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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Wesołego Alleluja 
oraz

serdecznych spotkań w rodzinnym gronie.

Niech wiosna przyniesie Państwu radość, 
optymizm i energię w realizacji planów i marzeń.

Burmistrz 
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Przewodniczący 
Rady Miejskiej  

Andrzej Cieślawski
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/ Z KART HISTORII /

1907 15 marca - władze car-
skie rejestrują Koło Właścicieli 
Willi i Pałaców w Konstancinie, 
które będzie zalążkiem konstan-
cińskiego samorządu. Koło ist-
nieje do 1912 r.

7-8 sierpnia - nad Konstancinem 
przechodzi trąba powietrzna 
z ulewą i gradem. Zniszczeniu 
ulegają drzewa w Parku Zdrojo-
wym i w ogrodach otaczających 
wille. O katastrofie donosi war-
szawska prasa, w tym „Tygodnik 
Ilustrowany”, który publikuje fo-
tografie zniszczeń.

W Skolimowie zakończona zo-
staje budowa kościoła pw. Matki 
Boskiej Anielskiej, według pro-
jektu Bronisława Brochwicza
-Rogóyskiego i Henryka Gaya. 
Głównym donatorem inwestycji 
jest Wacław Preker z małżonką.

1908 Z inicjatywy robotni-
czego Koła Towarzystwa Kultury 
Polskiej zarząd Fabryki Papieru 
w Mirkowie funduje na terenie 
przyfabrycznego osiedla robot-
niczego Mirków budynek Domu 
Ludowego, według projektu Ste-
fana Szyllera. 

Powstają wille: 
- „Greczynka”, według projektu 
nieznanego architekta dla hra-
biów Dunin-Wolskich;
- „Irena”, według projektu Bro-
nisława Colonna-Czosnowskiego 
na zamówienie Kazimierza 
Sudyka; 
- „Jagiellonka”, według projektu 
Bronisława Colonna-Czosnow-
skiego na zlecenie Adolfa Witta;
- „Słoneczna”, według projektu 
właściciela Jana Wedegisa 
oraz architekta Bronisława 
Colonna-Czosnowskiego.

1909 Konstancin zostaje 
przyłączony do warszawskiej 
centrali telefonicznej, należącej 
do szwedzkiej firmy Cedergren. 
W letnisku zarejestrowanych 
jest 110 stałych abonentów.

Konstancińskie kalendarium

1909 Czerwiec - na terenie osiedla robotni-
czego Mirków w Jeziornie zostaje ukończona bu-
dowa kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, 
według projektu Hugo Kudera. Część funduszy na 
budowę kościoła przekazuje współwłaściciel fa-
bryki papieru Edward Natanson, część zaś pochodzi 
ze składek.

Powstają wille: 
„Hypatia”, na zlecenie Władysława hr. Lisa-Kozłow-
skiego oraz  „Wersal”, na zamówienie Teodora An-
toniego Gwizdalskiego.

Willa Słoneczna 
rotograwiura  
druk. narodowej  
w Krakowie, 
1929

Mirków 
budynek Domu 

Ludowego 

Willa Wersal  
na zamówienie 
Teodora Antoniego 
Gwizdalskiego
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/ WIELCY I ZASłUżENI dLA KONSTANCINA /

Witold Skórzewski
Witold Skórzewski urodził się w 26 grudnia 1864 r. 
w Wurzburgu. Jego ojciec Zygmunt - II ordynat na 
Radomicach i Czerniejewie, był człowiekiem do-
skonale wykształconym, podróżnikiem i patriotą 
a także posłem w parlamencie pruskim, gdzie wal-
czył aktywnie z germanizacją ziem polskich. Matka 
- Konstancja z Potulickich, była córką Kaspra Po-
tulickiego – właściciela Obór i Teresy Konstancji 
z Mielżyńskich.
Po skończeniu edukacji i odbyciu służby w wojsku 
pruskim w Berlinie, Witold dzięki staraniom ojca 
został dyplomatą i spędził dwa lata w Rio de Jane-
iro. Po powrocie do kraju, w 1892 r. ożenił się z Ma-
rią Radziwiłł z Tołwian. Małżonkowie zamieszkali 
w jednej z rodowych siedzib Skórzewskich – w Ko-
morzu. Mieli troje dzieci: córkę Marię oraz synów 
- Zygmunta i Karola.

W 1897 r., w wieku 33 lat, Witold Skórzew-
ski został egzekutorem testamentu siostry swo-
jej matki – Marii Grzymała-Potulickiej, ówczesnej 
właścicielki Obór. Jego zadaniem było sprzedać 
fragment lasu oborskiego i uzyskane pieniądze 
podzielić między spadkobierców m.in. swoją matkę 
Konstancję i siostrę Marię. Wtedy to najprawdo-
podobniej, w porozumieniu z rodziną, postanowił 
stworzyć w miejscu oborskiego lasu letnisko wzo-
rowane na popularnych europejskich kurortach 
tzw. badach. Las został rozparcelowany. Na jego 
terenie powstały działki pod domy letniskowe oraz 
przestrzeń wspólna, w skład której weszły dwa 
Parki - Zakładowy i Grapa, szereg budynków uży-
teczności publicznej, takich jak restauracja, stacja 
kolejki wilanowskiej i wieża wodociągowa oraz 
pensjonaty i wszelka dostępna ówcześnie infra-
struktura, niezbędna do funkcjonowania letnisko-
wej miejscowości. Na cześć swojej matki Konstancji 
– fundatorki przedsięwzięcia, Skórzewski nazwał 
je Konstancją. 

W 1900 r. aby w pełni zrealizować plany 
budowy letniska, powołał Towarzystwo Akcyjne 
Ulepszonych Miejscowości Letniczych. Energia 
i rozmach, jakie towarzyszyły realizacji projektu 
spowodowały, że w ciągu kilku lat od podjęcia 
decyzji, powstało wiele zabytkowych budynków 
Konstancina, a samo letnisko zyskało sławę jed-
nego z najbardziej przyjaznych, wygodnych i ele-
ganckich miejsc na Mazowszu.

W 1903 r., na mocy zapisu testamentowego 
Witold Skórzewski wszedł w posiadanie dóbr na-
leżących do jego dalszego krewnego, Leona hr. 
Skórzewskiego, z siedzibą w Lubostroniu, stając 
się posiadaczem ogromnej fortuny, którą dzięki 
umiejętnemu zarządzaniu skutecznie pomnażał 

(w okresie międzywojennym Skórzewscy stali się 
jedną z 35 najbogatszych rodzin polskich). Niestety 
tragiczny wypadek przerwał życie hrabiego. 30 
grudnia 1912 r. Witold Skórzewski zginął w Czer-
niejewie na zorganizowanym przez swojego brata 
Władysława polowaniu.

W 1937 r., w 40-lecie powstania letniska, ów-
czesny sołtys Konstancina Wacław Gąsiorowski, 
ufundował głaz pamiątkowy dla uczczenia osoby 
założyciela Konstancina.

15 czerwca 2009 r. Rada Miasta Kon-
stancina-Jeziorny, nadała Parkowi Zdrojowemu 
w Konstancinie, imię hrabiego Witolda Skórzew-
skiego. Stało się to na wniosek Ewy Sobiech, 
mieszkanki gminy, przy poparciu działających miej-
scowych organizacji pozarządowych: Porozumienia 
Obywateli Konstancina-Jeziorny, Klubu Inicjatyw 
Obywatelskich i Towarzystwa Miłośników Piękna 
i Zabytków Konstancina.

Źródło: 
Wirtualne Muzeum Konstancina

www.muzeumkonstancina.pl
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XXVII sesja Rady Miejskiej

Budżetu i finansów gminy 
dotyczą uchwały w sprawach:

n uchwały budżetowej Gminy 
Konstancin-Jeziorna na rok 2017 
(uchwała nr 421/VII/27/2017)
n  uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Konstancin-Jeziorna na lata 
2017-2020 (uchwała nr 422/
VII/27/2017)

Do gminnych nieruchomości 
mają zastosowanie 

 uchwały w sprawach:

n wyrażenia  zgody  na zawar-
cie umowy użyczenia zabudowa-
nej nieruchomości stanowiącej 
działki ewidencyjne nr 1/2, 1/3 
i 31/2 w obrębie 03-08 przy ul. 
Mostowej 15 w Konstancinie- 
-Jeziornie oraz niezabudowa-
nej  nieruchomości stanowiącej 
działkę  nr ewidencyjny 1/1 o po-
wierzchni 0,0368 ha w obrębie 
ewidencyjnym 03-08 przy ul. Mo-
stowej w Konstancinie-Jeziornie 
(uchwała nr 428/VII/27/2017)
n wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie nieruchomości poło-
żonej w miejscowości Obory 
oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka ewi-
dencyjna numer 32/6 z obrębu 
0016 Obory (uchwała nr 429/
VII/27/2017)
n wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie nieruchomości poło-
żonej w Konstancinie-Jeziornie 

Podczas 27. sesji Rady Miejskiej 
Konstancina-Jeziorny w dniu 8 
lutego przyjęto 33 istotne dla 
funkcjonowania gminy i życia 
mieszkańców uchwały, w tym 
dotyczącą dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju 
szkolnego.

przy ulicy Mirkowskiej stanowią-
cej działkę ewidencyjną numer 
4/10 z obrębu 02-02 (uchwała nr 
430/VII/27/2017)
n nabycia do zasobu nierucho-
mości gminy Konstancin-Jeziorna 
prawa własności nieruchomości 
gruntowych położonych w miej-
scowości Kierszek, oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budynków 
jako działki ewidencyjne numer 
16/1, 16/4,17/1 z obrębu 0013 Kier-
szek (uchwała nr 431/VII/27/2017)
n wyrażenia  zgody na sprze-
daż w trybie bezprzetargowym 
na rzecz użytkownika wieczy-
stego nieruchomości położonej 
w Konstancinie-Jeziornie przy 
ulicy Gąsiorowskiego stanowią-
cej działkę ewidencyjną numer 
8/1 z obrębu 03-22 (uchwała nr 
437/VII/27/2017)
n nabycia do zasobu  nie-
ruchomości gminy Konstan-
cin-Jeziorna prawa własności 
nieruchomości gruntowej poło-
żonej w Czarnowie oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka ewidencyjna numer 
17/9 z obrębu 0004 Czarnów 
 (uchwała nr 438/VII/27/2017)

Plany zagospodarowania 
przestrzennego są  

przedmiotami w sprawach:

n zmiany uchwały nr 199/
VI/21/2012 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 
23 marca 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do  sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowana przestrzennego 
obszaru północno-zachod-
niej części miasta Konstan-
cin-Jeziorna (uchwała nr 449/
VII/27/2017)
n uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek o nr ew. 
15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 
0010 (Kawęczynek-Borowina) 
w gminie Konstancin-Jeziorna 
(uchwała nr 450/VII/27/2017)
n zmiany uchwały nr 310/
VII/20/2016 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 
1 czerwca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia  do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego te-
renu Skolimowa wschodniego 
(uchwała nr 451/VII/27/2017)
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n zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów 
przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 
8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 
(uchwała nr 453/VII/27/2017)

Wyrażenia zgody dotyczącej 
służebności przesyłu dotyczą ustawy:

n na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie na działce ewidencyjnej numer 167/20 
z obrębu 0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna 
(uchwała nr 432/VII/27/2017) oraz na działce ewi-
dencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina 
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 433/VII/27/2017)
n na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Lublinie na działce ewidencyjnej numer 24 
w obrębie 0016 Obory, gmina Konstancin-Jeziorna 
(uchwała nr 434/VII/27/2017) oraz na działce ewiden-
cyjnej numer 117 w obrębie 0021 Słomczyn, gmina 
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 435/VII/27/2017)
n na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie na działkach  ewidencyjnych  numer 
53, 9/14  z obrębu 03-26, położonych w Konstanci-
nie-Jeziornie (uchwała nr 436/VII/27/2017)

Do szkolnictwa 
i oświaty gminnej odnoszą się uchwały 

w sprawach:

n określenia kryteriów obowiązujących na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego do  pu-
blicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych, dla których gmina 
Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym 
(uchwała nr 445/VII/27/2017)
n określenia kryteriów obowiązujących w postę-
powaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicz-
nych szkół podstawowych dla których  organem 
prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna 
(uchwała nr 446/VII/27/2017)
n określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 
prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna 
w publicznych przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych w czasie  
przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki (uchwała nr 447/VII/27/2017)
n projektu dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 
(uchwała nr 448/VII/27/2017)

Ponadto radni postanowili  
w następujących sprawach:

n wstrzymania realizacji programu polityki 
zdrowotnej „W zdrowiu ku dorosłości - edukacja 

młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w za-
kresie kształtowania prozdrowotnych nawyków 
poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdro-
wego stylu życia i zbilansowanej diety” (uchwała nr 
423/VII/27/2017)
n ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmio-
towej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ ścieków  
dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 
na 2017 r. (uchwała nr 424/VII/27/2017)
n ustalenia  jednostkowych stawek dotacji przed-
miotowych na pokrycie wpłat na fundusze remon-
towe wspólnot mieszkaniowych według udziału 
własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna 
dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2017. 
(uchwała nr 425/VII/27/2017)
n ustalenia zasad otrzymywania diety przez sołty-
sów oraz przewodniczących zarządów osiedli Gminy 
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 426/VII/27/2017)
n umowy z powiatem piaseczyńskim dotyczącej 
wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebu-
dowie ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą w Kon-
stancinie-Jeziornie (uchwała nr 427/VII/27/2017)
n zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 
439/VII/27/2017)
n wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkal-
nego położonego w nowo powstałym budynku ratu-
sza gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej 
w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 440/VII/27/2017)
n wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemiesz-
kalnego położonego w nowo powstałym budynku 
Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna  przy ulicy Ko-
lejowej w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 441/
VII/27/2017)
n zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób  bezdomnych (uchwała nr 442/VII/27/2017)
n uchwalenia programu profilaktyki schorzeń  
narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem 
jaskry i zaćmy (uchwała nr 443/VII/27/2017)
n uchwalenia programu polityki zdrowotnej „Pro-
filaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów 
skóry, ze szczególnym  uwzględnieniem czerniaka” 
(uchwała nr 444/VII/27/2017)
n wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnie-
nia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna oraz  udzielenia dotacji celowej 
gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie (uchwała 
nr 452/VII/27/2017)
n zmiany Uchwały nr 6/VII/2/2014 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 8 grudnia 2014r. w spra-
wie powołania radnych do stałych Komisji Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 454/
VII/27/2017)

Następna sesja - 29 marca  
w Sali Posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1. 
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Bieżące informacje burmistrza
n Rozstrzygnięty został prze-
targ na wyłonienie wykonawcy 
kompleksowej przebudowy 
ulicy Saneczkowej w Klary-
sewie. 20 lutego 2017 r. została 
podpisana umowa z wyko-
nawcą firmą Fal-Bruk na kwotę 
1 188 000,00 zł z terminem wyko-
nania do 5 miesięcy od podpisa-
nia umowy. Obecnie trwają prace 
budowlane.

n Burmistrz Gminy Konstan-
cin-Jeziorna jako pomysłodawca, 
prowadzi rozmowy z warszaw-
skim Zarządem Transportu 
Miejskiego, Prezydentem m. st. 
Warszawy oraz Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego na 
temat uruchomienia nowej linii 
autobusowej, obsługiwanej przez 
autobusy o napędzie elektrycz-
nym. Autobusy nowej linii ob-
sługiwałyby trasę od Osiedla 
Grapa do Metra Kabaty, z wyko-
rzystaniem obecnie budowanej 
ulicy Nowokabackiej.

n Analiza ofert, nadesłanych 
przez potencjalnych wykonaw-
ców w ramach przetargu nieogra-
niczonego dotyczącego budowy 
placu zabaw na Osiedlu Mirków, 
doprowadziła do unieważnienia 
postępowania. Zostało ogłoszone 
i obecnie trwa następne postępo-
wanie przetargowe.

n Do 30 kwietnia br. mają zo-
stać ukończone prace budow-
lane ciągu pieszo-jezdnego  na 
nasypie dawnej linii kolejowej 
pomiędzy ulicą Elektryczną 
a mostem na Jeziorce. Umowa 
na kwotę 509 759,33 zł z wyko-
nawcą firmą MKL-Bud z War-
szawy, została podpisana 30 
września ub. roku.

n Wykonawcą pomostu przy od-
nodze jazu vis-à-vis Starej Papierni 
jest firma PPHU Kacperek Mariusz 
Zalewski ze Szczecinka.  Pomost 
zostanie wykonany do końca 
czerwca br. za kwotę 180 000,00 zł. 

n Trwa budowa placu zabaw 
w Parceli. Firma PLAYTIME Sp. 
z o.o. z siedzibą w Starych Babi-
cach wykona wszystkie prace za 
kwotę 96 345,90 zł.

n Od 1 marca 2017 r. aż do 31 
grudnia 2019 r. w wyniku roz-
strzygnięcia przetargu nie-
ograniczonego, konserwacje 
oświetlenia drogowego bę-
dzie wykonywał Zakład Usług 
Elektrycznych „ELPRZEM” 
Mieczysław Prędota, z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sło-
neczna 10. Awarie oświetlenia 
drogowego można zgłaszać 
telefonicznie dzwoniąc na ca-
łodobowy telefon o numerze 
22 201 19 01.

n Ogłoszony został przetarg 
zmierzający do wyłonienia 
wykonawcy budowy ciągu 
pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki 
Jeziorki, między mostem obok 
tężni a jazem.

n Rozstrzygnięty został prze-
targ na wyłonienie wykonaw-
ców położenia nakładek 
asfaltowych na następujących 
drogach:

- ul. Sadowa: firma TOWEMO 
Sp. z o.o.  za kwotę 346 378,20 zł
- ul. Słowackiego: firma Budow-
nictwo Drogowe Jarpol Sp. z o.o.  
za kwotę 85 080,00 zł
- droga w Czernidłach: firma 
Budownictwo Drogowe Jarpol 
Sp. z o.o. za kwotę 60 533,33 zł

n Po rozstrzygnięciu postę-
powania przez Krajową Izbę 
Odwoławczą, wyłoniony zo-
stanie wykonawca budowy 
oświetlenia na ulicy Źró-
dlanej, Osiedlu Grapa oraz 
Kawęczynku-Borowinie.

n Wykonawcą konserwacji ka-
nalizacji deszczowej na terenie 
gminy jest firma ADMAR-U Sp. 
z o.o. z miejscowości Zakrzew-Ko-
lonia, która w okresie od 1 marca 
do 31 grudnia br. będzie świadczyć 
usługi za kwotę 109 620,00 zł.

n Dnia 3 marca br. burmistrz 
gminy Kazimierz Jańczuk pod-
pisał z firmą Abix bis Sp. z o.o. 
z Warszawy umowę na opraco-
wanie dokumentacji wraz z po-
zwoleniem na budowę dotyczącą 
oświetlenia 43 przejść dla 
pieszych w ciągu ulic Piłsud-
skiego – Prusa – Długa.
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Ratusz jak marzenie

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonuje obecnie 
w pięciu lokalizacjach na terenie miasta, w tym również w obiek-
tach wynajmowanych od podmiotów zewnętrznych. Taka sytuacja 
utrudnia obsługę mieszkańców i komunikację między wydziałami. 
Ale już wkrótce sytuacja zmieni się diametralnie. Przy ulicy No-
wopiaseczyńskiej rośnie bowiem funkcjonalny obiekt, w którym 
już wkrótce znajdzie się nowy ratusz. 

Gmina Konstancin-Jeziorna nie 
ma ratusza z prawdziwego zda-
rzenia. I aż wstyd się przyznać, 
że taka sytuacja ma miejsce 
w zamożnej gminie. Aby za-
pewnić komfort mieszkańcom 
i pracownikom, obecne władze 
samorządowe podjęły decyzję 
o budowie ratusza w centrum 
Jeziorny, miejsca, w którym sku-
pione jest życie administracyjne. 

Dla mieszkańca

Budynek o powierzchni użyt-
kowej 3237 m2, będzie miał 
dwie kondygnacje oraz we-
wnętrzne patia i płaski dach, 
z żywą roślinnością. Przestrzeń 
będzie podzielona na trzy czę-
ści, pełniące odrębne funkcje: 
powierzchnia biurowa, strefa 
obsługi mieszkańców oraz 
część komercyjna 535 m2  po-
wierzchni z przeznaczeniem na 

usługi gastronomiczne, bank, 
który będzie obsługiwał UMiG, 
pocztę i usługi i prawnicze. 
Mieszkaniec gminy, będzie mógł 
więc, załatwić w jednym miejscu 
wszystkie sprawy.  – mówi Kazi-
mierz Jańczuk, burmistrz gminy 
Konstancin-Jeziorna.

Ekologiczne 
rozwiązania

Nowy ratusz został zaprojekto-
wany jako przyjazny środowisku 
budynek pasywny. Do celów użyt-
kowych, będzie wykorzystywana 
woda deszczowa, gromadzona 
w podziemnym zbiorniku reten-
cyjnym. Ogrzewanie zapewnią 
pompy ciepła na potrzeby któ-
rych wykonano 40 odwiertów na 
głębokość 150 m każdy. Elewacja 
nowoczesnej bryły budynku, 
wykonana z ręcznie formowa-
nej cegły klinkierowej, będzie 

nawiązywać do architektury tzw. 
„starego Konstancina”.
Planowany termin oddania do 
użytku nowego ratusza to je-
sień 2017 roku, a marzeniem 
burmistrza jest, by na gwiazdkę 
Bożego Narodzenia 2017, ma-
gistrat funkcjonował już w no-
wym obiekcie, który wyraźnie 
poprawi obsługę mieszkańców 
i komfort pracy urzędników.
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Zmiany w rozkładach jazdy

Od 3 kwietnia zostaną wy-
dłużone trasy przejazdu 
autobusów lokalnych linii 
L-28 oraz L-15. Ale to nie 
jedyne wiosenne zmiany 
w rozkładach jazdy komunika-
cji publicznej gminy. Autobus 
linii 742 łączący Górę Kalwa-
rię z Wilanowem przez Kon-
stancin-Jeziornę, zwiększy 
częstotliwość kursowania 
w godzinach popołudniowych. 
Szczegółowy rozkład jazdy po 
zmianach znajdziemy na stronie  
www.ztm.waw.pl.

Autobusy linii L-28

Komunikacja linia L-28 została 
zorganizowana przez gminę Góra 
Kalwaria i dotychczas funkcjono-
wała na trasie między Baniochą 
a Starą Papiernią. Umowa z obec-
nym operatorem tej linii wygasa 
31 marca 2017 roku. Gmina Góra  
Kalwaria ogłosiła nowy prze-
targ na L-28. Burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk zadeklarował chęć 
współfinansowania tej linii pod 
warunkiem, że jej trasa będzie 
wydłużoną od Starej Papierni, 
ulicą Warszawską do Klarysewa 
(I strefa), dalej ulicą Mirkowską, 
Aleją Wojska Polskiego do Starej 
Papierni, ulicą Piłsudskiego i po-
wrót ulicą Warecką do Baniochy. 

Ponadto od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.00-18.00 pa-
cjenci Centrum  Kompleksowej 
Rehabilitacji przy ulicy Gąsio-
rowskiego będą mieli możliwość 
bezpośredniego dojazdu do Cen-
trum. Na ulicy Wareckiej przy 
skrzyżowaniu z ulicą Sue Ryder, 
będzie przystanek na żądanie 
dla pracowników i pacjentów 
szpitala. Jeżeli przetarg zostanie 
rozstrzygnięty w planowanym 
czasie to od 3 kwietnia 2017 roku, 
linia L-28 będzie kursowała na 
wyżej opisanej trasie. 

L-15  z wydłużoną trasą

Oczekiwania kierownictwa cen-
trum Kompleksowej Rehabilitacji, 
a przede wszystkim pacjentów, 
których ponad tysiąc korzysta 
codziennie z zabiegów rehabilita-
cyjnych, oraz ponad 200 pracow-
ników Centrum, spieszących się 
do pracy, zostaną spełnione.  
Rozmowy z Zarządem Transportu 
Miejskiego w Warszawie powio-
dły się, a to oznacza, że od 3 kwiet-
nia 2017, linia L-15, w dniach od 
poniedziałku do piątku, w godzi-
nach 8.00-18.00 będzie dodatkowo 
zatrzymywać się przed Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji. Ja-
dąc z Jeziorny skręci z ulicy Pił-
sudskiego w ulicę Gąsiorowskiego 

(jednokierunkowa), zatrzyma się 
na przystanku przy CKR, następ-
nie z ulicy Gąsiorowskiego skręci 
w ulicę Wągrodzką, a potem 
w Potulickich. Przy skrzyżowa-
niu z ulicą Chodkiewicza będzie 
przystanek na żądanie, głównie 
dla pensjonariuszy Domu Eme-
ryta i Rencisty PAN. Dalej trasa 
będzie wiodła ulicą Potulickich, 
do ul. Wareckiej, z której autobus 
skręci w kierunku Borowiny. Na 
ulicy Wareckiej przy skrzyżo-
waniu z ulicą Sue Ryder będzie 
również przystanek na żądanie 
dla pacjentów i pracowników 
szpitala. Autobus L-15 jadąc z Bo-
rowiny ulicą Warecką,  w godz. 
8.00-18.00, również skręci w Gą-
siorowskiego i zatrzyma się przed 
Centrum Kompleksowej Rehabi-
litacji. Dalej pojedzie ulicą Wą-
grodzką, Potulickich, Warecką 
w kierunku Jeziorny, następnie 
ulicą Warszawską, Mirkowską, 
Aleją Wojska Polskiego do Starej 
Papierni.

Autobus 742  
zwiększy częstotliwość

Mieszkańcy sołectw Kawęczy-
nek i Turowice złożyli wniosek 
o zwiększenie częstotliwości kur-
sowania autobusu linii 742. Mowa 
o dodatkowym kursie w godzi-
nach porannych z Góry Kalwarii 
oraz w godzinach popołudnio-
wych. Burmistrz, podjął rozmowy 
ze stronami współfinansują-
cymi tę linię tj. ZTM Warszawa 
i burmistrzem Góry Kalwarii. Po 
szczegółowym przeanalizowa-
niu możliwości organizacyjnych 
i finansowych uzgodniono, że  od 
3 kwietnia 2017 roku, zostanie 
uruchomiony dodatkowy kurs 
w ramach tej linii w godzinach 
popołudniowych z Wilanowa do 
Góry Kalwarii co znajdzie od-
zwierciedlenie w nowym rozkła-
dzie. Niestety, autobus nr 742, nie 
zwiększy liczby kursów w godzi-
nach porannych, gdyż wymagało 
by to zwiększenia taboru o dodat-
kowy pojazd.  
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Wyszczególnienie
Plan roczny  

na dzień 
31.12.2016 r.

Wykonanie
 na dzień 

31.12.2016 r.

Wskaźnik 
% 

3/2
1 2 3 4

DOCHODY, z tego: 147 703 306,00 146 374 449,67 99,10%
a/ dochody bieżące 137 151 983,00 137 517 092,11 100,27%
b/ dochody majątkowe 10 551 323,00 8 857 357,56 83,95%

WYDATKI, z tego: 151 569 550,00 144 219 641,88 95,15%
a/ wydatki bieżące 120 183 478,00 113 444 146,91 94,39%
b/ wydatki majątkowe 31 386 072,00 30 7754,97 98,05%

PRZYCHODY 30 177 994,00 30 177 994,77 100,00%
ROZCHODY (spłaty 
pożyczek z WFOŚiGW)

3 848 756,00 3 848 756,14 100,00%

Podręcznikowa  
realizacja budżetu

Przebudowa 
ulicy 
Saneczkowej

W przypadku jednostek samo-
rządu terytorialnego przyjmuje 
się, że wykonanie budżetu na 
poziomie 80% jest sukcesem. 
Warto tutaj przypomnieć że 
w naszej gminie poprzednie 
władze samorządowe realizo-
wały budżet tylko na poziomie 
74%, a w przypadku zadań i za-
kupów inwestycyjnych jedynie 
w 45%, jak to miało miejsce 
w 2010 roku. A jak kwestia re-
alizacji budżetu przedstawia 
się w naszej gminie za 2016 rok? 
Osiągnięcie dobrego wyniku 

Gmina Konstancin-Jeziorna 
wzorcowo wykonała budżet 
za rok 2016. Dochody gminy 
zrealizowano w 99,10%, zaś 
wydatki średnio na poziomie 
95,15%. Jest to wynik całorocz-
nej pracy magistratu oraz bur-
mistrza Kazimierza Jańczuka. 

Kiedyś przy tej ulicy mieszkał 
Edward Gierek. To, dlaczego jej 
nie przebudował, pozostanie 
już na zawsze tajemnicą. Mamy 
jednak dobrą wiadomość dla 
mieszkańców ulicy Saneczko-
wej. W 2017 roku obecny bruk 
tzw. „kocie łby” zostaną zastą-
pione przez kostkę granitową.

Urząd Miasta i Gminy Konstan-
cin-Jeziorna, po dokonaniu wizji 
lokalnej, zakwalifikował ulicę 
Saneczkową do generalnej prze-
budowy. I choć prace projektowe 
trwały długo, to w 2017 roku  
mieszkańcy tego rejonu otrzy-
mają nową drogę. Przetarg na 
wyłonienie wykonawcy został 
rozstrzygnięty. Przystąpiło do 
niego pięć firm. Rozpiętość ofert 
wahała się pomiędzy 1 188 180 
a 1 783 500 złotych.
Wybrana zost ała f irma  
Fal-Bruk, z którą burmistrz 
20 lutego 2017 roku podpi-
sał umowę na kwotę 1 188 180 
złotych. Termin wykonania to  
5 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. Będzie nowy chodnik, 
oświetlenie i jezdnia z kostki 
granitowej. Wody opadowe po-
płyną kanalizacją deszczową do 
kolektora ściekowego w ulicy 
Warszawskiej, a dalej ulicą Mir-
kowską do rzeki Jeziorki. 

w tym okresie nie było łatwe. 
Zaniedbania poprzednich władz 
we wszystkich sferach życia 
społecznego było tak duże, że 
spełnienie oczekiwań naszych 
mieszkańców w krótkim cza-
sie jest trudne do realizacji. 
Obecnie burmistrz Kazimierz 
Jańczuk za priorytet stawia 
podniesienie standardu życia 
mieszkańców i konsekwentnie 
realizuje wyborcze zobowią-
zania. Potwierdza to również 
osiągnięty wynik realizacji 
budżetu za 2016 rok. Dochody 
gminy zrealizowano w 99,10%, 
zaś wydatki średnio na pozio-
mie 95,15%. Za rok 2016 gmina 
osiągnęła nadwyżkę finansową 
w kwocie 2 154 807,79 zł.

Szczegółową analizę wykona-
nia budżetu gminy za 2016 rok 
przedstawia poniższa tabela. 

budżet gminy Konstancin-Jeziorna
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Kalejdoskop  
nagrodzony

Wydany przez Konstanciński 
Dom Kultury przewodnik tury-
styczny „Kalejdoskop Konstan-
cina-Jeziorny” odniósł sukces 
na prestiżowym XXV Ogólno-
polskim Przeglądzie Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej 
w Poznaniu. Zajął wysokie 
III miejsce w kategorii „Prze-
wodniki”. W konkursie wzięło 
udział aż 158 różnorodnych pu-
blikacji z całego kraju.

XXV Ogólnopolski Przegląd 
Książki Krajoznawczej i Tury-
stycznej w Poznaniu to najwięk-
sza tego typu impreza w kraju. 
Uroczysta gala, podczas której 
wydawcom najlepszych książek 
wręczono statuetki i dyplomy 

Most  w Opaczy 
znów łączy mieszkańców

Z końcem stycznia Gmina Konstancin-Jeziorna 
otrzymała pozwolenie na użytkowanie nowo 
wybudowanego mostu przez Kanał Habdziński 
w Opaczy (Borku). Mieszkańcy i przyjezdni zmo-
toryzowani, mogą znów korzystać w pełni z drogi 
gminnej, która obejmuje również ten most.

Przekazany do użytkowania most w Opaczy jest 
zupełnie nowym obiektem. Stary, poprzednio 
znajdujący się w tym miejscu, został całkowicie 
rozebrany. Nowy most  posiada żelbetową, mono-
lityczną, jednoprzęsłową konstrukcję o nośności 
klasy „B” czyli do 40 ton. Most wyposażony jest 
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w barieroporęcze, krawężniki i chodnik z kostki 
ułatwiające korzystanie osobom poruszającym się 
pieszo. Wykonano także zabezpieczenie koryta ka-
nału i skarpy, poprzez nałożenie koszy i materacy 
siatkowo-kamiennych oraz umocnienie skarpy ele-
mentami ażurowymi. 
Całość, wykonanego w zakładanym terminie za-
dania, obejmującego rozbiórkę dotychczasowego 
i budowę nowego mostu, zrealizowała firma Mo-
sty Tarnobrzeg Sp. z o.o. Koszt realizacji zadania 
zamknął się w kwocie niższej niż szacowano i wy-
niósł 660 989,63 zł.

odbyła się 18 lutego. „Kalejdo-
skop Konstancina-Jeziorny” 
Przewodnik turystyczny” zajął 
wysokie III miejsce w katego-
rii „Przewodniki”. Gratulacje 
i statuetki odebrali redaktorzy 
publikacji wydanej przez KDK – 
Edyta Markiewicz-Brzozowska, 
Wojciech Guszkowski oraz Elż-
bieta Rydel-Piskorka. 
Publikacje były oceniane w sze-
ściu kategoriach. Jurorzy zwra-
cali uwagę na opracowanie 
graficzne i estetyczne, jakość 
edycji, dokumentację krajoznaw-
czo-turystyczną, język, styl oraz 
oczywiście użyteczność dla tury-
stów. Sukces jest tym większy, że 
w konkursie wzięło udział aż 158 
publikacji z całej Polski. 
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Wpisz Konstancin-Jeziorna 
w PIT-cie 

                                                  polepsz swoje i mieszkańców                         

         życieKonstancin-Jeziorna

2 0 1 6

37,89% wpływów z Twojego PIT-u 
trafia do budżetu Konstancina-Jeziorny

Jeśli wszyscy mieszkańcy,
zadeklarują płatność podatku 

na rzecz gminy
Konstancin-Jeziorna 

za rok 2016,
zyskamy 76,6 mln złotych.  

Wystarczy wskazać w formularzu PIT-37
 Gminę Konstancin-Jeziorna jako miejsce zamieszkania

oraz dołączyć wypełniony druk aktualizacyjny ZAP-3.



Wydatkowany
 jest m.in na: 

48,1 mln
edukacja

3 mln
kultura fizyczna  

i turystyka

3,8 mln
lokalny transport 

zbiorowy

5,9 mln
kultura

8,2 mln
budowa i utrzymanie 

dróg gminnych 24,4 mln

pomoc społeczna 
 i rodzinna  

w tym: Program  
„500+”

165 250 753 zł 
 to budżet gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 r.

Największe
 inwestycje w 2017 roku.

Oświata i sport:
• Projekt i budowa gminnego   

przedszkola „Leśna Chatka”    5 000 000 zł

• Rozbudowa i modernizacja ZS nr 1  
przy ul. Wojewódzkiej       250 000 zł

• Modernizacja toru wrotkarskiego 
 w Słomczynie        200 000 zł

• Projekt i budowa boiska w rejonie oczka  
wodnego w Konstancinie-Jeziornie      150 000 zł

drogi:
• Bieżące utrzymanie dróg  

w Konstancinie-Jeziornie    1 947 000 zł

• Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska 
 wraz z infrastrukturą    1 850 000 zł

• Przebudowa ulicy Jagiellońskiej  
wraz z infrastrukturą       750 000 zł

• Przebudowa ulicy Saneczkowej  
w Konstancinie-Jeziornie    1 200 000 zł

Infrastruktura gminna:
• Budowa ratusza               16 000 000 zł

• Budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Mirkowskiej    1 500 000 zł

• Budowa, dobudowa, przebudowa oświetlenia 
ulicznego (drogowego)   1 308 000 zł

• Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Opacz      550 000 zł

• Adaptacja z rozbudową budynku przy ulicy 
Piłsudskiego  42        500 000 zł

• Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu 
rekreacyjnego-widokowego w rejonie wilii 
Hugonówka        400 000 zł

• Przebudowa willi Gryf na cele  
publiczne        340 000 zł

• Modernizacja istniejącego placu zabaw przy  
ul. Jaworskiego 21 (os. Mirków)      250 000 zł

 12
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3,8 mln
lokalny transport 

zbiorowy

Największe
 inwestycje w 2017 roku.

/ SPRAWY MIESZKAŃCÓW /

Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego 
czipowania swoich zwierząt oraz z dofinansowanych zabiegów 
kastracji i sterylizacji.

Czipowanie to doskonała me-
toda zapobiegania bezdomności 
zwierząt umożliwiająca szybkie 
ustalenie właściciela psa. Elek-
troniczny czip z zakodowanym 
niepowtarzalnym numerem 
jest wielkości ziarenka ryżu, nie 
przeszkadza zwierzęciu i nie po-
woduje reakcji alergicznych. Jest 
on wprowadzany podskórnie na 
szyi lub między łopatkami i może 
działać nawet kilkadziesiąt lat. 
Dzięki temu, jeśli zwierzak 
zaginie, nie trafi anonimowo 
do schroniska, tylko wróci do 
właściciela.
Dane dotyczące zwierzęcia i jego 
właściciela są wprowadzane do 
Międzynarodowej Bazy Danych 
Safe Animal, www.safe-animal.eu.
Bezpłatne czipowanie zwierząt 
z terenu gminy Konstancin- 
-Jeziorna odbywać się będzie 
w okresie od marca do końca li-
stopada 2017 r. (lub do wyczerpa-
nia środków finansowych).

Akcja kastracji i sterylizacji 
zwierząt z terenu gminy 

Konstancin-Jeziorna 

Akcja ma na celu przede wszyst-
kim popularyzację zabiegów 
sterylizacji i kastracji wśród 
właścicieli psów i kotów, a tym 
samym zmniejszenie nadpopula-
cji zwierząt domowych oraz ich 
ochronę przed bezdomnością 
i cierpieniem, na które narażone 
są niechciane zwierzęta. W ra-
mach „Akcji” Gmina pokrywać 

będzie 50% kosztów przepro-
wadzanych zabiegów.

Cena obejmuje:n wizytę kwalifi-
kującą przed zabiegiem w siedzibie 
zakładu leczniczego dla zwierząt 
n wykonanie standardowego 
zabiegu sterylizacji/kastracji 
w narkozie n zapewnienie psu/
kotu opieki pooperacyjnej do czasu 
wybudzenia z narkozy n wizytę 
kontrolną, w siedzibie zakładu 
leczniczego dla zwierząt, obejmu-
jącą badanie kliniczne oraz zdjęcie 
szwów.

Cena nie obejmuje: n ubranka 
oraz kołnierza ochronnego 
n dodatkowego leczenia w razie 
nieprzewidzianych komplika-
cji n zabiegów przygotowują-
cych i profilaktycznych, które 
powinny być przeprowadzone 
przed planowanym zabiegiem 
(np. odrobaczenie, szczepienie, od-
pchlenie, badania diagnostyczne) 
n kosztów wykonania badań 
laboratoryjnych.

Tańsze kastracje i steryliza-
cje zwierząt z terenu gminy 
wykonywane będą w okresie 
od marca do końca czerwca 
(lub do wyczerpania środków 
finansowych).

Warunkiem wzięcia udziału 
w akcji kastracji i sterylizacji 
oraz bezpłatnego czipowania 
jest: n wypełnienie przez wła-
ściciela wniosku o wykonanie 

zabiegu elektronicznego ozna-
kowania zwierzęcia (wniosek 
do pobrania w przychodniach 
weterynaryjnych) n okazanie 
dowodu tożsamości n okazanie 
książeczki szczepień, rodowodu 
lub innego dokumentu potwier-
dzającego prawa do zwierzęcia 
n w przypadku psów wyma-
gane jest okazanie aktualnego 
szczepienia przeciwko wście-
kliźnie n preferowane jest aby 
zwierzęta poddawane zabiegom 
kastracji lub sterylizacji były 
zaczipowane.

Wykaz lecznic 
 biorących udział w akcjach

Właściciele zwierząt mogą uma-
wiać się telefonicznie w wybra-
nej przez siebie lecznicy.:
n Lecznica Weterynaryjna Bie-
lawa, ul. Lipowa 1D, 05-520 Kon-
stancin-Jeziorna, 22 754 39 19
n Gabinet Weterynaryjny M. 
Łukaszewicz, ul. Piłsudskiego 
10, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
22 756 42 87
n Lecznica Weterynaryjna Anda
ul. Długa 8, 05-520 Konstan-
cin-Jeziorna, 22 754 09 75 
n Klinika Weterynaryjna Wet-
Medyka24, ul. Pułaskiego 103, 
05-520 Konstancin-Jeziorna, 22 
462 44 62
n Przychodnia Weterynaryjna 
Anima, ul. Bielawska 15 lok. 35,  
05-520 Konstancin-Jeziorna, 22 
756 28 59  

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa UMiG Kon-
stancin-Jeziorna (22 484 25 93,  
22 484 25 12).

Zadbaj  
o swojego 
 zwierzaka
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Ferie pełne przygód
W Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji oraz Konstancińskim 
Domu Kultury ferie upłynęły 
pod znakiem aktywnej oraz 
twórczej zabawy. Kolejny raz 
potwierdziło się, że nie trzeba 
nigdzie wyjeżdżać, by miło spę-
dzać czas podczas ferii.

Sportowa „Zima w mieście” wy-
startowała 13 lutego. Na zajęcia 
organizowane w hali Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
uczęszczało  kilkadziesiąt dzieci. 
Program zajęć był bardzo bogaty. 
Uczniowie poprzez zabawę po-
znawali różne dyscypliny spor-
towe m.in.: piłkę nożną i ręczną, 
koszykówkę, unihokeja. Oczywi-
ście, był też czas na inne atrakcje. 
Na przykład 15 lutego przygoto-
wano konkursy na najładniej-
szą fryzurę i najśmieszniejszy 
dowcip. 
Z kolei w drugim tygodniu fe-
rii, na sztucznym lodowisku 
w Parku Zdrojowym prowa-
dzone były bezpłatne zajęcia 
z instruktorem.
Nie mniej ciekawie było w Kon-
stancińskim Domu Kultury. Kul-
turalna Zima z KDK, w tym roku 
odbyła się pod hasłem „Kolorowo 

i zimowo”. Tematem głównym 
wszystkich zajęć, warsztatów, 
prac plastycznych i zabaw były 
„kolory”. – Szukaliśmy tego co 
jest najbardziej barwne i tego 
co najmniej - mówi Małgorzata 
Flis, koordynator „Kulturalnej 
Zimy z KDK”
W pierwszym tygodniu dzieci 
skupiły się na kolorach zimnych 
– niebieskim, fioletowym, zie-
lonym, szarym. Na warsztatach 
plastycznych, wykorzystując 

masę papierową i balony, po-
wstały niebieskie ptaki. Kolej-
nego dnia, z różnego rodzaju 
materiałów plastycznych w kolo-
rze zielonym stworzone zostały 
tajemnicze ogrody.  
W drugim tygodniu, motywem 
przewodnim były kolory ciepłe – 
czerwony, żółty, pomarańczowy, 
różowy. Pracując z  akwarelami, 
dzieci stworzyły smocze języki, 
uczyły się też techniki pracy 
sepią, tworząc portrety. Wyko-
rzystując gamę ciepłych kolo-
rów, bawiły się w ilustratorów, 
projektując rysunki do książki 
o podróżach, a na koniec zrobiły 
różowe okulary. W Muzeum Ba-
jek, Baśni i Opowieści w Czar-
nowie, gdzie byli na wycieczce, 
dzieci oprócz słuchania pięknych 
baśni uczestniczyły w warszta-
tach wycinankowych.
Przez dwa tygodnie w salach 
Konstancińskiego Domu Kultury 
oraz Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji rozbrzmiewał gwar 
i  śmiech.  Pod okiem doświad-
czonych wychowawców i in-
struktorów dzieci spędzały czas 
aktywnie, twórczo i radośnie. 
Miejmy nadzieję że tak samo bę-
dzie za rok. 
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Młodzież zapobiega pożarom
2 marca 2017 roku odbyły się 
eliminacje gminne Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”, w których 
uczestniczyli finaliści etapów 
na poziomie szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Miejscem 
zmagań był Zespół Szkół nr  
3 przy ulicy Bielawskiej.

Podzieleni na dwie grupy wie-
kowe uczestnicy, musieli wyka-
zać się obszerną wiedzą z zakresu 
między innymi - ochrony ludno-
ści, ekologii, pierwszej pomocy 
i ochrony przeciwpożarowej. 
Pierwszym zadaniem było wy-
pełnienie pisemnego testu. Na-
stępnie każdy uczestnik losował 
pytania, na które wymagana 
była odpowiedź ustna. 
Po podliczeniu wszystkich 
punktów w kategorii szkoła 
podstawowa na podium stanęli: 
Filip Jerka (ZS nr 3), Martyna 

Kulczycka (ZS nr 5), Stanisław Płuciennik (SP nr 6 w Opaczy). Na-
tomiast w kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzeni zostali: Adrian 
Piotrowski (ZS nr 3), Przemysław Syskowski (ZS nr 5), Zofia Kopiec 
(ZS nr 2). 
Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Zdobywcy pierw-
szych miejsc w obu kategoriach wiekowych, spotkali się 16 marca na 
eliminacjach powiatowych w Piasecznie. Każdy z nich zajął 5 miejsce . 

Rekrutacja do gminnych przedszkoli i szkół
Rozpoczęła się rekrutacja na 
rok szkolny 2017/2018 do gmin-
nych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i klas pierw-
szych szkół podstawowych. Na-
bór odbywa się wg jednolitych 
kryteriów, przyjętych w formie 
uchwał Rady Miejskiej na sesji 8 
lutego 2017 r. Wnioski zbierane 
będą do 21 kwietnia 2017 r.

W pierwszym etapie rekruta-
cji do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przyjmowane 
są dzieci, którym gwarantuje to 
ustawa - Prawo oświatowe (tj. 
Dz.U. 2017 poz. 59).

Kryteria ustawowe to:
n samotne wychowywanie kan-
dydata w rodzinie,
n wielodzietność rodziny 
kandydata,
n niepełnosprawność kandydata,

n niepełnosprawność jednego 
z rodziców  kandydata,
n niepełnosprawność obojga  
rodziców  kandydata,
n niepełnosprawność rodzeń-
stwa kandydata,
n objęcie kandydata pieczą 
zastępczą.
 
Na drugim etapie rekrutacja do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych oparta jest na kry-
teriach naboru, określonych 
uchwałą nr 445/VII/27/2017 Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna:
n oboje rodzice kandydata pra-
cują lub uczą się – 4 punkty;
n kandydat zamieszkuje w odle-
głości do 3 km od przedszkola/od-
działu przedszkolnego – 4 punkty;
n rodzeństwo kandydata w roku 
szkolnym, na który prowadzona 
jest rekrutacja, uczęszcza do tego 
przedszkola/szkoły – 4 punkty;

n kryterium dochodowe- do-
chód na jedną osobę w rodzinie 
kandydata nie przekracza 150% 
kwoty,o której mowa w art.5 
ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych – 2 punkty (jest to obec-
nie kwota 1 011 zł, a w rodzinie 
z dzieckiem niepełnosprawnym 
1 146 zł).

W pierwszym etapie rekruta-
cji dyrektor obwodowej szkoły 
podstawowej znajdującej się na 
terenie gminy Konstancin-Je-
ziorna przyjmuje zgłoszenia ro-
dziców dzieci z obwodu (uwaga: 
zgłoszenia, nie wnioski). Po za-
pewnieniu miejsc wszystkim 
dzieciom z obwodu, jeśli dyrek-
tor nadal dysponuje wolnymi 
miejscami w placówce, może 
przyjąć dzieci spoza obwodu 
szkoły.
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Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania 
uzupełniającego

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 20 marca-21 kwietnia br. 21-25  sierpnia br.

2.
Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych                            
i kandydatów niezakwalifikowanych

28 kwietnia br. o godz. 12.00 28 sierpnia br. o godz. 12.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
na piśmie woli przyjęcia od 4 do 8 maja br. 29 sierpnia br.

4.
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych

15 maja br. godz.12.00 30 sierpnia br.  godz. 12.00

5. Składanie wniosków o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania 
do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 
(do 22 maja br.)

do 7 dni od dnia podania 
do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych
(do 6 września br.)

6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia 
wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 
przyjęcia (do 27 maja br.)

do 5 dni od daty złożenia wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 
(do 11 września br.)

7.
Złożenie do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu 
otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy 
przyjęcia (do 3 czerwca br.)

do 7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 
(do 18 września br.)

8.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia 
do dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej
(do 10 czerwca br.)

do 7 dni od dnia złożenia 
do dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej
(do 25 września br.)

Samorządowe kryteria naboru 
do pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej zawarte w uchwale nr 
446/VII/27/2017 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna:
n rodzeństwo kandydata 
w roku szkolnym, na który pro-
wadzona jest rekrutacja, będzie 
uczęszczało do tej szkoły – 4 
punkty;
n wielodzietność rodziny kan-
dydata - 4 punkty;
n kandydat objęty kształceniem 
specjalnym - 4 punkty;
niepełnosprawność w rodzinie 
kandydata - 4 punkty,
n absolwent oddziału przed-
szkolnego spoza obwodu danej 
szkoły - 4 punkty.

Wnioski o przyjęcie do pu-
blicznych szkół i przedszkoli 
dostępne są w szkołach, przed-
szkolach oraz do pobrania na 
stronie internetowej gminy 
Konstancin-Jeziorna www.kon-
stancinjeziorna.pl.  

Na stronie można również za-
poznać się z uchwałą nr 445/
VII/27/2017  z dnia 8 lutego 2017 
r. w sprawie określenia kryte-
riów obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyj-
nego do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych, dla któ-
rych gmina Konstancin-Jeziorna 

jest organem prowadzącym oraz 
z uchwałą nr 446/VII/27/2017  
z dnia 8 lutego 2017 r. w spra-
wie określenia kryteriów obo-
wiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do pierwszej 
klasy publicznych szkół pod-
stawowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest gmina 
Konstancin- Jeziorna. 

Terminarz rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
i pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 w gminie Konstancin-Jeziorna

16



Przegląd gminnych szkół
W gminie Konstancin-Jeziorna jest sześć placówek oświatowych, do których mogą uczęszczać dzieci 
w wieku szkolnym. Obecnie we wszystkich szkołach pod czujnym okiem pedagogów kształci się 2082 
dzieci i młodzieży. Placówki różnią się między sobą ofertą, wachlarzem dodatkowych zajęć i aktywno-
ści, czy też wyposażeniem. Dokonajmy więc przeglądu szkół w naszej gminie i spróbujmy przedstawić 
ich profile. Zgromadzony materiał będzie z pewnością przydatny dla rodziców i dzieci, stojących przed 
decyzją o wyborze szkoły. 

Obiekty szkoły, wyposażenie:

Wszystkie pracownie szkolne wyposażone są w komputery i projek-
tory, większość w tablice interaktywne, a także  Multimedialne Pra-
cownie Językowe MPJ3 - każde stanowisko wyposażone w słuchawki 
z mikrofonem, pulpit sterujący przy stanowisku nauczyciela. Ponadto 
funkcjonują nowoczesne  pracownie: Informatyczne (stacjonarna oraz 
mobilna - wyposażona w laptopy i tablety), Multimedialna (sprzęt fo-
tograficzny, kamery, telebimy na korytarzach) oraz Szkolne Centrum 
Multimedialne w Bibliotece Szkolnej. We wszystkich salach lekcyjnych 
jest stały dostęp do Internetu.
Szkolna sala gimnastyczna wyposażona jest m.in. w maty ćwiczebne, 
chusty animacyjne, szczudła, sprzęt do la cross, zestawy klocków do 
integracji sensorycznej, wstążki gimnastyczne. Przy szkole znajduje 
się boisko z siłownią zewnętrzną oraz nowoczesny i bezpieczny plac 
zabaw dla najmłodszych. Szkoła posiada sprzęt do nauki pierwszej po-
mocy przedmedycznej.  Stołówka i kuchnia, które funkcjonują w szkole 
zapewniają smaczne i zdrowe posiłki. O zdrowie uczniów dba pielę-
gniarka szkolna. Systematyczne kontakty rodziców ze szkołą ułatwia 
dziennik elektroniczny. 
Przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, opiekę najmłodszym uczniom 
zapewnia świetlica szkolna, gdzie nauczyciele pomagają w nauce i pro-
wadzą różnorodne zajęcia: origami, gry i zabawy z tabliczką mnożenia, 
teatralne, muzyczne, plastyczne, przyrodnicze, szycia, „ortografia na 
wesoło”, „komputer bez gier i wciąż ciekawy”. Nauczyciele świetlicy, 
prowadzą na Facebooku fanpage „Świetlica Jedyneczka”, gdzie pre-
zentują bogate w wydarzenia życie poza lekcyjne. 
   

Koła przedmiotowe, sekcje  
i zespoły artystyczne, sportowe, zajęcia dodatkowe: 

W ZS nr 1 od lat funkcjonują liczne zespoły i koła przedmiotowe, w tym: 
koło chemiczne, koło fotograficzne, koło medialne (prowadzące na 
Facebooku fanpage „Jedyneczka”) koło teatralne, chór, koło origami 
(szkoła posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Origami), zajęcia 
plastyczne, decoupage i garncarskie; koło szachowe. koło misyjne, 
Szkolny Klub Sportowy, inne zajęcia sportowe (akrobatyka, klub bie-
gacza, wycieczki rowerowe).

Uroczystości i imprezy szkolne: 

Organizowane są liczne imprezy, integrujące społeczność szkolną i lo-
kalną, uczące przedsiębiorczości, kreatywności i odpowiedzialności. 
Najważniejsze z nich to: Święto Patrona,  Kiermasz świąteczny, Piknik 
Rodzinny, Szkolny Festiwal Nauki i Sztuki, „Śniadanie daje moc”, „Noc 

Zespół Szkół nr 1 
im. kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wojewódzka 12 
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel.: 22-756-41-58
22-754-68-20

kancelaria_zsnr1@wp.pl
www.zsnr1.szkola.pl

dyrektor:  Paulina  Karczmarczyk

kadra: szkoła zatrudnia 41 pe-
dagogów w pełnym wymiarze 
czasu pracy oraz 11 w niepełnym 
a także pedagoga, psychologa, lo-
gopedę i reedukatora
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Zespół Szkół nr 2 
im. Stefana żeromskiego

Bibliotek”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Dzień Kota”  wieczory gier plan-
szowych, „Starsi dla młodszych” - zajęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej, 
prowadzone przez starszych kolegów,  pokazy przyrodnicze. Ucznio-
wie przygotowują także sezonowe i tematyczne dekoracje korytarzy 
szkolnych. Szkoła organizuje wycieczki edukacyjne, w tym wyjazdy na 
spektakle w języku angielskim i na warsztaty języka angielskiego, oraz 
wyjazdy do teatru i opery. Uczniowie uczestniczą także w szkolnych 
i gminnych uroczystościach patriotycznych, artystycznych i sportowych.

Inne aktywności i osiągnięcia uczniów i szkoły: 

Sukcesy w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i artystycznych 
(np. Warszawska Syrenka, Festiwal Małych form Teatralnych) i zawodach 
sportowych. Udział w projektach edukacyjnych: „Lepsza Szkoła”, „M jak 
matematyka”, „Programujemy i liczymy ”. Udział w IV edycji „Mistrzów 
Kodowania”,  Zajęcia Akademii Młodego Naukowca oraz Dziecięcego Uni-
wersytetu Ciekawej Historii,  spotkania autorskie, warsztaty literackie 
oraz spotkania w ramach projektu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”. 
Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu (w szkole bardzo prężnie 
działa Koci Wolontariat, wspierający działalność Kociego Azylu oraz 
lecznicy Anda, uczniowie odwiedzają też seniorów  w Domach Opieki 
„Sekwoja” i „Tabita”. Szkoła uczestniczy także w akcjach „Szlachetna 
Paczka”,  WOŚP, „Góra Grosza”). Coroczny kurs na kartę rowerową i mo-
torowerową. Zajęcia organizowane podczas ferii zimowych i wakacji 
(w tym wyjazdy na obozy sportowe latem i narciarskie zimą).

Certyfikaty i programy: 

Szkoła z Klasą, Szkoła Łowców Talentów i Szkoła Odkrywców Talentów, 
Szkoła Współpracy (szkoła zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na 
najlepszy projekt współpracy nauczyciele-rodzice-uczniowie), Nauczy-
cielska Akademia Internetowa, Klub Bezpiecznego Puchatka.

Współpraca międzynarodowa szkoły: 

Realizacja różnych projektów w ramach programu e-twinning; stała 
współpraca ze szkołą w Altentreptow w Niemczech, językowe wyjazdy 
zagraniczne, udział w międzynarodowym projekcie wymiany organizo-
wanym przez Europejskie Centrum Młodzieży w Europejskie Centrum 
Młodzieży w partnerstwie ze szwajcarską fundacją KDP Trogen – we 
wrześniu 2017 r., warsztaty językowe na Malcie, wizyty wolontariuszy 
z całego świata.

Obiekty szkoły, wyposażenie: 

Nauka odbywa się w 1 oddziale przedszkolnym, 6 salach edukacji 
wczesnoszkolnych, 8 salach ogólno-dydaktycznych, 2 pracowniach 
językowych, nowocześnie wyposażonych 2 salach świetlicowych.
Szkoła dysponuje: pracownią komputerową z 24 stanowiskami 
uczniowskimi, w której odbywają się lekcje informatyki oraz zajęcia 
koła informatycznego; pracownią multimedialną (Szkolna Agencja 
Informacyjna) z 8 stanowiskami komputerowymi, w której odbywają 
się zajęcia edukacji medialnej, zajęcia telewizji szkolnej Żeromski 
TV i sekcji fotograficznej; biblioteką szkolną z bogatym w nowości 
wydawnicze księgozbiorem oraz ciekawą ofertą zajęć edukacyjnych 
dla uczniów, Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej z 4 
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stanowiskami oraz stanowiskami komputerowymi dla uczniów, w każ-
dym pomieszczeniu świetlicy szkolnej. Wiele pracowni wyposażonych 
jest w tablice interaktywne. W każdej klasie znajduje się projektor 
multimedialny oraz ekran, a w wielu zainstalowano telewizory pla-
zmowe z odtwarzaczami DVD.
Szkoła dysponuje halą sportową o wymiarach olimpijskich oraz salą gim-
nastyczną. Tuż obok zainstalowano nowoczesny plac zabaw. Szkoła po-
siada nowoczesną kuchnię wraz ze stołówką spełniającą normy unijne.

Koła przedmiotowe, sekcje i zespoły artystyczne, 
sportowe, zajęcia dodatkowe: 

W ramach gimnazjum i szkoły podstawowej działają - Szkolna Agen-
cja Informacyjna, koło turystyczne TRAPER, szkolne koło CARITAS, 
Szkolny Klub Sportowy SKS, Schola „Anielskie nuty”,  Zespół pieśni 
i tańca PRZEPIÓRECZKA (szkoła podstawowa), Dyskusyjny Klub 
Książki (gimnazjum), chór szkolny, edukacja medialna (gimnazjum), 
szkolny klub eTwinning, wolontariat czytelniczy (uczniowie gimna-
zjum dla uczniów szkoły podstawowej), przedmiotowe koła zaintere-
sowań: chemiczne, biologiczne, historyczne, teatralne, polonistyczne, 
przyrodnicze, matematyczne.

Uroczystości
 i imprezy szkolne: 

Doroczne Dni Patrona: wycieczka klas pierwszych gimnazjum Szla-
kiem Stefana Żeromskiego w Góry Świętokrzyskie, wyjazd na grób 
Żeromskiego w Warszawie, spacer ścieżką turystyczną „Szlakiem 
spacerów Stefana Żeromskiego”, konkurs wiedzy o Patronie oraz Po-
ranek Poetycki. Delegacja oraz reprezentacja szkoły uczestniczy we 
wszystkich gminnych uroczystościach: patriotycznych, artystycznych, 
turystycznych czy sportowych. W szkole odbywa się co roku około 30 
uroczystości ogólnoszkolnych. Realizowanych jest około 100 wycieczek 
edukacyjnych, wyjść do muzeów itp.

Inne aktywności 
i osiągnięcia uczniów i szkoły: 

Koło Turystyczne TRAPER jest współorganizatorem wielu wydarzeń 
w naszej gminie: Rajd Papieski, Bieg Papieski, Bieg Niepodległości. 
Uczniowie są również autorami licznych wystaw, filmów, prezentacji 
o tematyce turystycznej oraz historycznej.  Szkolne Koło Caritas  or-
ganizuje akcje charytatywne dla ludzi potrzebujących.  Od wielu lat 
działa Sztab WOŚP.  W ramach Szkolnej Agencji Informacyjnej młodzież 
prowadzi telewizję szkolną Żeromski TV, wykonuje zdjęcia, nagłaśnia 
uroczystości szkolne.

Współpraca  międzynarodowa szkoły: 

Od 2007 roku, kiedy szkoła podpisała umowę o współpracy z Liceum 
Krzemienieckim na Ukrainie, nauczyciele oraz uczniowie biorą udział 
w systematycznych wymianach z licealistami z Krzemieńca. W ciągu 
10 lat współpracy odbyło się wiele wzajemnych spotkań. Owocnie 
rozwija się również współpraca z partnerskim miastem Denzlingen 
w Niemczech. Uczniowie brali udział w wyjazdach sportowych, arty-
stycznych oraz naukowych. Od dwóch lat realizujemy wymiany kla-
sowe. Aktywnie rozwijają się międzynarodowe projekty eTwinning, 
za które Zespół Szkół nr 2 był nagradzany Krajowymi i Europejskimi 
Odznakami Jakości.

dyrektor:  Jolanta Siwka 

kadra: kadrę tworzy 43 pedago-
gów w pełnym wymiarze czasu 
pracy oraz 5 w niepełnym, lo-
gopeda,  reedukator, psycholog, 
pedagog.
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Zespół Szkół nr 3
 im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Bielawska 57 
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 22-756-42-82, 22-754-26-53
zs3@onet.pl

www.zs3kj.pl

dyrektor:  Lidia Piotrowska 

kadra: 41 nauczycieli na pełnym 
etacie i 8 w niepełnym wymiarze 
czasu, oraz psycholog, pedagog, 
logopeda i reedukator

Obiekty szkoły, wyposażenie: 

30 sal lekcyjnych, w tym pracownie: komputerowa, plastyczna, mu-
zyczna, języka angielskiego, przyrodnicza, chemiczna, matematyczna, 
geograficzna, fizyczna, języka francuskiego i języka polskiego. Wszyst-
kie sale lekcyjne oraz pomieszczenia pracowników administracji 
szkolnej wyposażone są w komputery lub laptopy. Zajęcia informatyki 
odbywają się w pracowni zaopatrzonej w 25 stanowisk komputerowych 
dla uczniów. W większości sal znajdują się projektory multimedialne 
oraz tablice interaktywne.
Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem i komputerami, 
zaplecze sportowe: dwie sale gimnastyczne, siłownię, plac zabaw dla 
najmłodszych, boiska wokół szkoły, skatepark w pobliżu. W szkole 
działa kuchnia i stołówka, która zapewnia obiady uczniom. O zdrowie 
dzieci dba pielęgniarka szkolna.
Dziennik elektroniczny szkoły jest skorelowany z sekretariatem, arku-
szem organizacyjnym, elektronicznym planem zajęć i księgą zastępstw. 
Usprawnia to organizację pracy nauczycieli, sekretariatu i dyrekcji. 
Jest również narzędziem komunikacji rodzice - szkoła.

Koła przedmiotowe, 
sekcje i zespoły artystyczne, sportowe, zajęcia dodatkowe: 

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania 
uczniów. Pedagodzy przygotowują uczniów do udziału w różnych kon-
kursach, w których odnoszą widoczne sukcesy, zarówno naukowe, 
artystyczne jak i sportowe.  Od wielu lat działa uczniowska grupa wokal-
no-taneczna „Samba”. 15-letnią tradycję ma koło turystyczne TRAPER, 
organizujące rajdy, gry terenowe, gry miejskie wyjazdy letnie dla mło-
dzieży w kraju i za granicą. Działa Klub Sportowy „Cirkus”, rozwijający 
dyscyplinę Korfballu - tytuł Mistrza Polski w kategorii Junior Młodszy; 
pięcioro wychowanków zakwalifikowało się do kadry narodowej.

Uroczystości i imprezy szkolne:

Kiermasze świąteczne, Dni Otwarte, przedstawienia w wykonaniu rodzi-
ców i nauczycieli np. „Rzepka”, „Królewna Śmieszka” czy „Lokomotywa”.  

Inne aktywności
 i osiągnięcia uczniów i szkoły: 

Liczne wolontariaty np.: „Szlachetna paczka”, „Pola Nadziei”, „Bieg 
Niepodległości”, „Bieg Nurowskiego”, „Bieg Tomasza Hopfera”,” Bieg 
Papieski”, „Rajd Papieski” itp.  Innowacyjne projekty pedagogiczne: 
„ Spotkanie ze sztuką – artystyczne inspiracje”; w zakresie języka 
angielskiego i francuskiego  - „Z Europą za pan brat”; w zakresie zajęć 
sportowych -„Korfballowy zawrót głowy”, w zakresie edukacji global-
nej – „ Myślę globalnie, działam lokalnie”.

Współpraca międzynarodowa szkoły: 

Wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami z Francji, Ukrainy, 
Czech, Holandii, Litwy i Niemiec. Projekty eTwinning z wykorzysty-
waniem nowoczesnych technologii w ramach dodatkowych zajęć z ję-
zyka angielskiego. Organizacja akcji pomocowych dla zaprzyjaźnionej 
szkoły w Krzemieńcu na Ukrainie.
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ul. Wilanowska 218  
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 22-754-44-10
sekretariat@slomczyn.edu.pl

www.slomczyn.edu.pl

dyrektor:  Tomasz Kucza 

kadra: 34 nauczycieli, w tym 
na pełnym etacie 24 i  w niepeł-
nym wymiarze czasu 10,  w tym 
logopeda, psycholodzy, peda-
godzy, specjalista od edukacji 
włączającej

Obiekty szkoły, wyposażenie: 

10 sal lekcyjnych, w tym pracownia: komputerowa, przyrodnicza, 
fizyczno-chemiczna, matematyczna, i języka polskiego. Szkoła jest 
szkołą cyfrową, posiada mobilną pracownię komputerową wyposa-
żoną w laptopy,  cała szkoła ma zasięg Wi-Fi i podłączona jest  kablem 
cyfrowym do sieci Internet. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są 
w tablice interaktywne i projektory. Uczniowie i nauczyciele pracują 
w chmurze i wykorzystują najnowsze technologie IT, między innymi  
Microsoft Office 365 w planie dla edukacji. Od wielu lat działa w szkole 
dziennik elektroniczny.
Na terenie szkoły znajduje się biblioteka, gabinety pedagogów, psy-
chologów i logopedy oraz gabinet integracji sensorycznej. Zaplecze 
sportowe to sala gimnastyczna i tor do jazdy szybkiej na rolkach o pa-
rabolicznych łukach, na którym odbywają się zawody sportowe  rangi 
Mistrzostw Polski czy Pucharu Europy. Na terenie szkoły jest również 
ogrodzony, bezpieczny plac zabaw dla dzieci. 
W szkole dla uczniów zorganizowany jest catering. Świetlica szkolna 
pracuje od godz. 7.30 do 17.00. 
Oddział przedszkolny posiada 25 miejsc dla dzieci sześcioletnich 
z gminy Konstancin-Jeziorna. Zajęcia odbywają się w oddzielnej, du-
żej sali, posiadającej część do nauki, część rekreacyjną oraz własną 
łazienkę. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-13.00. Po godzinie 13 
organizowane są zajęcia opiekuńcze do godziny 17.00.

Koła przedmiotowe,
 sekcje i zespoły artystyczne, sportowe, zajęcia dodatkowe: 

W szkole funkcjonuje: koło chemiczne, koło teatralne, chór, zajęcia pla-
styczne,  zajęcia rekreacyjno-sportowe, gimnazjalne koło biblijne. Pro-
wadzone są zajęcia integracji sensorycznej, reedukacyjne, rewalidacyjne,  
socjoterapeutyczne oraz warsztaty profilaktyczne  dla dzieci, młodzieży 
i rodziców.  Bardzo aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu. W kla-
sach gimnazjalnych j. włoski jest drugim nauczanym językiem.

Uroczystości i imprezy szkolne:

 Kiermasz adwentowy; w ramach wolontariatu: „Szlachetna Paczka”, 
,,Dzień życzliwości”, opieka starszych uczniów nad uczniami mającymi 
problemy w nauce, pomoc w organizacji zawodów sportowych, porząd-
kowanie grobów na miejscowym cmentarzu,  Dzień Patrona Szkoły, 
Dzień Wiosny, Dzień Pluszowego Misia. Dzień Edukacji Narodowej, ślu-
bowanie klas 1, uroczyste pożegnanie klas 3 gimnazjum.  W 2017 roku 
organizowane będą zajęcia z nauki programowania oraz zajęcia z ro-
botyki. Od września szkoła będzie realizować program pt. „Szkolna.
pl”, który koordynuje Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Inne aktywności i osiągnięcia uczniów i szkoły: 

W roku szkolnym 2016/2017, trzech uczniów zostało laureatami kon-
kursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. Udział w konkursie recytatorskim Warszawska 
Syrenka”, gminnym przeglądzie zespołów teatralnych, udział gimna-
zjalistów w spektaklach teatralnych w j. angielskim. Aktywny udział 
chóru szkolnego w różnorodnych imprezach szkolnych i pozaszkol-
nych. Duża aktywność Szkolnego Koła Wolontariatu. Coroczny kurs na 

Zespół Szkół nr 4
 w Słomczynie
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kartę rowerową i motorowerową. Uczniowie uczestniczą w obozach 
organizowanych przez Parafię w Słomczynie podczas ferii zimowych 
i wakacji. Zawodnicy UKS Zryw uczestniczą w rywalizacji sportowej 
na łyżwach i rolkach na terenie Polski i Europy, zdobywają tytuły 
Mistrzów Polski, medale na Mistrzostwach Europy, biorą udział w Pu-
charach Świata rozgrywanych w Azji i Ameryce Północnej. 

Współpraca międzynarodowa szkoły:

Ponad 20 letnia współpraca ze szkolą Istituto Compresivo w Pisogne 
we Włoszech. Dwa razy do  roku ma miejsce wymiana młodzieży pol-
skiej i włoskiej oraz ze szkołą Escola Pia Sarria-Calassanc  w Barcelonie  
(10 lat cyklicznych wymian). Międzynarodowy Puchar Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna w Jeździe Szybkiej na wrotkach  z udziałem 
młodzieży z Ukrainy oraz innych krajów Europy – impreza cykliczna.

Zespół Szkół Integracyjnych nr 5 im. żołnierzy Armii 
Krajowej Batalionów „Krawiec”  i NSZ „Mączyński”

ul. Szkolna 7  
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 22-756-43-07, 22-756-43-77
kjzsinr5@wp.pl

kjzsinr5.edupage.org

dyrektor:  Artur Krasowski

kadra: 37 nauczycieli, w tym 1 
psycholog, 1 pedagog, 1 neuro-
logopeda, 1 reedukator, 10 na-
uczycieli wspierających oraz 3 
terapeutów

Obiekty szkoły, wyposażenie:

Szkoła dysponuje: dobrze wyposażonymi pracowniami przedmioto-
wymi, zmodernizowaną pracownią komputerową ze stałym dostępem 
do internetu, salą gimnastyczną z zapleczem, biblioteką i czytelnią 
multimedialną, pracownią integracji sensorycznej, stołówką szkolną, 
przygotowującą pełnowartościowe posiłki, wydzielonym oddziałem 
przedszkolnym - bezpiecznym dla dzieci sześcioletnich. Na terenie 
szkoły znajduje się ogrodzony, bezpieczny plac zabaw dla dzieci.

Koła przedmiotowe, sekcje 
i zespoły artystyczne, sportowe, zajęcia dodatkowe: 

W szkole funkcjonują koła zainteresowań: matematyczne, poloni-
styczne, historyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe. Prowadzone są 
zajęcia integracji sensorycznej, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kom-
pensacyjne, arteterapia, logopedyczne, warsztaty profilaktyczne, 
doradztwo zawodowe, rewalidacja, Szkolny Klub Wolontariusza, In-
tegracyjna Kostka, poradnictwo psychologiczne dla rodziców i nauczy-
cieli, szkolna telewizja Piątka TV. W klasach gimnazjalnych uczniowie 
mają do wyboru naukę języka włoskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Uroczystości i imprezy szkolne: 

Kiermasze świąteczne, Jasełka, Dzień wiosny z konkursem kuli-
narnym Master Chef, Talent Show, Dzień dziecka, Nocne Maratony 
Filmowo-Planszówkowe, Międzynarodowy Dzień Misia. W ramach 
wolontariatu: Góra grosza, Happening Mikołajkowy – Fundacja Pomóż 
Dorosnąć, zbiórki na rzecz Kociego Azylu w Konstancinie. Planujemy 
nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi starsze osoby 
oraz zbiórkę środków higienicznych dla niemowląt (pieluchy) na rzecz 
domu samotnej matki lub domu małego dziecka. Innowacyjne projekty 
pedagogiczne: Tydzień matematyki, Kurtyna w górę - lektury na scenę, 
Integracyjna kostka, Dzień języków.

Inne aktywności i osiągnięcia uczniów i szkoły: 

Książki naszych rodziców - głośne czytanie książek, akcja Pedagogika 
pamięci: żywe lekcje historii, gry edukacyjne. Uczniowie są laureatami 
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konkursów przedmiotowych organizowanych przez MKO, recytator-
skich, matematycznych, historycznych, językowych, plastycznych, 
sportowych, religijnych. Udział w projekcie edukacyjnym Lepsza 
szkoła. Uczniowie przygotowują oprawę liturgiczną mszy niedziel-
nych i innych nabożeństw. Biorą udział w warsztatach kreatywnych 
organizowanych w ramach programu edukacyjnego Akademia Wy-
nalazców im. Roberta Boscha.

Współpraca międzynarodowa szkoły: 

Realizujemy projekty eTwinning; współpraca ze szkołami w Turcji (Ankara) 
i we Włoszech (Mediolan). W planach dalsza współpraca ze szkołami w USA.

Obiekty szkoły, wyposażenie: 

Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w komputery, projektory 
i tablice interaktywne. Szkoła dysponuje Multimedialną Pracownią 
Językową - każde stanowisko posiada słuchawki z mikrofonem, pulpit 
sterujący przy stanowisku nauczyciela. Ponadto funkcjonuje nowocze-
sna pracownia informatyczna oraz Szkolne Centrum Multimedialne 
w Bibliotece Szkolnej. 
Szkolna sala gimnastyczna wyposażona jest m.in.: w sprzęt do badmin-
tona, tenisa, maty ćwiczebne, chusty animacyjne, zestawy do ćwiczeń, 
wstążki gimnastyczne, zestaw do skoku wzwyż oraz piłki do gier 
zespołowych. Przy szkole znajduje się boisko. Szkoła posiada sprzęt 
do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.

Koła przedmiotowe, sekcje 
i zespoły artystyczne, sportowe, zajęcia dodatkowe: 

W SP nr 6 od lat funkcjonują liczne zespoły i koła przedmiotowe, w tym: 
koło matematyczne, koło polonistyczne, koło historyczne, Koło Mło-
dych Odkrywców, chór, zajęcia plastyczne, koło naukowe, Szkolny Klub 
Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy w trzech dyscyplinach: tenis, 
badminton, tenis stołowy.

Uroczystości i imprezy szkolne: 

Organizowane są liczne imprezy, integrujące społeczność szkolną i lo-
kalną.  Najważniejsze z nich to Kiermasz świąteczny, Piknik Rodzinny, 
Dzień Seniora, Święto Matematyki, Święto Patrona, Dzień Bociana, za-
jęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej, pokazy przyrodnicze. Uczniowie 
realizują tematyczne dekoracje korytarzy szkolnych. Organizowane 
są wyjazdy do teatru i opery. 

Inne aktywności i osiągnięcia uczniów i szkoły: 

Udział w konkursie „Zaczytana szkoła, innowacje pedagogiczne: Po 
rozum do głowy, Od kodowania do programowania, Programowa-
nie bez tajemnic.  Organizacja Gminnego konkursu matematycznego 
„Supełek” dla klas I – III i „Rozkosze łamania głowy” dla klas IV – VI. 
Organizacja półkolonii podczas wakacji. Współpraca międzynarodowa 
szkoły: zajęcia w ramach projektu KidSpeak prowadzone przez wo-
lontariuszy z międzynarodowej organizacji AIESEC.

Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Macieja Rataja w Opaczy

Opacz 9
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 22-754-28-72
gsp6opacz@wp.pl
www.opacz.edu.pl

dyrektor: Małgorzata  Myszkowska

kadra: 37 nauczycieli, w tym 1 
psycholog, 1 pedagog, 1 neurologo-
peda, 1 reedukator, 10 nauczycieli 
wspierających oraz 3 terapeutów
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1. Do konkursu może przystąpić 
osoba spełniająca następujące 
wymagania

- określone w Rozporządzeniu Mi-
nistra Edukacji Narodowej  z dnia 
27 października 2009 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowia-
dać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze w poszczególnych ty-
pach publicznych szkół  i rodzajach 
publicznych placówek (Dz.U. 2009 
nr 184, poz. 1436 ze zm.) t.j:

1) NAUCZYCIEL MIANOWANY 
LUB dYPLOMOWANY, KTÓRY 
SPEłNIA łĄCZNIE NASTĘPUJĄCE 
WYMAGANIA:

a. ukończył studia  magisterskie 
i posiada przygotowanie pedago-
giczne oraz kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela 
w danej szkole,
b. ukończył studia wyższe lub stu-
dia podyplomowe z zakresu zarzą-
dzania  albo kurs kwalifikacyjny 
z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami 
w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli,
c. posiada co najmniej pięcioletni 
staż pracy pedagogicznej na stano-
wisku nauczyciela lub pięcioletni 
staż pracy dydaktycznej na stano-
wisku nauczyciela akademickiego, 
d. uzyskał co najmniej dobrą 
ocenę pracy w okresie ostatnich 

pięciu lat pracy lub pozytywną 
ocenę dorobku zawodowego 
w okresie ostatniego roku albo 
w przypadku  nauczyciela akade-
mickiego pozytywną ocenę pracy  
w okresie ostatnich czterech lat 
pracy w szkole wyższej - przed 
przystąpieniem do konkursu na 
stanowisko dyrektora,
e. spełnia warunki zdrowotne nie-
zbędne do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym,
f. nie był karany karą  dyscypli-
narną, o której mowa w art. 76  ust. 
1 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 
r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z  
2016r., poz.1379 ze zm.) , a w przy-
padku nauczyciela akademickiego 
– karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnic-
twie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 1842  ze zm.) oraz nie toczy 
się przeciwko niemu postępowa-
nie  dyscyplinarne,
g. nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,
h. nie toczy się przeciwko niemu  
postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego,
i. nie był karany zakazem pełnie-
nia funkcji  związanych z  dyspo-
nowaniem środkami publicznymi, 
o którym mowa w art.  31 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz.168  ze zm.). 

2) OSOBA NIEBĘDĄCA NAUCZY-
CIELEM, KTÓRA SPEłNIA łĄCZNIE 
NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

a)  posiada obywatelstwo polskie, 
z tym że wymóg ten nie dotyczy 
obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw człon-
kowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
- stron umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym oraz Konfe-
rencji Szwajcarskiej,
b) ukończyła studia  magisterskie,
c) posiada co najmniej pięcioletni 
staż pracy, w tym co najmniej  dwu-
letni staż pracy na stanowisku 
kierowniczym,
d) ukończyła studia wyższe lub 
studia podyplomowe z zakresu za-
rządzania  albo kurs kwalifikacyjny 
z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami 
w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli,
e) spełnia warunki zdrowotne nie-
zbędne do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym,
f) ma pełną zdolność do czynno-
ści prawnych i korzysta z praw 
publicznych,
g) nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego 
lub  postępowanie dyscyplinarne, 
h) nie była skazana prawomocnym 
wyrokiem za umyślne 

Burmistrz 
Gminy Konstancin-Jeziorna

 ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  ul. Wojewódzka 12

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego  15

Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Bielawska 57

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera, 05-520 Słomczyn, ul. Wilanowska 218

Gminnego Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka”, ul. Warecka 6
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przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe,
i) nie była karana zakazem pełnie-
nia funkcji  związanych z  dyspono-
waniem środkami publicznymi, o    
którym mowa w art.  31 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych  
(tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 168 ze zm.).

3) NAUCZYCIEL MIANOWANY LUB 
dYPLOMOWANY zatrudniony na 
stanowisku wymagającym kwali-
fikacji pedagogicznych w urzędzie 
organu administracji rządowej, 
kuratorium oświaty, Centrum Edu-
kacji Artystycznej, Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej i okręgowych 
komisjach egzaminacyjnych, oraz 
nauczyciel mianowany lub dyplo-
mowany urlopowany lub zwolniony 
z obowiązku świadczenia pracy na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych (Dz. U. z 2015 r. poz.1881), 
spełniający wymagania określone  
w pkt  1) ogłoszenia , z wyjątkiem wy-
mogu posiadania co najmniej dobrej 
oceny pracy albo pozytywnej oceny 
dorobku zawodowego.

2. Oferty osób przystępujących do 
konkursu powinny zawierać
- zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Edukacji Narodowej  z dnia 8 
kwietnia 2010 r. w sprawie regula-
minu konkursu na stanowisko dyrek-
tora publicznej szkoły lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej  (Dz.U. 2010 r. Nr 60, 
poz. 373 ze zm.):

1) uzasadnienie przystąpienia do 
konkursu oraz  koncepcję funkcjo-
nowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopię 
dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość oraz poświadczającego 
obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu 
pracy zawodowej, zawierający 
w szczególności informację 
o:   stażu pracy pedagogicznej 

(w przypadku nauczyciela albo), 
stażu pracy dydaktycznej   (w   
przypadku nauczyciela akade-
mickiego, albo),          stażu pracy, 
w tym stażu pracy na stanowisku 
kierowniczym- w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem;
4)  oryginały lub poświadczone 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wy-
maganego stażu pracy, o którym 
mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone 
przez kandydata  za zgodność 
z oryginałem kopie  dokumentów 
potwierdzających posiadanie wy-
maganego  wykształcenia, w tym  
dyplomu ukończenia studiów 
wyższych lub świadectwa ukoń-
czenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świa-
dectwa ukończenia kursu kwalifi-
kacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą;
6)  zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań  zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku  
kierowniczym;
7)  oświadczenie, że przeciwko 
kandydatowi  nie toczy się postę-
powanie  o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub po-
stępowanie dyscyplinarne;
8)  oświadczenie, że kandydat nie 
był skazany prawomocnym wyro-
kiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślnie przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany zakazem pełnienia 
funkcji związanych z  dyspono-
waniem środkami publicznymi, 
o którym mowa w art.  31 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o  
odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów   publicznych  
(Dz. U. z  2013, poz. 168 ze zm.);
10)  oświadczenie  o dopełnie-
niu obowiązku, o którym mowa 
w art.7 ust.1 i ust.3a  ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz o treści tych 
dokumentów (Dz.U. z 2016 r., poz. 
1721 ze zm.);

11) oryginał lub poświadczoną 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego - w przypadku 
nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię karty oceny 
pracy lub oceny dorobku zawodo-
wego- w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany karą  dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. 
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2016 
r. poz. 1379 ze zm.) lub w art.140   
ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 
r.-Prawo o szkolnictwie   wyższym   
(Dz. U. z 2016r., poz. 1842  ze zm.)   
w przypadku nauczyciela i nauczy-
ciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat 
ma pełną zdolność  do czynności 
prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych-  w     przypadku osoby  
niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wy-
raża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zgodnie z  ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z    2016 
r. poz. 922) w celach przeprowa-
dzenia konkursu na  stanowisko 
dyrektora.

Oferty należy składać w zamknię-
tych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na 
stanowisko dyrektora ... (nazwa 
szkoły/przedszkola )”, w terminie  
do dnia  27 kwietnia   2017 r. w kan-
celarii (pokój nr 4) Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. 
Warszawska 32, 05-520 Konstan-
cin-Jeziorna, w poniedziałki w godz. 
9.00-17.00, wtorki-piątki w godzi-
nach 8.00-16.00.
Konkurs przeprowadzi komisja kon-
kursowa powołana Zarządzeniem Bur-
mistrza Gminy Konstancin-Jeziorna .
O terminie i miejscu przeprowadze-
nia postępowania konkursowego 
kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie w formie pisemnej.
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Konstancińskie Perły Mazowsza
2 marca w Konstancińskim 
Domu Kultury, podczas uroczy-
stej gali, ogłoszono zwycięz-
ców konkursu Perły Mazowsza. 
W naszej gminie najlepszymi 
okazali się: Studio Fitness Pro-
Fit, VI Ogólnopolski Festiwal 
Sportów Teatralnych 321 Impro 
oraz MUKS Kosa Konstancin.

Perły Mazowsza to konkurs or-
ganizowany przez LGD Perły 
Mazowsza oraz „Przegląd Pia-
seczyński”, którego celem jest 
wyłonienie i uhonorowanie 
najlepszych przedsiębiorców, 
najciekawszych ofert turystycz-
nych oraz wydarzeń z naszego 
regionu, jak również lokalnych 
sportowców, trenerów i klubów 
sportowych. 

Uroczysta gala

Podczas finałowej Gali, prowa-
dzonej  przez Aleksandrę Kostkę 
- prezenterkę telewizyjną i miesz-
kankę naszej gminy, ogłoszono 
nominowanych w kategoriach 
Perła Przedsiębiorczości 2016, 
Perła Mazowsza 2016 oraz Perła 
Sportu 2016, a następnie zwycięz-
ców w poszczególnych gminach. 
Wręczając nagrody w gminie 
Konstancin-Jeziorna, burmistrz 
Kazimierz Jańczuk składał im 
serdeczne gratulacje i życzył dal-
szych sukcesów. Galę uświetnił 
występ artystyczny poświęcony 
Hannie Ordonównie, w wykona-
niu solistki Zespołu Pieśni i Tańca 
Uniwersytetu Warszawskiego 
„Warszawianka” Anny Lewan-
dowskiej oraz pianisty Jaremy 
Jarosińskiego.

Perły Mazowsza 2016  
w gminie Konstancin-Jeziorna

Kategoria Firmy: Studio Fit-
ness Pro-Fit

Istniejące od 5 lat Studio Fit-
ness Pro-Fit, to kameralny klub 
adresowany do pań, które chcą 
aktywnie spędzać czas wolny. 

Różnorodne zajęcia fitness prowadzone są przez wykwalifikowane 
instruktorki, w miłej kobiecej atmosferze. Organizowane są także 
warsztaty, spotkania i wykłady  z zagadnień zdrowia, rekreacji czy 
dietetyki. Studio posiada Certyfikat Prozdrowotnego Klubu Fitness, 
zaś hasłem jest „Prozdrowotny klub fitness z pasją”. Klub powstał 
z miłości do fitnessu, a jego zdrowotny charakter to obrany kierunek 
rozwoju. Panie, które pragną zadbać o siebie, dobre samopoczucie 
i sylwetkę, powinny koniecznie odwiedzić Studio Pro-Fit.

Studio Fitness Pro-Fit, ul. Pułaskiego 20 F, 05-510 Konstancin-Jeziorna, 
www.profit-studio.pl

Wydarzenia: VI Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatralnych 321 Impro

Bez wątpienia wydarzenie kulturalne roku w naszej gminie, czyli 
VI Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatralnych 321 Impro, dowiódł 
że Konstancin-Jeziorna stał się stolicą improwizacji. Ubiegłoroczna 
edycja zaprezentowała dwa nurty improwizacji: teatralny i kabare-
towy. W każdym z nich wystąpili znani wykonawcy. Nie zabrakło 
także gwiazd polskiej i zagranicznej sceny impro. Pomysłodawczy-
nią i dyrektor artystyczną festiwalu jest Katarzyna Michalska, która
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organizuje 321 Impro wraz z Konstancińskim Domem Kultury. Tego-
roczny, VII już Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatralnych 321 Im-
pro, odbędzie się w dniach 26 – 27 sierpnia w Konstancińskim Domu 
Kultury. 

Więcej informacji na www.321impro.pl.

Sport: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kosa Konstancin

Istniejący już od blisko 16 lat Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
Kosa Konstancin, jest autorskim dziełem Romana Koseckiego, byłego 
kapitana reprezentacji Polski i zawodnika grającego w najsłynniejszych 
piłkarskich klubach. Pod czujnym okiem założyciela i innych trene-
rów, w klubie szkoli się grze w piłkę około 200 dzieci w kilku grupach 
wiekowych. Kilku z absolwentów KOSY grało lub gra w reprezentacji 
narodowej juniorów czy klubach pierwszoligowych.  Klub pełni także 
ważną rolę społeczną w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży.

MUKS Kosa Konstancin, ul. Bielawska 78, 05-520 Konstancin-Jeziorna 
www.kosa2000.futbolowo.pl

O sołtysach podczas ich święta 
w Konstancinie-Jeziornie

11 marca w konstancińskiej  willi „Hugonówka” 
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Fundusz sołecki jako instrument rozwoju lokal-
nego”, zorganizowana w ramach Krajowego Dnia 
Sołtysa na Mazowszu. Do Konstancina-Jeziorny 
zjechali sołtysi z całej Polski. 

Wymiana  
cennych doświadczeń

Program konferencji składał się z trzech sesji: prak-
tycznej, naukowej i dyskusyjnej. 
Podczas pierwszej, Joanna Muszyńska-Dziurny, kie-
rownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagra-
nicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
zaprezentowała gminę jako przykład dobrego wy-
korzystania funduszu sołeckiego. Następnie sołtysi 
i sołtyski ze świętokrzyskiej Wiązownicy-Kolonii, 
śląskich Krzepic i mazowieckiej Bończy, opowiadali 

Zorganizowanie przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazow-
sza oraz Gminę Konstancin-Jeziorna ogólnopolskiej 
konferencji w naszym mieście, zainicjowała Małgo-
rzata Wojakowska-Żeglińska, sołtys Czarnowa i prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
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o niekonwencjonalnych dzia-
łaniach związanych z fundu-
szem sołeckim podejmowanych 
w swoich sołectwach oraz o mo-
bilizującej i inspirującej roli soł-
tysa w rozwoju polskiej wsi. 
Sesję naukową rozpoczęło wy-
stąpienie Marszałka Adama 
Struzika, który przedstawił 
perspektywę wsparcia unijnego 
po roku 2020 – Politykę Spójno-
ści i Wspólną Politykę Rolną. 
Ekonomiści ze Szkoły Głównej 
Handlowej mówili o różnych 
instrumentach rozwoju lokal-
nego, funduszach – partycypa-
cyjnym i sołeckim oraz podatku 
katastralnym jako potencjalnym 
źródle rozwoju lokalnego.
W wielowątkowej dyskusji pod-
czas trzeciej sesji, wzięło udział 
150 najaktywniejszych sołtysów 
z całej Polski, którzy specjalnie 
tego dnia przyjechali do Kon-
stancina-Jeziorny. W konferen-
cji uczestniczyli także posłowie, 
ministrowie, dziennikarze, wło-
darze gmin, działacze samorzą-
dowi oraz radni naszej gminy. 
Wydarzenie urozmaiciły wy-
stępami konstancińskie ze-
społy: Jarzębina Czerwona 
z Kawęczynka oraz Łurzycanki, 
prezentując to, co w tradycyjnej 
muzyce naszego regionu naj-
ciekawsze. Gościnnie wystąpił 
również zespół ludowy Sołtysi 
z gminy Karczew.

Sołtys na zagrodzie …

Sołtysi aktywnie uczestniczą w życiu swojej społeczności, wspierają 
rozwój społeczny i gospodarczy „małych ojczyzn”, działają na rzecz 
ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także 
promują inicjatywy mieszkańców. Dzisiejszy sołtys musi być spraw-
nym managerem i liderem lokalnej społeczności. 
Wszystkim sołtysom, a szczególnie tym z gminy Konstancin-Jeziorna, 
składamy serdeczne podziękowania za trud i codzienną pracę oraz 
dążenie do pozytywnych zmian na polskiej wsi.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza. 
Organizatorami strategicznymi byli: Gmina Konstancin-Jeziorna - Wydział 
Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz Konstanciński Dom Kultury. 
Partnerem merytorycznym było Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Patronat honorowy pełnił Narodowy Bank Polski oraz Starosta Powiatu 
Piaseczyńskiego.  

/ WYdARZENIA /
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18 i 19 lutego hucznie obchodziliśmy  
Imieniny Konstancji - hrabiny Skórzewskiej,  

matki założyciela Konstancina. 

Dwudniowym imieninom  
zorganizowanym przez Konstanciński Dom Kultury 
w ramach tegorocznych obchodów 120-lecia letniska 

towarzyszyło wiele atrakcji.  

Były warsztaty szklanej biżuterii w duchu belle époque, 
zajęcia plastyczne oraz zielarskie, spotkanie historyczne 
oraz wernisaż wystawy malarstwa Marty Gronkiewicz. 
Tegoroczne imieniny zwieńczył uroczysty koncert muzyki 

klasycznej w wykonaniu The New Warsaw Trio.  
Kolejne imienny Konstancji już za rok  

- zapraszamy serdecznie. 

Imieniny Konstancji



Życie w służbie
spółdzielczości

- Urodziłam się w 1913 roku, w dzień zaduszny, który 
wypadał wtedy w niedzielę. Moja matka zawsze 
mi mówiła, iż z tego powodu czeka mnie udane ży-
cie. – wspomina pani Stanisława.  – Dorastałam 
w Warszawie, w pięknym, przestrzennym mieście 
z dużą ilością drzew, zupełnie różnym od tej współ-
czesnej. Rodzice mieszkali w nieistniejącym dziś 
domu, przy ulicy Marszałkowskiej, tam gdzie dziś 
jest plac Konstytucji. 

Spółdzielczość przed, w czasie i po wojnie

W czasie nauki w Szkole Handlowej Żeńskiej im. 
Marii Danielskiej, uczęszczała na zajęcia Marii 
Orsetti, pionierki ruchu spółdzielczego w Polsce 
i teoretyczki spółdzielczości. Ona to zaraziła młodą 
Stasię ideą spółdzielczości, której wierną pozostała 
przez całe życie.  Po ukończeniu nauki w 1932 roku 
rozpoczęła pracę w Związku Rewizyjnym Spół-
dzielni Rolniczo-Handlowych. Do wybuchu wojny 
zajmowała się propagowaniem spółdzielczości 
mleczarskiej, kas oszczędnościowo-pożyczkowych 
oraz wydawnictwami. 
Wybuch wojny i okupacja nie zamknęła spół-
dzielczości w Polsce, ale bardzo zmieniła jej 

Dom Seniora Polskiej Akademii Nauk znajduje 
się w najspokojniejszym rejonie i tak przecież 
cichego Konstancina-Jeziorny. Tu mieszkały 
lub nadal mieszkają osoby, których nazwiska 
znajdują się w encyklopediach, autorzy prac, na 
które powołują się naukowcy na całym świe-
cie. Zupełnie wyjątkową postacią jest blisko 
104-letnia Stanisława Ziarko, historia polskiej 
spółdzielczości rolniczej, której poświęciła 60 
lat pracy zawodowej.

/ RÓWIEŚNICY KONSTANCINA /

funkcjonowanie. Niemcy przenieśli zarząd i wszyst-
kie jednostki władz spółdzielczości do Krakowa, 
więc Stanisława Ziarko też musiała tam zamieszkać. 
Bardzo ograniczone, podporządkowane i kontrolo-
wane przez okupantów polskie spółdzielnie istniały 
nadal, ale o jakimkolwiek rozwoju nie było mowy. 
Bohaterka artykułu nadal zajmuje się fachowymi 
publikacjami dla spółdzielców, wydawanymi ofi-
cjalnie i aprobowanymi przez Niemców, a już bez ich 
wiedzy drukuje wydawnictwa dla polskiego podzie-
mia. W Krakowie poznaje Zbigniewa Ziarko, także 
działacza spółdzielczego, z którym bierze w 1941 
roku ślub. Razem przeżyli 60 wspaniałych lat i wy-
chowali dwójkę dzieci. 
Po wojnie w 1945 roku, z mężem i nowonarodzoną 
córką wracają do zburzonej Warszawy, do której 
bardzo tęskniła.  Obydwoje kontynuują pracę w in-
stytucjach spółdzielczych. Mąż zajmuje kierownicze 
stanowiska w jednostkach rewizyjnych spółdzielni. 
Ona zajmuje się oświatą i upowszechnianiem wie-
dzy rolniczej wśród spółdzielców: organizuje spe-
cjalistyczne kursy, jeździ z wykładami, wydaje 
publikacje. W kraju nadal istnieje 3 000 gminnych 
spółdzielni, które potrzebują wsparcia i informa-
cji, aby przetrwać w coraz gorszych dla spółdziel-
czości czasach. Komunistyczne władze oficjalnie 
popierają idee kooperatyzmu, ale starają się kon-
trolować, ograniczać i hamować działalność spół-
dzielni. – Przed wojną spółdzielczość to był wielki 
ruch społeczny, powszechny i demokratyczny. Po 
wojnie władze niemal to upaństwowiły – ocenia Sta-
nisława Ziarko. Kierując działem Zakładu Wydaw-
nictw Samopomocy Chłopskiej, czerpie satysfakcję 
z publikacji rzeczy ważnych. Dla spółdzielczości 
poświęci całą swoją zawodową karierę, 60 lat pracy.

Nowe życie w Konstancinie-Jeziornie

Śmierć męża w 2001 roku jest dla niej dużym ciosem.  
–Bardzo mi go brakuje, był wspaniałym człowie-
kiem – mówi 104-latka. Zapada na zdrowiu, przeżyła 
zawał, ma kłopoty z sercem. Jako 88-letnia pensjo-
nariuszka zostaje przyjęta do Domu Seniora Polskiej 
Akademii Nauk. – Tu w Konstancinie-Jeziornie od 
razu odżyłam, zupełnie jakbym zyskała nowe życie. 
– wspomina. – To konstancińskie powietrze bardzo 
dobrze wpłynęło na moje serce, cudowny jest klimat 
tego uzdrowiska.  
Teraz z powodów ograniczenia ruchowego wycho-
dzi tylko na przyległy do budynku taras. – Słucham 
pięknego śpiewu ptaków i delektuję się wspaniałym 
powietrzem. Często odwiedza ją córka, syn oraz 
wnuczka. Organizm i stan ogólny nie pozwalają na 
wszystko to, co do niedawna było jeszcze możliwe,  
ale pani Stanisława nadal jest aktywna. Spotyka się 
z innymi pensjonariuszami Domu Seniora rozma-
wiając nie tylko o tym, co było dawniej. Pani Sta-
nisławie życzymy, aby jak najdłużej mogła cieszyć 
się z mieszkania w Konstancinie-Jeziornie, którego 
pięknem i klimatem tak bardzo się zachwyca.  
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Gmina przystąpi  
do Ogólnopolskiej 
Karty Seniora
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Samorząd Konstancina-Je-
ziorny planuje przystąpienie 
do programu „Ogólnopolska 
Karta Seniora”.  Dzięki temu, 
mieszkańcy gminy, którzy 
ukończyli 60. rok życia bezpłat-
nie otrzymają kartę upoważnia-
jącą do korzystania ze zniżek, 
darmowych wejść i promocji 
oferowanych przez partnerów 
programu w całej Polsce.

Początkowo magistrat plano-
wał wprowadzić „Konstanciń-
ską Kartę Seniora” (pisaliśmy 
o tym w poprzednim numerze).
Pomysł ten jednak ewoluował 
za namową Izabeli Skoneckiej, 
radnej Rady Miejskiej Konstan-
cin-Jeziorna i przy poparciu Ko-
misji Bezpieczeństwa, Oświaty, 
Kultury i Sportu RM oraz kon-
stancińskiej Rady Seniorów. Sa-
morząd zamierza przystąpić do 
programu „Ogólnopolska Karta 
Seniora” – edycja Konstancin-Je-
ziorna, która będzie ważna nie 
tylko w naszej gminie, ale i w ca-
łej Polsce. 
Uchwała w tej sprawie pod-
dana zostanie pod głosowanie 
podczas marcowej sesji Rady 
Miejskiej. Jeżeli rajcy przyjmą 
uchwałę, gmina podpisze poro-
zumienie ze Stowarzyszeniem 
„Manko”, które jest realizatorem 
programu. Dzięki temu Konstan-
cin-Jeziorna stanie się partnerem 
„Ogólnopolskiej Karty Seniora”, 
magazynu „Głos Seniora” oraz 
programu „Miasto Przyjazne 
Seniorom”.

Szeroka 
gama zniżek

Konstancińscy seniorzy będą 
mogli korzystać z szeregu ulg 
i udogodnień oferowanych w po-
nad 700 punktach w całym kraju. 

Na liście są m.in.: uzdrowiska, 
sanatoria, ośrodki zdrowotno-
medyczne, instytucje kulturalne 
- kina, teatry i muzea, hotele, 
gabinety kosmetyczne, salony 
fryzjerskie, salony optyczne 
(aktualny wykaz partnerów 
publikowany będzie na stronie:  
www.konstancinjeziorna.pl). 

Rabaty  w gminie

W gminie Konstancin-Jeziorna 
seniorzy na początek mogą liczyć 
na zniżki w wysokości: 5% na 
usługi oferowane przez „Uzdro-
wisko Konstancin-Zdrój”, 50% na 
udział w odpłatnych zajęciach 
i imprezach organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz 15% na zakup 
biletów wstępu na imprezy 
kulturalne Konstancińskiego 
Domu Kultury. Katalog ofert nie 
jest zamknięty. Zapraszamy do 
współpracy firmy, przedsiębior-
ców i organizacje pozarządowe, 
nie tylko te lokalne. Wydawanie 

kart będzie koordynować Biuro 
Komunikacji Społecznej UMiG 
Konstancin-Jeziorna (ul. War-
szawska 23). Zainteresowany 
senior (musi mieć ukończone 60 
lat), który zgłosi się do urzędu 
i wypełni dostępny na miejscu 
formularz, bezpłatnie otrzyma 
swoją imienną kartę.  
Obecnie lokalną edycję „Ogólno-
polskiej Karty Seniora” mają już 
23 gminy, w tym m.in.: Ciecha-
nów, Dąbrowa Górnicza, Ustrzyki 
Dolne, Włocławek.
14 lutego w sprawie przystąpie-
nia gminy do „Ogólnopolskiej 
Karty Seniora” odbyło się spo-
tkanie, na którym uczestniczyli 
m.in.: (od lewej): Łukasz Salwa-
rowski – prezes Stowarzyszenia 
„Manko”, Kazimierz Jańczuk – 
burmistrz gminy Konstancin-Je-
ziorna, radna Izabela Skonecka, 
Grażyna Chojnowska – przewod-
nicząca komisji BOKiS, Andrzej 
Cieslawski – przewodniczący 
Rady Miejskiej i Danuta Błeszyń-
ska – przewodnicząca RS. 
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Zasada funkcjonowania Bu-
dżetu Obywatelskiego jest pro-
sta – władze lokalne oddają do 
dyspozycji mieszkańców część 
gminnego budżetu. Dzięki temu 
mogą oni samodzielnie zgłaszać, 
a potem decydować w głosowa-
niu, na co zostaną przeznaczone 
publiczne pieniądze. – Miesz-
kańcy najlepiej wiedzą, czego 
im potrzeba – mówi Patryk 
Siepsiak, kierownik Biura Komu-
nikacji Społecznej Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna. 
– Może kolejnego placu zabaw, no-
wej drogi? A może ciekawego wy-
darzenia kulturalnego? Liczy się 
pomysł, który dzięki Budżetowi 
Obywatelskiemu ma szansę na 
realizację.  W gminie Konstancin- 
-Jeziorna właśnie ruszyła piąta 
edycja Budżetu Obywatelskiego.

Kwota do podziału

Samorząd na przedsięwzięcia 
mieszkańców zamierza w 2018  
roku przeznaczyć 1 milion zło-
tych, z czego: 700 tys. zł na in-
westycje i 300 tys. zł na projekty 
„pozostałe” z zakresu m.in.: tury-
styki, sportu, rekreacji i kultury. 

Ruszyła piąta edycja Budżetu 
Obywatelskiego. Samorząd na 
pomysły mieszkańców prze-
znaczy w przyszłym roku 1 mi-
lion złotych. Nabór wniosków 
rozpocznie się 3 kwietnia.

Milion złotych do podziału

Podobnie jak w poprzedniej 
edycji, także i w tej jest ograni-
czenie - maksymalna wartość 
zadania nie może przekroczyć 
100 tys. zł - dla inwestycji i 50 
tys. zł - dla projektów „pozosta-
łych”. Projekty zadań - muszą 
to być przedsięwzięcia, których 
realizacja leży w gestii lokalnego 
samorządu – można składać od 
3 do 28 kwietnia. W tym okre-
sie organizowane będą także 
spotkania z mieszkańcami. Pra-
cownicy urzędu w trakcie kon-
sultacji pomogą m.in. wypełnić 
wniosek oraz wyjaśnią wszelkie 
nasze wątpliwości. – Żeby złożyć 
projekt trzeba być mieszkań-
cem gminy i mieć ukończone 13 
lat – wyjaśnia Patryk Siepsiak.  
– Ponadto nasz pomysł musi mieć 
poparcie co najmniej 15 miesz-
kańców gminy, potwierdzone ich 
podpisami.
Zgodnie z regulaminem, do 
Budżetu Obywatelskiego nie 
można zgłaszać zadań, które 
zakładają wykonanie wyłącznie 

dokumentacji projektowej lub 
wykonanie jednego z elementów 
przedsięwzięcia. Jeśli projekt 
ma być realizowany na terenie 
niebędącym własnością lub we 
władaniu gminy pamiętajmy  
o  obowiązkowej pisemnej zgo-
dzie właściciela nieruchomości.

Zgłaszanie projektów

Wnioski będą przyjmowane tra-
dycyjnie (można je dostarczyć 
do kancelarii urzędu, przesłać 
pocztą lub mailem: kancelaria@
konstancinjeziorna.pl) oraz, po 
raz pierwszy, przez Internet - za 
pośrednictwem dedykowanej 
platformy, uruchomionej pod 
koniec marca pod adresem: 
www.konstancin.budzet-obywa-
telski.org. Pomysły mieszkańców 
zweryfikuje komisja powołana 
przez burmistrza. W jej skład 
weszli przedstawiciele konstan-
cińskiego magistratu i jednostek 
podległych: Ryszard Machałek  
– pierwszy zastępca burmi-
strza (przewodniczący), Patryk 
Siepsiak - kierownik Biura Ko-
munikacji Społecznej (zastępca 
przewodniczącego), Andrzej 
Trębicki - kierownik Wydziału 
Inwestycji i Remontów, Elżbieta 
Bartoszewska - zastępca kie-
rownika Wydziału Planowania 
Przestrzennego, Edyta Markie-
wicz-Brzozowska - dyrektor 
Konstancińskiego Domu Kul-
tury oraz mieszkańców gminy 
wybrani w drodze publicznego 
naboru: Maria Kalicińska, Łukasz 
Kamiński, Zbigniew Durajczyk, 
Katarzyna Grewińska i Anna 
Kordas-Szwacińska. Jeśli nasz 

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

Zgłaszanie projektów od 3 do 28 kwietnia 2017 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów od 4 do 31 maja 2017 r.

Ogłoszenie listy projektów do głosowania do 9 czerwca 2017 r.

Losowanie kolejności projektów 
na karcie do głosowania 11 czerwca 2017 r.

Promocja projektów  
zakwalifikowanych do głosowania

od 12 czerwca  
do 31 sierpnia 2017 r.

Głosowanie mieszkańców na projekty od 4 do 15 września 2017 r.

Ogłoszenie listy projektów przyjętych do 
realizacji w 2018 r. do 29 września 2017 r.

Ewaluacja oraz promocja  
zasad przeprowadzania BO prowadzona w sposób ciągły

 

www.konstancin.budzet-obywatelski.org

32



/ BIURO KOMUNIKACJI SPOłECZNEJ /

W Opaczy odbywają się bez-
płatne zajęcia sportowo-re-
kreacyjne dla mieszkańców 
gminy Konstancin-Jeziorna, re-
alizowane ze środków Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 rok.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
okazały się strzałem w dziesiątkę. 
Na treningi przychodzi już ponad 

Mieszkańcy dbają o formę i zdrowie

projekt nie spełni wymogów, bę-
dzie czas na wniesienie poprawek. 
Listę projektów zakwalifikowa-
nych do głosowania poznamy do 
9 czerwca. O ich kolejność na karcie 
do głosowania zadecyduje z kolei 
publiczne losowanie, które odbę-
dzie się 11 czerwca. 

Głosowanie przez internet
 

We wrześniu (od 4 do 15) znów 
trzeba będzie wykazać się 
aktywnością i zmobilizować 
mieszkańców do głosowania. 
Żeby oddać głos, wystarczy 
być mieszkańcem gminy i mieć 
w dniu głosowanie ukończone 
16 lat. W tym roku każdy upraw-
niony, bez wychodzenia z domu 
i za pomocą jednego „kliknięcia”, 
będzie mógł oddać głos na wy-
brany przez siebie projekt. Oczy-
wiście samorząd nie rezygnuje 
z formy tradycyjnej. Wzorem 
lat ubiegłych, głosować będzie 

można także w wyznaczonych 
puntach na terenie gminy. 
Ale uwaga. Mamy tylko jeden głos 
do oddania za pośrednictwem In-
ternetu lub karty do głosowania. 
Zwycięskie projekty poznamy do 
29 września. – Projekty zakwali-
fikowane do realizacji wprowa-
dzane są do projektu budżetu 
gminy, a po jego uchwaleniu 
przez Radę Miejską Konstan-
cin-Jeziorna będą realizowane 
przez komórki organizacyjne 
urzędu lub podległe jednostki 
organizacyjne wskazane przez 
burmistrza – dodaje kierownik 

BKS. – Wykonawcy projektów 
będą wyłaniani zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa.
Do administracyjnej obsługi 
spraw związanych z Budżetem 
Obywatelskim wyznaczone zo-
stało Biuro Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna.
Więcej informacji, w tym for-
mularze w wersji edytowalnej:  
w w w.konstancinjeziorna.pl 
w zakładce Budżet Obywatelski 
oraz na stronie: www.konstan-
cin.budzet-obywatelski.org.

40 osób, a zainteresowanie nimi 
ciągle rośnie. Chętni spotykają 
się dwa razy w tygodniu, w sali 
gimnastycznej SP nr 6 w Opaczy. 
We wtorki o godz. 20.15 odbywają 
się zajęcia fitness – płaski brzuch 
i stretching, w czwartki o godz. 
19.30 zdrowy kręgosłup, a o godz. 
20.30 gorąca zumba. A nad 
wszystkim czuwa doświadczona 

instruktorka i trenerka perso-
nalna – Iwona Rogalska. 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne są 
bezpłatne i realizowane ze środ-
ków Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Konstancin-Jeziorna na 
2017 rok. Szczegółowe informa-
cje dotyczące zajęć można zna-
leźć na profilu Facebook: Zumba 
& Fitness w Opaczy.

WARSZTATY PISANIA WNIOSKÓW
 Zapraszamy do udziału w warsztatach pisania wniosków 

 do Budżetu Obywatelskiego 2018, które odbędą się: 
• 8 kwietnia (sobota) w godz. 14.00 – 17.00,  

sala posiedzeń UMiG przy ul. Świetlicowej 1;
• 21 kwietnia (piątek) w godz. 16.00 – 18.00,  

Konstanciński Dom Kultury przy ul. Mostowej 15.
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Urząd Miasta i Gminy Konstan-
cin-Jeziorna przyznał pierw-
sze dotacje na realizację zadań 
publicznych. Stowarzyszenia 
dzięki wsparciu finansowemu 
samorządu przeprowadzą 
dla mieszkańców łącznie 18 
przedsięwzięć.

Ogłoszony pod koniec ubiegłego 
roku konkurs dotyczył realiza-
cji w 2017 roku zadań publicz-
nych z zakresu kultury fizycznej 
i turystyki. 
Wpłynęły 24 oferty, z czego 
ocenę  pod względem formal-
nym i merytorycznym przeszło 
18 z nich. Samorząd przyznał 
dotacje na łączną kwotę ponad 
92 tys. zł. 
Pieniądze zostaną przezna-
czone na organizację m.in.: im-
prez sportowo-rekreacyjnych 
w formie turniejów drużyn po-
dwórkowych i szkolnych, zajęć 
i współzawodnictwa sportowo
-rekreacyjnego dla seniorów, 
nauki pływania dla niezrze-
szonych w klubach sportowych 
dzieci ze szkół podstawowych, 
zajęć rekreacyjno-sportowych 
w plenerze na terenie gminy, 
jednodniowych rajdów pie-
szych, rowerowych i wycieczek 
krajoznawczych, wycieczek 
z przewodnikiem po zabytkach 
Konstancina-Jeziorny. 
W marcu poznamy też wyniki 
konkursu na realizację zadań 
publicznych z zakresu m.in. 
kultury, ratownictwa, integracji 
społecznej i ochrony środowi-
ska. Tutaj do rozdysponowania 
jest 100 tys. zł.

/ BIURO KOMUNIKACJI SPOłECZNEJ /

Gmina przyznała 
pierwsze dotacje

SKRóCONA NAZWA ZADANIA NAZWA PODMIOTU 
KWOTA 

PRZYZNANEJ 
DOTACJI 
(W Zł) 

Szkolenie oraz współzawodnictwo 
dzieci i młodzieży szkolnej 
niezrzeszonej w klubach 
sportowych, w różnych 
dyscyplinach sportu 

IKS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 4 400 

Organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych w formie turniejów 
drużyn podwórkowych, szkolnych 

KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 7 200 

Organizacja zajęć 
i współzawodnictwa sportowo-
rekreacyjnego, w różnych 
dyscyplinach, dla seniorów 

KS Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej Konstancin- 

-Jeziorna, 
(Konstancin-Jeziorna)

4 950 

UKS Rakieta (Opacz) 15 340 

Organizacja przedsięwzięć 
sportowo-rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych 

IKS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 2 500 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Upośle-

dzonych Umysłowo lub 
Fizycznie Dobra Wola 

(Nowa Iwiczna)

2 000 

Organizacja nauki pływania 
dla niezrzeszonych w klubach 
sportowych dzieci ze szkół 
podstawowych 

Piaseczyńskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 
(Piaseczno)

5 000 

IKS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 11 000 

Organizacja zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży w gminnych 
obiektach sportowych w okresie 
lipiec-sierpień

UKS Zryw (Słomczyn) 4 100 
KS Stowarzyszenie Piłki 

Siatkowej 
Konstancin-Jeziorna 

(Konstancin-Jeziorna)
4 330 

Organizacja zajęć rekreacyjno-
sportowych dla społeczności 
lokalnej na obiektach 
plenerowych 

 
Fundacja Violet Kiwi, 

(Habdzin)
3 550 

KS Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej 

Konstancin-Jeziorna 
(Konstancin-Jeziorna)

4 750 

WYNIKI KONKURSU - KULTURA FIZYCZNA
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Pieniądze na projekty służące rozwojowi sportu 
w gminie Konstancin-Jeziorna zostały przyznane. 
Osiem klubów otrzyma w tym roku 395 tys. zł.

Konkurs skierowany był do klubów prowadzących 
swoją sportową działalność na terenie gminy Kon-
stancin-Jeziorna. Przystąpiło do niego 9 podmio-
tów, które złożyły łącznie 14 wniosków o dotację 
na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej. 
Ostatecznie dotację uzyskało 13 ofert - weryfikacji 
formalno-merytorycznej nie przeszła 1 oferta zło-
żona przez KS Laura Chylice. 
Ze środków finansowych gminy skorzysta m.in. 
MUKS Kosa Konstancin. Kwota 79 790 zł pomoże 
w realizacji przedsięwzięć związanych ze szkole-
niem zawodników, a także w udziale w rozgryw-
kach ligowych organizowanych przez Mazowiecki 
Związek Piłki Nożnej. Wsparcie w wysokości 72 000 

/ BIURO KOMUNIKACJI SPOłECZNEJ /

NAZWA ZADANIA NAZWA PODMIOTU 
KWOTA 

PRZYZNANEJ 
DOTACJI W Zł 

Organizacja jednodniowych rajdów pieszych, rowerowych 
i wycieczek krajoznawczych 

Fundacja Promyk 
Słońca Dzieciom (Kosów) 3 100 

Polski Związek Niewidomych 
(Warszawa) 1 760 

Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

(Piaseczno)
5 450 

Wycieczki z przewodnikiem obejmujące zwiedzanie 
zabytków na terenie Konstancina-Jeziorny Fundacja Violet Kiwi (Habdzin) 3 550 

Organizacja w okresie ferii i wakacji wyjazdów 
turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej 

KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 
Konstancin-Jeziorna 

(Konstancin-Jeziorna)
5 000 

Parafia Rzymsko-Katolicka 
św. Zygmunta, (Słomczyn) 5 000 

WYNIKI KONKURSU - TURYSTYKA

Kluby sportowe otrzymają prawie 400 tys. zł
zł otrzyma również KS Konstancin, który dzięki 
tym pieniądzom sfinansuje m.in. zajęcia treningowe 
piłki nożnej oraz obóz sportowy. Dotacja w wysoko-
ści 60 790 zł, z przeznaczeniem na treningi dosko-
nalące pływanie, trafi też do IKS Konstancin. Ten 
sam klub otrzyma dodatkowo 17 560 zł na zajęcia 
szkoleniowo-treningowe w koszykówce na wóz-
kach. Wsparcie przyznano również dla: KS Stowa-
rzyszenie Piłki Siatkowej (53 660 zł na 4 projekty), 
UKS Zryw (50 200 zł na 2 projekty), UKKK IPPON 
(30 000 zł), UKS Rakieta (17 000 zł) i UKS Cirkus 
(14 000 zł). 
Samorząd Konstancina-Jeziorny na projekty słu-
żące rozwojowi sportu przeznaczy w tym roku łącz-
nie 395 tys. zł, to o 95 tys. więcej niż w ubiegłym. 
Pełny wykaz projektów, które otrzymały dotację 
z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna dostępny jest 
na stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl.
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Wiosna już puka do naszych drzwi, dlatego warto pomyśleć o po-
wrocie do formy i zrzuceniu zbędnych kilogramów. Gimnastyka, 
fitness, tenis stołowy, badminton, taniec czy nordic walking – 
to tylko niektóre z propozycji zajęć, jakie dla mieszkańców ma 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

Dla dorosłych

Chętni mogą spalić  kalorie i zbędne kilogramy grając w tenisa stoło-
wego (spotkania od wtorku do czwartku o godz. 18.00), badmintona 
(środy i piątki o godz. 20.00) oraz spacerując z kijkami. Zajęcia z nordic 
walking prowadzi Dorota Pawlik, w każdą sobotę o godz. 8.30 (grupa 
sportowa) i o godz. 10.00 (grupa rekreacyjna). Zaawansowani w upra-
wianiu tej dyscypliny podszkolą swoje umiejętności oraz przygotują 
się do startów w zawodach, a początkujący – poznają podstawy tech-
niki chodzenia z kijkami. Zbiórka przy ul. Od Lasu 23. 
Zajęcia fitness, mające na celu poprawę kondycji fizycznej oraz sa-
mopoczucia, odbywają się w każdy poniedziałek, środę i czwartek 
(o godz. 18.00). Mogą w nich uczestniczyć zarówno ci, którzy chcą 
zadbać o zdrowie, jak i osoby, których głównym celem jest zrzucenie 
zbędnych kilogramów. Prowadzi je instruktorka Dorota Pawlik. Za-
jęcia cieszą się dużą popularnością – obecnie uczęszcza na nie ok. 60 
pań. Koszt wynosi od 70 do 100 zł za miesiąc.

Specjalnie dla seniorów

W ofercie GOSiR-u nie mogło zabraknąć zajęć dla seniorów. Gimna-
styka ciała i umysłu to propozycja dla tych, którzy chcą 
zachować swoją sprawność fizyczną i ogólną aktywność 
życiową. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu 
– w poniedziałek i środę, w godz. 9.20-12.20 w ośrodku 
sportu i w godz. 12.40-13.40 w Konstancińskim Domu 
Kultury przy ul. Jaworskiego. Gimnastyka obejmu-
jąca proste ćwiczenia psychofizyczne rozluźniające 
ciało i integrujące pracę mózgu. Prowadzona jest 
na krzesłach lub piłkach fit-ball. Nad wszystkim 
czuwa wykwalifikowany instruktor, terapeuta 
Agata Maksymowicz-Kapturska. Ponadto na zaję-
ciach zawsze można skonsultować swoje problemy 
zdrowotne z fizjoterapeutą. 
Dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa o godz. 
17.00) z seniorami spotyka się też Daria Zawiślak, 
która prowadzi dla nich pilates z elementami roz-
ciągania. Zainteresowani mogą również skorzystać 
z zajęć tanecznych. W czwartki (godz. 11.00) i w so-
boty (godz. 9.00) m.in. walca angielskiego, cza-czy, 
tanga czy jive’a uczy instruktor Ernest Kolk. 
Z kolei do grupy tanecznej Kantata zaprasza instruk-
tor Lidia Leszczyńska. Spotkania odbywają się w so-
boty (godz. 13.30). To wszystko zupełnie bezpłatnie. 

Pełna lista zajęć dostępna jest na stronie:
 www.gosir-konstancin.pl

Czas powrócić  
do formy po zimie

/ GMINNY OŚROdEK SPORTU I REKREACJI /

Zumba to energetyczna miesz-
kanka tańca i aerobiku, która 
już wkrótce zawita do Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Konstancinie-Jeziornie. Jest to 
propozycja dla każdego, kto lubi 
muzykę, sport i przed wszystkim 
dobrą zabawę. 
Ruszyły zapisy na zajęcia, które 
poprowadzi Iwona Rogalska, wy-
kwalifikowana i licencjonowana 
instruktorka zumby. Uczestnicy 
będą się spotykać dwa razy w ty-
godniu: w środy (w godz. 21.00 
– 22.00) i w piątki (w godz. 17.00 
– 18.00). 
Miesięczny koszt uczestnictwa 
w zajęciach zumby to 80 zł. 
Uwaga. Liczba miejsc jest ograni-
czona. Zgłoszenia przyjmowane 
są w biurze  GOSiR (tel. 22 754 61 
86 wew. 23). Zapraszamy.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15

 ZAPRASZAMY

Zapisz się  
na zumbę 

Uwielbiasz taniec i przy oka-
zji chcesz spalić trochę kalo-
rii? To propozycja dla ciebie! 
Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Konstancinie-Jezior-
nie prowadzi zapisy na zajęcia 
z zumby.
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Biblioteka Publiczna posta-
nowiła zbadać i opisać histo-
rię biblioteki i czytelnictwa 
na terenie gminy Konstancin- 
-Jeziorna. Zapraszamy miesz-
kańców do dzielenia się swoim 
wspomnieniami. 

Pierwsze wzmianki o istnie-
niu czytelni publicznej można 
znaleźć w przedwojennych do-
kumentach. Również podczas 
okupacji niemieckiej, w latach 
1939-45, pod okiem niczego nie-
świadomych nazistów, istniała 
tajna biblioteka, do której książki 
dostarczali sami mieszkańcy. 
Konstancin ma takżę długą histo-
rię literacką. Niemal od samego 
początku nasze miasto-ogród 
(jak nazywano Konstancin przed 
II wojną) upodobali sobie artyści. 
W 1905 roku odbył się tu tajny 
zjazd pisarzy trzech zaborów, 
w którym uczestniczył m.in. 
Bolesław Prus i Stefan Żerom-
ski. Jednakże ze względu na taj-
ność owych wydarzeń, niewiele 
jest materiałów historycznych, 
na których można się oprzeć. 
Dlatego biblioteka zwraca się 
z ogromną prośbą do miesz-
kańców o pomoc. Może ktoś ze 
starszych mieszkańców pamięta, 
jak wypożyczano książki w cza-
sie wojny? Co się tu działo przed 
wojną i zaraz po? Może ktoś 
z czytelników posiada rodzinne 
zapiski i inne pamiątki, które mo-
głyby rzucić światło na historię 
czytelnictwa w naszej gminie. 
Jeśli tak, to prosimy o kontakt 
pod adresem: jeziorna@bi-
bliotekakonstancin.pl lub tel.  
22-756 42 20 i oczywiście osobi-
ście, ul. Świetlicowa 1.

Konkurs na limeryki 
o Konstancinie i jego 

mieszkańcach

Limeryk? Cóż to takiego? Otóż 
jest to pięcioliniowy wiersz 
o układzie rymów AABBA. Każ-
dego, kto czuje w sobie poetę, za-
praszamy do wspólnej zabawy. 

Wiosna w bibliotece  ZAPRASZAMY

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

Wystarczy ułożyć od jednego do 
pięciu limeryków i dostarczyć 
do biblioteki do 10 kwietnia. 
Autorzy limeryków spotkają się 
w kwietniu i będą wspólnie czy-
tać swoje wiersze, a następnie 
wybiorą najzabawniejszy z nich. 
Publiczność oczywiście będzie 
równie mile widziana.

Książki dla  
niedowidzących

Zapraszamy osoby niedowi-
dzące do biblioteki. Czekają nowe 
książki z dużym, wyraźnym dru-
kiem. Każdy na pewno znajdzie 
coś dla siebie. 

Konkurs Walentynkowy 
rozwiązany! 

Mnóstwo dzieci wzięło udział 
w zabawie i w artystyczny spo-
sób wyraziło swoją miłość do 
książek. Dzieci są wdzięczne za 
mądrość i natchnienie płynące 

z książek, za nadzieję i chwile za-
pomnienia, gdy w sercu robi się 
ciężko. Z dobrą powieścią łatwiej 
przetrwać takie chwile. Wszyst-
kim laureatom gratulujemy.

Podziękowania

Biblioteka jest wdzięczna miesz-
kańcom za wszystkie dary 
książkowe. Dzięki temu znacz-
nie poszerzył się zbiór pozycji 
anglojęzycznych. Ale nie tylko. 
Również autorzy poradników 
psychologicznych i biznesowych 
podarowali nam swoje książki 
wraz z życzeniami wszelkich 
sukcesów. Dziękujemy!

/ BIBLIOTEKA /
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Początek wiosny w Konstancińskim Domu Kultury zapowiada się 
niezwykle interesująco. W kwietniu odwiedzą nas znane aktorki. 
Barbara Krafftówna opowie o swoim życiu i twórczości, a Jolanta 
Żółkowska zagra w spektaklu „Lifting”. Nie można również prze-
oczyć imponującej wystawy rzeźb Mirosława Maszlanko oraz 
efektownego koncertu flamenco.

W kwietniu uczcimy dwie 
rocznice. W niedzielę, 2 kwietnia 
o godz. 15 w kościele św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Mirkowie 
odbędzie się wyjątkowy koncert 
pasyjny w 12. rocznicę śmierci św. 
Jana Pawła II.
Natomiast 9 kwietnia o godz. 
18 zapraszamy do Hugonówki 
na wieczór poetycko-muzyczny 
w rocznicę zbrodni katyńskiej. 
Kanwą przejmującego widowi-
ska będą listy zarówno samych 
ofiar, jak i ich najbliższych.  
Oba koncerty będą bezpłatne. 

W sobotę, 29 kwietnia o godz. 
19 na scenie Konstancińskiego 
Domu Kultury będzie królowało 
flamenco. Koncert w wykona-
niu doświadczonych artystów 
z Polski i z Hiszpanii. Widowi-
sko ukazuje wyjątkowe emocje 
andaluzyjskiego flamenco, łą-
czącego w sobie taniec, śpiew 
oraz muzykę. Bilety w cenie 30 
złotych do nabycia w kasie KDK 

 ZAPRASZAMY

 ul. Mostowa 15 
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel. 22-484-20-20, 22-484-20-22
www.konstancinskidomkultury.pl

30 marca, godz. 19.00 Klub 
PodróżniKa, robert GondeK 
 – namibia i botswana, wstęp 
wolny 

31 marca, godz. 19.00 Kino 
w HuGonowce - micHael 
Keaton, szczegóły e-mail:  
biuro@konstancinskidomkultury.pl 
oraz pod numerem telefonu  
22 484  20 20, wstęp wolny

1 kwietnia, godz. 17.00 wernisaż 
wystawy rzeźb mirosława 
maszlanKo - „sKlePienia”, 
wstęp wolny, wystawa do 14 maja

1 kwietnia, godz. 15.00 warsztaty 
Świąteczne, wstęp wolny

2 kwietnia, godz. 15.00 Koncert 
Pasyjny w 12. rocznicę Śmierci 
jana Pawła ii, Parafia św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Mirkowie,  
ul. Jaworskiego 1

2 kwietnia, godz. 17.00 sPotKanie 
autorsKie z barbarą 
Krafftówną i remiGiuszem 
Grzelą, wstęp wolny

2, 9, 23, 30 kwietnia, godz. 10.00 
Plener malarsKi, udział 20 zł

4, 25 kwietnia, w godz. 11.00-14.00 
uniwersytet trzecieGo wieKu, 
opłata za jeden wykład - 5 zł

4 kwietnia, godz. 19.00  
KonstancińsKi Klub filmowy 
– film „jaK być KocHaną” 
z barbarą Krafftówną, wstęp 
wolny

5 kwietnia, godz. 19.00 Klub 
fotoGraficzny f8, wstęp wolny

5, 12, 19, 26 kwietnia, godz. 17.00 
Klub brydżowy, wstęp wolny

6 kwietnia, godz. 19.00 soKrates 
cafe - otwarty filozoficzny 
Klub dysKusyjny, wstęp wolny 

8 kwietnia, godz. 17.00 sPotKanie 
autorsKo-filmowe 
z wojciecHem fułKiem  
– film o czesławie niemenie 
i recital jeGo twórczoŚci, 
wstęp wony

/ KONSTANCIŃSKI dOM KULTURY /

oraz na stronie internetowej 
www.konstancinskidomkul-
tury.pl.  

Sklepienia 
Mirosława Maszlanko

W sobotę, 1 kwietnia, o godz. 17 
odbędzie się wernisaż wystawy 
imponujących rzeźb Mirosława 
Maszlanko „Sklepienia”. Absol-
went Akademii Sztuk Pięknych 

Wiosenne 
wydarzenia w KDK
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/ KONSTANCIŃSKI dOM KULTURY /

w Warszawie, jest jednym z nie-
licznych artystów rzeźbiarzy 
posługujących się w swojej twór-
czości materiałami tak kruchymi, 
jak trawa i wosk. Co więcej, jego 
delikatne a zarazem monumen-
talne, ażurowe rzeźby, mają 
charakter efemeryczny – trwają 
tylko tyle, ile wystawa, w trakcie 
której są prezentowane. Harmo-
nia i piękno oraz kojarzący się 
z medytacją sposób tworzenia 
tych prac skłaniają do refleksji na 
temat sensu istnienia człowieka, 
bogactwa i ulotności życia na 
Ziemi oraz przenikania się kul-
tury i natury. Wystawa potrwa 
do 14 maja 2017 r.

Znane aktorki
 w Hugonówce

Zapraszamy na spotkanie z wy-
bitną polską aktorką Barbarą 
Krafftówną oraz pisarzem Remi-
giuszem Grzelą, autorem książki 
„Krafftówna w krainie czarów” 
(2 kwietnia, godz. 17).  Aktorka le-
gendarnego Kabaretu Starszych 
Panów, pierwsza gombrowiczow-
ska Iwona, księżniczka Burgunda 
oraz niezapomniana Honoratka 
z „Czterech pancernych i psa”. 
Spotkanie będzie poświęcone nie 
tylko promocji książki, ale przede 
wszystkim życiu artystki na pla-
nie filmowym, na scenie i poza 
nią. Dopełnieniem spotkania 
będzie projekcja filmu „Jak być 
kochaną” z 1962 roku w reżyse-
rii Wojciecha Jerzego Hasa. Zo-
stanie wyświetlony we wtorek, 

4 kwietnia o godz. 19. Obydwa 
wydarzenia są bezpłatne. 
Inna znana aktorka, Jolanta Żół-
kowska w sobotę, 22 kwietnia 
o godz. 19 wystąpi na deskach 
sceny Teatru Hugonówka. Zapra-
szamy na doskonały monodram 
„Lifting”. Słodko-gorzka histo-
ria kobiety, która w wieku 50 lat 
stanęła na życiowym zakręcie. Jej 
życie osobiste i zawodowe legło 
w gruzach. Jednak bohaterka sta-
wia czoło problemom i z poczu-
ciem humoru oraz optymizmem 
stara się odbudować swoje życie. 

Gratka  dla kinomanów

Niezwykle interesująco zapowia-
dają się najbliższe propozycje fil-
mowe. W ramach nowego cyklu 
autorsko-filmowego Wojciecha 
Fułka zostanie zaprezentowana 
postać Czesława Niemena (8 
kwietnia, godz. 17). Podczas spo-
tkania będzie można obejrzeć 
film dokumentalny o pierwszych 
latach jego twórczości oraz po-
słuchać muzyki na żywo. 
Natomiast 20 kwietnia o godz. 
18 Hanna Etemadi zaprezentuje 
swój film dokumentalny „Trzeci 
front” o dzieciach ocalonych z hi-
tlerowskiej akcji wysiedleńczej 
na Zamojszczyźnie w czasie II 
wojny światowej. 
Zapraszamy także na film „Lo 
i stało się. Zaduma nad światem 
w sieci” (piątek, 21 kwietnia, godz. 
19, wstęp wolny). Legendarny 
dokumentalista Werner Herzog 
bierze na warsztat internet. Au-
tor pokazuje, w jaki sposób prze-
kształcił on wszystkie elementy 
realnego świata. Podczas seansu 
będzie można także dowiedzieć 
się, kiedy został wysłany pierw-
szy mail i czy mistrzostwa świata 
w piłce nożnej w 2050 roku wy-
grają roboty. 
Gratką dla kinomanów w każdym 
wieku będzie pierwszy seans no-
wego cyklu, w którym przypo-
mnimy kultowe i widowiskowe 
filmy przygodowe, science-fiction 
oraz fantasy. Informacje o tytule 
filmu, który będzie wyświetlony 
30 kwietnia o godz. 14 - tel. (22) 
484 20 20 lub mail: biuro@kon-
stancinskidomkultury.pl. 

9 kwietnia, godz. 18.00 
„Świadectwo” - wieczór 
PoetycKo-muzyczny 
w rocznicę zbrodni 
KatyńsKiej, wstęp wolny

10 kwietnia, godz. 18.00 
strefa Kobiet Pozytywnie 
zaKręconycH, wstęp wolny

11, 25 kwietnia, godz. 17.00 Granie 
bez KliKania - Klub Gier 
PlanszowycH, wstęp wolny

19 kwietnia, godz. 19.00 Klub 
PodróżniKa – PolsKa jest 
PięKna, czyli rowerem 
dooKoła Kraju, wstęp wolny

20 kwietnia, godz. 18.00 
dysKusyjny Klub KsiążKi, 
„tajemnica zaGinionej 
ŚlicznotKi” - eduardo 
mendoza, wstęp wolny 

20 kwietnia, godz. 18.00, wieczory 
filmowe z Hanną etemadi  
– „trzeci front”, wstęp wolny

21 kwietnia, godz. 19.00 Kino 
w HuGonówce – doKument 
„lo i stało się. zaduma nad 
Światem w sieci”, wstęp wony

22 kwietnia, godz. 19.00 sPeKtaKl 
„liftinG”, bilety w cenie 30 zł do 
nabycia w kasie KDK oraz na stronie: 
www.konstancinskidomkultury.pl

23 kwietnia, godz. 11.00 bajKowa 
niedziela – spektakl „jajo w sieci”, 
bilet dla dzieci – 15 zł, bilet dla 
dorosłych – 25 zł do nabycia w kasie 
KDK oraz na stronie: 
www.konstancinskidomkultury.pl

29 kwietnia, godz. 17.00 wirtualne 
muzeum Konstancina  
– rodzina PaulinKów, wstęp 
wolny

29 kwietnia, godz. 19.00 tablao de 
flamenco – Koncert i PoKaz 
tańca, bilety w cenie 30 zł do 
nabycia w kasie KDK oraz na stronie: 
www.konstancinskidomkultury.pl

30 kwietnia, godz. 14.00 Kino 
w HuGonówce – Kino nowej 
PrzyGody, wstęP wolny, 
informacje o tytule filmu - mail: 
biuro@konstancinskidomkultury.pl 
oraz tel. 22 484  20 20
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Konkurs 
dla czytelników Biuletynu

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

dopłata 
do okresowych 

biletów ZTM 
w ramach programu 

Warszawa +

10%
tańsze 

okresowe bilety 
na linie „L”

10%
opłaty za

Gminny Żłobek
z wyłączeniem wyżywienia

10%
zajęcia i imprezy 

płatne

10%
zajęcia i imprezy 

płatne

masaż klasyczny - rabat 40%
 nauka nordic walking

- rabat                             20%

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

Konstancja: 10% rabatu

ul. Jaworskiego 3, 
Konstancin-Jeziorna

25% rabatu na prowadzenie
spraw sądowych

ul. Piłsudskiego 11, Konstancin-Jeziorna

nowaTAXI
tel. 888-799-997

30% rabatu na usługi TAXI,  
usługi kurierskie i zakupy 

ul. Pułaskiego 20 f, 
Konstancin-Jeziorna

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

 l 12 wejść/1 msc.

 ul. Warszawska 48, Konstancin-Jeziorna

15 % rabatu na każdą usługę 
serwisową

rabatu na usługę serwisową VIP, 
GENERALNY, lub PODSTAWOWY 

roweru dostarczonego do serwisu
rabatu na usługę serwisową VIP, lub 

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

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

rowerów już przecenionych

ul. Warszawska 35,
 Konstancin-Jeziorna

15%
10%

8%

Chcesz zostać partnerem KKM? Prześlij swoją ofertę na adres e-mail: 
mgolebiowska@konstancinjeziorna.pl, faksem na nr 22-756-48-85 lub 

pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, 

z dopiskiem na kopercie: „Konstancińska Karta Mieszkańca”

Szczegółowe informacje o KKM 
można znaleźć na 

www.konstancinjeziorna.pl

wynajem kontenera na odpady  
remontowo-budowlane  

rabatu na  
usługi asenizacyjne 

 - wywóz nieczystości płynnych

na usługi hotelowe 
 i restaracyjne

Habdzin 1A/Mirkowska 46A, 
05-520 Konstancin-Jeziorna

10%  
10%  

10%  

W tym roku  
przypada 120. rocznica założenia Konstancina 

 oraz 100. rocznica uzdrowiska Konstancin. 

Prosimy o nadsyłanie wierszyków lub haseł dotyczących konstancińskich 
rocznic, czy też mówiących o Konstancinie. 

Autorów 30 najciekawszych  
nagrodzimy wyjątkową, jubileuszową koszulką. 

Propozycje prosimy nadsyłać pod adres promocja@konstancinjeziorna.pl. 
Wraz z wierszykiem lub hasłem prosimy podać rozmiar koszulki  

oraz czy koszulka będzie dla dziecka, kobiety czy mężczyzny. 

Najciekawsze propozycje zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym Gminy 
oraz na profilu facebook UMiG Konstancin-Jeziorna. 

Prosimy o dopisanie pod przesłaną propozycją: Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wiersza/hasła 

 przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w działaniach promocyjnych dotyczących Konstancina-Jeziorny.


