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34. i 35. sesja Rady Miejskiej
W grudniu i w styczniu odbyły się kolejne sesje Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Ich efektem było 
podjęcie 23 uchwał, dotyczących głównie spraw finansowych gminy, w tym tej najważniejszej, czyli 
budżetowej na rok 2022.

Z uwagi na dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 posiedzenia 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna znów odbywają się w formie 
hybrydowej. Oznacza to, że część radnych obecna jest stacjonarnie 
na sali posiedzeń w urzędzie, a część uczestniczy w obradach za 
pośrednictwem internetu ze swoich domów. Rajcy sami decydują 
w jakiej formie biorą udział w sesji. Ograniczenia dotyczą także 
publiczności – w sali, gdzie odbywa się sesja, każdorazowo może 
przebywać maksymalnie 15 osób.

34. sesja

Ostatnia sesja konstancińskiej Rady Miejskiej w 2021 r. odbyła 
się 15 grudnia w sali konferencyjnej ratusza. Najważniejszym 
punktem obrad było głosowanie nad zaproponowanym przez 
burmistrza Kazimierza Jańczuka budżetem gminy Konstancin-
-Jeziorna na 2022 rok. Projekty uchwały budżetowej na 2022 r. 
(uchwała nr 469/VIII/34/2021) oraz Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2028 (uchwała 
nr 470/VIII/34/2021) zostały przyjęte niemal jednogłośnie. „Za” 
było 17. z 21. obecnych na sesji, przeciwko – 1, trzy osoby nie brały 
udziału w głosowaniu.

Finanse gminy
Ponadto radni głosowali nad projektami uchwał w sprawach:

  zmian uchwały budżetowej na rok 2021 (uchwała nr 448/
VIII/34/2021);
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin- 
-Jeziorna na lata 2021–2028 (uchwała nr 449/VIII/34/2021);
  ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku bu-
dżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 
(uchwała nr 450/VIII/34/2021).

Gospodarka komunalna
Rada Miejska na grudniowej sesji: 

  ustaliła jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej z prze-
znaczeniem na dopłatę do 1 m sześc. ścieków dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 
451/VIII/34/2021);
  przyjęła zasady ustalania i przekazywania z budżetu gminy 
Konstancin-Jeziorna środków finansowych wynikających z rozli-

czenia podatku od towarów i usług związanego z działalnością 
statutową Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie- 
-Jeziornie (uchwała nr 452/VIII/34/2021).
  zmieniła uchwałę nr 225/VI/22/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 453/VIII/34/2021) oraz 
uchwałę nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie okre-
ślenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów (uchwała nr 455/VIII/34/2021);
  zatwierdziła jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych na po-
krycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych 
według udziału własności należącej do gminy Konstancin-Jeziorna 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 
rok 2022 (uchwała nr 454/VIII/34/2021).

Programy i strategie społeczne
Podczas sesji przyjęto dwa długofalowe gminne plany socjalne. 
Pierwszy z nich, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2026 (uchwała nr 457/

Burmistrz Kazimierz Jańczuk na grudniowej sesji wręczył nauczycielom 
gminnych szkół akty nadania stopnia awansu zawodowego,  

fot. C. Puchniarz

Sesje i posiedzenia komisji RM można  
oglądać na platformie eSesja (esesja.tv). 

Aby wejść na powyższą stronę,  
wystarczy zeskanować kod QR.

Terminarz sesji Rady Miejskiej w 2022 r. 
 23 lutego  30 marca  27 kwietnia 
 25 maja   22 czerwca  7 września 
 26 października  23 listopada  21 grudnia

Obrady rozpoczynają się o godz. 10.00 w sali posiedzeń  
Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, I piętro). 

Posiedzenia komisji
Terminarz posiedzeń komisji Rady 
Miejskiej dostępny jest na 
stronie: bip.konstancinjeziorna.pl, 
zakładka: Rada Miejska/Terminarz 
posiedzeń komisji RM. Z uwagi na 
pandemię COVID-19 posiedzenia 
odbywają się w trybie mieszanym. 
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34. i 35. sesja Rady Miejskiej VIII/34/2021), stanowi podstawę do realizacji działań, które mają przyczynić 
się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy 
są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym i doprowadzić 
do integracji społecznej. Drugi dokument to Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2022 (uchwała nr 458/VIII/34/2021). 

Nieruchomości 
Rada wyraziła zgodę na nabycie do zasobu gminy Konstancin-Jeziorna 
prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w: 

  miejscowości Borowina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka ewidencyjna numer 67/16 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina 
(uchwała nr 459/VIII/34/2021);
  Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka ewidencyjna numer 66 z obrębu 01-10 (uchwała nr 460/
VIII/34/2021).

 
Radni zgodzili się też na: 

  sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie 
przy zbiegu ul. Bolesława Prusa i ul. Kościelnej, stanowiącej działkę 
ewidencyjną numer 25 z obrębu 03-09 (uchwała nr 461/VIII/34/2021);
  użyczenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Piaseczyńskiej 77 (uchwała nr 
462/VIII/34/2021).

Inne sprawy
Ponadto radni przegłosowali uchwały w sprawach: 

  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia mak-
symalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
w 2022 r. (uchwała nr 456/VIII/34/2021);
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 33/6 z ob-
rębu ewidencyjnego 01-06 w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 463/
VIII/34/2021);

  zmiany uchwały nr 316/VIII/23/2021 z 29 stycznia 2021 r. w sprawie Statutu 
Gminy Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 464/VIII/34/2021);
  zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów 
osiedli gminy Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 465/VIII/34/2021);

  zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (uchwała 
nr 466/VIII/34/2021) oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej (uchwała nr 467/VIII/34/2021) – z prac w komisjach zrezygnował 
radny Grzegorz Szewczyk;
  rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza gminy Konstancin- 
-Jeziorna (BRM 392/2019) (uchwała nr 468/VIII/34/2021) – radni uznali 
ją za bezzasadną.

35. sesja

Pierwsza sesja 2022 r. została zwołana na wniosek siedmiu radnych. Odbyła 
się 13 stycznia w trybie mieszanym, tj. radni uczestniczyli w niej stacjonar-
nie w sali posiedzeń, jak również zdalnie, poprzez platformę internetową, 
i w całości poświęcona była projektowi uchwały w sprawie zasad przy-
znawania i wysokości diet radnych RM. To pokłosie unieważnienia przez 
wojewodę mazowieckiego poprzedniej uchwały w tej sprawie, przyjętej 
przez radę 24 listopada 2021 r. Konstanty Radziwiłł dopatrzył się w niej 
uchybień. Nowa uchwała, przyjęta przez radnych, uwzględnia wszystkie 
uwagi organu nadzorczego.  

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

Wyższe diety 
radnych i sołtysów
Po kilku latach sołtysi oraz przewodniczący 
zarządów osiedli doczekali się wyższych diet. 
W nowym roku zmieniła się też wysokość 
uposażenia radnych Rady Miejskiej. 

Zmianę wysokości uposażenia samorządowców wymu-
siły odgórne przepisy, które podniosły próg najniższego 
wynagrodzenia przysługującego radnemu gminy. Zgodnie 
z nimi wysokość jego diet nie może przekroczyć w mie-
siącu łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej 
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe. A ta wynosi obecnie 1 789,42 zł.

Diety radnych
Rada Miejska uchwałę w sprawie wysokości diet podjęła 
jeszcze w grudniu 2021 r. Została jednak unieważniona 
przez wojewodę mazowieckiego, który dopatrzył się 
w niej uchybień. Nowa uchwała została przegłosowana 
w trybie pilnym na styczniowej sesji, 2 lutego weszła 
w życie. Po zmianach przewodnicząca rady miesięcznie 
otrzyma 75 proc. podstawy naliczania, czyli 3 220,95 zł, 
jej zastępcy – 60 proc. (2 576,76 zł), przewodniczący 
komisji stałych lub doraźnych – 67,5 proc. (2 898,85 zł), 
z kolei radni niefunkcyjni dostaną dietę w wysokości 52,5 
proc. podstawy naliczenia, czyli 2 254,66 zł. Uchwała 
przewiduje też potrącenia. I tak za każdą nieobecność 
radnego na sesji lub na posiedzeniu komisji, której jest 
członkiem, dieta zostanie obniżona o 10 proc. Z kolei 
w przypadku pracy w mniejszej liczbie komisji stałych 
niż dwie uposażenie rajcy zmaleje o 25 proc. 

Diety sołtysów
Nowy rok przyniósł też zmianę wysokości diet sołty-
sów i przewodniczących zarządów osiedli. Wzrosły one 
z 480 zł do 800 zł. Projekt uchwały w tej sprawie przed-
łożył Radzie Miejskiej burmistrz Kazimierz Jańczuk. Radni 
większością głosów przyjęli go w grudniu, ale uchwała 
obowiązuje od 12 lutego. Roczny wydatek z budżetu na 
diety dla 23 sołtysów i 2 przewodniczących osiedli to 
blisko 230 tys. zł.  

– To miła niespodzianka, ale też docenienie nas przez władze 
samorządowe – przyznali sołtysi na spotkaniu z burmistrzem, 

które odbyło się w magistracie pod koniec 2021 r.,  
fot. C. Puchniarz
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Trudny, ale bezpieczny budżet
Ponad 178 mln zł dochodów, 210 mln zł wydatków i 32 mln zł deficytu – to najważniejsze liczby 
tegorocznego budżetu gminy Konstancin-Jeziorna. – Jest on dobry, zrównoważony, ale i ambitny – 
przyznaje burmistrz Kazimierz Jańczuk. 

Projekt planu finansowego gminy Kon-
stancin-Jeziorna na 2022 r. był przed-
miotem posiedzeń wszystkich komisji 
Rady Miejskiej, podczas których rajcy za-
poznawali się z dokumentem. Mogli też 
zgłaszać swoje wnioski. Zostały one roz-
patrzone i poddane pod głosowanie na 
34. sesji RM, która odbyła się 15 grud-
nia. Był wśród nich ten dotyczący prze-
znaczenia 300 tys. zł z Konstancińskiego 
Roweru Miejskiego na budowę ścieżek 
rowerowych przy gminnych szkołach.  
Większość radnych opowiedziała się za 
taką zmianą, co jest równoznaczne z likwi-
dacją systemu wypożyczalni jednośladów 
w naszym mieście.

Radni niemal jednomyślni
Projekty uchwały budżetowej na 2022 r. 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–
2028 uzyskały pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej.  Podobną 
wydali radni miejscy, którzy podczas 
grudniowej sesji niemal jednogłośnie 
przyjęli oba dokumenty z autopoprawką.  
„Za” było 17. z  21. obecnych na se-
sji rajców, przeciwko – jeden, trzy 
osoby nie brały udziału w głosowaniu.  
– Dziękuję radnym za podjęcie uchwały 
budżetowej na 2022 rok – powiedział po 
głosowaniu burmistrz Kazimierz Jańczuk. – 
Rozpoczynamy jego realizację, a wszystko 
po to, aby spełnić oczekiwania naszych 
mieszkańców.

Polski Ład a dochody gminy
Budżet gminy na 2022 r. zakłada dochody 
w kwocie 178,1 mln zł. Głównie składają 
się na nie wpływy z PIT, CIT, podatków 
i opłat lokalnych, subwencji ogólnej. Nie-
stety, wiadomo już, że negatywne skutki 
na finanse konstancińskiego samorządu 
będzie miał rządowy program Polski 
Ład. – Nasza gmina, podobnie jak i inne 
w Polsce, otrzymuje od ministra finan-
sów częściowy zwrot podatków pocho-
dzących od osób fizycznych – naszych 
mieszkańców, odprowadzających ten po-
datek do Urzędu Skarbowego w Piasecz-
nie – mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz 
gminy. – Plan na rok 2022 wynosi niecałe 
88,4 mln zł, czyli o  ponad 5,5 mln zł mniej 
niż w ubiegłym roku.

Wydatki
Po stronie wydatków zaplanowano 210,7 
mln zł. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy 

pochłonie oświata i edukacyjna opieka 
wychowawcza – ponad 68 mln zł, czyli 
o blisko 7 mln więcej niż w 2021 roku. Po-
zostałe planowane wydatki to m.in. (kwoty 
w przybliżeniu):

  gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska – 28,3 mln zł;

  transport i łączność – 23 mln zł;
  administracja publiczna – 20,3 mln zł;
  rodzina – 19,1 mln zł, z czego 11 mln zł 
to świadczenia społeczne – rządowy 
program „500+”;

  rolnictwo i łowiectwo – 12,5 mln zł;
  pomoc społeczna – 10 mln zł;
  kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego – 6,6 mln zł.

Wydatki inwestycyjne
Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne 
gmina planuje przeznaczyć ponad 39,5 
mln zł. Realizowane będą duże i wielomi-
lionowe przedsięwzięcia, ale też mniej-

 Dotacje celowe i podmiotowe 

Nazwa zadania Środki  
finansowe 

Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury 4 mln zł

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 1,4 mln zł

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego  
dla jednostki OSP w Konstancinie-Jeziornie 600 tys. zł

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego  
dla jednostki OSP w Słomczynie 350 tys. zł

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 295 tys. zł

Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury na
udostępnienie zwiedzającym pamiątek po Stefanie  
Żeromskim oraz konserwację zbiorów muzealnych

160 tys. zł

 Pomoc finansowa dla innych samorządów 

Nazwa zadania Środki  
finansowe 

Pomoc finansowa dla samorządu powiatu  
piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę 
drogi powiatowej nr 2814W

1 mln zł

Pomoc finansowa dla samorządu powiatu  
piaseczyńskiego na przebudowę drogi  
powiatowej nr 2802W

600 tys. zł

Pomoc finansowa dla samorządu województwa 
mazowieckiego na projekt rozbudowy drogi  
wojewódzkiej nr 721

267,2 tys. zł

Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji 
zadań związanych z ochroną przyrody

 7 tys. zł

 Dochody gminy Konstancin-Jeziorna z tytułu PIT 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (plan) 

Wpływy  
z PIT (w zł) 78 377 488 87 530 196 93 431 726 85 055 970 93 936 114 88 398 196

 Wpłaty gminy do budżetu państwa z tytułu janosikowego  

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (plan) 

Kwota (w zł) 8 691 256 8 292 762 9 087 465 9 624 751 9 989 057 8 620 428
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Wybrane zadania inwestycyjne w 2022 r.  

Nazwa zadania Kwota

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4  
w Słomczynie (kontynuacja) 8,1 mln zł

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w północno-wschodnich częściach 
gminy – w sołectwach Okrzeszyn i Kępa Okrzewska (kontynuacja) 5,7 mln zł

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w sołectwach położonych 
 w południowej części gminy 5,2 mln zł

Przebudowa dróg w Czarnowie (kontynuacja) 2 mln zł

Budowa ul. Wagarowej w Słomczynie 1,8 mln zł

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sześciu wsi 1,5 mln zł

Przebudowa ul. Mickiewicza 1,5 mln zł

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa 1,3 mln zł

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czarnowie 1 mln zł

Równanie powierzchni bitumicznych 850 tys. zł

Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy szkołach 700 tys. zł

Budowa budynku administracyjno-biurowego dla  
Zakładu Gospodarki Komunalnej 620 tys. zł

Przebudowa ul. Ostrołęckiej (brak dokumentacji) 500 tys. zł

Przebudowa ul. Ciechanowskiej (brak dokumentacji) 500 tys. zł

Budowa drogi w Kierszku 500 tys. zł

Rozbudowa i przebudowa ul. Podlaskiej, ul. Żwirowej  
i ul.Grzybowskiej (dokumentacja) 500 tys. zł

Utworzenie Klubu Senior+ 450 tys. zł

Równanie i profilowanie dróg gminnych 450 tys. zł

Pielęgnacja i urządzanie zieleni 450 tys. zł

Remonty lokali komunalnych 350 tys. zł

Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem 300 tys. zł

Konserwacja kanalizacji deszczowej 300 tys. zł

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
w budynku OSP w Bielawie 250 tys. zł

Budowa domu sołeckiego w Kawęczynie 200 tys. zł

Przebudowa ul. Kołobrzeskiej – od drogi nr 721 do rzeki Jeziorki 
(dokumentacja) 200 tys. zł

Rozbudowa i przebudowa drogi w Ciszycy (dokumentacja) 170 tys. zł

Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 160 tys. zł

Projekt i budowa targowiska gminnego (dokumentacja) 150 tys. zł

Budowa ul. Śnieżnej 130 tys. zł

Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 100 tys. zł

Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 100 tys. zł

Przebudowa systemu odwodnienia w Szkole Podstawowej nr 1 100 tys. zł

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG 100 tys. zł

Budowa drogi dla rowerów na ul. Bielawskiej (dokumentacja) 80 tys. zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu 75 tys. zł

Budowa ujęcia wody w Klarysewie (dokumentacja) 50 tys. zł

Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni zdrowia przy ul. 
Pocztowej (dokumentacja) 50 tys. zł

sze zadania. Na liście tych najdroższych 
znalazły się m.in.: budowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej w sołectwach 
położonych w południowej oraz północ-
no-wschodniej części gminy Konstan-
cin-Jeziorna czy przebudowa Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Słomczynie (szcze-
gółowy wykaz obok). W 2022 r. za ponad 
833,8 tys. zł zrealizowane zostaną rów-
nież inwestycje sołectw w ramach fun-
duszu sołeckiego oraz przedsięwzięcia 
z Budżetu Partycypacyjnego, które wy-
grały ubiegłoroczne głosowanie miesz-
kańców – ich koszt to prawie 347,5 tys. zł.

Dotacje i inna pomoc 
Wydatki budżetu gminy to także dota-
cje celowe i podmiotowe. Najwięcej, bo 
ponad 4 mln zł, trafi w 2022 r. do Kon-
stancińskiego Domu Kultury. Samorząd 
dofinansuje także zakup samochodów 
pożarniczych dla OSP Konstancin- 
-Jeziorna oraz OSP w Słomczynie. W bu-
dżecie znalazły się też pieniądze na 
pomoc finansową dla m.in. samorządu 
województwa mazowieckiego i powiatu 
piaseczyńskiego.

Janosikowe
Konstanciński samorząd od lat musi 
płacić „haracz” na rzecz biedniejszych 
gmin. – Mieszkańcy płacący podatki 
w naszej gminie są przekonani, że ich 
pieniądze w pełni są przeznaczane na 
podniesienie miejscowych standar-
dów życia – mówi Kazimierz Jańczuk. 
– W rzeczywistości jednak tak nie jest. 
W każdym roku wpłacamy milionowe 
„janosikowe” do budżetu państwa.  
W tym roku planowana kwota to ponad 
8,6 mln zł. Łącznie w latach 2017–2022 
samorząd z tego tytułu wpłacił do bu-
dżetu państwa prawie 55 mln zł. – Ile 
można by było za to zrealizować zadań, 
na które czekają nasi mieszkańcy? – pyta 
Kazimierz Jańczuk. 

Deficyt i zadłużenie
Budżet gminy zakłada również 32,6 mln 
zł deficytu, który zostanie sfinansowany 
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 
(8,7 mln zł), niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bankowym  
(7,4 mln zł), pożyczek z Wojewódzkiego  
oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (ponad 
12,4 mln zł) oraz obligacji komunalnych  
(4,1 mln zł). Prognozowana kwota zadłu-
żenia na koniec 2022 r. ma wynieść ok. 
16 mln zł. 
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Nowy przewoźnik na liniach lokalnych L
Linie lokalne w gminie Konstancin-Jeziorna obsługuje nowy 
przewoźnik. To wyłonione w drodze przetargu, ogłoszonego przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, konsorcjum trzech firm. 
Wspólny przetarg nieograniczony na przewozy wykonywane w ramach 
lokalnego transportu zbiorowego był możliwy dzięki porozumieniu pod-
warszawskich samorządów z ZTM w Warszawie. Postępowanie zostało 
podzielone na pięć części, obejmujących aż 18 gmin. Jedna z nich dotyczyła 
Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii, Lesznowoli i Piaseczna. Wyniki prze-
targu poznaliśmy w październiku, a kontrakty z przewoźnikami zostały 
podpisane pod koniec listopada 2021 r. Od 1 stycznia za obsługę linii L14, 
L15, L16, L21 i L42 odpowiedzialne jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie, Stalko Przybysz i Wspól-
nicy oraz PKS w Grodzisku Mazowieckim. Trasy i rozkłady jazdy niebieskich 
„elek” pozostały bez zmian. Gminę Konstancin-Jeziorna codziennie obsłu-
guje pięć niskopodłogowych autobusów dla ok. 40 pasażerów każdy. Tabor, 
zarejestrowany po raz pierwszy w latach 2019–2021, jest certyfikowany 
przez warszawski ZTM. Umowa z nowym przewoźnikiem obowiązuje do 
końca listopada 2024 r.  Funkcjonowanie „elek” wspólnie finansują samo-
rządy lokalne (w 80 proc.) i ZTM (w 20 proc.). Gmina Konstancin-Jeziorna 
w latach 2022–2024 przeznaczy na ten cel ponad 7,2 mln zł. Przypominamy, 
że w autobusach linii L14, L15, L16, L21 i L42 oraz L28 honorowana jest 
Konstancińska Karta Mieszkańca, która  upoważnia jej posiadacza do 
bezpłatnych przejazdów na całej trasie. 

Odbiór odpadów po staremu
Firma Lekaro Jolanta Zagórska z Woli Duckiej będzie 
nadal odbierać odpady komunalne z gminy 
Konstancin-Jeziorna.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
– w trybie przetargu nieograniczonego – na odbiór od-
padów z posesji zamieszkanych oraz Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych wystartowały trzy 
firmy. Najdroższa oferta opiewała na ponad 17,3 mln zł, 
a najtańsza przekraczała 15,4 mln zł. Złożyła ją firma 
PPHU Lekaro Jolanta Zagórska z Woli Duckiej i to wła-
śnie z nią 26 stycznia gmina zawarła umowę. Obejmuje 
ona lata 2022–2023. Mimo nowego kontraktu wysokość 
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami nie 
uległa zmianie – obowiązuje ta sama stawka co w 2021 r. 
Obecnie jest to 36 zł miesięcznie od osoby. Jeżeli na-
tomiast właściciel nieruchomości nie wywiązuje się 
z obowiązku segregacji odpadów, wtedy nakładana jest 
na niego opłata podwyższona, która miesięcznie wy-
nosi 72 zł od osoby. Niestety, zebrane od mieszkańców 
opłaty nie pokryją w całości wydatków poniesionych 
przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
sprzed posesji oraz zebranych w PSZOK-u, dlatego na 
lutowej sesji Rada Miejska będzie musiała podjąć de-
cyzję o częściowym ich pokryciu z dochodów własnych 
gminy. 

Bank bez zmian
Konstancin-Jeziorna kontynuuje współpracę  
z Bankiem Spółdzielczym w Piasecznie w zakresie 
obsługi bankowej budżetu gminy oraz jednostek 
podległych.

Bank Spółdzielczy wybrano w  drodze negocjacji, 
 ponieważ do ogłoszonego dwukrotnie przetargu nie-
ograniczonego nikt nie przystąpił. Umowa została 
podpisana pod koniec grudnia 2021 r. na okres 3 lat.  
Bank kontynuuje tym samym współpracę z konstan-
cińskim samorządem w zakresie obsługi bankowej 
budżetu gminy oraz jej jednostek podległych, z wyłą-
czeniem Konstancińskiego Domu Kultury i Biblioteki 
Publicznej. To dobra wiadomość dla mieszkańców, gdyż 
nie uległy zmianie numery rachunków bankowych 
gminy.

Taką kwotę ma otrzymać samorząd Konstancina-Jeziorny na 
przebudowę drogi w Kierszku. Gmina znalazła się na liście rankingowej 

projektów rekomendowanych do dofinansowania  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Całkowity szacowany koszt inwestycji wyniesie ponad 485 tys. zł.

157 tys. zł

Wróciła opłata targowa, wyjątki dla rolników
Od nowego roku w gminie Konstancin-Jeziorna znów pobierana jest opłata targowa. Z małymi 
wyjątkami dla rolników, którzy w wybrane dni tygodnia mogą bezpłatnie sprzedawać produkty 
wytworzone w swoich gospodarstwach.

Opłata targowa została zawieszona na początku 2021 r. w związku z pandemią COVID-19, jako 
ulga dla handlowców. Taka zmiana obowiązywała w całej Polsce do końca grudnia 2021 r. Od 1 
stycznia opłata wróciła i znów jest pobierana przez inkasentów. W gminie Konstancin-Jeziorna 
obowiązują stawki uchwalone przez Radę Miejską siedem lat temu. Z nowym rokiem wprowadzono 
także ułatwienia w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników. W piątki i soboty 
mogą oni prowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych i artykułów spożywczych 
wytwarzanych w swoich gospodarstwach bezpłatnie. W pozostałe dni tygodnia, w tym w środę, 
kiedy to działa targowisko przy al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie, opłata jest 
pobierana. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do jej 
uiszczenia zobowiązane są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej prowadzące sprzedaż na targowiskach.
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Inwestycje czekają na wykonawców

Konstanciński samorząd prowadzi kilka-
naście postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych. Są to zarówno zamówienia, 
których wartość nie przekracza 130 tys. zł 
netto (zawierane w trybie bezprzetargo-
wym), jak i te, których wykonawcy muszą 
zostać wyłonieni w postępowaniu prze-
targowym. 

Klub Senior+
Wybrano już wykonawcę remontu i przebu-
dowy pomieszczeń budynku przy ul. A. Wa-
lentynowicz 24 w Konstancinie-Jeziornie. 
W ramach rządowego programu „Senior+” 
powstanie w nim dzienny klub dla osób 
starszych. W postępowaniu przetargowym 
startowały trzy firmy. Najkorzystniejszą 
ofertę przedstawił Mat-Bud Sebastian 
Matuszak z  Koźmina Wielkopolskiego.  
Za remont gmina zapłaci 290 tys. zł. Prace 
mają ruszyć zaraz po podpisaniu umowy 
z wykonawcą. W świetlicy seniorzy będą 
mogli ciekawie spędzać czas, oddawać się 
ulubionym zajęciom i poćwiczyć. Ponadto 
w budynku zostanie zainstalowany inter-
net oraz zakupiony sprzęt multimedialny 
z nagłośnieniem i komputery. Gmina na 
utworzenie klubu pozyskała 200 tys. zł do-
finansowania z Ministerstwa Rodziny i Po-
lityki Społecznej.

Gmina Konstancin-Jeziorna przygotowuje się do realizacji zaplanowanych na ten rok inwestycji. Wybrano już 
wykonawcę remontu pomieszczeń w budynku przy ul. A. Walentynowicz na potrzeby Klubu Senior+.  
Na rozstrzygnięcie czeka jeszcze kilka innych postępowań przetargowych. 

Szkoła rośnie w oczach 

Na placu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie praca wre. Obecnie stawiane 
są ściany ostatniego piętra dwukondygnacyjnego nowego skrzydła. To tu będą się mieściły 
sale dydaktyczne oraz nowy pokój nauczycielski. Ponadto robotnicy kończą ściany działowe 
na poziomie –1, czyli tam, gdzie będą szatnie, toalety oraz pomieszczenia socjalne i tech-
niczne. Natomiast na łączniku – w przyszłych bibliotece i czytelni – wylewany jest strop.  
Po zakończeniu inwestycji na jego dachu powstanie mały ogród. Budynek będzie też w pełni 
przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie prace idą zgodnie 
z planem. Całość ma być gotowa do września 2023 r. Inwestycję, wartą blisko 14,2 mln zł,  
realizuje wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma ZAB-BUD z Warszawy. Rozbudowa 
Czwórki wymusiła też budowę parkingu. Powstanie on obok szkoły, przy ul. Wagarowej.  
Do dyspozycji kierowców będzie 40 miejsc postojowych. Na ten cel konstanciński samo-
rząd zarezerwował w tegorocznym budżecie 1,8 mln zł. Gmina złożyła już do Starostwa Po-
wiatowego w Piasecznie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  

 
Inne postępowania 
W toku są też postępowania, które wyłonią 
wykonawców poniższych zadań:

  Rozbudowy ulic Topazowej, Bazaltowej 
oraz Diamentowej w Czarnowie – oferty 
w przetargu złożyły 4 firmy, kwoty wahają 
się pomiędzy 2,6 mln zł a 4 mln zł.
  Remontów dróg o nawierzchni bitumicz-
nej na terenie gminy w 2022 r. – o kon-
trakt ubiega się 4 wykonawców, najtańsza  

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie. W trakcie 
ostatnich miesięcy inwestycja mocno się zmieniła. Prace postępują 
w szybkim tempie.  

oferta opiewa na kwotę ponad 838 tys. zł, 
a najdroższa na ponad 1 mln zł.
  Remontów cząstkowych nawierzchni  
drogowych z  elementów betonowych  
na terenie gminy w 2022 r. – komisja prze-
targowa jest w trakcie badania złożonej 
oferty.
  Równania i profilowania dróg gminnych 
w 2022 r. – ofertę złożyła tylko jedna firma, 
obecnie jest ona analizowana. 
  Świadczenia usług obejmujących bieżące 
utrzymanie kanalizacji deszczowej na te-
renie gminy w 2022 r. – wpłynęły 4 oferty, 
z których najdroższa opiewa na kwotę po-
nad 388 tys. zł, a najtańsza na trochę ponad 
200 tys. zł.
  Pielęgnację i urządzanie terenów zieleni 
w Konstancinie-Jeziornie w 2022 r. – oferty 
otwarto 11 lutego, kwoty wahają się między 
445,8 tys. zł a 575,7 tys. zł.

Na początku lutego wszczęto też postępo-
wanie, które wyłoni wykonawcę budowy 
sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie so-
łectw południowych gminy Konstancin-
-Jeziorna, w  tym w sołectwie Cieciszew.  
Otwarcie ofert planowane jest na 25 lu-
tego. Gmina na realizację tej inwestycji  
pozyskała 5 mln zł z rządowego programu 
Polski Ład. 

Po jego uzyskaniu magistrat ogłosi prze-
targ nieograniczony, który wyłoni wyko-
nawcę robót. 

Nowe skrzydło szkoły pnie się ku górze, 
widać już ściany pierwszego piętra, 

fot. G. Żurawski

Gmina sukcesywnie rozstrzyga postępowania 
na realizację zadań określonych w budżecie, 

m.in. na pielęgnację i urządzanie terenów 
zielonych w mieście, fot. A. Piętka
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Zakończyła się wysyłka decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego na 2022 rok. 
W związku z sytuacją epidemiologiczną ich dostarczaniem zajmuje się Poczta Polska. Listonosze mają  
do doręczenia ponad 19,6 tys. listów poleconych.

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna również w tym roku mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 
i poradnictwa obywatelskiego, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie. Z uwagi na trwającą 
pandemię COVID-19 są one udzielane mailowo lub telefonicznie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie m.in. prawa pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i podatko-
wego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W celu uzyskania porady należy przesłać 
informację z wnioskiem o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres e-mail: poradnictwo@npp.piaseczno.pl. W zgłoszeniu należy podać 
tematykę wnioskowanej porady, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail do prowadzenia korespondencji. Po złożeniu wniosku skon-
taktuje się z nami prawnik lub doradca obywatelski, którzy nieodpłatnie udzielą pomocy. Dla osób, które nie dysponują środkami tech-
nicznymi umożliwiającymi przesłanie wniosku, uruchomione zostały infolinie, gdzie będą miały możliwość uzyskania telefonicznej porady. 
Oto numery telefonów kontaktowych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna: 797 047 312 – poniedziałek i wtorek w godz. 15.00–19.00, 
środa w godz. 15.00–17.00; 515 025 907 – środa w godz. 17.00–19.00, czwartek i piątek w godz. 15.00–19.00. W takim przypadku należy osobie 
pełniącej dyżur złożyć ustnie oświadczenie o braku możliwości poniesienia odpłatnej pomocy prawnej, podając: imię i nazwisko, numer 
PESEL (lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz adres zamieszkania. 

Decyzje w sprawie wymiaru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego są wyda-
wane corocznie. Dotyczą wszystkich nieru-
chomości należących do osób fizycznych. 

Listonosze dostarczają
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
wydał w tym roku łącznie ponad 19,6 tys.  
decyzji podatkowych. Ich wysyłka rozpo-
częła się 17 stycznia i została sfinalizo-
wana na początku lutego. Podobnie jak 
w ostatnich latach, z uwagi na pandemię 
COVID-19, decyzje są dostarczane wyłącz-
nie za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
pod wskazane przez podatników adresy  
do korespondencji.

Terminy płatności
Przypominamy: Gdy wysokość podatku 
 przekracza kwotę 100 zł, może on być 
płatny w czterech ratach, zawsze do 15 
marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 
– z  wyłączeniem podatku od środków 
transportowych, który należy uiścić do 
15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września 
(druga rata). Jeśli termin płatności przy-
pada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, podatek należy wpłacić najpóź-
niej w dniu następnym. W wyjątkowych 
sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie 
zostanie doręczona co najmniej na 14 dni 

Listonosze doręczają decyzje

Darmowa pomoc prawna

przed terminem płatności pierwszej raty, 
podatek jest płatny w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji ustalającej wyso-
kość zobowiązania podatkowego.

Stawki podatkowe
A co czeka podatników w nowym roku?  
Stawki podatku od nieruchomości nie ule-
gły zmianie. Tak jak w latach ubiegłych, 
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 
obowiązuje w  tym zakresie uchwała 
Rady Miejskiej z 2016 r. Na takim samym 
poziomie pozostaje także wysokość po-
datku od środków transportowych. W tym 
przypadku jego wysokość obowiązuje od 
dwunastu lat. Nowe są natomiast stawki 
podatku rolnego. 24 listopada 2021 r. radni 
przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia śred-
niej ceny skupu żyta na 2022 r., zgodnie 
z którą właściciele gospodarstw rolnych 
będą płacili 130 zł za 1 hektar przelicze-
niowy, zaś właściciele pozostałych grun-
tów rolnych – 260 zł za 1 ha przeliczeniowy.  
W niewielkim stopniu wzrósł podatek le-
śny, którego wysokość jest niezależna od 
samorządu, a od średniej ceny sprzedaży 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedza-
jącego rok podatkowy – obecnie jest to 
212,26 zł za 1 m sześc. Stawka za 1 ha lasu 
wynosi 46,6972 zł. 

Nowe numery kont
Od 2020 r. obowiązują nowe numery kont, na które podatnicy z gminy Konstancin-Jeziorna 
wpłacają należności – do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer ra-
chunku bankowego, znajdziemy go na decyzji podatkowej.

Decyzje podatkowe zostały wysłane 
listami poleconymi za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, fot. Adobe Stock
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Burmistrz Konstancina-Jeziorny przypomina o obowiązującej w gminie uchwale krajobrazowej. Zgodnie 
z nią do 28 kwietnia 2022 r. z przestrzeni publicznej muszą zniknąć wszelkie tablice i urządzenia 
reklamowe. Za niestosowanie się do nowych przepisów przewidziano kary finansowe.

Samorząd regularnie współpracuje i wspiera funkcjonowanie 
Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie. W ostatnim czasie gmina 
zakupiła i przekazała jednostce nowoczesne urządzenie do badania 
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Okazją do wręczenia prezentu była grud-
niowa sesja Rady Miejskiej . Alkomat o war-
tości 14,6 tys. zł na ręce podinsp. Marka 
Kruszewskiego, komendanta Komisariatu 
Policji w Konstancinie-Jeziornie, przeka-
zał burmistrz Kazimierz Jańczuk. Włodarz 
gminy podkreślił, jak ważna i potrzebna 
jest współpraca pomiędzy samorządem 
lokalnym a policją w dbaniu o bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz podziękował 
za realizację dotychczasowych działań.  
Radości z nowego nabytku nie kryli sami 
policjanci. – Jest to cenny prezent, ponie-
waż nasi funkcjonariusze niemal codzien-
nie ujawniają nietrzeźwych użytkowników 
dróg, którzy są zagrożeniem nie tylko dla 
siebie samych, ale także innych osób – 
przyznał podinsp. Marek Kruszewski. – Al-

Tak zwana uchwała krajobrazowa (uchwała RM nr 333/
VIII/24/2021) jest prawem miejscowym. Została przyjęta przez 
Radę  Miejską Konstancin-Jeziorna 24 lutego 2021 r., a weszła 
w życie 28 kwietnia 2021 r. Dokument wprowadził nowe zasady 
estetyzacji przestrzeni publicznej i zgodnie z jego zapisami na 
obszarze całej gminy obowiązuje zakaz umieszczania tablic 
i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem szyldów informujących 
o działalności gospodarczej prowadzonej w danej nieruchomości.  
W przypadku tablic i urządzeń reklamowych istniejących w dniu 
wejścia w życie nowych przepisów, które nie spełniają określo-
nych w uchwale kryteriów, przyjęto 12-miesięczny okres do-
stosowania. Oznacza to, że właściciele, użytkownicy wieczyści, 
posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowla-
nych, na których są one zlokalizowane, na ich likwidację mają 
czas do 28 kwietnia 2022 r. Termin ten jest nieprzekraczalny. 
Zachęcamy, aby nie czekać do ostatniej chwili. Za opóźnienie, 
samowolę reklamową i niestosowanie się do zapisów uchwały 
przewidziano kary finansowe. Warto też wspomnieć, że uchwała 
krajobrazowa reguluje także zasady sytuowania i gabaryty 
ogrodzeń wokół posesji, które od 28 kwietnia 2021 r. muszą 
spełniać określone standardy. I tak na przykład zabroniona jest 
m.in. budowa ogrodzeń pełnych. Z treścią uchwały krajobra-
zowej można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce: Planowanie przestrzenne/Uchwała krajobrazowa.  

Reklamy muszą zniknąć z ulic

Policja otrzymała od gminy nowoczesny alkomat

Masz pytania?
Jeżeli masz pytania dotyczące zapisów uchwały krajobrazowej 
skontaktuj się z Wydziałem Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta i Gminy (nr tel. 22 484 23 92).

Położenie nieruchomości w strefie ochrony uzdrowiskowej spraw-
dzimy na stronie Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej: 
gsip.konstancinjeziorna.pl. 

komat z pewnością podniesie skuteczność 
ścigania przestępstw i wykroczeń dro-
gowych popełnianych na drogach naszej 
gminy, będzie też wykorzystywany do 
działań prewencyjnych.
A sprzęt, jak podkreślają sami mundurowi, 
jest nie byle jaki. – Urządzenie jest bar-
dziej profesjonalne od poprzedniego po-
siadanego modelu – przyznaje komendant.  
– Ma bardzo istotną funkcję, zasilanie 
z możliwością podłączenia go w radiowo-
zie, dzięki temu może być wykorzystywane 
mobilnie. 
W spotkaniu uczestniczył także Komen-
dant Powiatowy Policji w Piasecznie. Mł. 
insp. Paweł Krauz podziękował burmi-
strzowi Konstancina-Jeziorny oraz rad-
nym miejskim za dotychczasowe wsparcie 

udzielane policji przez samorząd. – Tylko 
wspólne wysiłki mogą przyczynić się do 
zaspokojenia tak ważnego dla mieszkań-
ców poczucia bezpieczeństwa – podkre-
ślił komendant  powiatowy. 

Czasu na likwidację tablic i urządzeń reklamowych jest coraz mniej,  
fot. P. Siepsiak

Dzięki mobilności alkomatu policjanci mogą 
na żądanie przeprowadzać badanie trzeźwości 

każdej osoby, która się do nich zgłosi, 
fot. C. Puchniarz
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Ten sprzęt pomaga ratować życie

Każdy nowy sprzęt w Ochotniczych Stra-
żach Pożarnych jest nie tylko na wagę 
złota, ale też ludzkiego życia. W ostatnim 
czasie kolejne jednostki wzbogaciły swoje 
wyposażenie. 

Sanie lodowe dla Słomczyna
Strażacy ze Słomczyna na początku stycz-
nia zakupili sanie lodowe o wartości pra-
wie 7 tys. zł. Są one wykorzystywane 
podczas akcji ratowniczych prowadzonych  
na zamarzniętych zbiornikach wodnych. – 
Ich specjalna konstrukcja zapewnia dosko-
nałą wyporność oraz poślizg na powierzchni 
lodu – wyjaśnia Piotr Śliwka, prezes OSP 
Słomczyn. – Dzięki tym saniom jesteśmy 
w  stanie szybko i  bezpiecznie dotrzeć  
np. do osoby, pod którą załamał się lód 
i  udzielić jej pomocy. Zakup nowego 
sprzętu możliwy był dzięki wsparciu 
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia  
Społecznego Rolników. Wartość dofinanso-
wania wyniosła 4,9 tys. zł. Pozostałą kwotę, 
czyli 2 tys. jednostka dołożyła z własnych 
środków. 

Przyczepka dla Opaczy
OSP Opacz na początku lutego wzbogaciła 
się natomiast m.in. o 8 węży pożarniczych; 
podkrzesywarkę do piły spalinowej, która 
umożliwia przycinanie gałęzi na wysokich 
drzewach; dwa zestawy odzieży ochron-
nej; pompy oraz rękaw przeciwpowo-

Marzenia się spełniają. Ochotnicza Straż Pożarna w Konstancinie- 
-Jeziornie będzie miała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka 
na jego zakup otrzyma 600 tys. zł dofinansowania. Drugie tyle dołoży 
gmina Konstancin-Jeziorna ze swojego budżetu.

Nowy samochód dla strażaków

Resort spraw wewnętrznych i  administracji w połowie stycznia opublikował li-
stę Ochotniczych Straży Pożarnych, które w  2022 r. otrzymają dofinansowanie  
na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wśród szczęśliwców jest jednostka 
z Konstancina-Jeziorny. OSP na nowy wóz ma otrzymać 600 tys. zł. Pieniądze pochodzą 
z budżetu państwa w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także ze środków z odpisów firm 
ubezpieczeniowych. Drugie tyle ze swojego budżetu dołoży gmina Konstancin-Jeziorna. 
Po podpisaniu stosownych umów zostanie ogłoszony przetarg na zakup wymarzonego 
samochodu.  

Koszt ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego 
 to ponad milion złotych, fot. UMiG

Do OSP Słomczyn trafiły sanie lodowe, 
 fot. OSP Słomczyn

dziowy chroniący budynki przed zalaniem.  
Do transportu tego i innego sprzętu ra-
towniczego będzie służyła druhom nowa 
przyczepka. Łącznie doposażenie jednostki 
kosztowało 51,5 tys. zł, z czego 21,5 tys. zł 
pochodziło z funduszu sołeckiego, a 30 
tys. zł przekazała Spółka dla Zagospoda-
rowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Opacz. 
– Dziękujemy mieszkańcom sołectwa 
oraz spółce za tak hojne wsparcie – mówi  
Adrian Słomka, prezes OSP Opacz. – Od-
powiednie wyposażenie to zwiększe-
nie bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
oraz skuteczności prowadzonych przez  
naszą jednostkę działań ratowniczo-gaśni-
czych.  

Jednostka OSP w Opaczy wzbogaciła się m.in. o dwa zestawy odzieży ochronnej  
i przyczepkę transportową, fot. OSP Opacz

Kolejne gminne Ochotnicze Straże Pożarne doposażają swoje jednostki. W ostatnim czasie do Słomczyna 
trafiły sanie do ratownictwa lodowego, a do Opaczy przyczepa do transportu narzędzi ratowniczych, 
węże pożarnicze i specjalistyczne pompy. 
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W 2022 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna zostanie zrealizowanych 
osiem zadań. Samorząd na projekty autorstwa mieszkańców przeznaczy blisko 350 tys. zł. 

Gmina Konstancin-Jeziorna ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości przy ul. Mickiewicza 7. To już trzecia próba znalezienia chętnego na zakup działki, na której stoi 
zabytkowa willa Biała. Jej cena wywoławcza wynosi 2,1 mln zł.

Dwa poprzednie ustne przetargi, które od-
były się w 2021 r., nie wyłoniły nowego wła-
ściciela gminnej nieruchomości przy ul. 
Mickiewicza 7. Po prostu nie było chętnych 
na jej zakup. Teraz samorząd postanowił 
ponownie wystawić działkę na sprzedaż. 
Jej cena wywoławcza to 2,1 mln zł.  Działka 
ewidencyjna nr 50 z obrębu 03-12 o pow. 
0,3316 ha położona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej re-
zydencyjnej i wielorodzinnej. Na działce 
znajduje się budynek mieszkalny willa 
Biała, który wraz z otoczeniem jest wpisany 
do rejestru zabytków. Budynek został wy-
budowany w 1903 r. według projektu Józefa  
Piusa Dziekońskiego w stylu architekto-
nicznym nawiązującym do zakopiańsko-

Od boiska po festiwal hip-hop

Zabytkowa willa znów na sprzedaż

O tym, które projekty będą realizowane decydowali sami miesz-
kańcy gminy Konstancin-Jeziorna. W ubiegłorocznym głosowaniu 
oddali 3021 ważnych głosów. Do realizacji skierowanych zostało 
łącznie 8 projektów: 4 inwestycyjno-remontowe i 4 z zakresu m.in. 
kultury, rekreacji i edukacji. Szacunkowa wartość przedsięwzięć 

 Zadania do realizacji w 2022 r.

Nazwa projektu Wartość 
 (w zł)

Komórka/
jednostka 
realizująca 

projekt
Projekty inwestycyjno-remontowe

Rozbudowa świetlicy wiejskiej  
w Łęgu 75 000

Wydział 
Inwestycji 

 i Remontów
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
z piłkochwytami z przeznaczeniem na 
rozwój kultury fizycznej oraz integra-
cji w sołectwie Kawęczyn

90 000

Stworzenie bezpiecznego 
i funkcjonalnego miejsca spotkań dla 
mieszkańców sołectwa Bielawa

80 000
Wydział 

Inwestycji  
i Remontów  

i Straż Miejska

Wykonanie siłowni na świeżym powie-
trzu w sołectwie Piaski 22 000

Gminny 
Ośrodek Sportu  

i Rekreacji

Razem 267 000 zł

Nazwa projektu Wartość 
 (w zł)

Komórka/
jednostka 
realizująca 

projekt
Projekty pozostałe

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

24 390
Gminny 

Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

Szyjący Cieciszew – warsztaty  
i zajęcia rękodzielnicze 24 000

Konstanciński 
Dom KulturyWarsztaty hand-made w Domu 

Ludowym w Czernidłach 7 100

HIP-HOP Festiwal 2022 25 000

Razem 80 490 zł

-szwajcarskiego. Jest obiektem zaliczanym 
do kategorii budynków niskich (2 kondy-
gnacje naziemne), podpiwniczonym, o kon-
strukcji tradycyjnej, z  nieużytkowanym 
poddaszem. Od strony ul. Mickiewicza 
znajduje się dwukondygnacyjna drewniana 
weranda. Aby móc przystąpić do przetargu, 
który odbędzie się 21 marca 2022 r. o godz. 
11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, konieczne jest 
wpłacenie wadium w wysokości 210 tys. zł. 
Warto wspomnieć, że od uzyskanej w wy-
niku przetargu ceny zostanie udzielona 
10-proc. bonifikata z tytułu zakupu nieru-
chomości wpisanej do rejestru zabytków.  
Dodatkowe informacje na temat warun-
ków przetargu można uzyskać w Wydziale  

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (nr tel. 
22 484 23 85) oraz w zamieszczonych na 
bip.konstancinjeziorna.pl ogłoszeniach. 

to 347 490 zł. Zadania będą realizowane przez wybrane komórki 
organizacyjne magistratu lub gminne jednostki. A już dzisiaj ser-
decznie zachęcamy mieszkańców do udziału w kolejnej edycji 
Budżetu Partycypacyjnego 2023. Szczegółów szukajcie na stronie 
www.konstancinjeziorna.pl. 

Weranda willi wyróżnia się bogatą dekoracją, 
fot. Archiwum UMiG
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Konstancin-Jeziorna znalazł się w gronie samorządów, które otrzymały 100 tys. zł na działania poprawiające 
cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych. Pieniądze pochodzą z programu „Cyfrowa Gmina” i zostaną 
przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnego urządzenia do ochrony sieci.

100 tys. zł na zwiększenie cyberbezpieczeństwa

„Cyfrowa Gmina” jest ogólnopolskim kon-
kursem grantowym, finansowanym z Fun-
duszy Europejskich w ramach programu 
React-EU (Recovery Assistance for Cohesion 
and the Territories of Europe – Wsparcie 
na rzecz odbudowy służącej spójności oraz 
terytoriom Europy).

Na cyberbezpieczeństwo
W pierwszym naborze, ogłoszonym w paź-
dzierniku zeszłego roku, wzięły udział 734 
samorządy z całej Polski. Wśród nich była 
także gmina Konstancin-Jeziorna, która 
otrzymała 100 tys. zł na podniesienie cyber-
bezpieczeństwa samorządowych systemów 
informatycznych. Na wysokość dofinanso-
wania miały wpływ liczba mieszkańców oraz 
wysokość dochodów gminy. 

Gmina Konstancin-Jeziorna poszerzyła zasięg publicznej sieci wi-fi o 10 nowych hotspotów. Mieszkańcy 
i turyści mogą już bezpłatnie korzystać z internetu również m.in. w okolicach willi Gryf i tężni.

Hotspoty w nowych miejscach

Hotspot to otwarty i dostępny w prze-
strzeni publicznej punkt umożliwiający 
korzystanie z internetu za pomocą sieci 
bezprzewodowej. W gminie Konstancin-
-Jeziorna jest kilkadziesiąt takich miejsc, 
obejmują swoim zasięgiem m.in. parki, 
place zabaw oraz ważniejsze przystanki 
autobusowe, aby umożliwić mieszkańcom 
oraz turystom i przyjezdnym odwiedza-
jącym naszą gminę dostęp do internetu 
w trakcie wykonywania codziennych czyn-
ności, np. spacerów czy korzystania z ko-
munikacji publicznej.

80 hotspotów
Konstancińska sieć bezpłatnego i bez-
przewodowego Internetu liczyła do tej 
pory blisko 70 punktów. Teraz, dzięki po-
zyskanemu w wysokości 64 368 zł dofi-
nansowaniu powiększyła się o kolejnych 
10 lokalizacji. Z nowych hotspotów można 

już korzystać w okolicach świetlicy przy 
ul. A. Walentynowicz 24; willi Gryf, willi 
Kamilin, amfiteatru i  tężni solankowej  

w Parku Zdrojowym, a także na placach 
zabaw na osiedlu Mirków i Kozia, przy ul. 
Południowej i w Parceli. Mapa wszyst-
kich hotspotów dostępna jest na stronie:  
www.gsip.konstancinjeziorna.pl w za-
kładce:  Informator/Punkty dostępu do 
sieci wi-fi.

Polska Cyfrowa
Rozbudowa sieci hotspotów możliwa była 
dzięki środkom pozyskanym przez gminę 
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014–2020 – Oś Priorytetowa nr 1 
„Powszechny dostęp do szybkiego inter-
netu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie tery-
torialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach”, projekt grantowy pn. 
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego.  

Umowa podpisana
Umowa o przyznanie grantu została pod-
pisana 27 stycznia. Dokument sygnowali 
Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Kon-
stancin-Jeziorna, i Maja Wolnik, główny 
specjalista z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. Przyznane pieniądze pokryją 

w 100 proc. inwestycję i zostaną przezna-
czone na zakup m.in. nowoczesnego urzą-
dzenia do kompleksowej ochrony sieci 
informatycznej (UTM) wraz z 3-letnim pa-
kietem niezbędnych aktualizacji. Ponadto 
w konstancińskim magistracie zostanie 
przeprowadzony audyt bezpieczeństwa. 

Korzystanie z hotspotów jest bezpłatne, 
 fot. Pixabay

Samorządowe systemy informatyczne będą lepiej chronione, 
 fot. Adobe Stock
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Hotspoty w nowych miejscach
Konstancin-Jeziorna znalazł się w gronie laureatów rządowego konkursu „Gmina na medal – 
#SzczepimySię”. W nagrodę samorząd otrzymał 100 tys. zł. To premia za osiągnięcie poziomu 67 proc. 
wyszczepienia mieszkańców.

Gmina Konstancin-Jeziorna od samego 
początku jest w czołówce liderów szcze-
pień przeciw COVID-19. Według najnow-
szych statystyk (dane z 21 lutego) w pełni 
zaszczepionych jest już 17 702 na 24 621 
mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, 
czyli 71,8 proc. populacji. 

Nagroda za szczepienia
Samorząd za osiągnięcie poziomu 67 proc. 
wyszczepienia mieszkańców otrzymał 100 
tys. zł. To nagroda w rządowym konkur-
sie „Gmina na medal – #SzczepimySię”. 
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. 
na działania służące walce z pandemią 
COVID-19. Niestety, w  ostatnim czasie 
tempo szczepień w naszej gminie zmalało. 
W rankingu ogólnopolskim wypadliśmy 
z pierwszej dziesiątki. Na Mazowszu jeste-
śmy na siódmej pozycji, a w powiecie pia-
seczyńskim spadliśmy na trzecie miejsce. 
Wyprzedziły nas gminy Lesznowola (72,8 
proc. zaszczepionych) i Piaseczno (72,1 
proc). Gorzej od nas natomiast wypadają 
Góra Kalwaria (63,8 proc.), Prażmów (63 
proc.) i Tarczyn (62,5 proc.).

Statystyki szczepień
W gminie najliczniej w pełni zaszczepioną 
grupą są seniorzy 60+. To 6 091 miesz-
kańców. Tuż za nią są osoby między 40. 
a 59. rokiem życia (5 838 mieszkańców) 

Nagroda za szczepienia

oraz dorośli z  przedziału wiekowego 
20–39 lat – 3 903 osób. Na przeciwnym 
krańcu wciąż są dzieci i młodzież. Do tej 
pory z grupy wiekowej 0–11 szczepionkę 
przyjęło tylko 429 najmłodszych miesz-
kańców. Odrobinę lepiej jest wśród na-
stolatków w wieku 12–19 lat, gdzie w pełni 
zaszczepionych jest 1 441 osób. 

Tylko szczepienia
Niestety, cały czas w Polsce notuje się 
wysoki poziom nowych zakażeń koro-
nawirusem. Szpitale znów zapełniają się 
ciężko chorymi pacjentami. Dlatego tak 
ważne są szczepienia, do których cały 
czas zachęcamy mieszkańców gminy Kon-
stancin-Jeziorna. Tylko one mogą uchro-
nić nas przed chorobą i śmiercią. Osoby, 
które jeszcze nie przyjęły szczepionki, 
zapraszamy do punktów szczepień po-
pulacyjnych i powszechnych działających 
na terenie naszej gminy. 
Oto one:

  Medvita Konstancin (ul. A. Walentyno-
wicz 24, tel. 502 390 220);
  Grapa Medica (al. Wojska Polskiego 4, 
tel. 22 717 40 03);

  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Sto-
cer (ul. Wierzejewskiego 12, tel. 603 777 
678);
  Przychodnia Konstancin (ul. Warszaw-
ska 22, tel. 666 079 426);

  Przychodnia Rejonowa nr 1 Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej (ul. Warecka 15A, 
tel. 22 756 46 93);
  Przychodnia Rejonowa nr 2 SPZZOZ – 
filia (ul. Pocztowa 6, tel.: 22 756 43 09);
  Wiejski Ośrodek Zdrowia SPZZOZ 
w Słomczynie – filia (ul. Wilanowska 
277, tel. 22 754 43 61);

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

W Konstancinie-Jeziornie działają dwa mobilne punkty wymazowe 
wykonujące odpłatne testy w kierunku COVID-19. Mieszczą się one na 
parkingach przy ul. Braci Komorowskich i alei Wojska Polskiego 4.

Tu zrobisz test na COVID-19

Punkt pobrań wymazu na obecność COVID-19 na parkingu przy ul. Braci Komorowskich 
– na tyłach Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna – prowadzi Centrum Medyczne 
Corten Medic. Jest on czynny codziennie w godz. 8.00–14.00. Na razie istnieje w nim moż-
liwość wykonania testu tylko komercyjnie – rejestracja i płatność na stronie internetowej 
www.cortenmedic.pl. Docelowo wymazy będą pobierane także bezpłatnie, ze skierowa-
niem od lekarza. Obecnie prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Odpłatne są także testy w karetce wymazowej Falck Medycyna, która stacjonuje 
na parkingu przy al. Wojska Polskiego 4, obok budynku Faktoria. W tym mobilnym punk-
cie wykonywane są dwa rodzaje testów – antygenowy oraz PCR (płatność tylko gotówką).  
Na test nie trzeba się wcześniej zapisywać, a jego wynik wydawany jest także w języku  
angielskim. Karetka wymazowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00–20.00. 

Przynajmniej jedną dawkę szczepionki 
przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas 18 242 

mieszkańców gminy (74 proc.), fot. Adobe Stock

Pracownicy punktu są wyposażeni 
w kombinezony ochronne z atestem do pracy 

z wirusami, maski, gogle oraz przyłbice,  
fot. A. Jarzębska-Isio
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Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Już 1 marca rozpocznie się rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół 
podstawowych. Rodzice na złożenie dokumentów będą mieli miesiąc. Na dzieci czekają nowoczesne  
i dobrze wyposażone placówki.

W gminie Konstancin-Jeziorna niebawem 
ruszą rekrutacje do czterech gminnych 
przedszkoli oraz sześciu oddziałów przed-
szkolnych i szkół podstawowych. Znamy 
już ważne daty, o których rodzice powinni 
pamiętać.

Miejsca w przedszkolach
Na najmłodszych mieszkańców gminy  
Konstancin-Jeziorna czeka łącznie 440 
miejsc, z czego 75 miejsc w Przedszkolu nr 1 
„Zielony Zakątek” przy ul. Oborskiej 2; 125 
miejsc w Przedszkolu nr 2 „Tęczowe Przed-
szkole” przy ul. A. Walentynowicz 3; 100 
miejsc w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” 
w Oborach; 140 miejsc w Przedszkolu nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” 
przy ul. Sanatoryjnej 8. Wszystkie gminne 
przedszkola to nowoczesne i bardzo do-
brze wyposażone obiekty. Maluchy spędzą 
w nich czas w sposób bezpieczny, radosny 
i kreatywny.

Oddziały przedszkolne 
Rekrutacja do przedszkoli połączona jest 
z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych 
w  szkołach podstawowych. Takie mają 
wszystkie gminne podstawówki: SP nr 1 przy 
ul. Wojewódzkiej 12, SP nr 2 przy ul. Żerom-
skiego 15, SP nr 3 przy ul. Bielawskiej 57, SP 
nr 4 przy ul. Wilanowskiej 218 w Słomczynie, 
SP nr 5 przy ul. Szkolnej 7 i SP nr 6 w Opaczy.  
Warto pamiętać, że zerówki działające przy 
szkołach podstawowych zapewniają takie 
same warunki jak te w przedszkolu. Ich do-
datkowym atutem może być np. szkolna baza 
sportowa.

Rekrutacja do przedszkoli
O przyjęcie do samorządowego przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego mogą się ubie-
gać dzieci zamieszkałe na obszarze naszej 
gminy. Zgodnie z  prawem oświatowym 
w pierwszej kolejności miejsce w placówce 
przysługuje kandydatom spełniającym po-
niższe kryteria:

  wielodzietność rodziny,
  niepełnosprawność,
  niepełnosprawność jednego z rodziców,
  niepełnosprawność obojga rodziców,
  niepełnosprawność rodzeństwa,
  samotne wychowywanie w rodzinie,

  objęcie pieczą zastępczą.
Drugi etap rekrutacji oparty jest na za-
sadach naboru określonych uchwałą nr 
892/7/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-
-Jeziorna. W tym przypadku obowiązują po-
szczególne kryteria, za które dziecko może 
dostać określoną liczbę punktów.
Oto ich lista:

  oboje rodzice kandydata pracują lub się 
uczą – 4 punkty;
  kandydat zamieszkuje w odległości do 
3 km od przedszkola lub oddziału przed-
szkolnego – 4 punkty;
  rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, 
na który prowadzona jest rekrutacja, 
uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły 
– 4 punkty;
  kryterium dochodowe – dochód na jedną 
osobę w rodzinie kandydata nie przekra-
cza 150 proc. kwoty, o której mowa w art. 5 
ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
– 2 punkty;
  oddział przedszkolny utworzony w szkole 
pokrywa się z obwodem szkoły podstawo-
wej kandydata – 4 punkty. 

Zapisy do klas pierwszych
1 września we wszystkich gminnych szkołach 
podstawowych swoją przygodę z edukacją 
rozpoczną także siedmiolatki. Samorządowe 
kryteria rekrutacji do klas pierwszych okre-
śla uchwała nr 446/7/27/2017 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna. Oto lista kategorii, za 
których spełnienie kandydaci otrzymują 
punkty:

  rodzeństwo w  roku szkolnym, na 
który prowadzona jest rekrutacja, bę-
dzie  uczęszczało do tej samej szkoły  
– 4 punkty;
  wielodzietność rodziny – 4 punkty;
  kandydat objęty jest kształceniem spe-
cjalnym – 4 punkty;
  niepełnosprawność w  rodzinie  
– 4 punkty;
  absolwent oddziału przedszkolnego 
spoza obwodu danej szkoły – 4 punkty.

Harmonogram rekrutacji
Wnioski o przyjęcie, zarówno do przed-
szkoli, jak i do szkół podstawowych będą 
przyjmowane od 1 do 31 marca 2022 r.  
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych nastąpi 11 kwietnia 2022 r. 
Po pisemnym potwierdzeniu przez rodzica 
woli przyjęcia do wybranego przedszkola 
lub szkoły (do 19 kwietnia 2022 r.), 20 kwiet-
nia 2022 r. placówki podadzą ostateczne 
wyniki rekrutacji.

Postępowanie uzupełniające
Przewidziane jest także postępowanie 
uzupełniające – w przypadku niepełnej 
 rekrutacji i wolnych miejsc. Dodatkowe 
 postępowanie będzie prowadzone od 22 
do 26 sierpnia 2022 r. według tego samego 
trybu jak postępowanie główne. Szczegó-
łowy terminarz rekrutacji podany jest w za-
rządzeniu nr 24/8/2022, które dostępne 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej –  
www.bip.konstancinjeziorna.pl, w zakładce 
Burmistrz/Zarządzenia. Tam też znajdziemy 
do pobrania druki wniosków o przyjęcie do 
gminnych szkół i przedszkoli. Dostępne 
są one także w placówkach oświatowych. 
Oprócz wniosku każdy rodzic lub opiekun 
musi podpisać także klauzulę informa-
cyjną RODO (są dostępne w placówkach,  
które będą przetwarzały dane osobowe).

Szczegóły na 
stronach www
Rodziców i  opiekunów 
kandydatów zachęcamy 
do odwiedzenia stron in-
ternetowych wybranych 
przedszkoli i szkół, gdzie 
można poznać ich szczegó-
łowe oferty. 

Rodzicie na złożenie 
dokumentów mają czas  

do 31 marca,
 fot. Adobe Stock
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Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli

Ponad pół miliona dla sześciu szkół
Ponad pół miliona złotych otrzymała gmina Konstancin-Jeziorna w ramach programu „Laboratoria 
Przyszłości” – inicjatywy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzięki tym pieniądzom sześć szkół 
podstawowych wzbogaci się o nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia oraz pomoże w rozwijaniu 
zainteresowań uczniów.

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący 
i sprzyjający odkrywaniu talentów oraz zainteresowań dzieci i mło-
dzieży. A ma w tym pomóc nowoczesny sprzęt, na którego zakup 
gminne podstawówki otrzymały wsparcie finansowe w łącznej 
kwocie 519,6 tys. zł, w tym:

  Szkoła Podstawowa nr 1 – 134,7 tys. zł;
  Szkoła Podstawowa nr 2 – 129,9 tys. zł;
  Szkoła Podstawowa nr 3 – 75 tys. zł;
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie – 60 tys. zł;
  Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 – 60 tys. zł;
  Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy – 60 tys. zł. 

Otrzymane wsparcie przeznaczone zostanie na zakup sprzętu 
– m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów, stacji lutowniczych oraz 
sprzętu audio-wideo, który urozmaici tradycyjne zajęcia szkolne 
i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ra-
mach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w trakcie 
zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania 
umiejętności. 

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił konkursy na dyrektorów czterech gminnych szkół 
podstawowych i przedszkola. Kandydaci mogą składać dokumenty do 25 kwietnia 2022 r.

Z końcem sierpnia 2022 r. kończą się pię-
cioletnie kadencje dyrektorów kilku gmin-
nych placówek oświatowych. W związku 
z tym 28 stycznia Kazimierz Jańczuk, bur-
mistrz gminy Konstancin-Jeziorna, ogło-
sił konkursy, które mają wyłonić nowych. 
Poszukiwani są kandydaci do kierowania 
czterema szkołami podstawowymi – nr 1 
im. kard. Stefana Wyszyńskiego, nr 2 im. 
Stefana Żeromskiego, nr 3 im. ks. Jana 
Twardowskiego; nr 4 im. Jana Mejstera 
w Słomczynie oraz  Przedszkolem nr 4 z od-
działami integracyjnymi „Leśna Chatka”.  
Do konkursu może przystąpić osoba spełnia-
jąca wymagania określone w Rozporządze-
niu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 
sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim 

– Nasza szkoła zakupiła już m.in. drukarkę i skaner 3D – mówi  
Urszula Puchalska, dyrektorka SP nr 6 w Opaczy, fot. G. Żurawski

powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora lub inne stanowisko 
kierownicze w publicznym przedszkolu, 
publicznej szkole podstawowej, publicznej 
szkole ponadpodstawowej oraz publicznej 
placówce. Zainteresowani kandydaci na zło-
żenie dokumentów mają czas do 25 kwietnia 
2022 r. (do godz. 15.00). Oferty należy  składać 
w  zamkniętych kopertach z  podanym 
 adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Konkurs 
na stanowisko dyrektora  (nazwa placówki)” 
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Kon-
stancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-
520 Konstancin-Jeziorna), od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00–15.00. Dokumenty 
można składać również drogą elektroniczną.  
Szczegółowe informacje dotyczące po-

szczególnych konkursów znajdują się 
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.
bip.konstancinjeziorna.pl), w zakładce Bur-
mistrz/Zarządzenia. 
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Zmiany w programie „Czyste Powietrze”.  Na większe wsparcie mogą liczyć teraz osoby o najniższych 
dochodach: na termomodernizację domu i wymianę pieca można otrzymać obecnie do 69 tys. zł dotacji. 
Trwa nabór wniosków.

„Czyste Powietrze” po nowemu

Czyste Powietrze” to rządowy program re-
alizowany od września 2018 r. Umożliwia on 
pozyskanie dotacji na termomodernizację 
budynków oraz wymianę przestarzałych 
pieców, tzw. kopciuchów, na te bardziej 
ekologiczne. Adresowany jest do właścicieli 
i współwłaścicieli domów jednorodzinnych 
lub wydzielonych w budynkach jednorodzin-
nych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą.

Dwie kategorie
Do tej pory program „Czyste Powietrze” 
dzielił przyszłych beneficjentów, a także 
 wysokość dotacji na dwie kategorie. 
 Pierwszą – z podstawowym poziomem 
dofinansowania do 30 tys. zł – stanowiły 
osoby z rocznym dochodem do 100 tys. zł. 
Druga – z podwyższonym wsparciem do 
37 tys. zł – dotyczyła osób o przeciętnym 
miesięcznym dochodzie do 1 564 zł w go-
spodarstwie wieloosobowym i do 2 189 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym. Teraz 
na pomoc mogą liczyć także mniej zamożni 
Polacy.  

Nowi beneficjenci
Nowa odsłona „Czystego Powietrza” 
 obowiązuje od 25 stycznia 2022 r. Tego dnia 
uruchomiony został nabór do trzeciej części 

Weź dotację, łap deszczówkę
Konstanciński samorząd dotuje zakup specjalnych 
zbiorników do gromadzenia deszczówki i wykonanie 
instalacji rozprowadzającej. Mieszkańcy mogą starać 
się o dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł. 

Gmina Konstancin-Jeziorna dofinansowuje rozwiązania, których 
celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie wody 
deszczowej. Dotację może otrzymać każdy mieszkaniec – zarówno 
osoby fizyczne, jaki i przedsiębiorcy. Wysokość wsparcia to 50 
proc. poniesionych kosztów (ale nie więcej niż 2 tys. zł) zakupu 
zbiornika – retencyjnego naziemnego o pojemności nie mniejszej 

programu dla osób uprawnionych do naj-
wyższego poziomu dofinansowania, czyli ta-
kich, których przeciętny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego wynosi 
do 900 zł (wieloosobowe) lub do 1 260 zł 
(jednoosobowe). W tym przypadku maksy-
malna kwota dotacji może wynieść nawet 
69 tys. zł (do 90 proc. kosztów kwalifikowa-
nych). Warto również wspomnieć, że alter-
natywą do dochodowego kryterium będzie 
także ustalone prawo do otrzymywania 
przez wnioskodawcę zasiłku – minimum 
6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 
do programu: stałego, okresowego, ro-
dzinnego lub specjalnego opiekuńczego.  
Kolejną nowością w trzecim komponencie 

„Czystego Powietrza” jest zwiększenie liczby 
transz rozliczeń i wypłat dotacji – z trzech 
(obowiązujących w pozostałych częściach) 
do pięciu. Najwyższy poziom dofinansowa-
nia nie jest dostępny w ścieżce bankowej, 
czyli Kredycie Czyste Powietrze. Rozwią-
zania dla osób o najniższych dochodach 
przewidziane na 2022 r. mają być jeszcze 
rozszerzane.

Wsparcie i pomoc
Chcesz dowiedzieć się więcej o programie 
„Czyste Powietrze”? Nie wiesz, jak wypeł-
nić wniosek? Skorzystaj z wiedzy i pomocy 
pracowników gminnego punktu konsulta-
cyjnego, który działa w Urzędzie Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Pia-
seczyńskiej 77.

Godziny pracy punktu:
 wtorek w godz. 14.00–18.00,
 środa w godz. 14.00–18.00,
 czwartek w godz. 8.00–10.00. 

W celu zapewnienia sprawnej obsługi in-
teresantów prosimy o wcześniejsze uzgod-
nienie terminu wizyty. Można to zrobić 
telefonicznie pod nr.: 22 484 24 21, 22 484 
24 29 lub mailowo – wysyłając wiadomość 
na adres: czystepowietrze@konstancin-
jeziorna.pl. 

Dzień otwarty punktu konsultacyjnego
Zapraszamy 9 marca do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (sala posiedzeń) na dzień otwarty punktu konsultacyjnego. W godz. 14.00–18.00 
na mieszkańców czekać będą pracownicy magistratu, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat programu „Czyste powietrze” oraz pomogą 
wypełnić wniosek lub go rozliczyć. Nie obowiązują zapisy.

niż 200 litrów; podziemnego o pojemności nie mniejszej niż 1000 
litrów, który musi być szczelnym zbiornikiem do gromadzenia 
wód opadowych lub retencyjno-rozsączającego, wraz z wykona-
niem instalacji rozprowadzającej. O przyznaniu dotacji decyduje 
poprawność złożonego wniosku, te będą przyjmowane do 1 li-
stopada 2022 r., oraz kolejność zgłoszenia – aż do wyczerpania 
puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie. W tym roku 
jest to 20 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące procedury 
naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (nr 
tel. 22 484 24 29).  

 Program „Czyste Powietrze” to także pożyczki 
na instalacje odnawialnych źródeł energii,  

fot. Adobe Stock
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Im szybciej, tym więcej
Od nowego roku gminna dotacja do wymiany starych pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła 
może wynieść nawet 12 tys. zł. Warto więc pospieszyć się z decyzją o likwidacji kopciucha, bo w kolejnych 
latach wsparcie ze strony konstancińskiego samorządu będzie stopniowo malało.

Gmina Konstancin-Jeziorna od 2017 r. realizuje własny program 
wspierający wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na wysoko-
emisyjne paliwa stałe na te bardziej ekologiczne, m.in. gazowe, 
elektryczne czy olejowe. 

Wzrost zainteresowania
Każdy, kto posiada znajdujący się na terenie naszej gminy budy-
nek lub lokal ogrzewany piecem na paliwo stałe – zarówno osoba 
fizyczna, jak i przedsiębiorcy – może otrzymać dofinansowanie na 
modernizację systemów ogrzewania, w tym na likwidację starego  
pieca węglowego. Trzeba tylko złożyć wniosek do Urzędu  
Miasta i Gminy. W latach 2017–2021 samorząd przyznał 109 dotacji 
o łącznej wysokości ponad 443,5 tys. zł. – W ubiegłym roku odno-
towaliśmy znaczny wzrost zainteresowania uzyskaniem wsparcia 
– przyznaje Dariusz Zieliński, drugi zastępca burmistrza gminy 
Konstancin-Jeziorna. – Urząd przyjął dwukrotnie więcej wniosków 
niż w poprzednich latach.

Zmiany w programie
W tym roku pogram jest kontynuowany, ale obowiązują nowe za-
sady przyznawania dotacji – jej zakres został rozszerzony, a kwota 
wsparcia znacznie podniesiona. Dotychczas dotacja obejmowała 
nakłady poniesione jedynie na zakup nowego urządzenia grzew-
czego, od 1 stycznia 2022 r. dotowana jest również robocizna oraz 
materiały związane z modernizacją systemu ogrzewania wewnątrz 
budynku lub lokalu. Mieszkańcy mogą wnioskować o dofinanso-
wanie w wysokości 75 proc. kosztów nieprzekraczających określo-
nej kwoty. A ta każdego roku będzie się zmniejszać. I tak w 2022 
r. można otrzymać nawet 12 tys. zł, w 2023 r. – do 10 tys. zł, a od 
2024 r. już tylko 5 tys. zł. Nowe regulacje mają być zachętą do jak 
najszybszego podjęcia decyzji o modernizacji ogrzewania. Więcej 
informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miasta i Gminy (nr tel. 22 484 24 24). 

Dotacja w czterech krokach
Oto, co należy zrobić, aby uzyskać dotację:

  Krok 1. Złóż do Urzędu Miasta i Gminy wniosek – jego wzór  
do pobrania na stronie: www.konstancinjeziorna.pl, 
zakładka: Środowisko/Ochrona środowiska.
  Krok 2. Podpisz z gminą umowę dotacyjną.
  Krok 3. Zdemontuj i legalnie zutylizuj stary piec. Kup i zainstaluj 
nowe urządzenie oraz związane z nim niezbędne elementy. 
Zmodernizuj system grzewczy wewnątrz budynku lub lokalu, 
a następnie go uruchom.
  Krok 4. Złóż wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami 
potwierdzającymi przeprowadzenie modernizacji systemu 
ogrzewania. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność 
złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia – dotacje 
przyznawane są do wyczerpania środków w danym roku 
budżetowym – wnioski o rozliczenie przyjmowane są do  
15 listopada.

Konstanciński samorząd na likwidację kopciuchów  
przeznaczy w 2022 r. pół miliona złotych,  

fot. Adobe Stock

Zlikwiduj azbest z gminną dotacją
Mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna zachęcamy do składania wniosków 
o usunięcie ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest. Można z tego 
tytułu otrzymać pełen zwrot kosztów.

Samorząd Konstancina-Jeziorny kontynuuje coroczny program, w którego ramach mieszkańcy 
gminy mogą pozbyć się ze swoich posesji niebezpiecznego dla zdrowia eternitu. Dotacja po-
krywa 100 proc. kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem oraz utylizacją 
azbestu. Za zakup materiałów i wykonanie nowego pokrycia dachowego trzeba już zapłacić 
z własnych środków. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące 
działalności gospodarczej, w tym także wspólnoty mieszkaniowe. W tym celu należy złożyć 
w Urzędzie Miasta i Gminy stosowny wniosek (druk dostępny jest w ratuszu oraz na stronie 
www.konstancinjeziorna.pl). Nabór trwa przez cały rok. W 2021 r. z gminnego programu sko-
rzystało 57 osób, udało się usunąć ponad 110 ton azbestu. Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG pod nr. tel. 22 484 24 21. 

W ubiegłym roku do magistratu  
wpłynęły 63 wnioski, z czego 2 zostały 

wycofane, a 4 będą realizowane w 2022 r., 
fot. Adobe Stock
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Procentowy 
udział  

pięciu głównych  
frakcji odpadów  

odebranych 
w 2021 r.

Powinno być ich jak najmniej, a jest najwięcej. Mowa o odpadach zmieszanych. Miniony rok kolejny raz 
pokazał, że w gminie Konstancin-Jeziorna właściwa segregacja wciąż stanowi poważny problem.

Już od ponad dwóch lat obowiązuje w Pol-
sce znowelizowana ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Wprowa-
dziła ona obowiązek selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na pięć frakcji: 
papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, 
bioodpady oraz odpady zmieszane. Nie-
stety, miniony rok jest kolejnym z rzędu, 
który pokazał, że właściwa segregacja 
wciąż jest dużym problemem dla miesz-
kańców gminy Konstancin-Jeziorna. 

Najwięcej zmieszanych 
W  ubiegłym roku w  gminie Konstan-
cin-Jeziorna zameldowanych, na po-
byt stały lub czasowy było 23 782 
mieszkańców – stan na październik, 
w  tym na obszarze wiejskim – 7  670 
osób, a miejskim – 16 112 osób. Syste-
mem odbioru odpadów, na podstawie 
złożonych deklaracji, objętych było  
23 252 mieszkańców, z których 16 800 
zamieszkiwało w zabudowie jednoro-
dzinnej, a 6 450 wielolokalowej. Według 
danych przekazanych przez firmę Lekaro,  
odpowiedzialną za gospodarkę odpadami 
komunalnymi w naszej gminie, w 2021 r.,  
tak jak i w latach poprzednich, miesz-
kańcy wytworzyli najwięcej odpadów  

Mieszkańcy na bakier z segregacją

zmieszanych – 5173,98 t odebranych 
z nieruchomości zamieszkałych. A para-
doksalnie właśnie to tej frakcji powinno 
być jak najmniej, bo odpady komunalne 
zmieszane to pozostałości po wysorto-
waniu surowców nadających się do po-
nownego przetworzenia, czyli wszystko 
to, czego nie można wrzucać do pojem-
ników na odpady zebrane selektywnie. 

Niesegregowane najdroższe
Ogromna ilość wytwarzanych odpadów 
zmieszanych przekłada się bezpośrednio 
na wysokość opłaty za odbiór odpadów, bo 
zagospodarowanie odpadów niesegrego-
wanych jest najdroższe. Dla porównania: 
cena za odbiór i zagospodarowanie 1 tony 
odpadów zmieszanych w 2021 r. wynosiła 
1 244,16 zł, natomiast cena odpadów opa-

Na złożenie deklaracji coraz mniej czasu
Właścicielom lub zarządcom budynków mieszkalnych i obiektów usługowych zostało niespełna pięć miesięcy 
na złożenie deklaracji o sposobie ich ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  
Z tego obowiązku do tej pory wywiązało się 1  139 mieszkańców gminy.

Deklarację o źródłach ogrzewania i spa-
lania paliw musi złożyć każdy właściciel 
lub zarządca budynku – zarówno miesz-
kalnego, jak i usługowego. Do rejestru 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków trzeba zgłosić urządzenie grzewcze 
o mocy mniejszej niż 1 MW. Są to zarówno 
tzw. kopciuchy, jak i wszystkie inne piece 
oraz kotły, w tym gazowe, węglowe, ko-
minki, pompy ciepła czy ogrzewanie 
z sieci ciepłowniczej. Deklaracje można 
składać przez internet – za pomocą pro-
filu zaufanego lub e-dowodu na stronie 
www.zone.gunb.gov.pl – lub w  formie 
papierowej bezpośrednio w  Urzędzie 

37%
Bioodpady

8%
Metale i tworzywa 
sztuczne

5%
Szkło

44%
Odpady 

zmieszane

Miasta i  Gminy Konstancin-Jeziorna  
(ul. Piaseczyńska 77). Właściciel nowo  
wybudowanego budynku ma na to 14 dni, 
natomiast właściciel obiektu już istnieją-
cego – 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r.  
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie  
dopuszczalnych terminów grozi grzywna. 
Jej wysokość waha się od 20 zł do 5 tys. 
zł. Niestety, mieszkańcy gminy Konstan-
cin-Jeziorna nie najlepiej wywiązują się 
z  tego ustawowego obowiązku. Do tej  
pory deklaracje złożyło niespełna 1 139 
osób. Więcej informacji na temat de-
klaracji o źródłach ogrzewania można 
znaleźć na stronie www.gunb.gov.pl.  

CEEB ma być istotnym narzędziem 
wspierającym wymianę kopciuchów,  

fot. Adobe Stock

6%
Papier
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 Odpady odebrane z PSZOK-u

Rodzaj odpadów Masa [t]

Gabaryty 308,16
Gruz 301,79

Budowlane 86,77
Plastik i metale 81,99

Papier 51,79
Zużyte opony 39,80

Odzież 32,00

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 23,27

Szkło 18,96
Tekstylia 6,96

kowaniowych szklanych to koszt 704,16 zł 
za 1 tonę, a metali i tworzyw sztucznych 
– 1 078,92 zł. Najwięcej odpadów zmie-
szanych mieszkańcy wytwarzali w maju, 
czerwcu i  sierpniu, natomiast najmniej 
w lutym, we wrześniu i w październiku.

Pozostałe frakcje
Na drugim miejscu co do masy wytwo-
rzonych odpadów w gminie Konstancin-
-Jeziorna w 2021 r. znalazły się odpady 
ulegające biodegradacji (bioodpady)  
– 4335,01 t. Wynika to przede wszystkim  
z ilości trawy skoszonej przez mieszkań-
ców w zabudowie jednorodzinnej oraz 
zebranych liści, co potwierdzają dane  
– najwięcej odpadów tej frakcji ode-
brano we wrześniu, w październiku  

Czujniki monitorują jakość powietrza
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna od blisko roku działa nowoczesny system 
monitoringu jakości powietrza. Wchodzące w jego skład czujniki bez przerwy 
mierzą poziom stężenia najgroźniejszych dla zdrowia pyłów PM2,5 i PM10.

System monitoringu jakości powietrza na terenie naszej gminy został uruchomiony w marcu ubie-
głego roku. Wyposażony jest w 12 czujników, które 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu mierzą 
w poszczególnych częściach miasta i gminy poziom stężenia w powietrzu pyłów PM10 i PM2,5, 
a także dodatkowo ciśnienie, temperaturę i wilgotność. Mieszkańcy o każdej porze mają dostęp do 
danych z czujników za pośrednictwem platformy internetowej (panel.syngeos.pl) oraz bezpłatnej 
aplikacji mobilnej Syngeos – Nasze Powietrze. Można ją pobrać w Google Play i App Store. Dzięki 
temu jesteśmy na bieżąco informowani o stanie jakości powietrza w okolicy, w której obecnie prze-
bywamy – aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej 
w smartfonie lokalizacji. System monitoringu umożliwia także zbieranie danych pomiarowych za 
dowolny okres, a także tworzenie wykresów i trendów pomiarowych. Raporty średniodobowe za 
każdy miesiąc publikujemy na naszej stronie: konstancinjeziorna.pl w zakładce: Środowisko/Ochrona 
środowiska. W Konstancinie-Jeziornie, na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer przy 
ul. Wierzejewskiego 12 działa także certyfikowany punkt pomiarowy jakości powietrza prowadzony 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane pomiarowe z tego punktu można śledzić na 
stronie: powietrze.gios.gov.pl.  

2 166,74

2 455,38

1 134,50

733,47

364,44 328,59 237,70 290,98 210,84 238,42 304,14 249,24
77,63

1 803,09

1 191,54 wielorodzinna

Odpady zmieszane Bioodpady Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło

Strefa odbioru:

podmiejska

miejska

 Ilość odebranych odpadów w tonach z podziałem na frakcje – porównanie ilości w strefach odbioru

i w listopadzie, natomiast najmniej  
w okresie od grudnia do lutego. Cena 
za odbiór i zagospodarowanie 1 tony 
odpadów biodegradowalnych wyniosła 
1 078,92 zł. Na kolejnych miejscach znala-
zły się: szkło (631,01 t), metale i tworzywa 
sztuczne (930,73 t) oraz papier (740,24 t).

Będą kary
To niezbyt optymistyczna perspektywa na 
przyszłość, bo limity odpadów segrego-
wanych z każdym rokiem rosną. W 2022 r. 
wskaźnik ten wynosi 25%, a za trzy lata 
segregowanych powinno być już 55% od-
padów. Jeśli mieszkańcy nie będą prowa-
dzić selektywnej zbiórki na wymaganym 
ustawą poziomie, gminie grożą dotkliwe 
kary środowiskowe.  

Pamiętajmy, że dane pomiarowe 
z czujników jakości powietrza mają 

jedynie charakter informacyjny,  
fot. UMiG
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Nazwa zadania Kwota 
(w zł) Realizacja

Bielawa

Montaż dwóch słupów oświetleniowych na ul. 
Okrzewskiej, przy torach kolejowych 15 000,00 DG

Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy ul. Makowej (nakładka asfaltowa  
– ciąg dalszy) 

15 000,00 DG

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa  30 000,00 BZK (PPOŻ)

Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej 
(firany, zasłony, karnisze, półmiski, ramki na 
zdjęcia, dyplomy, obrusy)

4 569,10 GKL

Spotkania, warsztaty kulturalno-oświatowe 
dla mieszkańców Bielawy, w tym: warsztaty 
wielkanocne, bożonarodzeniowe, Mikołaj 
dla dzieci, młodzieży i seniorów, organizacja 
spektakli teatralnych – zakup materiałów i usług 

 10 00,00 OKZ

Razem: 74 569,10 zł

Borowina
Usługi związane z organizacją imprez 
kulturalnych dla mieszkańców Borowiny 4 500,00 OKZ

Modernizacja oświetlenia ul. Zaleśnej 
w Borowinie 24 500,00 DG

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic 
przystanku autobusowego w Borowinie 1 498,76 GKL

Razem: 30 498,76 zł

Mieszkańcy wsi sami wiedzą najlepiej, czego im potrzeba i na co chcą wydać pieniądze z budżetu gminy.  
Do realizacji ich pomysłów i inicjatyw służy fundusz sołecki, którego tegoroczna pula wynosi blisko 834 tys. zł. 

Fundusz sołecki w gminie Konstancin-
-Jeziorna istnieje od 12 lat. Są to środki 
wyodrębnione z budżetu gminy, zagwa-
rantowane na realizację przedsięwzięć  
służących poprawie jakości życia miesz-
kańców wsi. Jego wysokość przypada-
jąca na dane sołectwo jest obliczana 
na podstawie liczby jego mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały i  cza-
sowy mnożonej przez kwotę bazową 
określaną przez gminę na jedną osobę. 
O przeznaczeniu pieniędzy z  funduszu 
sołeckiego 2022 mieszkańcy decydowali 
na zebraniach wiejskich, które organi-
zowane były jeszcze w ubiegłym roku. 
Pula dla 23 sołectw wyniosła 833 826 zł.  
Najwięcej, ponad 74 tys. zł, ma do dys-
pozycji tradycyjnie sołectwo Bielawa. 
Najmniej, nieco ponad 19 tys. zł, rozdys-
ponuje Kępa Oborska. W tym roku, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, pieniądze 
zostaną przeznaczone przede wszystkim 

Fundusz mobilizuje do działania

Cieciszew
Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, 
sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych 
(spotkania wielkanocne, wigilijne, dzień 
seniora, Mikołaj dla dzieci, gotowanie 
regionalnych potraw świątecznych)

5 059,54 OKZ

Doposażenie OSP Cieciszew 5 000,00 BZK (PPOŻ)

Zakup materiałów informacyjno-
promocyjnych (plakaty, kalendarze, banery) 3 000,00 PWZ

Zakup materiałów do poprawy estetyki 
i modernizacji świetlicy oraz ryneczku  
– doposażenie kuchni w sprzęt AGD, obrazy, 
oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, 
projektor zewnętrzny, wieszaki na ubrania, 
klimatyzator, wentylatory, donice na kwiaty 
ozdobne, nowe nasadzenia krzewów

4 000,00 GKL

Doposażenie monitoringu przed świetlicą 
wiejską 7 000,00 SM

Pielęgnacja, dbanie o zieleń na ryneczku 
w Cieciszewie – podlewanie i pielęgnacja 
obszarów zieleni w obrębie świetlicy wiejskiej, 
odchwaszczenie, wyczyszczenie kostki 
chodnikowej na ryneczku, renowacja ławek, 
koszy, czyszczenie kamienia pamiątkowego 
z napisem Cieciszew

8 000,00 GKL

Zakup flag do masztu na ryneczek 
w Cieciszewie 400,00 DG

Zakup środków czystości do świetlicy 
wiejskiej w Cieciszewie 500,00 GKL

Razem: 32 959,54 zł

 Zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

na urozmaicenie sołeckich miejsc wypo-
czynku, imprezy kulturalno-sportowe. 
Dzięki funduszowi sołeckiemu moderni-
zowane będą też place zabaw oraz do-
posażane jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych i świetlice wiejskie. Wszystkie 
zadania są realizowane przez poszcze-
gólne komórki organizacyjne Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz 
jednostki podległe gminie.  

Opacz w ramach funduszu sołeckiego regularnie doposaża plac zabaw, 
 fot. G. Żurawski
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Nazwa zadania Kwota  
(w zł) Realizacja

Ciszyca
Postawienie wiaty na placu zabaw wraz 
z wyposażeniem 20 000,00 GKL

Zakup materiałów i usług do organizacji 
imprez kulturalno-oświatowo-sportowych 6 844,88 OKZ

Razem: 26 844,88 zł

Czarnów
Wymiana istniejącego ogrodzenia na nowe wraz 
z furtką na placu zabaw w Czarnowie 10 000,00 GKL

Zakup kory, ziemi ogrodniczej oraz nawozów na 
plac w Czarnowie 3 000,00 GKL

Pokrycie kosztów usługi w zakresie pielęgnacji 
zieleni oraz nowych nasadzeń na placu zabaw 
w Czarnowie

10 000,00 GKL

Modernizacja ścieżek chodnikowych na placu 
zabaw w Czarnowie 22 000,00 DG

Wykonanie wraz z montażem dwóch par drzwi 
do istniejącej altany na placu zabaw 

 
3 000,00 GKL

Zakup zieleni niskiej na plac zabaw 7 000,00 GKL

Wykonanie 20 tabliczek informacyjnych 2 000,00 GKL

Organizacja imprez kulturalnych dla 
mieszkańców sołectwa Czarnów 7 278,56 OKZ

Razem: 64 278,56 zł
Czernidła

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych 
dla sołectwa Czernidła – zakup materiałów 
i usług

15 202,63 OKZ

Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach 
organizowanych przez Konstanciński Dom 
Kultury

5 000,00 OKZ

Zakup namiotu ogrodowego (3x6m) 2 100,00 GKL

Zakup mebli kuchennych, sofy do świetlicy 3 200,00 GKL

Razem: 25 502,63 zł
Dębówka

Wykonanie przyłącza gazu ziemnego do 
obiektu świetlicy wiejskiej w Dębówce  
– wykonanie dokumentacji technicznej, 
zakup piecyka gazowego wraz z montażem 
instalacji i osprzętu 

24 000,00 IR

Zakup masztu flagowego z montażem na terenie 
działki gminnej w Dębówce 400,00 GKL

Zakup usług, artykułów na imprezy 
o charakterze kulturalnym, oświatowym dla 
mieszkańców oraz dzieci

3 041,43 OKZ

Razem: 27 441,43 zł
Gassy

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach  
– zakup odkurzacza, czajnika, stołu ze 
zlewem i szafką ze stali nierdzewnej, 
garnków, naczyń, środków czystości 

7 029,36 GKL

Zakup materiałów i usług do organizacji 
imprez kulturalno-oświatowych dla 
mieszkańców wsi Gassy

10 000,00 OKZ

Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji 
roślin (kwiaty, nawóz, ziemia, kora, 
agrowłóknina, obrzeża betonowe)

2 500,00 GKL

Doposażenie OSP W Gassach – zakup dwóch 
suchych skafandrów 10 000,00 BZK (PPOŻ)

Razem: 29 529,36 zł
Habdzin

Montaż piłkochwytów przy boisku 
wielofunkcyjnym w Habdzinie – przeniesienie 
piłkochwytów z terenu Domu Sołeckiego 
i uzupełnienie brakujących elementów

14 000,00 GOSiR

Wymiana nawierzchni pod bujawką na placu 
zabaw w Habdzinie 14 500,00 GOSiR

Zakup i montaż urządzeń fitness (orbitera, 
wioślarza) na placu zabaw w Habdzinie 8 000,00 GOSiR

Zakup środków czystości do Domu Sołeckiego 
w Habdzinie 1 000,00 GKL

Zakup i wymiana siatki wraz z niezbędnymi 
elementami na plac zabaw w Habdzinie; 
zakup i wymiana uszkodzonych elementów 
drewnianych w altanie; czyszczenie, 
malowanie altany i ławek na placu zabaw

7 017,75 GOSiR

Razem: 44 517,75 zł

Kawęczyn
Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na 
cele sołectwa Kawęczyn 24 578,96 IR

Organizacja imprezy Kawęczyńskie dni 
rodziny 8 000,00 OKZ

Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej 
w Kawęczynie – zakup usług 8 000,00 GKL

Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci, 
mieszkańców Kawęczyna oraz zakup nagród 
dla uczestników konkursów, które będą 
przeprowadzane podczas imprezy

2 000,00 OKZ

Razem: 42 578,96 zł

Kawęczynek

Zakup i montaż monitoringu w Kawęczynku  
– kontynuacja zadania z 2021 r. 13 000,00 SM

Zakup nawozów do pielęgnacji roślin na 
placu wiejskim 500,00 GKL

Zakup chust artystycznych dla zespołu 
ludowego Jarzębina Czerwona 1 000,00 OKZ

Organizacja imprez kulturalnych dla 
mieszkańców sołectwa – zakup usług 10 000,00 OKZ

Udział w spektaklu teatralnym 
w Konstancińskim Domu Kultury 3 836,26 OKZ

Razem: 28 336,26 zł

Kępa Oborska
Kontynuacja rozbudowy oświetlenia 
sołectwa Kępa Oborska 19 164,26 DG

Razem: 19 164,26

Kępa Okrzewska
Organizacja imprez kulturalno-sportowych 
– Dzień Dziecka, Pożegnanie lata w Kępie 
Okrzewskiej – zakup usług i materiałów

15 000,00 OKZ

Zajęcia sportowo-zdrowotne – gimnastyka na 
zdrowy kręgosłup i inne 5 000,00 OKZ

Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej 2 500,00 GOSiR
Organizacja spektakli teatralnych 
w Konstancińskim Domu Kultury dla 
mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska

4 195,74 OKZ

Razem: 26 695,74 zł
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Zakup materiałów i usług na organizację imprez 
kulturalno-oświatowych dla mieszkańców 
sołectwa Łęg

9 000,00 OKZ

Zakup i montaż sprzętu fitness przy świetlicy 
wiejskiej w Łęgu oraz doposażenie świetlicy 
w niezbędny sprzęt sportowy 

4 000,00 GOSiR

Koszenie trawy i sprzątanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w Łęgu 5 000,00 GKL

Razem: 32 735,83 zł
Obory

Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-
kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz 
prozdrowotnych dla mieszkańców Obór: Dzień 
Dziecka, warsztaty wigilijne, Święto Ziemi, 
ekologiczny piknik rodzinny, zumba, fitness, 
warsztaty, zajęcia zielarskie – zakup materiałów 
i usług

38 619,05 OKZ

Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci 
i młodzieży (plastyka, zajęcia taneczne, 
gimnastyka) – zakup usług

10 000,00 OKZ

Razem: 48 619,05 zł

Obórki

Zakup sprzętu gaśniczego (detektor prądu 
przemiennego) dla OSP Bielawa 2 440,00 BZK (PPOŻ)

Wykonanie nakładki asfaltowej długości ok. 
70 m na drodze wewnętrznej 
od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W 

20 000,00 DG

Razem: 22 440,00 zł

Okrzeszyn

Udział mieszkańców Okrzeszyna w imprezach 
kulturalnych, spektaklach teatralnych 
w Konstancińskim Domu Kultury 

15 231,09 OKZ

Koszenie placu zabaw w Okrzeszynie 2 000,00 GOSiR

Zakup materiałów i usług do organizacji 
imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie 
Okrzeszyn

12 000,00 OKZ

Razem: 29 231,09 zł

Opacz

Koszenie i porządkowanie placu zabaw 
w Opaczy 8 500,00 GOSiR

Remont ogrodzenia placu zabaw – zakup farby 
do malowania ogrodzenia i nowej furtki 4 741,46 GKL

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych 
dla mieszkańców Opaczy – zakup usług 10 000,00 OKZ

Zakup nowego sprzętu do OSP Opacz 21 500,00 BZK (PPOŻ)

Razem: 44 741,46 zł

Parcela

Projekt i montaż stacji wody pitnej (źródełka) 
w Parceli 12 000,00 IR

Zakup dwóch koszy na śmieci na ul. Podlaską 
i ul. Grzybowską 1 000,00 GKL

Dofinansowanie zakupu armatury wodnej dla 
OSP Słomczyn – zadanie wspólne z sołectwem 
Słomczyn 

3 000,00 BZK (PPOŻ)

Organizacja imprez kulturalno-sportowych 
i warsztatów dla dzieci – zakup usług 
i materiałów

10 000,00 OKZ

Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu 
sołeckim 8 314,10 GOSiR

Zakup materiałów do pielęgnacji roślin i urządzeń 
na placu sołeckim 2 500,00 GOSiR

Doposażenie domku i placu sołeckiego – zakup 
materiałów i usług 11 954,09 GKL

Razem: 48 768,19 zł
Piaski

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych 
dla mieszkańców sołectwa Piaski – zakup 
materiałów

2 751,00 OKZ

Zakup i montaż karuzeli tarczowej 
z siedzeniami w Piaskach 9 500,00 GOSiR

Utrzymanie placu zabaw – koszenie 
i porządkowanie placu w Piaskach 11 461,97 GOSiR

Razem: 23 712,97 zł

Słomczyn

Doposażenie OSP Słomczyn w wysoko 
wydajną pompę do wody 13 000,00 BZK (PPOŻ)

Utrzymanie placu zabaw w Słomczynie 8 500,00 GOSiR

Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-
sportowych dla mieszkańców sołectwa 
Słomczyn – zakup materiałów i usług

22 000,00 OKZ

Zakup przenośnego namiotu imprezowego 
i podestów scenicznych 4 149,65 GKL

Razem: 47 649,65 zł

Turowice
Zakup materiałów do nasadzeń, pielęgnacji 
i urządzeń do pielęgnacji 2 000,00 GKL

Organizacja imprez kulturalno-
oświatowych, warsztatów kulinarnych 
i artystycznych dla mieszkańców sołectwa 
Turowice w różnym przedziale wiekowym  
– zakup materiałów i usług

 23 332,39 OKZ

Udział mieszkańców Turowic w spektaklach 
teatralnych w Konstancińskim Domu Kultury  8 000,00 OKZ

Razem: 33 332,39 zł
Użyte skróty:

DG Wydział Dróg Gminnych

GKL Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

PWZ Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

IR Wydział Inwestycji i Remontów

OKZ Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

BZK Biuro Zarządzania Kryzysowego (PPOŻ)
SM Straż Miejska

GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Nazwa zadania Kwota 
(w zł) Realizacja

Kierszek

Wykonanie drugiego etapu oświetlenia ul. 
Prawdziwka – od ul. Działkowej do lasu 29 678,50 DG

Razem: 29 678,50 zł

Łęg
Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła  
– detektor jednogazowy, pirometr 2 000,00 BZK 

(PPOŻ)

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu 12 735,83 GKL
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Wnioski na 500 plus tylko przez internet

Wszystko o dodatku osłonowym
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, 
czyli specjalnego świadczenia, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu 
i żywności dla domowego budżetu. Na ich złożenie jest czas do 31 października.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach Rządowej Tar-
czy Antyinflacyjnej w celu zrekompensowania wzrostu kosztów 
energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Nowe świadczenie 
pieniężne przysługuje najbardziej potrzebującym mieszkańcom, 
których dochody netto w gospodarstwie jednoosobowym nie 
przekraczają 2 100 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobo-
wym – 1 500 zł.

Przyjmowanie wniosków
Wnioski o  dodatek osłonowy można składać osobiście 
w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej 13 w Kon-
stancinie-Jeziornie (obsługę świadczenia prowadzi Wydział 
Spraw Społecznych – pok. nr 4 i 5) – jest na to czas do 31 paź-
dziernika 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie nie będą roz-
patrywane) lub elektronicznie – za pośrednictwem platformy 
ePUAP (adres skrzynki podawczej: OPSKONSTANCINJEZIORNA/
SkrytkaES). Jeśli podejmiemy decyzję o skorzystaniu z drugiej 
opcji, wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym 
lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego). Wy-
płata świadczenia nastąpi maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat
Wysokość dodatku osłonowego jest zależna od liczby osób wcho-
dzących w skład gospodarstwa domowego i rocznie wynosi: dla 
gospodarstwa domowego 1-osobowego – 400 zł; dla 2-3-osobo-
wego – 600 zł; dla 4-5-osobowego – 850 zł i minimum 6-osobo-
wego – 1 150 zł. Są też bonusy. W sytuacji, gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domowego jest np. kocioł, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza na paliwo stałe zasilane węglem lub 
paliwami węglopochodnymi – wpisane do Centralnej Ewidencji 

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można już składać wnioski do programu „Rodzina 500 plus” na nowy 
okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.  
Dokumenty można składać tylko przez internet.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków 
o wypłatę 500 plus. Chodzi o nowe świadczenia obejmujące okres od 
1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Od tego roku dokumenty można 
składać wyłącznie w formie elektronicznej – za pomocą portalu empa-
tia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną (jeśli nasz bank daje 
taką możliwość) lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS. Nowością jest także to, że pieniądze będą wypłacane wyłącznie na 
konta bankowe rodziców. Warto zaznaczyć, że Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konstancinie-Jeziornie w dalszym ciągu realizuje świadczenia wycho-
wawcze 500 plus z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe 
informacje na temat zmian w Programie 500 plus znajdują się na stronie 
internetowej www.zus.pl. Została również uruchomiona specjalna infolinia 
(22 290 55 00). Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00. 

Emisyjności Budynków – to wysokość dodatku osłonowego po-
większana jest o 25 proc. W przypadku przekroczenia powyższych 
kryteriów dodatek ustala się na podstawie tzw. zasady „złotówka 
za złotówkę”. Oznacza to, że świadczenie będzie przyznane nawet 
po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie 
pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota po-
mocy wynosi 20 zł.

Więcej informacji
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.
opskonstancinjeziorna.pl. Informacje telefoniczne: 22 756 34 
84, 756 34 85 wew. 20–21 lub 784 630 439. 

Dodatek osłonowy nie podlega opodatkowaniu PIT  
fot. Adobe Stock
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W Konstancinie-Jeziornie powstała kolejna jadłodzielnia, czyli miejsce, w którym można nieodpłatnie 
dzielić się jedzeniem. Mieści się ona przed Galerią Lima przy ul. Warszawskiej 31 i czynna jest 
codziennie, przez 24 godziny na dobę.

Styczniowa akcja krwiodawstwa, zorganizowana przez konstanciński 
oddział Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion, zakończyła się znów 
sukcesem. Tym razem mieszkańcy oddali prawie osiem litrów krwi. 

Klub Honorowych Dawców Krwi Legion 
oddział w Konstancinie-Jeziornie akcję 
zorganizował już po raz trzeci. 28 stycz-
nia krwiobus ponownie zaparkował przed 
Urzędem Miasta i Gminy. W ciągu kilku 
godzin odwiedziły go 34 osoby. Niestety, 
ze względów zdrowotnych – różnorakie 
infekcje, wysokie ciśnienie – nie wszyscy 
mogli oddać krew. Ostatecznie swoim dro-
gocennym płynem życia podzieliło się 17 
mieszkańców gminy. Byli wśród nich m.in. 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 

Druga w naszym mieście ogólnodostępna ja-
dłodzielnia została uruchomiona pod koniec 
stycznia. Znajdziemy ją przy ul. Warszawskiej 
31. Punkt czynny jest 7 dni w tygodniu przez 
całą dobę.

Podziel się jedzeniem
Jadłodzielnia to po prostu duża szafa z kil-
koma półkami oraz lodówka, dostępne dla 
wszystkich. Można tu przyjść o dowolnej 
porze i zostawić artykuły spożywcze, które 
nie są nam już potrzebne. Każdy może też 
bezpłatnie wziąć to, na co ma ochotę lub 
co mu jest akurat potrzebne. Pozostawione 
artykuły na pewno szybko znajdą nowego 
właściciela i się nie zmarnują. Należy oczy-
wiście pamiętać o tym, aby żywność nie 
była przeterminowana, potrawy były świeże, 
a opakowania opisane, z datą ich wykonania 
i zawartością.

Od pomysłu do realizacji
Inicjatorami utworzenia jadłodzielni przy ul. 
Warszawskiej byli mieszkańcy Konstancina-
-Jeziorny – Marzena Parys, Agata Zimoląg 
i Krzysztof Podsiadło, a całe przedsięwzięcie 
udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu 
i pracy jeszcze wielu innych osób. Robert 
Kowalski – mieszkaniec naszej gminy – prze-
kazał w darze lodówkę, a prąd do niej dopro-
wadził elektryk Jacek Kacprowicz.  Obudowę 

Mamy kolejną jadłodzielnię

Mieszkańcy znów oddali krew

Łącznie w trzech akcjach 
 krwiodawstwa mieszkańcy gminy oddali 

ponad 31 litrów krwi, fot P. Kucharski 

sprzętu oraz szafkę z półkami wykonał sto-
larz Bogusław Michalak. Z kolei miejsce 
udostępnił Kamil Myszkowski-Bagiński – 
właściciel Galerii Lima. Internauci też do-
łożyli swoją cegiełkę, wpłacając – poprzez 
jeden z portali organizujących zbiórki cha-
rytatywne – pieniądze na zakup niezbęd-
nych materiałów budowlanych. Jadłodzielnia 
działa pod patronatem Stowarzyszenia 
Mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Nasz 
Konstancin”. 

Pierwsza jadłodzielnia
Pierwsza jadłodzielnia w Konstancinie-Je-
ziornie powstała cztery lata temu przy ul. 
Pułaskiego 72, tuż obok siedziby Ochot-
niczej Straży Pożarnej Skolimów. Tam 
również znajdziemy lodówkę i szafkę, do 
których można przynosić m.in. świeże 
produkty spożywcze, jedzenie, ubrania, 
książki i zabawki. O skolimowską jadło-
dzielnię dbają panie z Klubu Kulturalnego 
Drabina.  

w Konstancinie-Jeziornie. Łącznie tego dnia 
zebrano prawie 7,6 litrów krwi. Styczniową 
akcję wsparli piekarnia Wanda w Konstan-
cinie-Jeziornie, która ufundowała słodki 
poczęstunek dla krwiodawców oraz Urząd 
Miasta i Gminy, który z kolei obdarował 
ich drobnymi upominkami. Kolejna zbiórka 
już 31 marca w godz. 9.00–13.00, ponownie 
przed ratuszem przy ul. Piaseczyńskiej 77. 
Warto się w nią włączyć, bo takim prostym 
gestem można uratować ludzkie zdrowie 
i życie.  

Jadłodzielnia przy Galerii Lima powstała dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wielu 
osób, fot. A. Piętka
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Do 14 marca trwa głosowanie na lokalne Perły Mazowsza 2021. Wśród nominowanych jest m.in. cykl 
bezpłatnych wycieczek, które w ubiegłym roku zorganizował Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. 

To już szósta edycja plebiscytu orga-
nizowanego przez tygodnik „Przegląd 
Piaseczyński”, samorządy z  powiatów 
piaseczyńskiego, grodziskiego i prusz-
kowskiego oraz Stowarzyszenie Perły 
Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, któ-
rego celem jest wyróżnienie najlepszych 
lokalnych firm, wydarzeń i sportowców.  
Oto nominowani z  gminy Konstancin- 
-Jeziorna:

  Perła Przedsiębiorczości – ELC English 
Language Centre, Normo Life, Salon 
Koński Świat;

  Perła Kultury – Poznaj gminę Konstan-
cin-Jeziorna (Urząd Miasta i Gminy  Kon-
stancin-Jeziorna), Konstancinianki 

Wybierz, zagłosuj i wygraj nagrodę

Mniej urodzeń, za to więcej zgonów i ślubów, Jan i Zofia najpopularniejszymi imionami. Konstanciński 
magistrat, jak co roku, podsumował minione dwanaście miesięcy.

Rok 2021 – podobnie jak i poprzedni – upłynął głównie w cieniu 
pandemii COVID-19 i walki z nią. Mimo tego mieszkańcy gminy Kon-
stancin-Jeziorna starali się żyć normalnie – na tyle, na ile to było 
możliwe. Jak w liczbach i urzędowych statystykach prezentuje się 
miniony rok?

Mniej urodzeń, więcej zgonów
W ubiegłym roku konstanciński Urząd Stanu Cywilnego wydał tylko 
169 aktów urodzenia maluchów, którzy dołączyli do grona miesz-
kańców naszej gminy. To o 16 mniej niż w 2020 r. i aż o 185 mniej niż 
w roku 2010 . Ta tendencja spadkowa utrzymuje się już od kilkuna-
stu lat, wyjątkiem był tylko rok 2016. W ubiegłym roku urodziło się 
96 chłopców i 73 dziewczynki. Rodzice najczęściej dla swoich po-
ciech wybierali imiona Zofia, Pola, Hanna oraz Jan, Franciszek i Piotr.  
Niestety, rok 2021 jest kolejnym, w którym odnotowano naj-
większą od dekady liczbę zgonów. W 2010 r. zmarło 260 osób,  
w 2021 r. – 323.

Więcej ślubów, mniej firm
W 2021 r. w Konstancinie-Jeziornie zawarto 167 ślubów: 113 cy-
wilnych i 54 wyznaniowe. To o dwadzieścia więcej niż w ubie-
głym roku. Spośród ślubów cywilnych 14 odbyło się poza siedzibą 
Urzędu Stanu Cywilnego. Dla porównania, w 2020 r. udzielono 84 
śluby cywilne i 61 wyznaniowych. W minionym roku niełatwo 
było na lokalnym rynku pracy – aż 342. przedsiębiorców zawie-
siło swoją działalność gospodarczą (104. w 2020 r.), wznowiło tylko 
31. (64. w 2020 r.), a zamknęło ją 44. (73. w 2020 r.). Mniej osób 
zdecydowało się również na założenie własnej firmy – tylko 60.  
Dla porównania w 2020 r. było ich 102.

W gminie jest nas coraz mniej

Ubywa mieszkańców
Według urzędowych statystyk w minionym roku spoza gminy 
Konstancin-Jeziorna na pobyt stały zameldowały się u nas 373 
osoby, o 36 więcej niż rok wcześniej. Mimo tego jest nas coraz 
mniej. W 2010 r. w gminie zameldowanych było 4 659 mieszkań-
ców w wieku 0–18 lat, w 2021 – 4 386. Przeciwny trend występuje 
w grupach wiekowych powyżej 60 lat. Dziesięć lat temu w gminie 
Konstancin-Jeziorna zameldowanych było 8709 osób w wieku 60–80 
lat. W ubiegłym roku liczba ta wzrosła do blisko 11 tys., co ozna-
cza, że konstancińskie społeczeństwo nieuchronnie się starzeje.  
Na koniec 2021 r. nasza gmina liczyła 22 933 mieszkańców (na koniec 
2020 r. było ich 23 124). 

W sali ślubów w willi Kamilin przysięgę małżeńską złożyło 99 par,  
fot. A. Piętka 

Wszech Czasów i  Maraton Filmów 
 Pozytywnych (Konstanciński Dom Kul-
tury);
  Perła Sportu i Turystyki – Wiktoria Dą-
browska, Krzysztof Romicki, IKS Kon-
stancin Integracyjny Klub Sportowy.

Na swoich faworytów można głosować 
m.in. na stronie internetowej www.per-
lymazowsza.pl lub na Facebooku: Kon-
kursPerłyMazowsza. Konkurs trwa do  
14 marca 2022 r. (do godz. 12.00). Na lau-
reatów czekają statuetki oraz nagrody 
o łącznej wartości 48 tys. zł, ale są też 
upominki dla głosujących. Zwycięzców 
poznamy na gali, która 30 marca odbę-
dzie się w Tarczynie. 

Wśród nominowanych jest cykl bezpłatnych 
wycieczek organizowanych w ubiegłym 

roku przez Wydział Promocji i Współpracy 
Zagranicznej urzędu, fot. Archiwum UMiG 
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Powspominajmy Jarmark Świąteczny
Konstanciński Jarmark Świąteczny przeszedł już do historii. Na przekór pogodzie i dodatkowym 
trudnościom związanymi z pandemią mieszkańcy tłumnie odwiedzili Park Zdrojowy. Wspólne 
kolędowanie, animacje dla dzieci i lokalni twórcy prezentujący swoje produkty – jest co wspominać.

Jarmark Świąteczny, po rocznej prze-
rwie spowodowanej pandemią COVID-19 
i obowiązującymi w ubiegłym roku obo-
strzeniami, ponownie zawitał do Kon-
stancina-Jeziorny. 19 grudnia, mimo złej 
pogody, tłumy odwiedziły Park Zdrojowy. 
Na miejscu czekało mnóstwo świątecznych 
atrakcji.

Kiermasz i atrakcje dla dzieci
Tradycyjnie wzdłuż głównej alei parko-
wej stanęły stragany handlowe, było ich 
blisko 100, z wyrobami rękodzielniczymi, 
dekoracjami, zabawkami i specjałami ta-
kimi jak sery, miody, pachnące przyprawy, 
świąteczne wypieki i przetwory. Na im-
prezie nie mogło zabraknąć św. Mikołaja 
i jego sympatycznych pomocników, któ-
rzy chętnie pozowali do zdjęć i rozdawali 
słodkie upominki. Były zabawy i anima-
cje oraz warsztaty zdobienia pierniczków 
i wykonywania ozdób świątecznych. Nie 
lada atrakcją jarmarku była widowiskowa 
zimowa parada z elfami niosącymi wy-
soko nad głowami długiego pluszowego 
renifera. Na czele korowodu szła folkowa 
kapela Góralska Hora. Było głośno, we-
soło i kolorowo.

Występy na scenie 
Na jarmarkowej scenie wystąpiły dzieci 
i młodzież z gminnych szkół podstawo-
wych nr 1, 2 i 6. W świątecznym repertu-
arze zaprezentowali się także m.in. Szkoła 
Muzyczna w Konstancinie-Jeziornie, Cen-
drowianki z Cendrowic, Jarzębina Czer-
wona, Łurzycanki oraz wokaliści ze Studia 
Piosenki Konstancińskiego Domu Kultury. 

Na koncert kolęd i piosenek świątecznych 
zaprosiła także Małgorzata Markiewicz, 
zwyciężczyni telewizyjnej „Szansy na suk-
ces” oraz Konstanciński Chór Kameralny. 
Imprezę zakończył spektakl „Opowieść 
o zapomnianych zabawkach”. Przed pu-
blicznością wystąpiła Gwardia Gryfa, pół-
finaliści programu „Mam Talent”, która 
dała widowiskowy pokaz m.in. żonglowa-
nia z flagami.

Wigilia Miejska
Nieodzownym elementem konstanciń-
skiego jarmarku jest Wigilia Miejska. 
Życzenia  świąteczno-noworoczne miesz-
kańcom złożyli Kazimierz Jańczuk, burmistrz 
gminy i Agata Wilczek, przewodnicząca 
Rady  Miejskiej, a także ks. Leszek Jackie-
wicz,  dziekan dekanatu konstancińskiego, 

a harcerze z Hufca Uroczysko Konstancin 
przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. 
Każdy uczestnik Wigilii otrzymał opłatek 
z siankiem pod obrus. Na wszystkich cze-
kał też ciepły poczęstunek – gorący barszcz 
oraz wigilijne pierogi z grzybami i kapustą.

Organizatorzy
Jarmark zorganizował Wydział Promocji 
i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna we współ-
pracy z Konstancińskim Domem Kultury 
oraz  Samorządem Województwa Mazo-
wieckiego. Partnerem imprezy był Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, a patronat me-
dialny nad wydarzeniem objęli Kurier Po-
łudniowy i portal Piaseczno News. W tym 
roku Jarmark Świąteczny odbędzie się 18 
grudnia.  

Życzenia świąteczno-noworoczne tradycyjnie złożyły władze gminy – burmistrz Kazimierz Jańczuk  
i Agata Wilczek, przewodnicząca Rady Miejskiej, fot. A. Piętka

Na jarmarkowej scenie wystąpiły m.in. dzieci i młodzież z gminnych szkół podstawowych  
oraz lokalne zespoły i chóry, fot. A. Piętka

Dużym zainteresowaniem mieszkańców  
cieszyła się parada świąteczna, fot. A. Piętka
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Konstancin-Jeziorna znów zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, i to głośno. Mimo 
niesprzyjającej pogody udało się zebrać ponad 119,2 tys. zł. Finałowi towarzyszyła moc wydarzeń i duża 
porcja dobrej zabawy.

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy za nami. Niestety, pogoda w tym roku 
nie dopisała, ale mimo zacinającego desz-
czu oraz porywistego wiatru impreza była 
głośna i radosna. 30 stycznia na ulice Kon-
stancina-Jeziorny wyszło ponad 90. wolon-
tariuszy. Kwestujący z uśmiechem i wielkim 
zaangażowaniem zachęcali mieszkańców do 
otwierania serc i portfeli. Wszystko w celu 
zebrania pieniędzy na zakup specjalistycz-
nego sprzętu medycznego do diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci.

Liczne atrakcje
Konstancińskiemu finałowi towarzyszyło 
wydarzeń co niemiara – zarówno tych 
 kulturalnych, jak i  sportowych. Sporo 
działo się w Konstancińskim Domu Kultury,  
w którym mieścił się gminny sztab WOŚP. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zorganizowane w  willi Gryf warsztaty 
 plastyczne dla dzieci oraz turniej bry-
dża  dla dorosłych. Koncertowo było 
w Hugonówce. Na scenie wystąpili m.in. 
Młody Bojan, Ewelina Krupa, Chaszcze 
i Gąszcze, Patrycja Modlińska i Robert 
Osam-Gyaabin oraz Chris Schittulli. 
Ponadto można było podziwiać pokaz 
tanga argentyńskiego oraz teatr impro-
wizacji w wykonaniu grupy BCA Flash.  
Nie zabrakło też gości specjalnych – po-
jawili się aktorzy Tadeusz Chudecki oraz 
Karol Strasburger. Niestety, nie wszy-
scy, którzy 30 stycznia chcieli wesprzeć 
swoim występem WOŚP, mogli to zrobić 
– ich plany w ostatniej chwili pokrzyżował 
koronawirus. 

Bieg i ognisty finał
Atrakcji było znacznie więcej. Chętni mogli 
również obejrzeć wystawę samochodów 
i motocykli przed Centrum Handlowym 
Stara Papiernia, bezpłatnie pojeździć na 
łyżwach w Parku Zdrojowym, wykonać 
graffiti, zbadać wzrok oraz zafundować 
sobie nową fryzurę, zasilając tym samym 
orkiestrową skarbonkę. Po raz pierwszy 
odbył się też bieg rodzinny pod hasłem 
„Policz się z cukrzycą”. Wygrał go Marcin 
Podczasi. Finałem całodziennych wyda-
rzeń był plenerowy pokaz teatru ognia.  
Po nim przed zgromadzoną publicznością 

spontanicznie wystąpili również druho-
wie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ka-
węczynku, którzy wykonali minipokaz 
z racami. 

Mnóstwo licytacji
Nie zabrakło oczywiście licytacji. Były one 
prowadzone zarówno podczas finału, jak 
i w Internecie. W Konstancińskim Domu 
 Kultury można było wylicytować m.in. dwa 
jubileuszowe bochny chleba przekazane 
przez Piekarnię Jaskulski, wycinanki wy-
konane przez podopiecznych Hospicjum 
Ewdomed oraz książki podróżnicze autor-
stwa Tadeusza Chudeckiego. Na aukcje on-
line trafiły także m.in. przejażdżka konna, 
plakat z  festiwalu Impro z  podpisami 
aktorów, karnet open do siłowni Fit4All, 
voucher do japońskiej restauracji Kaizen 

Sushi oraz gminne gadżety promocyjne, 
które łącznie wylicytowano za ponad 1 tys. 
zł. Dużym zainteresowaniem internautów 
cieszyła się kolacja z Karolem Strasbur-
gerem (2 375 zł) oraz pióro wykonane 
ręcznie przez Damiana Kaczora (1 805 zł).  
Najwyższą kwotę osiągnęło jednak zwiedza-
nie Sejmu RP i obiad z Andrzejem Rozenkiem 
– zostało wylicytowane za 4 650 zł. 

Hojne serca
Podobnie jak w ubiegłych latach, także 
i teraz mieszkańcy naszej gminy pokazali, 
że mają hojne serca. Konstanciński sztab 
WOŚP zebrał łącznie 119 219,45 zł. Niestety, 
nie udało pobić się zeszłorocznego rekordu, 
który wynosił ponad 142,6 tys. zł. – Dziękuję 
wszystkim, którzy w tym roku zagrali z WOŚP 
– mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Szcze-
gólne wyrazy uznania należą się konstan-
cińskiemu sztabowi z jego szefową Julią 
Dymowską na czele oraz wszystkim wo-
lontariuszom, którzy z wielką determina-
cją – mimo pogody – kwestowali na ulicach 
naszego miasta. 

Organizator i partnerzy
30. finał w naszej gminie zorganizował sztab 
WOŚP w Konstancinie-Jeziornie, we współ-
pracy z Konstancińskim Domem Kultury, 
gminą Konstancin-Jeziorna oraz Gminnym 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 

Na ulicach Konstancina-Jeziorny kwestowało ponad 90. wolontariuszy, później w siedzibie sztabu  
do późnych godzin nocnych trwało liczenie zebranych pieniędzy, fot. A. Piętka

Orkiestra grała głośno i radośnie

W biegu „Policz się z cukrzycą” brały  
udział całe rodziny,  fot. A. Piętka
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Oj działo się w ferie, działo
Aktywnie spędzony czas, wspaniała zabawa i zero nudy. Tak wyglądały ferie zimowe konstancińskich uczniów. 
Liczne atrakcje dla wszystkich, tych młodszych i troszkę starszych, zapewnili m.in. Uroczysko Konstancin, 
Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

Czas zimowego wypoczynku dobiegł 
końca. Dzieci i młodzież z gminy Konstan-
cin-Jeziorna mogła w tym roku skorzystać 
z bogatej oferty zajęć zarówno stacjonar-
nych, jak i wyjazdowych.

Ferie z harcerzami
Pomimo pandemii harcerze z Uroczyska Kon-
stancin działają na najwyższych obrotach. 
Nie inaczej było podczas tegorocznych ferii 
zimowych. W dniach 29 stycznia–5 lutego po-
nad setka dzieci wyjechała na obóz zimowy. 
Gromady zuchowe i drużyny harcerskie, 
starszoharcerskie i wędrownicze obozo-
wały w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynko-
wym Chorągwi Łódzkiej ZHP „Nadwarciański 
Gród” w Załęczu Wielkim koło Wielunia. 
Zgrupowanie Hufca ZHP Uroczysko Kon-
stancin składało się z czterech zimowisk: 
instruktorskiego „Gwiezdna Akademia Mą-
drości”, kursu zastępowych „Misja Apollo 
11-22”, harcerskiego „Gwiezdne wrota” oraz 
zuchowego „Kraina lodu”. Dużo działo się 
w „Nadwarciańskim Grodzie”. To był tydzień 
niezwykłych przygód w środku lasu – 3 km 
od najbliższej miejscowości i bez zasięgu 
telefonii komórkowej. Od rana do wieczora 
odbywały się zajęcia: przed południem – gry 
terenowe na świeżym powietrzu, a po po-
łudniu i wieczorami – gry i zabawy w har-
cówkach. Były ogniska i kominki, alarmy 
i gry nocne, i wszechobecny uśmiech, który 
nie schodził z buzi dzieci. Atmosfera była 
gorąca i twórcza. – Cieszymy się, że po-
mimo nieciekawej sytuacji pandemicznej  
udało się zorganizować to zimowisko – przy-
znaje harcmistrz Robert Bokacki, komendant 
Hufca Uroczysko Konstancin. – Dzięki temu 
nasi młodzi mieszkańcy mogli wspaniale 
spędzić zimowe ferie. Wiemy, jak ważne 
jest to, aby stwarzać dzieciom i młodzieży 
 warunki do bezpiecznego wypoczynku, 

wspólnej zabawy i rozwoju. Ten wyjazd był nie tylko harcerską przygodą i szkołą samodziel-
ności, ale także swoistą terapią pocovidową. 

Ferie z Jedyneczką
Szkoła Podstawowa nr 1 w Konstancinie-Jeziornie tradycyjnie w okresie ferii zimowych 
zorganizowała dla dzieci wiele atrakcji. Na pewno nikt się nie nudził. W programie znalazły 
się m.in.: spotkanie ze strażnikami miejskimi, którzy przybliżyli dzieciom zasady bezpie-
czeństwa, a przede wszystkim te związane z prawidłowym poruszaniem się po drogach; 
wycieczki – na wystawę budowli z klocków lego, do Teatru Guliwer oraz kina. Ponadto 
w ramach półkolonii Jedynka przygotowała ciekawe warsztaty – decoupage, mydlarskie, 
muzyczne, plastyczne, komputerowe oraz sportowe. Nie zabrakło również ruchu na świe-
żym powietrzu. Dzieci spacerowały ścieżką edukacyjną Kampinoskiego Parku Narodowego 
oraz wzięły udział w grze terenowej, gdzie liczyła się spostrzegawczość i umiejętność 
czytania mapy. Było również pieczenie kiełbasek na ognisku. W tegorocznej akcji „Zima 
w Jedyneczce” udział wzięło 66 dzieci z klas 1–6. Zajęcia trwały od 31 stycznia do 4 lutego.

Ferie na sportowo
Zajęcia przez dwa tygodnie ferii, od 31 stycznia do 11 lutego, odbywały się również w hali 
sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Łącznie uczestniczyła w nich ponad pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci w wieku 8–14 lat. 
Każdy dzień obfitował w różne atrakcje. Uczniowie poznawali najpopularniejsze dyscypliny 
sportowe, były gry i zabawy, konkursy i turnieje oraz szaleństwa na lodowisku w Parku 
Zdrojowym. Na dzieci czekały również ćwiczenia przy muzyce i możliwość zaprezentowa-
nia swoich umiejętności wokalnych. O to, by nikt się nie nudził zadbała wykwalifikowana 
kadra instruktorska. Uczestników „Ferii na sportowo” odwiedził m.in. Dariusz Zieliński,  
drugi zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna, który wręczył wszystkim drobne 
upominki. 

Uczniowie mogli się 
wykazać kreatywnością 
na licznych warsztatach, 
fot. SP nr 1

Przez dwa tygodnie 
ferii w zajęciach wzięło 
udział ponad 50. dzieci  

fot. D. Dworzycka

W harcerskim obozie zimowym uczestniczyły łącznie 103 osoby,  
fot. Uroczysko Konstancin
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 Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2022 r.

Lp. Klub sportowy Nazwa projektu Dotacja 
(w zł)

1. MUKS Kosa 
Konstancin

Piłka nożna – szkolenie, organizacja i udział w rozgrywkach MZPN drużyny seniorów MUKS Kosa 
Konstancin 22 200

Piłka nożna – szkolenia, uczestnictwo, organizacja i udział w rozgrywkach MZPN, turniejach 
i obozach sportowych wszystkich grup dzieci i młodzieży MUKS Kosa Konstancin 105 000

2. UKS Zryw Udział zawodników UKS Zryw we współzawodnictwie sportowym na łyżwach i wrotkach  
oraz ogólnorozwojowych zajęciach sportowych w roku 2022 41 600

3. KS Konstancin Klub Sportowy Konstancin – działalność szkoleniowa, uczestnictwo w zawodach, turniejach, 
organizacja obozów w dyscyplinie piłka nożna 92 000

4.
KS Stowarzyszenie 
Piłki Siatkowej 
Konstancin-Jeziorna

Udział zespołu żeńskiego KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach 
trzeciej ligi Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej 27 100

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i zawodach w dyscyplinie piłka siatkowa 38 000

Udział drużyny męskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach 
ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej 23 000

Obóz szkoleniowo-treningowy w piłce siatkowej 20 250

5. IKS Konstancin
Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach 14 650

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gminy Konstancin-Jeziorna w dyscyplinie pływanie 45 000

6. UKKK IPPON 
Konstancin-Jeziorna

Udział w zawodach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i za granicą w dyscyplinie 
karate kyokushin oraz organizacja zawodów sportowych 29 200

7. UKS Cirkus
Szkolenie sportowe i uczestnictwo w zawodach w korfballu 10 500

Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z gminy Konstancin-Jeziorna 
oraz 12. Ogólnopolskiego Turnieju Korfballu 18 000

Prawie pół miliona złotych przeznaczy gmina Konstancin-Jeziorna na realizację trzynastu projektów 
sportowych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży. Dotacje otrzyma siedem klubów, m.in. 
na udział zawodników w turniejach, organizację obozów i zajęć treningowych.

Gmina podzieliła pieniądze na sport

Na ogłoszony 3 stycznia otwarty konkurs projektów 
na wsparcie rozwoju sportu w gminie Konstancin-
-Jeziorna w 2022 r. wpłynęło 16 wniosków. O dota-
cje mogły się ubiegać kluby sportowe działające 
na terenie naszej gminy. W wyniku oceny formalnej  
i merytorycznej powołana przez burmistrza komi-
sja konkursowa odrzuciła 3 projekty, z czego 2 nie 
spełniały kryteriów formalnych, a 1 – kryteriów me-
rytorycznych. Pozostałe 13 projektów komisja zare-
komendowała burmistrzowi do przyznania dotacji  
z budżetu gminy. Ostateczne wyniki konkursu zo-
stały ogłoszone 1 lutego br. Burmistrz zatwierdził 
dotacje dla 7 klubów sportowych na łączną kwotę 
486 500 tys. zł. Z przyznanej dotacji kluby sportowe 
dofinansują m.in. udział zawodników w rozgrywkach 
ligowych, obozach sportowych, organizację turniejów 
i zajęć treningowych. 

O dotacje na projekty wspierające rozwój sportu mogły ubiegać się kluby sportowe 
działające na terenie gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, fot. Adobe Stock
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Konstancinianka wśród 
laureatów
Nowe technologie nie mają przed nią 
tajemnic. Agnieszka Halicka, nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej Integra-
cyjnej nr 5 w Konstancinie- 
-Jeziornie, po raz drugi z rzędu znalazła 
się na liście stu osób, które przyczyniają 
się do podnoszenia kompetencji 
cyfrowych w Polsce.

„Lista 100” to inicjatywa Szerokiego Po-
rozumienia na rzecz Umiejętności Cyfro-
wych. Ma ona na celu uhonorowanie osób 
szczególnie zasłużonych dla podnoszenia 
kompetencji cyfrowych oraz umiejętno-
ści pozwalających na skuteczne wyko-
rzystywanie nowoczesnych technologii. 
Wyróżnienia przyznano już po raz piąty. 
Na ogłoszonej pod koniec stycznia liście 
znaleźli się m.in. pracownicy placówek 
oświatowych oraz prywatnych firm z ca-
łej Polski. W tym gronie była też – już 
po raz drugi z rzędu – Agnieszka Halicka, 
nauczycielka ze Szkoły Podstawowej In-
tegracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie.  
– To dla mnie duże wyróżnienie, tym 
 bardziej że w  kapitule konkursowej 
zasiadają sami eksperci i  praktycy 
w działaniach na rzecz upowszechnia-
nia partycypacji cyfrowej – przyznaje 
laureatka, dla której nowe technologie 
w edukacji nie mają tajemnic. Agnieszka 
Halicka prowadzi w  szkole  program 
#SuperKoderzy oraz zajęcia z robotyki 
i programowania. Zajmuje się też m.in. 
szkoleniami dla nauczycieli i uczniów  
w całej Polsce oraz projektem eTwinning. 
Prowadzi także własny kanał eduTriki 
w serwisie YouTube.

Wysoki grant dla Jedynki, będą kursy i wyjazdy za granicę
Duży sukces Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. Placówka pozyskała 
z programu Erasmus+ grant w wysokości 30 tys. euro. Na nauczycieli 
czekają kursy metodyczne za granicą, a uczniowie odwiedzą 
swoich kolegów ze szkół m.in. we Francji i w Niemczech .

Doceniony i nagrodzony grantem został projekt „Let's go 
ECO and get inclusive with our school”, złożony przez 
Szkołę Podstawową nr 1 w ramach konkursu programu 
Erasmus+. Konstancińska placówka na jego realizację 
pozyskała dotację w wysokości 30 tys. euro. – Nauczyciele 
pracowali nad projektem, określeniem jego celów, 
kalendarium działań, efektów końcowych i budżetu 
– mówi Paulina Karczmarczyk, dyrektorka Jedynki. – Cieszy 
nas fakt, że otrzymaliśmy bardzo wysoką punktację od 
ekspertów Narodowej Agencji Erasmus+, oceniającej projekty. 
Ten konstanciński zajął 10. miejsce w Polsce, a Jedynka – jako 
jedyna szkoła z Konstancina-Jeziorny – otrzymała grant. – Celami 
projektu jest wprowadzenie jeszcze skuteczniejszego nauczania 
języków obcych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poziomu jakości 
nauczania, a także uwrażliwienie kadry pedagogicznej i uczniów na problemy i wyzwania 
ekologiczne – wyjaśnia dyrektorka. Projekt przewiduje udział nauczycieli Szkoły Podstawowej 
nr 1 w kursach metodycznych, które odbędą się w Irlandii, na hiszpańskiej Teneryfie oraz 
w Islandii. Z kolei uczniowie swoje umiejętności lingwistyczne będą szlifować w szkołach we 
Francji, w Niemczech i Rumunii. Jak podkreśla Paulina Karczmarczyk, udział szkoły 
w programie Erasmus + to wyjątkowe wyróżnienie, które przyniesie także niewymierne 
korzyści. – Z perspektywy nauczycieli jest to rozwój warsztatu, możliwość porównania metod 
pracy oraz materiałów, ale także  – podobnie jak w przypadku uczniów – otwarcie na nowe 
wyzwania, nowe znajomości oraz dodatkowa motywacja do nauki języka obcego i otwartość 
na inne kultury – podsumowuje dyrektorka. 

Wiedzą, jak dbać o wodę i powietrze
Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie uczestniczą 
w międzynarodowym programie Rotary Hands Across Waters. Efekty ich proekologicznych 
działań zostaną zaprezentowane na ogólnoświatowej  wideokonferencji.

Rotary Hands Across Waters to międzynarodowy program, którego celem jest edukacja oraz 
wspieranie działań proekologicznych, zwłaszcza tych związanych z oszczędzaniem wody, jej odzy-
skiwaniem i ponownym wykorzystaniem. Biorą w nim udział szkoły z całego świata, m.in. z Izraela, 
Polski, Litwy, Kosowa, Albanii i USA. W gronie uczestników tegorocznej edycji programu ponow-
nie znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 z Konstancina-Jeziorny. Jej uczniowie od października 
2021 r. zrealizowali dwa projekty. Pierwszy to „Ekochoinka”, w ramach którego powstały drzewka 
 skonstruowane m.in.  z gazet, wytłaczanek po jajkach, plastikowych butelek, korków od wina. 
 Wykonały je dzieci z klas 1–6.  Drugi projekt to „O powietrze dbasz, żyjesz długi czas”. Zadaniem 
jego uczestników było wymyślenie hasła promującego dbanie o czyste powietrze oraz – w nawią-
zaniu do niego – stworzenie plakatu reklamowego. Tu kreatywnością wykazywali się uczniowie 
klas 5–8.  To jednak nie koniec działań. W najbliższym czasie dzieci będą prowadziły analizy danych 
 uzyskanych z czujników jakości powietrza zlokalizowanych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 
oraz zbadają zużycie wody w SP nr 1 – przed i po zamontowaniu w kranach napowietrzaczy wody.  
Wyniki swoich badań oraz efekty wcześniej-
szych projektów uczniowie zaprezentują 
– z uwagi na pandemię COVID-19 – na ogól-
noświatowej wideokonferencji. Zaplanowano 
ją 22 marca, a wezmą w niej udział uczniowie 
z różnych krajów oraz przedstawiciele klu-
bów sponsorujących i instytucji wspierają-
cych projekt. 

Laureaci konkursów, zorganizowanych w ramach 
projektu, otrzymali nagrody ufundowane 

przez radę rodziców oraz Urząd Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, fot. SP nr 1

Agnieszka Halicka już po raz drugi 
 znalazła się na „Liście 100”,  

fot. Archiwum prywatne
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Peter chodzi obecnie do siódmej klasy szkoły  
prowadzonej przez organizacje charytatywne 

 i religijne, fot. Archiwum szkoły

Naukowy zawrót głowy w Piątce
Klasa druga Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie- 
-Jeziornie kontynuuje realizację międzynarodowego projektu „Czytam 
z klasą – lekturki spod chmurki”. Uczniowie mają już za sobą pierwsze 
zadania.
Projekt edukacyjny „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki” wspiera rozwój 
czytelnictwa wśród uczniów najmłodszych klas. Jego tegoroczna edycja odbywa 
się pod hasłem „Poznajemy zawody” i składa się z trzech tematycznych modułów. 
Uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 właśnie zrealizo-
wali pierwszy z nich. Na szkolnym korytarzu powstała gazetka przedstawiająca 
pociąg na włoskiej stacji Marittima, którym podróżują uczniowie Piątki; dzieci 
wykonały własnoręcznie zakładki do książek i wybrały się w wirtualną podróż do 
miasta zawodów. Była też wycieczka do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, gdzie 
uczniowie poznali historię kolei żelaznej i spotkali się z pracownikiem kolejowej 
firmy przewozowej. A to wszystko w związku z omawianą lekturą „O psie, który 
jeździł koleją” Romana Pisarskiego. – To już za nami – mówi Anna Rembowska, 
wychowawca klasy drugiej. – Teraz rozpoczęliśmy drugi moduł projektu pt. „Na-
ukowy zawrót głowy”.
Tym razem uczniowie wybrali książkę „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został 
poetą”. – Przeczytana lektura przedstawiła nam wybryki małego Julka, który 
zanim został poetą, eksperymentował z różnymi chemicznymi doświadczeniami 
– opowiada Agnieszka Sawczuk, nauczyciel wspierający. – Stąd też nasz pomysł 
na bal karnawałowy młodych chemików. Wśród zaproszonych gości znalazł się 
m.in. szkolny nauczyciel chemii, który podczas zabawy przeprowadzi ciekawe 
eksperymenty. W planach jest także lekcja w laboratorium chemicznym w Centrum 
Nauk Ścisłych Science-BOX w Piasecznie. 

Wybrane fragmenty „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Za-
polskiej czytane były w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstan-
cinie-Jeziornie we wrześniu minionego roku. W  akcji 
zainicjowanej przez Marzenę Kurchan, nauczycielkę Trójki, 
wzięli udział pozostali członkowie kadry pedagogicznej. Wcie-
lili się oni w role bohaterów lektury i zaprezentowali uczniom 
wybrane fragmenty książki. Teraz na ich ręce trafił list gra-
tulacyjny od Andrzeja Dudy, prezydenta RP oraz okoliczno-
ściowy egzemplarz książki Gabrieli Zapolskiej sygnowany 
przez Agatę Kornhauser-Dudę, pierwszą damę. – Cieszymy 
się, że mogliśmy współtworzyć to wyjątkowe ogólnopolskie 
wydarzenie – mówi Marzena Kurchan. – Mam nadzieję, że 
dzięki udziałowi w nim jeszcze bardziej zachęciliśmy naszych 
uczniów do czytania książek. 

Dwójka wspiera chłopca z Kenii
Szkolne koło Caritas, działające w Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-
Jeziornie, od ośmiu lat opiekuje się Peterem Muthami z Kenii. Co kwartał do 
Afryki wysyłane są pieniądze, które pokrywają koszty jego edukacji 
i utrzymania.

Peter urodził się 3 marca 2007 r. Razem z rodzicami i rodzeństwem – bratem i dwiema 
siostrami – mieszka na sawannie w małym glinianym domku. W 2013 r. chłopiec 
został „adoptowany na odległość” przez działające w konstancińskiej Dwójce szkolne 
koło Caritas. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Diakonia Misyjna 
Ruchu Światło Życie. – Co kwartał wysyłamy do Kenii 360 zł, co pokrywa koszty 
edukacji i utrzymania chłopca – mówi Agata Kijo, opiekunka szkolnego koła Caritas. 
– Dzięki naszym wpłatom Peter może przebywać w szkole przez cały rok, z wyjątkiem 
wakacji. Ma tam zapewnione wyżywienie, ubranie i przybory szkolne. Szkolny Caritas 
regularnie pozyskuje pieniądze na pomoc dla chłopca. Organizuje w tym celu 
rozmaite przedsięwzięcia. – Czasami są to niedziele misyjne w parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie, czasami naszą inicjatywę wspiera 
rada rodziców – dodaje pani Agata. – Na przykład w październiku przez trzy dni 
funkcjonował w szkole sklepik misyjny. Podczas każdej przerwy uczniowie mogli 
kupić w nim pyszne ciasta, słodycze i napoje. Z kolei w listopadzie dla najmłod-
szych zorganizowana została zabawa „Misyjny połów”. Tym razem każdy chętny 

Podziękowania od pary 
prezydenckiej
List od Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, oraz pamiątkowy egzemplarz „Moralności pani 
Dulskiej” otrzymała konstancińska Trójka. Są to 
podziękowania za udział w akcji Narodowego Czytania. 

Dzieci były zachwycone wizytą w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie,  
fot. Archiwum szkoły

mógł wykupić kartę wędkarską. Uprawniała ona do złowie-
nia rybki z numerem, do której był przyporządkowany upo-
minek. – Zabawa była wspaniała, a zgromadzone w ten 
sposób fundusze wystarczą nam na kolejny rok wpłat na 
Petera, który chciałby zostać nauczycielem – przyznaje 
Agata Kijo. – Dziękujemy nauczycielom, którzy wspierali 
nasze akcje, a zwłaszcza siostrze Petronii, pani Aleksandrze 
Gazeckiej oraz panu Przemysławowi Ogórkowi.

– Okolicznościowy egzemplarz książki Gabrieli Zapolskiej 
trafił na półkę szkolnej biblioteki – mówi Marzena Kurchan, 

fot. Archiwum szkoły
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W skład Zespołu Szkół wchodzą liceum 
i technikum, obie szkoły łączą się pod-
czas wspólnych akcji i przedsięwzięć, ale 
różnią specyfiką zajęć i wymagań.

Liceum
W liceum dużym powodzeniem cieszą 
się klasy rehabilitacyjne i fizjoterapii, 
a  także nowość – klasa biznesowo-ję-
zykowa.  Młodzież licealna uczestniczy 
w  unijnym projekcie „Liderzy zmian”, 
w ramach którego artystycznie uzdol-
niona młodzież może realizować swoje 
pasje na zajęciach koła teatralnego oraz 
rozwijać zainteresowania na dodatko-
wych warsztatach z biologii, matematyki, 
języka angielskiego, informatyki i przed-
siębiorczości. Wysoki procent zdawalno-
ści na egzaminie maturalnym sprawia, 
że szkoła zajmuje coraz wyższe miejsce 
w rankingach szkół średnich.

Technikum
Spektakularne sukcesy osiąga też mło-
dzież z  technikum, która kształci się 
w zawodzie technik logistyk. W trakcie 
pięcioletniego okresu nauczania ucznio-
wie zdobywają umiejętności i przygoto-
wują się do pracy w zawodzie logistyka. 
Wymiernym efektem jest wysoka  
zdawalność egzaminów zawodowych. 
Szczególny nacisk szkoła kładzie na 
kształcenie praktyczne, realizując dodat-
kowe zajęcia, takie jak płatne staże, kursy  
na wózki widłowe, zajęcia przygotowu-
jące do egzaminów zawodowych, które 

Dzieje się w Reymoncie
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie funkcjonuje w nowej formule od 2015 r. 
i z każdym kolejnym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Szkoła oferuje atrakcyjne 
kierunki nauczania, a młodzież chętnie angażuje się w wiele projektów szkolnych i środowiskowych.

odbywają się w ramach realizacji pro-
jektu unijnego „Profesjonalni na rynku 
pracy”. Konstancińskie technikum w tym 
roku osiągnęło ogromny sukces, zdoby-
wając w rankingu maturalnym dla tech-
ników miesięcznika „Perspektywy” 38. 
miejsce w województwie mazowieckim 
(w 2021 r. było to 117. miejsce) i znak ja-
kości, jakim jest srebrna tarcza. 

Doskonała kadra
Pedagodzy Zespołu Szkół im. Wł. St. 
 Reymonta to świetnie przygotowani 
specjaliści w swojej dziedzinie, którzy 
ustawicznie podnoszą swoje kwalifika-
cje zawodowe. Dzięki posiadanej wiedzy, 
profesjonalizmowi i zaangażowaniu za-
pewniają uczniom nie tylko bardzo dobre 
warunki do nauki, ale przede wszystkim 
wyjątkową atmosferę docenianą przez 
młodzież. 

Wielkie serca uczniów
Młodzież chętnie angażuje się w wiele 
projektów szkolnych i środowiskowych. 
Tylko w  tym roku szkolnym samorząd 
uczniowski zorganizował liczne kierma-
sze, m.in. Kiermasz dla pani Ani, Mikołajki, 
akcje wolontariatu – dla Domu Samotnej 
Matki, Szlachetną Paczkę, a także zbiórkę 
pluszaków dla dzieci. Organizowane są 
także wydarzenia okolicznościowe: Dzień 
Misia, Dzień Meksykański „Dia de Muer-
tos” połączony z kiermaszem. Te przed-
sięwzięcia pokazują, jak wielkie serca 

Laureaci konkursu literackiego „O pióro Reymonta”,  
fot. Archiwum szkoły

Uczniowie Reymonta chętnie angażują się  
w akcje charytatywne, fot. Archiwum szkoły

W Zespole Szkół prężnie działa szkolne koło 
teatralne, fot. Archiwum szkoły

Kontakt
tel. 22 756 42 81  
e-mail: sekretariat@zskj.pl

mają uczniowie i jak bardzo chcą nieść 
pomoc innym. Szkoła ściśle współpra-
cuje ze środowiskiem lokalnym. Jesienią 
powstał wspólny projekt szkolnego koła 
teatralnego i Konstancińskiego Domu 
Kultury, którego owocem jest spektakl 
„Konstancinianki wszech czasów” – jego 
premiera miała miejsce w  listopadzie 
ubiegłego roku. W  Hugonówce odbył 
się również finał Międzyszkolnego Kon-
kursu Literackiego „O pióro Reymonta”. 
Wybrane klasy biorą udział w projekcie 
„Nowe Horyzonty edukacji filmowej”. Dy-
rektor szkoły z gronem pedagogicznym 
zapraszają absolwentów szkół podsta-
wowych do Reymonta – szkoły wielu 
możliwości.  
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Więcej książek i czytelników 
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie podsumowała rok 2021. W ciągu minionych dwunastu 
miesięcy na półki trafiło blisko 4 tys. nowych książek. Mieszkańcy najczęściej sięgali po kryminały, polską 
literaturę kobiecą oraz reportaże. Przybyło też czytelników – i to w każdej z pięciu placówek.

Pandemia i związane z nią ograniczenia 
sprawiły, że minione dwa lata były wy-
jątkowo trudne dla bibliotek, w tym i tej 
konstancińskiej. Placówki musiały z dnia 
na dzień zamknąć swoje obiekty dla czy-
telników i zmienić zasady funkcjonowania. 
Mimo tych kłopotów nasza książnica wy-
szła z nich obronną ręką.

Więcej czytelników i książek
W 2021 roku Bibliotece Publicznej przy-
było 369 nowych czytelników. Obecnie 
korzysta z niej łącznie 3 431 osób. Naj-
liczniejszą grupę stanowią osoby w prze-
dziale wiekowym od 45 do 60 lat – jest 
ich 839, a najmniejszą dzieci do lat 5 – 
33 osoby. Statystyczny czytelnik w 2021 
roku przeczytał średnio 24 książki.  
Rekordzistka, pani Marzena, w  ciągu 
12 miesięcy wypożyczyła ich aż 477.  
Z pewnością do częstego odwiedzania 
biblioteki zachęca jej bogaty księgo-
zbiór, który w minionym roku powięk-
szył się o dodatkowe 3 934 woluminów.  
Ich zakup kosztował ponad 96,6 tys. zł. 
Tradycyjnie najwięcej nowości wydawni-
czych trafiło do wypożyczalni głównej. Na 
półkach i regałach przy ul. Świetlicowej 1 
stanęło 1 129 książek. Swoje księgozbiory 
uzupełniły też pozostałe filie: Grapa o 905 
książek, Skolimów o 967, Opacz o 455, 
a Słomczyn o 478. 

Dla dorosłych i dzieci
Najwięcej zakupionych książek to przede 
wszystkim beletrystyka dla dorosłych – 
kryminały, powieści obyczajowe, sensacje 
i thrillery. Następnie reportaże i biografie. 
Wśród nowości znalazły się bestsellery, 
ale nie tylko. Na półki trafiło m.in. „Siedem 
sióstr” Lucindy Riley, „Czuła przewodniczka” 
Natalii de Barbaro, „Chciałem być piosenka-
rzem. Biografia Krzysztofa Krawczyka” Anny 
Bimer, „Córka fałszerza” Joanny Jax, „Eks-
tremista” Remigiusza Mroza i „Kajś. Opo-
wieść o Górnym Śląsku” Zbigniewa Rokity. 
Nie zapomniano również o najmłodszych 
czytelnikach. Na nich czekają takie tytuły 
jak „Mój cień jest różowy” Stuarta Scotta, 
„Anka Skakanka” Agnieszki Chylińskiej oraz 
„Zapchlony kundel w szkole” Colasa Gut-
mana i Marca Boutavanta.

  Biblioteka Główna (siedziba główna) 
ul. Świetlicowa 1, tel. 22 484 25 52 
poniedziałek–wtorek: 11.00–18.00 
środa–czwartek: 10.00–17.00 
piątek: 8.00–14.00; sobota: 10.00–16.00
  Filia Grapa 
ul. Sobieskiego 13, tel. 22 484 21 15 
poniedziałek–wtorek: 11.00–18.00 
środa–czwartek: 10.00–17.00 
piątek: 8.00–14.00
  Filia Skolimów 
ul. Moniuszki 22B, tel. 22 484 21 71 
poniedziałek–wtorek: 11.00–18.00 

środa–czwartek: 10.00–17.00 
piątek: 8.00–14.00
  Filia Opacz 
Opacz 8, tel. 22 484 21 72 
poniedziałek–wtorek: 11.00–18.00 
środa–czwartek: 10.00–17.00 
piątek: 8.00–14.00
  Filia Słomczyn 
ul. Wiślana 83 (Dom Ludowy) 
tel. 22 484 20 04 
poniedziałek–wtorek: 11.00–18.00 
środa–czwartek: 10.00–17.00  
piątek: 8.00–14.00

Najczęściej wypożyczane
Konstancinianie w minionym roku naj-
częściej sięgali po kryminały, polską li-
teraturę kobiecą, reportaże i biografie. 
W Bibliotece Głównej największym za-
interesowaniem cieszyły się kryminały 
– „Córka nazisty” Maxa Czornyja, „Farma 
lalek” Wojciecha Chmielarza oraz bio-
grafie – „Dom Gucci” Sary Gay Forden 
i „Ziemia obiecana” Baracka Obamy. W fi-
lii na Grapie królowała literatura kobieca 
polskich pisarek, m.in. „Tam, gdzie serce 
Twoje” Krystyny Mirek, „Małe wielkie se-
krety” Magdaleny Majcher oraz reportaże 
– „Nomadland. W drodze za pracą” Jes-
siki Bruder i „Zapaść. Reportaże z mniej-
szych miast” Marka Szymaniaka. W filii 
w Słomczynie w czołowej trójce znalazły 

się: „Dylemat” B. A. Paris, „Alibi” Sandry 
Brown oraz „Pomocnik kata” Marka Kra-
jewskiego. Z kolei w Skolimowie i Opaczy 
najpopularniejsze były powieści obycza-
jowe Katarzyny Michalak, Agaty Przyby-
łek i Agnieszki Krawczyk.

Plany na ten rok
W 2022 r. konstancińska biblioteka planuje 
kolejne zakupy najciekawszych pozycji 
wydawniczych. Z budżetu zaplanowano 
na nie ponad 52 tys. zł. Zmieniono także 
pory otwarcia placówek, m.in. wydłu-
żono godziny otwarcia głównej siedziby  
przy ul. Świetlicowej 1. Ponadto od po-
łowy stycznia można w niej wypożyczyć  
książki również w  soboty w  godz. 
 10.00–16.00. 

W 2021 roku konstancińska biblioteka zarejestrowała prawie 83 tys. wypożyczeń książek 
 fot. G. Żurawski

Godziny otwarcia placówek Biblioteki Publicznej
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125 lat letniska, 105 lat uzdrowiska
Konstancin-Jeziorna obchodzi w tym roku podwójny jubileusz – 125-lecia letniska i 105-lecia uzdrowiska. 
Ten wyjątkowy, zarówno dla mieszkańców, jak i dla władz gminy rok będziemy obchodzić uroczyście. 
Zanim jednak zaczniemy wspólnie świętować, przypominamy, jak to wszystko się zaczęło.

Choć rok 1897 przyjmuje się jako początek historii letni-
ska Konstancin, jest to data wyłącznie symboliczna. Otóż już 
8 kwietnia 1895 r. w gazetach pojawiły się ogłoszenia, iż hra-
bina Maria Potulicka z Obór postanowiła wznieść pod Jeziorną 
domy wypoczynkowe, z przeznaczeniem na „stację klimatyczną”.  
Wkrótce w lesie nieopodal Obór dokonano parcelacji terenu pod 
planowane letnisko, jednak do realizacji tych planów nie doszło. 
Przyczyną była zmiana koncepcji przebiegu kolejki wilanowskiej, 
która wedle pierwotnych planów miała biec w kierunku Góry 
Kalwarii przez Słomczyn i Brześce. Gdy kolejkę poprowadzono 
z Jeziorny do Piaseczna wzdłuż rzeki, letniska zaczęły powstawać 
wzdłuż torów.

Budowlany boom
Gazety donosiły, iż już z końcem 1896 r. rozpoczął się tam wielki 
ruch budowlany. Przewidywano, iż głównym letniskiem w tych 
stronach staną się Skolimów i Chylice, rozparcelowane z dóbr 
Wacława Prekera. W lesie wytyczono 300 placów, które przezna-
czono pod budowę willi, a furmanki zaczęły zwozić materiały bu-
dowlane. Powstały wytyczone przez geometrę Rubacha pierwsze 
ulice, którym nadano już nazwy. Przed Skolimowem rozwijać się 
miała wspaniała przyszłość. W sierpniu 1897 r. Rossmanowie z Bie-
lawy rozparcelowali grunt na skarpie nieopodal stacji kolejki.  
Kolejnym letniskiem miał się stać Klarysew. Rozpoczęto 
tam budowę willi, a  place szybko zaczęły się sprzedawać.  
Nawet w Jeziornie pojawiało się coraz więcej ogłoszeń o letnich 
mieszkaniach na wynajem, a dawny dwór przeznaczono dla let-
ników.

Letnisko Konstancja
Choć więc Potuliccy z Obór jako pierwsi wpadli na pomysł let-
niska, lokalizacja należących do nich terenów, położonych 
z dala od linii kolejowej, nie przyciągała potencjalnych kupców, 
a tym bardziej letników. Z pomysłu jednak nie zrezygnowali, 
choć ciężar założonych działań finansowych wymagał udziału 
członków dalszej rodziny – Ogińskich i Skórzewskich. Główną 
częścią tego planu okazało się sfinansowanie bocznicy kolejki 
wilanowskiej, prowadzącej do przeniesionej z dawnej lokali-
zacji cegielni, którą wyposażono w najnowsze piece. W części 
przylegających do planowanego toru dóbr zdecydowano się 
stworzyć nowoczesne letnisko, jakiego jeszcze na ziemiach pol-
skich nie było, posiadające wszelkie udogodnienia i nowości. 
Miało zostać przeznaczone dla elit i wielkich rodów, które do-
tąd w poszukiwaniu takich miejsc musiały wyjeżdżać za granicę. 
Przygotowania prowadzono w 1897  r., a pierwsze prace ruszyły 
w roku następnym. Utworzono park, nasadzając drzewa i nawo-
żąc ziemię, powstały pierwsze domy oraz restauracja-kurhaus 
„Casino”. Uruchomiono kampanię reklamową Obór-Konstan-
cji, w następnym roku zmieniając jego nazwę na Konstancin.  
W przeciwieństwie do powstających spontanicznie Skolimowa, 
Chylic i Klarysewa, gdzie sprzedawano tylko działki, tu działano 
z rozmachem i planem, myśląc o infrastrukturze. Warto zauważyć, 

iż pomysł ten początkowo nie spotkał się z uznaniem warszaw-
skiej prasy, bowiem jego autorem był hrabia Witold Skórzewski, 
obywatel państwa pruskiego. Stąd też pisano o niemieckich po-
rządkach, jakie chce zaprowadzić pod Warszawą, krytykując nawet 
elektryczność i kanalizację w budowanym letnisku, czy krzyżujące 
się pod kątem prostym utwardzone alejki i ulice, „nie pasujące do 
słowiańskiego ducha”. Oficjalnego otwarcia letniska Konstancin 
dokonano w czerwcu 1900 roku.

Uzdrowisko Konstancin
Choć dzisiejszy Konstancin-Jeziorna odwołuje się do trady-
cji uzdrowiskowych, początkowo nie dość, że nie planowano 
w ogóle tu zakładów leczniczych, to nie pasowały one do zało-
żeń. Dokonywano sprostowań w prasie, ilekroć mylono Skolimów 
z Konstancinem, pisząc o powstającym w Hugonówce zakładzie 
hydropatycznym, a także nagłaśniano fakt, iż specjalna komisja 
higienistów, po pobraniu próbek wody i badaniach uznała, iż 
w przeciwieństwie do okolicznych letnisk Konstancin nie na-
daje się dla celów leczniczych. W reklamach letniska pisano 
nawet, iż zabrania się tu pobytu osobom przewlekle chorym, 
w szczególności na choroby płucne. Działo się tak dlatego, iż 
od początku starano się podkreślić elitarność nowego letniska 
i nie dopuścić, by przekształciło się on w przybytek o charakte-
rze uzdrowiskowym – taki jak Otwock, na którego ulicach pełno 
było biedoty czy osób chorych. Elitarny Konstancin przezna-
czony miał być dla bogatszej klienteli, a w 1902 r. podkreślono 
jego odrębność wznosząc ogrodzenie dzielące go od Skolimowa 
i Jeziorny, mające ograniczyć ruch gości z sąsiednich letnisk.  

Aleja spacerowa nad Jeziorką, w tle most kolejki wilanowskiej, 
 fot. Zbiory rodziny Bliklów
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Barbara Kulińska z domu Żugajewicz przyszła na świat 17 lutego 1928 r. w Klarysewie.  
W bieżącym roku Honorowa Obywatelka Konstancina-Jeziorny obchodziła więc 94. urodziny. 
Z tej okazji dostojną solenizantkę odwiedzili goście, wśród których nie zabrakło przedsta-
wicieli władz samorządowych. Życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz samych po-
godnych dni wypełnionych radością i spokojem w imieniu burmistrza Kazimierza Jańczuka 
oraz mieszkańców gminy przekazał jego pierwszy zastępca Ryszard Machałek. – Dziękuję za 
życzenia. Wasza pamięć wiele dla mnie znaczy – przyznała solenizantka.

Pseudonim Zula
Pani Barbara była uczestniczką Powstania Warszawskiego. Jako 14-latka dołączyła do Naro-
dowych Sił Zbrojnych przyjmując pseudonim Zula Barszczewska. Przeszła kurs sanitariuszki, 
zajmowała się kolportażem. Wsławiła się wielką odwagą i została łączniczką. Po wybuchu 
powstania udała się do Mirkowa, gdzie stacjonował Samodzielny Batalion NSZ im. bryg. 
Czesława Mączyńskiego. Tam pomagała rannym powstańcom w konspiracyjnym szpitalu 
mieszczącym się w budynku przy ul. Mirkowskiej 56, za co wraz z grupą mieszkańców miała 
zostać rozstrzelana przez Niemców. Na szczęście egzekucji nie wykonano. Po zakończeniu 
II wojny światowej była przez wiele lat prześladowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Na 
początku lat 90. została radną Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna pierwszej kadencji. Była 
wielokrotnie odznaczana. 24 lutego 2016 r. Rada Miejska nadała Barbarze Kulińskiej-Żugajewicz 
tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny. W tym samym roku została awansowana 
na wyższy stopień oficerski – porucznika.

Samorząd pamięta
Konstanciński samorząd pamięta także o pozostałych uczestnikach powstania i żołnierzach 
walczących w drugiej wojnie światowej, mieszkających na terenie naszej gminy. Im również 
w dniu urodzin oraz ważnych rocznic wręczane są kwiaty i życzenia, a przed Bożym Naro-
dzeniem i Wielkanocą świąteczne paczki. 

Barbara Kulińska-Żugajewicz ps. Zula, uczestniczka Powstania 
Warszawskiego i Honorowa Obywatelka Konstancina-Jeziorny  
17 lutego obchodziła 94. urodziny. Z tej okazji solenizantkę z kwiatami  
i życzeniami odwiedziła delegacja z konstancińskiego magistratu.

200 lat dla Zuli,
bohaterki powstania

Od tej chwili do Konstancina można było 
dostać się jedynie przez bramy.

Złoża solanki
Czasy jednak się zmieniały i dość szybko 
zaczęto rezygnować ze wszystkich ogra-
niczeń, bowiem urok nowości przeminął 
i od 1906 r. Konstancin zaczął borykać 
się z problemami natury finansowej. Już 
przed wybuchem I wojny światowej po-
jawiali się zwyczajni goście, przyjeżdża-
jący pociągami kolejki wilanowskiej.  
Gdy po 1915 r. tę część ziem zajęło nie-
mieckie wojsko, władze przeprowadziły 
reformę samorządową, w  myśl której 
w miejsca dawnych letnisk zarządzanych 
przez towarzystwa powołane miały być 
osady kierowane przez rady obywatelskie. 
21 sierpnia 1917 r. powstała w ten sposób 
miejscowość letnicza o nazwie Uzdrowisko 
Konstancin. Jednakże znów to Skolimów-
-Chylice były pierwsze, bowiem Uzdrowi-
sko Skolimów narodziło się już w czerwcu 
1917 r. „Uzdrowisko” w nazwie miało teraz 
przyciągać gości. W 1924 r. oba uzdrowi-
ska stworzyły gminę Skolimów-Konstan-
cin. Późniejsze plany przekształcenia ich 
w uzdrowiska o światowej renomie prze-
rwała wojna, dopiero powojenne odkrycia 
solanki i utworzenie bazy szpitalnej i re-
konwalescencyjnej sprawiły, iż w 1972 r. 
cały obszar liczący ok. 3 000 ha i obejmu-
jący dawne letniska Konstancin, Skolimów, 
Chylice i Królewską Górę otrzymał status 
uzdrowiska, tym razem z powodu swych 
walorów klimatycznych i leczniczych, a nie 
reklamowych. 

Paweł Komosa
 Portal historyczny Okolice Konstancina

– Dziękuję za życzenia. Wasza pamięć wiele dla mnie znaczy – przyznała Barbara Kulińska-Żugajewicz 
odbierając bukiet kwiatów od Ryszarda Machałka, zastępcy burmistrza,  fot. G. Żurawski

Park w Konstancinie (pocztówka, 1925 r.),  
fot. Polona
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Poznaj Nową Wilejkę 
Ku końcowi zmierza nasz cykl prezentujący miasta partnerskie Konstancina-Jeziorny. W tym numerze 
zapraszamy na wycieczkę do Nowej Wilejki, najdalej wysuniętej na wschód dzielnicy Wilna, a niegdyś 
samodzielnego miasta.

Konstancin-Jeziorna a Nowa Wilejka
Początki współpracy miast sięgają 1994 r., kiedy to dzięki inicjatywie siostry Anny Mroczek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Konstancinie-
-Jeziornie rozpoczęła się wymiana dziecięcych i młodzieżowych zespołów pieśni i tańca. Umowa partnerska między samorządami została podpisana 
20 marca 2009 r. Kilkanaście ostatnich lat współpracy obejmowało m.in. udział zespołów artystycznych z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Youth 
Festival, organizowanym przez Szkołę Muzyczną 1. stopnia w Konstancinie-Jeziornie oraz w Festynie Anielskim; wymianę międzyszkolną młodzieży 
ze szkół podstawowych nr 1 i nr 5 oraz nowowilejskiego gimnazjum.

Starostwo Nowej Wilejki liczy dziś około 40 
tys. mieszkańców, z czego narodowość pol-
ską deklaruje 34 proc. Od swoich począt-
ków była miastem wielonarodowościowym, 
gdzie żyli wspólnie Polacy, Litwini, Żydzi, 
Białorusini, a pierwszym burmistrzem był 
Karol Mozer – przemysłowiec ze Szwajca-
rii. Prawa miejskie Nowa Wilejka uzyskała 
w 1903 r., jednak po 54 latach samodziel-
nego bytu w 1957 r. została włączona do 
Wilna.

Stacja Nowa Wilejka
Osiedla Nowa Wilejka aż do XIX w. faktycz-
nie nie było, a w jego miejscu był mają-
tek i wieś Rekanciszki oraz inne mniejsze 
miejscowości. Rekanciszki prawdopodob-
nie w XII–XIII w. należały do Holszańskich, 
którzy wybudowali na pobliskim wzgórzu 
warownię, broniącą podejścia do Wilna. 
W tym zamku trzykrotnie przebywał król 
Władysław Waza (1633–1635). Podczas na-
jazdu wojsk moskiewskich (1655 r.) zamek 
został zburzony. W związku z budową linii 
kolejowej Warszawa–Sankt Petersburg, 
na terenie Rekanciszek ulokowano ważny 
węzeł kolejowy oraz zbudowano dużą pa-

rowozownię i stację kolejową (1873 r.), zmieniając jednocześnie nazwę miejscowości na 
Wilejka, a następnie na Nowa Wilejka. Wraz z rozbudowywaniem infrastruktury kolejowej 
wzniesiono, zachowane do dziś, liczne budynki mieszkaniowe i administracyjne. Świadkami 
historii Nowej Wilejki z pierwszej połowy XX w. są także kościoły św. Kazimierza i Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, drewniana cerkiew św. Piotra i Pawła oraz szpital 
psychiatryczny, który w okresie międzywojennym służył jako koszary dla stacjonujących 
jednostek wojsk polskich Garnizonu Nowa Wilejka.

Między wojnami
Nowa Wilejka w okresie, kiedy przynależała do Polski (w latach 1920–1939) składała się z części 
cywilnej – na północ od rzeki i wojskowej – na południe od niej. W tej ostatniej wśród zabu-
dowy dominował dwupiętrowy kompleks koszar i budynki mieszkalne rodzin wojskowych. 
W 1938 r. stanęły tu mury kościoła garnizonowego św. Stanisława Kostki. Nie tylko koszary 
garnizonowe były świadkiem obecności wojska polskiego na tych terenach. Na zachodnich 
obrzeżach miasta zachowały się też bunkry ze stanowiskami kierowania ogniem i ostrzału.  
W koszarach działały kluby sportowe, m.in. Czarni i Jodemka, a także kilka organizacji spo-
łecznościowych. W cywilnej części Nowej Wilejki od 1915 r. w budynku nieopodal dworca 
kolejowego mieściło się Gimnazjum im. św. Kazimierza. To niejedyna placówka oświatowa 
działająca w tym okresie. Wymienić należy także istniejącą od 1922 r. Prywatną Żeńską 
Szkołę Przysposobienia Gospodarczego Polskiej Macierzy Szkolnej, której celem było 
udzielanie dziewczętom wiedzy potrzebnej do prowadzenia gospodarstwa domowego czy 
wychowywania dzieci. W okresie II wojny światowej mieszkańcy uczestniczyli w polskiej  
konspiracji niepodległościowej, działali w Armii Krajowej oraz brali udział w powsta-
niu wileńskim i wyzwoleniu Wilna w 1944 r. Po wojnie większość polskich mieszkańców,  
w tym całą miejscową inteligencję, przymusowo przesiedlono w granice nowej Polski.  

Kościół św. Kazimierza,  
fot. V. Liumarovas

Uczniowie z polskiego gimnazjum w Nowej 
Wilejce są częstymi uczestnikami Youth Festival,  

fot. Archiwum szkoły



nr 1  (55)  2022  BIG Konstancin-Jeziorna  37

LUDZIE Z PASJĄ

Od 1944 r. aż do 1991 r. miasto należało 
do Litewskiej Republiki Radzieckiej, a jej 
mieszkańcy byli obywatelami ZSRR. 
W 1957 r. władze radzieckie odebrały No-
wej Wilejce prawa miejskie, która jako 
dzielnica została włączona do Wilna. 
W tamtych czasach nastąpiła znaczna in-
dustrializacja tego terenu i wybudowano 
wiele obiektów przemysłowych. 

Spokojna dzielnica
Nowa Wilejka jest dziś spokojną, nieco 
ospałą dzielnicą, gdzie blokowiska sąsia-
dują z tonącymi w zieleni domkami jedno-
rodzinnymi, z których większość pamięta 
zarówno chlubne, jak i tragiczne dzieje, 
gdy ze stacji kolejowej wyruszały wagony 
z zesłańcami na wschód, jak i transporty 
z repatriantami na zachód. Jest to najmniej 
litewska dzielnica Wilna, w której przeważa 
ludność potocznie nazywana rosyjskoję-
zyczną – napływowa nie tylko z okolicznych 
bliższych i dalszych wsi, ale też z pobliskiej 
Białorusi. Polska diaspora w Nowej Wilejce, 
która najbardziej ucierpiała na skutek re-
patriacji, złapała drugi oddech w czasach 
tzw. przebudowy na początku lat 90. XX w. 
Nowa Wilejka stanowiła wówczas ośrodek 
odrodzenia narodowego miejscowych Po-
laków – miała nawet zostać stolicą tworzo-
nego wtedy niedoszłego autonomicznego 
Polskiego Kraju Narodowo-Terytorialnego.  
Z istniejących tu dwóch polskich szkół warto 
wspomnieć o Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego, powstałym na bazie utworzonego 
w 1945 r. gimnazjum z polskim językiem wy-
kładowym. Obecnie naukę pobiera w nim 
blisko 600 uczniów, a wszystkie zajęcia od-
bywają się w języku polskim. Jednym z ab-
solwentów tego gimnazjum jest urodzony 
także w Nowej Wilejce Czesław Okińczyc, 
sygnatariusz litewskiej deklaracji niepod-
ległości – Aktu Przywrócenia Państwa Li-
tewskiego (1990 r.). 

Sławne postaci
Okińczyc i literat oraz reżyser filmowy Ta-
deusz Konwicki to niejedyne sławne postaci 
związane z Nową Wilejką. Tu także urodziła 
się i wychowała aktorka Joanna Moro oraz 
poeta Sławomir Worotyński. W Nowej Wi-
lejce, która w większości zachowała struk-
turę dawnego miasta, nadal na ulicach 
słychać polski język z charakterystycznym 
„zaśpiewem”. To dzielnica, z której można 
czytać jak z otwartej księgi historii i która 
niczym swoiste genius loci zachowała 
i  kultywuje otwartość i wielokulturowy  
charakter. Nowa Wilejka zaprasza do od-
wiedzin.  

Klub wolontariacki został utworzony 
w 2019  r. przy Fundacji Świat na Tak. Tworzą 
go uczniowie klas 6–8 Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. 56 osób zdo-
bywa nowe doświadczenia i umiejętności 
pod czujnym okiem opiekunów – nauczycieli 
Elżbiety Siemieniuk, Dominiki Sosnowskiej 
i Mariusza Kłosińskiego. 

Liczne inicjatywy
Zbieranie karmy i zabawek dla zwierząt 
ze schronisk, udział w akcji Szlachetna 
Paczka czy porządkowanie opuszczonych 
grobów na cmentarzach w Skolimowie, 
Powsinie i Piasecznie to tylko kilka przy-
kładów inicjatyw, w które w ubiegłym roku 
zaangażowali się członkowie Klubu Ośmiu. 
 Wolontariusze z Trójki pomocni byli także 
podczas wielu gminnych wydarzeń, m.in. 
Festiwalu Otwarte Ogrody, obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości, Jarmarku 
Świątecznego czy tegorocznej Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. W ostatnich 
latach działalność klubu w  znacznym 
stopniu ograniczyła pandemia COVID-19.  
– Wcześniej nasze spotkania odbywały się 
co dwa miesiące, obecnie spotykamy się 
tylko my, opiekunowie, a z uczniami komuni-
kujemy się drogą elektroniczną – przyznaje 
Elżbieta Siemieniuk, jedna z koordynatorek 
Klubu. – Ale to nie przeszkadza nam w dzia-
łalności.
Uczniowie bardzo chętnie przyłączają się 
do akcji charytatywnych – czynią to z po-
trzeby serca. Poprzez zbiórkę makulatury 
wolontariusze z Trójki pomogli Fundacji Mię-
dzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva 
w wykupie koni przeznaczonych na rzeź. 
 Aktualnie trwa akcja zbiórki nakrętek na 
rzecz chorego Mateusza z osiedla Mirków. 
Uczniowie i rodzice uzbierali ich już ponad 
pół tony. – Dzięki tym właśnie nakrętkom 
mama chłopca jest w stanie opłacić jego 
rehabilitację oraz może kupić niezbędny 
sprzęt – dodaje pani Elżbieta. 

Wolontariat szkołą życia
Uczniowie SP nr 3 udzielali się społecz-
nie  jeszcze na długo przed powołaniem 

Wolontariat uczy 
szacunku i tolerancji
Działający w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie Klub 
Ośmiu może być wzorem dla innych. Jego członkowie od lat biorą 
udział w licznych akcjach oraz udzielają się jako wolontariusze.

Klubu Ośmiu – poświęcając swój wolny 
czas włączali się w  różne akcje pomo-
cowe samorządu szkolnego, UKS Cirkus 
czy koła Caritas. Jak podkreślają koordy-
natorzy klubu, wolontariat szkolny jest do-
brą okazją do aktywizowania młodzieży. 
Uczniowie zdobywają w ten sposób nowe 
doświadczenia i umiejętności, sprawdzają 
się w różnych zadaniach, poznają ludzi.  
– Nie bez znaczenia jest towarzysząca temu 
ogromna satysfakcja, wynikająca z faktu 
robienia czegoś pożytecznego – przyznaje 
opiekun Mariusz Kłosiński. – Obecnie, przy 
deficycie relacji międzyludzkich, wynikają-
cych z długotrwałej izolacji, możliwość re-
alizowania się na polu społecznym wydaje 
się nie do przecenienia.

Wzór do naśladowania
Uczniów nie trzeba namawiać do wolon-
tariatu. – Nie mam żadnych problemów 
z nawiązywaniem nowych kontaktów i za-
chęcaniem innych do udziału w naszych ak-
cjach – przyznaje Marianna Wojciechowska, 
uczennica klasy 7b. – Nie zrażam się, gdy ktoś 
mi odmówi. Próbuję dalej. 
Pracę na rzecz innych chwali sobie także 
Zuzanna Sibilska z klasy 7a, która w dzia-
łaniu w szkolnym klubie widzi możliwość 
poznania i  sprawdzenia samej siebie.  
– A przy tym bycie częścią klubu przynosi 
mi ogromną satysfakcję – wyznaje wolon-
tariuszka.  

Wolontariuszy z Trójki od lat widać na wielu 
gminnych imprezach, fot. Archiwum szkoły 
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NASZA HISTORIA

Anna znów przyciąga wzrok
Kontynuujemy naszą podróż po perełkach architektonicznych Konstancina-Jeziorny. Przy ul. Żeromskiego, 
dawnej alei Witolda, znajduje się secesyjna willa Anna. Okazały budynek wyszedł spod ręki Jana Fryderyka 
Heuricha, słynnego architekta z początków XX wieku i autora wielu ikonicznych obiektów.

Zleceniodawcą projektu i budowy willi 
Anna był wydawca i redaktor tygodnika 
literacko-społecznego „Głos”, warszawski 
adwokat Albert Klimpel. Elegancka rezy-
dencja była prezentem dla jego żony Anny 
z Koehlerów, wówczas wdowy po mala-
rzu Edwardzie Petzoldzie, stąd też i Anna  
w nazwie willi. Był wówczas rok 1904 i naj-
lepszym architektem,  jakiego można było 
sobie wówczas wynająć, był właśnie Jan 
Heurich, zwany Młodszym. 

Architektoniczne detale
Anna zbudowana została przez firmę 
Władysława Czosnowskiego na planie 
kwadratu, stanowi wspaniały przykład 
przeniesienia i  wykorzystania wzorców 
wiedeńskiej secesji. Cechą charaktery-
styczną willi były przede wszystkim liczne 
łuki i owale, które zostały pięknie wkom-
ponowane w  linearne wzory na tynku, 
a także owalne drzwi oraz duże wachla-
rzowe okna o falistym wykroju i oryginal-
nych podziałach. Na elewacjach budynek 
ma ryzality: wschodni z klatką schodową 
i zachodni – owalny, boniowany z loggią 
w facjacie z oknami o wykroju podkowy. 
Po obu stronach dostawiono identyczne 
drewniane dwukondygnacyjne ażurowe 
ganki, z barwnymi szybkami ułożonymi 
w  owale. Położona w  dużym ogrodzie, 
secesyjna Anna z pewnością zachwycała 
kuracjuszy i letników odwiedzających Kon-
stancin początku XX w.

Zasłużony architekt
Twórca willi Anna, Jan Fryderyk Heurich, 
był synem Jana Kacpra – również archi-
tekta, stąd jego przydomek – Młodszy.  

Studia architektoniczne odbył w Peters-
burgu, gdzie wykładowcy pochodzenia 
niemieckiego wpoili mu tradycje piękna 
minionych epok. Jan Fryderyk Heurich w po-
czątkach swojej działalności zawodowej 
traktowany był jako przedstawiciel history-
zmu, później wczesnego modernizmu. Jed-
nak epoka, w której tworzył, to czas wielkiej 
kariery secesji wiedeńskiej, więc i Heurich 
Młodszy czerpał inspiracje i z niej. Archi-
tekt ma w swoim dorobku znane realizacje 
architektoniczne w Warszawie, w tym „Dom 
pod Orłami” Banku Towarzystw Spółdziel-
czych przy ul. Jasnej, siedzibę Towarzystwa 
Higienicznego przy ul. Karowej czy gmach 
Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej.  
Poza Warszawą zaprojektował m.in. pa-
łac Ossolińskich w Rudce, pałac Potoc-
kich w Złotym Potoku, dwory w Koźminku 
i Dłużewie. Jan Fryderyk Heurich to także 
działacz społeczny. Współtworzył wydział 
architektury na Politechnice Warszawskiej, 
był członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. Pełnił funkcję ministra sztuki  
i kultury w pierwszym rządzie Wincentego 
Witosa (1920–1921).

Przybytek nauki
Anna Klimpel nie cieszyła się długo swoją 
willą. Zmarła w 1913 r., przekazując w te-
stamencie kwotę 5 tys. rubli na potrzeby 
Kolegium Kościelnego zboru Ewangelic-
ko-Augsburskiego. Była to miejska szkoła 
średnia z wykładowym językiem polskim, 

której pomysłodawcą oraz pierwszym dy-
rektorem był Julian Machlejd. Po śmierci Al-
berta Klimpla w 1930 r., zgodnie z jego wolą, 
posiadłość przeszła na własność Kasy im. 
Józefa Mianowskiego, największej i naj-
ważniejszej polskiej organizacji naukowej  
– i od tego czasu pełniła funkcję pensjonatu.  
Bywały tu tak znane osoby jak Maria Dą-
browska, wspominająca pracę w  Annie 
„po osiem do dziewięciu godzin na dzień”. 
Być może rozdziały „Historii filozofii” pi-
sał tu Władysław Tatarkiewicz, języko-
znawca Stanisław Szober gromadził hasła 
do „Słownika ortoepicznego”, zaś Walery 
Goetel pracował nad tworzeniem sozologii 
– nowej gałęzi nauki zajmującej się czynną 
ochroną środowiska.

Powrót do świetności
Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
willa została objęta przymusowym kwa-
terunkiem. Zamieszkiwało ją wiele rodzin 
i niestety postępowała stopniowa dewa-
stacja budynku. W 2012 r. został sprzedany 
w prywatne ręce. Obecny właściciel nadał 
budynkowi drugie, nowe życie. Pieczo-
łowicie i z wielką dbałością przeprowa-
dzono prace remontowe, odtwarzając 
nawet nawiązujące do oryginalnego ogro-
dzenie. Dzisiejsza Anna, tak jak przed wie-
kiem, przyciąga wzrok swoim unikalnym 
pięknem. 

Elżbieta Rydel-Piskorska

Willa Anna dzięki nowemu właścicielowi odzyskała dawny blask,  
fot. A. Piętka

Leopold Klimpel z rodziną 
fot. facebook.com/zabytkikonstancina
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KULTURA • SPORT

Zobacz wyjątkową wystawę
Do 20 marca w Konstancińskim Domu Kultury Hugonówka można oglądać mobilną wystawę „Nad Wisłą, 
na Urzeczu. Tu było żyć trudno, ale się opłacało...”. Prezentuje ona słabo znany mikroregion Urzecza, 
położony po obu stronach Wisły między Czerskiem a Warszawą, którego tradycje są związane z flisakami 
i osadnictwem olęderskim.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie po krótkiej przerwie wznowił zajęcia dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów. Znów można ćwiczyć z instruktorami.

Wiosna to idealny moment do rozpoczęcia pracy nad wymarzoną 
sylwetką. Doskonałą okazją do tego są zajęcia sportowo-re-
kreacyjne w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstan-
cinie-Jeziornie. Wszystkie zostały już wznowione po przerwie 
świąteczno-noworocznej. Na dzieci i młodzież czekają tradycyj-
nie: tenis stołowy, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami atle-
tyki i gimnastyki, trio basket, szachy oraz zajęcia ruchowe dla 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Dorośli pozbędą się 
zbędnych kilogramów, zadbają o zdrowie i poprawią kondycję 
na zajęciach adresowanych specjalnie do nich. Są to: zdrowy 
kręgosłup, wzmocnienie i stabilizacja, body movement, pilates 
i płaski brzuch oraz treningi TBC. Całość dopełniają tenis sto-
łowy, badminton i nordic walking. Jest też specjalna oferta dla 
konstancińskich seniorów. Oni również mają w czym wybierać.  
W grafiku znajdziemy: gimnastykę ciała i umysłu, gyrokine-
sis, rehapilates osteoporozy, zajęcia aktywny senior, zdrowy 
kręgosłup, tai chi, zumba, taniec i oczywiście nordic walking.  
A  to wszystko pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.  
Warto tu nadmienić, że zajęcia dla osób, które ukończyły 60 

Ekspozycja w Hugonówce jest kontynuacją 
wystawy czasowej prezentowanej w Pań-
stwowym Muzeum Etnograficznym w War-
szawie od 21 sierpnia 2020 r. Nie jest to 
jednak taka sama wystawa. Dzięki najnow-
szym badaniom, zdjęciom i filmom zasób 
merytoryczny wystawy został powiększony 
o powiaty znajdujące się na południe od 
Warszawy. Etnografia Urzecza jest przed-
stawiona poprzez pryzmat pamięci jego 
współczesnych mieszkańców oraz zasoby 
archiwalne. Na wystawie pokazano kopie 
damskiego i  męskiego stroju wilanow-
skiego z nadwiślańskiego Urzecza, stano-
wiące jeden z najistotniejszych elementów 
charakteryzujących folklor regionu. To dla 
nas ogromny zaszczyt, że Hugonówka jest 
pierwszym miejscem, w  którym można 
obejrzeć najnowszą mobilną wystawę.  
Na tę wyjątkową ekspozycję składają się, 
m.in., tradycyjne stroje, makieta szkuty 
wiślanej z przełomu XV i XVI wieku, plan-
sze z opisami i ikonografią, zdjęcia archi-
walne i współczesne oraz liczne eksponaty, 

wśród których znajdują się przedmioty 
codziennego użytku oraz najnowsze od-
krycia archeologiczne. Na trzech monito-
rach są prezentowane wywiady wideo ze 
współczesnymi mieszkańcami Urzecza, 
filmy przedstawiające tutejszy folklor oraz 
nadwiślański krajobraz. Można prześle-
dzić również procesy zaniku tradycyjnego 
mikroregionu (do lat 50. XX w.) oraz two-
rzenia jego nowej tożsamości od 2010 r.  
Wystawa cieszy się tak dużym zaintereso-
waniem, że KDK zdecydował się przedłu-
żyć ją do 20 marca. Można ją zwiedzać od 
wtorku do niedzieli w godz. 11.00–18.00. 
Wstęp wolny.  

Grzegorz Traczyk

Ćwicz dla zdrowia i bądź fit na wiosnę

Wystawa czynna jest do 20 marca, 
fot. D. Frąc

O wystawie
Kurator wystawy: Mariusz Raniszewski, Kuratorium Etnograficzne PME;  
Konsultacja naukowa: dr Łukasz Maurycy Stanaszek; Producenci wystawy: Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie;  
Partnerzy wystawy: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Konstanciński Dom 
Kultury Hugonówka

lat i mieszkają w gminie Konstancin-Jeziorna są bezpłatne 
– za okazaniem przy zapisach Konstancińskiej Karty Miesz-
kańca. GOSiR honoruje też kartę Benefit MultiSport Plus.  
Szczegółowe informacje i aktualny grafik zajęć dostępny jest na 
stronie www.gosir-konstancin.pl. 

Gdy na zewnątrz deszcz i plucha, w ośrodku sportu królują latynoskie rytmy, 
a to za sprawą zumby dla seniorów, które prowadzi Iwona Rogalska,  

fot. D. Dworzycka
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Zimowe igrzyska 2018 w Korei Południowej oglądał w telewizji, kibicując Arturowi Nogalowi, klubowemu 
koledze z UKS Zryw Słomczyn. W tym roku konstancinianin Marek Kania sam stanął do walki 
o olimpijski medal i choć go nie zdobył, zapowiada, że nieraz jeszcze o nim usłyszymy.

Marek Kania ma 22 lata. Na co dzień tre-
nuje w warszawskiej Legii i od niedawna 
zaliczany jest do czołowych sprinterów 
w kraju. Przebojem wdarł się do kadry 
olimpijskiej panczenistów, choć jeszcze 
półtora roku temu, jak sam przyznaje, 
chciał skończyć z  łyżwami i skupić się 
na wrotkarstwie, od którego wszystko 
się zaczęło.

Szkolny klub
Łyżwiarz swoje pierwsze sportowe kroki 
stawiał w Uczniowskim Klubie Sporto-
wym Zryw, działającym przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Słomczynie, do której 
uczęszczał. Na początku konstancinia-
nin trenował pod okiem Bożeny Goss, 
a następnie Bartosza Pisarka, obecnego 
prezesa Polskiego Związku Sportów 
Wrotkarskich i legendy jazdy na rolkach 
w Polsce. Pod koniec nauki w gimnazjum 
trafił do sekcji łyżwiarskiej Legii War-
szawa. Jego kariera nabierała tempa. 
– Latem jeździłem na rolkach, a  zimą 
wybierałem łyżwy – przyznaje Marek Ka-
nia. – Na oba sporty poświęcałem mniej 
więcej podobną ilość czasu.
W 2019 r. razem z rodzeństwem – siostrą 
Marią i bratem Mateuszem, którzy również 
uprawiają wrotkarstwo, wyjechał na rok 
do Padwy we Włoszech. Tam regularnie 
trenował na rolkach z Gregorio Duggento, 
wielokrotnym mistrzem świata. Po powro-
cie do Polski w 2020 r. Marek, za namową 
swojego trenera, wziął udział w łyżwiar-
skich mistrzostwach kraju. – Plan był taki, 
że wystartujemy i wrócimy do treningów 
wrotkarskich – wspomina sportowiec. – 
Chciałem już kończyć z łyżwami i skupić 
się tylko na rolkach.
Jednak tamte zawody wiele zmieniły – Ma-
rek Kania zajął siódme miejsce z czasem 
36,96 s, poprawiając przy okazji rekord 
życiowy. Konstancinianin nabrał wiatru 
w żagle. 

Coraz lepsze wyniki
Przełomowy w karierze był sezon 2020/21. 
Sportowiec na dobre zmienił podejście 
do łyżwiarstwa. Z toru na warszawskich  
Stegnach przeniósł się na najlepsze 
obiekty treningowe, a pod okiem trenera 

Ze Słomczyna do Pekinu

Marek Kania, mieszkaniec Konstancina-Jeziorny, właśnie spełnił jedno ze swoich 
sportowych marzeń, na które ciężko pracował, fot. Archiwum rodzinne

Tuomasa Nieminena zaczął doganiać czołowych sprinterów w kraju. W listopadzie ubie-
głego roku w Tomaszowie Mazowieckim zadebiutował w Pucharze Świata, a niedługo 
później w norweskim Stavanger sensacyjnie stanął na podium. – Było to dla mnie duże 
zaskoczenie, ale dodało mi poczucia, że jestem w stanie nawiązywać z rywalami równą 
walkę – wspomina. – To tam uwierzyłem, że mogę pojechać na Zimowe Igrzyska Olim-
pijskie w Pekinie.
Później były jeszcze Stany Zjednoczone oraz Kanada, gdzie w Calgary ustanowił rekord 
życiowy – 34,46 s na 500 metrów. I choć nie uzyskał najlepszych wyników, Markowi Kani 
udało się utrzymać miejsce w czołówce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, dzięki 
czemu wywalczył sobie bilet do Pekinu. Konstancinianin, aby móc dobrze przygotować 
się do kwalifikacji na igrzyska olimpijskie, po drugim roku studiów na Politechnice 
Warszawskiej na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym Ener-
getyki i Lotnictwa, wziął urlop dziekański. Zrezygnował też ze startu we wrotkarskich 
mistrzostwach świata w Kolumbii, choć uczestnictwo w nich było jednym z jego marzeń.  
– Postawiłem wszystko na jedną kartę – przyznaje. – Chciałem mieć czystą głowę. Tak, 
żeby nawet w przypadku niezakwalifikowania się na igrzyska móc spojrzeć w lustro 
i powiedzieć: zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy.

Z orłem po medal
Udało się. Marek Kania 12 lutego w biało-czerwonych barwach i z orłem na piersi 
walczył o olimpijskie złoto w Pekinie, choć mało brakowało, a całe igrzyska spędziłby 
w hotelowym pokoju. Po uzyskaniu na lotnisku pozytywnego wyniku na koronawirusa 
trafił na kwarantannę. Na szczęście po kilku dniach ponowny test był już negatywny 
i sportowiec mógł wrócić do treningów. Kania startował w biegu na 500 metrów.  
Niestety, medalu nie zdobył – zajął 16. miejsce, z którego jest bardzo zadowolony, 
chociaż – jak przyznaje – miał apetyt na znacznie więcej. – Znalazłem się w połowie 
stawki, a różnice były naprawdę niewielkie – do zwycięzcy zabrakło mi tylko 0,6 s,  
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a do medalu 0,4 s – opowiada. – Izola-
cja na pewno wpłynęła na moją postawę 
i  gdyby nie ona, to być może mój wy-
nik byłby jeszcze lepszy. Mimo to jestem 
bardzo szczęśliwy, że mogłem się poka-
zać na igrzyskach, bo sama kwalifikacja 
na tę imprezę to bardzo trudne zadanie.  
To jest spełnienie moich marzeń.
Teraz, gdy jest już po wszystkim, Marek stara 
się korzystać i czerpać z Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich tyle, ile się tylko da, żeby mieć 
jak najlepsze wspomnienia. – To impreza, 
którą ciężko porównać do innych – dodaje. 
– Na każdym kroku czuć tu olimpijską at-
mosferę, wszędzie widać logo igrzysk, koła 
olimpijskie, dookoła kręcą się setki spor-
towców światowego poziomu, na każdym 
kroku są telewizory i ekrany z transmisjami 
z zawodów i dekoracji medalowych. Można 
powiedzieć, że sport unosi się tutaj w po-
wietrzu.

Rolki czy łyżwy?
Marek Kania wciąż uwielbia jazdę na rol-
kach, którą uważa za świetną odskocznię 
od łyżwiarskich treningów. – Gdy byłem 
bardzo zmęczony po powrocie z pucha-
rów świata, polecieliśmy z  siostrą na 
tydzień do Hiszpanii, trochę się wylu-
zować, odpocząć, posiedzieć na plaży, 
ale też pojeździć na rolkach – mówi.  
– Od zawsze lubiłem je bardziej od łyżew 
i  jazda na nich zupełnie mnie nie męczy. 
Nie chce jeszcze kategorycznie wybierać 
– łyżwy czy rolki. Jak przyznaje, póki bę-
dzie taka możliwość i będą efekty, chciałby 
dzielić sezon na zimę i lato, licząc na me-
dale w obu dyscyplinach. A kolejne moż-
liwości ich zdobycia będzie miał już 3 i 4 
marca na mistrzostwach świata w wieloboju 
sprinterskim w norweskim Hamar oraz 12 
i 13 marca w finale Pucharu Świata w ho-
lenderskim  Heerenveen. Przygotowania 
już się zaczęły. – Chcę się zaprezentować 
z jak najlepszej strony – mówi Marek Ka-
nia. – A doświadczenia zdobyte w Pekinie 
na pewno zaprocentują w przyszłości i mam 
nadzieję, że już za 4 lata z jeszcze większą 
świadomością i pewnością siebie znów po-
walczę na kolejnych zimowych igrzyskach,  
tym razem w Mediolanie i Cortina d’Am-
pezzo. 

Nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli 
wybitne wyniki sportowe we współzawod-
nictwie międzynarodowym lub krajowym 
przyznawane są na podstawie złożonych 
do gminy wniosków. Ubiegało się o nie 
33 sportowców. Kandydatury – zgłoszone 
m.in. przez kluby sportowe, stowarzy-
szenia, fundacje, jednostki oświatowe 
i mieszkańców – przeanalizowała komi-
sja powołana przez burmistrza gminy. Jej 
członkowie uznali, że dwie z nich nie speł-
niają kryteriów określonych w regulaminie.  
Ostatecznie zadecydowano o nagrodze-
niu 31 sportowców. Wśród laureatów są 
zawodnicy, którzy osiągnęli sukcesy na 
różnych szczeblach – w  mistrzostwach 
Europy i Polski, rywalizacjach wojewódz-
kich i regionalnych. Wręczenie listów gra-
tulacyjnych odbyło się 20 grudnia w sali 
konferencyjnej konstancińskiego ratusza. 
Najlepszym sportowcom sukcesów gratu-
lowali burmistrz Kazimierz Jańczuk i Agata 
Wilczek, przewodnicząca Rady Miejskiej.  

Są chlubą naszej gminy
Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna przyznał nagrody pieniężne 
za wybitne wyniki w rywalizacji sportowej. 

Nagrodzeni sportowcy
  Łyżwiarstwo szybkie i/lub wrotkarstwo: Matylda Grzanecka (1 miejsce w torowych 
mistrzostwach Polski); Miłosz Grzanecki (1 miejsce w olimpiadzie młodzieży);  
Wiktoria Dąbrowska (1 miejsce w mistrzostwach Europy w Portugalii); Zuzanna Janisz  
(1 miejsce w ulicznych mistrzostwach Polski); Mateusz Dąbrowski (1 miejsce w ogólno-
polskich zawodach dzieci); Marek Kania (2 miejsce w Pucharze Europy w Belgii); 
Mateusz Kania (1 miejsce w torowych mistrzostwach Polski); Maria Kania (2 miejsce 
w torowych mistrzostwach Polski); Artur Nogal (1 miejsce w mistrzostwach Polski); 
Julia Jaroszewicz (2 miejsce w ulicznych mistrzostwach Polski); Olga Grzelka (1 miejsce 
w Pucharze Warszawy i Mazowsza); Aleksandra Królikowska (2 miejsce w mistrzo-
stwach Polski młodzików); Stanisław Królikowski (1 miejsce w ogólnopolskich 
zawodach dzieci); Nina Pułecka (2 miejsce w ogólnopolskich zawodach dzieci);  
Julia Woźniak (1 miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży); Lidia Sałyga (1 
miejsce w pucharze Mokotowa); Łukasz Sałyga (1 miejsce w pucharze Mokotowa).
  Jazda konna (skoki przez przeszkody): Nikola Miłoszewska (1 miejsce w mistrzo-
stwach Warszawy i Mazowsza); Liliana Kostkowska (1 miejsce w Pucharze Polski). 
  Pływanie: Bartosz Linard (1 miejsce w zimowych mistrzostwach Polski); Weronika 
Głowacka (1 miejsce w Pucharze Polski); Ignacy Sienkiewicz (2 miejsce w letnich 
mistrzostwach okręgu warszawsko-mazowieckiego); Zofia Mątewska (3 miejsce 
w otwartych wiosennych mistrzostwach okręgu warszawsko-mazowieckiego); 
Aleksander Bluj (3 miejsce w turnieju „Od Młodzika do Olimpijczyka”); Aleksander 
Plewa (2 miejsce w turnieju o puchar burmistrza dzielnicy Bemowo); Gabriela 
Jasienicka (3 miejsce w turnieju o puchar burmistrza dzielnicy Bemowo). 

 Koszykówka na wózkach: Rafał Tyburowski (3 miejsce w mistrzostwach Polski). 
 Szachy: Jagoda Dzierzgowska (1 miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży
  Piłka siatkowa plażowa: Arkadiusz Kapitan (1 miejsce w mistrzostwach Mazowsza 
juniorów); Bartłomiej Jankowski (1 miejsce w mistrzostwach Mazowsza juniorów). 

 Strzelectwo sportowe: Paweł Skonecki (1 miejsce w mistrzostwach Polski).

Tradycyjnie na zakończenie uroczystości 
na wszystkich gości czekała słodka niespo-
dzianka – tort. Łączna suma przyznanych 
nagród wynosiła blisko 35 tys. zł. 

Jedną z nagrodzonych była Wiktoria Dąbrowska, 
podwójna mistrzyni Europy w jeździe szybkiej  

na wrotkach, fot. C. Puchniarz
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CO? GDZIE? KIEDY?

Klub Historyczny
„Kapitan AK - Barbara Rewkiewicz-Sadowska”
Zapraszamy pasjonatów lokalnych dziejów na spotkania Klubu Historycz-
nego. Tym razem prowadzący Witold Rawski opowie o wybitnej postaci, 
bohaterce, Barbarze Sadowskiej. W zeszłym roku minęła setna rocznica 
jej urodzin i trzydziesta śmierci. Mieszkanka m.in. Klarysewa, w AK działała 
w komórce wywiadowczej „Pralnia”, a następnie „Pralnia II”. Odgrywała 
jedną z kluczowych ról w podziemiu poakowskim – była szefem komórki 
wywiadowczej AK-DSZ-WiN o kryptonimie „Liceum”.
Miejsce: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 15) 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji KDK w dniu wydarzenia od 
godz. 12.00, obowiązuje reżim sanitarny.

Na tropie zaginionej opowieści
Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Trip
Interaktywny spektakl dla dzieci w wieku od 4 lat. W Narodowej 
Bibliotece Bajkowej co roku odbywa się remanent. Trzy wesołe 
mole książkowe sprawdzają stan księgozbioru. Pewnej nocy 
znika bardzo cenna książka... Tak zaczynają się niezwykłe 
przygody, które publiczność przeżyje wraz z bohaterami bajki, 
świetnie się przy tym bawiąc. Spektakl ten propaguje również 
polską literaturę piękną dla dzieci.
Miejsce: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 15)
Bilet: 25 zł – do kupienia w kasie KDK  
oraz na hugonowka.pl, obowiązuje reżim sanitarny.

POLECAMY W MARCU

Aktualny repertuar KDK na stronie 
internetowej hugonowka.pl oraz na 

profilu KDK na Facebooku

Klub Podróżnika 
Spotkanie z Hubertem Odwrotem
Zapraszamy na kolejne spotkanie do Klubu Podróżnika. Tym 
razem jego gościem będzie Hubert Odwrot, dla którego bie-
ganie i podróże od kilkunastu lat są stylem życia. Miniony rok 
był dla niego szczególny – przebiegł kolejne maratony na kilku 
kontynentach, napisał i wydał książkę pt. „Obieganie świata”. 
Nie jest to fachowy podręcznik dla biegaczy. Autor sam mówi  
o niej, że to zapis pewnej przygody, lektura dla tych, którzy 
pragną zwiedzić świat i potrzebują swego rodzaju świadectwa  
i zarazem podbudowy historyczno-geograficznej. Hubert Od-
wrot o swojej wielkiej pasji i miłości do biegania opowie podczas 
spotkania w Hugonówce. 
Miejsce: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 15) 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji KDK w dniu  
wydarzenia od godz. 12.00, obowiązuje reżim sanitarny.

Recital Olgi Bończyk
„Piosenka jest dobra na wszystko”
Zapraszamy do Hugonówki na recital aktorki i wokalistki Olgi Bończyk. – Na pro-
gram koncertu składają się polskie piosenki z lat mojego dzieciństwa – zapowiada 
artystka. Próżno dziś szukać w najnowszej literaturze estradowej tak pięknych 
kompozycji jak te, które powstawały w latach 50., 60. i 70. – Przeboje z minio-
nego stulecia zwyczajnie się nie starzeją, a gdy ich słucham, utwierdzają mnie 
w przekonaniu, że siłą ich sukcesu 
są nadzwyczaj pięknie skompo-
nowane i opatrzone w doskonały 
tekst piosenki. Postanowiłam więc 
przywołać je do życia, pokazać je 
w nowym ujęciu i nowych aran-
żacjach – zachęca Olga Bończyk.  
Muzycznie nad całością czuwa 
Piotr Wrombel – jeden z  naj-
bardziej uznanych pianistów ja-
zzowych, aranżer i  kompozytor. 
Powrót do tych pięknych pio-
senek będzie nie tylko hołdem 
dla dawnych wspaniałych twórców, lecz także stanie się dla publicz-
ności czystą przyjemnością i  powrotem do minionych lat młodości.  
Podczas koncertu będzie można usłyszeć piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej, 

Ireny Santor, Wojciecha Młynarskiego, Reny Rolskiej, Marii Koterbskiej czy 
Skaldów. Zabrzmią m.in. „Złoty pierścionek”, „Tyle słońca w całym 

mieście”, „Ktoś mnie pokochał”, „Gdy mi ciebie zabraknie” oraz 
„Piosenka jest dobra na wszystko”.
Miejsce: KDK Hugonówka (ul. Mostowa 15). 
Bilet: 60 zł – do kupienia w kasie KDK  
oraz na hugonowka.pl, obowiązuje reżim sanitarny.

20 marca,
godz. 16.00

3 marca, 
godz. 19.00 

1 marca, 
godz. 18.00 

11 marca, 
godz. 19.00 
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INFO SMS – BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Zarejestruj się na: 

www.konstancinjeziorna.pl
Otrzymuj bezpłatne informacje  

o wydarzeniach, komunikaty  
oraz ostrzeżenia pogodowe.

Instytucja/uzyskaj pomoc Numer telefonu

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

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

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

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

Konstanciński Dom Kultury  
(ul. Mostowa 15)

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej 
(ul. Warecka 22)

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

Ośrodek Pomocy Społecznej 
(ul. Rycerska 13)

kancelaria: 22 756 34 84, 22 756 34 85,  
e-mail: kancelaria@opskonstancinjeziorna.pl

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

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

Biblioteka Publiczna  
wypożyczalnia główna (ul. Świetlicowa 1): 22 484 25 52; filia Grapa (ul. Sobieskiego 13): 22 484 21 15; 
filia Skolimów (ul. Moniuszki 22B): 22 484 21 71; filia Opacz (Opacz 8): 22 484 21 72; 
filia Słomczyn (ul. Wiślana 83): 22 484 20 04

Starostwo Powiatowe 
w Piasecznie 

22 757 20 51 lub 22 757 20 60; filie i delegatury w Konstancinie-Jeziornie (ul. Piaseczyńska 77): wydział 
architektoniczno-budowlany – 22 484 20 81; wydział komunikacji i transportu – 22 484 20 85 lub 89;
wydział geodezji i katastru – 22 484 20 83; Terenowy Punkt Paszportowy – 22 756 61 95

Awaria oświetlenia ulicznego Eles-Bud Ewa Strusińska (ul. Powstańców nr 4A, lok. 2, 05-230 Kobyłka)
535 481 335 / e-mail: elesbud-konserwacja@wp.pl

Pomoc – uzależnienia, przemoc
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (ul. Rycerska 13, 22 756 34 84–85); 
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (ul. Mirkowska 56,  
22 754 35 35); Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (22 48 42 314)

Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Anny (ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno) 
22 735 41 00, 22 735 41 08
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer (ul. Długa 40/42, 05-510 Konstancin-Jeziorna) 
22 888 29 20, 22 888 29 21

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

Zostaw PIT w gminie Konstancin-Jeziorna!
Rozwój gminy Konstancin-Jeziorna jest możliwy dzięki podatkom płaconym przez jej 

mieszkańców. Za pieniądze z rocznych rozliczeń PIT samorząd może realizować liczne 
inwestycje, np. budowy chodników i dróg czy sieci wodno-kanalizacyjnych. Środki te 
przeznaczane są także na oświatę, edukację, kulturę i sport oraz transport publiczny.

rozwój  
infrastruktury

kultura i sport

edukacja dzieci

Konstancińska Karta Mieszkańca
Mieszkasz i płacisz podatki w gminie Konstancin-Jeziorna? Karta mieszkańca jest dla Ciebie! 

Umożliwia ona korzystanie z szerokiej gamy ulg, rabatów oraz zniżek! 

Szczegóły na: www.konstancinjeziorna.pl

Szczegóły na: www.konstancinjeziorna.pl

Złóż wniosek: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) – pn. 9.00–17.00; wt.–pt. 8.00–16.00.

Konstancińska Karta Mieszkańca to:
  dopłata do okresowych biletów komunikacji miejskiej ZTM 
w ramach programu Warszawa+ (z wyłączeniem 1. strefy);
  darmowa komunikacja liniami lokalnymi L;
  tańsze opłaty za Gminny Żłobek nr 1; 
  zniżki na odpłatne zajęcia i imprezy w Konstancińskim 
Domu Kultury oraz Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji;
  bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów 
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji; 
  rabaty u lokalnych partnerów KKM.

Rozliczając PIT, pamiętaj!  
Mieszkasz w gminie Konstancin-Jeziorna!

  


