkole – Gimnazjum im. 
Kraszewskiego. Zaplanowana pół-
godzinna wizyta przeciągnęła się 
do późnych godzin popołudnio-
wych. Młodzi ludzie byli zachwy-
ceni tym, w jaki sposób w szkole 
czci się pamięć o Polsce i Polakach. 
Z wypiekami na twarzach słuchali 
opowieści pani Teresy Brazewicz, 
nauczycielki, opiekunki szkolnej 
izby pamięci. Był pokaz slajdów, 
oglądanie pamiątek i długie, bardzo 
ważne rozmowy i pytania. Dyrek-
torem Gimnazjum jest Helena Juch-
niewicz, która z wielką charyzmą 
i determinacją dba o to, aby szkoła 
miała swoje ważne miejsce na ma-
pie edukacyjnej Wilna. To dzięki 
jej determinacji, szkoła utrzymała 
wysoki status Gimnazjum, dzięki 
czemu może uczyć dzieci i mło-
dzież od 1 do 12 klasy. Dyrektor 
dba też o stan budynku i otocze-
nia. W miarę możliwości samorząd 
i mieszkańcy Konstancina-Jeziorny 
wspierają szkołę, przekazując po-
moce dydaktyczne i sprzęt multi-
medialny. W 2012 roku Samorząd 
Konstancina wsparł projekt rekul-
tywacji krajobrazu wokół szkoły 
przekazując kilkadziesiąt sadzo-
nek drzew i krzewów. Uczniowie 

przy pomocy specjalistów zajęli się 
ich zagospodarowaniem. - Do reali-
zacji projektu zasięgnęliśmy porad 
i wskazówek architekta krajobrazu 
- przyznaje Helena Juchniewicz, dy-
rektor Wileńskiej Szkoły Średniej. 
- Uczniowie klas młodszych i star-
szych, jak również przedszkolaki, 
zgodnie z wcześniej ustalonym pla-
nem i pod opieką specjalisty, z pa-
sją podjęli się wyzwania.

Współpraca szkolna
Ciekawym i jak dotąd niepowtó-
rzonym wydarzeniem była wymia-
na szkolna między uczniami dwóch 
konstancińskich szkół (Zespół 
Szkół nr 1 w Skolimowie oraz Ze-
spół Szkół Integracyjnych nr 5) ze 
szkołą z Nowej Wilejki, która miała 
miejsce w czerwcu i wrześniu 2011 
roku. Najpierw konstancinianie 
przyjęli uczniów w polskich rodzi-
nach, aby kilka miesięcy później 
ponownie spotkać się z uczniami 
z Nowej Wilejki, poznać ich szkołę, 
zwyczaje i życie codzienne. Na na-
szych uczniach ogromne wrażenie 
wywarła wizyta na cmentarzu na 
Rossie, gdzie m.in. pochowana jest 
Maria Piłsudska, matka Józefa Pił-
sudskiego. W krypcie, obok trumny 
matki znajduje się także urna z ser-
cem Marszałka. 
Gimnazjum w Nowej Wilejce z nie-
zwykłą serdecznością i otwartością 
gości także inne grupy mieszkań-
ców Konstancina-Jeziorny. Oprócz 
grupy wolontariuszy Światowych 
Dni Młodzieży odbyła się również  

wizyta Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz strażaków z Czernideł, a także 
oficjalnych delegacji władz samo-
rządowych Konstancina-Jeziorny. 

ojczyzna
Dla wszystkich, którzy mają okazję 
odwiedzić Nową Wilejkę, wizyta ta 
jest doskonałą okazją do uświado-
mienia sobie, jak wielką wartością 
jest Ojczyzna i pamięć o niej. Po-
lacy na Litwie imponują swoją de-
terminacją w walce o utrzymanie 
polskiej szkoły, o kultywowanie 
polskich tradycji i historii oraz ję-
zyka narodowego. Nasza obecność 
na Litwie daje Polakom tam miesz-
kającym namiastkę Ojczyzny i bliż-
szy z nią kontakt .

Piotr Stankiewicz
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Niemcy i Czesi z wizytą 
w Kontancinie-Jeziornie

Wymiany szkolne są doskonałą 
okazją do nawiązywania nowych 
znajomości, poznawania obycza-
jów panujących w danym kraju, 
nauki języka oraz smakowania 
nowych potraw. Uczniowie, którzy 
przyjeżdżają do Konstancina-Je-
ziorny, goszczą w polskich rodzi-
nach, dzięki czemu bliżej mają oka-
zję poznać  miasto partnerskie.

Ponownie w Polsce
Uczniowie i nauczyciele z Real-
schule am Mauracher Berg z Den-
zlingen po raz drugi odwiedzili 
Konstancin-Jeziorna. Jest to efekt 
ścisłej współpracy między Zespo-
łem Szkół nr 2, a jego partnerską 
szkołą z Niemiec. W tym roku do 
tego grona dołączył również Ze-
spół Szkół nr 3.
Delegacja niemiecka gościła w gmi-
nie od 19 do 25 września. Czas ten 
upłynął na wzajemnej integracji 
uczniów, poznawaniu polskich 
i niemieckich zwyczajów, nauce 
języka obcego, oraz na poznawa-
niu najpiękniejszych zakątków 
naszego miasta, Warszawy oraz 

We wrześniu w gminie gościli 
uczniowie z zaprzyjaźnionych 
szkół z Denzlingen i Hranic. Przy-
jazd młodzieży odbył się w ra-
mach współpracy miast partner-
skich Konstancina-Jeziorny.

Wspólne zdjęcie przyjaciół z Czech i Polski Fot. E. Siemieniuk

Turniej sportowy Polska-Niemcy w hali GOSiR Fot. A.Halicka

Mazowsza. Uczniowie brali udział 
w grach terenowych organizowa-
nych w Konstancinie-Jeziornie, na 
Starym Mieście, zwiedzili Centrum 
Nauki Kopernik a także pojecha-
li na wycieczkę do Serocka i Puł-
tuska. Niemieccy goście wrócili 
do Denzlingen pełni pozytywnych 
wrażeń, bogatsi o nowe doświad-
czenia oraz znajomości, które 
w ciągu kilku dni intensywnych 
kontaktów z młodymi Polakami 
na pewno staną się dla nich ważne. 
– Podczas pożegnania w dniu od-
jazdu było dużo łez, niekończących 
się uścisków i obietnic ponowne-
go spotkania w naszym niemiec-

kim mieście partnerskim   – mówi 
Agnieszka Halicka, koordynator 
wymiany szkolnej. – Dla uczest-
ników wymiany z obu miast nad-
szedł teraz czas oczekiwania na re-
wizytę, która będzie miała miejsce 
w maju przyszłego roku.

10-lecie 
współpracy z Hranicami

12-16 września w Zespole Szkół  
nr 3 gościła delegacja z partner-
skiego miasta Hranice (Czechy). Do 
Konstancina-Jeziorny przyjechało 
dziesięcioro uczniów z Zakladni 
Skola Tr. 1. maje pod opieką dwóch 
nauczycielek - Andrei Smrckovej 
i Lucie Cihalovej.
Program wizyty obejmował m.in: 
zwiedzanie szkoły, quiz z języka 
angielskiego, międzynarodowy 
mecz korfballu, spacer w formie 
podchodów po najciekawszych 
miejscach Konstancina-Jeziorny, 
zwiedzanie Warszawy, wycieczkę 
do Farmy Iluzji oraz udział w za-
jęciach z czerpania papieru w Mu-
zeum Papiernictwa w Mirkowie. 
– Pogoda dopisywała każdego dnia 
,a atmosfera była wyjątkowo weso-
ła i sympatyczna – podsumowuje 
Elżbieta Siemieniuk, koordynator 
wymiany. – Konstancińscy ucznio-
wie, którzy gościli w swoich do-
mach kolegów i koleżanki z Czech 
pojadą na rewizytę w maju 2017 r.



To już 5 lat współpracy pomiędzy 
Konstancinem-Jeziorną a  Den-
zlingen. Z tej okazji u naszego 
niemieckiego partnera odbyły 
się uroczyste obchody z udziałem 
oficjalnej delegacji i mieszkań-
ców gminy Konstancin-Jeziorna.

Kulminacyjne obchody jubileuszu, 
które miały miejsce 5 październi-
ka, poprzedził szereg interesują-
cych wydarzeń. Zorganizowano 
m.in.: wystawę zdjęć pt. „Konstan-
cin-Denzlingen - rozwój od 1945 
do dziś” oraz polsko-niemieckie 
warsztaty tematyczne m.in. „Jak 
Polacy i Niemcy przeżyli okres 
zjednoczenia i transformacji na 
początku lat 90-tych“. Aby le-
piej poznać Schwarzwald, region, 
w którym położone jest miasto 
Denzlingen zorganizowano wy-
cieczki do Freiburga i Neuf-Brisach. 
Podczas jednej z nich, polska dele-
gacja została przyjęta na audiencji 
przez arcybiskupa Freiburga, ks. 
Stephana Burgera. Jolanta Siwka, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 i Gra-
żyna Chojnowska, przewodnicząca 
Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Miejskiej zo-
stały natomiast ugoszczone przez 
dyrekcję Realschule, z którą kon-
stancińska „dwójka” prowadzi wy-
mianę szkolną.
Główną uroczystość, która miała 
miejsce w centrum kulturalno-spo-
łecznym w Denzlingen, poprowa-
dziły przewodniczące komitetów 
współpracy - Małgorzata Zarzyc-
ka i Iris Vorberg. Podczas wystą-
pień obie strony podkreślały wagę 
współpracy, szczególnie w obsza-
rze kultury i historii oraz wymianę 
wzajemnych doświadczeń. Przy-
woływano również kwestie pro-
blemów zjednoczonej Europy. Bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk zazna-
czył, że choć Unia Europejska nie 
jest tworem idealnym, to nie należy 
jej negować, ale dążyć do poprawy 
jej struktur, w myśl zasady, że ra-
zem łatwiej jest pokonać trudno-
ści. Problemy te poruszył również 
w przemówieniu Dietrich Elchlepp, 
były członek Parlamentu Europej-

Jubileusz  
partnerstwa z Denzlingen

skiego. – Wszyscy jesteśmy wielką 
europejską rodziną – podkreślił. – 
Niestety, czyhają na nas liczne za-
grożenia i wyzwania, którym mu-
simy wspólnie stawić czoła.
Obchody wzbogaciły występy ar-
tystyczne przygotowane przez oba 
miasta. Konstancin-Jeziornę repre-
zentował zespół Łurzycanki, wspie-
rany przez członków konstanciń-
skiego koła seniora. Natomiast 
Denzlingen – kwartet młodzieżowy 
z Erasmus-Gymnasium oraz utalen-
towana młoda wokalistka.  

oryginalne podarunki
Na okoliczność  jubileuszowego 
spotkania, przygotowano wyjąt-
kowe prezenty symbolizujące oba 
miasta. Markus Hollemann otrzy-
mał sadzonkę dębu szypułkowe-
go, który widnieje w herbie gminy 
Konstancin-Jeziorna. Z kolei Kazi-
mierzowi Jańczukowi wręczono 
miłorząb. – Posadzimy go w repre-
zentacyjnym miejscu, czyli w Par-
ku Zdrojowym – podkreślił bur-
mistrz. – Będzie nam przypominał 
o współpracy i przyjaźni z miesz-
kańcami Denzlingen.
W kwestii prezentów pomysłowo-
ścią wykazały się również komi-
tety. Polacy podarowali kosztelę, 
jabłoń, której owoce uwielbiali 

królowa Marysieńka oraz król 
Jan III Sobieski. Strona niemiecka 
przekazała odmianę jabłoni wy-
hodowanej potajemnie w 1944 r. 
przez księdza Korbiniana Aignera, 
będącego wówczas więźniem obo-
zu koncentracyjnego Dachau. – Jej 
owoce są przypomnieniem bole-
snej historii, a także symbolem 
nowej przyszłości – zaznaczyła Iris 
Vorberg.
– Zacieśniliśmy kontakty, przypo-
mnieliśmy sobie, co przez te 5 lat 
udało nam się wspólnie zdziałać, 
a przede wszystkim wzmocniliśmy 
naszą przyjaźń – podsumował wi-
zytę w gościnnym Denzlingen Ka-
zimierz Jańczuk.

Przekazanie drzew  symbolizujących miasta partnerskie Fot. P. Siepsiak

Z wizytą u arcybiskupa Freiburga
Fot. P. Siepsiak
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Roman Kosecki w swoim ukochanym klubie Fot. G. Żurawski

Roman Kosecki w barwach reprezentacji 
Polski  Fot. Archiwum własne R. Kosecki

Szczęśliwa 10. Romana Koseckiego
Kiedy w 1980 roku kopał piłkę na boisku RKS Mirków, nawet nie przy-
puszczał, że= za 10 lat będzie kapitanem reprezentacji narodowej, za 
18 lat w barwach Chicago Fire zdobędzie mistrzostwo i puchar USA, 
a za 25 lat zostanie posłem, w zupełnie innej Polsce. Roman Kosecki 
zrobił wspaniałą karierę, pozostając nadal chłopakiem z Mirkowa.

- Na boisko RKS Mirków przypro-
wadziła mnie mama, która praco-
wała w tutejszej fabryce papieru. 
– wspomina dzisiejszy poseł i vice 
prezes PZPN Roman Kosecki. – 
Wiedziała, że bardzo lubię grać 
w piłkę, wzięła mnie za ręką i zapi-
sała do RKS-u. To na mirkowskim 
boisku zdobywał pod okiem tre-
nerów Wencławiaka i Szałapskie-
go piłkarskie umiejętności, które 
przywiodły go wielokrotnie do mi-
strzowskich tytułów.

Z Mirkowa na boiska świata
Po 3 latach występów w barwach 
RKS Mirków, zostaje zawodni-
kiem RKS Ursus, a potem Gwardii 
Warszawa i Legii. To z Legią, speł-
nieniem jego piłkarskich marzeń, 
zdobył dwa Puchary Polski (1989, 
1990) oraz Superpuchar Polski 
(1989).
Potem grał w słynnych zagranicz-
nych klubach: Galatasaray Stam-
buł, Osasuna Pampeluna, Athletico 
Madryt, FC Nantes i Montpellier 
HSC, zawsze starając się nosić ko-
szulkę z numerem 10. – Z 10. za-
wsze grali najlepsi piłkarze, tacy 
jak Pele, Maradona czy Platini. Więc 
i ja chciałem mieć 10. na koszulce. 

– wspomina. Grając w Athletico 
podczas słynnego meczu z FC Bar-
celona strzelił bramki, która uwa-
ża za najpiękniejsze i najważniej-
sze w swojej karierze. - Ostatnim 
zagranicznym klubem, w którym 
grałem było Chicago Fire. Graliśmy 
wtedy razem z dwójką innych chło-
paków z Polski, kiedy Fire został 
najlepszą drużyną amerykańską, 
zdobywając mistrzostwo i puchar 
USA. – mówi Roman Kosecki.
Będąc jednym z najpopularniej-
szych polskich piłkarzy wystąpił 
69 razy w reprezentacji, w tym 14 
razy jako kapitan, strzelając razem 
19 bramek. – Z tych bramek zdoby-
tych dla Polski zawsze będę dumny.

15 lat piłkarskiej szkółki
Piłka nożna określiła całe jego ży-
cie, także już po zakończeniu gry 
w klubach i reprezentacji. – Ten 
pomysł kiełkował we mnie długo, 
gdzieś od połowy lat 90-tych, kie-
dy zobaczyłem jak funkcjonują ta-
kie ośrodki we Francji: prowadzić 
profesjonalną szkółkę piłkarską 
dla dzieci.
Po powrocie do kraju chciałem ku-
pić teren swojego macierzystego 
RKS Mirków, i tam zbudować taką 

szkółkę, a kiedy okazało się to zbyt 
skomplikowane formalnie, kupi-
łem teren w Bielawie i tam w 2001 
roku zacząłem budować Międzysz-
kolny Uczniowski Klub Sportowy 
KOSA Konstancin.
Dziś w klubie szkoli się około 200 
dzieci, w różnych grupach wieko-
wych. Kilku z absolwentów KOSY 
grało w reprezentacji narodowej 
juniorów, w reprezentacji Mazow-
sza czy klubach pierwszoligowych. 
– Mój syn Jakub, który też tu zaczy-
nał, gra teraz w Legii, idąc drogą 
ojca. – dodaje z uśmiechem Ko-
secki. Od początku budował klub 
w ten sposób, aby spełniał funk-
cje wychowawcze. – Wszystkim 
dzieciakom powtarzam: nie każdy 
z was będzie piłkarzem, ale ważne 
jest aby był normalnym, poukłada-
nym, zdrowym chłopakiem. Nasz 
wychowanek Mariusz Buczek grał 
w reprezentacji juniorów, potem 
zrobił uprawnienia trenerskie i ak-
tualnie prowadzi grupy piłkarskie 
w KOSIE. Szkółka jest jego chlubą 
i oczkiem w głowie. Jak sam mówi - 
piłkarzem czy politykiem się bywa, 
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Fot. J. Muszyńska-Dziurny

III Bieg 
im. Tomasza Hopfera

18 września 2016 odbył się III Bieg im. Tomasza Hopfera na dystansie 
5 kilometrów. W lesie Chojnowskim na ścieżce im. Tomasza Hopfera 
spotkało się ponad 40 biegaczy, którzy upamiętnili tego wybitnego 
propagatora biegania. Pierwszy na mecie zameldował się Krzysztof 
Wasiewicz z czasem 16 minut i 3 sekundy, natomiast najszybsza kobie-
ta to Maria Cześnik z rezultatem 18 minut i 29 sekund.
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a to klub jest na zawsze. Jest moim 
ukochanym dzieckiem, daje mi naj-
większą radość i satysfakcję.

Społecznik, radny, poseł
Wychowywanie młodych piłkarzy 
w KOSIE i rozwój szkółki, nie wy-
czerpuje społecznikowskich pasji 
Koseckiego. W 2002 roku, namó-
wiony przez sąsiadów, kandyduje 
w wyborach i w latach 2002 – 2005 
jest radnym gminy Konstancin- 
-Jeziorna. – Czułem się odpowie-
dzialny za region, chciałem praco-
wać dla naszej społeczności. Działa 
na rzecz wspierania sportu dzieci 
i młodzieży oraz rozwoju obiek-
tów sportowych. Powstała wtedy 
hala sportowa przy Żeromskiego 
i tor wrotkarski w Słomczynie. – Te 
obiekty są powodem mojej wielkiej 
satysfakcji.
Bezpośrednio po zakończeniu ka-
dencji radnego, startuje w wybo-
rach do sejmu. – Zawsze grałem 
z numerem 10. na koszulce, więc 
i do sejmu startowałem z 10. miej-
sca na liście, które znów okazało 
się dla mnie szczęśliwe. – wyjaśnia 
Kosecki. W ławach poselskich za-
siada już IV kadencję, choć określe-
nie „zasiada” nie oddaje charakteru 
jego poselskiej działalności. Od po-
czątku pracuje w sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-
styki. – Byłem współautorem pro-
jektu Orlików, programu budowy 
w każdej gminie boisk piłkarskich 
z utwardzoną nawierzchnią, na 
których dzieci i młodzież mogą grać 
w normalnych warunkach. Uwa-
żam to za wielki sukces i wspar-
cie dla upowszechnienia i rozwoju 
sportu. – mówi Kosecki. W ciągu 5 
lat programu wybudowano około  
2 600 Orlików, na których piłkar-
skie umiejętności trenuje dziesiąt-
ki tysięcy uczniów w małych miej-
scowościach w całej Polsce. – Pra-
cuję nad tym, aby była kontynuacja 
tego programu, w formie rządowe-
go wsparcia dla istniejących boisk. 
Bez tego wiele z nich nie będzie 
utrzymywane w należytym stanie 
i po prostu zniszczeje – informuje 
poseł Kosecki.
Zrobił wielką karierę i zdobył sła-
wę, podejmuje inicjatywy służące 
sportowi, wychowuje i kształci 
młodych piłkarzy: Roman Kosecki 
- człowiek, który może być dumny 
ze swoich osiągnięć.

Podczas uroczystego otwarcia głos 
zabierali Zofia Hopfer – żona To-
masz Hopfera, burmistrz gminy 
Kazimierz Jańczuk, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Jolanta Urbańska. Najdłużej prze-
mawiał jednak społecznik, pomy-
słodawca biegu Andrzej Kapelusz-
ny, który podzielił się z młodszymi 
swoimi wspomnieniami. Bardzo 
ciekawie przedstawił genezę po-
wstania Maratonu Warszawskiego, 
którego jednym z głównych po-
mysłodawców był Tomasz Hopfer 
mieszkaniec Konstancina-Jeziorny. 
W trudnych czasach PRL, kiedy nie 
było tak jak dziś mody na zdrowy 
styl życia, a podstawowym spor-
tem było stanie w kolejkach, ten 
wizjoner zainicjował bieg, który 
z roku na rok się rozwijał. Suk-
ces organizacyjny, frekwencyjny 
i sportowy 38 Maratonu Warszaw-
skiego, który tradycyjnie odbył się 
tydzień po naszym biegu, najlepiej 
potwierdza popularność tej dyscy-

pliny w Polsce. Duże imprezy bie-
gowe przyciągają tłumy, ale kame-
ralne też mają swoich amatorów. 
Do takich należy Parkrun Kon-
stancin – cotygodniowe bezpłatne 
biegi na naszej Ścieżce Zdrowia.  
W każdą sobotę, o 9 rano, na dy-
stansie 5 km może wystartować 
każdy chętny bez względu na wiek, 
płeć czy poziom kondycji. Wrze-
śniowa impreza była ukoronowa-
niem rocznej aktywności konstan-
cińskich sportowców i społeczni-
ków. Uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowe statuetki, koszulki, 
medale z podobizną Tomasza Hop-
fera oraz atrakcyjne nagrody.
Podobnie będzie w kolejnych je-
siennych biegach organizowanych 
przez Gminy Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. 11 listopada, jak co roku 
odbędzie się największa impreza 
biegowa w Konstancinie-Jeziornie 
– Bieg Niepodległości. Serdecznie 
zapraszamy!
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Na najdłuższym dystansie MAX (61 
km) najszybszy okazał się Ernest 
Kurowski (Wola Bike Orbea Team), 
przed Mariuszem Marszałkiem 
(Trybik Northwave Team) i Adria-
nem Jusińskim (TRW Cloudware 
Team). Rywalizację kobiet wygrała 
Agnieszka Sikora (Wola Bike Orbea 
Team), wyprzedzając Barbarę Bo-
rowiecką (WSKG Like Bike Kenda 
Team) i Dorotę Czajkowską (Wola 
Bike Orbea Team).
Na trasie MINI (33 km) pierwszy 
raz w LOTTO Poland Bike Ma-
rathon zwyciężył Michał Kamiński 
(AK-Sped Józefów), który finiszo-
wał przed Grzegorzem Marcin-
kiewiczem (Świat Rowerów Ra-
cing Team) i Patrykiem Białkiem 
(Rowerowa Team). Wśród kobiet 
pierwsza na mecie zameldowała 
się Ewa Kubiak (Loyality Point Ra-
cing Team), przed Katarzyną Gre-
gorowicz (Wola Bike Orbea Team) 
i Joanną Sobczuk (Wodociągi War-
szawskie).
Na dystansie FAN (9 km) ucznio-
wie i uczennice szkół podstawo-
wych ścigali się w otwartych mi-
strzostwach Konstancina-Jezior-
ny w kolarstwie górskim. Wśród 
chłopców triumfował Marek Ka-
pela (Warszawski Klub Kolarski), 
wyprzedzając Jana Stryjewskiego 
(KKS Ciechanów) i Kamila Lacha 
(UKK Huragan Wołomin). W gronie 
dziewcząt zwyciężyła Marta Rusek 
z Warszawy, przed Luizą Wawer 
(argema.pl) i Weroniką Wojcie-
chowską (TRW Cloudware Team). 
Swoje wyścigi Mini Cross miały 
też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat. 
Rywalizację drużynową wygrał 

Wola Bike Orbea Team, przed TRW 
Cloudware Team i New Age Fitness 
SklepRowerowy.pl. W klasyfika-
cji rodzinnej zwyciężyli Gregoro-
wiczowie, przed Sienkiewicza-
mi i Żeszczyńskimi. W punktacji 
Omnium Poland Bike prowadzą 
Kamil Kuszmider (TRW Cloudware 
Team) i Dorota Czajkowska (Wola 
Bike Orbea Team).

Dobry klimat dla sportu
- Poland Bike w Konstancinie-Je-
ziornie gościł już trzeci raz, wzbu-
dzając ogromne zainteresowa-
nie uczestników. To dla nas duża 
radość – mówił burmistrz Kon-
stancina-Jeziorny Kazimierz Jań-
czuk. Dopisała pogoda, uczestnicy 
i kibice. W Miasteczku Poland Bike 
na widzów w każdym wieku cze-
kało wiele atrakcji, w tym porady 
fizjoterapeuty i pokazy masażu 
sportowego. Uczestnicy i widzowie 
już czekają na przyszłoroczną edy-
cję Poland Bike Marathon w Kon-
stancinie-Jeziornie.

Już po raz trzeci zawitał do Kon-
stancina-Jeziorny LOTTO Poland 
Bike Marathon. Przy słonecznej 
pogodzie na starcie stanęło bli-
sko 1 000 miłośników jazdy na 
rowerach górskich. Kolorowe ko-
larskie Miasteczko Poland Bike 
znajdowało się w Parku Zdro-
jowym, a wyścigi przebiegały 
po trasie wytyczonej ścieżkami 
Chojnowskiego Parku Krajobra-
zowego.

 
Fot. A. Piętka

Fot. A. Piętka

Fot. LOTTO Poland Bike Marathon

LOTTO Poland Bike Marathon 
w Konstancinie-Jeziornie
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LOTTO Poland Bike Marathon zo-
stał zorganizowany przy współ-
pracy z Wydziałem Promocji  
i Współpracy Zagranicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jezior-
na, Gminnym Ośrodkiem Sportu  
i Rekreacji oraz Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Mazo-
wieckiego.
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Przyjdź do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i zadbaj o swoją kondycję

Ciekawie przedstawia się ofer-
ta GOSiR. Chętni mają możliwość 
uczestnictwa w zajęciach z do-
świadczoną i wykwalifikowaną ka-
drą instruktorów oraz korzystania 
ze świeżo wyremontowanych po-
mieszczeń.

Dla dzieci
Polecamy grę w badminton, tenis 
stołowy i zapasy. Najmłodsi mogą 
też pod okiem trenera nauczyć 
się gry w szachy oraz rozwinąć 
skrzydła w tańcu artystycznym. 
Organizujemy Szkolne Zawody 
Sportowe dla Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów w kategorii chłopców 
i dziewcząt w następujących dys-
cyplinach: biegi przełajowe indy-
widualne i sztafetowe, piłka nożna, 
koszykówka, unihokej, piłka siat-
kowa, piłka ręczna, tenis stołowy, 
pływanie, dwa ognie, czwórbój 
lekkoatletyczny oraz dwubój no-
woczesny.

Młodzież i dorośli
Osoby, które ukończyły już edu-
kację w gminnych szkołach także 
znajdą w GOSiR coś dla siebie. Za-
praszamy młodzież i dorosłych 
do gry w korfball, badminton, 
crossminton oraz tenis stołowy. 

Regularne zajęcia urozmaicane 
są rywalizacją podczas turnie-
jów: Grand Prix Tenisa Stołowego 
i Grand Prix Badmintona. Na tych, 
którzy wezmą udział w rozgryw-
kach czekają zawsze cenne nagro-
dy i puchary. Dużym zainteresowa-
niem cieszy się fitness dla pań: ABT, 
Interwał, TBC, Trening obwodowy, 
Fit-bal oraz Zdrowy kręgosłup. 
Uczestniczki zajęć, które z dużą 
determinacją pracują nad kondy-
cją, mogą bezpłatnie brać udział 
w comiesięcznych imprezach m.in. 
w Maratonie Fitness. Miłośnicy ru-
chu na świeżym powietrzu mogą 
skorzystać z bardzo popularnych 
treningów Nordic-walking, które 
odbywają się w Lasach Chojnow-
skich.

Z myślą o seniorach
Seniorzy z naszej gminy mogą czuć 
się szczególnie usatysfakcjono-
wani. Bezpłatna oferta obejmuje: 
taniec, gimnastykę oraz nowość 
- gimnastykę ciała i umysłu. Ćwi-
czenia prowadzone są na krze-
słach lub piłkach fit-ball, w zależ-
ności od możliwości fizycznych 
uczestników. Cykl zajęć obejmuje 
proste ćwiczenia psychofizyczne 
rozluźniające ciało i integrujące 

Jak co roku, od początku września, Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Konstancinie-Jeziornie przygotował dla mieszkańców bogatą 
ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych. Są one dedykowane dzieciom, 
młodzieży, dorosłym i seniorom.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15

Jesienne 
zajęcia w GOSiR

pracę mózgu. Celem jest poprawa 
funkcjonowania w następujących 
obszarach: widzenie, słyszenie, 
pamięć, myślenie, pisanie, koncen-
tracja. Gimnastyka ciała i umysłu 
doskonale wpływa na obniżenie 
poziomu stresu i napięć, które po-
wodują codzienne trudności. Regu-
larne ćwiczenia ułatwiają komuni-
kację z otoczeniem oraz poprawia-
ją funkcjonowanie pamięci krótko 
i długotrwałej. Uczestnicy , dzięki 
treningowi, odzyskują równowagę 
emocjonalną i zaczynają pozytyw-
nie patrzeć na świat. Oprócz akty-
wizacji obu półkul mózgowych za-
jęcia świetnie wpływają na spraw-
ność fizyczną. Ćwiczymy z różnymi 
przyborami (laski gimnastyczne, 
taśmy thera-band, hantle, piłki 
fit-ball) jak również wykonujemy 
ćwiczenia mające na celu poko-
nanie oporu własnego ciała. Tre-
ning poprawia zakres ruchomości 
stawów, a także przyczynia się do 
wzrostu siły mięśniowej obręczy 
barkowej, biodrowej, rąk, nóg i ca-
łego kręgosłupa. Celem zajęć jest 
jak najdłuższe zachowanie spraw-
ności fizycznej oraz aktywności ży-
ciowej. Dodatkową korzyścią jest 
możliwość skonsultowania swoich 
problemów zdrowotnych z fizjote-
rapeutą.

Zajęcia sportowe
Poza organizacją zajęć własnych, 
GOSiR wynajmuje również swoje 
obiekty klubom, stowarzyszeniom, 
a także osobom prywatnym, na 
potrzeby zewnętrznej oferty spor-
towej. Mieszkańcy mogą wybrać 
spośród następujących dyscyplin: 
siatkówka, karate, piłka nożna, 
koszykówka na wózkach, szpada, 
pilates czy kapap – łączone sztuki 
walki.

Imprezy plenerowe
Oprócz regularnych zajęć w halach, 
GOSiR organizuje także imprezy 
plenerowe. Corocznie w listopadzie 
odbywa się Bieg Niepodległości. 
Już niedługo przygotowujemy spe-
cjalną atrakcję dla amatorów spor-
tów zimowych. Szczegóły wkrótce.

 ZAPRASZAMY
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Strefa Kobiet Pozytywnie Za-
kręconych to cykl spotkań ad-
resowany do pań, które chcą się 
rozwijać, integrować, wzajemnie 
wspierać i wymieniać doświad-
czeniami. Spotkania w Konstan-
cińskim Domu Kultury (Hugo-
nówka), przy ul. Mostowej 15, 
odbywają się od początku 2016 
roku, w każdy trzeci poniedzia-
łek miesiąca.

- Gorąco zapraszamy wszystkie 
kobiety zainteresowane stworze-
niem miejsca magicznego, energe-
tycznego, pozytywnego, w którym 
będą mogły się spotykać, rozwijać, 
integrować po to, aby dawać sobie 
wzajemnie wsparcie i wymieniać 
doświadczenia, zarówno życiowe, 
jak i zawodowe – zaprasza koor-
dynatorka Alicja Stankiewicz, psy-
cholożka i trenerka, która prowa-
dzi spotkania. – To szalenie ciepła, 
mądra kobieta, emanująca pozy-
tywną energią, potrafiąca słuchać 
innych bez oceniania. Sprawiła, że 
„chciało mi się chcieć” poznać samą 
siebie, zaakceptować swoje słabo-
ści, rozluźnić się, śmiać się z całych 
sił – tak prowadzącą opisuje jedna 
z „Zakręconych Kobiet”.

Każdy znajdzie coś dla siebie
Każde ze spotkań poświęcone jest 
innej tematyce. Można m.in. na-
uczyć się podstaw samoobrony, 
poznać zasady prawidłowego od-
żywiania, regeneracji ciała, odpo-
wiedniej postawy, a także technik 
relaksacyjnych.
Były też zajęcia Qigong czyli ćwi-
czeń wywodzących się ze staro-
żytnych Chin. Nie brakuje również 
tańca, warsztatów pobudzających 
siły witalne, pomagających zro-
zumieć własne ciało i uwierzyć 
w siebie. W Hugonówce powstało 

P    zytywnie
STREFA KOBIET 

ZAKRĘCONYCH

miejsce przyjazne wszystkim ko-
bietom, bez względu na wiek, wy-
kształcenie, wykonywany zawód. 
- Chciałyśmy w przyjaznej atmos-
ferze, chociaż raz w miesiącu zre-
laksować się, zapomnieć o kłopo-
tach dnia codziennego, nauczyć się 
czegoś nowego i bez skrępowania 
porozmawiać z innymi kobietami 
o tym, co nam w duszy gra – mówi 
jedna z uczestniczek. 
Na spotkania w Strefie Kobiet Po-
zytywnie Zakręconych przychodzą 
babcie, córki i wnuczki - wspaniałe 
kobiety, które chcą wyjść z domu 
i razem zrobić coś fajnego.
- Dołącz do nas! Pozwól sobie na 
chwile tylko dla siebie a my chętnie 
cię poznamy – zaprasza Alicja Stan-
kiewicz, koordynator Strefy Kobiet 
Pozytywnie Zakręconych. 

Więcej informacji na temat  
spotkań znaleźć można na  

www.konstancinskidomkultury.pl

Trenuj Kapap
Nowość w ofercie Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Konstancinie-Jeziornie - już 
można zacząć trenować sztuki 
walki Kapap.

Kapap jest systemem walki po-
wstałym z połączenia wybranych 
elementów stylów i sztuk walki 
takich, jak: boks, judo, jujitsu, wal-
ka z nożem, bronią długą i krótką. 
Największy nacisk kładzie się na 
walkę gołymi rękoma przeciwko 
napastnikowi posługującemu się 
dowolnym rodzajem broni oraz 
walkę z użyciem broni.
Kapap jest dostosowany do po-
trzeb nastolatków, dorosłych a tak-
że policji, wojska, agencji ochrony 
i innych służb mundurowych. Każ-
da z tych grup ma specjalnie dobra-
ne, zależne od wymogów techniki. 
Osoby trenującej Kapap nie można 
nazwać sportowcem. To wojownik 
– a dosłownie „człowiek wojny”. 
Przygotowany na każdą sytuację, 
obronę przed atakiem każdą bro-
nią. To człowiek, który wie, jak 
obronić siebie i ludzi znajdujących 
się w jego otoczeniu.
Trening Kapap to połączenie duże-
go wysiłku fizycznego, który po-
zwala oderwać się od codziennego 
stresu, z wiedzą z takich dziedzin 
jak m.in. pierwsza pomoc, umiejęt-
ność obsługi broni, survival.
Zajęcia, prowadzone przez do-
świadczonego instruktora, odby-
wają się we wtorki i piątki o godz. 
18.30 w GOSiR. Opłata dla miesz-
kańców gminy Konstancin-Jezior-
na wynosi 100 zł/miesięcznie, na-
tomiast dla pozostałych osób 120 
zł na miesiąc. Zapraszamy panie, 
panów oraz młodzież.
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Zapraszamy do 
klubów książki

W konstancińskiej bibliotece regularnie odbywają się spotkania mi-
łośników książek. Każdy może przyjść i podzielić się swoją opinią. Do 
wyboru mamy trzy kluby: Dyskusyjny Klub Książki działający w filii 
Skolimów, Fantastyczny Klub Książki, którego spotkania odbywają 
się w Bibliotece Głównej przy ul. Świetlicowej  oraz Klub Miłośników 
Książki Grapa. Niezależnie od zainteresowań każdy znajdzie coś dla 
siebie! Zapraszamy.

Dyskusyjny Klub Książki
24 października o godz.17.00 bę-
dzie miało miejsce spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Tym 
razem porozmawiamy o książce 
pt.”Odpływ” Larsa Saabye Chri-
stensena, autora niezapomnianego 
„Półbrata” i głównego norweskiego 
pretendenta do Literackiej Nagro-
dy Nobla. Powieść, uznana przez 
prasę za arcydzieło, wciąga od 
pierwszych chwil. Pisarz powraca 
w niej do swoich ulubionych tema-
tów: relacji między dzieckiem a ro-
dzicami oraz okresu dojrzewania, 
jako czynników definiujących oso-
bowość. Wyjątkowo umiejętnie za-
rysowuje również postaci kobiet. 
Wątki poruszone w powieści będą 
punktem wyjścia dyskusji, ale za-
praszamy również osoby, które nie 
czytały książek Christensena. Filia 
Biblioteki Publicznej w Skolimo-
wie, ul. Rycerska 13.

fantastyczny Klub Książki
27 października odbędzie się kolej-
ne spotkanie w ramach Fantastycz-
nego Klubu Książki. Temat, który 
pochłonie uczestników, to walka, 
honor i konflikt. Te ważne zagad-
nienia są często poruszane w litera-
turze, w filmie oraz grach fabular-

nych. Będzie o czym rozmawiać ze 
względu na szerokie ujęcie wybra-
nej tematyki: od klimatu przygody, 
poprzez heroizm i wzniosłość, aż 
po mroczną konwencję. Podczas 
dyskusji spróbujemy przyjrzeć się 
różnorodnym ujęciom omawia-
nych zagadnień, usystematyzować 
je, a przede wszystkim podzielić 
się tym co najcenniejsze, własnymi 
spostrzeżeniami, gustem i reflek-
sją. Wszyscy miłośnicy fantastyki 
i gier fabularnych mile widziani!

Klub 
Miłośników Książki Grapa

Na początku listopada w ramach 
Klubu Miłośników Książki Grapa, 
na prośbę czytelników, odbędzie 
się spotkanie z Rafałem Pasztelań-
skim, autorem książki „Policjanci: 
za cenę życia”. Pasztelańki poka-
zuje kulisy pracy policjantów, lu-
dzi, którzy narażają życie, mimo że 
mają rodziny, które na nich czekają. 
Bez patosu, prawdziwie, a czyta się 
z zapartym, tchem. Osoby ciekawe 
autora i szczegółów z życia policji 
(i mafii) zapraszamy do filii Grapa.

Więcej informacji na temat klu-
bów książki znaleźć można na: 
 www.bibliotekakonstancin.pl.

Ważne, jak 
cię widzą

Nowości

 ZAPRASZAMY

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

Biblioteka ma nowe piękne logo, 
które idealnie oddaje ducha Kon-
stancina-Jeziorny i pasję czytania.

W nowym logotypie konstanciń-
ska zieleń i motywy roślinne na-
wiązują do klimatu uzdrowiska. 
Ornamentyka do czasów Belle 
Epoque, kiedy powstało letnisko 
Konstancin. Natomiast otwarta 
księga symbolizuje mądrość za-
wartą w książkach. Serdecznie 
zapraszamy do zgłębiania zbiorów 
biblioteki, zarówno tych tradycyj-
nych, jak i multimedialnych. Bi-
blioteka w Konstancinie-Jeziornie 
to miejsce, w którym każdy, na-
wet bardzo wymagający czytelnik 
znajdzie pasjonującą lekturę.

W tym miesiącu prawdziwa 
gratka dla fanów literatury an-
glojęzycznej. Nowe powieści, 
poradniki biznesowe oraz au-
dio-booki nagrane piękną an-
gielszczyzną czekają na miesz-
kańców gminy.

Zapraszamy do konstancińskiej 
książnicy, w której odnajdziemy 
swoje ulubione tytuły w orygina-
le. Prawdziwa gratka szykuje się 
również dla milusińskich. Biblio-
teka zakupiła aż 70 kolorowych 
książeczek z płytami! Można 
więc jednocześnie czytać i słu-
chać ulubionych bajek. To dosko-
nała okazja do nauki prawidłowej 
wymowy języka angielskiego.
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Kluby i sekcje KDK

Oferta Konstancińskiego Domu 
Kultury przedstawia się bardzo 
ciekawie. Każdy niezależnie od 
wieku, czy zainteresowań na pew-
no znajdzie coś dla siebie. Zapra-
szamy do uczestnictwa!

forma i kolor
Pracownia Plastyczna realizuje 
własny, autorski program arty-
styczny. Uczestnicy mogą spró-
bować swoich sił w różnych tech-
nikach plastycznych (malarstwo, 
grafika, techniki mieszane). Zajęcia 
mają na celu rozwijanie umiejęt-
ności artystycznych, wzbogacanie 
środków ekspresji, rozbudzanie 
wrażliwości i wyobraźni. Umożli-
wiają zapoznanie się z głównymi 
technikami plastycznymi, a także 
poszerzają wiedzę z historii sztuki. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci  
i młodzieży (wtorek, środa i czwar-
tek od godz, 15.00) oraz dorosłych 
(niedziela, godz. 10.00)

Pracownia rzeźby
Zajęcia przeznaczone dla dzieci 
i dorosłych. Tematem przewodnim 
warsztatów jest rzeźba w glinie: 
od projektu do gotowego dzieła 
rzeźbiarskiego. Wprowadzeniem 
do warsztatów jest wykorzystanie 
motywów roślinnych, dekoracyj-
nych, a także ludzkiego ciała przy 
tworzeniu glinianej płaskorzeźby. 
Dopiero potem powstają bardziej 
zaawansowane formy rzeźbiarskie: 
gliniane figurki zwierząt i ludzi. Tak 
„ulepione” dzieła z gliny zostają na 
koniec wypalone w piecu ceramicz-
nym. Zajęcia obywają się w czwar-
tek , dla dzieci od 17.30 do 19.00, dla 
dorosłych od  19.00 do 20.30

Rytmika dla smyka
Zajęcia umuzykalniające dla naj-
młodszych (3 – 6 lat) kształtujące 
koordynację słuchowo-ruchową, 
uwrażliwiające na zmiany za-
chodzące w muzyce, kształtują-

ce poczucie tempa, metrum oraz 
rozwijające wrażliwość muzycz-
ną. Spotkania w świecie muzyki 
z najmłodszymi wypełnione są 
śpiewem, tańcem, zabawami ru-
chowymi, ćwiczeniami słuchowy-
mi oraz grą na instrumentach per-
kusyjnych. Zajęcia raz w tygodniu,   
w poniedziałek od  godz. 16.00 do 
godz. 17.00.

Capoeira
Capoeira nie tylko rozwija rucho-
wo, wpływa na poprawę koordy-
nacji i motoryki, lecz także umoż-
liwia naukę języka portugalskiego 
i gry na instrumentach, które są 
nieodłącznym elementem tej sztuki 
walki. Capoeira będzie odbywała 
się dwa razy w tygodniu, w środy 
(godz. 17-19) i soboty (godz. 10-12) 
w Konstancińskim Domu Kultury 
przy ul. Jaworskiego 18. Trwa na-
bór do różnych grup wiekowych (4- 
6 lat, 7-10 lat , 11-15 lat, 15 lat i wię-
cej…). Zapisy w KDK ul. Jaworskiego 
18 (Mirków) tel. (22) 754 47 23. 

Kluby
Niezwykle interesująca i różnorod-
na jest oferta klubów, których spo-
tkania odbywają się w Hugonówce. 
Są m.in. Dyskusyjny Klub Książki, 
Klub Podróżnika, Konstanciński 
Klub Filmowy, Klub Gier Planszo-
wych, Klub Brydżowy, Klub Foto-
graficzny f8, Klub Szachowy, Klub 
Turystyczno-Krajoznawczy, Klub 
Języka Niemieckiego i Sokrates 
Cafe (filozoficzny klub dyskusyjny).

Więcej informacji w KDK 
 ul. Mostowa 15 (Hugonówka) 

lub pod tel. (22) 484 20 20.

W Konstancińskim Domu Kul-
tury rozpoczął się nowy sezon 
artystyczno-edukacyjny. Zaję-
cia wszystkich sekcji, klubów 
i warsztatów wracają po waka-
cyjnej przerwie. Są jeszcze wol-
ne miejsca na niektóre zajęcia. 

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

19, 26 października, godz. 17:00 Klub 
Brydżowy, KDK Hugonówka, wstęp 
wolny

20 października, godz. 18.00 Dyskusyjny 
Klub Książki, KDK Hugonówka, wstęp 
wolny

22 października, godz. 15.00 Pinokio - 
Musical, bilety: dzieci - 5 zł, dorośli - 10 zł 
w kasie KDK oraz na stronie:
konstancinskidomkultury.pl zakładka
„Bilety”

22 października, godz. 17.00  Wernisaż  
„Między tradycją a nowoczesnością” - 
wystawa prac Krzysztofa Henisza, KDK 
Hugonówka, wstęp wolny

23 października, o godz. 18.00 Tomasz 
Stockinger - „Już nie zapomnisz mnie”, 
bilety - 30 zł w kasie KDK oraz na stronie:  
konstancinskidomkultury.pl zakładka 
„Bilety”

25 października,  godz. 17.00 Granie Bez 
Klikania, KDK Hugonówka, wstęp wolny

27 października, godz. 19.00 Spotkanie 
z Klubem Podróżnika - Himalaje dla 
każdego? KDK Hugonówka, wstęp wolny

27 października, godz. 18.00 Wieczór 
Filmowy z Hanną Etemadi  „Kobieta 
Walcząca - Senator Helena Jaroszewicz”, 
KDK Hugonówka, wstęp wolny

28 października, godz. 20.00 „Ja ciebie 
też” - Lubuski Teatr W Zielonej Górze, 
bilety - 25 zł w kasie KDK oraz na stronie:  
konstancinskidomkultury.pl zakładka 
„Bilety”

29 października, godz. 17.00 Wirtualne 
Muzeum Konstancina - Podwójna 
fascynacja: Węgry i Konstancin, KDK 
Hugonówka, wstęp wolny

30 października, godz. 19.00 
Teatr Improwizacyjny - Hello in 
Konstancin - Grupa BCA Flash, bilety 
- 15 zł w kasie KDK oraz na stronie:  
konstancinskidomkultury.pl zakładka 
„Bilety”

2 listopada, godz. 19.00 Klub 
Fotograficzny f8, KDK Hugonówka, 
wstęp wolny

 ZAPRASZAMY

 ul. Mostowa 15, 
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel. 22-484-20-20, 22-484-20-22,
 biuro@konstancinskidomkultury

www.konstancinskidomkultury.pl
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Teatr w Hugonówce

Październikowy i listopadowy repertuar Konstancińskiego Domu Kul-
tury jest niezwykle interesujący. Teatr Hugonówka zainaugurował 
sezon premierowym spektaklem „2” Jima Cartwrighta ze znanymi ak-
torami Michałem Tomalą i Dominiką Gwit w rolach głównych. Na sce-
nie Hugonówki będzie można obejrzeć również inne spektakle oraz 
popularnych aktorów, m.in. Tomasza Stockingera. Na pewno będzie 
w czym wybierać!

Konstanciński Domu Kultury za-
dbał aby w repertuarze każdy zna-
lazł coś dla siebie. Program spekta-
kli i koncertów jest bardzo bogaty.

na początek 
proponujemy

Sezon teatralny zainaugurował 
premierowy spektakl „2” Brytyj-
czyka Jima Cartwrighta w reży-
serii Radosława Dunaszewskiego. 
Uroczysta premiera z udziałem 
wielu znanych artystów odbyła się 
7 października. Na deskach Teatru 
Hugonówka ponownie zobaczymy 
go już 19 listopada, o godz. 19.00.  
Akcja przedstawienia rozgrywa 
się w ciągu jednej nocy w angiel-
skim barze. Dwoje aktorów wciela 
się w kilkanaście nietuzinkowych 
postaci, przedstawiając różne 
oblicza miłości. „2” to niezwykle 
wciągający spektakl z efektow-
ną charakteryzacją, skłaniający 
do refleksji, pełen inteligentnego 
humoru i zaskakujących zwrotów 
akcji. Główne role gra w nim dwo-
je utalentowanych, młodych ak-
torów – Michał Tomala (m.in. „Na 
wspólnej”) oraz Dominika Gwit 
(m.in. „Galerianki”, „Przepis na ży-
cie” oraz „Singielka”).

/ KULTURA /

 Bogaty repertuar
Na scenie Hugonówki w paździer-
niku i w listopadzie będzie można 
zobaczyć wiele teatralnych spekta-
kli m.in. „Ja ciebie też” Lubuskiego 
Teatru w Zielonej Górze oraz nie-
zwykle zabawną komedię w dobo-
rowej obsadzie „Przyszedł mężczy-
zna do kobiety”. W halloweenowy 
wieczór wystąpi konstancińska 
grupa improwizacji teatralnej BCA 
Flash. Ich show „Hello in Konstan-
cin” gwarantuje świetną zabawę.
Dzieci zaś zapraszamy na koncert 
muzyczny pod tytułem „Konstan-
tynopolitańczykowianeczka” oraz 
na musical „Pinokio” w wykonaniu 
młodzieżowej grupy musicalowej 
Tugeder, działającej przy Konstan-
cińskim Domu Kultury.
Dorosłych natomiast, zapraszamy 
na niezapomniany wieczór z naj-
piękniejszymi szlagierami polskie-
go przedwojennego kina. Przed 
konstancińską publicznością wy-
stąpi znany aktor i wokalista To-
masz Stockinger.
Bilety na wszystkie spektakle 
i koncerty można nabyć w kasie 
KDK przy ul. Mostowej 15 oraz na 
stronie www.konstancinskidom-
kultury.pl. Serdecznie zapraszamy!

Premierowy spektakl „2” brytyjczyka Jima Cartwrighta w reżyserii  
Radosława  Dunaszewskiego  Fot. Konstanciński Dom Kultury

2, 9, 16, 23, 30 listopada, godz. 17:00 Klub 
Brydżowy, KDK Hugonówka, wstęp wolny

3 listopada, godz. 17.30 Zaduszki 
Konstancińskie, KDK Hugonówka, wstęp 
wolny 

3 listopada, godz. 19.00 Sokrates Cafe 
- Otwarty Filozoficzny Klub Dyskusyjny  
KDK Hugonówka, wstęp wolny

4 listopada, godz. 19.00 Kino 
w Hugonówce - Excentrycy, bilety 
- 10 zł w kasie KDK oraz na stronie:  
konstancinskidomkultury.pl zakładka 
„Bilety”

5 listopada, godz. 19.00 Spektakl 
„Przyszedł mężczyzna do kobiety” 
bilety - 35 zł w kasie KDK oraz na stronie:  
konstancinskidomkultury.pl zakładka 
„Bilety”

6 listopada, godz. 16.00 Koncert dla dzieci 
- „Konstantynoplitańczykowianeczka”, 
Grupa Sol Et Luna, bilety: dzieci - 5 zł, 
dorośli - 10 zł w kasie KDK oraz na stronie:
konstancinskidomkultury.pl zakładka
„Bilety”

8, 22 listopada, godz. 11.00 Uniwersytet 
Trzeciego Wieku - szczegółowy program 
I semestru na stronie:  
www.konstancinskidomkultury.pl

8 listopada, godz. 19.00 Konstanciński 
Klub Filmowy, KDK Hugonówka, wstęp 
wolny

11 listopada, godz. 18.00 Pogodny 
Listopad - program artystyczny z okazji 
Święta Niepodległości, KDK Hugonówka, 
wstęp wolny

5 i 29 listopada, godz. 17.00 Granie Bez 
Klikania, KDK Hugonówka, wstęp wolny

17 listopada, godz. 18.00 Dyskusyjny Klub 
Książki, KDK Hugonówka, wstęp wolny

18 listopada 19.00 Bezsenna Noc 
w Hugonówce - maraton filmowy 
z Anthonym Hopkinsem, KDK 
Hugonówka, wstęp wolny

19 listopada, godz. 19.00 Spektakl „2” 
bilety - 30 zł w kasie KDK oraz na stronie:  
konstancinskidomkultury.pl zakładka 
„Bilety”

21 listopada, godz. 18.00 Strefa 
Kobiet Pozytywnie Zakręconych, KDK 
Hugonówka, wstęp wolny

22 listopada, godz. 17:00 Klub 
Turystyczno Krajoznawczy - Piękno Polski 
– Mazowsze, KDK Hugonówka, wstęp 
wolny

24 listopada, godz. 18.00 Wieczór 
Filmowy z Hanną Etemadi  „W cieniu 
prezydenta” KDK Hugonówka, wstęp 
wolny

26 listopada, godz. 17.00 Wirtualne 
Muzeum Konstancina - rodzina 
Paulinków, KDK Hugonówka, wstęp 
wolny

26 listopada, godz. 15.00 Warsztaty 
rodzinne - Uszyj mi mamo, uszyj mi tato,
koszt warsztatów: 20 zł/ rodzina

27 listopada, godz. 18.00 „Nie 
przestawaj”  Wojtek Ezzat - koncert 
premierowy, wstęp wolny 



Wydział Promocji  
 i Współpracy  Zagranicznej

/ URZĄD /

Zmiany w urzędzie
Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi został 
przeorganizowany. Od 1 września br. w konstancińskim magistracie 
funkcjonuje Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej pod kierow-
nictwem Joanny Muszyńskiej-Dziurny, oraz Biuro Komunikacji Spo-
łecznej prowadzone przez Patryka Siepsiaka.

Zespół, poza kierownikiem two-
rzą: Agnieszka Jarzębska-Isio oraz 
Grzegorz Żurawski. 
To tu powstaje drukowany Biule-
tyn Informacyjny Gminy Konstan-
cin-Jeziorna. Pracownicy wydzia-
łu pozyskują potrzebne informa-
cje, redagują treści i opracowują 
graficzny skład magazynu. 
Kolejne zadanie wydziału to ko-
munikacja poprzez media interne-
towe: gminną stronę WWW, new-
sletter oraz Facebook. Wydział 
jest również odpowiedzialny za 
opracowanie wszelkich materia-
łów służących promocji jedynego 
uzdrowiska na Mazowszu.
Organizacja gminnych wydarzeń 
i uroczystości, to kolejny ob-
szar, którym zajmuje się wydział.  
– Dużo się dzieje. Przykładem 
niech będzie wrzesień. Pierwszy 
weekend to Dożynki Gminne, dru-
gi Festiwal Otwarte Ogrody, trzeci 
to aż dwie imprezy tego samego 
dnia: dla fanów biegania, trze-
ci już Bieg im. Tomasza Hopfera, 
a miłośników dwóch kółek - Poland 
Bike Marathon – mówi Joanna Mu-
szyńska-Dziurny. – Kalendarz jest 
napięty przez pełne 12 miesięcy. 
Już dziś zapraszam mieszkańców 
gminy i okolic na obchody Świę-
ta Niepodległości. Będzie można 
złożyć kwiaty w miejscach pamię-
ci, wysłuchać koncertu w Parku 
Zdrojowym, a ci, którzy wytrwale 
pracują nad kondycją, zmierzą się 
w największym corocznym biegu 
w naszym mieście. Proponuję roz-
śpiewać głos już 11 listopada przy 
pieśniach patriotycznych, bo nie-
bawem kolejna okazja - Jarmark 
Bożonarodzeniowy z miejską Wi-
gilią i wspólnym kolędowaniem.
Ważnym zadaniem, realizowanym 
przez wydział jest współpraca za-
graniczna w obszarze sportu, kul-

tury, historii i edukacji. Na barkach 
zespołu spoczywa przygotowanie 
wszystkich kwestii dotyczących 
wymiany młodzieży, wizyt oficjal-
nych delegacji oraz mieszkańców 
w ramach kooperacji z miastami 
partnerskimi Konstancina-Jezior-
ny. Są to: Denzlingen w Niemczech, 
Hranice w Czechach, Leidschen-
dam-Voorburg w Holandii, Nowa 
Wilejka na Litwie, Krzemieniec 
na Ukrainie, Pisogne we Włoszech 
oraz Saint-Germain-en-Laye we 
Francji. Tam, gdzie jest taka moż-
liwość np. w przypadku wymiany 
z Denzlingen, pracownicy wy-
działu co roku wnioskują z sukce-
sem o dofinansowanie z Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
To tu rodzą się nowe pomysły na 
promocję Gminy Konstancin-Je-
ziorna. - Stefan Żeromski, kiedy 
wracał ze stacji Kolejki Wilanow-
skiej do Willi Świt, mawiał do swo-
jej żony Anny:  „Żadne Capri, żadne 
Nervi, żanda Nicea nie pachną tak 
jak Konstancin”. Być może w nie-
długim czasie upowszechnią się 
urządzenia do przesyłania i odbio-
ru zapachu przez Internet. A wte-
dy uderzymy z promocyjnym hi-
tem – konstancińskie powietrze 
wypełnione eterecznym sosno-
wym olejkiem, które poczujesz jak 
tylko wejdziesz na gminną stronę 
lub… odbierzesz e-mail z Konstan-
cina-Jeziorny – dodaje Joanna Mu-
szyńska-Dziurny.

Biuro 
 Komunikacji Społecznej

Nowe biuro mieści się przy ul. 
Warszawskiej 23. Obecnie skła-

da się z dwóch osób. Jego kierow-
nikiem został, w drodze awansu 
wewnętrznego, Patryk Siepsiak. 
– Naszym celem jest poprawa prze-
pływu informacji między miastem 
a mieszkańcami oraz poszerzenie 
współpracy władz samorządo-
wych z organizacjami pozarządo-
wymi – podkreśla Patryk Siepsiak. 
– Już dziś zapraszam do współpra-
cy wszystkich tych, dla których 
ważne są rozwój i przyszłość na-
szej gminy.
Zakres zadań Biura Komunikacji 
Społecznej jest szeroki. Jego pra-
cownicy odpowiedzialni będą za 
m.in.: obsługę otwartych konkur-
sów ofert na wsparcie lub powie-
rzenie realizacji zadań publicznych 
klubom sportowym i organiza-
cjom pozarządowym, prowadze-
nie spraw związanych z przyzna-
waniem nagród sportowych oraz 
wspieranie aktywności społecznej 
i obywatelskiej w formie inicjaty-
wy lokalnej. – Jeśli masz pomysł, 
który zaangażowałby mieszkań-
ców miejsca, w którym mieszkasz 
do wspólnego działania na rzecz 
wspólnego dobra, przyjdź do nas – 
zachęca kierownik Biura Komuni-
kacji Społecznej. – Podpowiemy od 
czego zacząć, jak otrzymać wspar-
cie, pomożemy też poprawnie wy-
pełnić wniosek.
To biuro ma być dla mieszkańców 
i społeczników. Ma być miejscem, 
w którym otrzymają oni rzetel-
ną informację i pomoc. Już teraz 
na stronie internetowej www.
konstancinjeziorna.pl znajdziemy 
nową zakładkę poświęconą Orga-
nizacjom pozarządowym i inicjaty-
wie lokalnej. Będzie ona na bieżąco 
aktualizowana. Ważnym zadaniem 
biura jest także przygotowanie  
i prowadzenie budżetu obywatel-
skiego. Biuro Komunikacji Społecz-
nej odpowiedzialne jest również za 
internetowy BIP.

Wydział Promocji 
 i Współpracy Zagranicznej

nr tel.: 22 201 19 74
promocja@konstancinjeziorna.pl

Biuro 
Komunikacji Społecznej

nr tel.: 22 201 19 73
komunikacjaspoleczna@ 

konstancinjeziorna.pl

Dane KontaKtoWe
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Biuro 
Zamówień Publicznych

/ POZNAJEMY WYDZIAŁY I BIURA UMIG /

Biuro zajmuje się udzielaniem za-
mówień na podstawie sporządzo-
nego planu zamówień publicznych, 
przygotowywanego na dany rok 
budżetowy.
Obecnie obowiązujące regula-
miny ustalają procedury działa-
nia poszczególnych wydziałów 
Urzędu Miasta i Gminy: udziela-
nia zamówień publicznych przez 
Gminę Konstancin-Jeziorna, któ-
rych wartość szacunkowa netto 
przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 30 000 euro 
oraz udzielania zamówień publicz-
nych, których wartość szacunkowa 
nie przekracza wyrażone w zło-

ul. Warszawska 31 
(Galeria lima) 

 I piętro - pok. nr 19 
 tel.: 22 201 19 75 

kierownik biura
Renata Skonieczna

inspektor biura: 
 ewelina łukasiuk

tych równowartości kwoty 30 000 
euro.Ponadto Biuro Zamówień Pu-
blicznych prowadzi rejestr udzie-
lanych zamówień w danym roku 
budżetowym, na podstawie które-
go sporządza roczne sprawozdanie 
i przekazuje je Prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych. Współ-
pracuje z wydziałami Urzędu Mia-
sta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
w trakcie prowadzonych poste-
powań o udzielenie zamówień pu-
blicznych.
Pracownicy Biura biorą udział 
w powoływanych przez Burmi-
strza komisjach przetargowych 
oraz zajmują się ogłaszaniem i pro-
cedowaniem postepowań o udzie-
lenie zamówienia publicznego 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa i regulaminem we-
wnętrznym. Do zadań biura należy 
również reprezentowanie Gminy 
Konstancin-Jeziorna w trakcie po-
stepowania odwoławczego przed 
Krajową Izbą Odwoławczą.

„Jako Biuro Zamówień Publicznych przygotowujemy i przeprowadza-
my postępowania dotyczące udzielania zamówień publicznych na rzecz 
Gminy Konstancin-Jeziorna, opracowujemy plan zamówień publicznych 
na dany rok budżetowy i przekazujemy sprawozdanie z udzielonych za-
mówień publicznych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz re-
prezentujemy Gminę w postępowaniach odwoławczych.”

 
Renata Skonieczna, kierownik biura
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Telefony alarmowe i awaryjne:
Telefon alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
ZGK: obsługa budynków - 600 434 
444, awarie wod.-kan.: 600 899 628

Urząd Miasta i Gminy
ul. Warszawska 32 
kancelaria: 22 754 41 74 
sekretariat: 22 756 48 10 
fax 22 756 48 85 
urzad@konstancinjeziorna.pl,
godziny urzędowania: poniedzia-
łek 9.00–17.00, wtorek-piątek 
8.00–16.00

Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15 
sekretariat: 22 484 20 20 
biuro@konstancinskidomkultury.pl

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15 
centrala: 22 754 61 86 
biuro@gosir-konstancin.pl

Straż Miejska
ul. Sobieskiego 5 
tel.: 22 757 65 49, 602 29 18 64, 
przyjmowanie interesantów: pon-pt. w godz.: 

8.00-19.00, służba w patrolach: pon.- pt. 8.00

-23.00, sob. 8.00-23.00, niedz. 11.00-23.00

Komisariat Policji
ul. Polna 1 
tel.: 22 756 42 17, 22 756 46 17 
fax: 22 604 52 06, kp.konstancin-je-
ziorna@ksp.policja.gov.pl

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Świetlicowa 1

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Warecka 15A 
tel.: 22 754 42 02, 608 458 084 
fax: 22-756-43-10
biuro@przychodniakonstancin.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Warecka 22 
tel.: 22 756-42-51; 22 756-46-83
fax: 22 756-43-45 
sekretariat@zgk-konstancin.pl
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/ KONKURS /

Jak dobrze znasz gminę?

W tym miesiącu ponownie 
pytamy, co to za obiekt, 

którego fragment jest przed-
stawiony na zdjęciu obok 

 i gdzie się on znajduje 
(prosimy o podanie 

dokładnego adresu).

Podpowiedź: jest to fragment 
bramy jednej z najbardziej zna-
nych konstancińskich budowli.

Odpowiedzi prosimy przesyłać 
na adres e-mail:

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie, w którym trzeba wykazać się nie tylko dobrą znajomością 
gminy Konstancin-Jeziorna, ale i spostrzegawczością. Na trzy pierwsze osoby, które nadeślą prawidłową 
odpowiedź, czekają nagrody.

Trwa konkurs dla spostrzegaw-
czych miłośników Konstanci-
na-Jeziorny. W każdym numerze 
zamieszczamy zdjęcie, przedsta-
wiające jakiś ciekawy element ar-
chitektury lub fragment obiektu 
zlokalizowanego na terenie naszej 
gminy. 

Na trzy pierwsze osoby, które na-
deślą prawidłową odpowiedź na 
wskazany adres e-mail, czekają 
nagrody. Po odbiór zapraszamy 
do redakcji: Wydział Promocji  
i Współpracy Zagranicznej  
ul. Warszawska 23.

promocja@konstancinjeziorna.pl

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

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

masaż klasyczny - rabat 40%
 nauka nordic walking

- rabat 20%

ul. Wilanowska 1 05-510 Konstancin-Jeziorna
bilet normalny do tężni solankowej 
w Parku Zdrojowym oraz restauracji 

Konstancja: 10% rabatu

25% rabatu na bieżącą kompleksową obsługę prawną 
przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie gminy Konstancin-Jeziorna

ul. Wilanowska 1A, I piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna

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.

 ul. Warszawska 48, Konstancin-Jeziorna

15 % rabatu na każdą usługę 
serwisową

usługi w zakresie wykonywania opinii oraz ekspertyz 
mykologiczno-budowlanych – rabat 15%

ul. Pułaskiego 20 f, Konstancin-Jeziorna

 usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków, wnętrz i krajobrazu

10%

rabatu na usługę serwisową VIP, 
GENERALNY, lub PODSTAWOWY 

roweru dostarczonego do serwisu
rabatu na usługę serwisową VIP, lub 

GENERALNY i transport GRATIS od i do 
klienta na terenie Konstancina-Jeziorny

rabatu na zakup nowego roweru 
z modeli na bieżący rok - z wyłączeniem 

rowerów już przecenionych

ul. Warszawska 35,
 Konstancin-Jeziorna

15%
10%

8%
Chcesz zostać partnerem KKM? Prześlij swoją ofertę na adres e-mail: 

mgolebiowska@konstancinjeziorna.pl, faksem na nr 22-756-48-85 lub 
pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 

ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, 
z dopiskiem na kopercie: „Konstancińska Karta Mieszkańca”

Szczegółowe informacje o KKM 
można znaleźć na 

www.konstancinjeziorna.pl


