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/ Z KART HISTORII /

Konstancińskie kalendarium
1934

Na zlecenie rodziny Kalickich powstaje pensjonat
„Jasia”, według projektu Heleny i Szymona Syrkusów.

1935

Według projektu Czesława Przybylskiego, na zlecenie znanego kolekcjonera sztuki i filantropa Gustawa Wertheima, powstaje willa Julisin. Nazwa
pochodzi od imienia jego żony, Julii z Kramsztyków.

Willa Julisin

Zostaje ukończona budowa linii kolei szerokotorowej z Piaseczna do fabryki papieru w Jeziornie,
dzięki której fabryka uzyskuje bezpośrednie połączenie z siecią kolei szerokotorowych w Polsce.

1937

W styczniu Wacław Gąsiorowski zostaje wybrany
sołtysem Konstancina i pełni tę funkcję do wybuchu
II wojny światowej.

1938

W rocznicę Bitwy Warszawskiej, w Jeziornie ustawiono pomnik – polodowcowy głaz z wyrytymi
nazwiskami obywateli Konstancina i Jeziorny poległymi w walkach z bolszewikami w 1920 r.

1939

16 lipca dwie kolejki zderzyły się czołowo między
stacjami w Powsinie i Klarysewie. Z Klarysewa
w kierunku Warszawy wyruszył pociąg pełen

Stacja kolejki wąskotorowej w Klarysewie
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letników powracających z pikników (podróżowało
w nim około 500 osób). Równocześnie z Wilanowa,
w stronę Piaseczna wyruszył drugi skład, prawie
pusty. Obydwa miały spotkać się jak zwykle na mijance w Powsinie. Jednakże dyspozytor w ostatniej
chwili zmienił miejsce mijanki, o czym nie wiedział
maszynista prowadzący pociąg w kierunku Warszawy. W tej największej katastrofie kolejowej na
trasach warszawskich kolejek wąskotorowych, zginęło 8 osób, a ponad 250 było rannych.

15 września Niemcy zajmują Konstancin i Jeziornę.
30 października umiera Wacław Gąsiorowski, sołtys
Konstancina od 1937 r.
W październiku gestapo aresztuje Julię z Kramsztyków Wertheim, właścicielkę willi „Julisin”, która po
torturach umiera w katowni przy ul. Szucha w Warszawie. W listopadzie tego roku mąż Julii, Gustaw
Wertheim, popełnia samobójstwo.

1940

W masowych egzekucjach NKWD tracą życie obywatele Konstancina-Jeziorny: Jan Władysław Nelken – lekarz psychiatra, pułkownik WP, Władysław
Grelowski – inżynier, Wacław Grabacz – technik,
Stefan Pająk – lekarz, Marian Michalczyk – inżynier, Franciszek Siwik – nauczyciel, Jan Gutowski
– lekarz, Jan Mester – nauczyciel, Janusz Wagner
– kapitan WP, Stanisław Wiewióra – posterunkowy
Policji Państwowej, Jan Matyjasiak – posterunkowy
Policji Państwowej.

1941

Niemcy tworzą getto w Jeziornie, a po jego likwidacji przenoszą jego mieszkańców do getta w Warszawie i Otwocku. Tuż przed tym, Abraham Konigstein,
prezes gminy żydowskiej, i rabin Rosencweig wyjeżdżają do Warszawy wywożąc potajemnie rodały.

1942

W maju Franciszek Zubrzycki „Mały Franek”, dowódca
pierwszego oddziału zbrojnego Gwardii Ludowej,
wyrusza z willi przy ul. Przesmyckiego w Chylicach
w Lasy Piotrkowskie. Oddział rozproszony pod Polichnem nie podejmuje – wbrew późniejszej propagandzie
– żadnych działań zbrojnych przeciwko okupantowi.
Zubrzycki zginął 6 sierpnia na dworcu kolejowym
w Tomaszowie Mazowieckim podczas próby ucieczki.
Na terenie Piaseczna i Konstancina powstaje batalion
Narodowych Sił Zbrojnych imienia brygadiera Czesława Mączyńskiego, obrońcy Lwowa w 1919 r., którego
dowódcą zostaje por. Florian Kuskowski ps. „Szary”.

/ Wielcy i zasłużeni dla Konstancina /

Władysław Buchner
„Mój Skolimów kochany” - mawiał. Reprezentował dawniejsze
pokolenie dziennikarskie, kiedy zawód ten był przede
wszystkim powołaniem i służbą publiczną. Za taki właśnie
posterunek poczytywał swoje pisemko humorystyczne
– „Muchę”, które przez wiele dziesiątków lat prowadził
i któremu w szerokich warstwach rozległą poczytność wyrobił.
Kpiarz zawołany – był obywatelem poczciwym, uczciwym
i pobożnym. Jedyna to była w swoim rodzaju gazetka, w której
artykuły wstępne pisane były rymami.
Pochodzący ze spolonizowanej
rodziny żydowskiej Władysław
Buchner (1860 - 1939.) urodził
się i kilka pierwszych lat spędził w Anglii. Od 1865 r. mieszkał
w Warszawie, gdzie też pobierał nauki. Praktykę dziennikarską zaczynał u Feliksa Fryzego
w „Kurierze Porannym”. Od 1882 r.
współpracował także z warszawskimi i lwowskimi czasopismami,
uprawiając głównie aktualną satyrę polityczną.
Siła satyry
W 1888 r. Buchner odkupił od
Feliksa Fryzego wydawane
przez niego pismo satyryczne
„Mucha”. Przez pięćdziesiąt
kolejnych lat Buchner był właścicielem pisma i jego redaktorem naczelnym. Ilustracje do
„Muchy” wykonywali znani artyści graficy i malarze, tacy jak
Aleksander Gierymski i Henryk
Pillati, a współpracownikami
byli m.in. Bolesław Prus, Artur
Oppman (ps. Or-Ot) i Wacław
Gąsiorowski. Pod przewodnictwem Buchnera pismo znalazło
miejsce na rynku i przetrwało
aż do drugiej wojny światowej
W 1896 r. Władysław Grajnert
wydał książkę „Zbrodniarz.
Sceny z życia warszawskiego”,
która miała fatalne recenzje,
w tym także w buchnerowskiej
„Musze”. Recenzja typowo dla
‘muchy” ostra, doprowadziła
wzburzonego Grajnerta do
mieszkania Buchnera, w celu
„wymierzenia sprawiedliwości”. W czasie szarpaniny Buchner postrzelił napastnika, który
wkrótce zmarł w szpitalu. Na
rozprawie sądowej Buchner

tłumaczył się działaniem
w obronie koniecznej, stąd decyzją sądu został uniewinniony.
Aktualne i cięte teksty zamieszczane w „Musze” powodowały, że Buchner wielokrotnie
był sądzony przez władze rosyjskie za wykroczenia prasowe.
Doszło do tego, że w 1906 r.
otrzymał decyzję generał-gubernatora warszawskiego natychmiastowego opuszczenia
granic Królestwa. Został odstawiony przez władze rosyjskie
do granicy austriackiej. Na rok
zamieszkał w Krakowie. Powrócił do Warszawy w 1907 r.

Skolimowska Mucha
W początkach XX w. Buchner
z dochodów, jakie przyniosło mu
pismo, wybudował w Skolimowie willę w stylu zakopiańskim,
którą nazwał - czemu trudno się
dziwić – „Mucha”. Przez ćwierć
wieku był to otwarty dom, zawsze pełen gości. Nie tylko

Okładka pisma satyrycznego „Mucha”

sąsiadów, ale i znakomitych polityków, przemysłowców, dziennikarzy, artystów itd.

„Mucha” wojenna
i międzywojenna
Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy w sierpniu
1915 r. Buchner przeniósł redakcję do Rosji, i do lutego 1918 r.
wydawał „Muchę” w Moskwie.
Wrócił do Warszawy w 1918 r.
i w styczniu następnego roku
wznowił wydawanie pisma.
W 1920 r., w czasie wojny z sowiecką Rosją, Buchner z grupą
literatów znalazł się w szeregach Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera.
W okresie międzywojennym
„Mucha” była popularnym pismem satyrycznym, której
ostrze dotyczyło głównie polityki, sytuacji międzynarodowej
oraz kwestii gospodarczych.
Nazwiska autorów redakcja
trzymała w tajemnicy, być
może dlatego, że często na jej
łamach prezentowano poglądy,
które dziś można uznać za
ksenofobiczne.
Po wybuchu wojny w 1939 r.
Buchner obawiając się represji
ze strony wkraczającego okupanta opuścił Skolimów i dotarł
do Wilna, gdzie znalazł schronienie u znajomego księdza.
Schorowany zmarł 12 października 1939 r. i pochowany został
na wileńskiej Rossie (w Warszawie na Starych Powązkach ma
grób symboliczny).
Witold Rawski
Skolimów
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/ RADA MIEJSKA /

XXXVIII, XXXIX i XXXX sesje
Rady Miejskiej
XXXVIII sesja
25 października 2017 r., podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna przyjęto
47 uchwał. Dotyczyły one zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 2017-2022, zwiększenia środków przeznaczanych na zatrudnienie pielęgniarek szkolnych,
dopuszczenia zapłaty bezgotówkowej podatków oraz nowych statutów sołectw. Nie przyjęto
projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ani
pozostałych projektów uchwał z tym związanych.
Finansów Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą uchwały
w sprawach:
n zmian uchwały budżetowej
na rok 2017 (uchwała nr 613/
VII/38/2017)
n zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
(uchwała nr 614/VII/38/2017)
n zaciągnięcia zobowiązania
w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty
ustalone w uchwale budżetowej
na 2017 rok w zakresie zakupu
mebli i wyposażenia do nowego Ratusza (uchwała nr 615/
VII/38/2017)
n dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód Gminy
Konstancin-Jeziorna instrumentem płatniczym (uchwała nr 616/
VII/38/2017)
n zmiany uchwały nr 425/
VII/28/2017 Rady Miejskiej
Konstancin- Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia
jednostkowych stawek dotacji
przedmiotowych na pokrycie
wpłat na fundusze remontowe
wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej
do Gminy Konstancin-Jeziorna
dla zakładu budżetowego Zakład
Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2017

4

(uchwała nr 617/VII/38/2017)

Radni przyjęli statuty następujących sołectw:
Słomczyn (uchwała nr 620/
VII/38/2017), Piaski (uchwała
nr 621/VII/38/2017), Okrzeszyn (uchwała nr 622/
VII/38/2017), Obórki (uchwała
nr 623/VII/38/2017), Kawęczyn
(uchwała nr 624/VII/38/2017),
Kępa Oborska (uchwała nr 625/
VII/38/2017), Dębówka (uchwała
nr 626/VII/38/2017), Czernidła
(uchwała nr 627/VII/38/2017),
Ciszyca (uchwała nr 628/
VII/38/2017).

W sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie przez Gminę
Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu, radni przyjęli
uchwały:
n na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie,
na działce ewidencyjnej numer
106 z obrębu 0021 Słomczyn,
gmina Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 630/VII/38/2017)
n na rzecz PGE Dystrybucja
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej
numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna
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(uchwała nr 631/VII/38/2017)
oraz na działkach ewidencyjnych numer 106, 110, 287, 128/1
z obrębu 0021 Słomczyn, gmina
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr
632/VII/38/2017)
Wyrażono zgody na wynajęcie
lokali niemieszkalnych
położonych w nowo powstałym
budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie
(uchwała nr 633/VII/38/2017,
uchwała nr 634/VII/38/2017,
uchwała nr 635/VII/38/2017).

Gminnych nieruchomości dotyczą uchwały w sprawach:
n nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie
w liniach rozgraniczających ulicy
Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka ewidencyjna numer 41/3
z obrębu 03-10 (uchwała nr 629/
VII/38/2017)
n wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie
przy ulicy Jaworskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/46 z obrębu 02-02
Redakcja: Agnieszka Jarzębska-Isio, Grzegorz Żurawski,
Cezary Puchniarz
Redaktor naczelny: Joanna Muszyńska-Dziurny
Współpracują: Agnieszka Podolecka, Patryk Siepsiak,
Grzegorz Traczyk

Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania niezamówionych materiałów.
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(uchwała nr 636/VII/38/2017)
n wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie
przy ulicy Jaworskiego stanowiącej część działek ewidencyjnych
numer 8/1, 7/27, 7/29, 10/46
z obrębu 02-02 (uchwała nr 637/
VII/38/2017)
Przyjęto uchwały w sprawach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
n w sprawie uchylenia uchwały
nr 582/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
6 września 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Łęg – etap 2 (uchwała nr 639/
VII/38/2017)
n w sprawie sołectwa Łęg – etap
2 (uchwała nr 640/VII/38/2017)
n w sprawie uchylenia uchwały
nr 583/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
6 września 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska - etap 1
(uchwała nr 641/VII/38/2017)
n w sprawie sołectwa Kępa
Okrzewska - etap 1 (uchwała nr
642/VII/38/2017)
n w sprawie uchylenia uchwały
nr 581/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
6 września 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Kawęczyna Zachodniego – etap
1 (uchwała nr 643/VII/38/2017)
n w sprawie terenu Kawęczyna
Zachodniego – etap 1 (uchwała
nr 644/VII/38/2017)
n w sprawie zmiany uchwały
nr 271/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
13 kwietnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 645/
VII/38/2017)
n w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9,

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, fot. G. Żurawski, UMiG

59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu
ewid. 0013 (Kierszek) Gminy
Konstancin-Jeziorna (uchwała
nr 646/VII/38/2017)
n w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 28/2
oraz fragmentu działki o nr ewid.
38 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) Gminy Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 647/VII/38/2017)
n w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Chylice-Letnisko
w mieście Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 648/VII/38/2017)
Radni uchwalili przyznanie
środków z funduszu
sołeckiego na 2018 r.:
n sołectwu Kierszek (uchwała
nr 650/VII/38/2017)
n sołectwu Turowice (uchwała
nr 651/VII/38/2017)
n sołectwu Łęg (uchwała
nr 652/VII/38/2017)

Rozpatrzono złożone skargi
na działania Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna:
pisma: BRM 426/2017 (uchwała nr
653/VII/38/2017), BRM 427/2017
(uchwała nr 654/VII/38/2017),
BRM 437/2017 (uchwała nr 655/
VII/38/2017), BRM 438/2017
(uchwała nr 656/VII/38/2017),
BRM 439/2017 (uchwała nr 657/

VII/38/2017), BRM 453/2017
(uchwała nr 658/VII/38/2017),
BRM 458/2017 (uchwała nr 659/
VII/38/2017), BRM 459/2017
(uchwała nr 660/VII/38/2017).
Radni wszystkie złożone skargi
uznali za bezzasadne.
Ponadto radni przyjęli
uchwały, w których:
n dokonano zmiany uchwały
nr 29/VII/5/2015 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia
25 lutego 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych
lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniow ych
(uchwała nr 618/VII/38/2017)
n określono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków (uchwała nr 619/
VII/38/2017)
n dokonano zmiany uchwały
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013
z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Konstancin-Jeziorna
oraz warunków i zasad korzystania z t ych obiektów
(uchwała nr 638/VII/38/2017)
n powołano Zespół do wyboru
ławników (uchwała nr 649/
VII/38/2017)
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XXXIX sesja
Zwołana na wniosek
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna XXXIX sesja Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna
6 listopada 2017 r. dotyczyła
wyłącznie spraw
gospodarowania odpadami
komunalnymi Gminy
Konstancin-Jeziorna w latach
2018-2020, które nie zostały
uchwalone przez radnych
podczas sesji poprzedniej.
Radni w głosowaniu (za: 9,
przeciw: 9, wstrzymało się:
2) odrzucili propozycję burmistrza gminy dotycząca wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna
oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W związku
z tym, burmistrz wycofał projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną opłatę, oraz projekt „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna”.
XXXX sesja

XXXX sesja Rady Miejskiej
22 listopada przyniosła
15 uchwał, w tym tak ważne,
dotyczące sposobu i zakresu
świadczenia usług odbioru
i zagospodarowania odpadów
komunalnych oraz dotyczące
ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości
15 zł za odpady segregowane
i 26,50 za odpady
niesegregowane.
Finanse Gminy są przedmiotem
uchwał w sprawach:
n zmian uchwały budżetowej
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na rok 2017 (uchwała nr 661/
VII/40/2017)
n zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
(uchwała nr 662/VII/40/2017)

Gospodarki odpadami
komunalnymi dotyczą
uchwały w sprawach:
n szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru
i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
w zamian za uiszczoną opłatę
(uchwała nr 671/VII/40/2017)
n uchwalenia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna” (uchwała nr 672/
VII/40/2017)
n wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr 673/
VII/40/2017)

Radni wyrazili zgodę na
ustanowienie służebności
przesyłu na rzecz:
n PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na
działkach ewidencyjnych numer
13/4 i 14/5 z obrębu 0022 Turowice, gmina Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 663/VII/40/2017)
n PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na
działce ewidencyjnej numer
51/23 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 668/VII/40/2017)
n PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na
działce ewidencyjnej numer 96/3
z obrębu 0003 Ciszyca, gmina
Konstancin-Jeziorna (uchwała
nr 669/VII/40/2017)
Pozostałe uchwały dotyczą:
n ustalenia wysokości opłat
za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych (uchwała
nr 664/VII/40/2017)
n przyjęcia rocznego Programu
współpracy Gminy Konstancin-

XXXIX sesja Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna
6 listopada, fot. G. Żurawski, UMiG

-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
na rok 2018 (uchwała nr 665/
VII/40/2017)
n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu Klarysew - Gawroniec - etap 1 (uchwała nr 666/
VII/40/2017)
n rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 455/2017)
(uchwała nr 667/VII/40/2017)
n obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2018 (uchwała
nr 670/VII/40/2017)
n wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu
Okręgowego w Warszawie na
kadencję 2016-2019 (uchwała
nr 674/VII/40/2017)
n zmiany w składzie osobowym
doraźnej Komisji do spraw Transportu Miejskiego i Infrastruktury Rowerowej Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr
675/VII/40/2017)
Kolejna sesja Rady Miejskiej
odbędzie się 20 grudnia 2017 r.
w Sali Posiedzeń przy
ul. Świetlicowej 1.
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Miejsce
na podium
6 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP miała
miejsce ważna dla Gminy Konstancin-Jeziorna
uroczystość. Burmistrz Kazimierz Jańczuk
odebrał dyplom za zajęcie 3. miejsca
w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej
Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003
- 2016 w kategorii Gmina Miejsko-Miejska.
Przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka Ranking Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego, powstaje
w oparciu o 16 wskaźników obejmujących trzy
obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz
ochronę środowiska. Ranking opracowany jest
na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i obejmuje swym zakresem wszystkie
jednostki samorządowe w Polsce. Trzecie miejsce to wielkie wyróżnienie dla naszej gminy i docenienie działań samorządu na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości.
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Dyplom dla Gminy Konstancin-Jeziorna w Sali Kolumnowej
Sejmu RP odebrał Kazimierz Jańczuk
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Zdrowych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym 2018 roku
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Gminy

Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna
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Pozbądź się azbestu z dachu
W ramach prowadzonej przez
kosztów demontażu, transgminę akcji, materiały budowportu i utylizacji płyt azbestolane zawierające azbest odwo-cementow ych dostępne
bierane będą od mieszkańców
są w siedzibie Urzędu Miasta
nieodpłatnie przez firmę wyłoi Gminy Konstancin-Jeziorna,
nioną w postępowaniu o udzieleprzy ul. Warszawskiej 31
nie zamówienia publicznego.
(Galeria LIMA, pok.
Planowana dotacja ponr 14) oraz na strokryje 100 % kosztów
nie internetowej
do
związanych z odbiorem
w w w. kon s t a ni utylizacją azbestu, tj:
cinjeziorna.pl.
przyjmowane są
koszt demontażu płyt wnioski dotyczące
S z c z e g ó ł ow e
azbestow ych, koszt usunięcia azbestu
informacje odnośnie procedury
transportu do miejsca unieszkodliwienia,
naboru wniosków
oraz koszt unieszkomożna uzyskać w Wydliwienia azbestu. Do
dziale Ochrony Środowiska
dofinansowania nie kwalifikują
i Rolnictwa, tel.: 22 484 25 12.
Właściciele nieruchomości
się koszty związane z zakupem
i wykonaniem nowego pokrycia
Gmina Konstancin-Jeziorna,
zlokalizowanych na terenie
wzorem lat ubiegłych, planuje dachowego. Dotacja przeznagminy Konstancin-Jeziorna,
czona jest dla osób fizycznych
planujący w 2018 r. prace zwiąwystąpić w 2018 r. do
zane z usuwaniem azbestu pro(w tym wspólnot mieszkaWojewódzkiego Funduszu
niowych) nie prowadzących
szeni są o składanie wniosków
Ochrony Środowiska
działalności gospodarczej. Wado 31 grudnia 2017 r. Komplet
i Gospodarki Wodnej
dokumentów należy złożyć
o dofinansowanie demontażu, runkiem udziału w programie
w kancelarii konstancińskiego
odbioru, transportu i utylizacji jest wcześniejsze zgłoszenie zamiaru usunięcia ww. odpadów.
magistratu, ul. Warszawska 32,
materiałów budowlanych
Wnioski dotyczące refundacji
pok. nr 4.
zawierających azbest.

31.XII

Kto powinien odśnieżyć chodnik?

Za nami pierwsze opady śniegu. Warto więc przypomnieć jakie obowiązki ciążą na właścicielach
nieruchomości w zakresie sprzątania chodnika bezpośrednio przylegającego do posesji.
Właściciele nieruchomości
zgodnie z brzmieniem art. 5 ust.
1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289),
a także regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie
Konstancin-Jeziorna uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
nr 288/VII/20/2016 z dnia
1 czerwca 2016 r. są zobowiązani do utrzymania czystości
i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń.
Należy przypomnieć, ze zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy, obowiązek
8
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sprzątania chodnika mają właściciele nieruchomości, ale także
współwłaściciele, użytkownicy
wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Obowiązek utrzymania czystości dotyczy nie tylko porządku
w obrębie nieruchomości, ale
również uprzątnięcia zanieczyszczeń, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Czym jest chodnik?
Za chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej, służącą
dla ruchu pieszego. Jeśli przylega
on bezpośrednio do granicy nieruchomości, na jej właścicielu
spoczywa obowiązek utrzymania czystości na tym chodniku.
Gdy do nieruchomości przylega
pas zieleni urządzonej, będący
własnością gminy i oddziela
chodnik od nieruchomości (posesji) właściciel nieruchomości
nie ma obowiązku sprzątania
chodnika. Właściciel nieruchomości nie ma także obowiązku
sprzątania chodnika, na którym
jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów

samochodowych oraz, tych części chodnika, które stanowią
przystanki autobusowe. Należy
to do zarządcy drogi.
Jak już wspomniano wcześniej
obowiązek sprzątania chodników dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości bez względu
na ich przeznaczenie i sposób
użytkowania. Zatem bez znaczenia jest, czy działka granicząca
z chodnikiem jest zabudowana
czy nie, czy właściciel zamieszkuje na danej posesji, czy nie oraz
czy nieruchomość ma charakter
mieszkalny lub inny.
W przypadku, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalow ymi,
w których ustanowiono odrębną
własność lokali, zgodnie z art. 2
ust. 3 cyt. ustawy obowiązki właściciela nieruchomości obciążają
osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności
lokali (Dz. U. z 2017 poz. 1529 ze
zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli
zarząd taki nie został wybrany.
Jakie kary grożą za
nieodśnieżenie chodnika?
Na właściciela nieruchomości,

k tór y nie w y wiąże się
z ciążącego na nim obowiązku
uprzątnięcia z chodnika zanieczyszczeń, policjant lub strażnik
miejski może - na zasadzie art.
10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
– nałożyć karę grzywny w drodze mandatu karnego.
Odmowa przyjęcia mandatu
karnego będzie skutkować skierowaniem wniosku o ukaranie
do Sądu Rejonowego, który wydając wyrok może wymierzyć
karę grzywny w wysokości nawet do 5 000 zł.
Należy nadto pamiętać, że
osoba poszkodowana, (która
doznała uszkodzenia ciała lub
uszczerbku zdrowia) w wyniku
zaniedbań właściciela nieruchomości w zakresie uprzątnięcia
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, może
dochodzić od właściciela roszczeń finansowych związanych
ze zwrotem kosztów leczenia
i rekonwalescencji, na drodze
sądowej w postępowaniu cywilnoprawnym, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. (Kodeks cywilny - Dz. U.
z 2017 poz. 1132 ze zm.).

Nowa sołtys Opaczy

27 listopada podczas zebrania mieszkańców sołectwa Opacz,
wybrano nowego sołtysa. Została nim Elżbieta Rychlica. Nowej
sołtys gratulujemy oraz życzymy długoletniego i udanego
pełnienia tej ważnej dla mieszkańców funkcji.
Na początku listopada, pełniąca obowiązki soł t ysa
przez ostatnie 9 lat, Małgorzata Osuch, złożyła rezygnację. Nowe wybory odbyły się
27 listopada. Wzięło w nich
udział 25 mieszkańców na 321
osób będących w spisie wyborców sołectwa Opacz. Elżbieta Rychlica, która uzyskała 23 głosy
obecnych na wyborach mieszkańców, była jedynym zgłoszonym kandydatem na sołtysa.
Pani Elżbieta jest rdzenną
mieszkanką Opaczy „z dziada

pradziada”. W wolnym czasie
uwielbia kulinarne eksperymenty, dobrą książkę, a dla relaksu - krzyżówkę. Jako sołtys
ma już konkretne plany - rozbudowa placu zabaw: siłownia
na świeżym powietrzu, więcej
urządzeń dla najmłodszych oraz
miejsce dla mieszkańców na tradycyjne ognisko. Pani sołtys, nie
jest obojętny ludzki los. Już w najbliższe święta, wraz z mieszkańcami, planuje zorganizować
paczki żywnościowe i przekazać je do Domu Samotnej Matki

Elżbieta Rychlica nowa sołtys Opaczy,
fot. C. Puchniarz,UMiG

w Chylicach. Nowej sołtys gratulujemy i życzymy owocnej pracy
na rzecz mieszkańców Opaczy.
9
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Straż Miejska w trosce
o środowisko

Straż Miejska przeprowadza kontrole na terenie gminy, fot. G. Żurawski, UMiG

W jesienno-zimowym okresie grzewczym strażnicy miejscy
kontynuują kontrole posesji na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Przedmiotem kontroli jest rodzaj opału używanego do
ogrzewania budynków, sposób pozbywania się odpadów stałych
i nieczystości płynnych, oraz porządek w obrębie nieruchomości.
Strażnicy informują także o obowiązującym od 1 lipca 2018 r.
zakazie spalania w piecach materiałów szczególnie
zatruwających nasze środowisko.
Podczas kontroli strażnicy
sprawdzają, jaki opał jest używany w przydomowych kotłowniach oraz w jaki sposób
mieszkańcy pozbywają się odpadów stałych i nieczystości płynnych. Mieszkańcy zobowiązani
są do przedstawienia rachunków, paragonów i umów na
wywóz odpadów i opróżnianie
szamba. – Podczas wykonanych
do 24 listopada kontroli 224 nieruchomości na terenie sołectw
Kawęczyn, Bielawa oraz miasta
Konstancin-Jeziorna ujawniliśmy kilkanaście przypadków
nieprawidłowości. Nałożono
11 grzywien w postaci mandatu
karnego, oraz zastosowano
6 pouczeń – mówi Stanisław
11

Grudzień, komendant Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Kontrola i edukacja
Jaki materiały mogą być spalane w przydomowych piecach?
Odpowiedź brzmi: drewno niemalowane i nieimpregnowane,
węgiel oraz koks, nigdy zaś materiały drewnopochodne, takie
jak płyty meblowe elementy mebli, płyty OSB, malowane lub impregnowane elementy stolarki
budowlanej. Podczas kontroli,
strażnicy informują mieszkańców o obowiązującym od 1 lipca
2018 r. na mocy uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zakazie spalania: mułów
węglowych, węgla brunatnego

i jego pochodnych, węgla kamiennego w postaci sypkiej,
tzw. miału węglowego czy paliw
zawierających biomasę o wilgotności przekraczającej 20%.
Mieszkańcy otrzymują również
informację o możliwości uzyskania od gminy dopłaty do
wymiany przestarzałych pieców
grzewczych.

W trosce o bezpieczeństwo
i środowisko
Wszyscy strażnicy uczestniczący w kontrolach, będą
wkrótce wyposażeni w mobilne
czujniki wykrywające obecność w pomieszczeniach trujących gazów, w szczególności
tlenku węgla. Dzięki temu, będzie można zapobiec zatruciu,
często nieświadomych niebezpieczeństwa użytkowników.
Strażnicy przeszli specjalistyczne przeszkolenie na temat
dopuszczonych do spalania
w warunkach domowych paliw stałych, a także w zakresie
pobierania i zabezpieczania do
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specjalistycznych badań laboratoryjnych, próbek popiołu.
Umożliwi to stwierdzenie, że
spalanie odpadów czy zakazanych materiałów miało miejsce,
nawet pomimo kilkukrotnego
wybrania popiołu pochodzącego
z późniejszego spalania materiałów dopuszczanych. - Jeśli nie
uzyskamy dowodów, że spalane
były odpady, odstępujemy od
pobierania i badania próbek,
żeby nie obciążać budżetu gminy
kosztami drogich ekspertyz
– wyjaśnia Komendant Straży
Miejskiej. Z przeprowadzonej
kontroli każdorazowo sporządzany jest protokół, który
podpisują strażnicy oraz
uczestniczący w czynnościach
właściciel posesji lub dorosły
domownik.

Zmiany w sprzedaży biletów
Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej.
Od 1 stycznia 2018 roku nastąpią zmiany w systemie sprzedaży
biletów w autobusach i tramwajach. Szczegóły informacje na
ten temat znajdują się na stronie internetowej Zarządu
Transportu Miejskiego w Warszawie www.ztm.waw.pl oraz na
plakacie informacyjnym poniżej.

Lepiej nie odmawiać
przeprowadzenia kontroli
Kontrole wykonywane są przez
umundurowanych pracowników
Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, posiadających
podpisane przez Burmistrza
Gminy upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.
Niestety, strażnicy odnotowali
także kilka przypadków odmowy zgody na przeprowadzenie kontroli. – Takie zachowanie
skutkuje odpowiedzialnością
karną – przestrzega Komendant
Straży Miejskiej. Za spalanie
odpadów grozi mandat karny,
natomiast uniemożliwienie lub
utrudnianie kontroli upoważnionym strażnikom, wyczerpuje znamiona przestępstwa,
za które grozi kara pozbawienia
wolności do 3 lat. Obecnie przed
Sądem Rejonowym w Piasecznie toczy się rozprawa w sprawie podejrzenia przestępstwa
utrudniania lub udaremniania
czynności służbowych osobie
uprawnionej do przeprowadzenia kontroli, popełnione przez
jednego z mieszkańców naszego
miasta.
Planowane czynności kontrolne obejmujące nieruchomości
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna potrwają do końca
grudnia br.

11
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Projekt budżetu gminy na 2018 r.
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok czeka na zaopiniowanie przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Dochody to ponad 153,5 mln zł, a wydatki ponad
180 mln zł. Jest on najwyższy w dotychczasowej historii Konstancina-Jeziorny.
W dniu 15 listopada br. burmistrz przedłożył Radzie
Miejskiej projekt uchwały
budżetowej na rok 2018 oraz
projekt wieloletniej prognozy
finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
Po stronie dochodów budżet
gminy został ustalony w kwocie 153.527.604 zł, z tego dochody
bieżące w kwocie 145.628.044 zł,
a dochody majątkowe w kwocie
7.899.560 zł.

Wpływy do budżetu
Największe wpł y w y do
budżetu gminy na 2018 rok
stanowią:
n udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
– 82.300.142 zł
n dotacje celowe z budżetu
państwa na realizację zadań
własnych i zleconych gminy –
18.138.039 zł
n do c ho d y
p o d a t k owe
i inne opłaty na rzecz budżetu
– 18.685.860 zł
n subwenc ja oś w iatowa
– 15.469.939 zł
n udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
– 4.500.000 zł
n dotacje na realizacje zadań
finansowanych ze środków UE
– 3.779.560 zł
n wpływy ze sprzedaży majątku gminy – 3.500.000 zł.
Wydatki
Budżet gminy po stronie wydatków został ustalony w kwocie
180.839.948 zł, z tego wydatki
bieżące w kwocie 139.351.049 zł,
a wydatki majątkowe w kwocie
41.488.899 zł.
Największe wydatki w ogólnej
strukturze wydatków stanowią
wydatki na:
n oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą
– 54.632.936 zł
11
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n gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska
– 21.940.454 zł
n rodzinę, w tym program 500+
- 19.449.068 zł
n administrację publiczną
– 18.679.192 zł
n transpor t i łączność
– 17.890.027 zł
n kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 12.008.959 zł
n różne rozliczenia finansowe,
w tym wpłata do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe” oraz rezerwy budżetowe – 8.987.082 zł
n pomoc społeczną – 7.660.875 zł
n rolnictwo i łowiectwo, w tym
kanalizacja i wodociągi wsi
– 5.563.900 zł
n gospodarkę mieszkaniową
– 5.524.725 zł.
Wśród ogólnej kwoty wydatków, które będą realizowane
w 2018 roku wyodrębniono wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – kwota 852.711 zł oraz
przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego
w kwocie 614.339 zł.
Zadania inwestycyjne
Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych , które

planowana
wysokość dochodów
to ponad

153,5 mln,
a wydatków to

180 mln

realizowane będą w 2018 roku to:
n budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna
– 5.000.000 zł
n rozbudowa i modernizacja SP nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie
– 4.000.000 zł
n adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42
– 4.000.000 zł
n projekt i budowa gminnego
przedszkola „Leśna Chatka”
– 3.500.000 zł
n budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w sołectwach
położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna
– 3.500.000 zł
n przebudowa willi „Gryf” na
cele publiczne – 1.500.000 zł
n nadbudowa nad częścią parteru budynku SP nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie
– 1.000.000 zł
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n modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie – 1.000.000 zł
n w ykupy gruntów pod inwest ycje i drog i – k wot a
3.400.000 zł
n przebudowa ulic: Dąbrówki,
Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki
w Konst ancinie-Jeziornie
– 900.000 zł
n koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie „Hugonówki”
– 700.000 zł
n dotacja celowa na wydatki
inwestycyjne ZGK – 1.203.000 zł
n dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych KDK (Muzeum
Wycinanki Polskiej) – 1.083.687 zł
n budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicy Mirkowskiej – 800.000 zł.

Deficyt
Ogółem na 2018 ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości
27.312.344 zł (17,79% planowanych dochodów, przy dopuszczalnym deficycie na poziomie
20% planowanych dochodów),
który zostanie sfinansowany
przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości
312.344 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.000.000 zł oraz pożyczek
z WFOŚiGW w Warszawie
i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.000.000 zł.
Rozchody budżetu gminy
na rok 2018 wyniosą 648.882
zł i dotyczą spłaty zobowiązań z lat ubiegłych (pożyczki
z WFOSiGW). Prognozowana

kwota długu na koniec 2018
roku wyniesie 10.039.844,10 zł,
co stanowić będzie zaledwie
6,54% planowych dochodów,
przy dopuszczanym zadłużeniu
do 60%.
W roku 2018 gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje
udzielania żadnych poręczeń
oraz gwarancji.
Przedstawiony projekt budżetu na 2018 rok jest najwyższy w dotychczasowej historii
Konstancina-Jeziorny. Nigdy
kwota planowanych dochodów
nie przekroczyła 150 mln złotych oraz planowanych wydatków w kwocie 180 mln złotych.
Szczegółowe informacje o projekcie budżetu na 2018 rok i WPF
na lata 2018-2022 znajdują się na
BIP-ie Urzędu w zakładce”Budżet Gminy”.

Płatności bezgotówkowe w urzędzie
Od 24 listopada mieszkańcy gminy mogą
dokonywać opłat podatkowych oraz opłat za
wydane akty w Urzędzie Stanu Cywilnego za
pomocą kart płatniczych lub płatności
mobilnych. Wprowadzone rozwiązanie to
wygoda dla mieszkańców i usprawnienie
obsługi w urzędzie.
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna na październikowej sesji podjęła uchwałę w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem
płatniczym. Tym samym gmina włączyła się do
„Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji publicznej”, uruchomionego przez Ministerstwo Rozwoju we
współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
Dzięki temu Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna został wyposażony w terminale płatnicze
POS oraz w usługę WebPOS Paybynet do płatności mobilnych. Płatności mobilne będą mogły być
realizowane przez klientów za pomocą aplikacji
BLIK oraz PeoPay.
Gdzie można dokonywać płatności
bezgotówkowych?
Wpłaty bezgotówkowe mogą być realizowane:
n w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Warszawska 32 pok. nr 3: tu dokonamy wpłat z tytułu
opłaty skarbowej dotyczącej m.in. odpisu aktów
stanu cywilnego, sporządzenia aktu małżeństwa,
udzielenia ślubu poza lokalem USC, wydania
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zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia
małżeństwa za granicą
n w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej, ul. Warszawska 31, Galeria Lima
pok. nr 1: m.in. z tytułu podatków lokalnych (od
nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) oraz z tytułu opłaty skarbowej
dotyczącej: wydania zaświadczenia m.in. o niezaleganiu, udzielenia pełnomocnictwa, odpisu
decyzji.
Klienci urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala POS oraz WebPOS Paybynet
nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji
realizowanych w ramach Programu.
Nie ma możliwości dokonywania w Urzędzie Miasta i Gminy wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wygoda dla mieszkańców
i usprawnienie obsługi
Wprowadzenie transakcji bezgotówkow ych
w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców
naszej gminy poprzez przyjmowanie wpłat za
pomocą kart płatniczych. Zwiększenie obrotu
bezgotówkowego jest również wygodniejsze dla
mieszkańców. Konstancin-Jeziorna jest pierwszą
gminą w powiecie piaseczyńskim, która przystąpiła do tego programu.
Pełne informacje o programie Upowszechnienia
płatności bezgotówkowych w administracji publicznej dostępne są na stronie www.mr.gov.pl/
bezgotówka oraz www.kir.pl/program.

Podatek rolny 2018
22 listopada Rada Miejska
przyjęła uchwałę w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej, jako podstawę
obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy
Konstancin- Jeziorna w 2018 r.
do kwoty 47 zł za 1 dt.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2017 r.
(M.P. z 2017 r. poz. 958) średnia
cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy
2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt. Od
1 stycznia 2003 r. podatkiem rolnym objęte są wszystkie grunty,
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47

1 dt

zł za
sklasyfikowane w ewipieniężną 5q żyta
to
dencji gruntów i buza 1 ha.
dynków niezależnie podstawa obliczenia
Osoby posiapodatku rolnego
dające grunt y
od powierzchni staw gminie
nowiącej podstawę
gospodarstw
do opodatkowania. Dla
rolnych, według
gruntów gospodarstw
ustawy o podatku
rolnych podstawą do opodatkorolnym będą płacić w 2018 r.
wania jest liczba ha przelicze- 117,50 zł za 1 ha przeliczeniowych ustalona na podstawie
niowy, dla pozostałych gruntów
powierzchni, rodzajów klas
stawka wynosi 235 zł za 1 ha
użytków rolnych - stanowi rówprzeliczeniowy.
nowartość pieniężną 2,5 q żyta
W poprzednich latach średnia
za 1 ha przeliczeniowego. Natoceny skupu żyta przyjęta, jako
miast do pozostałych gruntów
podstawa obliczenia podatku
podstawą do opodatkowania jest
rolnego była obniżana do kwoty:
liczba ha wynikająca z danych
w 2016 i 2017 roku – 45,00 zł za
1 dt, a w 2015 roku wynosiła
w ewidencji gruntów i budynków – stanowi równowartość
50 zł za 1 dt.
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Zima drogowców nie zaskoczy
Gmina Konstancin-Jeziorna
jest doskonale przygotowana
do Akcji Zima. Zakład
Gospodarki Komunalnej
zabezpieczył materiały
i pojazdy do utrzymywania
dróg w stanie przejezdnym,
delegował pracowników
do obsługi oraz zawarł umowy
z firmami odpowiadającymi za
płużenie na obszarach sołectw.
W przypadku opadów, w pierwszej
kolejności odśnieżane i posypywane są drogi, po których przebiega komunikacja miejska oraz
przy których znajdują się szkoły,
urzędy i inne miejsca użyteczności
publicznej. W następnej kolejności
znajdują się drogi utwardzone,
a na końcu gruntowe. Ważne, aby
w przypadku trudnych warunków atmosferycznych, utrzymać
przejezdność tych najważniejszych
dróg, użytkowanych przez jak największą ilość pojazdów.
Osobą decydującą o rozpoczęciu
akcji odśnieżania oraz koordynującą te prace jest kierownik Działu
Oczyszczania i Transportu ZGK
Marek Serowik, tel. kontaktowy
600 899 492. Termin gotowości zimowej obowiązuje od 15 listopada
2017 r. do 31 marca 2018 r. z możliwością przedłużenia w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych.
Zabezpieczenie Akcji Zima
Zakład Gospodarki Komunalnej
przygotował i zabezpieczył na potrzeby odśnieżania i utrzymania
dróg wystarczającą ilość materiałów. Na placu ZGK składowanych
jest ok 200 ton mieszanki solno
-piaskowej i 210 ton piasku. W razie
potrzeby, większa ilość tych materiałów będzie dostarczana na bieżąco. Z zimowymi utrudnieniami
na drogach radzić sobie będzie 10
kierowców oraz 20 pracowników
delegowanych do obsługi sprzętu.
Wszyscy pracować będą w systemie dwuzmianowym. Będą także
wyznaczane dyżury, aby reagować
na gwałtowne zmiany pogodowe.

WYKAZ FIRM FIRM ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH PŁUŻENIA DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTW W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018
Lp.

1

2

3

4

5

6

Nazwa firmy

AS Andrzej Ślusarczyk

TRANSMIX Ernest
Kryczka

Usługi Transportowe
Andrzej Bukat

AUTO SERWIS
Piotr Śliwka

Usługi Transportowe
Andrzej Nowotnik

Usługi Transportowe
Krzysztof Janusz

Zakres prac
(nazwa sołectw)

Nazwisko sołtysa,
osoby potwierdzającej
wykonanie prac

Bielawa (ul. Wspólna, Ścienna,
Bociania, Zakole, Makowa,
Olszynki), Bielawa-Zaolzie

Iwona Siudzińska

Czarnów

Małgorzata
Wojakowska-Żeglińska

Borowina

Magdalena
Wierzchucka

Dębowa, Świerkowa,
Podgórska, Biedronki, Koźlara,
Orzechowa

Marek Serowik

Kawęczyn

Mirosław Borowski

Turowice

Krystyna Wyszogrodzka

Kawęczynek

Zofia Organiściak

Słomczyn

Ksawery Gut

Ciszyca

Iwona Odolińska

Kierszek

Jolanta Ciesielska

Rozjazd Oborski, łącznik ObórkiBielawa

Marek Serowik

Parcela

Dorota Machnowska

Cieciszew

Zbigniew Durajczyk

Piaski

Jacek Kulczyk

Dębówka

Grzegorz Rytka

Kępa Oborska, Obórki do
Ciszycy z pętlą autobusową
włącznie

Marek Serowik

Kępa Okrzewska

Renata Dąbrowska

Okrzeszyn

Katarzyna Wójcik

Gassy

Kinga Śliwka

Czernidła

Stefan Wiewióra

Łęg

Jan Stankiewicz

Habdzin

Agata Wilczek

Opacz

Elżbieta Rychlica
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Utylizacja przeterminowanych
leków i baterii
Dlaczego odpady medyczne
są niebezpieczne? Co zrobić
z przeterminowanymi lekami
i na czym polega ich
utylizacja? Wrzucanie ich
wraz z innymi odpadami
komunalnymi do
przydomowych koszy jest
łamaniem prawa i stanowi
zagrożenie dla środowiska.
Przeterminowane leki są nie
tylko groźne dla zdrowia, ale
również dla środowiska. Zawarte w nich związki chemiczne
działają niszcząco na glebę
i wodę i jest to proces długookresowy. Z tego powodu, nie wolno
wyrzucać leków wraz z innymi
odpadami komunalnymi do
przydomowych koszy, czy też
utylizować w toalecie. Substancje te wymagają oddzielnej, kontrolowanej zbiórki i właściwego
unieszkodliwienia.
Leki wrzucamy tylko do
specjalnych pojemników
Przeterminowane leki w gminie

Przeterminowane leki
i zużyte baterie wrzucamy do
specjalnych pojemników,
znajdujących się na terenie
gminy Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna są zbierane w wyznaczonych aptekach.
W części pomieszczenia dostępnej dla pacjentów, wystawiane
są wyraźnie oznakowane pojemniki na przeterminowane, leki
zakupione przez gminę.
Przeterminowane leki można
również oddać bezpłatnie
Jak utylizować leki?

w Gminnym Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
zlokalizowanym przy ul. Mirkowskiej 43C.
Do pojemników możemy wrzucić zarówno leki wydawane na
receptę, jak i bez recepty, wyroby medyczne (czopki, krople)
oraz suplementy diety.

1. D
 o specjalnych pojemników znajdujących sie w wybranych
aptekach możemy wrzucać leki w różnej formie:
n tabletki lub kapsułki
n 
syropy wrzucamy w buteleczkach, ale należy zachować ostrożność aby opakowanie nie stłukło się podczas umieszczania
w pojemniku
n maści i kremy wrzucamy w tubkach
n aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach
n zastrzyki w ampułkach.
2. Leki wrzucamy bez tekturowych opakowań i ulotek
– te wrzucamy do kosza na odpady oznaczone napisem „papier”,
albo oddajemy do punktów zbiórki makulatury.

Pojemniki na przeterminowane leki
zakupiła Gmina Konstancin-Jeziorna
fot. A. Brzezińska UMiG
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Nie wrzucamy do pojemnika na leki:
n papierowych opakowań
n zużytych środków opatrunkowych
n strzykawek i igieł
n termometrów rtęciowych
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Wykaz aptek, w których znajdują
się pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków:
n 
Aptekarz Polski
ul. Piłsudskiego 15
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 46 06
n Apteka w Mirkowie
ul. Mirkowska 56
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 754 37 70
n Apteka św. Łukasza
- C.H. Stara Papiernia
Al. Wojska Polskiego 3
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 702 86 26
n Apteka Lisowscy
- Dbam o Zdrowie
ul. Warszawska 44B
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 715 21 81
n Tanie Apteki Rodzinne
ul. Wilanowska 10
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 750 18 70
n Apteka Dobrego Dnia
ul. Warszawska 28
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 213 02 96

n Apteka dr Zdrowie
- Supermarket SIMPLY
ul. Warszawska 94
05-520 Bielawa
tel. 22 726 30 88

n Apteka Skolimowska
ul. Wojewódzka 16
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 754 73 34

n Apteka Przyjazna
ul. Świetlicowa 7/9
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 484 20 51

n Apteka Amica
ul. Warszawska 63
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 754 52 97

Gminny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(GPSZOK) to miejsce, w którym

mieszkańcy z gminy Konstancin-Jeziorna mogą również zostawić
przeterminowane leki oraz wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.
GPSZOK mieści się przy ulicy
Mirkowskiej 43C i jest czynny od
wtorku do soboty w godzinach
od 10.00-18.00.
W GPSZOK można bezpłatnie
zostawić selektywnie zebrane
odpady komunalne, takie jak:
papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło,
odpady komunalne ulegające
biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drewno,
tworzywa sztuczne, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki; chemikalia, zużyte
opony, gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe powstające
w trakcie remontu mieszkania
lub domu wykonywanego przez
właściciela (np. gruz ceglany,
tynkarski, betonowy, drewno z
rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe,
stolarka okienna i drzwiowa, materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne oraz wszystkie
inne frakcje odpadowe powstałe
w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych).
Uwaga, firmy które wykonują
remontu na zlecenie właścicieli
nieruchomości nie mogą korzystać z GPSZOK. Punkt nie
przyjmuje również odpadów
zmieszanych.

n Urząd Miasta i Gminy
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
n Urząd Miasta i Gminy
ul. Warszawska 31
(Galeria Lima)
05-520 Konstancin-Jeziorna
n Zakład Gospodarki
Komunalnej
ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna

Ponadto pojemniki znajdują się na
terenie placówek oświatowych,
m.in. w: Przedszkolu Montessori
„Point” (ul. Mirkowska 39), Gminnym Przedszkolu nr 1 (ul. Oborska 2), Gminnym Przedszkolu
nr 5 Kolorowe Kredki (Obory
22), Gminnym Przedszkolu nr 4
(ul. Warecka 6), Tęczowym
Przedszkolu Gminnym (ul. Jaworskiego 3), Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Wilanowska 218), SP
nr 2 (ul. Żeromskiego 15), SP nr 3
(ul. Bielawska 57), SP nr 6 w Opaczy, SP nr 1 (ul. Wojewódzka 12),
SP nr 5 (ul. Szkolna 7).
Więcej informacji na temat
segregacji odpadów znaleźć
można na stronie internetowej:
www.konstancinjeziorna.pl.,
w zakładce „Gospodarka
odpadami”.

Zużyte baterie
Zużyte baterie stanowią dla środowiska bardzo niebezpieczne
odpady, ze względu na zawartość metali ciężkich, m. in. rtęci
i ołowiu. Od kilku lat obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania baterii do śmieci.
Na terenie gminy zorganizowanych jest kilka punktów zbiórki
tych odpadów:
n Hurtownia Budowlana
Sklep Firmowy
Mag-Bud Sp. j.
ul. Warszawska 36
05-520 Konstancin-Jeziorna

Do takich pojemników
można wrzucać zużyte baterie,
fot. A. Brzezińska UMiG

11

/ OCHRONA ŚRODOWISKA I PODATKI /

Zmiany stawek opłat za odpady
Od 1 stycznia 2018 r. firma P.P.H.U Lekaro Jolanta Zagórska,
będzie odbierała odpady komunalne na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna. Wykonawcę wyłoniono dopiero
w drugim przetargu. Stawki opłat za gospodarowanie
odpadami ulęgną zmianie, w związku z ujednoliceniem zasad
segregacji odpadów komunalnych. Przypominamy, teraz szkło
wkładać będziemy do zielonego pojemnika, papier do
niebieskiego, metale i tworzywa sztuczne do żółtego,
a resztki kuchenne do brązowego. Dzięki temu, więcej
odpadów ma podlegać recyklingowi.
W związku z zakończeniem
umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą P.P.H.U Lekaro
Jolanta Zagórska, który przypada
na 31 grudnia 2017 roku, został
ogłoszony przetarg na wyłonienie
operatora obsługującego gminę
Konstancin-Jeziorna na kolejne
3 lata. W drugim przetargu swoje
oferty złożyło 5 firm, co przedstawia poniższa tabela.
Za najkorzystniejszą została
uznana oferta nr 4, złożona przez
Wykonawcę: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska,
ul. Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka za cenę ponad 14 mln zł
brutto. Oferta spełnia wymogi

Od 1 stycznia 2018 r. firma P.P.H.U
ustawy Pzp oraz SIWZ i jest najLekaro Jolanta Zagórska, będzie
korzystniejsza pod względem
odbierała odpady komunalne na
terenie gminy, fot. Archiwum UMiG
kryteriów oceny ofert.
Rada Miejska 22 listopada
2017 r. podjęła uchwałę, w której
określiła nowe stawki opłat za
nieruchomogospodarowanie odpadami kości nie ma
to stawka
munalnymi (uchwała nr 673/
obow iązk u
miesięczna
VII/40/2017). Opłaty wejdą w żyskładania
cie 1 stycznia 2018 r. Burmistrz za wywóz odpadów nowej deklasegregowanych
racji o wysoGminy Konstancin-Jeziorna ma
obowiązek zawiadomić włakości opłaty za
ścicieli nieruchomości o wysogospodarowanie
kości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Właodpadami komunalnymi wyliściciel nieruchomości jest natoczonej jako iloczyn nowej stawki
miast zobowiązany do uiszczania
opłaty i liczby osób podanych
opłaty za gospodarowanie odpaw deklaracji.
dami komunalnymi w wysokości
W takim przypadku właściciel
podanej w zawiadomieniu.
Zawiadomienia będą wysyłane
Wyniki II I przetargu na wyłonienie operatora
pocztą, listem poleconym za poobsługującego odbiór odpadów komunalnych na
twierdzeniem odbioru.
Stawki opłaty za odbiór odterenie gminy Konstancin-Jeziorna.
padów komunalnych wynoszą :
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
Cena oferty
26,50 zł miesięcznie od jednego
oferty
adres Wykonawcy
mieszkańca, w przypadku gdy
odpady nie są zbierane i odbieRemondis Otwock Sp. z o.o.
17.607.745,79 zł brutto
rane w sposób selektywny oraz
1
ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock
15,00 zł miesięcznie od jednego
Konsorcjum firm:
mieszkańca, w przypadku gdy
Byś Wojciech Byśkiniewicz
odpady są zbierane i odbierane
(Lider konsorcjum)
w sposób selektywny. Właści2
ul. Arkuszowa 43, 01-943 Warszawa
18.411.857,28 zł brutto
ciel nieruchomości ma możlioraz
wość zmiany zadeklarowanego
EKO-BYŚ Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
sposobu zbierania odpadów ze
ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa
zmieszanego na selektywny
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
bądź odwrotnie, składając nową
Piaseczno Sp. z o.o.
18.950.000,00 zł brutto
deklarację.
3
ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno
Konieczność zmiany stawek
opłat ponoszonych przez mieszPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
kańców za gospodarowanie odUsługowe LEKARO Jolanta Zagórska
14.240.897,19 zł brutto
padami komunalnymi, wynika
4
ul. Wola Ducka 70a, 05-408 Glinianka
z wprowadzenia ujednoliconego
SUEZ Polska Sp. z o.o.
w całym kraju systemu segregacji
5
ul. Zawodzie 5, 2-981 Warszawa
15.343.271,64 zł brutto
odpadów komunalnych.
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Tak segregujmy odpady:

PAPIER
Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

aopakowania z papieru, karton, tekturę
(także falistą)
akatalogi, ulotki, prospekty
agazety i czasopisma
apapier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
azeszyty i książki
apapier pakowy
atorby i worki papierowe

aręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych
apapieru lakierowanego i powleczonego folią
apapieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
akartonów po mleku i napojach
apapierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych
atapet
apieluch jednorazowych i innych materiałów
higienicznych
azatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych
aubrań

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wrzucać
aodpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
agałęzie drzew i krzewów (drobne)
askoszoną trawę, liście, kwiaty
atrociny i korę drzew
aniezaimpregnowane drewno
aresztki jedzenia

Nie należy wrzucać
akości zwierząt
aoleju jadalnego
aodchodów zwierząt
apopiołu z węgla kamiennego
aleków
adrewna impregnowanego
apłyt wiórowych i pilśniowych MDF
aziemi i kamieni
a
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

11
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SZKŁO
Należy wrzucać
aButelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)
aSzklane opakowania po kosmetykach

Nie należy wrzucać
aCeramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
aSzkła okularowego
aSzkła żaroodpornego
aZniczy z zawartością wosku
aŻarówek i świetlówek
aReflektorów
aOpakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
aLuster
aSzyb okiennych i zbrojonych
aMonitorów i lamp telewizyjnych
aTermometrów i strzykawek

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać
aodkręcone i zgniecione plastikowe butelki
po napojach
anakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach
akcji dobroczynnych
aplastikowe opakowania po produktach
spożywczych
aopakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach)
aopakowania po środkach czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście
do zębów) itp.
aplastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
aaluminiowe puszki po napojach i sokach
apuszki po konserwach
afolię aluminiową
ametale kolorowe
akapsle, zakrętki od słoików
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Nie należy wrzucać
abutelek i pojemników z zawartością
aplastikowych zabawek
aopakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych
aopakowań po olejach silnikowych
aczęści samochodowych
azużytych baterii i akumulatorów
apuszek i pojemników po farbach i lakierach
azużytego sprzętu elektronicznego i AGD
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ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie
ponownego przetworzenia, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

UWAGA NA ODPADY NIEBEZPIECZNE
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (w szczególności: farby, kleje, rozpuszczalniki, środki
ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, środki do konserwacji drewna oaz opakowania po tych substancjach, a także lampy
fluorescencyjne i akumulatory), zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Odpady niebezpieczne należy dostarczyć na koszt
własny do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki.

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Gmina zapewnia zbieranie innych odpadów problemowych, które ze względu na swój charakter i rodzaj nie są odbierane
bezpośrednio od gospodarstw domowych.
GPSZOK w Gminie Konstancin-Jeziorna będzie odbierał:
a odpady segregowane: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne
a odpady ulegające biodegradacji (biodegradowalne), ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
a meble i inne odpady wielkogabarytowe
a zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
a popioły z palenisk domowych
a styropian
a szkło okienne
a zużyte baterie i akumulatory
a zużyte opony
a przeterminowane leki
a odpady remontowo – budowlane stanowiące odpady komunalne
a inne odpady komunalne w szczególności: chemikalia i opakowania po nich, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe itp.

PRZETERMINOWANE LEKI
D ostarczać można również do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy zostały podane do wiadomości w bieżącym
Biuletynie Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna na stronie 17.

ZUŻYTE BATERIE
Dostarczyć można również do pojemników ustawionych w punktach, których adresy zostały podane do wiadomości w bieżącym
Biuletynie Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna na stronie 17.
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Krajowa i Europejska Odznaka
Jakości dla Dwójki
Szkoła Podstawowa nr 2,
uczniowie oraz nauczycielki:
Agnieszka Halicka i Urszula
Katarzyna Furmańska,
w październiku otrzymali
Krajową Odznakę Jakości za
projekt „Catventures”,
zrealizowany w ramach
programu Unii Europejskiej
„eTwinning”, oraz zostali
uhonorowani Europejską
Odznaką Jakości.
„eTwinning” to platforma internetowa adresowana do pracowników szkół (nauczycieli,
dyrektorów, bibliotekarzy), którzy dzięki niej komunikują się,
współpracują i realizują projekty. „eTwinning” został zainaugurowany w 2005 roku jako
główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od
2014 roku jest ściśle związany
z Erasmus+, programem Unii
Europejskiej wspierającym edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe.
Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom
eTwinning i wskazuje osiągnięcie

Uczestnicy projektu „eTwinning”, fot. A. Halicka, SP nr 2

określonego krajowego i europejskiego standardu.
Szkoła Podstawowa nr 2 w ramach „eTwinningu”, współpracowała ze szkołami z Turcji,
Rumunii, Chorwacji, Czech oraz
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tematem przewodnim

projektu były koty. Uczniowie
przygotowywali prezentacje,
gry internetowe, nagrywali
filmy, czytali książki po angielsku, organizowali konkursy oraz
odwiedzili schronisko dla kotów.
Szkole gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Konstancin-Jeziorna, dnia 22.11.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Chylice-Letnisko w mieście Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust.
1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz.
1405) zawiadamiam o podjęciu uchwały nr 648/VII/38/2017 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Chylice-Letnisko w mieście Konstancin-Jeziorna.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 15 stycznia
2018 r. do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32,
05-520 Konstancin-Jeziorna. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
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nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk
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Konstancińscy #SuperKoderzy
Szkoła Podstawowa nr 2
zdobyła grant w wysokości 3
tys. zł z Fundacji Orange na
realizację programu
#SuperKoderzy. Za tą kwotę
zakupiono 5 tabletów, dzięki
którym uczniowie stworzą
animowany reportaż.
Od września uczniowie klas
szóstych Szkoły Podstawowej
nr 2 wraz z nauczycielkami,
Agnieszką Halicką i Jolantą Banach realizują program „Dziennikarze Przyszłości” w ramach
działań Fundacji Orange #SuperKoderzy. Szkoła pozyskała
grant w wysokości 3 tys. zł,
z którego zakupiono tablety.
Sprzęt ten, wykorzystywany
jest podczas zajęć o charakterze dziennikarskim i programistycznym. Zadaniem uczniów
jest stworzenie animowanego
reportażu na wybrany przez
nich temat. Praca odbywa się

Udział w programie to doskonały sposób na zdobycie nowych umiejętności,
fot. A. Kluczek, SP nr 2

na zajęciach dodatkowych,
podczas których uczestnicy
poznają język programowania
„Scratch”,oraz uczą się metod obróbki dźwięku i wideo.

Rezultat y projektu będzie
można zobaczyć już wiosną
2018 r. w Szkole Podstawowej
nr 2. Serdecznie zapraszamy.

Dwójka w gronie najlepszych szkół

Szkoła Podstawowa nr 2
w Konstancinie-Jeziornie
została nagrodzona
certyfikatem „Zadowolony
Konsument”,
potwierdzającym najwyższą
jakość oferowanych usług
edukacyjnych. Szkole
gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.
Szkoła Podstawowa nr 2
w Konstancinie-Jeziornie została wyróżniona certyfikatem
„Zadowolony Konsument” przyznanym przez Europejskie Centrum Wspierania Marketingu.
Nie byłoby to możliwe, gdyby
nie pozytywne opinie uczniów
i ich rodziców na temat szkoły.
Po weryfikacji tych opinii placówka została zakwalifikowana
do grona instytucji świadczących usługi najwyższej jakości.

To dzięki pozytywnymi opiniom uczniów i rodziców Szkoła Podstawowa nr 2
została wyróżniona certyfikatem „Zadowolony Konsument”,
fot. Archiwum Szkoły

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne dziękują uczniom i ich rodzicom za okazane zaufanie i wysoką ocenę pracy.
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Nauka przez zabawę
Królewna Śnieżka
z Krasnalem Apsikiem oraz
Papugą Pleciugą zawitały do
Konstancina-Jeziorny, aby
wspólnie uczyć najmłodszych
mieszkańców gminy nowych
zasad segregacji odpadów.
Aby ułatwić najmłodszym zapamiętanie nowych zasad segregacji odpadów komunalnych,
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UMiG KonstancinJeziorna zorganizował w miejskich przedszkolach i szkołach
cykl teatrzyków edukacyjnych.
Przedszkolaki uczyły się o tym
od samej Królewny Śnieżki oraz
Krasnala Apsika, którzy razem
z dziećmi ratowali las przed
ekologiczną zagładą.
Klasy I-III spotkały się z szaloną Papugą Pleciugą, która
wraz z nimi zgłębiła temat
nowej segregacji śmieci. Akcja
edukacyjna z zakresu ochrony

Dzieci z gminnych przedszkoli i szkół podstawowych uczuły się nowych zasad
segregacji odpadów, fot. A. Brzezińska, UMiG

środowiska trwała przez cały
listopad. Dzięki temu najmłodsi
mieszkańcy gminy wejdą

w nowy rok dobrze wyedukowani, w tak ważnym dla naszego zdrowia temacie.

Jak bezpiecznie poruszać się na drodze

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz numery alarmowe, pod które należy
dzwonić w sytuacji zagrożenia to główne
tematy spotkań konstancińskiej policji
z najmłodszymi mieszkańcami gminy.

Dzieci uczyły sie zasad bezpieczeństwa
fot. A. Brzezińska, UMiG
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W listopadzie policjanci z Komisariatu Policji
w Konstancinie-Jeziornie odwiedzili gminne
przedszkola. Spotkania z milusińskimi poświęcone były szeroko pojętemu bezpieczeństwu.
Poruszana była głównie tematyka zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Duży nacisk
kładziono na promowanie noszenia elementów
odblaskowych przez dzieci i ich rodziców, oraz
zasady bezpieczeństwa w kontaktach z osobami
obcymi i ze zwierzętami.
Ale to nie wszystko. Najmłodsi dowiedzieli
się również jak wygląda praca policjanta, jaki
sprzęt wykorzystywany jest w codziennej
służbie, oraz że rolą policji jest nie tylko zatrzymywanie przestępców, ale także udzielanie
pomocy, w tym również dzieciom. Przedszkolaki
dowiedziały się również, jak prawidło używać
numery alarmowe.
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Egzaminy gimnazjalne
W związku ze zmianami
w systemie edukacji
szóstoklasiści nie przystąpili
w tym roku do egzaminu
końcowego. Pisali go za to
uczniowie gimnazjum.
W 2017 r. uczniowie ostatnich
klas szkół podstawowych po
raz pierwszy nie przystąpili do
sprawdzianu po klasie szóstej.
Natomiast, w pięciu gimnazjach
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna do egzaminu przystąpiło
łącznie 151 uczniów.
Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego konstancińskich szkół w rozbiciu na
poszczególne części egzaminu
w porównaniu z wynikiem dla
całej gminy, powiatu piaseczyńskiego i województwa
mazowieckiego.

151 uczniów z 5 konstancińskich gimnazjów przystąpiło
do egzaminu gimnazjalnego,fot. UMiG

Wyniki egzaminu gimnazjalnego konstancińskich szkół

Część
humanistyczna

Część
matematyczno-przyrodnicza

Język
angielski

historia/
wos

j. polski

matematyka

przedmioty
przyrodnicze

poziom
podstawowy

poziom
rozszerzony

Gimnazjum Nr 1
ul. Wojewódzka 12
05-510 Konstancin-Jeziorna

81,1

74,1

67,2

66,8

84,2

69,9

Gimnazjum Nr 2
ul. Żeromskiego 15
05-510 Konstancin-Jeziorna

78,4

66,2

59,3

55,9

80,1

64,8

Gimnazjum Nr 3
ul. Bielawska 57
05-520 Konstancin-Jeziorna

78,3

65,2

56,1

58,7

79,5

62,2

Gimnazjum Nr 4
ul. Wilanowska 218
05-507 Słomczyn

84,4

66,5

55,6

63,0

85,8

72,3

Gimnazjum Integracyjne nr 5
ul. Szkolna 7
05-520 Konstancin-Jeziorna

75,7

70,6

51,4

59,5

85,6

66,8

gmina

80,6

69,3

61,1

62,7

83,7

68,9

powiat

77,6

68,2

59,1

59,9

80,6

63,5

województwo

72,4

61,8

50,9

54,9

71,1

53,2
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Jubileusz partnerstwa
z Saint-Germain-en-Laye

Burmistrz Kazimierz Jańczuk z dziećmi z Polskiej Sekcji w Saint-Germain-en-Laye, które specjalnie z okazji jubileuszu
zaśpiewały polskie piosenki, fot. UMiG

Konstancin-Jeziorna i Saint-Germain-en-Laye świętowały
25-lecie współpracy. Z tej okazji we francuskim mieście
partnerskim odbyły się uroczystości jubileuszowe, w których
udział wzięła delegacja z gminy Konstancin-Jeziorna.
Jak to się zaczęło?
Pomysł takiej współpracy zazwyczaj rodzi się na gruncie relacji prywatnych. Tak było i tym
razem. W maju 1991 roku, ówczesny Mer Saint-Germain-en-Laye
Michel Péricard, w towarzystwie żony Sylvie, przyjechał do
swoich przyjaciół w Konstancinie-Jeziornie – ówczesnego burmistrza Józefa Hlebowicza i jego
żony – Hanny. Zauroczony naszym miastem postanowił rozmawiać o nawiązaniu bliższych
relacji z samorządem i obopólnych korzyściach z takiego
związku. Wizyta i rozmowy
zaowocował y podpisaniem
umowy o współpracy, a miało
to miejsce 5 kwietnia 1992 roku
w Konstancinie-Jeziornie.
Jubileusz 25-lecia
Uroczystości rocznicowe trwały
w Saint-Germain-en-Laye od 30
września do 1 października.
Uczestniczyli w nich m.in.:
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burmistrz Kazimierz Jańczuk,
przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski, przedstawiciele komitetu współpracy
pomiędzy naszymi miastami
oraz młodzież z konstancińskich Szkół Podstawowych nr 2
i nr 3. Strona francuska w sposób szczególny podkreśliła ten
doniosły moment we wzajemnych stosunkach. Podczas wieczoru galowego miały miejsce
przemówienia podsumowujące to, co dotychczas udało się
osiągnąć. Wybór repertuaru
recitalu fortepianowego nie
był przypadkowy. Rozbrzmiała
muzyka Fryderka Chopina, tak
bliskiego sercom Francuzów
i Polaków oraz Claude’a Debussy’ego, który urodził się właśnie
w Saint-Germain-en-Laye.
Burmistrzowie obu miast, Konstancina-Jeziorny i Saint-Germain-en-Laye wraz z młodzieżą
posadzili dąb, podarowany przez
stronę polską. – Spotkaliśmy się,

aby uczcić 25-tą rocznicę partnerskiej współpracy między
naszymi miastami – relacjonuje
Kazimierz Jańczuk. – Wzmocniliśmy naszą przyjaźń i nakreśliliśmy plany na przyszłość. To
ważne, szczególnie dla młodego
pokolenia. Wymiany szkolne,
wzajemne wizyty i czas spędzony z rodzinami obu miast,
to niewątpliwie najlepsze lekcje
języka, historii i kultury naszych
narodów. To lekcje kształtowania społeczeństwa Europy przyszłości – dodaje burmistrz.

Konstancińska młodzież zwiedza
Saint-Germain-en-Laye, fot. SP nr 2

/ WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA /

Zagraniczne przyjaźnie
W październiku w konstancińskich szkołach panował iście międzynarodowy klimat. Na korytarzach
słychać było wiele europejskich języków: włoski, niemiecki oraz holenderski. A to za sprawą
młodzieży z miast parterskich Konstancina-Jeziorny, która przybyła do nas z wizytą.
W październiku Sp nr 4 gościła
uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły
w Pisogne. Konstancińska młodzież przywitała Włochów na
lotnisku, wręczając własnoręcznie zrobione kwiatki w kolorach
włoskiej flagi. Atrakcji podczas
wizyty nie brakowało. Dyskoteka, próbowanie specjałów
kuchni polskiej, wizyta w Pałacu
w Wilanowie, w Centrum Nauki
Kopernik, w konstancińskim magistracie oraz spacer po Parku
Zdrojowym, to tylko niektóre
z nich. – Wszystkim bardzo
podobał się wspólnie spędzony
czas, nawiązało się wiele nowych
przyjaźni – mówi Natalia Stegner
z kl. 7 SP nr 4. – Uczniowie przekonali się, że Włosi są bardzo
otwarci, mili i gościnni.
Od 22 do 28 października w SP
nr 1, gościli uczniowie i nauczycieli ze szkoły Sint-Maartnenscollege w Voorburgu. W trakcie
swojego pobytu w Polsce, uczniowie holenderscy mieszkali u rodzin konstancińskich uczniów, co
pozwoliło im dogłębnie poznać
tradycje i zwyczaje panujące
w polskich domach. Dodatkowo,
polscy i holenderscy uczniowie

brali udział w pracach nad projektem edukacyjnym pt. „Moja Europa – przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość”, a w wolnych chwilach cieszyli się urokami uzdrowiska. Uczniowie wzięli udział
w warsztatach przyrodniczych
i kaligraficznych w Muzeum Pałacu w Wilanowie, zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego,
Stare Miasto i Zamek Królewski oraz rozegrali turniej piłki
nożnej. Mecz międzynarodowy
pomiędzy Polską, a Holandią zakończył się zwycięstwem gości
3:1. Na koniec wizyty odbyła się
pożegnalna kolacja wraz z dyskoteką dla wszystkich uczestników
wymiany.
Pod koniec października, już po
raz trzeci niemieccy uczniowie
i nauczyciele odwiedzili Konstancin-Jeziornę. Wizyta odbyła
się w ramach wymiany szkolnej
między SP nr 2 i SP nr 3, a szkołą
Realschule am Mauracher Berg
w Denzlingen. Młodzież już przed
spotkaniem zaplanowanym na
23-29 października, miała okazję nawiązać ze sobą kontakt za
pośrednictwem Internetu. Wymienione zostały pierwsze maile,

oraz odbyły się pierwsze pogawędki na Skypie.
W ramach wspólnego programu uczniowie spędzili czas
na zajęciach integracyjnych, plastycznych, sportowych, tanecznych oraz terenowych. Ponadto,
wzięli udział w wycieczkach do
Góry Kalwarii i Czerska, Warszawy oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie poznali
kulturę ludową Mazowsza. Pod
koniec wizyty, odbyło się również uroczyste podsumowanie
wymiany. Uczniowie otrzymali
nagrody i wyróżnienia za udział
w przygotowanych dla nich aktywnościach oraz zatańczyli
wspólnie poloneza. Wymiana
między Konstancinem-Jeziorną
a Denzlingen dofinansowana jest
przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Wszystkie trzy wymiany, zostały przygotowane przy współpracy z Wydziałem Promocji
i Współpracy Zagranicznej UMiG
Konstancin-Jeziorna. W pierwszej
połowie 2018 r. konstancińska
młodzież złoży rewizyty swoim
zagranicznym przyjaciołom.

Uczniowie z Pisogne podczas wizyty w Konstancinie-Jeziornie, fot. SP nr 4
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/ SPORT /

Z pasji do biegania
Konstancin-Jeziorna miał swoją reprezentację na Mistrzostwach Świata w biegach OCR w Blue
Mountain w Kanadzie, które odbyły się w połowie października. Andrzej Doromiejczuk
konstancinianin, który od 10 lat biega, a od 3 lat zajmuje się amatorsko biegami przeszkodowymi
zajął na nich wysokie pozycje.
Od 13 do 15 października w Kanadzie odbywały
się Mistrzostwa Świata OCR w biegach przeszkodowych, na których spotkali się najlepsi zawodnicy z całego świata. Biegi przeszkodowe to biegi
przełajowe w trudnym terenie z przeszkodami
naturalnymi oraz sztucznymi, adresowane do miłośników biegania. Obecnie biegi z przeszkodami,
to najszybciej rozwijająca się gałąź zawodów biegowych w Polsce. Coraz więcej osób, chce spróbować swych sił w tej dyscyplinie. Do najbardziej
znanych zawodów należą m.in.: Runmageddon
i Bieg Katorżnika.

Eliminacje
Aby wziąć udział w Mistrzostwach Świata
w biegach OCR, trzeba uzyskać odpowiednie
kwalifikacje, zdobywając początkowe miejsca
w danej grupie wiekowej w wybranych biegach
kwalifikacyjnych.
Andrzej Doromiejczuk mieszkaniec Konstancina-Jeziorny od dłuższego czasu przygotowywał
się do startu w Mistrzostwach Świata w biegach
OCR. Najpierw uzyskał kwalifikacje do startu
w Mistrzostwach Europy OCR zajmując miejsca
w pierwszej trójce kategorii wiekowej 50+ w biegach Runmageddon. Na Mistrzostwach Europy,
które odbyły się 29 czerwca - 1 lipca br w Holandii zdobył doświadczenie potrzebne do startów
w zawodach międzynarodowych. Kwalifikacje
do startu w Mistrzostwach Świata OCR zdobył
w biegu górskim z przeszkodami Spartan Race
w Krynicy zajmując 2 miejsce w kategorii powyżej
50 roku życia. – Start w Mistrzostwach Świata
w biegach OCR w Blue Mountain w Kanadzie, były
moim marzeniem, które udało się w końcu zrealizować – mówi Andrzej Doromiejczuk. – Na dystansie 3 km, w grupie wiekowej 50+ zdobyłem 23
miejsce na 88 startujących, a na dystansie 15 km
z nadziejami na dobrą lokatę, po godzinnej walce
na jednej z trudniejszych przeszkód, ostatecznie
zdobyłem 56 miejsce na 124 uczestników.
Trudne przeszkody do pokonania
Trasa biegów przeszkodowych jest specjalnie
przygotowana, tak, aby sprawdzić wytrzymałość
i sprawność biegaczy pod wieloma względami.
Podbiegi po stokach narciarskich, zasieki z drutu
kolczastego, błoto, ścianki do przeskakiwania,
sieci do wspinania, bieg i marsz z obciążeniem
o wadze ok 25 kg – to tylko niektóre z przeszkód do pokonania dla startujących w biegach
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Andrzej Doromiejczuk reprezentował Konstancin-Jeziornę
na Mistrzostwach Świata w biegach OCR w Kanadzie,
fot. Archiwum A. Doromiejczuk

Mistrzostw Świata OCR.
Poza startami indywidualnymi, konstancinianin
wziął również udział w sztafecie trzyosobowej
bez podziału na kategorie wiekowe. Wspólnie
z kolegami z Polski udało mu się zdobyć 11 miejsce na 137 startujących drużyn z całego świata.
– Czas spędzony na Mistrzostwach świata obfitował w emocje i pomógł mi zdobyć nowe doświadczenia w startach międzynarodowych
– podsumowuje Andrzej Doromiejczuk. – Pozwolił
na poznanie ludzi z różnych stron, a także zaprezentowania i zachęcenia ich do odwiedzenia
Konstancina-Jeziorny.

/ UZDROWISKO/

Pobyt tutaj służy zdrowiu
Podczas gdy Warszawa żyje szybko, przez cały rok nie zwalniając tempa, nieopodal znajduje się
miejscowość, w którym miejski hałas jest nieobecny. Wokół panuje błogi spokój, a nerwy koi
odprężający jod wydobywający się z solanki w Parku Zdrojowym. Taki jest nasz uzdrowiskowy
Konstancin-Jeziorna.

Kalejdoskop możliwości
dla zdrowia
Zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni przyznają, że Konstancin-Jeziornę z pewnością można
określić mianem zielonych płuc
Mazowsza. To również jedyne
na Mazowszu miasto posiadające status uzdrowiska, i tak
jednoznacznie kojarzone z lecznictwem, rehabilitacją, kondycją fizyczną i zdrowiem. Oprócz
najbardziej popularnej formy
kuracji - inhalacji w konstancińskiej tężni solankowej, warto
skorzystać z oferty usług szpitali
Uzdrowiska Konstancin Zdrój:
rehabilitacji kardiologicznej,
neurologicznej, a także z zabiegów Centrum Terapii Narządu
Ruchu „Biały Dom”. Mnogość
możliwości lecznictwa czy rehabilitacji, oferowanych przez
Uzdrowisko Konstancin Zdrój
wykorzystujące nie tylko wyjątkowość klimatu, ale także
zaawansowaną infrastrukturę,
w dużym stopniu określa pro
-zdrowotny wizerunek całego
uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

stanowi uzupełnienie głównej
oferty Uzdrowiska Konstancin
Zdrój związanej z medycyną
i rehabilitacją. Szeroki zakres
oferowanych usług leczniczych,
oraz dodatkowych takich jak
medical SPA sprawia, że atrakcyjność Konstancina-Jeziorny,
jako miejscowości uzdrowiskowej ciągle wzrasta. Dodatkowym
atutem oferty Uzdrowiska Konstancin Zdrój jest możliwość skorzystania z wielu unikalnych, ale
koniecznych zabiegów i terapii
nierefundowanych przez NFZ, na
które klienci chętnie decydują się
i finansują we własnym zakresie.
Różnorodność oferty
dla wymagających
Pro-zdrowotne pakiety, oferowane przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, przygotowane
są z myślą i troską o zdrowie
i sprawność osób w każdym
wieku i zmagających się z wieloma chorobami. Dla osób dotkniętych schorzeniami serca
powstał pakiet „Zdrowe serce”.
Tu, na podstawie badań, które
można przeprowadzić także na
miejscu, doświadczeni specjaliści opracują i wdrożą działania
profilaktyczne, jak i specjalistyczne, służące dobrej kondycji

najważniejszego narządu każdego człowieka. Dodatkowo
w ramach tego pakietu zapewniona jest sesja oddychania
w tężni solankowej, gdzie mikroklimat – zbliżony do nadmorskiego - wspomaga odbudowę
i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych, i działa
stymulująco na pracę układu
odpornościowego. Uzdrowisko
Konstancin-Zdrój zadba także
o pacjentów po incydentach
neurologicznych (udarach czy
wylewach), dla których dedykowany jest „Pakiet neurologiczny”.
Skorzystają z niego także osoby
po wszczepieniu endoprotezy,
czy poszukujący profesjonalnej
rehabilitacji neurologicznej i profilaktyki przeciwzakrzepowej.
Uzupełnieniem medycznej i rehabilitacyjnej oferty Uzdrowiska
Konstancin-Zdrój, są usługi hotelowe i gastronomiczne zlokalizowane w wyjątkowych obiektach
Konstancina-Jeziorny, takich jak
Eva Park Life & Spa.
Wszystko to, wraz z bogatą
ofertą pakietową oraz wysoko
wykwalifikowaną kadrą tworzą
unikalny zestaw oraz dają Uzdrowisku Konstancin-Zdrój przewagę konkurencyjną nad innymi
tego typu ośrodkami w Polsce.

Medycyna w Uzdrowisku
Konstancin-Zdrój
Ciągle popularna i powszechnie
znana atrakcja uzdrowiska, czyli
tężnia, zasilana solanką wydobywaną z głębokości 1 742 m,
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/ BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ /

Konstancińskie targi NGO za nami

Arkadiusz Jaskółowski z Biura Komunikacji Społecznej konstancińskiego magistratu zaprezentował uczestnikom różne formy
współpracy samorządu z NGO, fot. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Strefa Działania”

Organizacje pozarządowe działające w gminie KonstancinJeziorna po raz pierwszy pochwaliły się swoją działalnością
przed mieszkańcami. Okazją do tego były pierwsze targi NGO,
które w połowie października odbyły się w Konstancińskim
Domu Kultury.
Organizatorem dwudniowych
I Konstancińskich Targów Organizacji Pozarządowych była
Fundacja Inicjatyw Społecznych
„Strefa Działania”, która wygrała
otwarty konkurs ofert, ogłoszony
przez magistrat, i na przeprowadzenie wydarzenia otrzymała od
gminy Konstancin-Jeziorna dotację w wysokości 3 700 zł. – Targi
miały za zadanie zintegrować
lokalne organizacje oraz dać im
możliwość do zaprezentowania
mieszkańcom swojej działalności – wyjaśnia Katarzyna Strzelecka ze „Strefy Działania”. – Była
okazja do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń.
Program targów podzielono
na dwa bloki – pierwszy skierowany był do organizacji, a drugi
dedykowany mieszkańcom.
21 października przedstawiciele
lokalnych stowarzyszeń i fundacji wzięli udział w wykładach
i warsztatach. Zaproszeni goście
- Paweł Jordan ze Stowarzyszenia
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych i Marta Gumkowska
ze Stowarzyszenia Klon/Jawor
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opowiedzieli m.in.: o wartości
budowania partnerstw i podejmowaniu wspólnych działań.
Z kolei Arkadiusz Jaskółowski
z Biura Komunikacji Społecznej
konstancińskiego magistratu
przedstawił uczestnikom różne
formy współpracy samorządu
z NGO. Później był czas na rozmowy i dyskusję. – Okazało się,
że jesteśmy bardzo chętni do
współpracy ze sobą, a także
mamy wspólne obszary zainteresowań, które mogłyby stać się
polem naszych działań – dodaje
Katarzyna Strzelecka. – Jednym
z najważniejszych obszarów
naszej współpracy jest sprawa
czystego powietrza, walki ze
smogiem i zdrowego stylu życia.
Kolejnym tematem poruszonym przez organizacje było
planowane Centrum Aktywności Lokalnej. Jak podkreślali
przedstawiciele stowarzyszeń
i fundacji, powstanie takiego
miejsca w Konstancinie-Jeziornie jest ważne i oczekiwane. – Jest
ogromna potrzeba posiadania lokalu do spotkań, czegoś w rodzaju

przestrzeni coworkingowej, zarówno we własnym - w ramach
własnej organizacji, jak i w większym gronie, np. kilku współdziałających organizacji – uważa
Katarzyna Strzelecka. – Potrzebna
jest też przestrzeń do spotykań
z mieszkańcami, prowadzenia
różnorodnych działań, projektów
czy okolicznościowych imprez.
W animacji społeczno-kulturalnej
kluczowe jest posiadanie własnej
bazy lokalowej, która staje się domem, centrum wszelkich działań
i miejscem, gdzie wykluwa się aktywność mieszkańców.
Drugi dzień targów przeznaczony był na spotkanie z mieszkańcami. W sali wystawienniczej
KDK stanęło kilka stoisk promocyjnych. Dla konstancinian była to
okazja do zapoznania się z działalnością organizacji, które chętnie
prezentowały swoje dokonania.
Ale na tym nie koniec. W planach
jest organizacja kolejnej edycji
targów. Tym razem w przestrzeni
otwartej. – W planach mamy
kolejne spotkania, na których
postaramy się doprecyzować
poruszane na targach tematy
i zaplanować, co możemy zrobić
wspólnie – zapewnia Katarzyna
Strzelecka. – Wkrótce, najpóźniej
wiosną, ponownie zaprosimy do
poznania lokalnych organizacji.

/ BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ /

Program współpracy
z organizacjami
Rada Miejska przyjęła Program
Współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z Organizacjami
Pozarządowymi w 2018 r.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy
do podstawowych dokumentów określających zakres
i zasady współdziałania gminy
z podmiotami prowadzącymi
działalność w sferze pożytku
publicznego przy realizacji zadań własnych gminy. Zawiera

m.in.: cele, zasady i formy współpracy. Wskazuje też priorytetowe zadania publiczne, które
gmina zamierza realizować za
pośrednictwem sektora pozarządowego oraz sposoby realizacji wspólnych działań. Na liście
zadań znalazły się te z zakresu
m.in.: upowszechniania kultury
fizycznej i turystyki, ochrony
i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, podtrzymywania i upowszechniania tradycji

Młodzież o samorządzie

narodowej, kultury, a także - po
raz pierwszy - z zakresu edukacji
i wychowania. Projekt programu
był poprzedzony spotkaniami
z przedstawicielami NGO oraz
konsultacjami społecznymi,
które odbyły się w dniach 11 - 27
października. Teraz po uchwaleniu dokumentu, magistrat opracuje otwarte konkursy ofert na
realizację zadań własnych gminy
w roku 2018. Na realizację programu przeznacza się kwotę nie
mniejszą niż 380 tys. zł.

Konkurs dla
klubów
sportowych

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
w drugiej połowie grudnia
ogłosi otwarty konkurs
projektów na wsparcie
rozwoju sportu w 2018 roku.
Nad prawidłowym przebiegiem quizu czuwało jury, któremu przewodniczył
Ryszard Machałek, pierwszy zastępca burmistrza gminy, fot. A. Jaskółowski UMiG

Konstancińska młodzież
i seniorzy poznają samorząd.
W ramach inicjatywy lokalnej,
grupa mieszkańców we
współpracy z Urzędem
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zorganizowali dla
nich konkurs wiedzy.
Inicjatywa pn. „Przedsięwzięcie edukacyjne - uczymy się
samorządu” realizowana była
w dwóch etapach. W pierwszym,
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 mieli za zadanie przeprowadzić wśród swoich rówieśników oraz nauczycieli sondę na
temat ogólnej wiedzy i pojęć
związanych z samorządem. Jej

wyniki, zostały zaprezentowane
7 listopada w świetlicy przy
ul. Jaworskiego 24 w formie filmu,
który przygotowały gimnazjalistki Zuzanna Kordas i Halina
Łukaszewicz. Później, młodzież
musiała wykazać się wiedzą
z zakresu m.in. funkcjonowania
i zarządzania gminą. W konkursie wystartowały 4 drużyny. Po
emocjonującym pojedynku zwyciężył zespół w składzie: Paulina
Lewandowska, Jan Szlązak i Feliks Wielkopolan, uczniowie klasy
3 „ag” SP nr 2. W konkursie wiedzy uczestniczyli również seniorzy - jako publiczność. Zwycięzcy
rywalizacji otrzymali nagrody,
a wszyscy uczestnicy - upominki.

Otwarty konkurs skierowany jest
wyłącznie do klubów sportowych
prowadzących swoją działalność
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację projektów
w 2018 r. samorząd przeznaczy
środki finansowe w wysokości
395 tys. zł. Kluby z dotacji będą
mogą sfinansować lub dofinansować wydatki związane m.in.
z: realizacją programów szkoleń
sportowych, zakupem sprzętu
sportowego, organizacją lub
uczestnictwem w zawodach,
korzystaniem z obiektów sportowych do celów szkoleniowych,
wynagrodzeniem kadry szkoleniowej. Szczegółowe wytyczne
konkursu poznamy w drugiej połowie grudnia. Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową
www.konstancinjeziorna.pl.
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Zostań partnerem
Ogólnopolskiej Karty Seniora
Wydłuża się lista posiadaczy
i lokalnych partnerów
Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Ze zniżek i rabatów korzysta
już ponad pół tysiąca
seniorów z gminy Konstancin-Jeziorna. W każdej chwili
możesz do nich dołączyć.
Gmina Konstancin-Jeziorna
w kwietniu została partnerem
„Ogólnopolskiej Karty
Seniora”, wydawanej
przez Stowarzyszenie MANKO z Krakowa. Dzięki temu
seniorzy, powyżej 60.
roku życia, mogą bezpłatnie otrzymać
specjalną
kartę umożliwiającą
korzystanie
z szeregu zniżek i ulg oferowanych
w ponad 900
punktach na
terenie całego
kraju. Są to m.in.

instytucje kultury, edukacyjne,
restauracje, hotele, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie
czy salony optyczne. Katalog
ten nie jest zamknięty, a gmina
i Stowarzyszenie MANKO cały
czas starają się pozyskiwać nowych, lokalnych partnerów. We
wrześniu do ponad 140 firm
i przedsiębiorców działających
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna trafiło pisemne zaproszenie do współpracy. Pierwsze
efekty już są. W ostatnim czasie do Ogólnopolskiej

Karty
Seniora dołączyli
m.in.: Centrum
Kompleksowej

GDZIE PO KARTĘ?
Ogólnopolską Kartę Seniora przyznaje się na podstawie wniosku złożonego
w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy
(ul. Warszawska 23).
Bezpłatnie mogą ją otrzymać
osoby, które ukończyły 60
lat i są mieszkańcami gminy
Konstancin-Jeziorna.
Uwaga! Przy odbiorze karty
należy okazać do wglądu dowód osobisty. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Biurze
Komunikacji Społecznej lub
na stronie internetowej:
www.konstancinjeziorna.

Rehabilitacji w KonstancinieJeziornie oraz Gabinet Dentystyczny „Halidental”. Zapraszamy
kolejnych. Wszystkie niezbędne informacje dostępne
są na stronach internetowych:
w w w.konst ancinjeziorna.pl
i www.glosseniora.pl oraz pod
numerem telefonu 22 201 19 73.

ZNIŻKI Z KARTĄ SENIORA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Konstanciński Dom Kultury , ul. Mostowa 15

• 15 % zniżki na zakup biletów wstępu na
imprezy kulturalne

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żeromskiego 15

• 50 % zniżki na udział w odpłatnych zajęciach
i imprezach organizowanych przez GOSiR

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, ul. Wilanowska 1

• 5 % zniżki na usługi oferowane przez
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego

• 20 % zniżki na zabiegi rehabilitacyjne

realizowane przez Przychodnię Rehabilitacyjną
Centrum Medyczne

Gabinet Dentystyczny „Halidental” , ul. Bielawska 40

• 5 % zniżki na wszystkie usługi dentystyczne
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Gabinet Stomatologiczny Kamila Kruk, ul. Królewska 24

•1 0 % zniżki na leczenie w trakcie wizyty
w godz. 9.00-12.00

Przychodnia Grapa, al. Wojska Polskiego 6

• 5% zniżki na badania laboratoryjne
w Przychodni Grapa

Dwór Konstancin ***, ul. Od Lasu 23

• 10% zniżki na dania z karty menu restauracji
Dworu Konstancin (z wyłączeniem napoi

i napoi alkoholowych) oraz na noclegi od cen
standardowych hotelu

Fit4All Gym&Fitness, ul. Warszawska 95

• 10% zniżki na ofertę

Aktualny wykaz partnerów ogólnopolskich dostępny jest
na stronie: www.glosseniora.pl

/ BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ /

Zapraszamy na szkolenie

Ostatnie szkolenie dla organizacji pozarządowych konstanciński urząd
zorganizował we wrześniu, fot. P. Siepsiak UMiG

Myślisz o założeniu stowarzyszenia, ale nie wiesz jak się do
tego zabrać? Chcesz poznać zasady funkcjonowania organizacji
pozarządowych? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które
odbędzie się 20 grudnia w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24.
To już czwarte szkolenie organizowane w tym roku przez Biuro
Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta i Gminy. Tym razem jego
adresatami są działające na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
m.in.: organizacje pozarządowe,
koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, lokalni

liderzy oraz wszyscy zainteresowani założeniem i prowadzeniem
stowarzyszenia lub fundacji.
Szkolenie pozwoli na zdobycie
wiedzy na temat aspektów prawnych zakładania i prowadzenia
tego typu podmiotów ekonomii
społecznej. Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe

Seniorzy z gminy Konstancin-Jeziorna wzięli udział
w I Mazowieckim Konwencie
Rad Seniorów.

szef Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów opowiedział
o inicjatywie prowadzonej przez
MPRS, a Krzysztof Łepkowski,
przewodniczący Rady Seniorów
w Zielonce przybliżył założenia
realizowanych z seniorami, także
tymi z Konstancina-Jeziorny,
projektów: „Senior to integracja”, „Senior to pasja” i „Senior
to zdrowie”. Jak podkreślają
nasi seniorzy, konwent był idealną okazją do integracji, czerpania wzajemnej inspiracji oraz
do zdobycia praktycznej wiedzy
na temat pozyskiwania środków
czy wykorzystywania różnych
narzędzi promocji.

informacje dotyczące funkcjonowania organizacji, w tym
m.in.: działalność statutowa,
zawieranie umów, prowadzenie
księgowości i rachunkowości,
działalność w sferze pożytku publicznego. Dowiemy się też, jakie
zmiany w przepisach o ochronie
danych osobowych czekają organizacje w 2018 roku. Szkolenie
poprowadzi Artur Gluziński, specjalista w zakresie współpracy
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, były
pracownik Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
ZAPISY

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszamy
20 grudnia o godz. 17.00 do
świetlicy przy ul. Jaworskiego
24 w Konstancinie-Jeziornie.
Uwaga! Obowiązują zapisy.
Zgłoszenie należy przesłać
do 18 grudnia na adres poczty
elektronicznej: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl. Liczba miejsc jest
ograniczona

Seniorzy wymienili się doświadczeniami

Przedstawicieli Rad Seniorów
z całego Mazowsza gościł legionowski ratusz. Konwent odbył
się 27 listopada, a naszą gminę
reprezentowali na nim Danuta
Błeszyńska – przewodnicząca
konstancińskiej Rady Seniorów oraz jej członkowie Maria
Matejak i Marek Zieliński. Na
spotkaniu poruszono szereg tematów dotyczących działalności
rad seniorów, możliwości jakie
dają projekty unijne oraz nowe
media. I tak Roman Biskupski,

Wspólne zdjęcie uczestników
I Mazowieckiego Konwentu Rad
Seniorów w Legionowie,
fot. Organizator
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Ruszyły zapisy na zajęcia zimowe

Do 5 stycznia przyjmowane są zapisy do programu „Zima w mieście”

Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w KonstancinieJeziornie zaprasza na „Zimę
w mieście 2018”. Zapisy
trwają do 5 stycznia.
W drugiej połowie stycznia dzieci
i młodzież z mazowieckich szkół
będą odpoczywać podczas ferii
zimowych. GOSiR, jak co roku
przygotował bogatą ofertę zajęć
dla wszystkich, którzy w tym
czasie pozostają w KonstancinieJeziornie i wezmą udział w akcji

Mikołajkowe
ściganie

Sygnał do rozpoczęcia zawodów dali:
Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy
(pierwszy z prawej),
Grzegorz Wajs (drugi z lewej),
fot. Organizator
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„Zima w mieście”. – Mamy bardzo
atrakcyjny program sportowo
-rekreacyjny, który z pewnością
spotka się z dużym zainteresowaniem – mówi Jolanta Urbańska, dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. – Nasza oferta skierowana jest do dzieci w wieku od
7 do 12 lat.

zajęcia rekreacyjne, w tym m.in.:
nauka najpopularniejszych dyscyplin sportowych, tory sprawnościowe, gry, zabawy, a także
ćwiczenia przy muzyce. Ponadto
konkursy i turnieje oraz nauka
jazdy na łyżwach.
To wszystko od godz. 9.00 do
godz. 15.00 w hali przy ul. Żeromskiego 15 oraz na miejskim
lodowisku w Parku Zdrojowym.
Uczniowie będą pod opieką
wykwalifikowanej kadry instruktorów. Co ważne, udział
we wszystkich zajęciach jest
bezpłatny. Dzieci biorące udział
w akcji płacą obowiązkowo jedynie za poczęstunek regeneracyjny
w wysokości 30 zł za tydzień.

Zajęcia sportowe
Od 15 do 26 stycznia na uczniów
szkół podstawowych czekają

Zapisy
Zapisy do programu „Zima
w mieście” rozpoczynały się
11 grudnia i potrwają do 5 stycznia. Zgłoszenia przyjmowane są
w biurze GOSiR, w godz. 8.0016.00. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie
wpłaty 30 zł, w formie gotówkowej, w biurze GOSiR.

„Mikołajkowy Konstancin”,
współorganizowany przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, do jedynego uzdrowiska
na Mazowszu zawitał już po raz
trzeci. W tym roku na starcie wyścigów rozgrywanych w zimowej
scenerii Parku Zdrojowego stanęło blisko 200 zawodników.
W najdłuższym, ponad 14-kilometrowym, dystansie MAX,
zmierzyli się zawodnicy czterech roczników: 1999-2002, 19881998, 1978-1987 oraz 1977 i starsi.
Wśród mężczyzn zwyciężył Marcin Michalczewski, przed Piotrem
Małkiem i Kamilem Karwatem.
Rywalizację kobiet, podobnie jak

przed rokiem, wygrała Krystyna
Żyżyńska-Galeńska, wyprzedzając Magdalenę Kosko i Izabelę
Kamińską. Swoje mikołajkowe
ściganie miała też oczywiście
młodzież. Dystans FAN o dł. 4,8
km należał do cyklistów z roczników 2003-2010, startujących
w czterech grupach wiekowych.
Najszybszy w gronie chłopców
był ubiegłoroczny zwycięzca Mateusz Gwiazda, który finiszował
przed Jakubem Kozickim i Maciejem Petryszynem. Wśród dziewcząt najszybsza była Malwina
Krzyczkowska, przed Dominiką
Wiśniewską i Mileną Oszkiel.
Kolarskie zawody „Mikołajkowy
Konstancin” były zwieńczeniem
sezonu 2017 z Poland Bike. – Szykujemy już nowy, jubileuszowy,
bo dziesiąty sezon pełen atrakcji
i nowości – mówi organizator imprez Poland Bike Grzegorz Wajs.

Konstancin-Jeziorna znów
należał do kolarzy. 3 grudnia
blisko 200 cyklistów wzięło
udział w mikołajkowych
zawodach.

/ GOSiR /

Lodowisko miejskie już otwarte

Jedną z atrakcji otwarcia lodowiska była rewia na lodzie w wykonaniu sportowców
z Towarzystwa Łyżwiarstwa Figurowego, fot. P. Siepsiak, UMiG

Po kilkumiesięcznej przerwie
do konstancińskiego Parku
Zdrojowego powróciło
miejskie lodowisko.
Ślizgawka została uroczyście
otwarta 3 grudnia.
Na ten dzień miłośnicy jazdy na
łyżwach czekali kilka miesięcy.
3 grudnia, po letniej przerwie,
w Konstancinie-Jeziornie ponownie ruszyło lodowisko miejskie.

Sztuczna ślizgawka stanęła
tradycyjnie przy amfiteatrze
w Parku Zdrojowym. Obiekt
uroczyście otworzyli Kazimierz
Jańczuk, burmistrz gminy oraz
Andrzej Cieślawski, przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Wśród atrakcji
przygotowanych na ten wyjątkowy wieczór przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji była
m.in. rewia na lodzie pt. „Gdzie

się podziały choinki?” w wykonaniu sportowców z Towarzystwa Łyżwiarstwa Figurowego
Walley Ice Story. Widowiskowy
pokaz łyżwiarstwa figurowego
i tańca na lodzie, kolorowe stroje,
doskonała muzyka i rewelacyjna
gra świateł - to wszystko złożyło
się na mistrzowski show, który
na długo zostanie w pamięci
zgromadzonej publiczności.

ZAPRASZAMY NA LODOWISKO DO PARKU ZDROJOWEGO

Godziny otwarcia
Lodowisko jest czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 21.00, natomiast
w weekendy od godz. 10.00 do godz. 22.00.

W nadchodzące święta na ślizgawce będą
obowiązywały inne godziny otwarcia.
I tak obiekt będzie czynny:
n 24 grudnia od godz. 10.00 do godz. 16.00,
n 25 i 26 grudnia od godz. 10.00 do godz. 22.00,
n 31 grudnia od godz. 10.00 do godz. 16.00,
n 1 stycznia od godz. 16.00 do godz. 22.00.

Cennik
Ceny biletów pozostały bez zmian w stosunku do
ubiegłorocznych. Dorośli za jednorazowy wstęp
na lodowisko zapłacą 5 zł, a uczniowie i studenci
(po okazaniu ważnej legitymacji) – 3 zł.

Bezpłatnie z obiektu mogą korzystać dzieci
i młodzież z konstancińskich szkół:
n 
w ramach zajęć wychowania fizycznego
(od poniedziałku do piątku, do godz. 14.00),
n w okresie przerwy świątecznej
(od 23 do 31 grudnia, w godz. 10.00 – 14.00),
n w okresie ferii zimowych (od 15 do 19 oraz od
22 do 26 stycznia 2018 r., w godz.10.00 – 14.00).
Wypożyczalnia
Podobnie jak przed rokiem, na miejscu
wypożyczymy łyżwy (7 zł), kask ochronny
(3 zł) czy chodzik do nauki jazdy (10 zł).
Ponadto naostrzymy łyżwy (10 zł) i kupimy
skarpetki jednorazowe (1 zł). Każdego dnia
jazdę umilać będzie nam taneczna muzyka.
To wszystko do 28 lutego. Zapraszamy!
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27. Bieg Niepodległości za nami!

W biegu głównym wystartowało 150 zawodników, fot. P. Siepsiak, UMiG

Prawie 500 osób, dzieci
i dorosłych, 11 listopada
wzięło udział w biegach
zorganizowanych z okazji
Narodowego Święta
Niepodległości.
Bieg Niepodległości w Konstancinie-Jeziornie to już tradycja.
W tym roku Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji zorganizował
go już po raz 27.
W biegu głównym wystartowało 150 zawodników, w tym
50 kobiet. Po komendzie do rozpoczęcia startu, którą dał Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy
Konstancin-Jeziorna, uczestnicy
ruszyli w trasę. Biegła ona głównymi ulicami miasta – Warszawską i Józefa Piłsudskiego, aż do
Parku Zdrojowego. Łącznie to
ok. 2,2 km. Niestety, pogoda nie
rozpieszczała zawodników, którzy oprócz zmęczenia, musieli się
także zmierzyć z gradem, wiatrem i przenikającym chłodem.
Na szczęście wszystkim udało się
w regulaminowym czasie dobiec
do mety.
Spośród mężczyzn najszybszy,
z czasem 6 min 15 s, był Krzysztof Wasiewicz. Reprezentant
piaseczyńskiego Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego
Kondycja wygrał konstanciński
bieg siódmy raz z rzędu! Drugi
na podium był Bartosz Kucharski
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350 osób wzięło udział w biegach w Parku Zdrojowym, fot. A. Piętka

z wynikiem 6 min 20 s, a trzeci
– Jan Mordel, który pokonał trasę
w 6 min 23 s. Wśród kobiet najszybszą była Aleksandra Błocińska, zakończyła bieg z czasem
7 min 31 s. Druga była Oliwia Wasiewicz z rezultatem 8 min 30 s,
a trzecia na mecie pojawiła się
Klaudia Szymańska z wynikiem
8 min 44 s.
Po zakończeniu biegu głównego, w Parku Zdrojowym
odbyły się także biegi na dystansach: 100 m (dla dzieci
w wieku 2-5 lat), 400 m (dla
dzieci w wieku 6-10 lat) i 800 m
(dla młodzieży w wieku 11- 15
lat). Wzięło w nich udział łącznie
350 zawodników. W pierwszej
kategorii najszybszy był Kacper

Roczon. W biegu na 400 metrów
najlepsi byli Marta Doboszyńska
i Rafał Marcinek, a w biegu na
800 m na najwyższym stopniu
podium stanęli Malwina Dziewońska i Adrian Pec.
Jak co roku, impreza dostarczyła uczestnikom wielu sportowych emocji. Wszystkim
zwycięzcom nagrody – puchary
i karty podarunkowe ufundowane przez sklep Decathlon
– wręczyli burmistrz Kazimierz
Jańczuk i Jolanta Urbańska, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Poza tym wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali
pamiątkowe medale i koszulki.
Dla nikogo nie zabrakło także
gorącej grochówki i bigosu.

/ WYDARZENIA /

Obchody Święta Niepodległości

Gminne uroczystości rozpoczęły się mszą święta za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia NMP, po której przedstawiciele
konstancińskiego samorządu, radni miejscy, zaproszeni goście i delegacje złożyli kwiaty przed pomnikami: katyńskim,
poległych żołnierzy Samodzielnego Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych AK im. bryg. Czesława Mączyńskiego, oraz
mieszkańców Jeziorny poległych w latach 1918-1921 przy ul. Warszawskiej, fot. UMiG

W Parku Zdrojowym odbył się wyjątkowy piknik historyczny ze stanowiskiem rekonstrukcyjnym Obozu Legionów Polskich
oraz poligonem wojskowym legionistów. Atrakcję stanowiło również stare kino w namiocie wojskowym, gdzie wyświetlane
były kroniki PAT z lat międzywojennych. Na scenie amfiteatru publiczność podziwiała walki i pojedynki na szable, pokazywane
przez szermierzy w strojach z epoki. Do tego,zespół Big Band Rondo Konstancin zachęcał do wspólnego śpiewania
patriotycznych pieśni. Goście mieli okazję spróbować wojskowej grochówki przygotowanej przez Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji, Park Cafe & Rest oraz Catering Imperium Dobrego Smaku Radosława Goliszewskiego, fot UMiG

W Konstancińskim Domu Kultury odbył się koncert „Ojczyzno ma…”. Na scenie Hugonówki wystąpili: Ryszard Morka (bas),
Grażyna Mądroch (sopran koloraturowy ) oraz Adam Sychowski (fortepian) w towarzystwie Orkiestry Kameralnej Intermezzo.
Po koncercie burmistrz Kazimierz Jańczuk wzniósł tradycyjny toast niepodległościowy oraz pokroił tort, fot. KDK
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ZAPRASZAMY

ul. Mostowa 15,
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22-484-20-20, 22-484-20-22,
www.konstancinskidomkultury.pl

STYCZEŃ
1 stycznia, godz. 13.00
„Bóg się rodzi przy dźwiękach
bandury” - koncert kolęd, Parafia
Matki Bożej Rodzicielki Maryi
w Klarysewie, ul. Słoneczna 20, wstęp
wolny
3,5,10,12,17,19,24,26,31 stycznia,
godz. 17.00 KLUB BRYDŻOWY, KDK
Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp
wolny
3 stycznia, godz. 19.00
KLUB FOTOGRAFICZNY F8
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
7 stycznia, godz. 18.00
MARIA SADOWSKA – Koncert
Noworoczny
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
bilety w cenie 45 zł do
kupienia w kasie KDK i na
www.konstancinskidomkultury.pl
9 stycznia, godz. 11.00
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
jeden wykład – 5 zł
9 stycznia, godz. 19.00
KONSTANCIŃSKI KLUB FILMOWY
– film z Cate Blanchett,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
9,23 stycznia, godz. 18.00
GRANIE BEZ KLIKANIA Klub Gier
Planszowych, KDK Hugonówka,
ul. Mostowa 15, wstęp wolny
9 stycznia, godz. 18.00
KLUB HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY
- Kawalerzyści w Konstancinie
– 1945 r. KDK Hugonówka,
ul. Mostowa 15, wstęp wolny
11 stycznia, godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI Arturo
Perez Reverte - „Misja: Encyklopedia”,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
13 stycznia, godz. 11.00
BAL KARNAWAŁOWY DLA
DZIECI, bilety w cenie 20 zł do
kupienia w kasie KDK i na
www.konstancinskidomkultury.pl,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
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Karnawał czas zacząć
Nowy rok w Konstancińskim Domu Kultury zainauguruje recital
Marii Sadowskiej, która zaśpiewa w Hugonówce już 7 stycznia.
Tak rozpoczęty karnawał z pewnością będzie wyjątkowy i warto
spędzić go z nami. Zapraszamy serdecznie!
Na świąteczny repertuar zapraszamy 7 stycznia. Nowy rok
w Konstancińskim Domu Kultury zainauguruje koncert Marii
Sadowskiej.
Usłyszymy przepiękne, autorskie pastorałki z wydanej
kilka lat temu płyty „Gwiazda
dla każdego” oraz tradycyjne
kolędy zaaranżowane przez
wokalistkę i jej zespół Jazzowi
Terroryści. W trakcie koncertu
nie zabraknie również uwielbianych przez publiczność, najbardziej znanych utworów artystki.
Maria Sadowska jest nie tylko
niezwykle wszechstronnym
muzykiem, kompozytorką i wokalistką, mającą na swoim koncie
9 różnorodnych solowych płyt,
lecz także reżyserką i scenarzystką filmową. Jej ostatnim
filmem jest „Sztuka kochania”.
Historia Michaliny Wisłockiej.
Wokalistka jest znana również
z występów w popularnym programie telewizyjnym The Voice
of Poland, w którym jest jurorką.

Na deskach Hugonówki
W styczniu na konstancińskiej
scenie zostaną wystawione dwie
sztuki. W niedzielę, 21 stycznia
dorośli będą mogli obejrzeć znakomitą komedię Yasminy Rezy
„Bóg Mordu”. W rolach głównych
zobaczymy gwiazdy młodego pokolenia Katarzynę Maciąg, Katarzynę Misiewicz-Żurek, Lesława,
Żurka oraz Marcina Chochlewa.
Akcja spektaklu w reżyserii
Dominiki Nowak rozgrywa się
podczas spotkania dwóch małżeństw dotyczącego bójki ich
dzieci. Z pozoru kurtuazyjne
spotkanie stopniowo przeradza
się w otwarty konflikt. Tekst
zyskał ogromną popularność
dzięki nakręconemu na jego podstawie filmowi „Rzeź” Romana
Polańskiego.

Natomiast najmłodszych zapraszamy na Bajkową Niedzielę.
Tym razem odbędzie się spektakl
„Pan Antenka i srebrny kubraczek” (28 stycznia). Klasyczne
przedstawienie, z barwnymi
strojami, efektowną scenografią,
pełne humoru oraz wspaniałych
postaci. Spektakl uczy tolerancji
oraz ukazuje wartości płynące
z prawdziwej przyjaźni.

Trochę lata zimą
Żeby nieco się rozgrzać podczas
zimy, KDK przygotował nocny
Maraton filmowy dla tych, którzy wolą lato (26 stycznia). Trzy
filmowe niespodzianki, które
z pewnością przywołają słońce
i wprowadzą wszystkich w wakacyjny nastrój.
Równie „gorące” będzie spotkanie z Klubem Podróżnika (18
stycznia, godz. 19.00). Tym razem globtroter Robert Gondek

/ KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY - BIBLIOTEKA /
13, 20 stycznia, godz. 20.00
BAL KARNAWAŁOWY DLA
DOROSŁYCH, bilety w cenie 90 zł od
osoby do kupienia w kasie KDK,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15
14 stycznia
WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, informacje
o programie i miejscu finałowego
koncertu od stycznia na www.
konstancinskidomkultury.pl
18 stycznia, godz. 19.00
KLUB PODRÓŻNIKA Robert Gondek
– Kamerun, KDK Hugonówka,
ul. Mostowa 15, wstęp wolny

„Struktury” można oglądać do końca stycznia, w tężni Parku Zdrojowego. fot. KDK

opowie o upalnym i niezwykle
pasjonującym Kamerunie. Przeniesiemy się m.in. na najwyższy
szczyt kraju, w lesie deszczowym
będziemy tropić leśne słonie,
małpy i egzotyczne ptaki, nad
Atlantykiem odwiedzimy rybaków, a w dżungli poznamy życie
Pigmejów.
Tężnia w blasku sztuki
W tężni w Parku Zdrojowym
można oglądać wyjątkową wystawę „Struktury”. Chcąc uczcić
rocznicę 120-lecia Konstancina
i 100-lecia istnienia konstancińskich tradycji uzdrowiskowych,
Konstanciński Dom Kultury

zaprosił wybitnego artystę,
Mirosława Filonika, który specjalnie na tę okazję przygotował
efektowny, świetlny projekt.
Poza światłem emitowany jest
tam również dźwięk przygotowany przez znanego muzyka, kompozytora i reżysera
dźwięku, Tadeusza Sudnika. Ponadto Struktury zdobią również
fasadę Hugonówki.
Partnerami w ystaw y są
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój,
samorząd województwa mazowieckiego oraz Polskie Sieci
E l e k t r o e n e r g e t y c z n e .W y stawę można oglądać do końca
stycznia.

21 stycznia, godz. 19.00
BÓG MORDU - spektakl
teatralny, bilety w cenie 50 zł do
kupienia w kasie KDK i na
www. konstancinskidomkultury.pl,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15
26 stycznia, godz. 19.00
BEZSENNA NOC W HUGONÓWCE
Maraton filmowy dla tych, którzy
wolą... lato, KDK Hugonówka,
ul. Mostowa 15, wstęp wolny
27 stycznia, godz. 17.00
MAŁGORZATA POMORSKA
- wystawa malarstwa i grafiki,
KDK Hugonówka,
ul. Mostowa 15, wstęp wolny
28 stycznia, godz. 16.00
PAN ANTENKA I SREBRNY
KUBRACZEK - spektakl dla dzieci,
bilety – dzieci 10 zł, dorośli - 15 zł
do kupienia w kasie KDK i na
www.konstancinskidomkultury.pl,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

Klub szachowy w bibliotece
W Bibliotece Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie,
rusza klub szachowy.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich miłośników gry
w szachy do uczestnictwa.
Inauguracyjne spotkanie
odbędzie się już 18 stycznia
2018 r., w Filii Skolimów, ul.
Moniuszki 22B. Więcej
informacji dostępnych jest na
stronie internetowej:
www.bibliotekakonstancin.pl
oraz pod numerem telefonu:
22 756 49 89.
Serdecznie zapraszamy!
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Świąteczny
Konkurs
fotograficzny
Uwaga Czytelnicy.
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej przygotował konkurs świąteczny.
Na uczestników czekają ciekawe nagrody.
Zasady konkursu są proste.
Wystarczy zrobić zdjęcie i przesłać je
na adres e-mail:
promocja@konstancinjeziorna.pl.
Temat fotograficznej zabawy to
„Przyroda zimą w Konstancinie-Jeziornie”.
Dla pierwszych 20 osób, które prześlą
fotografie czekają nagrody!
Zapraszamy do udziału.
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