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18 listopada podczas XIV sesji kon-
stancińskiej Rady Miejskiej, rajcy 
m.in. zmienili wysokości stawek po-
datku od środków transportowych, 
ustalili też podstawę obliczenia po-
datku rolnego oraz przyjęli Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Zmienione zostały uchwały 
w sprawach:
n zmiany uchwały budżetowej na 
2015 rok (uchwała nr 169/VII/14/2015)
n zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Konstancin- 
-Jeziorna na lata 2015-2019 (uchwała 
170/VII/14/2015)
n podstawy obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy Kon-
stancin-Jeziorna w roku 2016 
(uchwała 171/VII/14/2015)
n wysokości stawek podatku od 
środków transportowych (uchwała 
172/VII/14/2015)
n przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla dział-
ki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 
w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
174/VII/14/2015)
n przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla rejonu 
„Hugonówki” w Konstancinie-Je-
ziornie (uchwała 175/VII/14/2015)
n powołania doraźnej Komisji Sta-
tutowo - Regulaminowej Rady Miej-
skiej Konstancin-Jeziorna (uchwała 
184/VII/14/2015)

Radni wyrazili zgodę na:
n sprzedaż zabudowanej nierucho-
mości położonej w Konstancinie- 
-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej 
1A, stanowiącej działkę ewidencyj-
ną numer 4/1 z obrębu 02-03 oraz 
działki ewidencyjne numer 108/7, 
108/18, 108/20 z obrębu 03-12 
(uchwała 173/VII/14/2015)
n na zawarcie porozumienia do-
tyczącego powierzenia Piaseczyń-
skiej Gminnej Komisji Urbanistycz-

no-Architektonicznej pełnienia 
funkcji organu doradczego Bur-
mistrza Gminy Konstancin-Jezior-
na oraz udzielenia dotacji celowej 
gminie Piaseczno na jej funkcjo-
nowanie (uchwała 176/VII/14/2015) 

Radni przyjęli do realizacji:
n Gminny Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Konstancin- 
-Jeziorna na rok 2016 (uchwała 179/
VII/14/2015)
n zadania funduszu sołeckiego na 
2016 r. sołectwa Czarnów (uchwała 
183/VII/14/2015) 

Radni rozpatrzyli:
n skargi na działania Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna (uchwa-
ła 181/VII/14/2015 oraz uchwała 182/
VII/14/2015

Ponadto radni podjęli uchwały 
w sprawach:
n określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatko-
wych dotyczących podatków od 
nieruchomości, rolnego i leśnego 
oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji i informacji za 
pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej (uchwała 177/VII/14/2015)
n ustalenia trybu udzielania i roz-
liczania dotacji na prowadzenie 
niepublicznych: szkół, przedszkoli 
i innych form wychowania przed-
szkolnego oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania dotacji (uchwała 
178/VII/14/2015)
n zmiany Programu Wsparcia 
Rodzin Wielodzietnych w Gminie 
Konstancin-Jeziorna (uchwała 180/
VII/14/2015)

Protokoły z sesji oraz pełne 
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Konkurs 
świąteczny

Uwaga Czytelnicy! Przygotowaliśmy 
dla Was świąteczny konkurs. Można 
w nim wygrać ciekawe i oryginalne 
nagrody. 

Reguły zabawy są proste. 
W bieżącym numerze, na róż-

nych stronach, poukrywaliśmy ry-
sunkowe postaci Mikołaja. Wystar-
czy je wszystkie odnaleźć, policzyć  
i z prawidłową odpowiedzią zgłosić 
się do Wydziału Promocji i Współ-
pracy z Organizacjami Społecznymi 
Urzędu Miasta i Gminy Konstan-
cin-Jeziorna (ul. Warszawska 23). 
Dla pierwszych trzydziestu naj-
spostrzegawczych i najszybszych 
Czytelników mamy nagrody. Cze-
kają m.in.: puzzle, gry memo, prze-
pięknie wydane przewodniki po 
Konstancinie-Jeziornie, smycze na 
klucze, kubki, kolorowanki. Uwaga! 
Przy odbiorze nagrody należy mieć 
ze sobą aktualny numer Biuletynu. 
Z prawidłowymi odpowiedziami za-
praszamy od 9 do 31 grudnia. Urząd 
czynny jest w poniedziałki w godz. 
9.00-17.00 i od wtorku do piątku 
w godz. 16.00-17.00. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy!   

W Wigilię urząd 
będzie nieczynny
Uprzejmie informujemy, że w Wigi-
lię (24 grudnia) Urząd Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna będzie nieczyn-
ny. 

Jest to dzień wolny od pracy dla pra-
cowników magistratu w zamian za 
święto przypadające  w sobotę, 26 
grudnia. Za wszelkie niedogodności 
z tym związane przepraszamy. Jed-
nocześnie przypominamy, że Urząd 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
czynny jest w poniedziałki w godz. 
9.00 -17.00 oraz od wtorku do piąt-
ku w godz. 8.00- 16.00.
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Projekt budżetu czeka na przyjęcie
Modernizacja istniejących i budo-
wa nowych dróg, kolejne kilome-
try sieci wodno-kanalizacyjnych, 
kontynuacja budowy ratusza przy 
ul. Piaseczyńskiej, a także remonty 
gminnych placówek oświatowych. 
Gotowy jest projekt budżetu gminy 
Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.  De-
cyzje o jego przyjęciu lub odrzuceniu 
radni miejscy podejmą 16 grudnia.

Zakładane w projekcie budżetu 
dochody gminy w 2016 r. wynio-

są ponad 129 mln zł (bieżące - ok. 
124 mln zł, majątkowe - ok. 5,5 mln 
zł) i będą pochodzić w głównej mie-
rze z: podatków PIT i CIT, subwencji 
ogólnej oraz opłat lokalnych. Przy-
szłoroczne wydatki zaplanowano 
na poziomie 153,2 mln zł (bieżące - 
ok. 112,5 mln zł, majątkowe – ponad 
40,6 mln zł). 

Najwięcej na oświatę
Najwięcej pieniędzy 
jak co roku pochłonie 
oświata. Na utrzyma-
nie szkół, przedszko-
li i innych placówek 
edukacyjnych gmina 
wyda ponad 41 mln 
zł, czyli około 27 proc. 
całego budżetu. Ponad 14 mln zł 
pochłonie transport i łączność. Pod 
tym hasłem kryje się utrzymanie 
dróg, ich remonty, budowy, a także 
utrzymanie lokalnej komunikacji 
(m.in.: dofinansowanie linii ZTM - 
ponad 2,4 mln zł, funkcjonowanie 
Konstancińskiego Roweru Miej-
skiego - 250 tys. zł oraz tzw. „elek” 

- 1,2 mln zł). Rolnictwo i łowiectwo 
dostanie ponad 5,5 mln zł. Ponadto: 
gospodarka mieszkaniowa - ok. 3,5 
mln zł; bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa - ok. 2,8 
mln zł; pomoc społeczna - 9,3 mln 
zł; gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska - ponad 21,5 mln zł, 
a kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego - 4,9 mln 
zł. Na różne rozlicze-
nia finansowe zabez-
pieczono 13,3 mln zł. 

14 mln zł na ratusz
Na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne 
w 2016 r. zostanie przeznaczonych 
ponad 39,3 mln zł. W przyszłym 
roku mają zostać przebudowane 
m.in.: ul. Kolejowa, ul. Wąska, ul. Za-
ułek, ul. Kozia, ul. Niska i ul. Górna. 
W planach jest także modernizacja 
ul. Piotra Skargi oraz ul. Sanecz-

kowej w Konstancinie-
Jeziornie. Gmina chce 
również wybudować 
ciąg pieszo-jezdniowy 
wraz z oświetleniem 
- od ul. Pułaskiego do 
mostu na rzece Jezior-
ce przy C.H. Stara Pa-

piernia. Kontynuowane będą także 
inwestycje wodno-kanalizacyjne. 
Sieci przybędzie m.in.: w Czarno-
wie, sołectwach położonych w po-
łudniowej część gminy Konstancin- 
-Jeziorna, w Borowinie oraz na 
terenie Skolimowa zachodniego, 
co kosztować będzie ponad 8 mln 
zł. Na budowę nowego ratusza przy 

ul. Piaseczyńskiej zarezerwowano  
14 mln zł. Ponadto na liście przy-
szłorocznych zadań inwestycyjnych 
znalazły się m.in.: projekt i wykona-
nie przebudowy gminnego budyn-
ku przy ul. Moniuszki 22B (1,7 mln 
zł), rozbudowa Stacji Uzdatniania 
Wody przy ul. Wareckiej (2 mln zł), 
modernizacja oświetlenia uliczne-

go (ponad 1,5 mln zł), 
termomodernizacja bu-
dynku Zespołu Szkół nr 
2 (650 tys. zł), a także re-
mont remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Cieci-
szewie - 100 tys. zł. 

Deficyt i pożyczki
Projekt budżetu zakłada również 
ok. 23,5 zł deficytu, który zostanie 
pokryty m.in. z zaciągniętych poży-
czek i nadwyżek. Zaplanowano też 
m.in. zaciągnięcie pożyczki w wy-
sokości 5 mln zł na sfinansowanie 
deficytu budżetowego, którego pro-
gnoza na koniec 2016 r. wyniesie 
niespełna 8 mln zł. Projekt uchwały 
budżetowej oraz wieloletniej pro-
gnozy finansowej trafił 12 listopada 
do Biura Rady Miejskiej oraz do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. Gło-
sowanie nad dokumentami zaplano-
wano na grudniowej sesji, która od-
będzie się 16 grudnia o godz.10.00.  

Projekt uchwały budżetowej 
gminy Konstancin-Jeziorna na 
2016 rok oraz wieloletniej pro-

gnozy finansowej na lata  
2016-2020 dostępny jest na:  
bip.konstancinjeziorna.pl. 

129 mln zł 
planowane dochody

153,2 mln zł 

planowane wydatki

Przy Jeziorce będzie bezpieczniej
Mieszkańcy terenów położonych 
wzdłuż Jeziorki mogą odetchnąć 
z ulgą. Ku finałowi zmierza remont 
prawego wału przeciwpowodzio-
wego rzeki. Dzięki temu konstrukcja 
będzie mocniejsza i zabezpieczona 
przed przesiąkaniem.

Inwestycję prowadzi Wojewódz-
ki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie, którego do 
remontu, ze względu na zły stan 
techniczny wału, zobowiązał Ma-
zowiecki Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego. Modernizacja obejmuje 
m.in.  ułożenie przesłony mineral-
nej od strony odwodnej na całej 
długości konstrukcji na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna - od uj-
ścia Jeziorki do ul. Warszawskiej. 
Dodatkowo zostanie wyrównana 
i wzmocniona korona wału służąca 
często mieszkańcom jako ścieżka 
spacerowa. To wszystko ma umoż-
liwić swobodny przepływ wody 
w korycie, a tym samym ograniczyć 
zagrożenie powodziowe na terenie 
gminy. Po zakończeniu prowadzo-

nych prac, WZMiUW planuje remont  
lewego wału. Niestety, konkretna 
data nie  jest jeszcze znana.



Konstancin-Jeziorna solidarny z Francją
Burmistrz Kazimierz Jańczuk oraz 
Rada Miejska Konstancina-Jeziorny 
złożyli kondolencje narodowi fran-
cuskiemu pogrążonemu w żałobie 
po zamachach terrorystycznych, do 
których doszło w samym centrum 
Paryża. 

Konstancin-Jeziorna od przeszło 
23 lat jest partnerem Saint-Ger-

main-en-Laye, miasteczka położo-
nego u bram Paryża. Zamachy ter-
rorystyczne, do których doszło 13 
listopada w stolicy Francji wstrzą-
snęły Europą i światem. Dzień po 
tragedii Kazimierz Jańczuk, bur-
mistrz gminy Konstancin-Jeziorna 
przesłał władzom zaprzyjaźnione-
go miasta, a za ich pośrednictwem 
- wszystkim jego mieszkańcom 
i Francuzom - słowa wsparcia i wy-
razy solidarności. – Żadne słowa nie 
są w stanie wyrazić okrucieństwa 
tego aktu barbarzyństwa – czytamy 
w liście skierowanym do Emmanu-
ela Lamy, burmistrza Saint-Germain

-en-Laye. – Władze Konstancina-Je-
ziorny i wszyscy mieszkańcy łączą 
się z Państwem w żałobie. Myślimy 
o Panu, o Saint-Germain-en-Laye, 
o wszystkich Francuzach. Jesteśmy 
z Wami! 

Solidarność z narodem francuskim 
wyraziła także konstancińska Rada 
Miejska z jej przewodniczącym An-
drzejem Cieślawskim na czele.  
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Samorząd Konstancina-Jeziorny zna-
lazł sposób na dłużników – eksmisja 
z mieszkania za zaległości czynszo-
we oraz  odcięcie wody tym, którzy 
nie płacą faktur za jej dostawę. 

Koniec pobłażania dłużnikom. 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

oraz Wydział Gospodarki Komunal-
nej i Spraw Lokalowych konstan-
cińskiego magistratu z sukcesem 
kontynuują eksmisje z mieszkań 
komunalnych. Do tej pory udało się 
odzyskać 20 lokali. Niestety osoby, 
które w nich mieszkały nie tylko nie 
płaciły czynszu, ale także nie dba-
ły o nieswoje mienie. Koszty jakie 
gmina każdorazowo musi ponieść, 
aby doprowadzić lokal do użytecz-
ności wahają się od 40 do 70 tys. 
zł. Eksmisje komornicze były prze-
prowadzane we współpracy z firmą 
zewnętrzną, która zobowiązana 
była do zapewnienia dłużnikom 
pomieszczeń tymczasowych - żad-
na z eksmitowanych osób z nich 
nie skorzystała. Wyremontowane 
mieszkania są przydzielane rodzi-

nom z prawomocnymi wyrokami 
sądu uprawniającymi do takiego 
lokalu. Ale na baczności muszą się 
mieć także ci, którzy nie płacą ra-
chunków za dostawę wody i odbiór 
ścieków. ZGK chwycił się ostatniej 
możliwości ściągnięcia długów  
– zakręca kurki tym, którzy mają 
największe zaległości. – Jest to naj-
szybsza i najskuteczniejsza metoda 
na odzyskiwanie długów – przy-
znaje Edward Skarżyński, dyrektor 
konstancińskiego zakładu. – Sama 
procedura jest jednak czasochłonna 
i skomplikowana. 
A wszczynana jest w przypadku, gdy 
odbiorca usług nie uiścił należności 
za pełne dwa okresy obrachunko-
we, następujące po dniu otrzyma-
nia upomnienia o zadłużeniu. Jeśli 
rachunek nie zostanie uregulowany, 
zakład powiadamia dłużnika, sa-
nepid oraz burmistrza o zamiarze 
odcięcia dostawy wody. Procedura 
jest finalizowana po upływie 20 dni 
od skutecznego powiadomienia od-
biorcy usług. Całość trwa minimum 
trzy miesiące. – W listopadzie nasz 

dział windykacji  wysłał kolejnych 
kilkanaście powiadomień o zamia-
rze odcięcia dopływu wody – do-
daje Edward Skarżyński. – Zawsze 
mamy nadzieję, że dłużnicy spłacą 
zaległości jeszcze przed ostatecz-
nym upływem wyznaczonego ter-
minu i zastosowanie tak radykal-
nych środków nie będzie konieczne. 
Niestety, zdecydowana większość 
reguluje długi dopiero po odcięciu 
wody, ponoszą przy tym  dodatkowe 
opłaty m.in. za zamknięcie  zasuwy 
domowej na przyłączu wodociągo-
wym. 

Jest bat na dłużników



Kobieta sukcesu
Edyta Markiewicz-Brzozowska, dy-
rektor Konstancińskiego Domu Kul-
tury została jedną z laureatek piątej 
edycji Mazowieckich Kobiet Sukce-
su.  – To dla mnie szczególna i wyjąt-
kowa chwila – podkreśliła szefowa 
konstancińskiej kultury odbierając 
wyróżnienie. 

Jak podkreślają organizatorzy kon-
kursu, wybory „Kobiety Sukcesu” 

są wydarzeniem wpisującym się w  
politykę Unii promowania kobiet 
w życiu publicznym. Światła reflek-
torów podczas gali skierowane są 
na panie, które zazwyczaj wykonują 
swoją niezwykle ważną dla społecz-
ności pracę w cieniu mężczyzn. Tym 
razem to one są bohaterkami pierw-
szego planu. Laureatki piątej edycji 
Mazowieckich Kobiet Sukcesu po-
znaliśmy podczas gali, która 30 li-
stopada odbyła się w sali Centralnej 
Biblioteki Rolniczej na Krakowskim 
Przedmieściu. O tytuł walczyło 18 
kandydatek zgłoszonych przez me-
dia regionalne, organizacje społecz-

ne i samorządy. 
„Złotą dziesiątkę” 
wyłoniła kapitu-
ła konkursowa, 
w skład której 
wchodzili dzien-
nikarze, biznesmeni i politycy, m.in.: 
Maria Koc - senator RP, Ewa Lisow-
ska - wykładowca Szkoły Głównej 
Handlowej, Beata Jakoniuk-Wojcie-
szak - sekretarz programowy TVP 
Info i Ilona Kanclerz - projektantka 
mody. To właśnie oni zadecydowali, 
że Edyta Markiewicz-Brzozowska, 
szefowa KDK zasłużyła, by znaleźć  
się w gronie docenionych i wyróż-
nionych kobiet regionu. – Jest pani 
doskonałym przykładem kobiety 
spełnionej – odnoszącej sukcesy za-
równo jako dyrektor domu kultury, 
ale także na innych płaszczyznach – 
podkreślił Adam Struzik, marszałek 
Mazowsza, który patronował wy-
darzeniu. Ciepłych słów, gratulacji 
i podziękowań tego dnia było znacz-
nie więcej. Popłynęły one z ust m.in. 
Kazimierza Jańczuka - burmistrza 

Konstancina-Jeziorny, Andrzeja 
Cieślawskiego - przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz współpracow-
ników, którzy towarzyszyli Edycie 
Markiewicz-Brzozowskiej podczas 
uroczystości. – Jestem mile zasko-
czona i szczęśliwa. Nie spodziewa-
łam się, że znajdę się w gronie tak 
zacnych, wyjątkowych kobiet Ma-
zowsza – przyznaje dyrektor KDK. 
– Wyróżnienie, które otrzymałam, 
jest również wyróżnieniem dla 
Konstancina-Jeziorny. Nasza praca 
nad „Kalejdoskopem Konstancina” 
– unijnym projektem została do-
strzeżona i to cieszy. Rozwój kultu-
ry idzie w dobrym kierunku, a jest 
to zasługa Konstancińskiego Domu 
Kultury, Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancina-Jeziorny oraz wszyst-
kich mieszkańców.

Święto tych, którzy pomagają
Na co dzień pomagają chorym, sa-
motnym i nieporadnym życiowo. 
Pracownicy socjalni, bo o nich mowa 
20 listopada obchodzili swoje świę-
to.

Spotykają się z biedą, chorobami, 
samotnością, przemocą, a niekie-

dy także agresją. Dzień Pracownika 
Socjalnego jest okazją do podzięko-
wania pracownikom ośrodków po-
mocy społecznej za ich ciężką i czę-
sto niewdzięczną pracę. Nie inaczej 
było w Konstancinie-Jeziornie. 20 
listopada wspólnie z pracownikami 
konstancińskiego OPS świętowali 
burmistrz Kazimierz Jańczuk, jego 
zastępca - Ryszard Machałek, An-
drzej Cieślawski - przewodniczą-
cy Rady Miejskiej, sekretarz Irena 
Krasnopolska, a także Magdalena 
Gołębiowska - kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Zdrowia magi-
stratu. Gospodarzem tego wyjątko-
wego spotkania była  Ewa Michal-
ska, kierownik konstancińskiego 
OPS. – Życzę wszystkim pracowni-

kom wrażliwości na potrzeby in-
nych, wytrwałości w pokonywaniu 
trudności oraz satysfakcji z dobrze 
wypełnionego obowiązku wzglę-
dem drugiego człowieka – podkre-
śliła kierownik ośrodka. Podzięko-
wania za zaangażowanie i pracę, 
w postaci symbolicznej wiązanki 
róż, na ręce Ewy Michalskiej złożył 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. Pa-
miętano też o dyplomach i indywi-
dualnych wyróżnieniach dla najlep-
szych pracowników OPS.

się na święta
Miasto stroi

Konstancin-Jeziorna stroi się na 
święta. Od kilku dni trwa w mie-
ście montaż bożonarodzeniowego 
oświetlenia. 

Świąteczne ozdoby i oświetlenie, 
a będzie ich o 30 proc. więcej niż 

w ubiegłym roku, pojawiły się już na 
przydrożnych latarniach. Będzie też 
wielka choinka, która stanie trady-
cyjnie przed urzędem miasta. Goto-
wa do odpalenia jest już iluminacja 
na ul.: Warszawskiej, Piłsudskiego, 
Wilanowskiej, Długiej, Prusa i Chy-
lickiej. Świąteczne oświetlenie mon-
towane jest też na ul. Nowopiase-
czyńskiej i Bielawskiej (na rondzie).
Miasto tysiącami energooszczęd-
nych światełek rozbłyśnie już 11 
grudnia. Dzięki zastosowanej tech-
nologii ledowej ozdoby zużywają 
wielokrotnie mniej prądu niż trady-
cyjne żarówki. Rozświetlony  Kon-
stancin-Jeziornę będzie można po-
dziwiać do 6 stycznia. 
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów)  
gm. Konstancin-Jeziorna.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm) 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 2013 
r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 101/VII/8/2015 
z dnia 27 maja 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. 
Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2015 
r. do 15 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale 
Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 
do 1530.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 
0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jest 
dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 4 stycznia 2016 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i  Gminy  
Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1700.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 
05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
1 lutego 2016 r.
 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

•	 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

•	 opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 
ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

•	 za pomocą elektroniczej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 
Adres poczty elektronicznej: planowanie@konstancinjeziorna.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. 
    
     Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
       /-/ Kazimierz Jańczuk 

 Konstancin-Jeziorna, dnia 23.11.2015 r. 

Kupisz bilet
i doładujesz telefon 
W Konstancinie-Jeziornie wreszcie 
pojawił się długo wyczekiwany bile-
tomat Zarządu Transportu Miejskie-
go.  

To pierwszy stacjonarny automat 
na terenie miasta. O jego montaż 

konstanciński magistrat starał się 
od lat. W końcu się udało. Urządze-
nie stanęło przed urzędem przy ul. 
Warszawskiej 32 i jest obsługiwane 
przez Mennicę Polską S.A. W bileto-
macie kupimy wszystkie rodzaje bi-
letów kartonikowych oferowanych 
przez ZTM, a płatność za transak-
cję dokonamy zarówno gotówką, 
jak i kartą płatniczą. Dodatkowo za 
pośrednictwem automatu możemy 
doładować telefon komórkowy, ale 
także zakodować kontrakt, ale uwa-
ga - tylko na Warszawskiej Karcie 
Miejskiej. Jak się dowiedzieliśmy, 
na razie nie ma technicznych możli-
wości doładowania Konstancińskiej 
Karty Mieszkańca ze zniżką w tary-
fie „Warszawa Plus”. Niezmiennie 
zrobimy to wyłącznie w autoryzo-
wanych Punktach Obsługi Pasażera 
ZTM. Biletomat przy ul. Warszaw-
skiej czynny jest przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu.

AUTORYZOWANE PUNKTY  
OBSŁUGI PASAŻERÓW ZTM: 
 
nPunkt przy siedzibie ZTM przy  
    ul. Żelaznej 61 w Warszawie  
nPunkt w terminalu Lotniska 
    Chopina  
nPunkty na stacji metra: Imielin, 
    Służew , Centrum, Centrum 2,  
    Świętokrzyska , Ratusz Arsenał, 
    Dworzec Gdański , Plac Wilsona,   
    Marymont,  Młociny , Rondo ONZ, 
    Świętokrzyska II, Stadion  
    Narodowy, Dworzec Wileński 
nPunkt przy Dworcu Wschodnim 
    ul. Lubelska 

Rowery wrócą wiosną
30 listopada dobiegł końca  drugi se-
zon funkcjonowania Konstancińskiego 
Roweru Miejskiego. Z pewnością moż-
na uznać go za bardzo udany.

Rower miejski wystartował na po-
czątku marca. Do dyspozycji miesz-

kańców było 5 stacji po 10 rowerów na 
każdej. Od początku sezonu do końca 
października (w momencie oddania 
gazety do druk nie było jeszcze danych za listopad) jednoślady były wypo-
życzane 46 312 razy. Największą popularnością cieszyły się w miesiącach 
wakacyjnych. Rekord ilości wynajętych rowerów przypadł na lipiec - 7.880 
razy. W czerwcu natomiast  odnotowano największą ilość kradzieży jedno-
śladów – 30. Łącznie od początku sezonu do końca października  skradziono 
łącznie 98 rowerów. W przerwie zimowej rowery zostaną poddane konser-
wacji, a KRM wróci na początku marca przyszłego roku.



/ 7  /

Miliony wracają do gminnej kasy
Prawie osiem milionów złotych wró-
ciło do gminnej kasy z nadpłaconego 
w poprzednich latach podatku VAT. 
Pieniądze udało się odzyskać dzięki 
pracownikom Wydziału Finansowe-
go konstancińskiego magistratu.

Samorząd Konstancina-Jeziorny 
corocznie ponosi znaczne kosz-

ty bieżące i inwestycyjne związane  
z działalnością opodatkowaną. 
Większość tych wydatków prze-
znacza się m.in. na projektowanie, 
budowę oraz remonty sieci wod-
no-kanalizacyjnych. –  Głównie 
w tych właśnie obszarach zdecy-
dowaliśmy się podjąć kroki, aby 
odzyskać naliczony podatek VAT 
– wyjaśnia Dariusz Lipiec, skarb-
nik gminy. Choć nie było to łatwe. 
Dużym problemem w ściągalności 
należnych gminie pieniędzy stano-

wiła dwoistość interpretacji prze-
pisów prawa i wyroków sądów 
związanych z funkcjonowaniem 
w gminie zakładu budżetowego, 
jakim jest Zakład 
Gospodarki Ko-
munalnej, który 
zarządza wybudo-
waną infrastruk-
turą. Niezbędna 
była pomoc ze-
wnętrznej firmy 
doradczej, która 
została zatrudnio-
na przez gminę pod koniec ubie-
głego roku. Udało się jej odzyskać 
1 578 539 zł nadpłaconego podatku 
VAT od inwestycji zrealizowanych  
w 2010 r. Pieniądze wróciły do 
gminnej kasy po przeprowadzonej  
w marcu szczegółowej kontroli skar-
bówki. Następne korekty podatku 

za kolejne lata, niemałym wysiłkiem 
i po godzinach pracy, sporządzili już 
samodzielnie pracownicy Wydzia-
łu Finansowego magistratu. Dzięki 

nim gmina stała się 
bogatsza o zwrócony 
podatek VAT na kwotę 
5 537 954 zł. Od 2015 
r. pracownicy wspo-
mnianego wydziału 
na bieżąco odliczają 
zapłacony podatek. – 
Do tej pory udało się 
odzyskać od urzędu 

skarbowego 818 020 zł – dodaje 
skarbnik. W związku z rozstrzy-
gnięciem Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej w przyszłym 
roku stoi przed gminą nowe, nieła-
twe wyzwanie – centralizacja rozli-
czeń podatku VAT z jednostkami jej 
podległymi.

7 934 513 zł  
tyle nadpłaconego 
podatku odzyskała 

gmina

Znamy wykonawcę remontu budyn-
ku przy ul. Moniuszki 22B w Kon-
stancinie-Jeziornie. W zabytku swoją 
siedzibę będzie miała gminna biblio-
teka.

O kontrakt ubiegało się aż 17 firm. 
Przetarg wygrał Parmar, któ-

ra inwestycję zrealizuje za kwotę 
ponad 1,5 mln zł. Budynek z 1914 
r. przy ul. Moniuszki 22B czeka ka-
pitalny remont.  Zabytek odzyska 
swój dawny blask. Wśród zaplano-
wanych prac jest m.in. rozbiórka 
istniejących przybudówek i przebu-
dowa klatki schodowej prowadzącej 
na poddasze budynku. Ponadto wy-
mieniony zostanie dach oraz strop 
nad parterem, stolarka okienna 
i wszystkie instalacje wewnętrzne. 
Cały obiekt zostanie ocieplony. Na 

nowo zagospodarowany  będzie 
także teren wokół zabytku poprzez 
wycinkę słabych krzewów i przy-
padkowych samosiewów młodych 
drzew. W planach jest zachowane 
starodrzewia i nowe nasadzenia. 
– Formę architektoniczną rozbu-
dowy dostosowano do istniejącego 
budynku, otaczającej go zabudowy 
i krajobrazu – mówi Janusz Koło-
dziejczak, zastępca kierownika 
Wydziału Inwestycji magistratu. – 
Wszystko zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami oraz w uzgodnieniu 
z konserwatorem zabytków.
Zakończenie przebudowy plano-
wane jest na grudzień przyszłego 
roku. Na parterze kamienicy swoją 
siedzibę będzie miała biblioteka pu-
bliczna, która wzbogaci się o nowo-
czesną salę multimedialną.

W zabytku będzie biblioteka  
lokomobilę
Miasto kupiło

Zabytkowa lokomobila, która stała 
w parku przed Pałacem w Oborach 
trafiła w ręce samorządu Konstanci-
na-Jeziorny. 

Gmina zakupiła ją 23 listopada za 
kwotę 9 tys. zł. Teraz lokomobila 

zostanie poddana renowacji, póź-
niej stanie w reprezentatywnym 
miejscu w Konstancinie-Jeziornie. 
Zakup związany był z zamknięciem 
Domu Pracy Twórczej im. Bolesława 
Prusa w Oborach. Zgodnie z decy-
zją  Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie, magnacka 
rezydencja 1 grudnia wróciła do 
spadkobierczyni dawnych właści-
cieli - Teresy Potulickiej-Łatyńskiej. 
W połowie listopada w pałacu odbył 
się pożegnalny piknik.
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 
(Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm) 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 2013 
r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 102/VII/8/2015 
z dnia 27 maja 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 
(Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 
grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie 
w godz. od 900 do 1530.
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 
i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, jest dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 4 stycznia 2016 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i  Gminy Konstancin-
Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1800.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 
05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
1 lutego 2016 r.
 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

•	 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

•	 opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 
ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

•	 za pomocą elektroniczej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 Adres poczty elektronicznej: planowanie@konstancinjeziorna.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. 

    
     Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
       /-/ Kazimierz Jańczuk     

 Konstancin-Jeziorna, dnia 23.11.2015 r. 

Mieszkańcy Parceli-Obór zdecydo-
wali. Koniec z podwójną nazwą ich 
miejscowości. Za zmianą opowie-
działo się 148 osób. 

Podwójna nazwa wsi Parcela-Obo-
ry widniej obecnie w systemie 

identyfikatorów i nazw miejsco-
wości prowadzonym przez Główny 
Urząd Statystyczny. Z kolei w statu-
cie gminy Konstancin-Jeziorna oraz 
we wszystkich dokumentach wyda-
wanych przez magistrat od dobrych 
kilkunastu lat funkcjonuje już tylko 
- Parcela. Konstanciński urząd po-
stanowił zrobić z tym porządek. Po-
parli go radni, którzy we wrześniu 
podjęli uchwałę o przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych w tej spra-

wie. Swoją opinię mieszkańcy mogli 
wyrazić poprzez ankietę. Ratusz 
rozesłał ich 329 sztuk, z czego do 
urzędu wróciło 157. Znaczna więk-
szość mieszkańców – 
148 - opowiedziała się za 
zmianą  nazwy i wykre-
ślenie z niej Obór. Prze-
ciwnych było 7 osób, 
a zdania w tej sprawie 
nie miało dwóch miesz-
kańców. Wyniki trwających ponad 
miesiąc konsultacji zostały zapre-
zentowane 25 listopada. Zaintere-
sowanie nimi było jednak znikome. 
Oprócz Kazimierza Jańczuk – bur-
mistrza, Andrzeja Cieślawskiego – 
przewodniczącego Rady Miejskiej, 
radnej Katarzyny Jacyny i sołtysa 

Roberta Bryzka w spotkaniu uczest-
niczyły tylko dwie osoby. Kolejnym 
krokiem będzie podjęcie przez radę 
uchwały w sprawie wyniku konsul-

tacji. – Musimy też 
uzyskać zgody i opi-
nie od odpowiednich 
organów, m.in. sta-
rostwa  – wyjaśnia 
Piotr Bartoszewski, 
kierownik Wydzia-

łu Gospodarki Nieruchomościami 
UMiG. – Za pośrednictwem wojewo-
dy zostanie złożony wniosek odno-
śnie zmiany nazwy miejscowości do 
ministra administracji i cyfryzacji. 
Mamy nadzieję, że zostanie on roz-
patrzony pozytywnie.
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tyle osób było  
za zmianą nazwy
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Mieszkańcy Parceli nie chcieli Obór

Nowy nabytek
straży miejskiej 
Straż Miejska w Konstancinie-Jezior-
nie wzbogaciła się o nowy samochód 
służbowy. Wysłużonego  peugeota 
zastąpił nowoczesny fiat doblo. 

Sukcesywna wymiana floty kon-
stancińskiej straży miejskiej jest 

koniecznością. Peugeot, którym 
obecnie jeżdżą strażnicy na liczniku 
ma już ponad 350 tys. kilometrów, 
a liczne awarie dodatkowo podno-
siły koszty jego eksploatacji. Samo-
rząd Konstancina-Jeziorny na zakup 
nowego auta przeznaczył 95,6 tys. 
zł. Fiat doblo obecnie przygotowy-
wany jest do służby, którą rozpocz-
nie z końcem grudnia. Typ nadwozia 
nowego radiowozu to kombi. Pod 
maską drzemie silnik o mocy 95 
KM.  – Jest to najnowszej generacji 
van, dostosowany do potrzeb służ-
by patrolowo-konwojowej – mówi 
Sylwester Ropielewski, zastępca ko-
mendanta SM. – Dostateczny stan-
dard wyposażenia pozwoli na pracę 
w każdych warunkach. Nowy naby-
tek mundurowych będzie pomagał 
w ich codziennych czynnościach, 
takich jak np. konwojowanie doku-
mentów i przewóz osób na potrzeby 
funkcjonowania urzędu, a także za-
bezpieczania imprez plenerowych. 
Auto jest w pełni przystosowa-
ne do przewozu osób tym-
czasowo zatrzymanych.  



Sala gimnastyczna  
na gwiazdkę
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Opaczy mogą już do woli sza-
leć w nowej sali gimnastycznej. Taką 
niespodziankę, tuż przed gwiazdką, 
sprawił im samorząd Konstanci-
na-Jeziorny. Symboliczne otwarcie 
obiektu zaplanowano na 11 grudnia.   

Budynek szkoły w Opaczy prze-
szedł kompleksową metamor-

fozę w 2012 roku. Zyskał nie tylko 
piękną elewację, ale także zupełnie 
nowe wnętrza. Wyremontowane 
zostały m.in. wszystkie sale lek-
cyjne, zamontowano 
windę dla osób niepeł-
nosprawnych oraz po-
wstały nowe pomiesz-
czenia dydaktyczne. Do 
szczęścia brakowało 

tylko sali gimnastycz-
nej. Podczas otwarcia 
placówki Kazimierz Jań-
czuk, burmistrz gminy  
obiecał jej budowę. Słowa dotrzy-
mał. Uczniowie od 9 listopada mogą 
już korzystać z długo wyczekiwane-
go obiektu. Jego budowa trwała po-
nad rok. Umowa z wykonawcą, Spół-
dzielnią Rzemieślniczą „Budow-
lana” z Radomia, gmina podpisała 
w maju 2014 r. Prace zakończyły się 
na początku listopada. Uczniowie 
mają do dyspozycji salę gimnastycz-

ną o pow. ponad 487 
mkw.  i boisko o wy-
miarach 14 x 26 m. 
Obiekt wyposażony 
jest w mobilną te-
leskopową widow-

nię na ok. 60 osób, a także mobilną 
kurtynę, dzięki której będzie można 
przedzielić salę na dwie części tre-
ningowe. W budynku są także: pokój 
dla nauczycieli wychowania fizycz-
nego, magazyn sprzętu sportowego 
i szatnie, a na piętrze - dwie nowe 
sale dydaktyczne. Całość dostoso-
wana jest do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Inwestycja kosztowała 
ponad 2,4 mln zł, z czego 600 tys. zł 
stanowi dotacja z Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej przyznana przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

2,4 mln zł 
 

tyle kosztowała sala 
w Opaczy  

Urzecze wciąż jest na fali popularno-
ści. Swoją działalność w gminie Kon-
stancin-Jeziorna rozpoczęło stowa-
rzyszenie przyjaciół tej wyjątkowej 
nadwiślańskiej krainy. 

Urzecze to piękna nadwiślańska 
kraina, która w ostatnim czasie 

przeżywa odrodzenie zdobywając 
kolejne serca miłośników kultury lu-
dowej. W gminie Konstancin-Jezior-
na powstało pierwsze stowarzysze-
nie, która skupia w swoich szere-
gach miłośników tej nadwiślańskiej 
krainy.  Jak podkreślają jej człon-
kowie, głównymi celami założonej 
organizacji są: ocalenie od zapo-
mnienia bogatego niegdyś w trady-

cję regionu, pobudzanie społeczno-
gospodarczej aktywności lokalnej 
społeczności, aktywizacja zawodo-
wa i ograniczanie skutków bezrobo-
cia oraz wykluczenia społecznego, 
a także rozwój terenów wiejskich 
i działania na rzecz ochrony środo-
wiska. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Krainy Urzecza swoje zadania bę-
dzie realizowało przy współpracy 
władzami gminy, a w szczególno-
ści, z burmistrzem Kazimierzem 
Jańczukiem oraz Radą Miejską Kon-
stancin-Jeziorna. W skład zarządu 
stowarzyszenia wchodzą: Mirosław 
Kosiorek – prezes oraz członkowie 
Leon Wojciechowski i Jacek Nosal.
Więcej na: www.krainaurzecza.pl. 

Urzeczeni tradycją

15 listopada mieszkanki Opaczy i Czer-
nideł uczestniczyły w warsztatach  
„Być kobietą” prowadzonych przez 
Fundację Terapeuci dla Rodziny.

Panie podczas spotkań dyskuto-
wały o roli kobiety i stereoty-

pach dotyczących płci. Były warsz-
taty autoprezentacji, w tym pokaz 
i nauka profesjonalnego makijażu.  
Zaopatrzone we własne lusterka 
i kosmetyki, uczestniczki uczyły się 
nowych technik i trików w makija-
żu. Warsztaty zostały zorganizowa-
ne w ramach dotacji z budżetu gmi-
ny Konstancin-Jeziorna.

O kobietach  
i dla kobiet
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23  
w Konstancinie-Jeziornie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm) 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 2013 
r poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 61/VII/6/2015 z dnia 
25 marca 2015 r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania 
Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1530.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 
w Konstancinie-Jeziornie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jest dostępny na stronie 
internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i  Gminy Konstancin-
Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1700.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 
05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
1 lutego 2016 r.
 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

•	 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

•	 opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 
ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

•	 za pomocą elektroniczej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 
Adres poczty elektronicznej: planowanie@konstancinjeziorna.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. 
    
     

 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
       /-/ Kazimierz Jańczuk 
    

 Konstancin-Jeziorna, dnia 23.11.2015 r. 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hugonówki” 

w Konstancinie-Jeziornie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 
oraz art. 39 ust. 1 w związku z 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
Konstancin-Jeziorna uchwały nr 175/
VII/14/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 
„Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie.
Sporządzanym planem objęto obszar 
przedstawiony na załączniku graficznym Nr 1 do 

ww. uchwały, oznaczony poniżej na fragmencie 
mapy.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się 
zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta i Gminy  Konstancin – Jeziorna 
ul. Mirkowska 39a, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 900 do 1500. Wnioski należy 
składać na piśmie w terminie do dnia 11 stycznia 
2016 r. do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, 
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia 
ww. wniosków jest Burmistrz Gminy 
 Konstancin-Jeziorna.
   
  

 

 
 

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Je-
ziorna ogłasza nabór uzupełniający 
do projektu „Konstancin-Jeziorna - 
Gmina bez wykluczenia cyfrowego”

Do udziału w projekcie zaprasza-
my: ngospodarstwa domowe 

spełniające kryterium dochodo-
we upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu pomo-
cy społecznej lub świadczeń rodzin-
nych, ndzieci i młodzież uczącą się 
z rodzin w trudnej sytuacji mate-
rialnej i społecznej uprawnione do 
uzyskania stypendiów socjalnych, 
nosoby niepełnosprawne ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub orzecze-
niem równoważnym, nrodziny za-
stępcze. 
W ramach projektu gmina oferuje 
nieodpłatnie: komputer z dostępem 
do Internetu. Rekrutacja trwa do 18 
grudnia. Formularze zgłoszeniowe 
do projektu dostępne są w Urzędzie 
Miasta i Gminy Konstancin-Jezior-
na, ul. Warszawska 31, Galeria Lima, 
parter, pok. nr 18 oraz na stronie in-
ternetowej www.konstancinjezior-
na.pl. Wypełnione dokumenty nale-
ży składać w biurze projektu: UMiG 
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszaw-
ska 31 (Galeria Lima) parter - pok. 
nr 18, w godzinach pracy urzędu.

Komputer
czeka
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Zima nas nie zaskoczy - zapewniają 
drogowcy, którzy w pełnej gotowo-
ści czekają na jej nadejście. W pogo-
towiu jest już specjalistyczny sprzęt, 
materiały do utrzymania przejezd-
ności dróg oraz ekipy gotowe do 
działania. 

Chociaż za oknami typowa jesień, 
drogowcy już od 15 listopada 

w pełnej gotowości czekają na na-
dejście zimy. Przez teren gminy Kon-
stancin-Jeziorna przebiegają drogi 
wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
Zgodnie z obowiązującym prawem 
za porządek na nich odpowiadają 
ich zarządcy. Zimowe utrzymanie 
dróg gminnych zostało tradycyjne 
zlecone Zakładowi Gospodarki Ko-
munalnej, który drogi w Konstan-
cinie-Jeziornie oraz w sołectwach 
Borowina i Czarnów odśnieża wła-
snymi sumptem, natomiast te na 
terenach wiejskich - obsługiwane są 
przez podmioty zewnętrzne na pod-
stawie umów zleconych przez ZGK. 
Prace tych podmiotów kontrolowa-
ne są przez zakład, a ich wykonanie 
dodatkowo potwierdza sołtys danej 
wsi. W magazynie Zakładu Gospo-
darki Komunalnej zabezpieczono na 
razie około ok. 100 ton mieszanki 
soli i piasku, ale zasoby te w razie 
potrzeby będą na bieżąco uzupeł-
niane. Do walki ze śniegiem i oblo-
dzeniem w Konstancinie-Jeziornie 
przygotowano też m.in. dwa samo-
chody man oraz sześć dużych cią-
gników z pługami i piaskarkami do 
płużenia oraz posypywania dróg. 
Za porządek na miejskich chodni-
kach odpowiedzialne będą odśnie-
żarki spalinowe oraz cztery mini-
ciągniki z pługami. Do obsługi tego 
sprzętu skierowano 10 kierowców 
oraz 30 pracowników fizycznych, 
zatrudnionych na dwie zmiany. Oso-
bą decydującą o rozpoczęciu akcji 
odśnieżania oraz ją koordynująca 
jest Kierownik Działu Oczyszczania 
i Transportu ZGK (tel. 600 899 492). 
Standard utrzymania dróg zależy od 
tego, czy trasa jest komunikacyjnie 
ważna i jaka ilość pojazdów po niej 
się porusza. W pierwszej kolejności 
odśnieżane i posypywane są drogi, 
po których przebiega komunikacja 
miejska oraz przy, których znajdu-
ją się szkoły, urzędy i inne miejsca 

użyteczności publicznej. W następ-
nej kolejności odśnieżania znajdują 
się drogi utwardzone, a na końcu 
gruntowe. Z kolei za chodniki przed 
posesjami odpowiadają właściciele 
i współwłaściciele nieruchomości. 
To, zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, na 
nich ciąży obowiązek sprzątnięcia 
z chodników błota, śniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeń, a także usu-
nięcia zalegającego na dachu śniegu  
oraz zwisających sopli. 

Warto wiedzieć! 
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich odpowiada za następują-
ce drogi: ciąg ulic Warszawska i Wi-
lanowska, i dalej przez Słomczyn, 
Turowice i Kawęczyn do granicy 
z gminą Góra Kalwaria (droga 724); 
ciąg ulic Pułaskiego, Piaseczyńska, 
Warszawska (pomiędzy rondami), 
Wojska Polskiego dalej przez Hab-
dzin i Opacz do Ciszycy (droga721); 
droga pomiędzy Opaczą a Gassami 
przez Łęg i Czernidła; droga pomię-
dzy Słomczynem (ul. Jabłoniowa) 
a Gassami - przez Cieciszew i Piaski; 
droga pomiędzy Kawęczynem a Dę-
bówką; droga od Kawęczyna w kie-
runku wysypiska w Baniosze.

Zarząd Dróg Powiatowych w Pia-
secznie odpowiada za następujące 
drogi: ciąg ulic - Piłsudskiego, Prusa 
i Długa w Konstancinie-Jeziornie; 
ulica Mirkowska w Konstancinie-
Jeziornie na całej długości; ciąg ulic 
Chylicka w Konstancinie-Jeziornie 
i Gościniec w Czarnowie; ulica Wa-
recka w Konstancinie-Jeziornie, 
ciąg dróg wzdłuż Wisły od Kępy 
Okrzewskiej przez Kępę Oborską, 
Obórki, Ciszycę, Czernidła, Gassy, 
Piaski do Dębówki; ciąg ulic Bie-
lawska w Konstancinie-Jeziornie 
i dalej ullice: Powsińska, Wspól-
na i Okrzewska w Bielawie, przez 
Okrzeszyn do Kępy Oborskiej; ul. 
Wspólna w Bielawie - do m. Obór-
ki, ciąg ulic rozpoczynający się na 
przedłużeniu ulicy Od Lasu w Kon-
stancinie-Jeziornie, przez ul. Lite-
ratów w Oborach i dalej - do połą-
czenia z drogą wojewódzką przed 
Gassami; ciąg ulic Baczyńskiego 
w Parceli - Oborach i ul. Łyczyńska 
w Słomczynie; droga łącząca drogę 
wojewódzką i m. Piaski; ciąg ulic Ja-
błoniowa w Słomczynie, Sarenki 
i Prosta w Kawęczynku.

Drogowcy gotowi na zimę
LP. Nazwa firmy, 

nazwisko Zleceniobiorcy
Zakres prac 
(nazwa sołectw)

Nazwisko sołtysa, lub 
osoby potwierdzającej 
wykonanie prac

1 Wojciech Kiełbiewski, 
Bielawa

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

Iwona Siudzińska

2 Ernest Kryczka,  
Parcela

Kawęczyn, Turowice Mirosław Borowski 

Kawęczynek Zofia Organiściak

Słomczyn Ksawery Gut

3 Usługi Transportowe 
Andrzej Bukat
Łęg  

Ciszyca Iwona Odolińska

Kierszek Jacek Sokołowski

Rozjazd Oborski, łącznik Obórki-Bielawa, Roz-
jazd Oborski

Marek Serowik

4 AUTO SERWIS Piotr Śliwka   
Słomczyn

Parcela Robert Bryzek

Cieciszew Małgorzata Biernacka

Piaski Jacek Kulczyk

Dębówka Grzegorz Rytka

Zespół Szkół Nr 4 Tomasz Kucza

5 Usługi Transportowe 
Andrzej Nowotnik 
Kępa Oborska

Kępa Oborska, Obórki do Ciszycy z pętlą auto-
busową włącznie

 
Marek Serowik

Kępa Okrzewska Renata Dąbrowska

Okrzeszyn Katarzyna Wójcik

6 Usługi Transportowe 
Krzysztof Janusz 
Konstancin-Jeziorna

Gassy Kinga Śliwka

Czernidła Stefan Wiewióra

Łęg Jan Stankiewicz

Habdzin Agata Wilczek

Opacz Małgorzata Osuch

Drogi gminne na terenie sołectw nie ujętych w wykazie (Czarnów, Borowina) oczyszczane są przez ZGK

[WYKAZ FIRM, OSÓB ZATRUDNIONYCH NA ZLECENIE W RAMACH PŁUŻENIA 
DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTW W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016]

/ 11  /



Od 1 stycznia w gminie Konstan-
cin-Jeziorna obowiązywać będzie 
nowy kalendarz odbioru odpadów 
komunalnych dla zabudowy jedno-
rodzinnej. 

Mimo że harmonogram jest 
nowy, częstotliwość odbioru 

odpadów pozostaje bez zmian.
 

Zmieszane i posegregowane
I tak: odpady zmieszane i posegre-
gowane będą wywożone z posesji 
co 2 tygodnie, szkło opakowa-
niowe raz w miesiącu, a gabaryty 
oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny dwa razy w roku. 
Ponadto od 1 kwietnia do 30 listo-
pada, co dwa tygodnie odbierane 
będą odpady zielone. Szczegółowy 
harmonogram dla poszczególnych 
sektorów publikujemy na kolej-
nych stronach. 

Wystaw odpady
Przypominamy, że zgodnie z umo-
wą zawartą z firmą „P.P.H.U Lekaro 

Jolanta Zagórska” 
odpady od miesz-
kańców odbierane 
są w godz. 7.00-
22.00. Pamiętajmy, 
by w wyznaczonym w harmono-
gramie dniu udostępnić je przed 
godziną 7.00. Odpady powinny zo-
stać wystawione przed posesję lub 
udostępnione w otwartej altanie 
śmietnikowej. Uwaga! Odpady na-
leży wystawiać wyłącznie w wy-
znaczonym dniu. 

Reklamacje do urzędu
Reklamacje dotyczące nieodebra-
nia odpadów zgodnie z harmono-
gramem, niepozostawienia wor-
ków na odpady segregowane itp. 
należy zgłaszać, w terminie do 24 
godzin po planowanej dacie odbio-
ru, do Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa - telefonicznie (22-
48-42-593, 22-48-42-512 w godz. 
9.00-16.00), mailowo na adres: 
odpady@konstancinjeziorna.pl lub 
osobiście w pokoju nr 13 w budyn-

ku przy ul. Warszawskiej 31 (Ga-
leria Lima). W reklamacji trzeba 
podać adres nieruchomości, rodzaj 
nieodebranych odpadów oraz tele-
fon kontaktowy. 

Punkt zbiórki odpadów
Mieszkańcy gminny Konstancin- 
-Jeziorna posegregowane odpa-
dy komunalne, odpady zielone, 
gabaryty i elektrośmieci, a także 
odpady remontowo-budowlane 
i niebezpieczne mogą przywieźć 
do Gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
który mieści się przy ulicy Mirkow-
skiej 43C. Jest on czynny w: 

poniedziałki 13.00-19.00 
środy 9.00-14.00 

piątki 13.00-19.00 
soboty 10.00-18.00

Sprawdź kiedy 
odbiorą odpady

Te czworonogi czekają na nowy dom
Samotne, opuszczone, boleśnie doświadczone przez los. Każdy  z nas może od-
mienić ich przyszłość. Zwierzaki ze schroniska czekają na nowy, pełen miłości 
dom. Pamiętajmy jednak, że pies czy kot to nie zabawka, a z adopcją wiąże się 
duża odpowiedzialność. Kontakt w sprawie adopcji: 729 591 159 (8.00-16.00)  
lub 22 726 74 75 (8.00-22.00)

Żunia - domowa, zadbana, „dobrze odżywiona”. Znalezi-
ona 12 listopada w okolicy ul. Głowackiego w Kon-
stancinie-Jeziornie. Kicia nie miała chipa, ani obroży.

 
Kabat - przyjazny, grzeczny psiak, potrafiący ładnie 
chodzić na smyczy. Lubi zabawy i drapanie za uchem. 
Najlepiej będzie się czuł jako jedynak, bo ludzi obdarza 
ogromnym uczuciem i nie lubi się nim dzielić z innymi.  
 
Nara - 2-3 letnia suczka średniej wielkości, bardzo 
posłuszna, pięknie chodzi na smyczy. Lubi towarzystwo 
starszych dzieci, potrafi zachować czystość w domu. Dla 
człowieka zrobi dosłownie wszystko, ale musi go mieć 
na wyłączność.

Dropek - dostojny starszy pies znaleziony 14 lipca w oko-
licy McDonald’sa w Bielawie. Posłuszny i łagodny pies, 
kocha wszystkich i wszystko. Na spacery chodził bez 
smyczy, ale bardzo grzecznie chodzi puszczony luzem.

 
Miluś - dorosły, wielki, piękny kot. Grzeczny, wie do cze-
go służy kuweta, bardzo „przytulaśny” i tolerujący inne 
zwierzęta.

Coraz więcej mieszkańców w gminie 
Konstancin-Jeziorna ma dostęp do 
wody i kanalizacji. Właśnie rozpo-
częła się budowa kolejnych metrów 
sieci w sołectwie Parcela. 

Inwestycję w Parceli za ok. 1,5 mln 
zł realizuje firma „Inwod Roman 

Pacek” z Lubartowa. Prace roz-
poczęły się 2 listopada i obejmują 
n.in. budowę ok. 4,4 m wodociągu 
i ok. 4 m sieć kanalizacji sanitarnej  
w ulicach wewnętrznych położo-
nych pomiędzy: ul. Baczyńskiego, 
ul. Podlaską i ul. Grzybowską. Ca-
łość ma być gotowa do końca sierp-
nia przyszłego roku. Trwa też po-
stępowanie przetargowe, które wy-
łoni wykonawcę sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej w Czarnowie.  
O kontrakt ubiega się aż 26 firm.  

z wodą i kanalizacją
Przybywa wsi
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Adama Asnyka Hetmana Stefana Klonowa Piasta Szkolna
Adama Mickiewicza od  Czarnieckiego Koszaliñska Piotra Skargi Szpitalna

Matejki do Wilanowskiej Ignacego Paderewskiego Koœcielna Poprzeczna, od Œrodkowa
Akacjowa Jagielloñska Kozia Sienkiewicza do Uzdrowiskowa
Antoniego Jana Karola Chodkiewicza Królowej Bony Wilanowskiej Wac³awa G¹siorowskiego
Wierzejewskiego Jana Kochanowskiego Królowej Jadwigi Potulickich Warecka
Augustowska Jana Matejki Królowej Marysieñki Przebieg Warszawska, od 
Boles³awa Chrobrego Jana Sobieskiego Leopolda Staffa Przeskok Piaseczyñskiej do ronda 
Boles³awa Prusa Jasiowa Leszczynowa Przyrzecze Jana Paw³a II
Chylicka Jaœminowa Mieszka I Rycerska Wagrodzka
D¹brówki Jaworowska Miko³aja Kopernika Sanatoryjna Widok
Elbl¹ska Józefa Ignacego Miko³aja Reja Skolimowska Wierzbowa
Elektryczna Kraszewskiego Mostowa S³omczyñska Wilanowska
Gdañska Józefa Pi³sudskiego Nadwodna Stawowa Wiœniowa
Gorzowska, od Przyrzecza Józefa Su³kowskiego Nieca³a Stefana Batorego W³adys³awa Witwickiego

do Pu³askiego Juliana Tuwima Niska Stefana ¯eromskiego Wojewódzka
Górna Karola Szymanowskiego Oborska Stefana ¯ó³kiewskiego Wrzosowa
Graniczna Kasztanowa Od Lasu Strumykowa Zau³ek
Grzybowa Kazimierza Pu³askiego, od    Olsztyñska Suwalska �ródlana

Chylickiej do Elektrycznej IHenryka Sienkiewicza Piaseczyñska Szczeciñska

Ulice nale¿¹ce do sektora:

Sektor 1: kalendarz odbioru odpadów komunalnych 
z zabudowy jednorodzinnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2016 r. 

Odpady komunalne nale¿y wystawiæ przed posesjê lub udostêpniæ w otwartej altanie œmietnikowej w dniu odbioru przed godz. 7.00.           

Firma Lekaro odbiera je w godz. 7.00-22.00. Odpady nale¿y wystawiaæ wy³¹cznie w dniu odbioru.

Reklamacje zwi¹zane z odbiorem odpadów komunalnych nale¿y zg³aszaæ w terminie do 24 godz. po planowanym terminie odbioru do Wydzia³u 
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa: nr telefonu 22-48-42-593, 22-48-42-512 (w godz. 9.00-16.00);  adres e-mail: 
lub osobiœcie w pokoju nr 13 w budynku przy ul.. Warszawskiej 31 (Galeria Lima). W reklamacji proszê podaæ adres nieruchomoœci, rodzaj 
nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.

Godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Mirkowskiej 43C: poniedzia³ki 13.00-19.00; œrody 
9.00-14.00, pi¹tki 13.00-19.00; soboty 10.00-18.00.

odpady@konstancinjeziorna.pl  

Odpady 
zmieszane

Odpady
suche

Szk³o
Odpady 
zielone

Gabaryty
elektroodpady
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Adama Mickiewicza, od Gen. Józefa Bema Krzywa Piaskowa Œniadeckich
Wilanowskiej do Literatów Gorzowska, od Pu³askiego do Kwiatowa Pilska Œwierkowa

Aleja Wojska Polskiego Kabackiej Leœna pl. Zgody Œwietlicowa
Bartosza G³owackiego Górnoœl¹ska Letnia Pocztowa Œwie¿a
Bia³ostocka Grabowa Literatów Podgórska Tadeusza Koœciuszki
Biedronki Grodzka £¹kowa Pogodna Torowa
Bielawska Ja³owcowa £om¿yñska Polna Toruñska
Borowa Jasna Ma³a Po³udniowa Tulipanów
Brzozowa Jesionowa Mariana Jaworskiego Poprzeczna, od Wilanowskiej Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego
Bydgoska Jod³owa Marii Konopnickiej do Literatów Warszawska, do 
Cedrowa Józefa Sowiñskiego Miriama Przesmyckiego Prawdziwka Piaseczyñskiej
Ceglana Józefa Toczyskiego Mirkowska Przejazd W¹ska
Cicha Juliusza S³owackiego Modrzewiowa Przyjacielska Wczasowa
Ciechanowska Kabacka Moniuszki Romualda Traugutta Weso³a
Czereœniowa Kasztelañska Muchomora Rynkowa Wiejska
Czysta Kazimierza Pu³askiego, od Nadbrze¿na Sadowa Wierzbowska
Deotymy Œniadeckich do Chylickiej Naro¿na Saneczkowa Willowa
Dêbowa Kazimierzowska Nowa Siedlecka Witaminowa
D³uga Kolejowa Ogrodowa S³oneczna W³adys³awa Broniewskiego
Dolna Ko³obrzeska Orzechowa S³owicza Wschodnia
Dworska Kornela Makuszyñskiego Ostro³êcka S³upska Zakopane
Fabryczna Kornela Ujejskiego Pañska Sosnowa Zgoda
Fryderyka Chopina KoŸlara Paproci Spokojna Zielna
Garbarska Królewska Parkowa Stanis³awa Moniuszki Zielona

Ulice nale¿¹ce do sektora:

Sektor 2: kalendarz odbioru odpadów komunalnych 
z zabudowy jednorodzinnej z Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r. 

Odpady komunalne nale¿y wystawiæ przed posesjê lub udostêpniæ w otwartej altanie œmietnikowej w dniu odbioru przed godz. 7.00.           

Firma Lekaro odbiera je w godz. 7.00-22.00. Odpady nale¿y wystawiaæ wy³¹cznie w dniu odbioru.

Reklamacje zwi¹zane z odbiorem odpadów komunalnych nale¿y zg³aszaæ w terminie do 24 godz. po planowanym terminie odbioru do Wydzia³u 
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa: nr telefonu 22-48-42-593, 22-48-42-512 (w godz. 9.00-16.00);  adres e-mail: 
lub osobiœcie w pokoju nr 13 w budynku przy ul.. Warszawskiej 31 (Galeria Lima). W reklamacji proszê podaæ adres nieruchomoœci, rodzaj 
nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.

Godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Mirkowskiej 43C: poniedzia³ki 13.00-19.00; œrody 
9.00-14.00, pi¹tki 13.00-19.00; soboty 10.00-18.00.

odpady@konstancinjeziorna.pl  

Odpady 
zmieszane

Odpady
suche

Szk³o
Odpady 
zielone

Gabaryty
elektroodpady
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8

9
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Bielawa
bez nieruchomoœci przy ulicy Mirkowskiej, 
od ulicy Warszawskiej do Bielawskiej

Ciszyca
Czernid³a
Habdzin
Kierszek
Kêpa Oborska
Kêpa Okrzewska
Obórki
Okrzeszyn
Opacz

So³ectwa nale¿¹ce do sektora:

Sektor 3: kalendarz odbioru odpadów komunalnych 
z zabudowy jednorodzinnej z Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r. 

Odpady komunalne nale¿y wystawiæ przed posesjê lub udostêpniæ w otwartej altanie œmietnikowej w dniu odbioru przed godz. 7.00.           

Firma Lekaro odbiera je w godz. 7.00-22.00. Odpady nale¿y wystawiaæ wy³¹cznie w dniu odbioru.

Reklamacje zwi¹zane z odbiorem odpadów komunalnych nale¿y zg³aszaæ w terminie do 24 godz. po planowanym terminie odbioru do Wydzia³u 
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa: nr telefonu 22-48-42-593, 22-48-42-512 (w godz. 9.00-16.00);  adres e-mail: 
lub osobiœcie w pokoju nr 13 w budynku przy ul.. Warszawskiej 31 (Galeria Lima). W reklamacji proszê podaæ adres nieruchomoœci, rodzaj 
nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.

Godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Mirkowskiej 43C: poniedzia³ki 13.00-19.00; œrody 
9.00-14.00, pi¹tki 13.00-19.00; soboty 10.00-18.00.

odpady@konstancinjeziorna.pl  
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zmieszane

Odpady
suche

Szk³o
Odpady 
zielone

Gabaryty
elektroodpady
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Borowina
Cieciszew
Czarnów
Dêbówka
Gassy
Kawêczyn
Kawêczynek
Obory
Parcela-Obory
Piaski
S³omczyn
Turowice

Sektor 4: kalendarz odbioru odpadów komunalnych 
z zabudowy jednorodzinnej z Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r. 

Odpady 
zmieszane

Odpady
suche

Szk³o
Odpady 
zielone

So³ectwa nale¿¹ce do sektora:

Gabaryty
elektroodpady

Odpady komunalne nale¿y wystawiæ przed posesjê lub udostêpniæ w otwartej altanie œmietnikowej w dniu odbioru przed godz. 7.00.           

Firma Lekaro odbiera je w godz. 7.00-22.00. Odpady nale¿y wystawiaæ wy³¹cznie w dniu odbioru.

Reklamacje zwi¹zane z odbiorem odpadów komunalnych nale¿y zg³aszaæ w terminie do 24 godz. po planowanym terminie odbioru do Wydzia³u 
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa: nr telefonu 22-48-42-593, 22-48-42-512 (w godz. 9.00-16.00);  adres e-mail: 
lub osobiœcie w pokoju nr 13 w budynku przy ul.. Warszawskiej 31 (Galeria Lima). W reklamacji proszê podaæ adres nieruchomoœci, rodzaj 
nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.

Godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Mirkowskiej 43C: poniedzia³ki 13.00-19.00; œrody 
9.00-14.00, pi¹tki 13.00-19.00; soboty 10.00-18.00.

odpady@konstancinjeziorna.pl  



24 listopada w Konstancińskim 
Domu Kultury odbyła się gala wień-
cząca projekt “Kalejdoskop Konstan-
cina”.  

Wchodzących do sali widowi-
skowej witał głos Krystyny 

Czubówny, opowiadający o po-
wstaniu Konstancina. W ten sposób 
został zaprezentowany fragment 
wydanego w projekcie audiobooka. 
Po tym krótkim wstępie Edyta Mar-
kiewicz-Brzozowska, dyrektor Kon-
stancińskiego Domu Kultury, przed-
stawiła założenia i osiągnięcia 
projektu, a następnie wręczyła pa-
miątkowe odznaczenia wszystkim 
zaangażowanym w jego realizację: 
przedstawicielom władz, autorom 
tekstów, fotografikom, darczyńcom, 
którzy przekazali swoje zbiory, gra-
fikom, filmowcom, a także pracow-
nikom domu kultury i wydziału pro-
mocji konstancińskiego magistratu. 
Podczas wzruszającej uroczystości 
dyrektor wraz z burmistrzem Kazi-
mierzem Jańczukiem, uhonorowała 
też osoby szczególnie zasłużone dla 

rozwoju kultury w Kon-
stancinie-Jeziornie. Sta-
tuetki przedstawiające 
skrzydła otrzymali: Raj-
mund Berentowicz, Elż-
bieta Biały, Paweł Dzię-
cioł, Czesława Gasik, Ju-
lian Henisz, Józef Hertel, 
Paweł Komosa, prof. Ali-
na Kowalczykowa, Elż-
bieta Rydel-Piskorska, 
Łukasz Maurycy Stana-
szek, Andrzej Szczygiel-
ski, Tadeusz Władysław 
Świątek, Adam Zyszczyk, 
Antoni Śledziewski oraz Towarzy-
stwo Miłośników Piękna i Zabyt-
ków Konstancina. Galę zakończył 
nastrojowy koncert chopinowski w 
wykonaniu koreańskiej pianistki, 
Wonjoo Baek.  
Po występie goście zostali zaprosze-
ni na bankiet, przed którym został 
uroczyście uruchomiony pierwszy 
z zakupionych w projekcie infokio-
sków. Potem, już w mniej formalnej 
atmosferze, były rozmowy, dysku-
sje, gratulacje. Na monitorze stoją-

cym w sali wystawienniczej prezen-
towano projekt systemu identyfika-
cji wizualnej miasta. W sąsiedniej 
sali multimedialnej można było obej-
rzeć wszystkie „kalejdoskopowe” 
publikacje i gadżety. Na pożegnanie 
każdy z gości otrzymał zestaw ksią-
żek wydanych dzięki projektowi. 

Więcej o Kalejdoskopie  
Konstancina na:  

www.visitkonstancin.pl

Kalejdoskop Konstancina

Fotoradar konstancińskiej straży miejskiej sieje postrach 
wśród kierowców. Blisko o połowę, w porównaniu do 
ubiegłego roku, spadła liczba osób, które przekroczyły 
dozwoloną prędkość. 

Kierowcy poruszający się po drogach gminy Konstan-
cin-Jeziorna zdjęli nogę z gazu. Potwierdzają to sta-

tystyki straży miejskiej. W okresie od lipca do połowy 
listopada blisko o połowę (w porównaniu 
do analogicznego okresu w 2014 r.) spadła 
liczba osób, które przekroczyły prędkość 
i zostały przyłapane na tym przez konstan-
ciński fotoradar. Wolniej jeżdżą nie tylko 
miejscowi kierowcy, ale również kierowcy 
aut z rejestracją spoza powiatu piaseczyń-
skiego. – To cieszy – przyznaje Stanisław 
Grudzień, komendant Straży Miejskiej 

w Konstancinie-Jeziornie. – Tym bardziej, że w omawia-
nym okresie liczba naszych kontroli była na takim sa-
mym poziomie, a niekiedy było ich nawet więcej.
Wniosek - jeździmy zdecydowanie wolniej, a więc bez-
pieczniej. – Nasze działania oraz zakupiony przez sa-
morząd gminny fotoradar spełniły swoją rolę – dodaje 
komendant. 

Okres od 1.07 - 15.11 Rok 2014 Rok 2015

Liczba wykonanych zdjęć 275 146

Pojazdy z powiatu piaseczyńskiego 117 56

Pozostałe pojazdy 158 90

Kierowcy zdjęli nogę z gazu

[STATYSTYKI STRAŻY MIEJSKIEJ]



Jeżeli ty lub ktoś z twoich bli-
skich ma problem z agresją, al-
koholem, narkotykami, dopala-
czami lub innymi uzależnieniami 
skorzystaj z bezpłatnej pomocy.  

W Gminnym Punkcie Konsul-
tacyjnym Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Uzależ-
nień, funkcjonującym od listopada 
w nowej lokalizacji przy ul. Mir-
kowskiej 54A lok. 2 w Konstanci-
nie-Jeziornie, można bezpłatnie 
uzyskać porady, wsparcie oraz 
pomoc. Osoby cierpiące  na uza-
leżnienia, w tym także członkowie 
ich rodzin, znajdą tam doświad-
czonych psychologów, psychiatrę 
i wykwalifikowanych terapeutów. 
Przy punkcie od kilku lat prężnie 
działa również Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich Constans 
2010. Jego członkowie spotykają 
się trzy razy w tygodniu (ponie-

działek, środa i piątek) o godz. 
17.00. Ci, których dotyka przemoc 
domowa, często skrywana przed 
innymi, znajdą pomoc w Zespole 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 
przy ul. Rycerskiej 13. Wszyst-
kie porady, konsultacje i spotka-
nia są całkowicie bezpłatne dla 
mieszkańców gminy Konstancin- 
-Jeziorna. 

1. Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie
ul. Rycerska 13
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22-756-34-84, 22-756-34-85  

2. Gminny Punktu Konsulta-
cyjny Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Uzależnień
ul. Mirkowska 54A lok. 2
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 754-35-35 
 
W punkcie dyżury pełnią: 
• Jerzy Rosiński - terapeuta. 
Porady w zakresie problemów 
alkoholowych, grupa wsparcia 
dla osób uzależnionych i współ-
uzależnionych od alkoholu  
- w poniedziałek, środę i piątek 
w godz. 17.00-20.00 
• mgr Agnieszka Solecka - 
psycholog. Porady i konsultacje 
dla ofiar przemocy domowej  
- w środę w godz. 9.00 -11.30 
• mgr Barbara Robaszkiewicz 
- psycholog. Problemy narko-
tykowe, porady, konsultacje, 
pomoc terapeutyczna  
- w czwartek w godz. 17.00-20.00 
• dr n. med. Elżbieta Karina 
Steinbarth-Chmielewska - 
specjalista psychiatra. Porady i 
konsultacje, pomoc terapeutycz-
na - w czwartek w godz. 17.00-
20.00 
• mgr Agnieszka Kempa - ku-
rator zawodowy. Udzielanie po-
rad, w sprawach wymagających 
interwencji zwłaszcza ochrony 
osób nieletnich - w piątek  
w godz. 10.00-13.00  

3. Gminna Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych 
Przewodnicząca - Bożena Pindel-
ska - tel. 22 756-42-78 

Specjaliści czekają z pomocą

[TU ZNAJDZIESZ POMOC]
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22  
z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie – dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-05.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm) 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 2013 
r poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 57/VII/6/2015 z dnia 
25 marca 2015 r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 
w Konstancinie-Jeziornie – dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-05 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A 
w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1530 .
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 
17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie – dla działki o nr ew. 16 z obrębu 
03-05  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jest dostępny na stronie internetowej  
bip.konstancinjeziorna.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016 r. (wtorek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i  Gminy  
Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1600.
 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 
05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
1 lutego 2016 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

•	 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

•	 opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 
ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

•	 za pomocą elektroniczej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Adres poczty elektronicznej: planowanie@konstancinjeziorna.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. 
    
      

 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
       /-/ Kazimierz Jańczuk  
   

 Konstancin-Jeziorna, dnia 23.11.2015 r. 



Nowy rok przyniesie zmiany
Niższy podatek rolny, nowe wzory informacji i deklaracji 
podatkowych oraz decyzje wymiarowe – to tylko niektó-
re ze zmian, jakie czekają mieszkańców gminy Konstan-
cin-Jeziorna od 1 stycznia. 

Nadchodzący 2016 rok przyniesie kilka zmian w po-
datkach lokalnych. Spokojnie. Nie ma powodów do 

obaw. Większość z nich będzie korzystna dla mieszkań-
ców. Oto co nas czeka po 1 stycznia. 

Podatek rolny i leśny
Nowego roku nie muszą obawiać się m.in. rolnicy. O nich 
pomyślała Rada Miejska Konstancina-Jeziorny, która na 
sesji 18 listopada obniżyła cenę skupu żyta z 53,75 zł do 
45 zł za 1 dt. (w tym roku wynosiła ona 50 zł). Stawka 
ta jest podstawą do wyliczenia podatku rolnego w 2016 
r. W przyszłym roku nieco wzrośnie podatek leśny. 
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego obowiązująca stawka wyniesie 42,19 zł od 
jednego hektara lasu. Obecnie jest to 41,55 zł. Podstawę 
opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona 
w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budyn-
ków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy stanowi 
równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną 
wg średniej jego ceny uzyskanej przez nadleśnictwa 
za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy. W tym miejscu należy wspomnieć o jednej 
zmianie - ustawodawca wyeliminował lasy ochronne 
z zakresu niższej stawki podatku. 

Nowe wzory deklaracji
Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe wzory informa-
cji i deklaracji podatkowych dotyczących podatków od 
nieruchomości, rolnego i leśnego, wprowadzone uchwa-
łą Rady Miejskiej z 18 listopada. Zmiana ta z pewnością 
ucieszy mieszkańców, bo od teraz wymienione doku-
menty będzie można złożyć w urzędzie nie ruszając się 
z domu, za pośrednictwem Internetu. Należy jednak 
pamiętać, że taka deklaracja lub informacja podatkowa 
musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowa-
nego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profi-

lem zaufania ePUAP. – Wprowadzenie elektronicznego 
sposobu przekazywania informacji i deklaracji podatko-
wych niesie wymierne korzyści dla podatników – przy-
znaje Agnieszka Sobieraj, kierownik Referatu Podatków 
i Opłat za Odbiór Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna. – Nie musimy drukować 
papierowej wersji dokumentu, nie ponosimy kosztów 
opłat pocztowych. Poza tym możemy złożyć dokumenty 
elektronicznie z dowolnego miejsca w kraju

Podatek od środków transportowych 
W podatku od środków transportowych wprowadzono 
nowy podział autobusów - w zależności od liczby siedze-
nia poza miejscem kierowcy - mniejszej niż 22 miejsca 
lub równej oraz większej niż 22 miejsca (do tej pory było 
30 miejsc).  Od teraz do opodatkowania należy zgłaszać 
większe busy przewożące ludzi, a nie jak dotychczas 
tylko autobusy. Także w tym przypadku wprowadzono 
możliwość przesyłania deklaracji podatkowej za pomo-
cą Internetu

Nowe zasady - decyzje wymiarowe
Od 1 stycznia nie będzie się już określało podatku, a tym 
samym wystawiało decyzji w sytuacji, kiedy wysokość 
zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie 
przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku 
podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obro-
cie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem 
odbiory. Aktualnie jest to 6,10 zł. Ponadto w przypadku, 
gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest 
płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty 
– tj. 15 marca. 
Opłaty z tytułu m.in. podatków lokalnych można wno-
sić bezprowizyjnie tylko w kasie Banku Spółdzielcze-
go przy ul. Warszawskiej 24 w Konstancinie-Jeziornie. 
Punkt czynny jest: pn. od 10.15 do 18.00 oraz wt.-pt. od 
8.15 do 16.00.

[WAŻNE]
Termin płatności I raty podatków - od nieruchomo-

ści, rolnego i leśnego upływa 15 marca 2016 r. 

Straż miejska oczami przedszkolaków
Konstancińscy strażnicy znów odwiedzili najmłodszych mieszkańców gminy. 
Tym razem zawitali do niepublicznego Przedszkola „Blue Bell”. Pytań od ma-
luchów nie było końca. 

Podczas spotkania, które zorganizowano 4 listopada, funkcjonariusze 
Małgorzata Lewandowska, Mariusz Kruk oraz Jacek Goliszewski przybli-

żyli dzieciom pracę strażnika miejskiego. Przedszkolaki z wielkim zaintere-
sowaniem słuchały opowieści o ich codziennej służbie. Mali słuchacze wyka-
zywali się dużą dociekliwością i nie obyło się bez trudnych pytań. Maluchy 
miały również okazję zobaczyć mundur strażnika miejskiego oraz elementy 
jego wyposażenia, w tym kajdanki, które to bardzo zaintrygowały dzieci. 
Na zakończenie spotkania przedszkolaki z „Blue Bell” wręczyły gościom nie-
spodzianki - kolorowe rysunki przedstawiające ich pracę widzianą oczami 
małych artystów.
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Od 28 listopada do 3 grudnia w Kon-
stancinie-Jeziornie gościli uczniowie 
i nauczyciele z miasta partnerskiego 
Saint-Germain-en-Laye. 

26uczniów i 2 opiekunów przy-
leciało do Polski na sześć dni. 

Organizatorzy wymiany – Zespół 
Szkół nr 3 i ZS nr 4 w Słomczynie 
oraz gmina Konstancin-Jeziorna - 

zadbali o bogaty program pobytu. 
Młodzież z Polski i Francji wzięła 
udział  m.in. w warsztatach języko-
wych. Nauczyła się też kroków polo-
neza, polskiego tańca narodowego. 
Nie zabrakło wycieczek, np. do War-
szawy, gdzie uczniowie odwiedzili 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
Polin, Muzeum Powstania War-

szawskiego, a także Centrum Nauki 
Kopernik. Czas wolny spędzali u pol-
skich rodzin. 30 listopada z ucznia-
mi spotkał się burmistrz Kazimierz 
Jańczuk, który wręczył wszyst-
kim upominki. Nie zapomniano 
o wspólnym, pamiątkowym zdjęciu.  
Po serdecznym pożegnaniu, 3 grud-
nia goście wrócili do domów. 

Radość i uśmiech towarzyszyły 
warsztatom w Opaczy, podczas któ-
rych rodzice i dzieci nabywali nowe 
umiejętności m.in. wspólnej zabawy. 

8 listopada mieszkańcy sołectwa 
Opacz uczestniczyli w warszta-

tach prowadzonych przez Fundację 
Terapeuci dla Rodziny. W miejsco-
wym domu ludowym spotkały się 
całe rodziny. Zarówno rodzice, jak 
i dzieci z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczyły w tworzeniu wła-
snych familijnych plakatów. Ponad-
to najmłodsi obejrzeli  okoliczno-
ściowe przedstawienie teatralne. 
Warsztaty zostały zorganizowane 
w ramach dotacji z budżetu gminy 
Konstancin-Jeziorna.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 
w rocznicę śmierci Stefana Żerom-
skiego oddali hołd swojemu patro-
nowi.

Konstancińska „dwójka” w listo-
padzie obchodziła okrągłą 90. 

rocznicę śmierci swojego patrona – 
Stanisława Żeromskiego. Z tej oka-
zji uczniowie i nauczyciele przygo-
towali bardzo bogaty program rocz-
nicowych uroczystości. I tak: klasy 
pierwsze gimnazjum pojechały na 
Kielecczyznę, aby zobaczyć rodzin-
ne strony pisarza,  drugie - spacero-
wały po Konstancinie-Jeziornie śla-

dami Żeromskiego, a trzecie – tra-
dycyjnie odwiedziły grób pisarza na 
cmentarzu ewangelicko-reformo-
wanym na warszawskiej Woli, gdzie 
młodzież złożyła kwiaty i zapaliła 
znicze. Ich młodsi koledzy, z klas 
piątych i szóstych, zmagali się nato-
miast w grze terenowej poświęco-
nej patronowi. Ponadto biblioteka 
przygotowała wystawę książek au-
tora „Przedwiośnia”. – Nie wiem czy 
każdy uczeń wziął sobie do serca 
tę szczególną datę śmierci pisarza, 
ale mam nadzieję, że każdy z nich 
przypomniał sobie jego postać, tak 
ważną dla naszej szkoły – podkreśla 
gimnazjalistka Anna Szczerba. 

Pamiętali o patronie

Gościliśmy
przyjaciół
z Francji

Twórczo 
z rodzinami



Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Je-
ziornie doceniony. Placówka otrzy-
mała Europejską Odznakę Jakości 
za wzorową realizację programu 
„eTwinning”.

Współpracę międzynarodową 
w ramach programu „eTwin-

ning”, działającego pod opieką Ko-
misji Europejskiej i Fundacji Roz-
woju Systemu Edukacji, konstan-
cińska dwójka rozpoczęła ponad 
cztery lata temu. Młodzież wraz 
z kolegami z innych krajów, m.in. 
Niemiec, kształcą umiejętności ję-
zykowe oraz komputerowe (pracu-
ją na specjalnej międzynarodowej 
platformie edukacyjnej, korzystając 
przy tym z nowoczesnych mediów: 
publikują zdjęcia, tworzą interak-

tywne prezentacje, nagrywają fil-
miki). W ramach „eTwining” ucznio-
wie klas 4-6 szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2014/2015 reali-
zowali projekt „Foodtastic”. Jego 
koordynatorką była nauczycielka 
Agnieszka Halicka, z którą współ-
pracowały Katarzyna Furmańska 
i Żaneta Misiak. W ramach „Foodta-
stic” uczestnicy poznawali nawyki 
żywieniowe mieszkańców różnych 
krajów europejskich i odkrywali 
ekscytujący świat gotowania. Za-
angażowanie nauczycieli i uczniów 
zostało docenione. Na początku 
października szkoła otrzymała 
Krajową Odznakę Jakości. Dodatko-
wo - z okazji 10-lecia „eTwinningu” 
Tibor Navracsics - komisarz UE ds. 
edukacji, kultury, młodzieży i spor-

tu przesłał nauczycielkom „dwójki” 
list z podziękowaniem za ich pracę 
w programie.

Dwójka z odznaką

Promocja czytelnictwa, zdrowego 
trybu życia, pedagogiki pamięci i inte-
gracji społecznej. Ostatnie tygodnie 
upłynęły w Zespole Szkół Integracy-
jnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie 
bardzo intensywnie.  

Kto czyta książki - żyje podwój-
nie – powiedział Umberto Eco. 

W myśl tej maksymy ZSI nr 5 oparł 
rozwój czytelnictwa na aktywnej 
i twórczej pracy z tekstem literac-
kim. W klasie I gimnazjum odby-
ła się między innymi inscenizacja 
procesu „Antygony” i lekcja symu-
lacyjna polegająca na wcieleniu się 
uczniów w świat przedstawiony w 
„Akademii Pana Kleksa”. Tego typu 
zajęcia uwrażliwiają na piękno języ-
ka, integrują uczniów i dostarczają 
przeżyć emocjonalnych i estetycz-
nych. Promocja zdrowego trybu 
życia z kolei pozwala kształtować 
właściwe nawyki żywieniowe. Dla-
tego też placówka zorganizowała 
„Tydzień chleba”. Pedagodzy chcie-
li w ten sposób zwrócić uwagę na 
wpływ diety na nasze zdrowie. 
Pedagogika pamięci realizowana 
przez szkołę opiera się natomiast na 
zdobywaniu wiedzy o zbrodniach 
II wojny światowej poprzez kon-
frontację z pomnikami przeszłości 

i autentycznymi doku-
mentami. W ramach 
tego uczniowie klasy 
III gimnazjum odwie-
dzili Państwowe Mu-
zeum na Majdanku. Ta 
trudna lekcja historii 
okazała się być cen-
nym i pouczającym 
doświadczeniem, któ-
re uczniowie wyko-
rzystali również w 
czasie gry dydaktycz-
nej Instytutu Pamięci Narodowej 
„Znaj znak” przybliżającej symbo-
le, daty, sylwetki, miejsca i przed-
mioty istotne dla historii Polski. 
Zwieńczeniem tego projektu będzie 
projekcja filmu pt. „Pilecki” o rotmi-
strzu Witoldzie Pileckim. Integracja 
jest szczególne ważna dla szkolnej 
społeczności „piątki”. W ramach 
projektu fundacji L’Arche „Zmienia-
my świat serce po sercu” odbył się 
spektakl Teatru Lalek z niepełno-
sprawnością dla uczniów oddziału 
przedszkolnego i klas I-III szkoły 
podstawowej. Dzięki niemu  dzieci 
zrozumiały, że inny nie znaczy 
gorszy. Młodzież gimnazjalna 
misję integracji realizowa-
ła w trakcie warsztatów 
psychoedukacyjnych 

w formie Nocnych Maratonów Fil-
mowych. Projekcja filmów skłoniła 
do refleksji nad tym, co jest ważne 
dla każdego człowieka niezależnie 
od historii jego życia oraz trudno-
ści jakie napotyka na swojej drodze.  
W szkole cyklicznie odbywają się 
również spotkania fanów gier plan-
szowych i karcianych. „Integracyj-
na Kostka” jest alternatywą dla dłu-
gich godzin spędzanych przed kom-
puterem. W grudniu w placówce od-
będzie się „Kiermasz świąteczny”, 
w czasie którego przeprowadzona 

zostanie licytacja. Uzyskane w 
ten sposób pieniądze zostaną 

przekazane na rzecz Fun-
dacji Pomóż Dorosnąć. 

Działo się w piątce
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Kalejdoskop Konstancina to pierw-
szy tego typu projekt, który przed-
stawia historię, środowisko i po-
tencjał turystyczny gminy Konstan-
cin-Jeziorna w tak szerokim, kom-
pleksowym ujęciu. Jego celem jest 
promocja dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego oraz podniesienie 
atrakcyjności turystycznej gminy. 

Aby jak najlepiej przedstawić 
wszystkie walory tego regionu, 

w projekcie przygotowano:

Nowe szlaki turystyczne
Ważną częścią projektu Kalejdo-
skop Konstancina było opracowa-
nie nowych szlaków turystycznych. 
Zostały one przygoto-
wane przez autorów 
blisko związanych z 
Konstancinem-Jezior-
ną. Dlatego są czymś 
więcej niż standardo-
wym produktem tu-
rystycznym i często 
wydobywają na świa-
tło dzienne miejsca, 
czy historie, które 
bez nich popadłyby 
w zapomnienie. Już 
wkrótce szlaki zo-
staną wytyczone w 
przestrzeni miejskiej 
i goście oraz mieszkań-
cy Konstancina-Jeziorny będą 
mogli wyruszyć na spacery nowymi 
trasami: Szlakiem spacerów Stefana 
Żeromskiego, Śladami sławnych ro-
dów,  Śladami modernizmu , Artyści 
dawnego Konstancina, Z wizytą na 
Urzeczu, Kapliczki, krzyże i przy-
drożne figury, Z dziejów przemysłu, 
Filmowy Konstancin-Jeziorna, Szlak 
kolejki wilanowskiej, Dla osób, dla 
których chodzenie nie jest mocną 
stroną, Spacer ścieżkami przyrod-
niczymi, Szlak ornitologiczny, Ka-
jakiem po Jeziorce, Z Wisłą za pan 

brat. 

Pierwszy  
przewodnik 

Najważniejszą publi-
kacją projektu Kalej-
doskop Konstancina 
jest przewodnik 
turystyczny.  To 
obszerna, bogato 
ilustrowana po-

zycja, która poza walorami stricte 
turystycznymi, przedstawia bogatą 
historię tych terenów, sięgając aż do 
starożytności. Wiele z pokazywa-
nych zdjęć pochodzi z prywatnych, 
rodzinnych kolekcji, co dodatkowo 
podnosi atrakcyjność przedsta-
wianych zdarzeń. W przewodniku 
znajduje się między innymi obszer-
ny rozdział poświęcony Urzeczu, 
w którym, ten mało znany mikro-
region został dokładnie opisany  
w oparciu o najnowsze badania et-
nograficzne. Są też opisane znane 
konstancińskie rody, których hi-
storie to często gotowy materiał 
na film, czy powieść. Są opowieści 
o słynnych mieszkankach Konstan-

cina, o sławnych ar-
tystach, o literatach 
tworzących właśnie 
tu swoje najlepsze 
dzieła. 
Można śmiało stwier-
dzić, że Kalejdoskop 
Konstancina-Jeziorny 
to nie tylko przewod-
nik, ale też interesu-
jąca książka, w której 
można znaleźć opo-
wieści o niezwykłych 
ludziach i zapomnia-
nych miejscach. 

Mapy turystyczne
Lżejszą i uproszczoną 

wersją przewodnika są specjalnie 
opracowane mapy. Na jednej z nich 
zaznaczono ok. 100 najważniejszych 
zabytków Konstancina-Jeziorny 
oraz okolic. Mapę uzupełniają zdję-
cia i opisy tych budowli. Druga z map 
zawiera szlaki przyrodnicze i rowe-
rowe oraz opis środowiska natural-
nego gminy i sporo pięknych zdjęć. 
Dla większej wygody spacerujących 
przygotowano także mniejsze mapy 
z zaznaczonym przebiegiem i opisa-
mi poszczególnych szlaków. 

Jak wyróżnić miasto  
spośród innych?

Jak sprawić, żeby piękne i fascynu-
jące miasto było przyjazne i łatwe 
do odczytania dla zwiedzających? 
Żeby się je zapamiętywało? Należy 
podkreślić atuty wyróżniające je na 
tle innych, atrakcyjne z punktu wi-
dzenia mieszkańców i turystów. To 
założenie było podstawą do projek-

tu Systemu Identyfikacji Wizualnej, 
który ujednolica komunikację mia-
sta, nadając jej atrakcyjną formę. 
Punktem wyjścia projektu jest nowe 
logo i hasło turystyczne: Konstan-
cin-Jeziorna więcej niż uzdrowisko. 
To ono zdeterminowało specjalny 
kod kolorystyczny i narzuciło formę 
oznaczeń szlaków turystycznych, 
zabytków, ważnych budynków, wy-
gląd tablic informacyjnych, tabli-
czek kierunkowych, szatę graficzną 
materiałów informacyjnych rekla-
mowych i dokumentów. Już wkrótce 
system ten zostanie zastosowany na 
terenie gminy i spacerując po okoli-
cy łatwo zorientujemy się, że oto 
podążamy szlakiem sławnych arty-
stów i właśnie stoimy przed domem 
znanego pisarza. 

Galeria w Parku Zdrojowym
Park Zdrojowy w Konstancinie-Je-
ziornie nie ustępuje warszawskim 
Łazienkom i też ma swoją plenero-
wą galerię.  To ustawiony w pobliżu 
Hugonówki układ 32 tablic, które 
można ustawiać w dowolnych konfi-
guracjach i w dowolnych miejscach. 
Dzięki niemu spacerujący po parku 
mieszkańcy i goście Konstancina 
będą mogli podziwiać dzieła sztuki, 
piękno przyrody czy fotograficzne 
relacje z niezwykłych wydarzeń. 
Obecnie prezentowana jest tu wy-
stawa Detal w architekturze Kon-
stancina-Jeziorny. 

30 mkw. wiedzy
Aż trudno uwierzyć, że w tak małej 
przestrzeni sali muzealnej w Hugo-
nówce powstała tak bogata wystaw 
multimedialna „Dziedzictwo kultu-
rowe i przyrodnicze Konstancina-
Jeziorny”. Wystawa prezentuje dzie-
je Konstancina-Jeziorny od czasów 
najdawniejszych po współczesne 
z uwzględnieniem powstałych tu 
u schyłku XIX w. letnisk - Skolimo-
wa i Konstancina, a także Jeziorny 
i funkcjonującej tam przez 250 lat 

PRZEWODNIK TURYSTYCZNYKonstancina-JeziornyKalejdoskop
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fabryki papieru oraz nadwiślań-
skich wsi wchodzących w skład mi-
kroregionu Urzecze. Na wystawie 
pokazane są archiwalne zdjęcia, 

stare pocztówki, 
unikalne mapy i do-
kumenty, artykuły 
i wycinki prasowe 
a także pamiąt-
kowe przedmioty 
oraz stare mone-
ty. Można również 
obejrzeć krótkie fil-
my o Konstancinie,  
w tym jeden szcze-
gólny - z 1925 r.,  
a za pomocą aplikacji 
multimedialnych za-
poznać się z historią 
zabytkowych willi 

i rodów, które je niegdyś zamieszki-
wały. Można także posłuchać głosu 
prof. Mariana Weissa, założyciela 
i długoletniego dyrektora najwięk-
szego w powojennej Polsce cen-
trum rehabilitacji w Konstancinie. 
Osobna część wystawy poświęcona 
jest dziedzictwu przyrodniczemu 

Konstancina-Jeziorny, jego 
bogatej faunie i florze oraz 
istniejącym na jego tere-
nie obszarom chronionym 
i rezerwatom przyrody.

Artyści dawnego  
Konstancina

Artyści dawnego Kon-
stancina to kolejna pu-
blikacja w projekcie 
Kalejdoskop Konstanci-
na. Książka autorstwa 
Hanny Kaniastej przed-

stawia sylwetki 20 nieżyjących ar-
tystów związanych z Konstancinem 
od początku XX w. Są wśród nich 
malarze tej miary co Józef Pankie-
wicz i Stanisław Lentz, popularni 
niegdyś rzeźbiarze - Józef Gabowicz 
i Aleksander Jackowski, ale tak-
że szereg artystów obecnie zapo-
mnianych, których dorobek często 
uległ rozproszeniu podczas wojny 
m.in. Józef Czajkowski, Stanisław 
Ejsmond, Zdzisław Jasiński i Alek-
sander Mann. Opowieść o artystach 
i ich twórczości poprzedzona jest 
krótkim przedstawieniem historii 
Konstancina. W książce omówione 
są również czasy powojenne, dzia-
łalność grupy artystycznej sku-
pionej wokół Krzysztofa Henisza 
i twórczość niezależnych indywi-
dualności artystycznych, takich jak 

Leopold Buczkow-
ski czy Mieczysław 
Woś.

Zaczęło się  
w Jeziornie…  
- o wycinance

Bogato ilustrowa-
na książka autor-
stwa Antoniego 
Śledziewsk iego 
i Anny Demskiej 
przedstawia hi-
storię powstania wycinanki ludo-
wej na Mazowszu i jej związek z ist-
nieniem fabryki papieru w Jeziornie 
a także wpływ wycinanki na współ-
czesne projektowanie w Polsce. 
Książka prezentuje obfity wybór 
wycinanek z Kolekcji Wycinanek 
Antoniego Śledziewskiego, przeka-
zanej w darze Konstancińskiemu 
Domowi Kultury w 2011 r. Czytelny 
układ graficzny pozwala na rozpo-
znanie i umiejscowienie na mapie 
najważniejszych ośrodków wyci-
nankarstwa na Mazowszu i w jego 
najbliższej okolicy oraz zapoznanie 
się z twórczością najwybitniejszych 
artystek ludowych. Tekst Anny 
Demskiej o inspiracjach wycinanką 
we współczesnych pracach młodych 
projektantów pozwala na uświado-
mienie sobie, jak żywą obecnie dzie-
dziną może być wycinanka – jeden 
z najoryginalniejszych przejawów 
polskiej twórczości ludowej. 

Mobilne infokioski
Jednym z założeń projektu Kalejdo-
skop Konstancina było ułatwienie 
dostępu do informacji turystycznej. 
Temu służą między innymi info-
kioski, czyli interaktywne punkty 
informacyjne. Korzystając z info-
kiosku będzie można wejść np. na 
stronę www.visitkonstancin.pl  
i dokładnie zaplanować 
pobyt w Konstancinie- 
-Jeziornie. Korzystanie 
z infokiosku jest bez-
płatne. Popularyzacji 
wiedzy o gminie Kon-
stancin-Jeziorna oraz 
przekazywaniu infor-
macji istotnych dla tu-
rystów służą także: 

Strona www
Strona visitkonstancin.
pl jest atrakcyjna wizu-
alnie i zawiera, czytel-

nie usystematyzowane 
informacje. Znajdziemy 
tu i historię tych tere-
nów, i opis środowiska 
naturalnego. W zakładce 
„Zaplanuj pobyt” można 
znaleźć wszystkie prak-
tyczne informacje, przy-
datne dla wybierających 
się w podróż – gdzie się 
zatrzymać, gdzie dobrze 
zjeść, gdzie szukać roz-
rywki. Jest też zakładka 

„Cztery pory roku”, gdzie są opisa-
ne wydarzenia kulturalne i sporto-
we, w których można uczestniczyć, 
przyjeżdżając do Konstancina-Je-
ziorny wiosną, latem, jesienią czy 
zimą. Strona zachęca do bliższego 
poznania tego, co oferuje nasza gmi-
na.

Aplikacja mobilna
W codziennym biegu, czy w podró-
ży, chętniej niż z komputerów ko-
rzystamy ze smartfonów. Dlatego 
została przygotowana aplikacja na 
urządzenia mobilne, która – podob-
nie jak strona www – daje możli-
wość wcześniejszego zapoznania 
się z ofertą turystyczną i kulturalną 
Konstancina-Jeziorny i zaplanowa-
nia pobytu. 

Audiobook
W samochodzie, autobusie czy po-
ciągu, można skorzystać z audiobo-
oka i wysłuchać najciekawszych hi-
storii związanych z Konstancinem-
Jeziorną. Może to być inspiracja do 
przyjazdu i przekonania się na wła-
sne oczy, jak fascynujące i bogate  
w atrakcje jest to miejsce. 
Audiobook można pobrać ze strony 
www.visitkonstancin.pl
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Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny 
11 listopada świętowali 97. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Mimo nie najlepszej pogody 
frekwencja dopisała. Tłumy do Par-
ku Zdrojowego ściągnęły atrakcje 
przygotowane przez organizato-
rów. Było uroczyście i podniośle, ale 
przede wszystkim radośnie.

11 listopada obchodziliśmy jed-
no z najważniejszych świąt 

narodowych. Parady, biegi i uroczy-
ste apele - tak w całej Polsce świę-
towano 97. rocznicę odzyskania 
niepodległości. Nie inaczej było 
w Konstancinie-Jeziornie. Mieszkań-
cy tłumnie uczestniczyli w gminnych 
uroczystościach. Zainaugurowano 
jest w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, gdzie od-
prawiono nabożeństwo za Ojczyznę. 
Po mszy św. władze gminy złożyły 
kwiaty pod pomnikami - katyńskim 
przy ul. Sienkiewicza oraz poległych 
żołnierzy Samodzielnego Batalionu 
Narodowych Sił Zbrojnych im. bryg. 
Czesława Mączyńskiego przy rondzie 
św. Jana Pawła II w Konstancinie-Je-
ziornie.

Kwiaty i apel poległych
Główna uroczystość odbyła się trady-
cyjnie przed głazem upamiętniającym 
mieszkańców Jeziorny poległych w la-
tach 1918-1921. Tutaj hołd walczącym 
za wolność oddali przedstawiciele 
konstancińskiego samorządu z burmi-
strzem Kazimierzem Jańczukiem i An-
drzejem Cieślawskim - przewodniczą-
cym Rady Miejskiej na czele. Wiązanki 
złożyły także delegacje m.in.: zarządu 
powiatu piaseczyńskiego, gminnego 
koła Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, kół seniora z Kawęczyn-
ka oraz os. Mirków i Grapa, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego oraz konstan-
cińskich szkół. Odczytano również apel 
poległych.

Piknik rodzinny
Po części oficjalnej przyszedł czas na 
sportową rywalizację. Kwadrans po 
dwunastej z parkingu przy konstan-
cińskim magistracie wystartował XXV 

Bieg Niepodległościowy W tym roku 
wzięły w nim udział 274 osoby. Zawo-
dowcy i amatorzy mieli do pokonania 
ponad dwukilometrową trasę biegną-
ca ulicami: Warszawską, Piłsudskie-
go i Sienkiewicza. Tego dnia nie było 
jednak przegranych i każdy uczestnik 
biegu, który dobiegł do Parku Zdrojo-
wego otrzymał koszulkę i pamiątkowy 
medal. Najszybsi dodatkowo puchary. 
Równie emocjonująco było podczas ry-
walizacji najmłodszych mieszkańców 
gminy. O palmę pierwszeństwa ścigało 
się ponad 250 dzieci. Popołudnie upły-
nęło pod znakiem pikniku patriotycz-
nego. W Parku Zdrojowym częstowano 
wojskową grochówką, a pracownicy 
Wydziału Promocji i Współpracy z Or-
ganizacjami Społecznymi konstanciń-
skiego urzędu rozdawali świętującym 
biało-czerwone flagi i wiatraczki. O mu-
zyczną oprawę zadbał zespół “Big Bang 
Rondo Konstancin”. Można także było 
wziąć udział w grze miejskiej pt. „Album 
legionów”. Jej uczestnicy musieli wyka-
zać się nie tylko wiedzą historyczną, ale 
także sprawnością. Największe tłumy 
ściągnął jednak pokaz kawaleryjski 
w wykonaniu  Ochotniczego Szwadronu 
Kawalerii 1. Pułku Szwoleżerów Piłsud-
skiego i Pułku Ułanów Krechowieckich 
im. Mościckiego. Widzowie zobaczyli 
m.in. widowiskowy pokaz musztry ka-
waleryjskiej, a także władania lancą 
i szablą. 
Gminne obchody Święta Niepodległości 
zakończył nostalgiczny koncert pt. ”Tę-
sknota. Nadzieja. Wyzwanie”. Na scenie 
Konstancińskiego Domu Kultury wy-
stąpili znani artyści i muzycy: Joanna 
Kwiatkowska-Zduń, Leszek Zduń, Da-
wid Lubowicz i Tomasz Pawłowski. Sala 
widowiskowa Hugonówki wypełniła się 
przepiękną muzyką wzbogaconą o frag-
menty dzieł Jana Pawła Woronicza, Cy-
priana Kamila Norwida, Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego i Fryderyka 
Chopina. 

Organizatorzy  
Urząd Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, 
Konstanciński Dom Kultu-
ry oraz Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

Radosne obchody 
   Święta Niepodległości 
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Konstancinianin  Rafał Maciaszek 
wrócił  z  trzymiesięcznej wyprawy 
rowerowej po Europie.  Udało mu 
się zrealizować wytyczony cel i w 90 
dni, z 40 kg bagażem umocowanym 
na rowerze, przejechał  12 125 km. 

Dla przypomnienia, Rafał Macia-
szek mieszka w Konstancinie- 

-Jeziornie, jest instruktorem kultu-
rystyki i co najważniejsze zapalony 
pasjonatem dwóch kółek.  Rok temu  
przejechał rowerem polskie wy-
brzeże, ale nigdy wcześniej nie był 
na wyprawie rowerowej za granicą, 
nie miał doświadczenia w jeździe po 
górach i w te wakacje postanowił 
to zmienić.  22-latek podczas swojej 
podróży zwiedził 21 państw. Z sen-
tymentem wspomina swoje przy-
gody: m.in.  Rzym, gdzie zaliczył 
kilka kraks z samochodami, w La 
Specia podczas zjazdu ze wzniesie-
nia odkręciło mu się przednie koło,  
utrzymał  je tylko dzięki hamulcom. 
Z kolei podczas jednego z podjazdów 
w Chorwacji, w podniebienie użądlił 
go owad i mało się nie udusił.   W 36 
godzin pokonał trasę z Walencji do 
Madrytu (432 km) w silnym wietrze 

uniemożliwiającym 
jazdę szybszą niż 
12km/h, nocował 
pod   namiotem na 
szczycie czynnego 
wulkanu -  Wezu-
wiusz. – Zresztą 
większość nocle-
gów z powodu leni-
stwa (rozkładanie 
namiotu) była “pod 
chmurką” – z uśmie-
chem wspomina 
Rafał Maciaszek. 
Wyjazd był rów-
nież nieoficjalnym 
rekordem świata 
pod względem wy-
prawy badawczej zrealizowanej na 
rowerze. – Udało mi się przepro-
wadzić inwentaryzację przyrodni-
czą europejskich wód zasiedlonych 
przez gatunki obce i inwazyjne wy-
branych gatunków - w tym raków, 
ryb i krewetek – wyjaśnia konstan-
cinianin. Pozyskany w ten sposób 
materiał badawczy posłuży do prac 
naukowych w warszawskiej Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.

Wyjazd zakończył się ogniskiem po-
witalnym w sołectwie Parcela z ini-
cjatywy mieszkańców. W trakcie 
spotkania pan Rafał opowiedział 
o swoich doświadczeniach zyska-
nych w trakcie wyprawy. – Całą tą 
wyprawę zadedykowałem rodzi-
com – dodaje na koniec rowerzysta. 

Relację z wyprawy można  
przeczytać na Facebooku: 

 www.fb.com/MSR360. 

Przejechał Europę rowerem

Na ten dzień miłośnicy jazdy na ły-
żwach czekali kilka miesięcy. Do 
konstancińskiego Parku Zdrojowego 
powróciło sztuczne lodowisko. 

Ślizgawka o wymiarach 20 x 30 
metrów ponownie stanęła przy 

amfiteatrze. Obiekt został otwar-
ty w Mikołajki. Tego dnia wszyscy 
mieszkańcy mogli korzystać z niego 
nieodpłatnie. Teraz ślizgawka czyn-
na jest codziennie, także w weeken-
dy, w godz. 10.00 - 22.00. Dorośli za 
jednorazowy wstęp na lodowisko 
zapłacą 5 zł, a uczniowie i studenci 
(po okazaniu legitymacji) - 3 zł. Zor-
ganizowane grupy szkolne mogą ko-
rzystać z obiektu w dni powszednie 
bezpłatnie do godziny 14.00. Dzieci 
i młodzież za zabawę na ślizgaw-
ce nic nie zapłacą także w okresie 
świątecznym (23 i 24 grudnia oraz 
od 28 do 31 grudnia w godz. 10.00 
- 14.00). Tak samo będzie w czasie 
ferii zimowych (od 1 do 14 lutego w 

dni powszednie do godz. 14.00). Na 
miejscu wypożyczymy też łyżwy (7 
zł za godzinę), kask ochronny (3 zł)  
(10 zł). Są też „pingwinki”, czyli cho-
dziki do nauki jazdy  (9 zł za 30 min). 
Każdego dnia, jazdę umilać będzie 
taneczna muzyka. A to wszystko do 
końca lutego. 

Szczegóły na: 
 www.gosir-konstancin.pl

Lodowisko już czynne
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Żeromskiego 15

GRUDZIEń
6 grudnia, godz. 10.00 – Grand Prix Tenisa 

Stołowego, hala GOSiR, dzieci - 5 zł, 
dorosli - 10 zł

19 grudnia, godz. 10.00 – Grand Prix Tenisa 
Stołowego, hala GOSiR, dzieci - 5 zł, 
dorosli - 10 zł

STYCZEń
10 stycznia, godz. 10.00 – WOŚP Turniej 

piłki nożnej dla dzieci, hala GOSiR

16 stycznia, godz. 10.00 Grand Prix 
Badmintona, hala GOSiR,  
dzieci - 5 zł, dorosli - 10 zł

 Będzie się działo
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Konstancin-Jeziorna 10 
stycznia kolejny raz za-
gra z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. 

Wolontariusze już po raz 24. wy-
ruszą w miasto i będą zachę-

cać do wsparcia orkiestry. Cel jest 
jeden - zebrać jak najwięcej pienię-
dzy na zakup sprzętu do oddziałów 
pediatrycznych. Zbliżający się finał 
to również zbiórka na rzecz geria-
trii. Konstanciński finał WOŚP od-
będzie się w Konstancińskim Domu 

Kultury, gdzie zaplanowano  szereg 
atrakcji, w tym m.in. koncert. Tra-
dycyjnie będzie też „światełko do 
nieba”. W ciągu 23 lat WOŚP wsparł 
polską medycynę na sumę blisko 
650 mln zł, z czego ponad 280 tys. 
zł zebrano do tej pory w naszej gmi-
nie. Szczegółowy program imprezy 
zostanie wkrótce opublikowany na 
stronie: konstancinskidomkultury.
pl i na plakatach.

 Będzie się działo

ul. Mostowa 15, Hugonówka

Małgorzata Stegenka – mieszkanka 
Konstancina-Jeziorny, nauczycielka 
angielskiego w ZSI nr 5 wydała wła-
śnie swoją debiutancką książkę.

Małgorzata Stegenka od dawna 
fascynowała się inspirujący-

mi historiami ludzkimi m.in. Nicka 
Vujicica – jednego z największych 
mówców motywacyjnych na świe-
cie,  który mimo że urodził się bez 
rąk i nóg, odniósł olbrzymi sukces 
zawodowy i prywatny.  – Nick ukoń-
czył studia, wystąpił w filmie, na-
pisał kilka książek, prowadzi dwie  
firmy i jest szczęśliwym mężem 
i ojcem - dokonał tego wszystkiego 
pomimo swojej niepełnoprawności 
– wyjaśnia pisarka.
Do pisania namówiła Panią Mał-
gorzatę przyjaciółka: Elżbieta Sie-
mieniuk, która z zainteresowaniem 
wielokrotnie słuchała jej opowieści 
o pasjonujących osobach. – Dzieci 
były za, a mąż gdy wspomniałam 
mu po raz pierwszy o swoim po-
myśle na książkę, patrzył na mnie 
z wielkim niedowierzaniem – do-
daje pani Małgorzata. – Raz nawet 
powiedział, ilustrując to gestami: 
tu mi kaktus wyrośnie jeśli napi-
szesz tę książkę (wskazywał na 
lewą dłoń),  a tu drugi, jeśli ktoś ci to 
wyda (wskazywał na prawą dłoń). 
Dziś przeprasza mnie za te kaktusy 
i jest ze mnie dumny.
Książka powstawała przez trzy lata.  
Rodzina i przyjaciele byli pierwszy-
mi jej recenzentami. Gdy całość była 
już gotowa, rozpoczęły się rozmowy 
z wydawnictwami. Niestety, chociaż 
bardzo zainteresowane, miały one 
odmienne wizje od autorki dotyczą-
ce przekazu. Po wielu miesiącach 

rozmów, autorka osta-
tecznie wydała książkę 
sama. Kolejny, więk-
szy dodruk został 
zrealizowany już 
przy współpracy 
z Wydawnictwem 
A p o s t o l i c u m .
Książka „Na skrzy-
dłach” adresowana 
jest do wszystkich 
czytelników  – To 
opowieść o zwyczaj-
nym człowieku, który 
nie mając rąk i nóg frunie 
przez życie na skrzydłach 
wiary – tłumaczy Pani Małgorzata. 
–   Książka ta podaje receptę na po-
dobne skrzydła dla każdego z nas, 
bez względu na okoliczności w ja-
kich się znajdujemy- stąd jej tytuł – 
objaśnia debiutantka.
W planach pisarki jest wyda-
nie wersji anglojęzycznej książki 
(w momencie wydania gazety do 
druku Nick Vujicic zapoznaje się 
z manuskryptem) oraz zrealizowa-
nie kolejnych pomysłów związa-
nych z osobami od których można 
czerpać inspirację. Książkę można 
nabyć w ponad trzydziestu księgar-
niach online, w większych księgar-
niach stacjonarnych, a w Konstan-
cinie-Jezironie u Pallotynów przy 
ulicy Leśnej i w parafiach. 

Pierwsze 2 osoby, które 14 grud-
nia zgłoszą się z tym wydaniem 

Biuletynu do Wydziału Promocji 
i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi (ul. Warszawska 
23) otrzymają od nas książkę 

z dedykacją autorki.

Spełnione marzenie

GRUDZIEń 
1 grudnia, godz. 19.00 Konstanciński Klub 

Filmowy. KDK Hugonówka, wstęp wolny
2 grudnia, godz. 18.30 Czas dla Nas - Twórcze 

spotkania mieszkańców. 
KDK Hugonówka, wstęp wolny

2 grudnia, godz. 19.00 Klub Fotograficzny F8.
 KDK Hugonówka, wstęp wolny 
3 grudnia, godz. 19.00 Sokrates Cafe - Otwarty 

Klub Dyskusyjny. 
KDK Hugonówka, wstęp wolny

4, 11, 18 grudnia, godz. 18.00 Klub brydżowy.
 KDK Hugonówka, wstęp wolny
4 grudnia, godz. 19.00 Wieczór Filmowy.
 KDK Hugonówka, wstęp wolny
6 grudnia, godz. 11.00 Bajkowa niedziela: 

Tajemnica Świąteczna. 
KDK Hugonówka, wstęp wolny - bezpłatne 
wejściówki do odebrania w KDK

6 grudnia, godz. 14.00 Teatralne Mikołajki. 
 KDK Hugonówka, bilety w cenie 30 zł/os.
6 grudnia, godz. 16.00 Bajkowa niedziela w 

Gassach: Spotkanie z Mikołajem. 
wstęp wolny

8, 22 grudnia, godz. 11.00 Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. 
KDK Hugonówka, uczestnictwo płatne 

8, 12 grudnia, godz. 17.00 Granie bez klikania - 
Klub Gier Planszowych. 
KDK Hugonówka, wstęp wolny

12 grudnia, godz. 15.00 Warsztaty Świąteczne.  
 KDK Hugonówka, wstęp wolny
13 grudnia, godz. 19.00 AB OVO Vipovo 

KDK Hugonówka, wstęp wolny - bezpłatne 
wejściówki do odebrania w KDK

13 grudnia, godz. 10.00 - 18.00 Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Park Zdrojowy, wstęp 
wolny (więcej na str.28)

14 grudnia, godz. 18.00 Warsztaty artystyczne: 
Koralikowe gwiazdki. KDK Hugonówka, 
udział w warsztatach: 20 zł/os.

15 grudnia, godz. 17.00 Klub turystyczno-
krajoznawczy. 
KDK Hugonówka, wstęp wolny

16 grudnia, godz. 18.30 Czas dla Nas. KDK 
Mirków, ul. Jaworskiego 18, wstęp wolny

17 grudnia, godz. 18.00 Dyskusyjny Klub Książki:  
Nie ma ekspresów przy żółtych drogach. 
KDK Hugonówka, wstęp wolny

20 grudnia, godz. 19.00 Podwórkowa Gwiazdka 
(w ramach Czas Dla Nas). KDK Mirków, ul. 
Jaworskiego 18, wstęp wolny    Zagramy z WOŚP

Kiermasz w trójce
17 grudnia o godz.17.00 w Zespole 
Szkół nr 3 odbędzie się kiermasz bo-
żonarodzeniowy. 

W programie imprezy m.in. jasełka 
oraz kiermasz ze stroikami, ozdo-
bami i kartkami oraz kawiarenka,  
w której skosztujemy pysznych ła-
koci. Organizatorzy gwarantują ro-
dzinną, świąteczną atmosferę.
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Do 5 stycznia w Konstancińskim 
Domu Kultury można oglądać wy-
stawę plakatów i afiszów solidarno-
ściowych. 

Wystawę przygotowano z oka-
zji 35. rocznicy powstania 

Solidarności. Jej wernisaż odbył 
się 7 listopada, a otworzył go An-
drzej Cieślawski – przewodniczący 
Rady Miejskiej. To z jego inicjatywy 
w Konstancińskim Domu Kultury 
możemy oglądać ponad 40 plakatów 
z lat 1980-81 przypominających ten 
niezwykły okres. Są one świadec-
twem twórczości towarzyszącej ro-
botniczym protestom, a następnie 
ruchowi społecznego oporu wobec 
władz komunistycznych w okre-
sie stanu wojennego. Na wystawie 
możemy podziwiać prace wyko-
nywane zarówno przez amatorów, 
jak i profesjonalistów - słynnych 
polskich grafików, przedstawicieli 
polskiej szkoły plakatu. Plakaty nie 
tylko upamiętniają heroiczny okres 
powstania 10 milionowego ruchu, 

jakim była Solidarność. Dzisiaj, 
w okresie rozwijającego się terrory-
zmu, przypominają o tym, że trudne 
i konfliktowe sytuacje można roz-
wiązywać wyrzekając się przemocy. 

 
Wystawa czynna jest do  

5 stycznia 2016 r. od wtorku do 
niedzieli w godz. 11.00 - 18.00.  

Wstęp wolny.  

Solidarność na plakatach

Zabrzmią najpiękniejsze  
polskie kolędy

Już 17 stycznia w sali widowiskowej 
Konstancińskiego Domu Kultury za-
brzmią najpiękniejsze polskie kolędy 
w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej.

Wspaniałe, chwytające za ser-
ce aranżacje i orkiestrowe 

brzmienia – to będzie wyjątkowy 
koncert. 17 listopada w Konstanciń-
skim Domu Kultury wystąpi znana 
sopranistka Alicja Węgorzewska. 

Podczas koncertu artystka wykona 
utwory z płyty pt. „Polskie kolędy”. 
Usłyszymy tradycyjne narodowe 
kolędy oraz polskie i międzynaro-
dowe utwory świąteczne. Piosen-
karce na scenie towarzyszyć będą 
Bogdan Kierejsza (skrzypce) i Da-
riusz Świnoga (akordeon). Początek 
o godz. 18.00. Bilety w cenie 40 zł 
do nabycia w kasie KDK oraz na 
stronie kupbilecik.pl.

STYCZEń
5 stycznia, godz. 19.00 Konstanciński Klub 

Filmowy - KDK Hugonówka, wstęp wolny
7 stycznia, godz. 19.00 Sokrates Cafe: Otwarty 

Klub Dyskusyjny. 
KDK Hugonówka, wstęp wolny

8, 15, 22 i 29 stycznia, godz. 18.00 Klub 
brydżowy. KDK Hugonówka, wstęp wolny

8 stycznia, godz. 19.00 Wieczór Filmowy: Jobs, 
reż. J. M. Stern.  
KDK Hugonówka, bilety w cenie 10 zł

9 stycznia, godz. 19.00 Wino porzeczkowe - 
spektakl Ewy Cielesz. KDK Hugonówka, 
bezpłatne wejściówki do odebrania w KDK

10 stycznia 24. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. KDK Hugonówka

12 i 26 stycznia, godz. 11.00 Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.  
KDK Hugonówka, uczestnictwo płatne 

12 i 26 stycznia, godz. 17.00 Granie bez klikania - 
Klub Gier Planszowych.  
KDK Hugonówka, wstęp wolny

13 i 20 stycznia, godz. 18.30 Czas dla Nas - 
Twórcze spotkania mieszkańców.  
KDK Hugonówka. Wstęp wolny.

14 stycznia, godz. 19.00 Klub Podróżnika - 
Alpine wall tour - Trylogia Alpejska.  
KDK Hugonówka, wstęp wolny

16 stycznia, godz. 11.00 Bal dla dzieci “Mój 
ulubiony superbohater”. KDK Hugonówka, 
bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie KDK

16 stycznia, godz. 20.00 Kulturalny karnawał w 
Hugonówce. KDK Hugonówka, bilety 
w cenie 65 zł do nabycia w kasie KDK

17 stycznia, godz. 18.00 Koncert Noworoczny 
– Alicja Węgorzewska. KDK Hugonówka, 
bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie KDK 
oraz na kupbilecik.pl

18 stycznia, godz. 18.00 Warsztaty artystyczne 
- naszyjniki na bal. KDK Hugonówka, udział 
w warsztatach: 20 zł/os.

19, godz. 17.00 Klub turystyczno-krajoznawczy. 
KDK Hugonówka, wstęp wolny

20 stycznia, godz. 17.00 Wirtualne Muzeum 
Konstancina - Potuliccy i Obory.  
KDK Hugonówka, wstęp wolny

21 stycznia, godz. 18.00 Dyskusyjny klub książki. 
KDK Hugonówka. Wstęp wolny.

22 stycznia, godz. 19.00 Wieczór Filmowy: 
Obywatel, reż. Jerzy Stuhr. 
KDK Hugonówka. Bilety w cenie 10 zł

23 stycznia, godz. 15.00 Warsztaty rodzinne 
- Zimowe inspiracje. KDK Hugonówka, 
udział w warsztatach: 20 zł/rodzina

23 stycznia, godz. 19.00 Przedstawienie 
teatralne Nigdy się nie zakocham. KDK 
Hugonówka, bilety w cenie 30 zł do 
nabycia w kasie KDK oraz na kupbilecik.pl

24 stycznia, godz. 16.00 Bajkowa niedziela: 
Trzej Muszkieterowie. KDK Hugonówka, 
bezpłatne wejściówki do odebrania w KDK

25 stycznia, godz. 18.00 Strefa kobiet 
pozytywnie zakręconych.  
KDK Hugonówka, wstęp wolny

30 stycznia, godz. 17.00 Wernisaż wystawy 
Fraktale prof. Jacka Kudrewicza.  
KDK Hugonówka, wystawa czynna do 28 
lutego, wtorek - niedziela w godz. 11.00 - 
20.00, wstęp wolny

31 stycznia, godz. 15.00 Bajkowa niedziela w 
Słomczynie: Jaś i Małgosia.  
Słomczyn, dom ludowy, wstęp wolny



Już po raz czwarty spotkamy się na 
konstancińskim Jarmarku Bożonaro-
dzeniowym. Zapraszamy 13 grudnia 
do Parku Zdrojowego. Będą m.in. 
Mikołaj ze śnieżynkami, animacje 
dla dzieci, konkursy z nagrodami, 
koncert kolęd i świąteczna zagroda 
z żywymi zwierzętami.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Kon-
stancinie-Jeziornie to już tradycja. 

W tym roku spotkamy się po raz 
czwarty. 13 grudnia Park Zdrojowy 
ponownie zmieni się w zimową, ko-
lorową krainę. Organizator - Urząd 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
- zadbał o moc atrakcji. 

Spotkanie z Mikołajem
Na Jarmark Bożonarodzeniowy 
przybędzie Mikołaj. Będzie też praw-

dziwa świąteczna zagroda z żywymi 
zwierzętami, a w niej: owce, kozy al-
pejskie, kuce, lamy, osiołki i alpaki. 
Poza tym na najmłodszych czekają 
m.in. animacje i konkursy z atrak-
cyjnymi nagrodami. Będą zabawy 
i warsztaty artystyczne. Z kolei 
w magiczny świat bajek przeniesie 
nas Michał Malinowski z Muzeum 
Bajek, Baśni i Opowieści. Dzieci 
i młodzież szkolna za darmo będą 
mogli szaleć na lodowisku przy am-
fiteatrze (w godz. 10.00-16.00). To 
jeszcze nie wszystko. 

Kolędy i pastorałki
Nie zabraknie również występów 
artystycznych. Na scenie, która sta-
nie przy głównej alei parkowej wy-
stąpią: uczniowie  z Zespołu Szkół 
nr 2, ZS nr 3 i Szkoły Podstawowej 

w Opaczy, Grupa Musicalowa Tuge-
der, Jarzębina Czerwona, Łurzycanki, 
Przepióreczka, Sonata, Pogodna Je-
sień i Chór Seniora Cantabile. O godz. 
13.30 zapraszamy na koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu znanej i lu-
bianej pogodynki Aleksandry Kostki. 

Stół wigilijny i życzenia
O godz. 14.00 spotkamy się przy 
wspólnym wigilijnym stole, na któ-
rym z pewnością nie zabraknie: pie-
rogów z grzybami i kapustą, bigosu, 
barszczu czerwonego i makowca. Ży-
czenia świąteczne złożą mieszkań-
com m.in. Kazimierz Jańczuk, bur-
mistrz gminy i Andrzej Cieślawski, 
przewodniczący Rady Miejskiej.

Ponad 60 wystawców
Prócz zabawy i koncertów, na Jar-
marku będzie można kompleksowo 
przygotować się do świąt. W parku 
pojawi się mnóstwo stoisk z wyroba-
mi rękodzielniczymi, świątecznymi 
dekoracjami, zabawkami i specja-
łami takimi jak: tradycyjne wędli-
ny, naturalne sery, miody, pachnące 
przypraw, pyszne ciasta, pierniki, 
ekologiczne przetworów i swojski 
chleb. Wystawcy, a będzie ich w tym 
roku ponad 60 z pewnością przygo-
tują pyszne degustacje. Równie duży 
będzie wybór oryginalnych i niepo-
wtarzalnych prezentów. Burmistrz 
Kazimierz Jańczuk zaprasza wszyst-
kich mieszkańców do wspólnego sto-
łu wigilijnego, kolędowania i dziele-
nia się radością tego wy-
jątkowego dnia.

Będzie magicznie i świątecznie
/ 28  /


