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50., 51., 52. i 53. sesja Rady Miejskiej
Trzy w grudniu i jedna w lutym – oto bilans posiedzeń Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna na przestrzeni 
ostatnich trzech miesięcy. Rajcy w tym czasie podjęli ponad 40 uchwał. Kolejna sesja odbędzie się 22 marca.  

Ostatni miesiąc 2022 r. był pracowity dla konstancińskich radnych. 
W grudniu odbyły się aż trzy sesje, w tym dwie nadzwyczajne, pod-
czas których podjętych zostało dwanaście uchwał. Jedną z nich 
była uchwała budżetowa na 2023 r. Oto szczegóły. 

50. sesja

12 grudnia 2022 r. odbyła się 50. sesja Rady Miejskiej, zwołana 
na wniosek Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy Konstancin- 
-Jeziorna. W porządku obrad znalazł się tylko jeden punkt do-
tyczący zmian w budżecie na 2022 r. Ich wprowadzenie było ko-
nieczne, aby Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 
mógł rozpocząć wypłatę świadczeń z tytułu dodatku węglowego 
kolejnym mieszkańcom (uchwała nr 599/VIII/50/2022).

51. sesja

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 21 grudnia 2022 r., radni 
gminy Konstancin-Jeziorna spotkali się na 51. sesji. Najważniejszym 
punktem obrad było głosowanie nad zaprezentowanymi przez 
burmistrza Kazimierza Jańczuka projektami uchwały budżetowej 
gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2022–2028. Zostały one przyjęte jednogłośnie. 
„Za” byli wszyscy obecni na sesji rajcy – 14 osób. Poniżej wykaz 
wszystkich podjętych w tym dniu uchwał. 

Finanse gminy
Radni głosowali nad projektami uchwał w sprawach:

  zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 (uchwała nr 600/
VIII/51/2022);
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin- 
-Jeziorna na lata 2022–2030 (uchwała nr 601/VIII/51/2022);
  ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wy-
datków (uchwała nr 602/VIII/51/2022);
  uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023 
(uchwała nr 603/VIII/51/2022);
  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstan-
cin-Jeziorna na lata 2023–2030 (uchwała nr 604/VIII/51/2022). 

Gospodarka komunalna
Rada Miejska na grudniowej sesji ustaliła jednostkową stawkę 
dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m sześc. 
ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie- 
-Jeziornie na 2023 r. (uchwała nr 606/VIII/51/2022).

Inne sprawy
Rajcy przyjęli także uchwały w sprawach:

  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 
Konstancin-Jeziorna na rok 2023 (uchwała nr 607/VIII/51/2022);
  zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Me-
istera w Słomczynie poprzez utworzenie innej lokalizacji pro-

wadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
dla wychowanków oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas 
1–3 (uchwała nr 608/VIII/51/2022);
  powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do Spraw Polityki 
Senioralnej, zmieniając tym samym uchwałę nr 407/VIII/31/2021 
(uchwała nr 609/VIII/51/2022).

52. sesja

Ostatnia w 2022 r. sesja odbyła się 30 grudnia. Tym razem w po-
rządku nadzwyczajnego posiedzenia, zwołanego na wniosek bur-
mistrza Kazimierza Jańczuka, znalazły się dwa projekty uchwał, 
które zostały przyjęte przez Radę Miejską. Dotyczyły one zmian 
w budżecie na rok 2023 (uchwała nr 610/VIII/52/2022) oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej na lata 2023–2030 (uchwała nr 611/
VIII/52/2022). Dochody gminy zostały zwiększone o środki pozy-
skane z Polskiego Ładu na dofinansowanie przebudowy ul. Pow-
sińskiej w Bielawie oraz o dotację celową na realizację projektów 
w ramach Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Konieczne było także zwiększenie wydatków m.in. na budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w połu-
dniowej części gminy Konstancin-Jeziorna (w związku z koniecz-
nością przeprowadzenia badań archeologicznych w Cieciszewie) 
oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
6 wsi (w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac 
polegających na uzupełnieniu fragmentu wodociągu w Gassach).

53. sesja

Po przerwie świąteczno-noworocznej radni spotkali się 8 lutego. 
W porządku obrad znalazło się aż 30 projektów uchwał. 

Finanse gminy
Rada wyraziła zgodę na zmiany w uchwale budżetowej na rok 
2023 (uchwała nr 612/VIII/53/2023) i Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030 (uchwała 
nr 613/VIII/53/2023) oraz udzielenie pomocy finansowej woje-
wództwu mazowieckiemu (uchwała nr 617/VIII/53/2023). Przyjęta 

Sesje rady miejskiej można oglądać na platformie esesja.tv,
najbliższe posiedzenie zaplanowano na 22 marca o godz. 10.00,  

fot. J. Wołoszyńska-Matysek 
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50., 51., 52. i 53. sesja Rady Miejskiej została także uchwała w sprawie określenia zasad, trybu postępowania 
i sposobu rozliczania dotacji udzielanych spółkom wodnym (uchwała nr 
618/VIII/53/2023).

Oświata i edukacja
Radni przyjęli uchwały w poniższych sprawach: 

  zmiany uchwały nr 34/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodo-
wego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019–2023 i określenia zasad zwrotu wydatków 
poniesionych na świadczenia przyznane w ramach programu (uchwała nr 
614/VIII/53/2023);
  przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Meistera w Słomczynie 
poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla wychowanków oddziału przedszkol-
nego oraz uczniów klas 1–3 (uchwała nr 615/VIII/53/2023);
  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy oblicza-
niu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz 
rodziców (uchwała nr 616/VIII/53/2023).

Gospodarka odpadami
Gospodarki odpadami dotyczyły uchwały w sprawach:

  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-
chomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi opróżniania 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej 
(uchwała nr 619/VIII/53/2023);
  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-
jący się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 620/VIII/53/2023);
  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstan-
cin-Jeziorna (uchwała nr 621/VIII/53/2023);
  ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę 
(uchwała nr 622/VIII/53/2023).

Gospodarka nieruchomościami
Radni dali zielone światło na:

  sprzedaż części nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie-
-Jeziornie przy ul. Leśnej, stanowiących działki ewidencyjne numer: 54  
z  obrębu 03-16 (uchwała nr 623/VIII/53/2023), 55 z  obrębu 03-16 
(uchwała nr 624/VIII/53/2023) i 56 z obrębu 03-16 (uchwała nr 625/
VIII/53/2023);

  nabycie do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa 
własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czar-
nów w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów 

Protokoły sesji oraz uchwały  
dostępne są na:  

bip.konstancinjeziorna.pl  
w zakładce: Rada Miejska/Uchwały.

 
Sesje RM można oglądać  

na platformie eSesja (esesja.tv).  

Wystarczy zeskanować kod QR.

Terminarz sesji Rady Miejskiej w 2023 r.: 
 22 marca    26 kwietnia    24 maja    21 czerwca
 6 września    25 października    20 grudnia

Początek obrad: godz. 10.00. Miejsce: sala posiedzeń Urzędu Miasta  
i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, 1. piętro).

i budynków jako działka numer 133/1 z obrębu 0004 
Czarnów (uchwała nr 626/VIII/53/2023);

  użyczenie części nieruchomości położonej w Kon-
stancinie-Jeziornie przy ul. Jana Sobieskiego 13, 
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/2 z obrębu 
03-12, obejmującej pomieszczenia znajdujące się 
na parterze (uchwała nr 627/VIII/53/2023) oraz 
na pierwszym piętrze (uchwała nr 628/VIII/53/2023) 
budynku willi Gryf wraz z pomieszczeniami piw-
nicznymi;

  sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego po-
łożonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mir-
kowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie na działce 
nr 10/5 z obrębu 02-02 – nr 4 (uchwała nr 629/
VIII/53/2023), nr 4A (uchwała nr 630/VIII/53/2023), 
nr 5 (uchwała nr 631/VIII/53/2023), nr 6 (uchwała nr 
632/VIII/53/2023), nr 7 (uchwała nr 633/VIII/53/2023) 
oraz nr 8 (uchwała nr 634/VIII/53/2023);

  sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 13 
położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. 
Mirkowskiej 38 w Konstancinie-Jeziornie na działce 
ewidencyjnej nr 33/3 z  obrębu 01-06 (uchwała 
nr 635/VIII/53/2023) oraz komunalnego lokalu 
mieszkalnego nr 26 położonego w budynku wie-
lorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 34 w Konstan-
cinie-Jeziornie na działce ewidencyjnej nr 33/2 
z obrębu 01-06 (uchwała nr 636/VIII/53/2023).

Planowanie przestrzenne
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 dla działek o numerach ewidencyjnych 24, 25, 26, 
27/1, 28/1 i  29/1 z  obrębu 03-08 w  Konstancinie- 
-Jeziornie (uchwała nr 638/VIII/53/2023);

 strefy A uzdrowiska i terenów przyległych – etap 1 
– dla działki o nr. ew. 22 z obrębu 03-10 w Konstanci-
nie-Jeziornie (uchwała nr 639/VIII/53/2023);

 oraz przyjęli MPZP dla terenu Klarysew Gawroniec – 
etap 1 (uchwała nr 640/VIII/53/2023). 

Inne sprawy
Ponadto na lutowej sesji Rada Miejska nadała dr Cze-
sławie Gasik, Honorowej Prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Piękna i Zabytków Konstancina, tytuł „Zasłużony 
dla Gminy Konstancin-Jeziorna” (uchwała nr 637/
VIII/53/2023). Zatwierdziła również plan pracy Komisji 
Rewizyjnej na rok 2023 (uchwała nr 641/VIII/53/2023) 
oraz rozpatrzyła dwie petycje – w sprawie zakupu dzia-
łek 3/4, 4/1 i 4/2 (uchwała nr 642/VIII/53/2023) oraz 
utworzenia sieci Aktywności Lokalnej (uchwała nr 
643/VIII/53/2023) – obie zostały odrzucone. 
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Budżet na trudne czasy
Wyważony, odpowiedzialny i dopasowany do trudnych czasów – taki jest budżet gminy Konstancin- 
-Jeziorna na 2023 rok. Radni miejscy przyjęli go jednomyślnie.

Projekt planu finansowego gminy Kon-
stancin-Jeziorna na 2023 r. był tradycyj-
nie przedmiotem posiedzeń wszystkich 
komisji Rady Miejskiej, podczas których 
radni zapoznawali się z głównymi zało-
żeniami budżetu i  formułowali swoje 
wnioski. Zostały one poddane pod gło-
sowanie na 51. sesji, która odbyła się 21 
grudnia. Był wśród nich m.in. dotyczący 
przeznaczenia 900 tys. zł na budowę 
drewnianego pomostu nad rzeką Je-
ziorką w sąsiedztwie Konstancińskiego 
Domu Kultury. Ostatecznie większość 
radnych odrzuciła wniosek i  opowie-
działa się za przeznaczeniem tej kwoty 
na bieżące utrzymanie dróg.

Radni  jednomyślni
Projekty uchwały budżetowej na 2023 r. 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–
2030 uzyskały pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Podobną 
wydali radni miejscy, którzy jednogło-
śnie przyjęli oba dokumenty. „Za” byli 
wszyscy obecni na sesji rajcy – 14 osób. 
– Dziękuję za podjęcie uchwały budżeto-
wej na 2023 rok – powiedział po głosowa-
niu burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Myślę, 
że wspólnie udało nam się wyważyć 
i wybrać najpilniejsze potrzeby naszych 
mieszkańców, które będą realizowane.  
Jednocześnie zapewnił, że gmina będzie 
poszukiwała dodatkowych pieniędzy, by 
zwiększyć w 2023 r. liczbę zadań inwesty-
cyjnych. – Złożyliśmy do marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego trzy wnioski 
o dotacje w łącznej wysokości 10 mln zł 
na różne zadania – przyznał Kazimierz 
Jańczuk. – Jestem przekonany, że do-
staniemy pewne środki, być może nie 
całość, które pozwolą nam na realizację 
inwestycji, w pierwszej kolejności tych 
już rozpoczętych.

Budżet w liczbach
Zakładane w budżecie tegoroczne do-
chody gminy wyniosą 180 444 280 zł, 
w tym bieżące – 163 081 827 zł, co sta-
nowi 90 proc. dochodów ogółem oraz 
majątkowe w kwocie 17 362 453 zł (10 
proc. dochodów ogółem) i pochodzić 
będą głównie z wpływów m.in. z PIT, CIT, 

podatków i opłat lokalnych, sprzedaży 
gminnych nieruchomości, subwencji 
ogólnej oraz realizacji zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zleco-
nych ustawami. Po stronie wydatków 
zaplanowano 224 406 962 zł, w tym bie-
żące – 176 908 647 zł (79 proc. wydatków 
ogółem) i majątkowe – 47 498 315 zł (21 
proc.), z przeznaczeniem m.in. na: 

  oświatę i wychowanie oraz eduka-
cyjną opiekę wychowawczą – 76 404 
759 zł;

  gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska – 38 065 168 zł;

  transport i łączność – 25 041 722 zł;
  administrację publiczną – 22 337 
566 zł;

  pomoc społeczną – 14 576 357 zł;
  rolnictwo i łowiectwo – 12 336 000 zł;
  rodzinę – 8 903 395 zł;
  różne rozliczenia – 6 811 655 zł;
  kulturę i ochronę dziedzictwa naro-
dowego – 6 778 005 zł;

  bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową – 4 229 135 zł;

  kulturę fizyczną – 3 513 236 zł;
  gospodarkę mieszkaniową – 3 425 
280 zł;

  ochronę zdrowia – 1 360 000 zł.

Wydatki inwestycyjne
Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne 
gmina zamierza przeznaczyć ponad 47 
mln zł. Realizowane będą duże przed-
sięwzięcia, ale też mniejsze zadania. Na 
liście znalazły się m.in.: budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w sołec-
twach położonych w południowej części 
gminy, budowa budynku administra-
cyjno-biurowego dla potrzeb Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Konstanci-
nie-Jeziornie, przebudowa ul. Powsiń-
skiej wraz z infrastrukturą, przebudowa 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie, 
przebudowa kanału sanitarnego w ul. 
Bielawskiej czy rozbudowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej w 6 wsiach.

Dotacje i janosikowe
Wydatki budżetu gminy to także dota-
cje celowe i podmiotowe. Najwięcej, bo 
ponad 4 mln zł, trafi w 2023 r. do Kon-
stancińskiego Domu Kultury. Dotacja dla 
Biblioteki Publicznej wynosi 1,6 mln zł, 
a dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
– 350 tys. zł. W budżecie znalazły się też 
pieniądze na pomoc finansową dla sa-
morządu województwa mazowieckiego. 
Konstancin-Jeziorna od lat musi płacić 
„haracz” na rzecz biedniejszych gmin. 
W każdym roku wpłacane są milionowe 
sumy „janosikowego” do budżetu pań-
stwa. W tym roku planowana kwota to 
ponad 5,9 mln zł. Łącznie w latach 2017–
2023 samorząd z tego tytułu wpłacił pra-
wie 61 mln zł.

Deficyt i zadłużenie
Budżet gminy Konstancin-Jeziorna za-
kłada również 43 962 682 zł deficytu, 
który zostanie sfinansowany przycho-
dami pochodzącymi z nadwyżki budże-
towej z  lat ubiegłych (27 874 404 zł), 
pożyczek z Wojewódzkiego oraz Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (9 656 605 zł), ob-
ligacji komunalnych (6 350 000 zł) oraz 
niewykorzystanych środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu 
(81 673 zł). 

 Dochody gminy Konstancin-Jeziorna z tytułu PIT 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (plan) 

Wpływy  
z PIT (w zł) 87 530 196 93 431 726 85 055 970 93 936 114 100 103 133 80 932 481

 Wpłaty gminy do budżetu państwa z tytułu janosikowego  

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (plan) 

Kwota (w zł) 8 292 762 9 087 465 9 624 751 9 989 057 8 620 428 5 990 555
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 Wybrane zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 r.

Nazwa zadania Kwota

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach 
położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (ZW) 7,5 mln zł*

Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej (ZW) 4 mln zł

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (ZW) 3,9 mln zł*

Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (ZW) 750 tys. zł

Drogi publiczne i wewnętrzne

Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (ZW) 7 mln zł*

Przebudowa dróg w Czarnowie (ZW) 800 tys. zł

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa 
północno-zachodniego (ZW) 790 tys. zł

Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (ZW) 385 tys. zł

Budowa ul. Działkowej  w Kierszku 322 tys. zł

Rozbudowa i przebudowa ul. Podlaskiej (ZW) 300 tys. zł

Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (ZW) 300 tys. zł

Budowa ul. Śnieżnej w Słomczynie (ZW) 250 tys. zł

Budowa ul. Grzybowskiej w Parceli (ZW) 250 tys. zł

Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów 200 tys. zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi, w tym zakup działki pod 
budowę strażnicy OSP Słomczyn 2 mln zł

Oświata i wychowanie

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (ZW) 5,4 mln zł

Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach
podstawowych gminy Konstancin-Jeziorna 1,8 mln zł

Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 300 tys. zł

Przebudowa instalacji CO i CWU w Szkole Podstawowej nr 3 (ZW) 100 tys. zł

Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych 
w budynkach gminnych (ZW) 100 tys. zł

Pomoc społeczna

Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 (ZW) 200 tys. zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK  
w Konstancinie-Jeziornie (ZW) 7 mln zł

Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej (ZW) 4 mln zł

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia 
ulicznego (drogowego) 1 mln zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Mirków 500 tys. zł

Budowa domu ludowego w Kawęczynie 300 tys. zł
Objaśnienia:
*)  Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych;
ZW – zadanie wieloletnie.

Renowacja kanalizacji  
w ul. Bielawskiej
Kanalizacja sanitarna w ul. Bielawskiej  
w Konstancinie-Jeziornie zostanie  
uszczelniona. Prace będą prowadzone od 
ronda Armii Krajowej do przepompowni 
ścieków przy ul. Mirkowskiej.
Gmina Konstancin-Jeziorna wyłoniła w po-
stępowaniu przetargowym wykonawcę 
uszczelnienia sieci  kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w ul. Bielawskiej. Dokładnie 
chodzi o renowację 978-metrowego kanału 
na odcinku od ronda Armii Krajowej do prze-
pompowni ścieków przy ul. Mirkowskiej. Jest 
ona konieczna ze względu na nieszczelności 
występujące na łączeniach kręgów betono-
wych – dostają się do niego wody infiltra-
cyjne. O kontrakt ubiegały się trzy firmy. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło szczecińskie 
konsorcjum, w którego skład weszło dwóch 
partnerów – GSG Industria Sp. z o.o. (lider) 
i  Blejkan S.A. 13 stycznia Kazimierz Jań-
czuk,  burmistrz gminy, podpisał umowę 
z  wykonawcą. Kontrakt opiewa na kwotę 
ponad 3,9 mln zł. – Kanał będzie naprawiany 
metodą bezodkrywkową, między studniami 
rewizyjnymi – wyjaśnia Edward Skarżyński, 
dyrektor ZGK. – Prace wykonywane będą 
odcinkami poprzez istniejące włazy znajdu-
jące się w jezdni, dzięki czemu do minimum 
zostaną ograniczone ewentualne utrudnie-
nia w ruchu. Niedługo ruszą roboty, które 
potrwają do połowy grudnia 2023 r.

Nowe energooszczędne 
oświetlenie uliczne
Milion złotych przeznaczy gmina 
Konstancin-Jeziorna na modernizację 
oświetlenia ulicznego. 
Rosnące ceny prądu uderzają w budżety pol-
skich samorządów. Miasta i gminy szukają 
sposobów na ograniczenie zużycia energii 
elektrycznej. Jednym z nich jest m.in. moder-
nizacja oświetlenia ulicznego. W tym kierunku 
podąża gmina Konstancin-Jeziorna, która 
w tegorocznym budżecie zabezpieczyła na ten 
cel milion złotych. W pierwszej kolejności 
planowana jest wymiana prawie 500 lamp 
sodowych na energooszczędne typu LED w la-
tarniach przy ulicach: Piłsudskiego, Prusa, 
Chylickiej, Długiej, Warszawskiej, Wilanow-
skiej i Piaseczyńskiej. W założeniu ma być 
jaśniej, a przede wszystkim dużo oszczędniej. 
Nowe oprawy, przy tym samym natężeniu 
oświetlenia, pozwolą zaoszczędzić około 50 
proc. energii elektrycznej. Niebawem zostanie 
ogłoszone postępowanie przetargowe, które 
wyłoni wykonawcę. W dalszych planach jest 
również modernizacja oświetlenia przy uli-
cach: Wierzejewskiego, Skargi, Strumykowej, 
Jagiellońskiej, Matejki i Batorego.



BIG Konstancin-Jeziorna   nr  1  (60)  20236

PULS GMINY

Szkoła w Słomczynie pięknieje w oczach
Nowe skrzydło Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie robi już wrażenie. Wewnątrz 
budynku trwają prace wykończeniowe.
Od lipca 2022 r. trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Jej nowe dwukon-
dygnacyjne skrzydło wzbudza podziw. Budynek jest już prawie gotowy, obecnie wewnątrz 
prowadzone są intensywne prace wykończeniowe. Robotnicy w pomieszczeniach m.in. kładą 
posadzki z płyt gresowych, malują ściany oraz montują sufity podwieszane i oświetlenie. 
Wszystko idzie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Kiedy tylko warunki atmosferyczne 
pozwolą, wykonawca, firma Zab-Bud z Warszawy, przystąpi do robót związanych z zagospo-
darowaniem terenu. Przy szkole powstanie boisko wielofunkcyjne i plac zabaw dla najmłod-
szych oraz tereny zielone. Dzięki rozbudowie Czwórka zyska sześć nowych sal dydaktycznych, 
trzy zespoły sanitariatów oraz kuchnię ze stołówką. Wszystko ma być gotowe na rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego 2023/2024.

Gminne inwestycje idą do przodu
Trwa przebudowa ul. Powsińskiej w Bielawie, a także budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Cieciszewie i Borowinie. Zadania 
inwestycyjne prowadzone są także w Gassach, a wkrótce ruszą w Łęgu.  
Gmina Konstancin-Jeziorna sukcesywnie realizuje inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Obecnie 
modernizowana jest ul. Powsińska w Bielawie. Powstają tam: nowa jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy indywidualne do posesji oraz 
oświetlenie uliczne. Inwestycję za ponad 9,4 mln zł realizuje warszawska firma Fal-Bruk. Zadanie zostało wsparte z Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Zgodnie z harmonogramem droga powinna być oddana do użytku w październiku 2023 r. Trwają również prace związane z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w kilku sołectwach – Cieciszewie i Borowinie. Realizuje je jeden wykonawca wyłoniony w dwóch 
oddzielnych postępowaniach przetargowych. Jest to konsorcjum firm: Sławomir Dymowski IBF – lider i IBF Budownictwo Sp. z o.o. – partner. 
Koszt inwestycji w Cieciszewie to ponad 9,8 mln zł, a w Borowinie – 2,3 mln zł. Obie inwestycje mają być gotowe na koniec czerwca br. Dzieje 
się też we wsiach nadwiślańskich. W Gassach rozpoczęto rozbudowę kanalizacji i wodociągu, a niebawem prace rozpoczną się także w Łęgu. 
Tu inwestycję realizuje konsorcjum firm: Usługi Transportowe Edward Wilczyński (lider) oraz Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany 
Roman Zwierzchowski (partner). Koszt budowy sieci to 3,7 mln zł. Całość ma być gotowa do grudnia 2023 r. 

Prawie milion na przebudowę dróg
Gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dofinansowanie do przebudowy  
ul. Diamentowej i fragmentu ul. Topazowej w Czarnowie. Wsparcie  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie blisko 984 tys. zł. 
Pod koniec 2022 r. poznaliśmy listę beneficjentów, którym przyznano środki 
finansowe z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do samorządów 
z województwa mazowieckiego – z regionów warszawskiego, radomskiego, 
ostrołęckiego i ciechanowskiego – trafi łącznie ponad 39 mln zł. Pieniądze 
otrzyma także gmina Konstancin-Jeziorna – z przeznaczeniem na przebudowę 
dwóch dróg w Czarnowie. Chodzi o ul. Diamentową oraz ul. Topazową – na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Kamienną do skrzyżowania z ul. Diamentową. 
Dofinansowanie tej inwestycji z RFRD wyniesie 983 820,44 zł. Uroczystość 
podpisania umów z  udziałem Konstantego Radziwiłła, wojewody 
mazowieckiego, odbyła się 22 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie. Inwestycja w Czarnowie została już zakończona. Ul. Diamentowa 
i fragment ul. Topazowej zyskały m.in. nową nawierzchnię, jednostronny 
chodnik oraz nowoczesne oświetlenie ledowe. Wykonawcą robót była firma 
Fal-Bruk z Warszawy, a ich koszt wyniósł ponad 1,9 mln zł. 

Budowa idzie zgodnie z planem
Przy ul. Wareckiej w Konstancinie-Jeziornie 
powstaje nowa siedziba Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. Obecnie finalizowane jest wznoszenie 
żelbetonowej konstrukcji i stopów budynku.

Budowa nowej siedziby ZGK ruszyła w październiku 2022 r. 
Inwestycję realizuje wyłoniona w postępowaniu przetar-
gowym firma Zab-Bud. Prace przy ul. Wareckiej 22  
w Konstancinie-Jeziornie idą pełną parą. W miejscu sta-
rych zabudowań stoją już mury nowego zakładu. Wyko-
nano izolację fundamentów, obecnie kończą się prace 
związane ze wznoszeniem żelbetonowej konstrukcji 
budynku oraz stropów obu kondygnacji. Wewnątrz sta-
wiane są ściany działowe. Całość ma być gotowa w pierw-
szej połowie 2024 r. Nowa siedziba ZGK będzie 
energooszczędnym jednopiętrowym budynkiem o łącz-
nej pow. 770 mkw., z nowoczesną instalacją teleinforma-
tyczną, serwerownią oraz archiwum. Na czas budowy 
część biur ZGK została przeniesiona do zaadaptowanych 
pomieszczeń w ratuszu przy ul. Piaseczyńskiej 77, a także 
do budynku przy ul. Mirkowskiej 39A. 
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Na sportowo, kreatywnie i kulturalnie. Podczas tegorocznych ferii zimowych każdy uczeń znajdzie coś 
dla siebie. Moc atrakcji dla dzieci i młodzieży przygotowały Szkoła Podstawowa nr 2, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Konstanciński Dom Kultury.

Z leczniczych i prozdrowotnych właściwości konstancińskiej tężni 
solankowej można korzystać również zimą. W ferie, czyli od 11 do 26 
lutego, jest ona czynna codziennie w godz. 10.00–16.30.

Konstancińska tężnia solankowa to jedna z największych atrakcji turystycznych 
Mazowsza. Zaliczana jest do najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych obiektów 
leczniczych należących do Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. Wizyta w tym liczą-
cym ponad 40 lat ogromnym inhalatorium jest prawdziwym zastrzykiem energii dla 
naszego organizmu. Powietrze wokół tężni, w wyniku parowania solanki o stężeniu 
minerałów 7,5 proc., tworzy swoisty mikroklimat zbliżony do klimatu, którym możemy 
cieszyć się nad morzem. Minerały w nim zawarte wspomagają odbudowę i regenera-
cję błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Działają także stymulująco na pracę 
układu odpornościowego. Szczególnie istotne dla naszego zdrowia są pierwiastki: jod, 
brom, wapń i magnez. Konstancińska tężnia czynna jest przez cały rok – zimą tylko 
w weekendy. Wyjątek stanowią ferie, które właśnie rozpoczęły się w województwie 
mazowieckim. Od 11 do 26 lutego z leczniczych i prozdrowotnych właściwości tężni 
można korzystać codziennie w godz. 10.00–16.30, o ile pozwolą na to warunki pogo-
dowe i temperatura nie spadnie poniżej -5 st. C. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie: www.uzdrowisko-konstancin.pl. 

13 lutego rozpoczęły się długo wycze-
kiwane ferie zimowe. Dwutygodniowa 
przerwa od zajęć lekcyjnych wcale nie 
musi być nudna. Dzieci i młodzież z gminy 
Konstancin-Jeziorna mogą w tym roku 
skorzystać z bogatej oferty zajęć.

Ferie z Dwójką
Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstancinie-
-Jeziornie organizuje „Zimę w mieście”. 
W półkoloniach uczestniczy 100 uczniów 
(obowiązywały wcześniejsze zapisy). 
W dniach od 13 do 17 lutego na dzieci 
czeka bogaty program zajęć, m.in. warsz-
taty sensoryczne, plastyczne i chemiczne, 
spotkanie ze strażą miejską oraz gry ze-
społowe w hali sportowej. W programie 
znalazł się również bal karnawałowy oraz 
pokaz iluzjonisty. Dwójka zapewnia także 
3 posiłki – drugie śniadanie, obiad i pod-
wieczorek. 

Ferie na sportowo
Z kolei Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Konstancinie-Jeziornie proponuje 
ferie na sportowo. Dzieci i  młodzież 
w wieku 8–14 lat mogą liczyć na sporo 
zimowych atrakcji, w tym naukę popu-

W ferie moc atrakcji dla każdego

Tężnia otwarta codziennie

larnych dyscyplin sportowych, takich jak: 
piłka nożna halowa i ręczna, koszykówka 
3 na 3, siatkówka, tenis stołowy, badmin-
ton czy unihokej. Zajęcia odbywają się 
w hali sportowej przy ul. Żeromskiego 15. 
Zaplanowano też wyjścia na miejskie lo-
dowisko w Parku Zdrojowym. To wszystko 
od 13 do 17 lutego oraz od 20 do 24 lutego 
2023 r. w godz. 10.00–16.00. Uczestnicy są 
pod opieką wykwalifikowanej kadry in-
struktorów. Niestety, nie ma już wolnych 
miejsc. Ponadto w okresie ferii zimowych 
(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–
15.00) dzieci i młodzież z gminy Konstan-
cin-Jeziorna mogą korzystać bezpłatnie 
z miejskiego lodowiska (po okazaniu waż-
nej legitymacji szkolnej). 

Ferie kulturalne
Dla dzieci, które na ferie nie wyjeżdżają 
z  miasta, Konstanciński Dom Kultury 
przygotował specjalny tygodniowy tur-
nus warsztatowy. Potrwa on od 20 do 
24 lutego. Instruktorzy i animatorzy KDK 
przygotowali program pełen niespodzia-
nek, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. 
Będzie okazja do spróbowania swoich sił 
w grafice warsztatowej, tworzeniu rzeźb 

i malarstwie. Zajęcia są skierowane dla 
dzieci w wieku 6–8 lat (warsztaty w godz. 
10.00–11.30) oraz 9–12 lat (warsztaty 
w godz. 12.00–13.30). Uczestnictwo w nich 
jest odpłatne. Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy obowiązywały do 14 lutego. Po-
nadto Hugonówka zaprasza 15 i 22 lutego 
na seanse filmowe – o godz. 10.30 dzieci 
w wieku 5–8 lat, a o godz. 12.30 nieco 
starsze – wieku 8–12 lat. Wstęp wolny. 
Informacje o tytułach filmów dostępne 
są w kasie KDK. 

Szkoła Podstawowa nr 2 podczas ferii 
przygotowała wiele atrakcji, fot. SP nr 2

Ceny biletów  
w okresie zimowym 
(grudzień–marzec):

  Bilet normalny – 13 zł/os.,
  Bilet ulgowy – 8 zł/os.,
  Bilet wycieczkowy – 11 zł/os.,
  Bilet rodzinny (2+1) – 28 zł,
  Bilet rodzinny (2+2) – 34 zł.

Punkt Informacji 
Turystycznej w ferie czynny 
codziennie
Podczas ferii zimowych, od 11 do 26 lu-
tego, Punkt Informacji Turystycznej 
w willi Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42 
jest czynny codziennie (7 dni w tygodniu) 
w godz. 12.00–16.00. Zapraszamy po m.in. 
mapy, przewodniki i foldery promocyjne. 
Kontakt telefoniczny: 22 484 24 47 – tylko 
w godzinach pracy punktu.
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Blisko 240 ton węgla po preferencyjnej cenie zakupili od konstancińskiego samorządu mieszkańcy gminy 
w 2022 r. Sprzedaż taniego opału jest kontynuowana. Wnioski do magistratu można składać do 15 kwietnia.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego przez gospodarstwa domowe 
weszła w  życie w  listopadzie 2022  r. 
Była to odpowiedź na trudną sytuację 
na rynku spowodowaną wprowadze-
niem embargo na rosyjski węgiel. Nowe 
przepisy umożliwiły gminom organizację 
sprzedaży swoim mieszkańcom opału 
za maksymalną cenę 2 tys. zł za jedną 
tonę. W  ustawie określono również li-
mity zakupu węgla. To maksymalnie  
3 tony na gospodarstwo domowe – po 1,5 
tony w 2022 r. i 2023 r. Jednak Minister-
stwo Aktywów Państwowych uelastycz-
niło te zasady. Według obowiązującego 
rozporządzenia każdy, kto nie kupił całej 
dostępnej na 2022 r. puli lub nabył mniej 
niż 1,5 tony, w bieżącym roku może kupić 
odpowiednio więcej.

Długa procedura
Gmina Konstancin-Jeziorna, po wstępnej 
analizie potrzeb mieszkańców i możliwo-
ści organizacji sprzedaży węgla, zade-
klarowała przystąpienie do rządowego 
programu dystrybucji taniego opału.  
2 listopada 2022 r. Minister Aktywów Pań-

Gmina kontynuuje sprzedaż węgla

Miliony na pomoc gospodarstwom domowym
Ponad 4,2 mln zł wypłacił Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie mieszkańcom w ramach trzech 
programów związanych ze złagodzeniem skutków rosnących cen źródeł ogrzewania. Ze wsparcia finansowego 
skorzystało 2439 gospodarstw domowych.

W minionym roku znacząco wzrosły ceny energii elektrycznej, 
gazu oraz żywności dla gospodarstw domowych. Aby złagodzić 
ich skutki rząd wprowadził cztery rodzaje wsparcia finanso-
wego – dodatki: osłonowy, węglowy, grzewczy oraz elektryczny, 
które miały złagodzić ich skutki. W naszej gminie wszystkie te 
świadczenia obsługiwał Ośrodek Pomocy Społecznej w Kon-
stancinie-Jeziornie. 

Dodatek osłonowy i węglowy
Jako pierwszy uruchomiony został dodatek osłonowy. Jego wy-
sokość uzależniona była od kryterium dochodowego. Wnioski 
można było składać od 31 stycznia do 31 października 2022 r. 
W gminie Konstancin-Jeziorna wsparcia udzielono 1 052 gospo-
darstwom domowym, a  łączna kwota wypłaconych świadczeń 
wyniosła ponad 595,7 tys. zł. W przypadku kolejnych form pomocy 
– dodatku węglowego, grzewczego (z tytułu wykorzystania innych 
źródeł ciepła niż węgiel) oraz elektrycznego – nie obowiązywało 

stwowych wskazał sześć podmiotów uprawnionych do sprzedaży samorządom węgla 
na preferencyjnych warunkach. Dla naszej gminy dostawcą została Polska Grupa Gór-
nicza z Katowic oferująca, co istotne, surowiec wydobywany w polskich kopalniach. 
Spółka podjęła prace organizacyjne zmierzające do zorganizowania systemu dystrybucji 
swojego surowca na terenie kraju. Ich efektem było przedłożenie gminie 14 listopada 
2022 r. oferty sprzedaży opału z odbiorem ze składu w Otwocku. 18 listopada 2022 r. 
PGG S.A. przekazała gminie projekt umowy na dostawy orzecha i ekogroszku, która 
została podpisana 22 listopada 2022 r., a już kilka dni później – 25 listopada – gmina 
złożyła pierwsze zamówienie. Równolegle samorząd prowadził negocjacje z Przedsię-

Anna Nowotnik, kierownik Wydziału Spraw Społecznych 
 OPS-u, który obsługiwał dodatki: osłonowy, grzewczy oraz elektryczny, 

 fot. J. Wołoszyńska-Matysek

kryterium dochodowe, natomiast warunkiem otrzymania świad-
czenia był wpis lub zgłoszenie posiadanego źródła ogrzewania 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wę-

Punkt przy ul. Pułaskiego 129 w Konstancinie-Jeziornie wydaje 
 węgiel od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00 oraz w soboty w godz. 9.00–13.00,  

fot. J. Wołoszyńska-Matysek
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biorstwem Handlowo-Usługowym Jacek 
Mroczek, prowadzącym punkt sprzedaży 
węgla przy ul. Pułaskiego 129 w Konstan-
cinie-Jeziornie, na temat warunków prze-
wozu, składowania i sprzedaży węgla dla 
mieszkańców gminy. Zakończyły się one 
6 grudnia 2022 r. podpisaniem umowy.  

Dostawy węgla 
Sukcesywne dostawy węgla rozpoczęły się 
7 grudnia 2022 r. i w sposób ciągły zabez-
pieczały potrzeby mieszkańców. W minio-
nym roku do gminnego punktu sprzedaży 
dostarczono łącznie 282 tony orzecha 
i ekogroszku, z czego konstancinianie za-
kupili 238 ton. Nie było przerw w sprze-
daży węgla spowodowanych jego brakiem. 
Nowy rok rozpoczął się z  zapasem 155 
ton surowca i zamówieniami na 430 ton. 
Zgodnie z ustawą sprzedaż węgla przez 
samorządy będzie prowadzona do końca 
kwietnia 2023 r., tak więc wnioski o jego 
zakup w cenie preferencyjnej wynoszącej 
1910 zł za tonę należy składać do Urzędu 
Miasta i  Gminy Konstancin-Jeziorna 
do 15 kwietnia. Aktualny druk wniosku 
dostępny jest na stronie internetowej:  
www.konstancinjeziorna.pl zakładka: Za-
kup węgla – informacje oraz w kancelarii 
urzędu. Przypominamy, że zakup taniego 
opału przysługuje mieszkańcom gminy 
Konstancin-Jeziorna, którzy spełniają 
kryteria uprawniające do otrzymania 
dodatku węglowego. 

Z roku na rok maleje wysokość gminnej dotacji do wymiany starych 
kopciuchów. W 2023 r. mieszkańcy mogą otrzymać do 10 tys. zł, a w 2024 
już tylko do 5 tys. zł. Dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę ze 
złożeniem wniosku.

Konstanciński samorząd już od kilku lat, 
w ramach gminnego programu, dofinanso-
wuje mieszkańcom wymianę starych pie-
ców węglowych na bardziej ekologiczne 
źródła ciepła, takie jak kotły gazowe, ole-
jowe i elektryczne, a także pompy ciepła. 
Trzeba tylko złożyć wniosek do Urzędu 
Miasta i  Gminy. W  2022 r. na wymianę 
kopciuchów gmina Konstancin-Jeziorna 
przeznaczyła ponad 350 tys. zł. W tym cza-
sie do magistratu wpłynęło 30 wniosków 
(o 14 mniej niż rok wcześniej), z czego sa-
morząd podpisał 29 umów. Ostatecznie 
wypłacono 27 dotacji w łącznej wysokości 
ponad 285,1 tys. zł. 2022 był ostatnim ro-
kiem najwyższego dofinansowania – do 12 
tys. zł. W 2023 r. jego wysokość zmniejszyła 
się do 10 tys. zł, a w 2024 r. będzie wyno-
sić do 5 tys. Dlatego nie warto odkładać 
w nieskończoność modernizacji instala-
cji grzewczej. Tym bardziej że na Mazow-
szu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
uchwały antysmogowej, od 1 stycznia 

Niższa dotacja do wymiany pieca

Liczba wniosków i udzielonych dotacji w latach 2017–2022:
  2017 r. – wpłynęły 24 wnioski, przyznano 15 dotacji na kwotę 49 531,97 zł;
  2018 r. – wpłynęły 22 wnioski, przyznano 15 dotacji na kwotę 48 561,61 zł;
  2019 r. – wpłynęły 33 wnioski, przyznano 29 dotacji na kwotę 84 283,07 zł;
  2020 r. – wpłynęło 25 wniosków, przyznano 15 dotacji na kwotę 72 665,37 zł;
  2021 r. – wpłynęły 44 wnioski, przyznano 35 dotacji na kwotę 188 505,78 zł;
  2022 r. – wpłynęło 30 wniosków, przyznano 27 dotacji na kwotę 285 110,99 zł.

Gminna dotacja obejmuje wymianę pieców 
opalanych na paliwa stałe na piece gazowe, 

olejowe, elektryczne lub pompy ciepła,
fot. Adobe Stock

glowy (nabór wniosków był prowadzony 
do 30 listopada 2022 r.) przyznano 1 026 
gospodarstwom domowym na łączną 
kwotę ponad 3,7 mln zł. 

Grzewczy i elektryczny
Również do końca listopada można było 
ubiegać się o dodatek grzewczy. Tu – w za-
leżności od źródła ciepła – przysługiwało 
jednorazowo: 3 tys. zł (za pelet drzewny lub 
inny rodzaj biomasy), 1 tys. zł (za drewno 
kawałkowe), 500 zł (za skroplony gaz LPG) 
lub 2 tys. zł (za olej opałowy). Świadczenie 
przyznano 361 gospodarstwom, a wyso-
kość wsparcia wyniosła łącznie 532,5 tys. 
zł. Na wypłatę świadczeń czeka jeszcze 
dodatek elektryczny. Mieszkańcy na zło-
żenie wniosku mieli czas od 1 grudnia 
2022 r. do 1 lutego 2023 r. W tym termi-
nie do OPS-u wpłynęło ich 329. Teraz są 
one weryfikowane. Wnioskodawcy mogą 
liczyć od 1 tys. zł do 1,5 tys. zł pomocy – 
w zależności od rocznego zużycia energii 
w gospodarstwie domowym. 

2023 r. jest zakaz używania kotłów poza-
klasowych (niespełniających wymagań dla 
klasy 3, 4 lub 5). Natomiast od 1 stycznia 
2028 r. nie będzie można użytkować kotłów 
klasy 3 lub 4. Kotły klasy 5 mogą być uży-
wane do końca ich żywotności. 

Zamów bezpłatny odbiór elektrośmieci z domu
Koniec problemów z pozbyciem się elektroodpadów. Teraz możesz zamówić 
bezpłatny odbiór dużego sprzętu AGD bezpośrednio z domu. Wystarczy zadzwonić 
lub wypełnić formularz online.

Pozbycie się zużytego lub zepsutego dużego sprzętu AGD – takiego jak lodówka, zmywarka, 
pralka czy kuchenka – stanowi często problem dla osób, które nie dysponują możliwością 
dostarczenia ich do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Mirkowskiej 43C w Konstancinie-Jeziornie. Ale to już przeszłość. Dzięki projektowi 
decydujesz.pl, realizowanemu przez firmę Remondis, można zamówić odbiór wielkoga-
barytowych elektrośmieci bezpośrednio z domu, i to zupełnie za darmo. Pozbywając się 
starej lodówki, zmywarki, pralki, kuchenki czy zamrażalki można oddać także drobny 
sprzęt elektryczny lub elektroniczny, o ile zmieści się we wnętrzu dużego sprzętu. Pozostałe 
elektroodpady (np. telewizory, mikrofalówki, komputery i monitory) odbierane są już 
odpłatnie. Sprzęt zostanie poddany recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Standardowy czas realizacji usługi wynosi do 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. 
Aby skorzystać z usługi wystarczy wypełnić formularz na stronie: decydujesz.pl, zadzwonić 
pod numer telefonu: 32 737 85 87 lub wysłać maila na adres: decydujesz@remondis.pl.  
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.decydujesz.pl.
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Skład Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna drugiej kadencji 
 fot. C. Puchniarz

Powstała Konstancińska 
Grupa Seniorów
Seniorzy zrzeszeni w kole nr 24 
zrezygnowali ze współpracy z Polskim 
Związkiem Emerytów i Rencistów. 

Koło Seniora nr 24 Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Konstancinie- 
-Jeziornie przestało istnieć, a jego człon-
kowie na początku stycznia założyli Kon-
stancińską Grupę Seniorów, która che 
integrować i aktywować osoby starsze 
oraz rencistów. Obecnie grupa liczy 120 
członków, a jej przewodniczącym jest Wi-
told Biernacki, który do tej pory kierował 
kołem nr 24. Seniorzy zapraszają do 
współpracy. Kontaktować się można pod 
nr tel. 503 086 757. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził elektroniczną legitymację 
emeryta i rencisty. Można jej używać na każdym urządzeniu mobilnym, 
korzystając z bezpłatnej aplikacji mObywatel. 

Od stycznia każdy emeryt i rencista zamiast tradycyjnej plastikowej le-
gitymacji otrzymuje tylko jej elektroniczną wersję. Jest ona dostępna na 
urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu, przy użyciu aplikacji mO-
bywatel. Legitymacje, które zostały wydane w ubiegłych latach, są nadal 
aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności. Jednak ich posiadacze 
w aplikacji mObywatel również znajdą elektroniczną wersję swojego do-
kumentu. Uwaga! Emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń 
w 2023 r., a chcieliby otrzymać legitymację w formie karty, muszą złożyć 
wniosek do ZUS-u (na formularzu ERL). mLegitymacja potwierdza, że jej 
posiadacz jest emerytem lub rencistą i może skorzystać z ulg oraz przysłu-
gujących uprawnień, np. zniżek do biletów czy świadczeń zdrowotnych. 

mLegitymacja dla seniorów

Dobiegła końca druga kadencja Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna. Na wybór nowego składu 
będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Ma to związek z uchwaloną 8 lutego przez Sejm nowelizacją 
ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów, która zmienia zasady powoływania takich rad.

Rada seniorów to ciało kolegialne o cha-
rakterze konsultacyjnym, doradczym i ini-
cjatywnym, którego głównym celem jest 
wsparcie samorządu w realizacji zadań 
skierowanych do osób starszych. W gmi-
nie Konstancin-Jeziorna działa od 2017 r. 
Niedawno jej członkowie zakończyli czte-
roletnią kadencję. Radni seniorzy po raz 
ostatni spotkali się 14 lutego. Posiedzenie 
w magistracie było okazją do podsumo-
wania dotychczasowych działań. A trochę 
tego było.

Liczne inicjatywy
Rada aktywnie działała na rzecz stworze-
nia warunków do zwiększenia różnorod-
nych form opieki nad osobami starszymi, 
wzmocnienia ich bezpieczeństwa i aktyw-
ności w przestrzeni publicznej. W tym celu 
z pozytywnym skutkiem wnioskowała m.in. 
o zakup opasek ratujących życie, urucho-
mienie klubu seniora, a także o utworzenie 
dziennego domu seniora. – Nasze działania 
skierowane były zarówno na większą wza-
jemną integrację seniorów, jak i ze wszyst-
kimi mieszkańcami gminy – podsumowuje 
Danuta Błeszyńska, przewodnicząca Rady 
Seniorów pierwszej i drugiej kadencji. – 
Wszystkim, którzy nas wspierali serdecznie 
dziękuję.
Konstancińska rada dołączyła też do 
sieci mazowieckich promotorów polityki 

Seniorzy zakończyli kadencję

senioralnej. Współpracowała z władzami 
gminy, Radą Miejską, jednostkami organi-
zacyjnymi gminy, fundacjami oraz miesz-
kańcami organizując pikniki i spotkania, 
których celem była promocja zdrowia, 
rozwijanie pasji, umacnianie społecznych 
więzi międzypokoleniowych, a także zbie-
ranie funduszy dla potrzebujących. – Pań-
stwa wiedza i życiowe doświadczenie są 
wielką wartością – podkreślił Kazimierz 
Jańczuk na pożegnalnym spotkaniu. – Dzię-
kuję za podejmowane działania na rzecz 
poprawy jakości życia osób starszych, re-
agowanie na ich lokalne potrzeby oraz kre-
owanie pozytywnego wizerunku seniorów 
w społeczeństwie.

Członkowie Rady Seniorów na zakończenie kadencji otrzymali pamiątkowe dyplomy, był też tort, 
fot. C. Puchniarz

Nabór wstrzymany
W związku z zakończeniem drugiej kaden-
cji Rady Seniorów burmistrz na początku 
lutego ogłosił nabór kandydatów na człon-
ków nowej. Niestety, został on wstrzymany. 
Ma to związek z nowelizacją ustaw o samo-
rządzie – gminnym, powiatowym oraz wo-
jewództwa, którą 8 lutego uchwalił Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe regulacje 
wprowadzają bowiem odgórnie ustalone 
zasady powoływania rad seniorów. Prze-
pisy wejdą w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia aktu prawnego w Dzien-
niku Ustaw RP. O dalszych działaniach bę-
dziemy na bieżąco informować na stronie: 
konstancinjeziorna.pl. 
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Seniorzy zakończyli kadencję
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna od połowy stycznia prowadził wysyłkę decyzji o wymiarze 
podatku – od nieruchomości, rolnego i leśnego. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, przesyłki 
polecone mieszkańcom dostarcząją listonosze.

Firma Eles-Bud z Kobyłki przez najbliższe dwa lata będzie odpowiedzialna za całodobową konserwację oraz 
eksploatację oświetlenia drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wystartowały dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertę za całodobową konserwację 
oraz eksploatację oświetlenia drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2023–2024 złożył Eles-Bud z Kobyłki, który świadczył 
tę usługę do tej pory. Wartość nowej umowy, podpisanej 30 grudnia 2022 r., to 395 274 zł. Przypominamy przy okazji, że awarie oświe-
tlenia ulicznego można zgłaszać do firmy Eles-Bud (całodobowo): telefonicznie – 535 481 335 lub 535 970 335 lub mailowo – elesbud-
-konserwacja@wp.pl; do Urzędu Miasta i Gminy: mailowo – drogi@konstancinjeziorna.pl; poprzez stronę gsip.konstancinjeziorna.pl 
zakładka – Zgłoś problem; telefonicznie – 22 484 23 60–65 (w godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 9.00–17.00, wtorek–piątek 
w godz. 8.00–16.00) lub do Straży Miejskiej (całodobowo): telefonicznie – 22 484 24 91 lub 602 291 864. 

Decyzję o wysokości podatku – od nieru-
chomości, rolnego, leśnego czy łącznego 
zobowiązania pieniężnego – mieszkańcy 
gminy Konstancin-Jeziorna otrzymają 
w tym roku, podobnie jak w poprzednich 
latach, za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
Wysyłka rozpoczęła się 13 stycznia, a zakoń-
czyła się 14 lutego. Do doręczenia zostało 
przekazanych 18 478 listów poleconych.

Płatność w ratach
– Decyzje są wydawane corocznie – mówi 
Katarzyna Ignaczak, kierownik Referatu Po-
datków Urzędu Miasta i Gminy. – Wyjątkiem 
są te podatki, dla których wysokość rocz-
nego zobowiązania nie przekracza 9,80 zł, 
czyli równowartości kosztów wysyłki. W ta-
kim przypadku zobowiązanie podatkowe 
nie powstaje. Gdy wysokość podatku prze-
kracza kwotę 100 zł jest on płatny w czte-
rech 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). – Gdy 
termin płatności przypada na sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, poda-
tek należy wpłacić najpóźniej w dniu na-
stępnym – wyjaśnia Katarzyna Ignaczak. 
– W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decy-
zja podatkowa nie zostanie doręczona co 
najmniej na 14 dni przed terminem płat-
ności pierwszej raty, podatek jest płatny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia de-
cyzji ustalającej wysokość zobowiązania 
podatkowego. Przypominamy! Od 2020 r. 
płatności dokonywane są na indywidualny 

Decyzje podatkowe doręczy poczta

Konserwator oświetlenia drogowego bez zmian

numer rachunku bankowego przypisany do 
danej nieruchomości. – Prosimy o zwró-
cenie uwagi na numery rachunków, które 
znajdują się w otrzymanych decyzjach po-
datkowych – dodaje kierownik Referatu 
Podatków magistratu.

Stawki podatkowe 
W 2023 r. w gminie Konstancin-Jeziorna 
obowiązują dotychczasowe stawki podat-
ków od nieruchomości i środków transpor-
towych. Za 1 m kw. powierzchni użytkowej 
właściciele budynków mieszkalnych lub ich 
części płacą 0,61 zł, a związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej 
– 20,33 zł (stawka ta dotyczy także budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na działalność gospodarczą). Bez zmian po-
zostają także stawki podatku od środków 
transportowych. I tak na przykład za sa-
mochód ciężarowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 
zapłacimy 677,60 zł, za ciągnik siodłowy 

o tych samych parametrach – 706,20 zł, 
a za autobus z 22. miejscami lub więcej – 
2 000,90 zł. W tym przypadku podatnicy 
sami składają deklarację do organu po-
datkowego, na którego terenie znajduje się 
miejsce zamieszkania lub siedziba podat-
nika. Dobra wiadomość dotyczy także rolni-
ków, dla których w listopadzie 2022 r. radni 
miejscy przyjęli uchwałę w sprawie obni-
żenia średniej ceny skupu żyta na 2023 r. 
Jest ona podstawą obliczenia podatku 
rolnego. Zgodnie z decyzją rajców rolnicy 
zapłacą 162,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, zaś 
właściciele pozostałych gruntów rolnych 
– 325 zł za 1 ha fizyczny. Niestety, wyższy 
jest podatek leśny, którego wysokość jest 
niezależna od samorządu. W 2023 r. wynosi 
on 71,0996 zł od 1 ha. Jest to równowartość 
pieniężna 0,220 m sześc. drewna, obliczana 
według średniej ceny sprzedaży drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy. 

Decyzje podatkowe zostały wysłane 
listami poleconymi za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru,  
fot.  A. Jarzębska-Isio
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W Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój SA działa Oddział Psychiatryczny dla Dzieci 
i Młodzieży. To tu młodzi ludzie w wieku szkolnym, zmagający się z zaburzeniami psychicznymi, depresją, 
zaburzeniami lękowymi czy ciężkim stresem otrzymują bezpłatną opiekę psychiatryczną i psychologiczną. 

Pobyt w  Szpitalu Rehabilitacyjnym dla 
młodych pacjentów w wieku od 14 do 18 
roku życia jest bezpłatny. Oddział Psychia-
tryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz – dzia-
łający od 2020 r. – Oddział Psychiatryczny 
Dzienny funkcjonują w ramach środków 
pochodzących z Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Udzielane są tu świadczenia 
z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym 
diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. 
Działa tu ponadto Poradnia Zdrowia Psy-
chicznego dla Dzieci i Młodzieży, w ramach 
której realizowane są konsultacje psychia-
tryczne i psychologiczne. 

Dzieci nie przerywają nauki
Pacjenci przyjmowani są w trybie plano-
wym na podstawie skierowania wystawio-
nego przez lekarza psychiatrę, pediatrę czy 
lekarza pierwszego kontaktu. Jednocześnie 
placówka, działając jako szpitalny oddział 
ratunkowy, stanowi punkt pierwszego i do-
celowego wsparcia pacjentów w nagłych 
wypadkach, takich jak chociażby próby 
samobójcze. Co ważne, pacjenci konstan-
cińskiego szpitala nie muszą przerywać 
nauki na czas leczenia. Przy oddziale działa 
bowiem Zespół Szkół Specjalnych, dzięki 
czemu uczniowie mogą w pełni realizo-
wać obowiązki szkolne. Jest to niezwykle 
istotne nie tylko z uwagi na obowiązek na-
uki, ale przede wszystkim pod względem 
pracy nad powrotem do zdrowia i funkcjo-
nowania w społeczeństwie. 

Dzieci i młodzież znajdują tu pomoc 

Troskliwa opieka 
W szpitalu nad młodzieżą czuwa znako-
mity zespół medyczny: lekarze psychia-
trzy, psychoterapeuci, psychologowie oraz 
pielęgniarki. W trakcie pobytu na oddziale 
przeprowadzana jest kompleksowa dia-
gnostyka, a  na jej podstawie powstaje 
program leczenia, zawsze indywidualnie 
dostosowany do pacjenta, co pozwala 
osiągać bardzo dobre wyniki terapeu-
tyczne. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA 
zorganizowało oddział nakładem 3 mln zł. 
Panują tu nowoczesne i komfortowe wa-
runki, doceniane przez młodych pacjentów. 
Pozytywny wpływ na dzieci ma także loka-
lizacja szpitala – cisza, niezmącony spokój, 
otaczające szpital lasy działają bez wątpie-
nia terapeutycznie. Dzieci mogą również 
korzystać z  siłowni, uczestniczą w  tre-
ningach relaksacyjnych, terapii ruchowej, 
w konsultacjach z dietetykiem.

Wsparcie dla rodzin
To, co jeszcze wyróżnia placówkę, to profi-
laktyka i działania uświadamiające rodzi-
ców. Organizowane są dla nich bezpłatne 
warsztaty, konsultacje ze specjalistami, 

sesje z dziećmi, prowadzona jest eduka-
cja prozdrowotna. Prowadzone są tu także 
programy profilaktyczne, mające na celu 
np. zapobieganie i wykrywanie depresji 
u osób w młodym wieku. Oddział Psychia-
tryczny dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu 
Rehabilitacyjnym uruchomiony został 
w odpowiedzi na olbrzymie zapotrzebo-
wanie na tego typu placówki. To miejsce 
szczególne, będące niezwykle istotną czę-
ścią mazowieckiej opieki dla młodzieży. 

Dane kontaktowe
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży 
tel.: 22 484 28 13 lub 667 651 528 (pon.– pt. w godz. 8.00–16.00) 
psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl, www.uzdrowisko-konstancin.pl

Warto wiedzieć
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to 
świadczenia w  zakresie podstawowej 
opieki udzielane od pon. do pt. w godz. 
18.00–8.00 dnia następnego oraz cało-
dobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 
W razie nagłego zachorowania lub na-
głego pogorszenia stanu zdrowia pacjent 
może udać się po pomoc do dowolnego 
punktu nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej, niezależnie od tego, gdzie 
mieszka i  do którego lekarza/pielę-
gniarki złożył swoją deklarację.

Dzieci uczestniczą m.in. w treningach 
relaksacyjnych, fot. Uzdrowisko Konstancin

Nocna i świąteczna pomoc w nowym miejscu 
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie 
zmieniło lokalizację gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 
Od nowego roku pomoc jest udzielana w Szpitalu im. prof. M. Weissa  
przy ul. Wierzejewskiego 12.

W powiecie piaseczyńskim działają dwa punkty, w których świadczona jest nocna i świą-
teczna opieka zdrowotna. Ten w Konstancinie-Jeziornie prowadzi Mazowieckie Centrum 
Rehabilitacji Stocer, jednak od 1 stycznia zmieniła się lokalizacja gabinetów. Zamknięty 
został dotychczasowy w ośrodku przy ul. Długiej 40/42, a od 2 stycznia w razie nagłego 
zachorowania pacjenci mogą zgłaszać się do Szpitala im. prof. M. Weissa przy ul. Wierze-
jewskiego 12 (budynek dawnego ambulatorium chirurgii urazowej). Lokalizacja punktu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Piasecznie pozostała bez zmian. Mieści się on 
w Szpitalu św. Anny przy ul. Mickiewicza 39. 
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Ochotnicza Straż Pożarna ze Skolimowa znalazła się na szczycie ogólnopolskiego rankingu z największą 
liczbą wyjazdów do zdarzeń w 2022 r. Druhowie w ciągu ostatnich 12 miesięcy interweniowali 248 razy. 
Zestawienie dotyczy jednostek znajdujących się poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym.

Gminne OSP miały w 2022 r. mnóstwo 
pracy. Jak wynika z danych Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Piasecznie, spośród jednostek należą-
cych do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego najczęściej interweniowała 
OSP Konstancin-Jeziorna – aż 264 razy. 
Najwięcej akcji – 150 – dotyczyło miej-
scowych zagrożeń (m.in. wypadków, 
kolizji, usuwania skutków wichur i poża-
rów) – 71 wyjazdów. Były też 43 fałszywe 
alarmy. Jeśli chodzi o  jednostki będące 
poza KSRG, najwięcej zgłoszeń miał OSP 
Skolimów. Druhowie uczestniczyli w 248 
akcjach i  tym samym uplasowali się 
na pierwszym miejscu ogólnopolskiego 
rankingu Państwowej Straży Pożarnej 
z największą liczbą wyjazdów do zdarzeń 
w ubiegłym roku.

Pracowity rok
Od początku 2022 r. strażacy ochotnicy 
ze Skolimowa mieli ręce pełne roboty. 
Przez Polskę przechodziły wtedy liczne 
fronty atmosferyczne, które niosły ze 
sobą bardzo silne wiatry. Już pod koniec 
pierwszego kwartału liczba wyjazdów 
przekroczyła sumę wszystkich interwencji 
podjętych w 2021 r. Do akcji wyjeżdżały 
oba samochody, a druhowie podejmowali 
czasem po 20 interwencji dziennie. – Naj-
częściej były to powalone drzewa i zwi-
sające gałęzie, które trzeba było usunąć 
za pomocą pilarki – mówi Łukasz Korytek, 

Oni najczęściej wyjeżdżali do akcji

wiceprezes OSP Skolimów. – W kwietniu 
najczęściej interweniowaliśmy w sprawie 
drzew tarasujących drogi, powalonych 
po obfitych opadach mokrego śniegu.
Rekordowy był dzień, w którym druhowie 
wyjeżdżali do akcji aż 27 razy. Zaczynali 
służbę o godz. 7.00, a kończyli o godz. 1.00. 
Dla wielu z nich remiza stała się drugim 
domem. – Niekiedy nie było czasu nawet 
na zjedzenie obiadu – przyznaje wicepre-
zes. – Musieliśmy zadowolić się batoni-
kiem czy bułką złapaną po drodze.
Wiosną strażacy byli najczęściej wzywani 
do gaszenia płonących traw i nieużytków 
rolnych. Łącznie w 2022 r. druhowie wy-
jeżdżali do 35. pożarów i 175. miejscowych 
zagrożeń. Było też 35 fałszywych alarmów. 

Oprócz tego uczestniczyli również m.in. 
w akcjach charytatywnych, zabezpieczali 
imprezy i odwiedzali placówki oświatowe.

Jedna rodzina
OSP Skolimów powstała 19 sierpnia 
1917 r. Obecnie liczy 35 członków, z czego 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych może 
uczestniczyć 18 osób. Strażacy ochotnicy 
mają rodziny i oczywiście pracę zawo-
dową. Michał jest menedżerem w przy-
chodni, Daniel zakłada i  konserwuje 
klimatyzatory, a Patryk i Jerzy w tym roku 
zdają maturę. Niektórzy prowadzą własną 
działalność gospodarczą. – Dodatkowo 
muszą znaleźć czas na remizę – dodaje 
Justyna Ślusarczyk, prezes OSP Skolimów. 
– Mimo wielu różnic, które między nami 
występują, stanowimy swego rodzaju ro-
dzinę, ponieważ spędzamy ze sobą wiele 
godzin na akcjach i wtedy ważne dla nas 
jest wzajemne zrozumienie i zaufanie.
Przy skolimowskiej jednostce działa rów-
nież Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 
Obecnie należy do niej 13 osób. Na cy-
klicznych zbiórkach, organizowanych raz 
w tygodniu, pod okiem opiekuna poznają 
oni tajniki pracy strażaka, sprzęt pożarni-
czy i zdobywają wiedzę. O wysokim pozio-
mie zaangażowania młodzieży świadczy 
m.in. awans Patryka Wojciechowskiego, 
wychowanka OSP Skolimów, do etapu 
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. 

Liczba wyjazdów OSP  
do zdarzeń w 2022 r.

  OSP w KSRG:
    1. OSP Konstancin-Jeziorna – 264,
    2. OSP Bielawa – 200,
    3. OSP Kawęczynek – 56.

   OSP poza KSRG:
    1. OSP Skolimów – 248,
    2. OSP Słomczyn – 63,
    3. OSP Gassy – 49, 
    4. OSP Opacz – 35,
    5. OSP Czernidła – 26,
    6. OSP Cieciszew – 1.

Na początku 2022 r. strażacy z OSP Skolimów najczęściej 
 wyjeżdżali do zwalonych i połamanych drzew,  fot. OSP Skolimów
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To był jeden z najważniejszych dni w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomczynie. 13 stycznia 
druhowie hucznie przywitali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, o który wytrwale zabiegali. Wspólnie 
ze strażakami świętowała cała lokalna społeczność.

Długo wyczekiwany przez strażaków ochotników ze Słomczyna 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy nareszcie zaparkował w re-
mizie tamtejszej jednostki OSP. Huczne powitanie nowego wozu 
odbyło się 13 stycznia.

Wspólne świętowanie
Strażacy zadbali o każdy element oprawy. Były race, pokaz fajer-
werków, oklaski i wiwaty. Wspólnie z druhami świętowali miesz-
kańcy Słomczyna i samorządowcy, m.in. Michał Prószyński – radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz szef gabinetu poli-
tycznego ministra spraw wewnętrznych i administracji, Kazimierz 
Jańczuk – burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna i jego zastępca 
Dariusz Zieliński oraz Agata Wilczek – przewodnicząca Rady Miej-
skiej. Nie zabrakło też rajców. Na powitanie wozu zjechały rów-
nież jednostki OSP z Konstancina-Jeziorny, Kawęczynka, Gass 
i Czernideł, a także piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. – To ukoronowanie naszych wieloletnich starań oraz 
pracy na rzecz modernizacji wyposażenia jednostki i poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna – przy-
znaje Piotr Śliwka, prezes OSP Słomczyn.

Zbiórka na wóz
Zakup średniego wozu bojowego marki Renault D16 kosztował 
982 770 zł. Sfinansowano go z kilku źródeł – 432 770 zł to wspar-
cie przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a 350 tys. zł pochodzi z bu-
dżetu gminy Konstancin-Jeziorna. Swoją cegiełkę dołożyli także 
powiat piaseczyński (100 tys. zł) oraz samorząd Mazowsza (100 
tys. zł). Nowy nabytek OSP Słomczyn jest obecnie najnowocze-
śniejszym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym w gminie 
Konstancin-Jeziorna. Od poprzednika jest bezpieczniejszy, bar-

W blasku rac przywitali nowy wóz

Nowoczesna łódź dla druhów
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Konstancinie-Jeziornie otrzymała 
nowoczesną łódź ratowniczą. 
Uroczyste przekazanie sprzętu 
druhom odbyło się 24 stycznia.

24 stycznia na terenie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii od-
była się zbiórka, podczas której jednostki 
z  Konstancina-Jeziorny, Baniochy, Cen-
drowic, Czaplina, Czaplinka, Góry Kalwarii, 
Pęcławia i Wojciechowic otrzymali nowy 
sprzęt i wyposażenie. W uroczystości wzięli 
udział m.in.: Piotr Uściński – sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju i Techno-
logii, Michał Prószyński – szef gabinetu po-

litycznego ministra spraw wewnętrznych 
i administracji i  Józef Zalewski – przed-
stawiciel marszałka województwa mazo-
wieckiego. Do OSP Konstancin-Jeziorna 
trafiła łódź ratownicza z wyposażeniem, 
o wartości ok. 100 tys. zł. Sprzęt będzie 
wykorzystywany w sytuacjach ewentual-
nego zagrożenia powodziowego oraz do 
działań ratowniczych na Wiśle. Łódź jest 
aluminiowa, płaskodenna, a więc trudno 
ją uszkodzić, i niezatapialna, ponieważ 
posiada specjalne komory wyporno-
ściowe. OSP Konstancin-Jeziorna otrzy-
mała ją w ramach realizacji pilotażowego 
programu zakupu łodzi ratowniczych dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

z  terenu województwa mazowieckiego. 
Jest on finansowany z  rezerwy celowej 
budżetu państwa. 

Jednorazowo łodzią można  
ewakuować 10 osób, fot. KG PSP

dziej ergonomiczny i spełnia wszystkie wymogi, by w pełni brać 
udział w akcjach ratowniczych. Wóz może pomieścić 4,5 tysiąca 
litrów wody. Jego największymi zaletami są: nowoczesny system 
montażu sprzętu, maszty pneumatyczne, elektryczna wyciągarka 
wizyjna i kamera termowizyjna, a także agregat trójfazowy, który 
w razie awarii energii elektrycznej jest w stanie podtrzymać zasi-
lanie np. w szpitalu. Pojazd został wyposażony także w sprzęt do 
ratownictwa medycznego i drogowego. Stary wóz OSP Słomczyn 
będzie dalej służyć, ale w Czernidłach. 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w Słomczynie hucznie witali  
druhowie z lokalną społecznością i samorządowcy,  

fot. TADO Aviation Photo Wojciech Mazurkiewicz
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Z myślą o mieszkańcach
Konstanciński samorząd dba o poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy i sukcesywnie doposaża 
Ochotnicze Straże Pożarne. W ubiegłym roku na zakup nowoczesnego sprzętu, urządzeń  
i specjalistycznego umundurowania przeznaczono ponad 770 tys. zł. Środki finansowe pozyskują także 
same jednostki.

W  gminie Konstancin-Jeziorna działa 
dziewięć Ochotniczych Straży Pożarnych, 
z czego trzy – Bielawa, Kawęczynek i Kon-
stancin-Jeziorna – przynależą do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Nad bezpieczeństwem mieszkańców 
czuwa wykwalifikowana kadra, która dzięki 
nowoczesnemu sprzętowi jest przygoto-
wana do szybkich i skutecznych akcji. Dużą 
rolę odgrywa tu konstanciński samorząd. 
Gmina każdego roku przeznacza na dopo-
sażenie jednostek setki tysięcy złotych. Nie 
inaczej było w 2022.  

Zakupiony sprzęt
Na sprzęt i  urządzenia ratownicze wy-
datkowano blisko pół miliona złotych. 
Lista zakupów jest długa. Poszczególne 
jednostki wzbogaciły się między innymi  
o: OSP Konstancin-Jeziorna – agregat prą-
dotwórczy i pompę pływającą; OSP Bie-
lawa – pompę pływającą i zanurzeniową, 
miernik wielogazowy; OSP Kawęczynek 
– wytwornice piany i  prądownicę; OSP 
Skolimów – motopompę szlamową i prą-
downicę; OSP Słomczyn – średni samochód 
pożarniczy (wkład gminy), piłę spalinową, 
pompę elektryczną; OSP Gassy – quad ra-
towniczy (wkład gminy), piłę, skafandry; 
OSP Czernidła – detektor gazowy; OSP 
Cieciszew – wentylator oddymiający i OSP 
Opacz – pralkę i suszarkę przemysłową, 
pompę pływającą. Ponadto gmina zakupiła 
dla wszystkich jednostek 77 kompletów 
ubrań strażackich, w tym rękawice i komi-
niarki. Ich koszt to ponad 283,1 tys. zł. Do 
tego wszystkiego dochodzą jeszcze prze-
glądy oraz naprawy serwisowe zabudowy 
pożarniczej, wozów i sprzętu specjalistycz-
nego, a także zakupy bieżące, m.in. węży 
strażackich czy prądownic do podawania 
wody. Z budżetu poszło na to łącznie bli-
sko 285 tys. zł.

Druhowie pozyskują
O  doposażenie jednostek dbają także 
mieszkańcy gminy przeznaczając na ten 
cel środki z funduszu sołeckiego. O nowy 
sprzęt i pieniądze na jego zakup starają 
się również sami druhowie aplikując do 
różnego rodzaju programów, czy to rzą-

dowych, czy prywatnych. I tak na przy-
kład właśnie dzięki takim działaniom OSP 
Bielawa otrzymała od Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych, w ramach programu 
„WzMOCnij Swoje Otoczenie”, 20 tys. zł 
na wyposażenie do namiotu pneuma-
tycznego, a OSP Kawęczynek dzięki pie-
niądzom otrzymanym z Fundacji Polskiego 
Związku Motorowego (1,5 tys. zł) mogła 
kupić sprzęt do zabezpieczenia miejsc 
zdarzenia. Doposażanie jednostek jest 
możliwe także dzięki dofinansowaniom 
pozyskiwanym z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie oraz Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Dzięki takiemu wsparciu OSP 
Bielawa kupiła m.in. prądownice wodne, 
maszt oświetleniowy, pilarkę łańcuchową; 
OSP Kawęczynek – m.in. piłę łańcuchową 
i motopompę, OSP Gassy – ubrania spe-
cjalistyczne, radiotelefony cyfrowe oraz, 
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
quada ratowniczego o wartości 34,5 tys. 
zł, w tym 4,5 tys. zł stanowił wkład własny 
gminy. Ponadto pod koniec ubiegłego roku 
trzy młodzieżowe drużyny pożarnicze, 
działające przy OSP w Konstancinie-Je-
ziornie, Skolimowie i Bielawie, otrzymały 
po 6 tys. zł na zakup umundurowania 
i  sprzętu pomocnego przy szkoleniach 
młodych strażaków. Dotacje pochodzą 
z budżetu państwa. Jednostki OSP wspiera 

także samorząd Mazowsza oraz powiat 
piaseczyński. – Nowy sprzęt znacząco 
przyczyni się do ratowania życia i zdrowia 
społeczności lokalnej, podniesie jakość 
prowadzonych działań ratowniczych oraz 
wpłynie na większe zainteresowanie mło-
dzieży do wstępowania w szeregi naszej 
jednostki – przyznaje Grzegorz Barcikow-
ski, naczelnik OSP Konstancin-Jeziorna, 
która w 2022 r. pozyskała wyposażenie 
o łącznej wartości prawie 90 tys. zł. – To 
wszystko stanowi istotne wsparcie dla 
skutecznego prowadzenia akcji ratowni-
czo-gaśniczych i usuwania skutków miej-
scowych zagrożeń.

Możemy przekazać 1,5 proc.
Każdy z nas może dołożyć małą cegiełkę 
i wesprzeć działalność OSP. Pamiętajmy 
o tym rozliczając się z urzędem skarbo-
wym. W tym roku po raz pierwszy możemy 
przekazać im – jak i innym organizacjom 
pożytku publicznego – 1,5 proc., a  nie 
jak w latach ubiegłych 1 proc. naszego, 
podatku. Wystarczy w zeznaniu wpisać 
numer KRS: 0000116212 (Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych), a w rubryce 
z celem szczegółowym podać nazwę wy-
branej jednostki z gminy Konstancin-Je-
ziorna. Otrzymane pieniądze na pewno 
pomogą strażakom efektywniej nieść ra-
tunek potrzebującym i umożliwią zakup 
nowego sprzętu ratowniczego. 

W ubiegłym roku do gminnych jednostek OSP trafił sprzęt wart łącznie kilka milionów złotych, 
 fot. OSP Gassy
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Taki był 2022 rok

Mieszkańcy wybrali,  
gmina realizuje

O tym, które projekty będą realizowane w 2023 r. zdecydowali sami 
mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna w głosowaniu w pierwszej 
połowie września 2022 r. Wzięło w nim udział ponad 2 tys. osób. 
Tradycyjną formę głosowania – w punkcie stacjonarnym – wy-
brało 1 140 mieszkańców, a przez internet – 931. Oddano łącznie 
3 273 ważne głosy. Do realizacji trafiło osiem projektów, w tym 
trzy inwestycyjno-remontowe oraz pięć z zakresu m.in. kultury, 
rekreacji i edukacji. Ich łączna wartość to ponad 326,3 tys. zł. A już 
dziś serdecznie zachęcamy mieszkańców do udziału w tegorocznej 
edycji. Nabór projektów do edycji 2024 ruszy w maju. Szczegółów 
szukajcie na stronie www.konstancinjeziorna.pl. 

 Zadania do realizacji w 2023 r.

Nazwa projektu Wartość 
 (w zł)

Komórka/
jednostka 
realizująca 

projekt

Projekty inwestycyjno-remontowe
Poprawa bezpieczeństwa przy szko-
łach podstawowych – skrzyżowania 
na wyniesieniu 

57 600

Wydział Dróg 
Gminnych

Zakup i ułożenie kostki brukowej 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Czernidłach

76 875

Poprawa estetyki i doświetlenie  
terenu działki przy ul. Wspólnej 1/3 
w Bielawie

85 000

Projekty pozostałe

Działalność koncertowa Konstanciń-
skiego Chóru Kameralnego 24 985 Konstanciński 

Dom Kultury

Joga – doskonalenie ciała i umysłu 22 436

Gminny  
Ośrodek 
Sportu  
i Rekreacji

Organizacja w okresie wakacji zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla dzieci 
z terenów wiejskich – południowych 
sołectw gminy

25 000

Ćwiczenia w Opaczy 16 500

Badanie czystości wody rzeki Je-
ziorki oraz rzeki Małej na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna

18 000
Wydział 
Ochrony  
Środowiska  
i Rolnictwa

Dane statystyczne świetnie obrazują to, jak zmienia się nasza 
gmina. Niestety, w 2022 r. znów zmalała liczba mieszkańców. 

Coraz mniej mieszkańców
31 grudnia w gminie Konstancin-Jeziorna zameldowanych na po-
byt stały były 22 773 osoby (12 031 kobiet i 10 742 mężczyzn) – to 
o 160 mieszkańców mniej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę 
stanowią osoby w przedziale wiekowym 19–65 lat – 12 862 oraz 
seniorzy – 5 582, w tym kobiety powyżej 60. roku życia – 3 700 oraz 
mężczyźni powyżej 65 lat – 1 882. Uzdrowiskowy klimat sprzyja 
długowieczności. W naszej gminie Konstancin-Jeziorna mieszka 
6 osób, które liczą sobie 100 lat i więcej – 3 kobiety i 3 mężczyzn 
(rekordzista ma 105 lat). Na przeciwnym krańcu statystyk demo-
graficznych są dzieci i młodzież. Na koniec ubiegłego roku w naszej 
gminie zameldowanych było 4 329 mieszkańców w wieku 0–18 lat.

Mniej urodzeń, więcej zgonów
W 2022 r. na świat przyszło 131 nowych mieszkańców – 62 dziew-
czynki i 69 chłopców. To sporo mniej niż w dwóch poprzednich 
latach. W 2021 r. było ich 169, a w 2020 – 185. Rodzice najchętniej 
nadawali swoim pociechom popularne imiona – córkom: Helena, 
Maria lub Laura, a synom – Wojciech, Dawid i Filip. 2022 to również 
bolesne straty. Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował aż 517 aktów 
zgonu. Dla porównania w 2021 r. było ich 323. Optymistyczniej 
prezentują się dane, jeśli chodzi o liczbę nowożeńców. W 2022 r. 
małżeństwa zawarło 185 par (w 2021 r. – 167). Udzielone zostały 133 
śluby cywilne i 52 wyznaniowe. Najwięcej odbyło się ich w okresie 
od czerwca do sierpnia (prawie 50), a najmniej w styczniu i marcu 
(po 5). 23 pary złożyły przysięgę małżeńską poza siedzibą Urzędu 
Stanu Cywilnego (w 2021 r. – 14).  

Inne dane
2022 rok upłynął w dużej mierze pod znakiem wojny w Ukrainie. 
Kilka milionów ludzi szukając schronienia przed rosyjską agresją 
przyjechało do Polski. Od 24 lutego do 31 grudnia konstanciński 
magistrat nadał 2 467 numerów PESEL ze statusem UKR. Naszą 
gminę jako swoje miejsce pobytu tymczasowego wybrało 74 oby-
wateli Ukrainy, a stałego – 4. W 2022 r. wydane zostały także  
2 872 dowody osobiste (w 2021 r. – 1 892), a także ponad 400 
Konstancińskich Kart Mieszkańca (w 2021 r. – 270). 

Skrzyżowania na wyniesieniu, ćwiczenia w Opaczy 
czy badanie czystości wody Jeziorki i Małej – to 
przykładowe zadania, które będą w 2023 r. 
realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego 
Gminy Konstancin-Jeziorna.

Znacznie więcej zgonów niż urodzeń, spadek liczby 
mieszkańców, a Helena i Wojciech popularniejsze od 
Marii i Dawida – taki był 2022 w gminnych statystykach.

W 2022 r. udzielono 133 ślubów cywilnych, 
 fot. A. Piętka

W 2022 r. w ramach Budżetu Partycypacyjnego powstało w Bielawie 
funkcjonalne miejsce spotkań, fot. R. Wojdyr
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Już 27 lutego rusza rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. 
Rodzice na złożenie dokumentów w wybranej placówce będą mieli czas do 28 marca. 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół

Na najmłodszych mieszkańców gminy 
w samorządowych przedszkolach przy-
gotowano łącznie 435 miejsc, z  czego 
75  w Przedszkolu nr 1 „Zielony Zakątek”; 
125 miejsc w Przedszkolu nr 2 „Tęczowe 
Przedszkole”; 100 miejsc w Przedszkolu nr 
3 „Kolorowe Kredki” w Oborach oraz 135 
miejsc w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi „Leśna Chatka”. Rekrutacji 
towarzyszy nabór do oddziałów przed-
szkolnych w  szkołach. O  przyjęcie do 
poważszych placówek mogą się ubiegać 
dzieci z naszej gminy (szczegółowe zasady 
naboru określa uchwała nr 892/7/49/2018 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna). Po-
nadto 1 września swoją przygodę z edu-
kacją rozpoczną siedmiolatki. Także w tym 
przypadku rekrutacja oparta jest na za-
sadach naboru określonych wspomnianą 
uchwałą  nr 892/7/49/2018 Rady Miejskiej. 
Wnioski o przyjęcie, zarówno do przed-
szkoli, jak i do szkół podstawowych będą 
przyjmowane od 27 lutego do 28 marca 

W 2022 r. wynagrodzenie nauczycieli, na wszystkich stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych  
w gminnych szkołach podstawowych, było wyższe od średniego wynagrodzenia określonego w Karcie 
Nauczyciela. Samorząd wypłacił o blisko 5 mln zł więcej niż zagwarantowano to w ustawie.

Konstanciński samorząd prowadzi sześć szkół podstawowych, 
cztery przedszkola i żłobek. Ich działalność jest finansowana po-
przez środki pochodzące głównie z dochodów własnych i budżetu 
państwa – subwencja oświatowa przyznana gminie Konstancin-
-Jeziorna na rok 2022 wyniosła ponad 20,2 mln zł. Na koniec grud-
nia ubiegłego roku łączna liczba etatów nauczycieli w gminnych 
szkołach podstawowych i przedszkolach wyniosła 259,43, w tym:

  od 1 stycznia do 30 kwietnia: nauczyciel stażysta – 9,40 etatu; 
nauczyciel kontraktowy – 48,06 etatu; nauczyciel mianowany 
– 59,62 etatu i nauczyciel dyplomowany – 143,95 etatu.
  od 1 maja do 31 sierpnia: nauczyciel stażysta – 9,23 etatu; 
nauczyciel kontraktowy – 47,22 etatu; nauczyciel mianowany 
– 57,12 etatu i nauczyciel dyplomowany – 143,98 etatu.
  od 1 września do 31 grudnia: nauczyciel początkujący (dawny 
stażysta i kontraktowy) – 54,70 etatu; nauczyciel mianowany 
– 57,95 etatu i nauczyciel dyplomowany – 146,78 etatu.

Obowiązkiem organu prowadzącego jest analiza poniesionych 
w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na pensje na-
uczycieli. Muszą oni osiągnąć średnie wynagrodzenia okre-
ślone Kartą Nauczyciela. W gminie Konstancin-Jeziorna były 
one znacznie wyższe. Samorząd wypłacił o blisko 5 mln zł więcej 

Tak zarabiają nauczyciele w gminie

  Średnie wynagrodzenie brutto konstancińskich 
nauczycieli w 2022 r. w porównaniu do średniego 
wynagrodzenia ustalonego w Karcie Nauczyciela 

Stopnie awansu 
 zawodowego

Wynagrodzenie
wg Karty  

Nauczyciela

Wynagrodzenie 
w gminnych 

szkołach

nauczyciel początkujący 4 432,15 zł 5 573,56 zł

nauczyciel mianowany 5 318,58 zł 6 820,46 zł

nauczyciel dyplomowany 6 795,97 zł 8 270,54 zł

niż gwarantowała to ustawa. W 2022 r. łączne wydatki gminy 
na wynagrodzenia nauczycieli wyniosły 22 969 608,99 zł, w tym: 
początkujących – 3 658 448,58 zł, mianowanych – 4 743 767,16 zł 
i dyplomowanych – 14 567 393,25 zł. Natomiast średnie roczne 
wydatki poniesione na pensje pedagogów określone w Kar-
cie Nauczyciela przedstawiają się następująco: nauczyciele 
początkujący – 2 768 415,92 zł; nauczyciele mianowani – 3 662 
955,67 zł i nauczyciele dyplomowani – 11 652 183,84 zł. Łącznie 
to ponad 18 mln zł. 

2023 r. Podanie listy kandydatów za-
kwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
nastąpi 14 kwietnia. Po pisemnym po-
twierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia 
do wybranej placówki, ostateczne wyniki 
naboru zostaną ogłoszone 21 kwietnia.
Przewidziane jest także postępowanie 
uzupełniające – w przypadku niepełnej 
rekrutacji i wolnych miejsc. Dodatkowe 

postępowanie dla przedszkoli będzie 
prowadzone od 24 kwietnia do 5 maja, 
a dla szkół podstawowych od 16 do 25 
sierpnia – według tego samego trybu 
jak postępowanie główne. Szczegółowe 
wymogi i terminarz rekrutacji dostępny 
jest na stronie internetowej www.kon-
stancinjeziorna.pl. Tam też znajdziemy do 
pobrania druki wniosków. 

Druki wniosków dostępne są w szkołach i przedszkolach, m.in. w „Kolorowych Kredkach” w Oborach,  
których dyrektorem jest Dorota Kamecka, fot. J. Wołoszyńska-Matysek
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Konstanciński magistrat kontynuuje w 2023 roku działalność 
punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste 
Powietrze”. Urzędnicy są dostępni dla mieszkańców gminy 
pięć razy w tygodniu i pomogą m.in. w wypełnieniu wniosku  
o dofinansowanie.
„Czyste Powietrze” to rządowy program re-
alizowany od września 2018 r. Umożliwia on 
pozyskanie dotacji na kompleksową ter-
momodernizację budynków oraz wymianę 
przestarzałych pieców, tzw. kopciuchów, 
na te bardziej ekologiczne, spełniające 
najwyższe normy. Adresowany jest do 
właścicieli i współwłaścicieli domów jed-
norodzinnych lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Nowy nabór wniosków
Nowa edycja programu ruszyła 3 stycznia 
2023 r. Jest sporo zmian. Oto niektóre z nich:

  podniesienie wysokości progów docho-
dowych;
  wyższa kwota dofinansowania, o jakie 
można się ubiegać – nawet do 136,2 tys. zł;
  możliwości rozszerzenia wniosku o ter-
momodernizację domu, jeśli wcześniej 
wniosek dotyczył tylko wymiany pieca;

W urzędzie działa punkt 
programu „Czyste Powietrze” 

  obowiązek przeprowadzenia audytu 
energetycznego budynku, na który 
można otrzymać dotację do 1,2 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat pro-
gramu, warunków otrzymania dotacji 
oraz progów dochodowych dostępne są 
na stronie internetowej: czystepowie-
trze.gov.pl.

Fachowa pomoc
W Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Piase-
czyńskiej 77 działa punkt konsultacyjny, 
który pomaga mieszkańcom gminy Kon-
stancin-Jeziorna w aplikowaniu o środki 
w ramach programu „Czyste Powietrze”. 
Wznowienie jego działalności w 2023 r. 
było możliwe dzięki podpisaniu przez 
samorząd porozumienia z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Od 
nowego roku punkt czynny jest 5 razy 
w  tygodniu: w  poniedziałki w  godz. 

7.00–9.00 i od wtorku do piątku w godz. 
16.00–18.00. Jego pracownicy udzielają 
informacji o programie, a także poma-
gają w wypełnieniu wniosku i jego roz-
liczeniu. W celu zapewnienia sprawnej 
obsługi interesantów prosimy o wcze-
śniejsze uzgodnienie terminu wizyty 
w punkcie – wysyłając wiadomość na 
adres: czystepowietrze@konstancinje-
ziorna.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu 
22 484 23 00 i wybierając nr wew.: 420, 
423, 345 lub 352. 

Ścieki pod kontrolą gminy
Będą systematyczne kontrole dokumentów związanych z pozbywaniem 
się przez mieszkańców gminy nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości. To nowy obowiązek, jaki nakłada na samorządy 
znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ubiegłoroczna nowelizacja zapisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach dotyczy głównie gospodarki 
ściekowej. Zmieniono m.in. definicję nie-
czystości ciekłych. Przed wejściem w ży-
cie nowych przepisów pod tym pojęciem 
kryły się jedynie nieczystości gromadzone 
przejściowo w zbiornikach bezodpływo-
wych (szambach). Od 9 sierpnia 2023 r. 
za nieczystości uznajemy również ścieki 
(osady) gromadzone w osadnikach w in-
stalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Ale to nie jedyne nowości. Ko-
lejną są obowiązkowe kontrole właścicieli 
nieruchomości, jakie będą przeprowa-

Wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
mają służyć uszczelnieniu systemu gospodarki 
ściekowej, fot. Adobe Stock

Pracownicy urzędu udzielają wszelkich 
informacji o programie „Czyste Powietrze”, 

pomagają w wypełnieniu wniosku  
i jego rozliczeniu, fot. UMiG

wych oczyszczalni ścieków z podmiotami 
posiadającymi zezwolenie burmistrza 
w  tym zakresie – przypomina Renata  
Jasik, kierownik Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy. 
– Podczas kontroli właściciel nieruchomo-
ści zobowiązany jest do jej okazania oraz 
przedstawienia dowodów uiszczania opłat 
za te usługi. 
W przypadku właścicieli, którzy nie będą 
mieli takich umów, samorząd zobowią-
zany jest do zorganizowania tzw. usługi 
zastępczej, za którą trzeba będzie za-
płacić – i to słono. – W takim przypadku 
koszt jest kilkukrotnie większy niż na 
wolnym rynku – dodaje Renata Jasik. – 
Należy dodać, że tzw. decyzja zastępcza 
obowiązuje przez rok. 

dzały gminy. Samorządy mają być z nich 
rozliczane. – Mieszkańcy gminy zobowią-
zani są do podpisania umowy w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
lub osadników w instalacjach przydomo-
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Procentowy 
udział  

pięciu frakcji 
 odpadów  

odebranych 
w 2022 r.

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna coraz lepiej segregują śmieci. W 2022 r. z prawie 12,7 tys. ton 
odpadów komunalnych 7,1 tys. ton zostało zebranych selektywnie. To widoczny efekt urzędniczych kontroli.

W 2022 r. systemem odbioru odpadów ko-
munalnych w gminie Konstancin-Jeziorna 
– na podstawie złożonych deklaracji – ob-
jętych było 23 378 mieszkańców, z których 
16 986 mieszkało w zabudowie jednoro-
dzinnej, a 6 397 w wielorodzinnej. Wytwo-
rzyli oni łącznie prawie 12,7 tys. ton śmieci. 
Oznacza to, że statystyczny mieszkaniec 
naszej gminy wyprodukował w ubiegłym 
roku ponad pół tony odpadów.

Mniej zmieszanych
Tym razem, inaczej niż przed rokiem, naj-
większą frakcję stanowiły bioodpady – 4,7 
tys. ton. Na drugim miejscu były odpady 
zmieszane – 4,6 tys. ton, a na trzecim – 
metale i tworzywa sztuczne – 954,7 ton. 
Dla porównania, w 2021 r. były to odpo-
wiednio – 4,3 tys. ton; 5,1 tys. ton i 930,7 
ton. Powyższe dane pokazują, że rośnie 
świadomość społeczna i  mieszkańcy 
naszej gminy z roku na rok coraz lepiej 
segregują śmieci. Duża w tym zasługa sys-
tematycznych kontroli przeprowadzanych 
przez pracowników Referatu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz strażni-
ków miejskich. Odbywały się one od maja 
do listopada 2022 r. i obejmowały m.in. 
sołectwa Ciszyca, Czernidła, Habdzin, Łęg, 
Opacz, Gassy, Piaski, Słomczyn i Turo-
wice, a także Konstancin-Jeziornę, w tym 
wszystkie altany śmietnikowe wspólnot 
mieszkaniowych oraz znaczną część po-
sesji położonych w sektorze pierwszym 
i drugim odbioru odpadów. Były bezpo-
średnie rozmowy z mieszkańcami oraz 
pisemne pouczenia, które – jak widać – 

Więcej segregowanych odpadów

przyniosły efekt. – Ubiegłoroczny wzrost 
masy odpadów zbieranych selektywnie 
to dobra prognoza na przyszłość – mówi 
Agnieszka Sobieraj, kierownik Referatu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
UMiG. – To także motywacja nie tylko dla 
urzędu, aby podejmować dalsze działania 
w zakresie uświadamiania mieszkańców 
o wielkiej wadze i korzyściach płynących 
z  poprawnej segregacji odpadów, ale 
także dla samych mieszkańców. Przecież 
wszystkim nam zależy na tym, aby środo-
wisko, w którym żyjemy było możliwie jak 
najmniej zanieczyszczone.

Oszczędności
Poza tym mniejsza ilość zebranych od-
padów zmieszanych to spore oszczędno-

ści – ta frakcja jest bowiem najdroższa 
w odbiorze i utylizacji. Dla porównania 
cena za odbiór i zagospodarowanie 1 tony 
odpadów zmieszanych w 2022 r. wyno-
siła 1 047,60 zł, a cena metali i tworzyw 
sztucznych – 646,92 zł. W tym roku rów-
nież planowane są urzędnicze kontrole. 
Sprawdzana będzie poprawność segre-
gacji, a  także weryfikowane deklaracje 
śmieciowe pod kątem m.in. liczby osób 
faktycznie zamieszkujących daną nieru-
chomość. Obejmą one zarówno zwykłych 
mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Przy-
pominamy, że osoby prowadzące w gmi-
nie działalność gospodarczą muszą mieć 
podpisaną indywidualną umowę na odbiór 
odpadów komunalnych oraz posiadać fak-
tury za wykonane usługi. 

40,5%
Bioodpady

8,1%
Metale i tworzywa 
sztuczne

4,9%
Szkło

39,4%
Odpady 

zmieszane

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

7,1%
Papier

740,24 836,9 930,73 954,76
572,31631,01

4335,01
4761,41 4625,84

5173,98

Odpady zmieszaneBioodpadyMetale i tworzywa sztucznePapier Szkło

Rok odbioru  
odpadów:

2022

2021



BIG Konstancin-Jeziorna   nr  1  (60)  202320

FUNDUSZ SOŁECKI

Nazwa zadania Kwota 
(w zł) Realizacja

sołectwo Bielawa
Naprawa i utwardzenie (kruszywem, tłuczniem) 
ul. Makowej w Bielawie 10 000,00 DG

Zakup sprzętu ratowniczego – kamery 
termowizyjnej z osprzętem – dla OSP Bielawa 35 000,00 BZK

Prace remontowo-konserwacyjne w świetlicy 
wiejskiej w Bielawie (malowanie sali, kuchni, 
klatki schodowej, sprawdzenie i naprawa 
instalacji elektrycznej) po wymianie ogrzewania 
w budynku

31 799,20 GKL

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

10 000,00 OKZ

Razem: 86 799,20 zł

sołectwo Borowina
Usługi związane z organizacją imprez 
kulturalnych dla mieszkańców Borowiny 6 000,00 OKZ

Zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Zaleśnej 
w Borowinie 22 000,00 DG

Udział mieszkańców sołectwa Borowina 
w spektaklu teatralnym w Konstancińskim 
Domu Kultury

7 000,00 OKZ

Ponad 917 tys. zł wynosi pula tegorocznego funduszu sołeckiego. W 2023 r. pieniądze z budżetu gminy 
przeznaczone zostaną m.in. na liczne warsztaty i wydarzenia kulturalno-sportowe oraz doposażenie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych i placów sołeckich. 

Po raz trzynasty inicjatywy mieszkań-
ców wsi zostaną zrealizowane z budżetu 
gminy w ramach funduszu sołeckiego. 
Na jego wysokość w danym sołectwie 
ma wpływ liczba mieszkańców zamel-
dowanych na pobyt stały i  czasowy 
pomnożona przez kwotę bazową okre-
ślaną przez gminę na jedną osobę. 
W minionym roku – w każdym z 23 so-
łectw gminy Konstancin-Jeziorna – od-
były się zebrania wiejskie, na których 
mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły. 
Te, które zyskały największe poparcie, 
teraz będą realizowane przez poszcze-
gólne wydziały lub biura Urzędu Miasta 
i Gminy oraz jednostki podległe gminie.  
Największą pulę środków do rozdyspo-
nowania ma tradycyjnie Bielawa – po-
nad 86 tys. zł, a najmniej Kępa Oborska 
– ponad 22,7 tys. zł. Razem na zadania 
23 sołectw gmina przeznaczy 917 293,72 
zł. Podobnie jak w  latach ubiegłych, 
pieniądze te wykorzystane zostaną na 

Mieszkańcy sołectw decydują

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic 
przystanku autobusowego w Borowinie 1 108,47 GKL

Razem: 36 108,47 zł
sołectwo Cieciszew

Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, 
sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych  
– zakupy materiałów

7 000,00 OKZ

Doposażenie OSP Cieciszew 6 000,00 BZK

Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych 
– plakatów, kalendarzy, banerów 5 000,00 PWZ

Zakup materiałów do poprawy estetyki 
i modernizacji świetlicy oraz ryneczku 
– oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, 
wieszaki na ubrania, klimatyzator oraz 
modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej, 
donice na kwiaty ozdobne, nowe nasadzenia 
krzewów

8 052,05 GKL

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  
i koszy, czyszczenie kamienia pamiątkowego 
z napisem Cieciszew

12 000,00 GKL

Zakup flag na maszt na ryneczku 
w Cieciszewie 400,00 DG

Razem: 38 452,05 zł

 Zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

organizację warsztatów i wydarzeń kul-
turalno-sportowych dla mieszkańców 
poszczególnych wsi oraz utrzymanie, 

modernizację i doposażenie placów za-
baw, a  także jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych.  

W 2022 r. Obory całość swojego funduszu sołeckiego przeznaczyły na organizację zajęć 
kulturalno-sportowych – w tym roku będzie tak samo, fot. A. Welenc
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Nazwa zadania Kwota  
(w zł) Realizacja

sołectwo Ciszyca
Naprawa i konserwacja elementów 
wyposażenia placu sołeckiego w Ciszycy 18 000,00 GKL

Zakup materiałów do organizacji imprez 
kulturalno-oświatowych w Ciszycy 3 874,11 OKZ

Zakup usług do organizacji imprez 
kulturalnych, oświatowych i sportowych dla 
mieszkańców

5 000,00 OKZ

Utrzymanie porządku i czystości na placu 
sołeckim w Ciszycy 4 200,00 GKL

Razem: 31 074,11 zł

sołectwo Czarnów

Naprawa istniejących piłkochwytów na placu 
sołeckim 8 000,00 GOSiR

Zakup kory, ziemi ogrodniczej oraz nawozów 
i narzędzi ogrodniczych na plac w Czarnowie 7 000,00 GKL

Usługi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz 
nowych nasadzeń na placu sołeckim 
w Czarnowie

12 000,00 GOSiR

Prace porządkowe na placu sołeckim 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. 7 000,00 GOSiR

Modernizacja systemu nawodnienia na placu 
sołeckim 2 000,00 GKL

Zakup zieleni niskiej na plac sołecki 
w Czarnowie 5 000,00 GKL

Zakup wraz z montażem urządzeń sportowych 
(fitness) oraz zabawek plenerowych dla dzieci 
na placu sołeckim

23 000,00 GOSiR

Wykonanie koszulek sportowych z nadrukiem 2 000,00 GOSiR

Organizacja imprez kulturalnych dla 
mieszkańców sołectwa Czarnów 8 213,32 OKZ

Razem: 74 213,32 zł
sołectwo Czernidła

Zakup materiałów i usług do organizacji imprez 
kulturalno-oświatowych (Dzień Dziecka, 
pożegnanie lata, wigilia, święto ziemniaka, 
Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn itp.)

15 824,93  OKZ 

Udział mieszkańców (dzieci i dorosłych) 
w spektaklach teatralnych 5 000,00 OKZ

Współzakup z sołectwem Łęg kompletnego 
aparatu powietrznego Fenzy X Pro z maską 
i butlą stalową dla OSP Czernidła

3 000,00 BZK

Zakup kosiarki spalinowej wraz z zapasem 
paliwa i oleju 2 900,00 GKL

Zakup telewizora i innych sprzętów do sali/
świetlicy oraz grilla ogniskowego (ruszt 
z paleniskiem)

2 700,00 GKL

Razem: 29 424,93 zł
sołectwo Dębówka

Zakup zmywarki do naczyń i innych artykułów 
w zakresie wyposażenia kuchni i obiektu 
świetlicy wiejskiej w Dębówce

8 000,00  GKL 

Zakup drewnianych mebli do altany – 2 stoły i 4 
ławki z oparciem 5 000,00  GKL 

Zakup 10 ton ziemi czarnej do wyrównania 
nawierzchni na placu zabaw dla dzieci 
(z uwzględnieniem prac wyrównawczych)

2 000,00  GKL 

Zakup usług – prac ogrodniczych – na terenie 
działki obiektu świetlicy w zakresie koszenia 
trawnika i pielęgnacji roślin

3 000,00  GKL 

Udział mieszkańców Dębówki w odbiorze 
spektakli teatralnych i innych organizowanych 
przez Konstanciński Dom Kultury

8 000,00  OKZ 

Organizacja imprez dla dzieci i zakup 
artykułów – Dzień Dziecka, mikołajki 
(teatrzyk), Dzień Seniora

4 000,00  OKZ 

Doposażenie OSP w Słomczynie w zakresie 
umundurowania i indywidualnego 
wyposażenia strażaków – wspólnie 
z sołectwami Turowice i Słomczyn

2 115,70  BZK 

Razem: 32 115,70 zł
sołectwo Gassy

Doposażenie OSP w Gassach 14 000,00 BZK

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

11 872,48 OKZ

Warsztaty kulinarne w Gassach 6 000,00 OKZ

Utrzymanie porządku na placu zabaw  
w Gassach 2 500,00 GOSiR

Razem: 34 372,48 zł
sołectwo Habdzin

Remont odcinka drogi gminnej na granicy 
Habdzina i Łęgu 48 000,00 DG

Zakup odkurzacza do Domu Sołeckiego 
w Habdzinie 1 200,00 GKL

Usługa prac porządkowych wokół Domu 
Sołeckiego w Habdzinie – malowanie koszy 
na śmieci i ławek, przełożenie 3 m kostki 
brukowej, czyszczenie rynien

1 500,00 GKL

Zakup środków i drobnego sprzętu do 
sprzątania Domu Sołeckiego 1 032,32 GKL

Razem: 51 732,32 zł

sołectwo Kawęczyn

Oświetlenie solarne uliczne w sołectwie 
Kawęczyn 25 215,15 DG

Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni 
rodziny” 10 000,00 OKZ

Zakup usług – pielęgnacja zieleni na działce 
sołeckiej w Kawęczynie 10 000,00 GKL

Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci 
w wieku 0–15 lat mieszkańców Kawęczyna 
oraz zakup nagród na konkursy, które będą 
przeprowadzane podczas imprezy

4 000,00 OKZ

Razem: 49 215,15 zł

sołectwo Kawęczynek

Zakup usługi naprawy tablicy ogłoszeniowej 500,00 GKL

Zakup koszy śmietnikowych 2 000,00 GKL

Zakup donic na kwiaty 1 000,00 GKL

Zakup kwiatów na nasady do donic 500,00 GKL
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sołectwo Kępa Oborska
Kontynuowanie modernizacji oświetlenia 
sołectwa Kępa Oborska 22 741,39 DG

Razem: 22 741,39 zł
sołectwo Kępa Okrzewska

Zakup materiałów i usług do organizacji 
imprez kulturalnych, oświatowych, 
sportowych, edukacyjnych, warsztatów dla 
sołectwa Kępa Okrzewska

16 000,00  OKZ 

Zajęcia sportowo-zdrowotne typu – 
gimnastyka zdrowy kręgosłup, zumba, 
fitness

4 000,00 GOSiR

Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej 4 000,00 GOSiR

Udział mieszkańców sołectwa Kępa 
Okrzewska w imprezach kulturalnych, 
spektaklach w Konstancińskim Domu 
Kultury

5 000,00 OKZ

Uzupełnienie wyposażenia świetlicy w Kępie 
Okrzewskiej 2 074,11 GKL

Razem: 31 074,11 zł

sołectwo Kierszek
Remont nawierzchni ul. Olechowskiej w Kier-
szku, obręb 00-13, na działkach 35/1, 37, 40/4, 
41/20, 41/21, 41/3, 41/4

34 546,08 DG

Razem: 34 546,08 zł

sołectwo Łęg
Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła (np. 
aparatu napowietrznego) 3 000,00 BZK

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu 3 604,85 GKL
Zakup materiałów na organizację imprez 
kulturalno-oświatowych dla mieszkańców 
sołectwa Łęg

8 000,00 OKZ

Zakup biletów na spektakle kulturalne 
w Konstancińskim Domu Kultury 3 000,00 OKZ

Zakup i montaż sprzętu fitness (siłowni) na 
terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej 
w Łęgu oraz doposażenie świetlicy 
w niezbędny sprzęt sportowy

10 000,00 GOSiR

Zakup materiałów i usług do organizacji 
imprez kulturalno-oświatowych dla 
mieszkańców Kawęczynka (Dzień Dziecka, 
pieczenie ziemniaka, zabawa mikołajkowa)

14 000,00 OKZ

Zakup elementów stroju ludowego dla 
zespołu ludowego Jarzębina Czerwona 
w Kawęczynku

1 500,00 OKZ

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

Zakup usługi pralni – pranie obrusów 
będących na wyposażeniu świetlicy wiejskiej 400,00 GKL

Udział mieszkańców sołectwa Kawęczynek 
w spektaklu teatralnym Konstancińskiego 
Domu Kultury

5 000,00 OKZ

Zakup usługi organizacji warsztatów 
kulinarnych dla Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kawęczynku

3 930,89 OKZ

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
w Kawęczynku 4 000,00 BZK

Razem: 33 330,89 zł

Zakup usług na organizację imprez 
kulturalno-oświatowych dla mieszkańców 
sołectwa Łęg

4 500,00 OKZ

Koszenie trawy i sprzątanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w Łęgu 6 000,00 GKL

Razem: 38 104,85 zł

sołectwo Obory

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

50 898,68  OKZ 

Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci 
i młodzieży, np. plastyka, zajęcia taneczne, 
gimnastyka – zakup usług

5 000,00  GOSiR 

Razem: 55 898,68 zł

sołectwo Obórki

Doświetlenie dojazdu do mostu na rzece 
Jeziorce w Obórkach 25 952,96 DG

Razem: 25 952,96 zł

sołectwo Okrzeszyn

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

10 000,00 OKZ

Koszenie placu zabaw w Okrzeszynie 4 000,00 GOSiR

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

14 678,00 OKZ

Zajęcia sportowo-fitness – zdrowy 
kręgosłup, pilates, zumba 5 000,00 GOSiR

Razem: 33 678,00 zł

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

Zakup nowego sprzętu do OSP Opacz (piły, 
prądownicy, smoka ssawnego, butów, 
sygnalizatora LED, zabudowy przyczepki 
pompowej)

35 000,00 BZK

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych 
dla mieszkańców Opaczy – zakup usług 8 666,32 OKZ

Razem: 52 166,32 zł

sołectwo Parcela

Projekt oświetlenia drogowego w Parceli 15 000,00 DG

Montaż piłkochwytów na placu zabaw 
w Parceli 15 000,00 GOSiR

Zakup materiałów i usług do organizacji 
imprez kulturalno-sportowych i warsztatów 
dla dzieci

10 000,00 OKZ

Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu 
sołeckim w Parceli 8 965,00 GOSiR

Zakup materiałów do pielęgnacji roślin 
i urządzeń na placu sołeckim w Parceli 2 500,00 GKL

Doposażenie domku i placu sołeckiego – zakup 
materiałów 4 780,70 GKL

Razem: 56 245,70 zł



nr 1  (60)  2023  BIG Konstancin-Jeziorna  23

FUNDUSZ SOŁECKI

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

sołectwo Piaski

Doposażenie jednostki OSP Cieciszew 4 000,00 BZK

Organizacja konkursu mikołajkowo- 
-choinkowego dla mieszkańców sołectwa 
Piaski – zakup materiałów

3 427,00 OKZ

Zakup i montaż huśtawki w Piaskach 7 746,00 GOSiR

Utrzymanie placu zabaw w Piaskach 
(koszenie i porządkowanie) 12 082,00 GOSiR

Razem: 27 255,00 zł

sołectwo Słomczyn

Zakup/wymiana modułu zabawowego 
z montażem na placu zabaw w Słomczynie 15 000,00 GOSiR

Utrzymanie placu zabaw w Słomczynie 15 000,00 GOSiR

Organizacja imprez kulturalnych, 
oświatowych, sportowych i warsztatów 
tematycznych dla mieszkańców sołectwa 
Słomczyn

10 000,00 OKZ

Doposażenie jednostki OSP w Słomczynie – 
zakup drona do akcji ratowniczo-gaśniczych 
(zadanie wspólne z sołectwem Turowice)

16 419,48 BZK

Razem: 56 419,48 zł

Z początkiem roku wzrosły opłaty za odholowanie przez straż miejską lub policję pojazdu – samochodu, 
roweru czy hulajnogi. Od 1 stycznia więcej płacimy też za przechowywanie go na parkingu strzeżonym. 
Nowe stawki są wyższe od kilku do nawet kilkuset złotych.

Nowy rok przyniósł podwyżkę stawek za odholowanie przez 
straż miejską lub policję pojazdu – m.in. samochodu, roweru czy 
hulajnogi – na parking strzeżony. I tak w powiecie piaseczyń-
skim od 1 stycznia 2023 r. m.in. więcej o 100 zł płacą właściciele 
aut osobowych (wzrost z 500 zł na 600 zł), o 40 zł motocykli 
(wzrost z 240 zł na 280 zł), a także o 20 zł motorowerów (było 
120 zł, jest 140 zł). Wzrosły też opłaty za przechowywanie ta-
kiego pojazdu na parkingu strzeżonym. Teraz za dobę trzeba 
zapłacić np. 50 zł – za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t lub 25 zł – za rower lub motorower. Warto przypomnieć, 
że zgodnie z przepisami nasz pojazd może zostać odholowany, 
jeśli stoi w miejscu zabronionym (utrudnia ruch lub stwarza 
niebezpieczeństwo); nie posiada aktualnej polisy OC; stoi bez 
uprawnień na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełno-
sprawnością lub jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza 

Droższe odholowanie pojazdu

Do stawek za odholowanie i przechowywanie pojazdu trzeba doliczyć także 
mandat za nieprawidłowe parkowanie, fot. Adobe Stock

Jak odzyskać pojazd?
Aby odzyskać pojazd, który został usunięty z drogi i odholowany na parking, należy:

 ⦁ dokonać opłaty w kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie (także kartą płatniczą lub kredytową) albo na 
rachunek bankowy nr 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963;

 ⦁ z potwierdzeniem płatności zgłosić się do podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (policja, straż miejska, osoba do-
wodząca akcją ratowniczą) w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu;

 ⦁ z potwierdzeniem płatności oraz zezwoleniem na odbiór pojazdu zgłosić się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Po-
wiatowego w Piasecznie (pok. nr 21, 2. piętro, osoba odpowiedzialna – Arkadiusz Szewczyk, tel. 22 736 48 70 wew. 483, e-mail:  
a.szewczyk@piaseczno.pl).

sołectwo Turowice
Zakup materiałów do nasadzeń, pielęgnacji 
i urządzeń do pielęgnacji (rośliny, nawozy, 
ziemia, urządzenia)

2 000,00  GKL 

Zakup materiałów i usług do organizacji 
imprez kulturalno-oświatowych, 
warsztatów kulinarnych i artystycznych dla 
mieszkańców sołectwa Turowice

26 104,85  OKZ 

Doposażenie OSP w Słomczynie – zakup 
drona ratowniczego (zadanie wspólne 
z sołectwem Słomczyn)

2 000,00  BZK 

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

Razem: 38 104,85 zł

wymagania ochrony środowiska. Na parking mogą również trafić 
pojazdy, które utrudniają akcję ratowniczą oraz te, których stan 
wskazuje na fakt, że są one nieużywane. 
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 Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2023 r.

Lp. Klub sportowy Nazwa projektu Dotacja 
(w zł)

1. MUKS Kosa 
Konstancin

Piłka nożna – szkolenie, organizacja i udział w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej drużyny seniorów MUKS Kosa Konstancin 20 200

Piłka nożna – szkolenia, uczestnictwo, organizacja i udział w rozgrywkach MZPN, turniejach 
i obozach sportowych wszystkich grup dzieci i młodzieży MUKS Kosa Konstancin 62 450

2.
UKKK IPPON 
Konstancin- 
-Jeziorna

Udział w zawodach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i za granicą, 
organizacja zawodów sportowych oraz prowadzenie szkolenia sportowego w dyscyplinie 
karate kyokushin

37 500

3. UKS Zryw Słomczyn Udział zawodników UKS Zryw Słomczyn we współzawodnictwie sportowym na łyżwach  
i wrotkach oraz w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych w roku 2023 21 000

4. LKS Urzecze Gassy Udział w zawodach ligowych i pucharowych oraz szkolenie i propagowanie zdrowego trybu 
życia poprzez trenowanie piłki nożnej 20 500

5. RKS 1923 Mirków

100 lat RKS Mirków – organizacja treningów, meczów oraz obchodów jubileuszowych dla 
dzieci i młodzieży 37 000

100 lat RKS Mirków – udział w rozgrywkach MZPN w dyscyplinie piłka nożna – seniorzy, 
organizacja treningów, meczów oraz obchodów jubileuszowych 54 500

6.
KS Stowarzyszenie 
Piłki Siatkowej 
Konstancin-Jeziorna

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i zawodach w dyscyplinie piłka siatkowa 30 100

Udział drużyny męskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach 
drugoligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej 19 400

Obóz szkoleniowo-treningowy w piłce siatkowej 19 050

Udział zespołu żeńskiego KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna  
w rozgrywkach pierwszoligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej 25 000

7. Klub Sportowy 
Konstancin

Działalność szkoleniowa, uczestnictwo w zawodach i turniejach, organizacja obozów  
w dyscyplinie piłka nożna 83 900

8. IKS Konstancin
Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach 20 400

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gminy Konstancin-Jeziorna w dyscyplinie pływanie 49 000

Pół miliona złotych dla ośmiu klubów sportowych na realizację czternastu przedsięwzięć dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 30 stycznia poznaliśmy wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie  
w 2023 roku rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna. 

Pieniądze na sport podzielone

O dotacje mogły ubiegać się kluby działające na tere-
nie gminy Konstancin-Jeziorna. Na ogłoszony 5 stycz-
nia otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju 
sportu w 2023 r. wpłynęło 14 wniosków. Wszystkie 
złożone projekty spełniły zarówno kryteria oceny 
formalnej oraz merytorycznej. Komisja konkursowa 
zarekomendowała przyznanie dotacji na realizację 
wszystkich złożonych projektów sportowych. 30 
stycznia burmistrz Kazimierz Jańczuk zatwierdził osta-
teczne wyniki konkursu. Dotacje, na łączną kwotę 500 
tys. zł, otrzyma osiem klubów. Środki te zostaną prze-
znaczone na dofinansowanie m.in.: udziału zawodni-
ków w rozgrywkach ligowych, turniejach, zawodach, 
zajęciach oraz obozach sportowych. 

Z przyznanej dotacji kluby sportowe dofinansują m.in. udział zawodników w rozgrywkach 
ligowych, obozach sportowych, organizację turniejów i zajęć treningowych, 

fot. IKS Konstancin
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Po przejściu na emeryturę ich życie zmieniło się o 180 stopni i zaczęła doskwierać samotność, ale to już 
przeszłość. Uczestnicy Klubu Senior+ na osiedlu Mirków, bo o nich mowa, znów mogą oddawać się swoim 
pasjom i cieszyć pełnią życia.

Klub Senior+ na osiedlu Mirków otwo-
rzył swoje podwoje w grudniu 2022 roku. 
Prowadzi go Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Konstancinie-Jeziornie. Chętnych do 
uczestnictwa w zajęciach nie brakowało 
od samego początku. Klub liczy 30 człon-
ków (limit wynika z powierzchni na jedną 
osobę, jaką musi zapewnić samorząd). Za-
interesowanie jest jednak znacznie więk-
sze, funkcjonuje więc lista rezerwowa. 

Dla każdego coś
Klub działa od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00–13.00. Seniorzy do swojej dys-
pozycji mają dwie duże sale. W pierwszej 
znajdują się trzy stanowiska komputerowe, 
dwa rowery stacjonarne, orbitrek i inne 
urządzenia do ćwiczeń. Kolejne pomiesz-
czenie to miejsce odpoczynku i relaksu. 
Są wygodne kanapy, stoliki, przy których 
można wypić kawę czy herbatę, minibi-
blioteczka, telewizor i inny sprzęt multi-
medialny. A do tego w pełni wyposażona 
kuchnia i sanitariaty. Klub Senior+ oferuje 
osobom starszym atrakcyjną formę spę-
dzania czasu. Tutaj nie ma miejsca na nudę 
– na przykład we wtorki czekają ćwiczenia 
rehabilitacyjne i zajęcia taneczne. – Przy-
gotowana noga prawa... Prawa do przodu, 
lewa do boku. Łączymy. Do tyłu, do boku, 
łączymy – tak instruktor Ernest Kolk roz-
poczyna naukę walca.
Na parkiecie 17 osób w skupieniu powtarza 
krok. – To ludzie pełni wigoru, pasji i entu-
zjazmu – dodaje Ernest Kolk. – Naprawdę 
podziwiam ich zapał.

Seniorzy mają swoje miejsce

Potrzebny impuls
Przerwa. Chwila na odpoczynek i rozmowę. 
Pani Ania opowiada jak przez 30 lat orga-
nizowała wesela. – Świetnie gotuję i mogę 
poprowadzić zajęcia kulinarne – mówi 
z uśmiechem. – Cieszę się, że ten klub po-
wstał, bo nareszcie wyszłam z domu. Na-
wet moje dzieci mówią, że mam inny głos, 
jakby wstąpił we mnie nowy duch. 
Z  kolei pan Marek był dyrektorem ds. 
technicznych Instytutu Hematologii 
w Warszawie. – Przychodzimy tu w celach 
towarzyskich, poznajemy się – dodaje.  
– Udzielamy się kulinarnie i nawet piekli-
śmy już faworki. 
Z kolei pani Lidia prowadziła kiedyś salon 
fryzjerski, a pani Izabela jest fotografem 
i przez wiele lat pracowała w Centralnej 
Agencji Fotograficznej. – W starszym wieku 
trudno zawiera się znajomości – przyznaje. 
– Są pewne opory, a czasami poczucie niż-
szej wartości wynikające z ograniczeń fi-
zycznych i ekonomicznych. Więc dobrze, 
że jest miejsce, gdzie seniorzy mogą się 
spotkać i niezobowiązująco wyjść do ludzi. 
Potrzebujemy po prostu jakiegoś impulsu…

Bogata oferta
Za funkcjonowanie klubu odpowiada 
jego kierownik Bogusław Poprzęcki, ale 
to jego członkowie mają władzę i  wy-
chodzą z propozycjami zajęć. A tych jest 
naprawdę sporo – kinezyterapia, czyli 
gimnastyka ciała i  umysłu, rehapilates 
dla osteoporozy, kurs komputerowy, na-

uka języka angielskiego czy tai chi. A do 
tego mają jeszcze dojść wspólne wyjścia 
do teatru i kina, wycieczki, nordic wal-
king, poradnictwo i spotkania ze specja-
listami. Ewa Michalska, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Konstancinie- 
-Jeziornie, podkreśla jak ważne są te za-
jęcia dla poprawy funkcjonowania se-
niorów w codziennym życiu. – Ich celem 
jest wzmocnienie więzi i  przyczynienie 
się do większej aktywności osób star-
szych w życiu społecznym, zapobieganie 
ich marginalizacji, profilaktyka zdrowotna 
oraz możliwość nabycia przez nich nowych 
kompetencji – wylicza. – Chodzi po prostu 
o to, aby osobom w wieku senioralnym 
żyło się lepiej.

Zapisy na listę rezerwową 
Klub Senior+ powstał w  ramach rzą-
dowego programu. Mieści się w  bu-
dynku przy ul. A. Walentynowicz 24. 
Mogą w nim uczestniczyć osoby nieak-
tywne zawodowo, które ukończyły 60 lat 
i są mieszkańcami gminy Konstancin-Je-
ziorna. Obecnie istnieje możliwość zapi-
sania się wyłącznie na listę rezerwową. 
Deklaracje można składać w  siedzibie 
klubu oraz w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej przy ul. Rycerskiej 13. Za udział w za-
jęciach pobierana jest opłata, jednak jest 
ona minimalna, a  jej wysokość uzależ-
niona  od sytuacji dochodowej uczest-
nika. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej: opskonstancinjeziorna.pl. 

Klub Senior+ zapewnia zajęcia rehabilitacyjne, sportowe, kulturalne i edukacyjne, 
 fot. J. Wołoszyńska-Matysek

Seniorzy do dyspozycji mają m.in. dwa 
rowery stacjonarne, orbitek,
fot. J. Wołoszyńska-Matysek
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Ku pamięci patrona szkoły
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie- 
-Jeziornie zorganizowała wyjątkowe 
wydarzenie – wieczornicę z okazji 17. 
rocznicy śmierci ks. Jana Twardowskiego 
– patrona placówki. Było doniośle 
i wzruszająco.

Patronem Szkoły Podstawowej nr 3 
w Konstancinie-Jeziornie jest Jan Twardowski 
– ksiądz rzymskokatolicki, prałat honorowy 
Jego Świątobliwości, poeta i przedstawiciel 
współczesnej liryki religijnej. To on jest 
autorem słynnego zdania „Śpieszmy się 
kochać ludzi – tak szybko odchodzą”. 18 
stycznia obchodzona była 17. rocznica jego 
śmierci. Z tej okazji – 19 stycznia – Trójka 
zorganizowała wyjątkowe wydarzenie  
– wieczornicę. O  zmierzchu, przy blasku 
świec i nastrojowej muzyce recytowane były 
wybrane utwory autorstwa ks. Jana 
Twardowskiego. Było doniośle i wzruszająco. 
Wiersze czytali uczniowie klas: 6a, 6b, 8b, 
nauczyciele oraz Ryszard Machałek, zastępca 
burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. 

Wspólne kolędowanie z Robertem Szpręgielem
16 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie gościł Robert 
Szpręgiel – śpiewak operowy, uczestnik 17. edycji programu telewizyjnego „Twoja 
twarz brzmi znajomo”. Podczas spotkania nie zabrakło m.in.  wspólnego 
śpiewania polskich kolęd. 
Styczeń upłynął w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie pod znakiem 
wspólnego kolędowania. Z tej okazji m.in. odbyło się spotkanie z Robertem Szpręgielem 
– śpiewakiem operowym, uczestnikiem 17. edycji programu telewizyjnego „Twoja twarz 
brzmi znajomo”. 16 stycznia na sali gimnastycznej Trójki uczniowie ze wszystkich klas 
oraz nauczyciele wspólnie z zaproszonym gościem śpiewali polskie kolędy. Ponadto 
zgromadzona licznie publiczność mogła usłyszeć fragmenty arii operowych, które 
Robert Szpręgiel wykonuje na co dzień w Polskiej Operze Królewskiej.

Zdolni artyści z Dwójki
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 to uzdolnieni artyści. Stworzyli dioramy 
– przestrzenne prace plastyczne, z których później powstała wystawa 
w Konstancińskim Domu Kultury.
Konstancińska Dwójka uczestniczy w euro-
pejskim programie eTwinning. Umożliwia on 
realizację międzynarodowych i wewnątrzkra-
jowych projektów edukacyjnych wspólnie 
z innymi placówkami. Ostatnio we współpracy 
ze Szkołą Podstawową w Rogach prowadzony 
był projekt „Diorama – święta w moim domu”.  
W jego ramach uczniowie z obu szkół stwo-
rzyli przestrzenne prace plastyczne związane 
ze świętami Bożego Narodzenia, które potem 
można było podziwiać na wystawach w lokal-
nych placówka partnerów. W projekt z kon-
stancińskiej Dwójki zaangażowani byli uczniowie z klas: 1a, 1b, 2a, 3b, 5a, 5b, 5c oraz 
nauczycielki: Alicja Biedrzycka, Justyna Szulc, Emilia Kamać, Urszula Ludwin, Dorota 
Zagończyk oraz Urszula Furmańska. Efektem kreatywnych działań uczniów była wystawa 
ponad 20 prac plastycznych w Konstancińskim Domu Kultury. Można byłą ją oglądać od 
9 stycznia do 2 lutego. Teraz ze wspólnie zrealizowanego projektu powstanie prezentacja 
online, która dostępna będzie na platformie eTwinning. 

Świąteczna Jedynka
Po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie odbył się kiermasz 
świąteczny. Każda klasa miała swoje stoisko z własnoręcznie wykonanymi ozdobami. 
Z ich sprzedaży zebrano łącznie prawie 11 tys. zł.

14 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie odbył się tradycyjny kiermasz 
świąteczny. Tego dnia szkolne korytarze i sale zapełniły się stoiskami handlowymi. Można było 
na nich kupić najróżniejsze – własnoręcznie wykonane przez uczniów – ozdoby. Były m.in. cho-
inki z kawy, bałwanki wykonane ze skarpetek czy bombki styropianowe ozdobione kolorowymi 
cekinami. Nie zabrakło również domków z piernika, przepysznych domowych ciast upieczonych 
przez rodziców uczniów. Ponadto kiermaszowi towarzyszył występ szkolnego chóru. Dzieci śpie-
wały świąteczne piosenki w języku polskim, angielskim i niemieckim. Łącznie zebrano prawie 11 
tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na organizację wycieczek szkolnych.
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W konstancińskiej Jedynce cyklicznie odbywają się 
spotkania z autorami popularnych książek dla dzieci. 
W  styczniu z  uczniami klas drugich spotkała się  
Justyna Bednarek, autorka m.in. książki „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych 
i sześciu lewych)”. Na wizytę z pisarką dzieci przynio-
sły swoje ulubione skarpetki – jedne pojedyncze, inne 
w parach. Były takie zwykłe bawełniane, wydziergane 
na drutach, jak i miniaturowych rozmiarów wykonane 
na szydełku. Natomiast z uczniami starszych klas 5. 
i 6. spotkał się Paweł Beręsewicz. Rozmowy dotyczyły 
m.in. książek „Na przykład Małgośka” i „Jak zakocha-
łem Kaśkę Kwiatek”. Na obydwu spotkaniach czytano 
fragmenty wspomnianych tytułów oraz rozmawiano 
o ich bohaterach.

Koniec nudy na lekcjach
Drukarka i długopisy 3D, małe roboty i mikrokontrolery do nauki 
programowania oraz sprzęt audio i wideo to nowoczesne urządzenia, 
z których na co dzień korzystają nauczyciele konstancińskiej Piątki. 
Umożliwiają one m.in. wydrukowanie trójwymiarowych pomocy 
dydaktycznych do pracy z uczniami.

Nauczyciele Szkoły Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie wiedzą, jak 
wykorzystywać nowoczesne technologie w  edukacji. W  2022 r. placówka 
wzbogaciła się m.in. o drukarkę i długopisy 3D, małe roboty i mikrokontrolery 
do nauki programowania oraz sprzęt audio i wideo (kamerę, aparat fotograficzny, 
mikrofony, statywy i oświetlenie). Ich zakup – o łącznej wartości 60 tys. zł – 
możliwy był dzięki rządowemu programowi „Laboratoria Przyszłości”. Teraz tych 
nowoczesnych urządzeń używają pedagodzy Piątki w codziennej pracy z uczniami. 
– Ostatnio na lekcji uczniowie układali różne trójwymiarowe modele pierwiastków, 
np. germanu i argonu, które  zostały wcześniej wydrukowane na naszej drukarce 
3D – mówi Maria Guszkowska, nauczycielka chemii. – Dzięki takim pomocom 
młodzież szybciej przyswaja wiedzę i może od razu stosować ją w praktyce.  
Konstancińska szkoła może też się pochwalić pierwszą w Polsce biblioteką 
wydruków 3D. Liczy ona już ponad 70 eksponatów, które nauczyciele 
wykorzystują podczas lekcji geografii, matematyki, historii czy chemii. Są 
wśród nich modele m.in. ludzkich kości, kontynentów, atomów, cząsteczek, 
faz podziału komórki, brył, kątów, ułamków, kostek z symbolami emocji, 

Jedynka ma budżet partycypacyjny
Uczniowie konstancińskiej Jedynki będą mieli większy wpływ na to, jak 
wygląda i zmienia się ich szkoła. A to dzięki szkolnemu budżetowi 
partycypacyjnemu, który został wdrożony w placówce.  

Pod koniec listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 został utworzony 
szkolny budżet partycypacyjny. Takie inicjatywy od kilku lat z powodzeniem 
realizowane są w placówkach oświatowych w wielu polskich miastach. Teraz 
również w Konstancinie-Jeziornie. – Dzięki temu uczniowie będą mieli większy 
wpływ na to, jak wygląda i zmienia się ich otoczenie – mówi Paulina Karcz-
marczyk, dyrektorka SP nr 1 i inicjatorka szkolnego budżetu partycypacyjnego. 
– Ponadto rozwiną swoje umiejętności, m.in. tworzenia kosztorysów, prze-
konywania innych osób do swoich pomysłów, komunikacji i planowania 
działań. Realizacja budżetu w szkole podzielona jest na 5 kroków: krok 1. to 
ustanowienie zasad i stworzenie regulaminu, 2. – promowanie idei budżetu, 
3. – zebranie pomysłów wśród uczniów, 4. – głosowanie i 5. – realizacja 
wybranego pomysłu. Na zgłaszanie swoich pomysłów uczniowie będą mieli 
czas do końca marca. Do podziału jest 13 tys. zł, które pochodzą ze składek 
na radę rodziców.

Spotkania z ulubionymi 
pisarzami
Autorzy dziecięcych książek – Paweł Beręsewicz 
oraz Justyna Bednarek – spotkali się z uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. 
Wizyty odbyły się w ramach realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa, w którym 
uczestniczy placówka.

a  także kolumny – dorycka, jońska, koryncka. – 
Powstanie biblioteki możliwe było dzięki współpracy 
z firmą Skriware – przyznaje Agnieszka Halicka, szkolna 
koordynatorka programu „Laboratoria Przyszłości”. –  
Na podstawie naszych działań powstał również krótki 
e-book ze wskazówkami jak inne placówki mogą 
wykorzystywać drukarki 3D do pracy z uczniami. To, 
w jaki sposób Piątka używa nowoczesnych technologii 
w  edukacji jest również pokazywane na licznych 
konferencjach i  warsztatach, a  także opisywane 
w mediach ogólnopolskich. 
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Z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły 
Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie uczcili pamięć bohaterów walk 
narodowowyzwoleńczych.

Powstanie styczniowe zostało ogłoszone 
manifestem 22 stycznia 1863 r. Był to jeden 
z największych zrywów niepodległościo-
wych w historii Polski, wymierzony prze-
ciwko władzy carskiej. Choć przegrany, 
stał się jednym z najważniejszych sym-
boli polskiego dążenia do niepodległo-
ści. 21 stycznia, w 160. rocznicę tamtych 
wydarzeń, Uczniowski Klub Sportowo-Tu-
rystyczny Traper zorganizował rajd tury-
styczny szlakiem powstańczych miejsc 
w powiecie piaseczyńskim.

Na powstańczych grobach
Razem z wychowawcami i nauczycielami 
– Wojciechem Guszkowskim, Marią Gusz-
kowską, Magdaleną Dąbrowską oraz Emilią 
Kamać – uczniowie zapalili znicze na zbio-
rowym grobie powstańców na cmentarzu 
parafialnym w Piasecznie oraz na mogile 
18-letniego Ignacego Robaka w Ciecisze-
wie. Był on czeladnikiem papierni w Jezior-
nie, a w styczniu 1863 r. poszedł, jak wielu 
jego rówieśników, bić się o wolność. Ranny 
w bitwie pod Chojnowem zmarł 27 maja 
1863 r. W tajemnicy został pochowany na 
parafialnym cmentarzu. Dopiero kilka lat 

Uczniowie w hołdzie bohaterom

Zebrano ponad 14 litrów krwi
Za nami pierwsza w tym roku akcja krwiodawstwa organizowana przez konstanciński oddział Klubu 
Honorowych Dawców Krwi „Legion”. Tym razem swoim cennym darem podzieliły się 32 osoby, które łącznie 
oddały ponad 14 litrów krwi.

26 stycznia Klub Honorowych Dawców Krwi „Legion” oddział w Konstanci-
nie-Jeziornie zorganizował pierwszą w tym roku – i szóstą w historii – akcję 
zbiórki krwi. Tym razem czerwono-biały autokar, który zaparkował przed 
Urzędem Miasta i Gminy, odwiedziło 39 osób. Ostatecznie swoim cennym 
darem podzieliły się 32 osoby, od których łącznie zebrano 14,4 litrów krwi. 
W gronie tych niezwykłych osób byli m.in. ochotnicy z OSP Konstancin-
-Jeziorna i OSP Skolimów, ale na druhów można liczyć w każdej sytuacji. 
– Ogromne podziękowania dla strażaków z Konstancina-Jeziorny za pomoc 
podczas awarii agregatu – bez was nie udałoby się dokończyć akcji i musie-
libyśmy przerwać ją w połowie – mówi Piotr Kucharski, koordynator zbiórki 
krwi. – Z kolei OSP Skolimów dziękujemy za zabezpieczenie parkingu po 
wylewie oleju – wasza służba jest nie do przecenienia.
Akcję tradycyjnie wsparli także piekarnia Wanda oraz Cafe Beza, które 
ufundowały słodki poczęstunek dla krwiodawców. Natomiast Urząd Miasta 
i Gminy miał dla wszystkich gadżety promocyjne. Kolejne zbiórki zaplano-
wano na 30 marca, 15 czerwca, 17 sierpnia i 26 października. 

temu udało się odnaleźć jego grób i przy-
wróć o nim pamięć.

Miejsca pamięci
Uczniowie złożyli również wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem w Cieciszewie, Pilawie 
– w miejscu pamięci bitwy pod Chojno-
wem oraz w Henrykowie-Uroczu na sym-
bolicznej powstańczej mogile. Spotkali się 
też z historykiem Dawidem Miszkiewiczem, 

W akcji udział wzięło 39 osób, krew oddały 32 
 fot. J. Wołoszyńska-Matysek

Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny Traper przed pomnikiem 
powstania styczniowego w Cieciszewie,  fot. Archiwum szkoły

absolwentem Dwójki, a na zakończenie 
rajdu zdobytą wiedzę mogli sprawdzić 
w przygotowanym dla nich teście. Podczas 
wyprawy trzy osoby zostały wyróżnione 
za systematyczną pracę w kole Traper. 
Herb powstania otrzymali Kalina Misiak 
ze Szkoły Podstawowej nr 2, Aleksander 
Ruszkiewicz ze Szkoły Podstawowej Inte-
gracyjnej nr 5 i Piotr Ruszkiewicz – rodzic 
ucznia z SPI nr 5. 

/ROZMAITOŚCI
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W ramach akcji „Szlachetna Paczka”, dzięki ofiarności mieszkańców  
i darczyńców, udało się pomóc aż osiemnastu rodzinom i osobom 
samotnym z gminy Konstancin-Jeziorna.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska ak-
cja organizowana przez Stowarzyszenie 
Wiosna. W 2022 r. inicjatywa ponownie za-
witała do Konstancina-Jeziorny. Dziesię-
cioosobowy sztab pod przewodnictwem 
liderki rejonu Alicji Dobosz-Jóźwik stwo-
rzył lokalną bazę osób potrzebujących, 
do których podczas „Weekendu Cudów” 

– w dniach 10–11 grudnia 2022 r. – trafiły 
paczki przygotowane przez darczyńców. 
Pomoc otrzymało 18 rodzin, osób star-
szych czy samotnych rodziców z dziećmi. 
Udało się na przykład wyposażyć miesz-
kanie matki wychowującej 4-letnią córkę 

– kobieta otrzymała piętrowe łóżko, szafę 
i porządną kuchnię, w której będzie mo-
gła zrobić herbatę czy przygotować obiad. 
Wiele dobra popłynęło też do maturzy-
sty wyrzuconego z  rodzinnego domu. 
Chłopak został pozbawiony dosłownie 
wszystkiego, nawet podręczników szkol-
nych. Dzięki hojności darczyńców nasto-
latek otrzymał m.in. rzeczy niezbędne do 
kontynuacji nauki, a także kurs na prawo 
jazdy. – Dla obdarowanych jest to przede 
wszystkim doświadczenie bezinteresow-
nej pomocy innych ludzi, które może być 
impulsem do wyjścia z trudnej sytuacji 
życiowej – przyznaje Zofia Czeremużyń-
ska, wolontariuszka. – Bo mądra pomoc to 
nie tylko wsparcie materialne. Szlachetna 
Paczka zmienia życie kompleksowo, 
a na efekty nie możemy się już doczekać. 

Paczki trafiły do 
potrzebujących

Świąteczne prezenty – ich łączna wartość 
wyniosła blisko 60 tys. zł – przygotowały 
m.in. osoby prywatne, ale także firmy i in-
stytucje. Lokalni przedsiębiorcy, przede 
wszystkim restauracje, wsparły także sam 
finał akcji, zapewniając wolontariuszom 
ciepły posiłek. Nieodzowna była również 
pomoc szkolnego klubu wolontariatu ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-
-Jeziornie, w której mieścił się rejonowy 
magazyn Szlachetnej Paczki. Uczniowie 
dowodzeni przez Mariusza Kłosińskiego – 
nauczyciela i wychowawcę – pomagali przy 
przyjmowaniu darów, pakowaniu i dostar-
czaniu ich mieszkańcom naszej gminy. 

Konstancińscy kombatanci otrzymali od samorządu świąteczne paczki. Tuż przed 
Bożym Narodzeniem trafiły one do uczestników m.in. Powstania Warszawskiego.

Gmina Konstancin-Jeziorna pamięta o bohaterach walczących o niepodległą Polskę. Tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia, samorząd przekazał świąteczne paczki kombatantom 
z terenu naszej gminy, wskazanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Zarząd Koła 
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Piasecznie. 
Były w nich m.in. artykuły spożywcze, słodycze, upominki, opłatek oraz życzenia od burmistrza 
Kazimierza Jańczuka i Agaty Wilczek, przewodniczącej Rady Miejskiej. Podarunki otrzymali 
uczestnicy Powstania Warszawskiego i żołnierze walczący w drugiej wojnie światowej, m.in. 
Barbara Kulińska-Żugajewicz, Julia Chrustowska, Józef Małek czy Ireneusz Waniak. 

Paczki dla kombatantów

Paczkę otrzymała m.in.  
Julia Chrustowska, 

 fot. J. Wołoszyńska-Matysek

Seniorzy świątecznie
Członkowie Koła Seniora nr 24 
w ramach inicjatywy lokalnej 
zorganizowali spotkanie wigilijne. 

Wspólne kolędowanie, życzenia, ła-
manie się opłatkiem i przygotowane 
przez seniorki tradycyjne potrawy na 
stołach  wprowadziły uczestników 
w świąteczny nastrój. W spotkaniu 
z seniorami uczestniczyli m.in. Ry-
szard Machałek – zastępca burmi-
strza gminy, Ewa Michalska – dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół 
seniora. Witold Biernacki, przewod-
niczący koła, życzył wszystkim przy-
byłym na spotkanie radości, nadziei 
i  pomyślności w  2023 r. Życzenia 
w imieniu samorządu złożył senio-
rom Ryszard Machałek.

Ze Szkoły Podstawowej nr 3 wolontariusze 
rozwozili zgromadzone dary do 

potrzebujących, fot. Szlachetna Paczka
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Honorowy Prezes dziękuje
Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego wpisało się trwale  
w dzieje jedynego uzdrowiska na Mazowszu. Zmiany we władzach stowarzyszenia to dobra okazja do 
podsumowań i podziękowań. 

Historyczna zmiana w Towarzystwie
Koniec pewnej epoki w Towarzystwie Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego.  
Po 22 latach z funkcją prezesa pożegnała się dr Czesława Gasik. Za zasługi dla uzdrowiska samorząd 
uhonorował ją tytułem „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna”.

To historyczna zmiana. Towarzystwo Miło-
śników Piękna i Zabytków Konstancina im. 
Stefana Żeromskiego, działające w naszej 
gminie od 34 lat, ma nowego prezesa. Dr 
Czesławę Gasik, która pełniła tę funkcję 
łącznie przez 22 lata (1990–1994 oraz 2004–
2022), zastąpiła Hanna Winogrodzka-Szaflik. 
Nową szefową członkowie Towarzystwa wy-
brali podczas walnego zjazdu wyborczego, 
który odbył się pod koniec listopada w Hu-
gonówce. Zmienił się także zarząd. W jego 
skład weszli: Monika Bukowińska, Krystyna 
Cedro-Ceremużyńska, Hanna Kaniasta, Au-
relia Kuran-Puszkarska, Liliana Lewińska 
oraz Irmina Wiak. Komisję rewizyjną two-
rzą z kolei: Elżbieta Redo-Cieśla, Krystyna 

Szerejko i Maria Witkowska. Dodatkowo na 
posiedzeniu, po raz drugi w historii, została 
podjęta uchwała o nadaniu dr Czesławie 
Gasik tytułu Prezesa Honorowego TMPiZK 
(pierwszy otrzymała Monika Żeromska, 
córka pisarza Stefana Żeromskiego).

Podziękowania od burmistrza
Pod koniec grudnia burmistrz Kazimierz 
Jańczuk podziękował dr Czesławie Gasik 
za wieloletnią działalność na rzecz zacho-
wania oraz popularyzacji dziedzictwa kul-
turowego, historycznego i przyrodniczego 
gminy. Okazją do tego była sesja Rady Miej-
skiej Konstancin-Jeziorna. – Pani aktywność 
w zakresie ochrony zabytków i środowiska 

naturalnego, kultywowania tradycji re-
gionalnych, a  także organizacji spotkań 
poświęconych miejscom oraz ludziom 
związanych z naszą gminą przyczyniła się 
do budowania tożsamości i integracji lo-
kalnej społeczności – podkreślał włodarz 
gminy. – Niech Pani praca i działalność na 
rzecz dobra wspólnego będą dla młodych 
i przyszłych pokoleń wzorem godnym na-
śladowania. 
Ponadto burmistrz zawnioskował do Rady 
Miejskiej o uhonorowanie byłej szefowej 
TMPiZK tytułem „Zasłużony dla Gminy 
Konstancin-Jeziorna”. Rajcy stosowną 
uchwałę w  tej sprawie podjęli na sesji  
8 lutego 2022 r. 

Jubileusz 25-lecia istnienia Towarzystwo obchodziło 23 maja 2013 r. 
 w zabytkowym dworze w Oborach, fot. Archiwum TMPiZ

Towarzystwo Miłośników Piękna i  Zabyt-
ków Konstancina im. Stefana Żeromskiego 
powstało w 1988 r. Konstancin w latach 80. 
spowity był szarzyzną – niegdyś piękne 
wille i ogrody konstancińskie, zasiedlone 
wieloma lokatorami, popadały w  ruinę. 
Powiew „Solidarności” obudził jednak 
nadzieję na lepsze jutro. W Konstancinie 
wówczas żyli jeszcze potomkowie rodów, 
które go zakładały, a  także ludzie, któ-

rzy pamiętali czasy dawnego, pięknego 
Konstancina. Do nich należeli m.in. Anna 
i Monika Żeromskie, Halina Herse, Teresa 
Herse-Górska, a  także Krystyna i  Julian 
Heniszowie. Ich opowiadania o  dawnej 
świetności tego miejsca wzbudziły na-
dzieję i potrzebę na zachowanie pamięci 
o przeszłości i ludziach tego wyjątkowego 
miejsca. I  tak powstał zamysł utworzenia 
stowarzyszenia. 

35 lat historii 
Pierwsze spotkania odbywały się w Szpi-
talu Uzdrowiskowym Anusia-Adaś na 
Królewskiej Górze, którego byłam or-
dynatorem i  inicjatorem tego przedsię-
wzięcia. Założycielami Towarzystwa było 
66 osób: potomkowie dawnych pose-
sjonatów konstancińskich oraz przed-
stawiciele ówczesnych władz i  zakładów 
pracy, różnych zawodów, których ponad 
wszelkimi podziałami jednoczył jeden 
cel – dobro Konstancina. Priorytetem 
było zachowanie pamięci o  przeszłości 
i  ludziach Konstancina, ochrona jego 
walorów przyrodniczych i  uzdrowisko-
wych oraz obrona przed dalszą dewasta-
cją zabytkowych willi konstancińskich, 
projektowanych przez najznakomitszych 
architektów, a  także tworzenie postaw 
obywatelskich społeczności Konstanci-
na-Jeziorny. W  tym roku mija 35 lat od 
podpisania Aktu Założycielskiego Towa-
rzystwa Miłośników Piękna i  Zabytków 
Konstancina, które za patrona obrało 
Stefana Żeromskiego – wielkiego pisarza, 
który tu żył i tworzył w ostatnim okresie 
swego życia. 
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Długa lista działań
Dr Czesława Gasik z  Konstancinem- 
-Jeziorną związana jest od blisko 60 lat. 
W 1965 r. rozpoczęła swoją pierwszą pracę 
na stanowisku lekarza w Domu Dziecka 
„Anusia” w Królewskiej Górze. W Przed-
siębiorstwie Państwowym Uzdrowisko 
Konstancin zdobywała kolejne szcze-
ble kariery zawodowej – była ordynato-
rem, a następnie dyrektorem naczelnym 
i naczelnym lekarzem uzdrowiska (w la-
tach 90.). Z osobą dr Czesławy Gasik ści-
śle związane są także losy i działalność  
TMPiZK, w którym przez 22 lata pełniła 
z  sukcesem trudną i  odpowiedzialną 
funkcję prezesa. Wyjątkowa osobowość, 
umiejętność organizacji pracy zespołowej 
oraz współpraca z samorządem i innymi 
podmiotami na zasadach partnerstwa, 
zaowocowały realizacją wielu cennych 
i ważnych społecznie inicjatyw. Ich lista 
jest naprawdę długa, a do tych ważniej-
szych należą: wpisanie do rejestru zabyt-

ków układu urbanistycznego Konstancina, 
zainicjowanie obchodów Dni Konstancina, 
uhonorowanie w przestrzeni publicznej 
miasta zasłużonych mieszkańców, a także 
budowa pomnika katyńskiego i posadze-
nie dębów upamiętniających pomordowa-
nych na wschodzie mieszkańców naszej 

gminy. Nie sposób nie wspomnieć też 
o organizowanym przez Towarzystwo Fe-
stiwalu Otwarte Ogrody oraz spotkaniach 
poświęconych miejscom i osobom zwią-
zanym z Konstancinem, a także licznych 
wydawnictwach, dzięki którym historia 
uzdrowiska jest wiecznie żywa. 

Odchodzącą ze stanowiska prezesa dr Czesławę Gasik uroczyście pożegnał burmistrz Kazimierz Jańczuk,
 fot. C. Puchniarz

Współpraca i życzliwość
35 lat to piękna karta Towarzystwa, które 
spełniając cele statutowe, zapisało i na-
dal zapisuje ją w  życiu Konstancina- 
-Jeziorny. Za tę działalność Towarzystwo 
zostało docenione i wielokrotnie nagra-
dzane. Miałam wielki zaszczyt poznać 
i  działać ze wspaniałymi ludźmi – mi-
łośnikami Konstancina, którzy zarówno 
tworzyli Towarzystwo, jak przez cały 
czas, do chwili obecnej w  nim działają. 
Po prostu byłam jedną z  Nich. Wszy-
scy Oni, a  wielu z  Nich już odeszło, za-
sługują na wyrazy najwyższego uznania 
i  pamięć. Działania Towarzystwa były 
możliwe dzięki współpracy i  życzliwo-
ści władz Konstancina-Jeziorny i  pra-
cowników Urzędu Miasta i Gminy, władz 
i  pracowników Starostwa Powiatowego 
w  Piasecznie, Urzędu Marszałkowskiego 
i  Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
konserwatorów i  pracowników Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w  Warszawie, dyrekcji i  pracowników 

Konstancińskiego Domu Kultury, autorów 
tekstów oraz dokumentacji fotograficz-
nej, redaktorów i  sponsorów publikacji 
Towarzystwa, a  także dzięki przyjacio-
łom wspierającym merytorycznie Towa-
rzystwo, współpracy z  Klubem Inicjatyw 
Obywatelskich, Fundacją na Rzecz Utrzy-
mania Spuścizny po Stefanie Żeromskim, 
ze Stowarzyszeniem „Nasz Konstancin” 
i  z  portalem OkoliceKonstancina.pl oraz 
innymi organizacjami konstancińskimi, 
a  także zaprzyjaźnionymi towarzystwami 
z Góry Kalwarii, Czerska, Zalesia Dolnego, 
Piaseczna oraz Stowarzyszeniem „Ład na 
Mazowszu”. 

Nagrody i odznaczenia
Wszystkim składam podziękowanie za lata 
współpracy i uhonorowanie Towarzystwa, 
a także jego członków nagrodami i wysokimi 
odznaczeniami za działania w  dziedzinie 
kultury, ochrony zabytków i statusu przy-
rodniczo-uzdrowiskowego Konstancina- 
-Jeziorny, w  tym: Medalem Pamiątkowym 
PRO Masovia, Odznaką Honorową Powiatu 
Piaseczyńskiego, odznaczeniem za zasługi 
dla miasta i  społeczności Konstancina 
oraz statuetką Skrzydła Kultury i  dyplo-
mem Perła Mazowsza w dziedzinie kultury. 
Zwieńczeniem działalności było uhono-
rowanie w  2012 r. przez ministra kultury 
i  dziedzictwa narodowego Towarzystwa 
i  trzech jego członków odznaką hono-
rową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, jed-
nej osoby medalem „Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis” oraz czternastu członków 
Towarzystwa odznaką „Za opiekę nad za-
bytkami”. Towarzystwo było również nomi-
nowane do zaszczytnej nagrody im. prof. 
Aleksandra Gieysztora w  dziedzinie dzie-
dzictwa kulturowego, wręczaną na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 

Honorowy Prezes 
Szczególne podziękowania, za wspólne 
działania na rzecz Konstancina-Jeziorny, 
składam wszystkim członkom Towarzy-
stwa, prezesom, członkom zarządów i ko-
misji rewizyjnych. Dziękuję za nadanie 
mi 29 listopada 2022 r., obok Moniki Że-
romskiej, godności Prezesa Honorowego 
Towarzystwa Miłośników Piękna i  Za-
bytków Konstancina im. Stefana Żerom-
skiego oraz uroczystego podziękowania 
przez burmistrza i  Radę Miejską Kon-
stancina-Jeziorny za działalność na rzecz 
zachowania i  popularyzacji dziedzictwa 
kulturowego, historycznego i  przyrodni-
czego jedynego uzdrowiska na Mazow-
szu. To dla mnie wielki zaszczyt. Wszyscy 
wspaniali ludzie, których miałam za-
szczyt poznać bądź z nimi współpracować 
i  tamte cudowne konstancińskie czasy 
i klimaty pozostaną w moich wspomnie-
niach. Dziękuję! 

dr n. med. Czesława Gasik
Honorowy Prezes Towarzystwa  
Miłośników Piękna i Zabytków  

Konstancina im. Stefana Żeromskiego

Dr Czesława Gasik, Maciej Gąsiorowski i Hanna 
Winogrodzka-Szaflik podczas uroczystej sesji 

Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny w 2019 r., 
fot. C. Puchniarz
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Na jarmarku w Denzlingen 

Tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy wrócił do kalendarza im-
prez Denzlingen po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią  
COVID-19. Impreza odbyła się w dniach 10–11 grudnia na placu przy 
ratuszu miejskim. Wśród kilkudziesięciu wystawców nie mogło 
zabraknąć także gminy Konstancin-Jeziorna, którą reprezentował 
Komitet Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Polskie specjały
Na konstancińskim stoisku, podobnie jak w poprzednich latach, 
oferowane były produkty lokalne, m.in. miody z „Tęczowej Pasieki” 
w Cieciszewie czy cieszące się od lat dużą popularnością domowe 
przetwory przygotowane przez członkinie polsko-niemieckiego 
komitetu. Odwiedzający kiermasz mogli również zaopatrzyć się 
w słodycze, kiszonki i tradycyjne polskie specjały niezbędne do 
przygotowania wigilii – grzyby suszone i marynowane, barszcz 
czerwony czy mak. Nie zabrakło też rękodzieła.

Duże zainteresowanie
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także gminne informatory 
i albumy, które już nie pierwszy raz zachęcały mieszkańców Den-
zlingen do odwiedzenia naszej uzdrowiskowej gminy. Na stoisku 
częstowano też krówkami oraz rozdawano gadżety promocyjne. 
Wydarzenie zakończyło się 11 grudnia w późnych godzinach wie-
czornych. Jarmark w ciągu dwóch dni odwiedziło kilka tysięcy osób, 
a zebrane podczas imprezy pieniądze zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie wspólnych polsko-niemieckich projektów kultural-
nych i młodzieżowych. Swoje stoiska na kiermaszu miały również 

Pod koniec grudnia 2022 r. do Krzemieńca w Ukrainie dotarła kolejna pomoc humanitarna z Konstancina- 
-Jeziorny. Tym razem wsparcie obejmowało m.in. leki, środki opatrunkowe oraz rzeczy niezbędne do przetrwania 
zimy. Zbiórkę darów zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 2. 

Kolejna pomoc dla ukraińskiego Krzemieńca 

Sytuacja mieszkańców Krzemieńca, miasta partnerskiego Konstancina-Jeziorny, jest bardzo 
ciężka. Związane jest to m.in. z częstymi przerwami w dostawach prądu. Dlatego Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Konstancinie-Jeziornie po raz kolejny odpowiedziała na apel przyjaciół z Ukrainy 
i zorganizowała zbiórkę m.in. latarek, kuchenek turystycznych, baterii, powerbanków i żywności 
pakowanej hermetycznie. 28 grudnia transport z pomocą dotarł do Liceum Akademickiego im. 
Ułasa Samczuka w Krzemieńcu. Nie udałoby się to bez zaangażowania oraz pomocy wielu wspa-
niałych ludzi i instytucji, w tym m.in. społeczności Dwójki pod dyrekcją Katarzyny Chiszko, Fun-
dacji Ewdomed i jej prezes Ewy Szuleckiej oraz wolontariuszy – Małgorzaty Zarzyckiej z Komitetu 
Polsko-Niemieckiego (zakup części darów została sfinansowana ze zbiórek przeprowadzonych 
w naszym partnerskim mieście Denzlingen), Rafała Makowskiego (wsparcie logistyczne) oraz 
Marcina Myszkowskiego z Fundacji Violet Kiwi, który osobiście dostarczył dary do Krzemieńca. 
Dodatkowo rodzice uczniów przyjmujących młodzież z Krzemieńca przygotowali indywidualne 
paczki dla ukraińskich rodzin. Całą akcję koordynował Wojciech Guszkowski, przewodniczący 
Komitetu Miast Partnerskich Konstancina-Jeziorny. Dary z Polski trafiły do potrzebującej ludno-
ści oraz żołnierzy walczących na froncie. Za okazaną pomoc i wsparcie w trudnych dla Ukrainy 
chwilach podziękował Anatolij Awramyszyn, dyrektor liceum krzemienieckiego.  

Pomoc humanitarną dla Ukrainy 
Szkoła Podstawowa nr 2 organizuje 

od początku trwania wojny,  
fot. SP nr 2

Na stoisku znalazło się wiele tradycyjnych i regionalnych produktów,  
fot. M. Motylewska

Już po raz dziesiąty Konstancin-Jeziorna był obecny na jarmarku bożonarodzeniowym, który rokrocznie 
organizowany jest w mieście partnerskim Denzlingen. Na stoisku można było zaopatrzyć się w lokalne 
produkty i polskie specjały. Rozdawano także gminne informatory i gadżety.

pozostałe miasta partnerskie Denzlingen – włoskie Città della 
Pieve, francuskie Saint Cyr sur Mer i angielskie North Hykeham.

Podziękowania i życzenia
Na zakończenie imprezy przedstawiciele czterech miast partner-
skich Denzlingen spotkali się z burmistrzem Markusem Holleman-
nem. Na wspólnej kolacji włodarz podziękował wszystkim za udział 
w jarmarku i wspaniałą atmosferę. Z kolei Małgorzata Motylewska 
z Komitetu Współpracy Polsko-Niemieckiej podziękowała, w imieniu 
gminy Konstancin-Jeziorna, za zaproszenie oraz możliwość zorga-
nizowania wymiany uczniów w 2023 r. Ponadto przekazała życzenia 
świąteczno-noworoczne od burmistrza Kazimierza Jańczuka.  
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Na jarmarku w Denzlingen Jarmark pełen świątecznej magii
Konstanciński Jarmark Świąteczny 2022 przeszedł do historii. Mieszkańcy gminy już po raz dziesiąty 
spotkali się 18 grudnia w Parku Zdrojowym. Wspólne kolędowanie, warsztaty dla dzieci, występy 
artystyczne i lokalni twórcy prezentujący swoje produkty – jest co wspominać.

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna 
oraz sąsiednich miejscowości mimo siar-
czystego mrozu tłumnie odwiedzili ubie-
głoroczny Jarmark Świąteczny w Parku 
Zdrojowym. Na miejscu czekało sporo 
atrakcji – dla małych i dużych.

Kiermasz i atrakcje
Tradycyjnie wzdłuż głównej alei parko-
wej stanęły stragany handlowe. Było ich 
blisko 100 – z  ozdobami świątecznymi, 
wyrobami rękodzielniczymi, produktami 
ekologicznymi i świątecznymi specjałami, 
przetworami oraz oryginalnymi zabaw-
kami. Nie mogło też zabraknąć Mikołaja, 
który rozdawał słodkie upominki i chęt-
nie pozował do zdjęć w swoich saniach 
ciągniętych przez renifery. Na stoisku Wy-
działu Promocji i Współpracy Zagranicznej 
Urzędu Miasta i Gminy dzieci wykonywały 
ozdoby choinkowe i zdobiły nimi bożo-
narodzeniowe drzewko. Z kolei Konstan-
ciński Dom Kultury zaprosił na warsztaty 
plastyczne, podczas których z papilotek 
do ciasta przygotowywane były minicho-
inki. Nie lada atrakcją była też świąteczna 
drezyna Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wą-
skotorowej oraz olbrzymia kula śnieżna do 
skakania. Było gwarno, kolorowo i wesoło.

Występy na scenie
Na jarmarkowej scenie też się dużo działo. 
Część artystyczną zainaugurowały dzieci 
z grupy tanecznej Dance Crew ze Szkoły 
Podstawowej No Bell w  Konstancinie- 
-Jeziornie oraz zespołu Friki Flow ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Opaczy. W bożonaro-

dzeniowym repertuarze zaprezentowali się 
także: chóry ze szkół podstawowych nr 1 
i 2, Łurzycanki, chór Cantabile, akordeoni-
sta Aleksander Wąsik ze Szkoły Podstawo-
wej Integracyjnej nr 5, wokalistki ze Studia 
Piosenki Konstancińskiego Domu Kultury, 
Jarzębina Czerwona i Pogodna Jesień, a na 
koniec – Konstanciński Chór Kameralny. 
Z kolei taneczne show w wykonaniu senio-
rów z grupy ER-nesta oraz zespołu Zumba 
Gold, działających w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, rozgrzało nawet naj-
większych zmarzluchów.

Życzenia i opłatek
Nieodzownym elementem konstanciń-
skiego jarmarku jest wigilia miejska. Życze-
nia świąteczno-noworoczne tradycyjnie 
złożył Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy, 

a ks. Radosław Wasiński, proboszcz para-
fii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Konstancinie-Jeziornie, poświęcił 
opłatki, które następnie rozdano miesz-
kańcom zgromadzonym przed sceną. Z ko-
lei harcerze z Hufca Uroczysko Konstancin 
przekazali włodarzom Betlejemskie Świa-
tło Pokoju.

Organizator
Jarmark Świąteczny zorganizował Wy-
dział Promocji i Współpracy Zagranicznej 
Urzędu Miasta i  Gminy Konstancin- 
-Jeziorna. Partnerami wydarzenia byli 
Konstanciński Dom Kultury, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Patronat me-
dialny objęli Kurier Południowy i portal 
Piaseczno News. 

Życzenia świąteczno-noworoczne tradycyjnie złożył burmistrz Kazimierz Jańczuk,  
fot. A. Jarzębska-Isio

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

Najwięcej pracy miał Mikołaj, 
który rozdawał słodkie upominki, fot. A. Piętka
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Orkiestra zagrała już po raz 31. 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagrała w Konstancinie-Jeziornie. 29 stycznia było rodzinnie 
i radośnie. Podczas tegorocznego finału zebrano prawie 124 tys. zł. Kweście towarzyszyły liczne atrakcje. 

31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy już za nami. W tym roku na ulice 
Konstancina-Jeziorny wyszło stu wolonta-
riuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem 
zachęcali mieszkańców do otwierania 
serc i portfeli. A to wszystko w szczytnym 
celu zebrania pieniędzy na zakup specjali-
stycznego sprzętu medycznego do szybkiej 
identyfikacji bakterii, którymi zakażenie 
może doprowadzić do sepsy.

Koncerty i pokazy
Konstanciński finał upłynął pod znakiem 
koncertów, sportowych emocji, rodzin-
nej zabawy oraz charytatywnych atrakcji. 
Sporo działo się w Konstancińskim Domu 
Kultury, w którym mieściła się siedziba 
sztabu WOŚP. Na scenie Hugonówki wy-
stąpili m.in.: Egurrola Dance Studio, Stu-
dio Piosenki Diany Świder-Siepielskiej, 
Chaszcze i Gąszcze, Patrycja Modlińska, 
Robert Osam-Gyaabin i Tomasz Oszukow-
ski. Można było też posłuchać Wilanow-
skiej Orkiestry Dętej, Adi SKL&Goryl&Pinki 
GPM, Duetu GIT oraz Scotch Martin Project. 
W pokazach tanecznych zaprezentowali się 
Egurrola Dance Studio, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Opaczy, a także dzie-
cięce sekcje KDK oraz Zespół Pieśni i Tańca 
Przepióreczka z SP nr 2.

Bieg, warsztaty i wielki finał
Oczywiście atrakcji było znacznie więcej. 
Chętni mogli również bezpłatnie pojeździć 
na łyżwach w Parku Zdrojowym, zbadać 
poziom cukru i ciśnienie oraz skorzystać 
z porad rehabilitanta, a także wziąć udział 
w rodzinnych warsztatach plastycznych 
i pokazie fryzjerstwa. Po raz drugi w Kon-
stancinie-Jeziornie odbył się też bieg ro-
dzinny pod hasłem „Policz się z cukrzycą”. 
Tutaj nie było przegranych i zwycięzców – 
wszyscy zostali nagrodzeni pamiątkowymi 
koszulkami. Sporym zainteresowaniem 
cieszył się też plenerowy występ Teatru 
Ognia Etnimus. Finałem niedzielnych wy-
darzeń był występ druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Kawęczynka, którzy wy-
konali minipokaz z racami. 

Mnóstwo licytacji
Nie zabrakło oczywiście aukcji. Były one 
prowadzone zarówno podczas finału 

w Hugonówce, jak i w internecie. W Kon-
stancińskim Domu Kultury można było 
wylicytować m.in. skrzata wykonanego 
ręcznie przez członków Klubu Kultural-
nego Drabina (kupiony za ponad 300 zł), 
paczkę wędlin (200 zł), kilka obrazów 
przekazanych przez mieszkańców Kon-
stancina-Jeziorny (największy został zli-
cytowany za 500 zł), voucher na zabieg 
modelowania sylwetki (500 zł) i  już tra-
dycyjnie dwa chleby z piekarni Jaskulski 
(300 zł). Z kolei na internetowe aukcje 
trafiły m.in. vouchery na zabiegi na ciało 
oraz do restauracji, bony na masaż i jazdę 
konną, a także ręcznie wykonane przed-
mioty, takie jak czapki i torebka. Najwięk-
szą sumę osiągnął pobyt weekendowy 
w Eva Park (ponad 950 zł).

Hojne serca
Podobnie jak w ubiegłych latach, także 
i teraz mieszkańcy naszej gminy pokazali, 
że mają hojne serca. Wolontariusze zebrali 
do puszek 101 387,69 zł, a z licytacji i aukcji 
uzyskano 22 552 zł. Łącznie to prawie 124 
tys. zł (w 2022 r. zebrano podobną kwotę).  

– To był bardzo udany finał – podsumo-
wuje Daria Michalska, szefowa konstan-
cińskiego sztabu WOŚP. – Dopisała nam 
pogoda i  dopisali nam wspaniali dar-
czyńcy, a w Hugonówce sala widowiskowa 
pękała w szwach. Dziękujemy! 

Organizator, współorganizatorzy i partnerzy
31. finał w naszej gminie zorganizował sztab WOŚP w Konstancinie-Jeziornie we współpracy 
z Konstancińskim Domem Kultury, gminą Konstancin-Jeziorna, Gminnym Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji oraz Hufcem Uroczysko Konstancin. Partnerzy: Catering Imperium Dobrego 
Smaku, Eva Park, Cafe Beza, restauracja Bułkę przez Bibułkę, Hugonówka FoodArt Cafe, 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego, Konstancin Clinic, Adi SKL&Goryl&Pinki, 
Hotel Borowina, My Jesteśmy Inni, OSP Kawęczynek, Akademia Pana Adama, My Optic, 
Fundacja Ewdomed, Park Cafe Konstancin, Puls Konstancina, Informator Konstanciński.

W biegu rodzinnym pod hasłem  
„Policz się z cukrzycą” wzięło udział 

blisko 40 osób, fot. A. Piętka

Do późnych godzin nocnych wolontariusze liczyli zebrane pieniądze, 
fot. A. Piętka
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Rok z książką w bibliotece
Ponad 3,5 tys. czytelników, prawie 3 tys. książkowych nowości na półkach, w tym 87 audiobooków. 
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie podsumowała 2022 rok. Mieszkańcy najczęściej sięgali po 
tytuły z działu psychologii, medycyny oraz reportażu.

Rok 2022 pokazał, że Biblioteka Publiczna 
w  Konstancinie-Jeziornie wciąż cieszy 
się dużą popularnością. Naszej książnicy 
przybyło 157 nowych czytelników. Obec-
nie z jej zasobów korzysta łącznie 3 588 
osób (3 431 w 2021 r.). Najliczniejszą grupę 
stanowią mieszkańcy w wieku 45–60 lat 
(920 osób), a najmniejszą dzieci w wieku 
do 5 lat (56 osób). 

Nowości na półkach
W ubiegłym roku konstancinianie wypo-
życzyli łącznie ponad 99 tys. materiałów, 
w tym: 88 569 książek, ponad 10,4 tys. zbio-
rów specjalnych – audiobooków, filmów 
i multimediów, a także prawie 2,4 tys. cza-
sopism. Rekordzistka, ta sama co w 2021 
r., wypożyczyła aż 309 pozycji. Czytelnicy 
chętnie korzystali też z platformy Legimi, 
która zapewnia darmowy elektroniczny 
dostęp do ponad 217 tys. tytułów. W 2022 
r. wypożyczono w ten sposób blisko 38 421 
ebooków i audiobooków – to prawie o 8 
tys. więcej niż w 2021 r. – Nasza biblioteka 
jako jedyna w powiecie cyklicznie doku-
puje pakiety kodów, dzięki czemu posiada 
nieograniczoną ich pulę na każdy miesiąc 
– mówi Katarzyna Świeczak, kierownik ds. 
sieci bibliotecznej konstancińskiej książ-
nicy. – W związku z tym wszystkie osoby 
posiadające kartę biblioteczną oraz ak-
tywne konto czytelnicze mogą otrzymać 
od nas bezpłatny kod, który ważny jest 30 
dni od daty aktywacji.
W ubiegłym roku na bibliotecznych pół-
kach pojawiło się ponad 2,9 tys. nowych 
książek i  87 audiobooków. Ich zakup 
kosztował ponad 82 tys. zł. Najwięcej no-
wości trafiło do biblioteki głównej przy 
ul. Świetlicowej 1 – 954 książki i 29 au-
diobooków. Swoje zbiory uzupełniły też 
filie:  Grapa o 649 książki i 19 audiobooków,  
Skolimów odpowiednio o 769 i 19, w Opa-
czy – 289 i 9 oraz w Słomczynie – 267 i 11. 
Najwięcej zakupionych książek stanowi 
beletrystyka dla dorosłych – powieści 
obyczajowe, kryminały, thrillery, sensa-
cje, reportaże oraz biografie.

Najczęściej wypożyczane
Dorośli, podobnie jak w 2021 r., najczęściej 
sięgali po kryminały, polską literaturę ko-

  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.

biecą, reportaże i biografie. Najchętniej 
czytane tytuły to: „Krok do miłości” Syl-
wii Kubiak i „The picture of Dorian Gray” 
Oskara Wilde’a – biblioteka główna; „Wy-
rok diabła” Adriana Bednarka i  „Saga 
wiejska” Katarzyny Bulicz-Kasprzak – filia 
Grapa; „Siła kobiet” Barbary Wysoczyń-
skiej oraz „Wielka samotność” i „Gdzie 
poniesie wiatr” Kristin Hannah – filia 
Skolimów. Z kolei w Opaczy królowała 
książka psychologiczna „Córki i matki: 
9 składników serdeczności” Olgi Ker-
sten-Matwin i popularnonaukowa „Idź 

na spacer” Shane O’Mara. Natomiast 
w  Słomczynie numerem jeden były 
książki z serii „Stajnia w Pieńskach” Iza-
beli Frączyk – „Koncert cudzych życzeń” 
i „Spalone mosty”. Młodsi najczęściej zaś 
czytali: cykl o małpce Fiki-Miki Kornela 
Makuszyńskiego oraz „Małą Złośnicę” 
Rogera Hargreavesa z  serii „Mr. Men” 
i „Little Miss”. 

Z myślą o czytelnikach
W 2022 r. biblioteka doposażyła także 
wnętrza swoich placówek w wygodne 
fotele, pufy dla dzieci, krzesełka i sto-
liki dla najmłodszych. – W siedzibie przy 
ul. Świetlicowej oraz filii w Skolimowie, 
oprócz udostępnionego na potrzeby 
mieszkańców sprzętu komputerowego, 
można również skorzystać z bezpłatnego 
dostępu do bezprzewodowego internetu 
na własnym urządzeniu – dodaje Kata-
rzyna Świeczak. – Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom czytelników, aby ułatwić 
oddawanie książek poza godzinami 
pracy placówek, pod koniec ubiegłego 
roku uruchomiliśmy też dwie książkowe 
wrzutnie – przy ul. Świetlicowej oraz przy 
ul. Sobieskiego 13 (willa Gryf).
Sporo działo się też w  sferze kultury 
i  edukacji. Odbyło się blisko 100 wy-
darzeń, w tym m.in. spotkania z auto-
rami i konkursy tematyczne. W 2023 r. 
biblioteka planuje nadal sukcesywnie 
powiększać swój księgozbiór o  nowe 
wydawnictwa, w budżecie na ten cel za-
rezerwowano 70 tys. zł. 

Godziny otwarcia placówek Biblioteki Publicznej

Sukcesywnie na półkach biblioteki pojawiają 
się kolejne nowości,  

 fot. J. Wołoszyńska-Matysek
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To już ostatnie chwile, by pojeździć na łyżwach pod chmurką w Konstancinie-Jeziornie. Lodowisko miejskie 
w Parku Zdrojowym czynne będzie tylko do 28 lutego. Zapraszamy zarówno stałych bywalców, jak i nowych 
miłośników zimowego szaleństwa.

Lodowisko miejskie działa w Parku Zdro-
jowym od 18 grudnia 2022 r. Jak się oka-
zuje, kolejny rok z  rzędu jest jednym 
z ulubionych miejsc mieszkańców gminy 
Konstancin-Jeziorna i  nie tylko. Do tej 
pory (od dnia otwarcia do 15 lutego 2023 
r.) ślizgawkę odwiedziło ponad 12,8 tys. 
osób, w tym uczniowie w ramach zajęć 
wychowania fizycznego. Niestety, sezon 
na lodowe szaleństwa dobiega końca. 
Obiekt będzie czynny tylko do 28 lu-
tego 2023 r. Jest to więc ostatni moment, 
aby jeszcze pojeździć na łyżwach pod 
chmurką. Na młodszych, jak i starszych 
czeka tafla o powierzchni około 450 mkw. 
Lodowisko zaprasza od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00–21.00 oraz w soboty, 

To już ostatnie dni lodowiska miejskiego 

niedziele i święta w godz. 10.00–21.30 – 
z piętnastominutowymi przerwami tech-
nicznymi oraz godzinną przerwą w godz. 
15.00–16.00. Dorośli za jednorazowy wstęp 
(sesja 1,5-godzinna) zapłacą 8 zł, a ucznio-
wie i studenci (po okazaniu ważnej legity-
macji) – 5 zł. Przypominamy, że bezpłatnie 
z obiektu korzystać mogą dzieci i młodzież 
z konstancińskich szkół (grupy zorgani-
zowane) w  ramach zajęć wychowania 
fizycznego (od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–15.00). Natomiast w okre-
sie ferii zimowych (od 13 do 26 lutego, ale 
tylko od poniedziałku do piątku w godz. 
10.00–15.00) wszyscy uczniowie mieszka-
jący w gminie Konstancin-Jeziorna. Przy 
tafli działa także wypożyczalnia łyżew (10 

zł), kasków ochronnych (4 zł) czy chodzi-
ków do nauki jazdy (10 zł za 45 minut). Na 
miejscu naostrzymy też łyżwy (10 zł). 

Lodowisko kolejny rok okazało się jednym 
z ulubionych miejsc mieszkańców gminy – 

zarówno tych młodszych, jak i starszych,  
fot. A. Piętka

Koniec roku 2022 obfitował w sukcesy zawodników Integracyjnego Klubu Sportowego Konstancin, którzy 
wzięli udział w kilku turniejach rangi mistrzowskiej. Pływacy zdobyli łącznie aż 14 medali, w tym 3 złote.

W grudniu 2022 r. zawodnicy IKS Konstan-
cin wzięli udział aż w pięciu pływackich 
imprezach sportowych. Były to: Zimowe 
Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzie-
żowców i  Juniorów w  Bydgoszczy; Mi-
strzostwa Polski Juniorów 16-letnich 
w Gorzowie Wielkopolskim; Mistrzostwa 
Polski Juniorów 14-letnich, a także Pu-
char Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Mi-
strzostwa „Od Młodzika do Olimpijczyka” 
w Warszawie. Konstancinianie wrócili do 
domów z kilkunastoma medalami.

Deszcz medali
Dużym sukcesem okazał się udział 18-let-
niego Bartosza Linarda, reprezentanta 
klubu, w zawodach w Bydgoszczy. W rywa-
lizacji na 200 metrów stylem klasycznym 
zawodnik wywalczył złoty medal (z cza-
sem 2:10,78). Na słowa uznania zasługuje 
też trzech medalistów IKS Konstancin, 
którzy stanęli na podium w  Gorzowie 
Wielkopolskim. Pływacy zdobyli łącznie 
sześć medali – 3 srebrne i 3 brązowe. Byli 
to: Maria Czubak (2 srebra na dystansach 
200 m i 800 m stylem dowolnym oraz brąz 
na dystansie 400 m stylem dowolnym), 

Sukcesy konstancińskich pływaków 

Weronika Głowacka (2 brązowe medale na 
dystansach 100 m i 200 m stylem klasycz-
nym) oraz Aleksander Kriukow (srebrny 
medal na dystansie 200 m stylem kla-
sycznym).

Sukces w Olsztynie
Sukcesem może również się pochwa-
lić 15-osobowa reprezentacja klubu, 
która wystąpiła w Olsztynie. Zawodnicy 
w swoich kategoriach wiekowych 9–13 lat 

Bartosz Linard (z lewej) z trenerem  
Krzysztofem Golonem, fot. IKS Konstancin

zdobyli łącznie 5 medali – 2 złote i 3 brą-
zowe. Na podium stanęli: Ignacy Piniewski  
(1. miejsce – 50 m stylem klasycznym,  
3. miejsce – 100 m stylem grzbietowym), 
Tola Świątkiewicz (1. miejsce – 50 m sty-
lem klasycznym, 3. miejsce – 50 m stylem 
dowolnym) i Zofia Lisowska (3. miejsce – 
100 m stylem motylkowym). – To niewąt-
pliwy sukces konstancińskich pływaków, 
zwłaszcza że w zawodach brało udział aż 
560 pływaków z Polski i Litwy – podkre-
śla Aleksandra Golon z IKS Konstancin. – 
Pozostałym zawodnikom również należą 
się brawa, ponieważ na mistrzostwach 
poprawili swoje rekordy.

Srebro i brąz
Na ostatniej w ubiegłym roku imprezie pły-
wackiej dla najmłodszych „Od Młodzika 
do Olimpijczyka” konstancińscy pływacy 
również nie zawiedli i zdobyli w konkuren-
cji 100 m stylem motylkowym dwa medale 
– srebrny (Aleksander Bluj) i brązowy (Zo-
fia Lisowska). Sportowcami IKS Konstancin 
opiekują się Aleksandra i Krzysztof Golo-
nowie oraz Jacek Nowak, byli wielokrotni 
mistrzowie Polski w pływaniu. 
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Wszystkie zajęcia sportowo-rekreacyjne 
zostały wznowione od 9 stycznia. Z pew-
nością każdy znajdzie coś dla siebie. 

Dla dzieci i młodzieży
Na dzieci i młodzież czekają lubiane za-
jęcia: tenis stołowy (dla dzieci w wieku 
8–15 lat), zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami lekkiej atletyki i  gimna-
styki, trio basket (dla dzieci w  wieku 
10–15 lat), a  także szachy (dla dzieci 
w wieku 8–15 lat) oraz zajęcia ruchowe 
dla dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nością. W nowym roku GOSiR proponuje 
uczniom także coś nowego – badminton 
dla dzieci w wieku 8–13 lat. Zajęcia pro-
wadzi instruktor Robert Michota. Spo-
tkania odbywają się dwa razy w tygodniu 

– w poniedziałki i czwartki w godz. 16.00–
17.30. Można jeszcze się zapisywać – te-
lefonicznie pod numerem: 730 535 004 
(po godz. 16.00) lub osobiście w kasie 
ośrodka przy ul. Żeromskiego 15 (wejście 
od ul. Piasta). Miesięczny koszt udziału 
w wybranych zajęciach jest uzależniony 
od liczby zajęć i wynosi: 80 zł – trzy razy 
w tygodniu, 60 zł – dwa razy w tygodniu 
lub 40 zł – raz w tygodniu. 

Dla dorosłych
Po krótkiej przerwie wznowione zostały 
także zajęcia dla dorosłych, które pro-
wadzą wykwalifikowani instruktorzy 
sportu i  fizjoterapeuci. GOSiR ponow-
nie zaprasza m.in. na: zdrowy kręgosłup, 
rehapilates, TBC, pilates, wzmacnianie 
i stabilizacja, body movement – ćwicze-

Zajęcia dla dużych i małych
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie po przerwie świąteczno-noworocznej 
wznowił zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W niektórych sekcjach są jeszcze wolne miejsca. 

nia mobilizujące, płaski brzuch, badmin-
ton oraz tenis stołowy. Jest też nordic 
walking, ale uwaga – zmieniły się go-
dziny spotkań. W nowym roku spacery 
z kijkami odbywają się w każdą sobotę 
w godz. 8.30–10.30. Zbiórka przy wejściu 
na ścieżkę edukacyjno-sprawnościową 
im. Tomasza Hopfera (ul. Od Lasu 23). Do-
rośli za zajęcia płacą: 140 zł – udział trzy 
razy w tygodniu, 120 zł – dwa razy w ty-
godniu lub 80 zł – raz w tygodniu. Inaczej 
to wygląda w przypadku nordic walkingu. 
Tutaj zajęcia są bezpłatne dla posiadaczy 
Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

Dla seniorów
O zdrowie i kondycję zadbać mogą także 
seniorzy. Czekają na nich zajęcia takie 
jak: gimnastyka ciała i umysłu, rehapila-
tes osteoporozy, aktywny senior, zdrowy 
kręgosłup, zumba gold, taniec i nordic 
walking. Dużym zainteresowaniem senio-
rów cieszą się także zajęcia tai chi. Z tego 
względu utworzona została nowa grupa 
początkująca. Spotkania odbywają się 
w Parku Zdrojowym dwa razy w tygodniu – 
w poniedziałki i środy w godz. 11.00–12.00. 

Można się jeszcze zapisywać – bezpo-
średnio u instruktora lub poprzez SMS na 
numer 501 141 317. Przypominamy! Zaję-
cia dla seniorów powyżej 60. roku życia, 
mieszkających w gminie Konstancin-Je-
ziorna, są bezpłatne. Trzeba jednak po-
siadać Konstancińską Kartę Mieszkańca. 
Aktualna oferta zajęć dostępna jest na 
stronie: gosir-konstancin.pl. 

Seniorzy niezależnie od warunków 
pogodowych chętnie uczestniczą w zajęciach 

tai chi w Parku Zdrojowym, fot. A. Piętka

22 stycznia w Konstancińskim Domu Kultury Hugonówka odbył się wernisaż wystawy „Wtedy. Zawsze. Nigdy. 
Justyna Kosińska. Tkanka”. Ekspozycję można oglądać do 5 marca.

Artystka tworzy w technice tradycyjnego ręcznego haftu. W swoich pracach zrównuje 
na płótnie ciała ludzi, zwierząt i roślin, nadając im nową, zaskakującą, niejedno-
znaczną formę̨ . Balansuje pomiędzy tym, co anatomiczne i abstrakcyjne. Interesuje 
ją proces wymazywania, nieobecności, przesuwającego się̨  punktu odniesienia. 
Zanikanie w jej pracach staje się̨  nie tylko alarmujące, ale i  intrygujące. W pra-
cach Kosińskiej ważny jest sam proces haftowania: haft ewoluuje, zmienia ścieżki 
i zaciekawia. Wystawę można oglądać do 5 marca, od wtorku do niedzieli w godz. 
11.00–18.00, wstęp wolny. 

Wernisaż wystawy Justyny Kosińskiej

W ramach Budżetu Partycypacyjnego 2023 
Od 28 lutego, w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2023, zapraszamy mieszkańców do 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy, na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne: zdrowy 
kręgosłup – wtorki w godz. 19.10–20.10 (luty–marzec)/19.00–20.00 (od kwietnia) oraz 
stretching w godz. 20.10–21.20 (luty–marzec)/20.00–21.00 (od kwietnia), a także pilates 
– czwartki w godz. 19.10–20.10 (luty–marzec)/19.00–20.00 (od kwietnia) i zumba w godz. 
20.10–21.20 (luty–marzec)/20.00–21.00 (od kwietnia). Zajęcia prowadzi instruktorka Anna 
Śmigielska-Byczkowska.

Justyna Kosińska (w środku) oraz kuratorzy 
wystawy – Edyta Markiewicz-Brzozowska 

i Aleksander Ryszka, fot. G. Traczyk 
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POLECAMY W LUTYM, MARCU I KWIETNIU

5 marca, 
godz. 17.00 

Moja Ghana
Wojciech Zaremba
Spotkanie w ramach Klubu Podróżnika, połączone z prezentacją afrykańskiego 
rękodzieła, tkanin, zdjęć, obrazów oraz instrumentów. Ghana to kraj usytuowany 
nad Zatoką Gwinejską, którego mieszkańcy od zawsze wiedli życie związane 
z gospodarką morską i rybołówstwem. To kraina o burzliwych dziejach, które 
pozostawiły ślad w świadomości Ghańczyków. To tradycja i nowoczesność. 
Egzotyka, która rozpala wyobraźnię. Sztuka, która nie jest znana szerszemu 
kręgowi, ale cieszy się dużym zainteresowaniem wśród muzealników i prywat-

nych kolekcjonerów. Piękno tego niezwykłego kraju w pełnych świa-
tła i koloru kadrach zamknął podróżnik i fotograf – Wojciech 

Zaremba. W Hugonówce odbędzie się wyjątkowe spotkanie, 
które będzie nie tylko inspiracją podróżniczą, lecz także 
możliwością doświadczenia afrykańskiej sztuki i kultury.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka,  
ul. Mostowa 15. Wstęp wolny.

Spotkanie autorskie
Małgorzata Niezabitowska 
„Światłość i mrok”
Dziennikarka, pisarka, rzeczniczka pierwszego 
niekomunistycznego rządu RP Małgorzata Niezabitowska w Hugo-
nówce opowie o swojej najnowszej powieści. „Światłość i mrok” to 
historia wielkiej miłości, opowieść pełna dramatycznych zwrotów, 
w której splatają się losy wielu postaci o wyrazistych, mocnych cha-
rakterach. Autorka z niespotykaną dbałością odtwarza klimat lat 
trzydziestych i z pasją kreśli obraz niełatwych relacji między Żydami, 
Polakami i Ukraińcami.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie KDK od 16 lutego.

Babski seans filmowy 
Film „Zupa nic”
Z okazji Dnia Kobiet Kino Hugonówka zaprasza na film „Zupa nic” z 2021 r. 
w reżyserii Kingi Dębskiej. Tragikomiczna historia o rodzinnych relacjach 
i czasach PRL-u. W rolach głównych, m.in. Adam Woronowicz i Kinga Preis.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15.  
Bilety w cenie 15 zł do kupienia w kasie KDK oraz na hugonowka.pl.

11 marca, 
godz. 19.00

19 lutego, 
godz. 16.00

Aktualny repertuar KDK na stronie 
internetowej hugonowka.pl oraz na 
profilu KDK na Facebooku

Kino Hugonówka
Film „Johnny”
Film w reżyserii Daniela Jaroszka to oparta na praw-
dziwej historii opowieść o miłości do świata i dru-
giego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na 
drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kacz-
kowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego 
życie. W rolach głównych Dawid Ogrodnik i Piotr Trojan.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15.  
Bilety w cenie 15 zł do kupienia w kasie KDK oraz na hugonowka.pl.

24 lutego, 
godz. 19.00

Dzień Kobiet w Hugonówce
Babski weekend
Z okazji Dnia Kobiet Konstanciński Dom Kul-
tury przygotował dla pań weekend pełen 
wyjątkowych atrakcji. W sobotę 11 marca 
w Hugonówce odbędą się m.in. warsztaty 
„Kreuj swoje marzenia” oraz „Domowe SPA”, 
a także spotkania z Wiolettą Mrozek oraz 
Witoldem Horwathem, autorem powieści 
„Lisica”. Pierwszy dzień zakończy „Babski seans filmowy” 
– komedia „Zupa nic” w reżyserii Kingi Dębskiej. Jedną 
z niespodzianek będą również zaplanowane na nie-
dzielę 12 marca targi designu i rękodzieła „Kwestia 
Gustu”, w czasie których będzie można zapoznać się 
z bogatą ofertą wyjątkowych produktów. Babski week-
end zwieńczy spektakl „Matka Polka Terrorystka” – mo-
nodram w wykonaniu Anety Todorczuk. Szczegółowy 
program na hugonowka.pl.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15.  
Wstęp wolny na warsztaty, spotkania i targi. Bilety do kupienia 
w kasie KDK oraz na hugonowka.pl: film – 15 zł, spektakl – 30 zł  
lub Babski bilet (film i spektakl) – 35 zł.

11 marca,  
od godz. 15.00

12 marca,  
od godz. 11.00
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Monodram w wykonaniu 
Anety Todorczuk 
„Matka Polka Terrorystka”
Młoda kobieta zabiera nas w podróż do 
samego jądra wielkomiejskiego piekła. 
Razem z nią odkrywamy nowy wymiar 
rzeczywistości, pełnej pułapek i prze-
szkód. Po drodze przeżywamy poród 
w piwnicy podczas Powstania Warszaw-
skiego, śledzimy z niepokojem losy kaczek i gołębi nafaszerowanych ładunkami 
wybuchowymi, obserwujemy dziecko podróżujące po mieście w wózku do zadań 
specjalnych i – paradoksalnie – śmiejemy się do łez. Sztuka opowiada w pełen 
ironii i humoru sposób o wykluczeniu: o tym co się dzieje z człowiekiem, który 
wypadł poza nawias. Jednocześnie zostajemy zmuszeni do konfrontacji ze swoją 
niechęcią, brakiem empatii, z własną słabością i tym, co każe nam sądzić, że 

honor jest ważniejszy od zupy pomidorowej. Kobieta ujawnia przed nami 
kolejne szczegóły kryminalnej zagadki, której bohaterką stała się zu-

pełnie niechcący. Jej opowieść nie jest jednak tylko historią młodej 
matki – to głos wszystkich, którzy czują się niewidzialni, niepo-
trzebni, niewysłuchani. I tylko krok dzieli ich od bardziej radykal-
nych rozwiązań. Bo czy tak wiele trzeba, aby wysadzić w powietrze 
miasto? Może to nie jest wcale takie trudne… jeśli dysponuje się 
dobrze wyposażoną kuchnią i odrobiną wiedzy pirotechnicznej...  
Scenariusz: Katarzyna Wasilewska, reżyseria: Marcin Hycnar.

Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15.  
Bilet w cenie 30 zł do kupienia w kasie KDK lub na hugonowka.pl.

12 marca, 
godz. 18.00

18 marca, 
godz. 15.00

Rodzinne warsztaty
Witaj wiosno!
Pogoda w  marcu bywa kapryśna, ale uczestnicy 
warsztatów plastycznych będą mogli przywołać wio-
snę wesołymi kolorami i radosną, kreatywną zabawą. 
Każdy będzie mógł przygotować „panią wiosnę” według 
swojego pomysłu. Może to postać w wianku pełnym kwiatów 
na głowie? Albo uśmiechnięte drzewko, które wypuszcza nowe 
listki? Warsztaty dla dzieci w wieku 7–9 lat. 
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Gryf, ul. Sobieskiego 13. 
Zapisy: edukacja@hugonowka.pl.

Wystawa prac Teodory i Stanisława Kurków
Nasza Ojcowizna
Teodora i Stanisław Kurkowie od lat związani są 
z gminą Konstancin-Jeziorna – to artystyczne mał-
żeństwo mieszka w Czarnowie. W swojej twór-
czości inspirują się naszą przyrodą i miejscową 
architekturą. Brali udział w wielu wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych. W 2020 r. Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 
Teodorze Kurek brązowy medal Gloria Artis. Na 
wystawie zobaczymy przekrój ich dorobku artystycznego na prze-
strzeni lat – pejzaże, portrety, martwe natury.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15. 
Wystawa czynna od wtorku do niedzieli w godz. 11.00–18.00. 
Wstęp wolny.

od
18 marca

do
16 kwietnia

Warsztaty świąteczne 
Wielkanocne palmy, koszyczki, kartki i dekoracje
W przedświąteczny weekend Konstanciński Dom Kultury zaprasza na warsztaty 
zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych. Do wyboru będą cztery rodzaje 
zajęć. 1 kwietnia wraz z instruktorami będzie można przygotować tradycyjne 
palmy wielkanocne oraz karty świąteczne z motywami wycinanek. Uczestnicy 
poznają także wycinankarskie motywy i symbolikę wielkanocną oraz historię 
i typowe formy tradycyjnej wycinanki polskiej. Z kolei 2 kwietnia podczas ro-
dzinnych warsztatów ich uczestnicy przygotują przepiękne dekoracje, m.in. 
zajączki i kurczaczki, które posłużą jako wielkanocne ozdoby lub podstawki 
do jajek na świątecznym stole. Natomiast na zajęciach „Wielkanocne cuda” 
za pomocą szydełka powstaną koszyczki na wielkanocną święconkę lub do 
dekoracji świątecznego stołu. Szczegóły na: hugonowka.pl.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15.  
Wstęp wolny.

1 i 2 kwietnia, 
godz. 15.00

Widowisko muzyczne dla dzieci
Tajemnice nocnego tramwaju
Edukacyjno-muzyczny spektakl, który pokaże niezwykły świat dźwięków, 
magii warszawskich legend i ich bohaterów. Dzieci poznają m.in. warszaw-
ską Syrenkę, Warsa i Sawę, bazyliszka czy Antka, który szukał złotej kaczki. 
Przedstawienie to nie tylko wspaniała lekcja historii Warszawy w wymiarze 

dziejowym oraz kulturowym, lecz także doskonała interaktywna 
zabawa. Widowisko w pomysłowy sposób łączy ze sobą 

różne dziedziny kultury i sztuki. Projekt jest objęty Pa-
tronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka,  
ul. Mostowa 15. Bilet w cenie 25 zł do kupienia 
w kasie KDK lub na hugonowka.pl.

19 marca, 
godz. 16.00
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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 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.–pt. w godz. 9.00–15.00.

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

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

  


