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Radni złożyli ślubowanie
1 grudnia nowo wybrani radni
złożyli ślubowanie.
Tego dnia poznaliśmy też
przewodniczącego –został nim
ponownie Andrzej Cieślawski
i wiceprzewodniczących rady,
na których wybrano
Alfredę Konopkę
i Grażynę Chojnowską.

S

esja inaugurująca VII kadencję odbyła się w sali posiedzeń
przy ul. Świetlicowej. Tradycyjnie otworzył ją radny senior –
Andrzej Cieślawski. Nowo wybrani
radni w kolejności alfabetycznej
złożyli ślubowanie i odebrali z rąk
Wojciecha Miętusiewicza, przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej, zaświadczenie o wyborze. Ślubowanie złożyło 20 radnych, nieobecny był Włodzimierz
Wojdak.
Następnie rajcy wybrali przewodniczącego rady. Zgłoszone
zostały dwie kandydatury. Dotychczasowego przewodniczącego
– Andrzeja Cieślawskiego zaproponowała Grażyna Chojnowska.
Argumentowała, że dobrze sprawował tę funkcję w poprzedniej
kadencji. Dał się poznać jako osoba
kompetentna, otwarta na wszelkie
zmiany i innowacje. Z kolei Elżbieta Wiktorowicz optowała za Iwoną Wiercińską. – Mamy w radzie
dużo kobiet i naszym marzeniem
jest, by przewodniczącą była kobieta – powiedziała. – Ponadto
uzyskała wysoki wynik w wyborach. Ostatecznie wygrał Andrzej
Cieślawski, który otrzymał 11 głosów, Iwona Wiercińska miała ich 9.
Z kolei w głosowaniu na wiceprzewodniczących Alfreda Konopka
uzyskała poparcie 15 radnych,
a Grażyna Chojnowska – 18.
Kolejnym punktem obrad było
powołanie komisji rewizyjnej. Głos
zabrała pełniąca funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej w mijającej kadencji Grażyna Żmigrodzka-Konitzer. Ostrzegła, że praca
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w tej komisji jest bardzo trudna,
wymaga dużego zaangażowania
i dyspozycyjności, ale przynosi wiele satysfakcji. Kandydatów do zasiadania w tej komisji nie było wielu.
Udało się jednak powołać pięcioosobowy zespół. W jego skład weszli:
Adam Grzegorzewski, Arkadiusz Zewar, Aneta Słomba, Katarzyna Jacyna i Mariusz Kucicki.

Skład nowej Rady Miejskiej i wyniki głosowania w wyborach samorządowych:

1. Arkadiusz Zewar (KWW Nasza Gmina Nasz Powiat) - 159 głosów
2. Tomasz Nowicki (KW Porozumienia Obywateli Konstancina-Jeziorny) - 225 głosów
3. Aneta Iwona Słomba (KWW Nasza Gmina
- Nasz Powiat) - 139 głosów
4. Robert Jan Baran (KWW Konstancin
Jutra) - 151 osób
5. Adam Józef Grzegorzewski (KWW Konstancin Jutra) - 158 głosów
6. Zenobia Janina Tuszyńska (KWW Nasza
Gmina - Nasz Powiat) - 78 głosów
7. Alfreda Konopka (KWW Nasza Gmina Nasz Powiat) - 216 głosów
8. Jolanta Katarzyna Stradecka (KWW
Konstancin Jutra) - 83 głosy
9. Arkadiusz Głowacki (KW Porozumienia
Obywateli Konstancina-Jeziorny) - 131
głosów
10. Izabela Barbara Skonecka (KWW Konstancin Jutra) - 93 głosy
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11. Andrzej Tadeusz Cieślawski (KWW Konstancin Jutra) - 87 głosów
12. Grażyna Lucyna Chojnowska (KWW
Konstancin Jutra) - 127 głosów
13. Jadwiga Magdziarz (KWW Nasza Gmina Nasz Powiat) - 198 głosów
14. Elżbieta Karolina Wiktorowicz (KWW
Nasze Miasto) - 68 głosów
15. Włodzimierz Andrzej Wojdak (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 159 głosów
16. Iwona Wiercińska (KWW Nasze Miasto)
- 234 głosy
17. Renata Dąbrowska (KWW Konstancin
Jutra) - 123 głosy
18. Agata Anna Wilczek (KWW Nasza Gmina
- Nasz Powiat) - 244 głosy
19. Katarzyna Anna Jacyna (KWW Klub
Rozwoju) - 171 głosów
20. Mariusz Kucicki (KWW Konstancin Jutra)
- 243 głosy
21. Cezary Żegliński (KWW Konstancin Jutra)
- 161 głosów

e-mail redakcji:
promocja@konstancinjeziorna.pl
Druk:
drukowalnia.pl
Nakład: 6 000 egz.

Za treść listów i ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.
Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania niezamówionych materiałów.
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Burmistrz zaprzysiężony
na nową kadencję
Kazimierz Jańczuk rozpoczął drugą
kadencję na stanowisku burmistrza
gminy Konstancin-Jeziorna.
8 grudnia włodarz złożył uroczyste
ślubowanie, obejmując tym samym
urząd na kolejne cztery lata.

P

rzypomnijmy, Kazimierz Jańczuk, startujący z ramienia
KWW „Konstancin Jutra”
pokonał w drugiej turze wyborów
samorządowych Jerzego Wojdaka
(KWW „Przyjazny Samorząd”) zdobywając 4 282 głosy i to on będzie
rządził gminą Konstancin-Jeziorna
przez kolejne cztery lata. 8 grudnia formalności stało się zadość.
Włodarz w obecności rajców złożył
ślubowanie i ponownie został zaprzysiężony na nową kadencję. Nie
zabrakło uścisków dłoni, podziękowań i gratulacji. Podczas poniedziałkowej sesji wybrano również
skład i przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miejskiej
(szczegóły poniżej). Jako, że było to
ostatnie przed Bożym Narodzeniem
spotkanie Andrzej Cieślawski, przewodniczący RM złożył wszystkim
świąteczne życzenia. Kolejną sesję,
tym razem budżetową, zaplanowano na 29 grudnia.

Składy stałych komisji RM:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki
Społecznej: Cezary Żegliński (przewodniczący), Grażyna Chojnowska, Izabela
Skonecka, Jolanta Stradecka, Zenobia
Tuszyńska, Tomasz Nowicki, Iwona
Wiercińska, Elżbieta Wiktorowicz.
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury
i Sportu: Grażyna Chojnowska (prze-

wodnicząca), Robert Baran, Arkadiusz
Głowacki, Katarzyna Jacyna, Izabela
Skonecka, Tomasz Nowicki, Agata Wilczek. Cezary Żegliński.
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych: Jadwiga Magdziarz (przewodnicząca), Renata Dąbrowska, Arkadiusz Zewar, Zenobia Tuszyńska, Cezary Żegliński, Izabela Skonecka, Iwona
Wiercińska, Alfreda Konopka, Elżbieta
Wiktorowicz.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Agata Wilczek (przewodnicząca), Renata Dąbrowska, Robert Baran, Aneta
Słomba, Mariusz Kucicki.
Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych: Jolanta Stradecka (przewodnicząca), Renata Dąbrowska, Arkadiusz
Głowacki, Adam Grzegorzewski, Alfreda Konopka, Mariusz Kucicki, Jadwiga
Magdziarz, Arkadiusz Zewar.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna: Katarzyna Jacyna (przewodnicząca), Adam Grzegorzewski (wiceprzewodniczący), Arkadiusz Zewar,
Aneta Słomba, Mariusz Kucicki.

Będę dążył do umacniania
uzdrowiskowego charakteru
gminy i jej zrównoważonego
rozwoju, a także do podnoszenia standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci
wodno-kanalizacyjnych, dróg, chodników,
oświetlenia i ścieżek rowerowych. W tej
kadencji przyjdzie nam rozwiązać problem
targowiska miejskiego, opracować koncepcję zagospodarowania łąk oborskich
i wskazania terenu pod budowę centrum
sportu i rekreacji. Musimy uchwalić studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego, a także systematycznie
pracować nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dostrzegam też potrzeby seniorów, młodzieży i
kwestię bezpieczeństwa naszych mieszkańców. To tylko kilka ważnych tematów
na rozpoczynającą się kadencję. Oczekiwań
i potrzeb jest więcej, ale jestem przekonany, że dobra, konstruktywna współpraca
z Radą Miejską, stowarzyszeniami i mieszkańcami gminy przyniesie wymierne efekty, czego Państwu i sobie życzę.

Zmiany w powiecie

Gmina Konstancin-Jeziorna
będzie miała czterech
przedstawicieli w Radzie Powiatu
Piaseczyńskiego.

W

wyborach samorządowych
16 listopada mieszkańcy największym zaufaniem obdarzyli:
Sergiusza Muszyńskiego, Marię
Mioduszewską, Ksawerego Guta
i Sebastiana Januszkę.

Z kolei 3 grudnia poznaliśmy
skład zarządu powiatu piaseczyńskiego. Starostą został Wojciech
Ołdakowski (PiS), wicestarostą Arkadiusz Strzyżewski (PO), a członkami zarządu Ksawery Gut (PO)
– kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Spraw Lokalowych
konstancińskiego urzędu, który w
związku z nowymi obowiązkami
rozstał się z ratuszem i Katarzy-

na Paprocka (PiS). Obradom rady
będzie przewodniczył Daniel Putkiewicz (PO), były wiceburmistrz
gminy Piaseczno. Zastępować go
będą Honorata Kalicińska (PiS) - II
wiceburmistrz Piaseczna w minionej kadencji oraz Marcin Albinowski (PiS).
Pełen skład rady
na www.konstancinjeziorna.pl

Najwięcej
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na inwestycje i oświatę
Projekt przyszłorocznego budżetu
gminy Konstancin-Jeziorna jest już
gotowy. 14 listopada został przekazany do Biura Rady Miejskiej oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Z

akładane w projekcie budżetu dochody gminy wyniosą 130.457.370 zł (bieżące – 123.457.370 zł, majątkowe
– 7.000.000 zł). Pochodzić będą
głównie z wpływów m.in. z: PIT,
CIT, podatków i opłat lokalnych,
subwencji ogólnej oraz sprzedaży
gminnych nieruchomości. Przyszłoroczne wydatki zaplanowano
na poziomie 152.399.364 zł (bieżące - 110.533.901 zł, majątkowe 41.865.463 zł), z czego ponad 42,7
mln zł stanowi oświata, a prawie 40
mln zł zostanie przeznaczonych na
inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Na liście przyszłorocznych zadań znalazły się m.in. budowy:

Coraz mniej

azbestu

Prawie 100 ton azbestu zniknie
w najbliższych miesiącach
z gminy Konstancin-Jeziorna.
Za odbiór od mieszkańców
i utylizację demontowanych
pokryć dachowych z eternitu zapłaci
samorząd. Władze gminy podpisały
właśnie umowę
z firmą, która się tym zajmie.

L

ikwidacja rakotwórczego eternitu to efekt realizacji przez
gminę Konstancin-Jeziorna programu – „Bezpieczne usuwanie materiałów budowlanych zawierających
azbest”. Chęć usunięcia eternitu
z dachów swoich domów lub budyn-

wodociągu i kanalizacji w sołectwach położonych w południowej części gminy (8 mln zł), ciągu
ulic Zubrzyckiego i Przesmyckiego wraz z infrastrukturą (3 mln
zł), nowego ratusza (10 mln zł),
sali gimnastycznej w Opaczy (1,8
mln zł) i modernizacja „Tęczowego Przedszkola” w Konstancinie-Jeziornie (1,6 mln zł).
Projekt
zakłada
również
21.941.994 zł deficytu, który zostanie pokryty m.in. z zaciągniętych
pożyczek i nadwyżek. Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2015 roku wyniesie 10.384.929
zł. Projekt uchwały budżetowej na
2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej trafił 14 listopada do
Biura Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Szczegóły projektu budżetu na
www.konstancinjeziorna.pl

ków gospodarczych zadeklarowało
kilkadziesiąt osób.
Ostatecznie samorząd zapłaci za odbiór, transport i utylizację
odpadów niebezpiecznych z 54 gospodarstw. Pozostałe koszty, jak
np. ułożenie nowego dachu, właściciele nieruchomości muszą pokryć
z własnych środków. W najbliższym
czasie z terenu gminy zniknie łącznie ok. 100 ton azbestu. Władze
Konstancina-Jeziorny podpisały już
umowę z firmą, która będzie za to
odpowiedzialna.
W 2011 roku wykonana została kompleksowa inwentaryzacja
budynków zawierających azbest.
Szczególną uwagę zwrócono na
dachy z eternitu, okładziny z azbestem stosowane na elewacjach
oraz instalacje z rurami azbestowymi.
Rozpoznanie ilościowe problemu
było niezbędne do przyjęcia programu usuwania azbestu ze środowiska. Program z powodzeniem realizowany jest od czterech lat. Koszty
wywozu i utylizacji nie obciążają
mieszkańców.

Jest zgoda
na rozbiórkę
Gigantyczne logo jednej
z popularnych restauracji zniknie
z krajobrazu Bielawy w gminie
Konstancin-Jeziorna.

W

iadomość ta z pewnością
ucieszy mieszkańców Bielawy. Górujący nad okolicą pylon
reklamowy jednej z popularnych
restauracji już wkrótce zniknie
z krajobrazu. 17 listopada Starostwo Powiatowe w Piasecznie wydało pozwolenie na jego rozbiórkę.
O usunięcie gigantycznego logo do
właściciela McDonald’s wnioskowali m.in. władze gminy i licznie
protestujący mieszkańcy. W lipcu
urzędnicy konstancińskiego magistratu skierowali w tej sprawie
pismo. Odpowiedź zarządu sieci
była pozytywna. Wydana przez
Starostwo Powiatowe decyzja daje
więc zielone światło dla rozpoczęcia prac rozbiórkowych.

Podsumowanie:
• w roku 2011 zdjęto z dachów, zabezpieczono oraz zutylizowano 180
ton eternitu, koszt operacji – 54,8
tys. zł,
• w roku 2012 zdjęto z dachów, zabezpieczono oraz zutylizowano 130
ton eternitu, koszt operacji – 39,8
tys. zł,
• w roku 2013 zdjęto z dachów, zabezpieczono oraz zutylizowano 125
ton eternitu, koszt operacji – 39,8
tys. zł,
• w roku 2014 zaplanowano zdjęcie
z dachów, zabezpieczenie oraz zutylizowanie 100 ton eternitu, koszt
operacji – 37,8 tys. zł.
Łącznie w ciągu ostatnich 4 lat
zutylizowano 535 ton eternitu za
łączną kwotę 172,3 tys. zł.
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Budowa ratusza
stała się faktem
Długo mieszkańcy gminy czekali
na ten dzień. Po wielu latach starań
o powstanie nowego ratusza pod
koniec listopada ruszyły pierwsze
prace na placu budowy.

O

konieczności budowy ratusza w Konstancinie-Jeziornie
mówiło się od lat. 14 listopada inwestycja stała się faktem. Tego
dnia burmistrz Kazimierz Jańczuk
podpisał umowę z wykonawcą.
Jest nim polsko-hiszpańskie konsorcjum firm: „Coprosa Polska Sp.
z o.o.”, „Construcciones Y Promociones Coprosa S.A.”, „Plesmar Sp.
z o.o.” i „CHM Obras e Infraestructuras S.A.” – Cieszę się, że pokonaliśmy wszystkie przeciwności i
zrealizujemy tę bardzo ważną dla
mieszkańców inwestycję – mówi
burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Konstanciński
Rower Miejski
Za nami pierwszy sezon
Konstancińskiego Roweru
Miejskiego. System okazał się
sukcesem.

P

o przerwie zimowej, w czasie której rowery zostaną poddane konserwacji, system zostanie ponownie
uruchomiony w marcu 2015 roku.
Konstanciński Rower Miejski został wystartował 13 czerwca tego
roku. Do dyspozycji mieszkańców
jest 5 stacji i 55 rowerów. Od czasu
inauguracji, jednoślady KRM były
wypożyczane 6 486 razy, a liczba
zarejestrowanych użytkowników
KRM i mieszkańców Konstancina-Jeziorny, posiadających konta w
warszawskich systemach sięgnęła
1115.
Miesiącem największej aktywności użytkowników w Konstancinie-Jeziornie był lipiec. W tym miesiącu
odnotowano również dzienny rekord wypożyczeń – 19 lipca rowerzyści korzystali z systemu 120 razy.
www.konstancinskirower.pl

Prace ruszyły pod koniec listopada. Pierwszym etapem było ogrodzenie działki, na której stanie nowy
ratusz. W ciągu niespełna dwóch lat
przy ulicy Nowopiaseczyńskiej wyrośnie nowa siedziba władz gminy. –
Zrobimy wszystko, aby nasza współpraca układała się jak najlepiej, a
budowa ratusza przebiegała zgodnie
z harmonogramem – zapewnia Alejandro Urciuolo Muratti, pełnomocnik wykonawcy.
Budynek został zaprojektowany
przez pracownię „Brzozowski Grabowiecki Architekci” z Warszawy.
Będzie miał nowoczesny i elegancki
wygląd. W ratuszu zostanie wyodrębniona m.in. strefa obsługi mieszkańców, znajdzie się w nim też przestronna sala konferencyjna. Koszt
inwestycji to 24.599.235,25 zł.

Seniorzy za pan brat
z komputerem
Seniorzy z gminy Konstancin-Jeziorna wzięli udział w kursie
komputerowym organizowanym
przez bibliotekę publiczną.
Kolejna edycja szkoleń startuje
już 19 stycznia.

N

ajstarsza uczestniczka kursu
miała ponad 80 lat, a najmłodsza – trochę powyżej 50. Do tej pory
większość z nich unikała komputerów jak ognia. Teraz przekonali
się, ile ciekawych informacji można
znaleźć w sieci. Kursanci podzieleni byli na 10 grup początkujących i 2 zaawansowane. Zajęcia odbywały się
raz w tygodniu w Bibliotece
Publicznej w Konstancinie-Jeziornie. – Uczestnicy kursu nauczyli się m.in. podstaw
obsługi komputera, pisania
na klawiaturze oraz korzystania z Internetu i poczty
elektronicznej – wymienia

Karolina Paciorek z konstancińskiej
biblioteki. – Ci bardziej zaawansowani poznali zasady tworzenia
folderów, korzystania z przenośnej
pamięci oraz pobierania programów
i ich instalowania.
To wszystko pod czujnym okiem
pracowników placówki. W bezpłatnych zajęciach wzięło udział łącznie
60 osób. Kolejną edycję kursu komputerowego zaplanowano na początku przyszłego roku.
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Drogowcy gotowi na zimę
Już niedługo zawita do nas zima,
a na drogach zacznie pojawiać się
śnieg. Przygotowaliśmy krótką
informację na temat zimowego
utrzymania dróg gminnych.

P

rzypominamy, że na terenie
gminy Konstancin-Jeziorna
oprócz dróg gminnych znajdują się również drogi powiatowe
i wojewódzkie, za stan których odpowiada ich zarządca. Pamiętajmy
również, że chodniki przed naszą
posesją musimy odśnieżyć we własnym zakresie.
Służby miejskie ogłosiły już pełną
gotowość do walki ze śniegiem. Zakład Gospodarki Komunalnej, który
jest odpowiedzialny za utrzymanie
dróg gminnych, zabezpieczył 10 ton
soli, 60 ton mieszanki solno-piaskowej i ok. 215 ton piasku. Do usuwania
skutków zimy przygotowany jest też
specjalistyczny sprzęt: 2 samochody
ciężarowe, 4 duże ciągniki, 6 małych
ciągników do odśnieżania chodników, odśnieżarki spalinowe i koparka. Akcję zima obsługiwać będzie 10
kierowców i 27 pracowników, którzy
będą pracować na dwie zmiany.
W pierwszej kolejności odśnieżane i posypywane będą drogi, po których przebiega komunikacja miejska
oraz przy których znajdują się szkoły, urzędy i inne miejsca użyteczności publicznej. W następnej kolejności znajdują się drogi utwardzone, a
na końcu gruntowe. Osobą decydu-

Ankieterzy
pytają
mieszkańców

Od kilku tygodni mieszkańców
Konstancina-Jeziorny odwiedzają ankieterzy. Ich wizyta ma
związek z rozpoczęciem prac nad
planem gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki dokumentowi gmina
będzie mogła starać się o pieniądze na realizację zadań związanych z ochroną powietrza.

LP

Nazwa firmy,
nazwisko Zleceniobiorcy

1

Wojciech Kiełbiewski, Biela- Bielawa (ul. Wspólna, Ścienna, Bociania, Zakole, Iwona Siudzińska
wa
Makowa, Olszynki), Bielawa-Zaolzie

2

Ernest Kryczka,
Słomczyn

3

Usługi Transportowe
Andrzej Bukat
Łęg

Zakres prac
(nazwa sołectw)

Nazwisko sołtysa, lub
osoby potwierdzającej
wykonanie prac

Kawęczyn, Turowice

Mirosław Borowski

Kawęczynek

Zofia Organiściak

Słomczyn

Ksawery Gut

Ciszyca

Iwona Odolińska

Kierszek

Jacek Sokołowski

Rozjazd Oborski, łącznik Obórki-Bielawa, Rozjazd Marek Serowik
Oborski
4

5

6

AUTO SERWIS Piotr Śliwka
Słomczyn

Usługi Transportowe
Andrzej Nowotnik
Kępa Oborska

Usługi Transportowe
Krzysztof Janusz
Czernidła

Parcela

Robert Bryzek

Cieciszew

Małgorzata Biernacka

Piaski

Jacek Kulczyk

Dębówka

Grzegorz Rytka

Zespół Szkół Nr 4

Tomasz Kucza

Kępa Oborska, Obórki do Ciszycy z pętlą autobusową włącznie
Piotr Rylski
Kępa Okrzewska

Renata Dąbrowska

Okrzeszyn

Katarzyna Wójcik

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

jącą o rozpoczęciu akcji odśnieżania
oraz koordynującą te prace jest kierownik Działu Oczyszczania i Transportu ZGK.
Drogi gminne znajdujące się na terenie sołectw obsługiwane są przez
podmioty zewnętrzne zatrudnione
przez ZGK. Prace tych podmiotów
kontrolowane są przez zakład, a ich
wykonanie dodatkowo potwierdza
sołtys danej wsi.
Wyjątek stanowi sołectwo Borowina oraz Czarnów, które odśnieżane są przez ZGK.

Przypominamy o obowiązkach
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości,
usuwania śniegu oraz sopli zwisających z dachów i balkonów. Obowiązek ten zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2013 roku poz.
1399 tekst jednolity) spoczywa na
właścicielach i współwłaścicielach
nieruchomości.

Szanowni Mieszkańcy!
Chciałbym poinformować, że dzięki dofinansowaniu w wysokości 85 % z Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet IX, działanie 9.3, Gmina Konstancin-Jeziorna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Jest to dokument strategiczny, wyznaczający działania niezbędne do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany
postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Prace nad Programem przebiegać będą w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje rok bieżący, a w jego zakres wchodzi, przygotowanie bazy danych dotyczących gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz
wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych jak również zużycia energii na obszarze miasta.
Etap drugi obejmuje te same zadania jednak na terenach wiejskich i przeprowadzany będzie w 2015 roku.
Opracowanie i przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie zwiększyć szanse na dofinansowanie ze środków krajowych jak również Unii Europejskiej wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju naszej Gminy.
W najbliższym czasie tj. w listopadzie i grudniu tego roku na terenie miasta pojawią się ankieterzy,
którzy przeprowadzą wśród mieszkańców spis z natury. Ankieta ma na celu dostarczyć niezbędne dane
m.in., na temat zużycia energii elektrycznej, zużycia paliw, źródeł ciepła, emisji, stanu technicznego,
zwłaszcza izolacji termicznej budynków itd. Inwentaryzację przeprowadzać będą Pracownicy firmy Ekolog Sp. z o.o. z Poznania.
Informacje uzyskane z ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby opracowania Programu
a udzielenie odpowiedzi nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążące.
Proszę o życzliwe potraktowanie ankieterów, wszelką możliwą pomoc w zakresie przeprowadzania
ankiety oraz o udzielanie rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na przygotowane pytania, co z pewnością przyczyni się do uzyskania wysokiej jakości opracowywanego dokumentu.
Z podziękowaniem
Kazimierz Jańczuk
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Mikołajki na łyżwach
W mikołajkowe popołudnie,
zgodnie z zapowiedzią, w konstancińskim parku rozbłysły
światła nad właśnie otwartym
lodowiskiem. Były konkursy,
prezenty i fantastyczna zabawa.

Z

mrożona tafla szybko zapełniła się miłośnikami
jazdy na łyżwach. Wśród
nich górował święty Mikołaj
z ogromnym czerwonym workiem
pełnym prezentów. Trzeba było
na nie jednak zapracować. Dzieci
chętnie uczestniczyły w konkursach. Najmłodsi mieli do pokonania krótki odcinek slalomem, musieli też odpowiedzieć na trudne
pytania Mikołaja. Radzili sobie
świetnie. W zamian otrzymywali
drobne upominki. Niektórzy nawet zostali mianowani pomocnikami Mikołaja i dumnie wkładali
mikołajowe, świecące czapki na
głowę. Starsi zmagali się z nieco
trudniejszymi zadaniami, za któ-

re również otrzymywali nagrody. Konstanciński Park Zdrojowy
wypełnił się gwarem i śmiechem.
Inauguracji sezonu łyżwiarskiego
dokonał burmistrz Kazimierz Jańczuk, przecinając girlandę. Tego
dnia amatorzy lodowego szaleństwa mogli pojeździć na łyżwach
za darmo.
Lodowisko przy konstancińskim amfiteatrze będzie czynne
od poniedziałku do piątku w godz.
10.00-21.00 (z możliwością przedłużenia do godz. 22.00), a w weekendy (sobota i niedziela) od godz.
10.00 do godz. 22.00. Dorośli za
godzinną jazdę na lodowisku zapłacą 6 zł, a dzieci i młodzież - 3 zł
(po okazaniu legitymacji szkolnej
lub studenckiej). Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00,
obiekt będzie dostępny bezpłatnie
dla grup szkolnych z terenu gminy
Konstancin-Jeziorna. Zapraszamy.
Więcej zdjęć na
www. konstancinjeziorna.pl

Miasto stroi się
na Święta

Klimat zbliżających się świąt jest już widoczny
w naszym mieście. Na ulicach rozpoczął się
montaż bożonarodzeniowych ozdób.
Obok ratusza stanęła piękna, strzelista,
migocząca światełkami choinka.

Ś

wiąteczna atmosfera, sprzyjająca pogoda oraz
piękna iluminacja zachęcają zarówno mieszkańców, jak i gości Konstancina-Jeziorny do spacerów
ulicami naszego miasta. W tym roku ozdoby pojawią się nie tylko wzdłuż ul. Piłsudskiego. Odświętnie będzie także na ulicy Warszawskiej oraz ulicach:
Wilanowskiej, Nowopiaseczyńskiej, Prusa, Chylickiej i Długiej.
Miasto rozświetli tysiące energooszczędnych świateł
LED. Dzięki tej technologii zakupione przez magistrat dekoracje zużywają wielokrotnie mniej prądu niż tradycyjne żarówki.
Zapraszamy na wieczorny spacer, by chwilę odpocząć
i już dziś poczuć magię zbliżających się świąt.
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Świętowaliśmy

niepodległość
Radośnie i podniośle obchodzono w Konstancinie-Jeziornie
96. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
11 listopada delegacje złożyły
kwiaty w miejscach pamięci,
mieszkańcy pobiegli w hołdzie
walczącym za wolność ojczyzny,
a wszyscy wspólnie bawili się na
pikniku rodzinnym.

O

ficjalne obchody Święta Niepodległości w Konstancinie-Jeziornie rozpoczęły się tradycyjnie od złożenia kwiatów przez
władze miasta pod pomnikami – katyńskim przy ul. Sienkiewicza oraz
poległych żołnierzy Samodzielnego
Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych
AK im. bryg. Czesława Mączyńskiego
przy rondzie św. Jana Pawła II w Konstancinie-Jeziornie.
Główna uroczystość odbyła się
przed głazem upamiętniającym
mieszkańców Jeziorny poległych w latach 1918-1921. Tutaj hołd walczącym
za wolność ojczyzny oddali przedstawiciele konstancińskiego samorządu
z burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem i Andrzejem Cieślawskim – przewodniczącym rady miejskiej na czele. Wiązanki złożyły także delegacje
m.in.: gminnego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych, Klubu
Seniora z Kawęczynka, Koła Seniora nr
24 na os. Grapa, Polskiego Stronnictwa
Ludowego oraz konstancińskich szkół.
Odczytano również apel poległych.
Później przyszedł czas na radosne świętowanie. W samo południe
z parkingu przy konstancińskim magistracie wyruszył bieg niepodległości.
W tym roku wzięło w nim udział prawie

290 osób. Zawodnicy mieli do pokonania ponad dwukilometrową trasę biegnąca ulicami: Warszawską, Piłsudskiego i Sienkiewicza. Najszybszy na mecie
w Parku Zdrojowym był ubiegłoroczny
zwycięzca – Krzysztof Wasiewicz. Spośród pań najlepsza była Tamara Siemieniuk. Tego dnia nie było jednak przegranych i każdy uczestnik biegu otrzymał
pamiątkowy medal.
Nie mniej emocjonująco było podczas
rywalizacji najmłodszych mieszkańców
gminy. Dla nich trasę minibiegu wyznaczono w parkowych alejkach. W kategorii 1-6 lat zwyciężyli Tosia Wierzbicka i Jan Kossowski-Kaziara. Kategoria
7-9 lat należała do Zuzanny Kowalczyk
i Bartłomieja Szewczyka, a w kategorii
10-11 lat na najwyższym stopniu podium stanęli – Kinga Kulczyńska i Adrian Pec.
Świąteczne popołudnie upłynęło pod znakiem pikniku rodzinnego.
W Parku Zdrojowym częstowano grochówką, a pracownicy Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami
Społecznymi konstancińskiego urzędu
rozdawali biało-czerwone flagi i wiatraczki. O muzyczną oprawę zadbał zespół „Big Band Rondo Konstancin”.
Gminne obchody Święta Niepodległości zakończyła msza w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP
w Konstancinie-Jeziornie, po której
z koncertem patriotycznym wystąpił
zespół kameralny Fundacji Artystycznej Concentus Pro Arte.
Organizatorami rocznicowych uroczystości byli: Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna, Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Konstanciński
Dom Kultury.
Więcej zdjęć na
www.konstancinjeziorna.pl
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Nowe przedszkole w Oborach
Spełniły się marzenia nauczycieli i maluchów z przedszkola w Oborach. Od 6
listopada dzieci uczą się i bawią w nowym,
przestronnym budynku. Gmina Konstancin-Jeziorna wybudowała go za ok. 3,5 mln zł.

N

a ten dzień czekano z utęsknieniem. Nowa
siedziba gminnego przedszkola w Oborach jest już gotowa. Obiekt został oficjalnie otwarty 6 listopada. Na uroczystości, oprócz
władz gminy, obecni byli m.in.: radni miejscy, nauczyciele, dyrektorzy gminnych szkół i placówek
oświatowych, maluchy i ich rodzice, a także zaproszeni goście. Do Obór przyjechali Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Ireneusz Dudziec, doradca
w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej. Wszyscy byli pod wrażeniem nowego
przedszkola. – Gratuluję gminie podejmowania
dobrych decyzji – przyznała Joanna Berdzik. –
Inwestycje w edukację są opłacalne. To miejsce
pozwala realizować pasje, co z pewnością przełoży się na radość dzieci.
Dumy z wartej ok. 3,5 mln zł inwestycji nie
krył Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Kilka tygodni temu otworzyliśmy nowy żłobek, teraz oddajemy do użytku
przepiękne przedszkole, a w planach mamy budowę kolejnego – tym razem w Konstancinie-Jeziornie – zapewniał burmistrz. – Zawsze będę
zabiegał, by nasze dzieci miały dobre warunki
do zabawy, nauki i rozwoju.
Wzruszenia nie kryła Dorota Kamecka, dyrektor placówki. – Dziękuję burmistrzowi oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
tego obiektu – podkreśliła. – Nie byłoby go także bez mojej wspaniałej załogi. Dziękuję wam za
trud ostatnich dni.
Aby tradycji stało się zadość dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Były też wierszyki,
tańce i piosenki zaśpiewane przez dzieci, a na
koniec zwiedzanie obiektu.
W Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach powstały cztery oddziały dla łącznie stu dzieci. W
budynku znalazły się m.in. sala zajęć terapeutycznych, sala wielofunkcyjna, kuchnia, gabinet
logopedyczny. Jest też nowoczesny plac zabaw, a
przed budynkiem – parking.
Na chętnych czeka jeszcze 10 wolnych miejsc
w nowej placówce.

mają zajęcia w nowym gabinecie
psychologa i logopedy oraz w salce
do terapii sensorycznej. Myślę, że
ważnym elementem jest również
nowocześnie wyposażona kuchnia,
Czy dzieci powinny chodzić do w której nasze kucharki codziennie
przygotowują smaczne i zdrowe poprzedszkola?
Dziś już chyba nie trzeba niko- siłki dla dzieci.
go przekonywać jak ważna jest
edukacja przedszkolna. Tutaj dzie- Podsumowując – marzenia się spełcko znacznie częściej niż w domu niają. Następne czekają w kolejce?
Przeprowadzka jest spełniema okazję doświadczyć, że ludzie są różni, mówią różne rzeczy niem marzeń nas wszystkich. Moi różnie się zachowują. Takie sytua- ich, pracowników przedszkola,
cje, w których istnieje sprzeczność rodziców, no i oczywiście dzieci,
między tym, co wie dziecko, a co bo one też wiedziały, że buduje się
wiedzą na ten temat inni ludzie, dla nich nowe przedszkole i czekały
powodują szybszy rozwój - zarów- z niecierpliwością na ten moment.
no poznawczy, jak i społeczny czy Jakie są kolejne marzenia? Bardzo
emocjonalny. Przedszkole umożli- chciałabym poszerzać ofertę dla
wia też wiele różnych form zabawy dzieci, również tych, które potrzepoprzez, którą dziecko zdobywa bują naszej szczególnej pomocy.
ważne umiejętności. W zabawie Naszym największym marzedziecko realizuje swoje pragnienia, niem w tej chwili jest posiadanie
uczy się oddzielać rzeczywistość od w przedszkolu platformy do badawyobraźni, rozwija myślenie abs- nia zmysłów, a konkretnie badania
trakcyjne, poznaje i ćwiczy sytuacje zaburzeń mowy i słuchu. Podjęłyspołeczne, podporządkowywanie śmy już pewne kroki i mamy nadziesię regułom. Zadaje pytania, wycią- ję, że uda nam się stworzyć takie
ga wnioski, konstruuje, klasyfikuje, małe centrum diagnostyczne wraz
uczy się myślenia przyczynowo- z odpowiednio ukierunkowaną
-skutkowego. Staje się zdolne do pracą z dziećmi z tym problemem.
podjęcia wyzwań związanych A badania pokazują, że takich dziez nauką szkolną, zorganizowaną w ci jest coraz więcej.
zupełnie inny sposób i wymagającą
sprawnego korzystania z kompe- Jaką ofertę edukacyjną proponuje
tencji rozwijanych poprzez zabawę. przedszkole?
Przedszkole istniej już w gmiW listopadzie przedszkole w Obo- nie 20 lat. Cały czas się rozwija
rach przeniosło się do nowego bu- i poszerza swoją ofertę. W tej
dynku. Co oprócz adresu zmieniło chwili, poza realizacją podstawy
programowej i przygotowaniem
się jeszcze w placówce?
Przede wszystkim warunki. Sale dzieci do szkoły przez wysoko
dydaktyczne są przestronne, podzie- wykwalifikowane nauczycielki,
lone na strefy do zabawy, odpoczyn- proponujemy dzieciom zajęcia
ku, nauki, jedzenia, każda grupa ma z psychologiem, logopedą, teswoją łazienkę, co organizacyjnie rapię sensoryczną, choreoteułatwia również pracę nauczyciel- rapię, gimnastykę mózgu, gimkom. Mamy też ogromną, doświetlo- nastykę korekcyjną, rytmikę
ną naturalnym światłem, salę gimna- i język angielski. W tym roku szkolstyczną, na której poza gimnastyką, nym skupiamy się dodatkowo na
rytmiką i innymi zajęciami sportowo edukacji teatralnej i rozwijamy
terapeutycznymi będziemy mogli świadomość zdrowego żywienia
organizować duże rodzinne imprezy poprzez program „Zdrowo, sokoi uroczystości. Dzieci objęte pomo- wo, odlotowo” i zajęcia kulinarne
cą
psychologiczno-pedagogiczną w każdej grupie wiekowej.
Rozmowa z Dorotą
Kamecką, dyrektor
Gminnego Przedszkola nr 5 w Oborach.
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Karta
mieszkańca
od stycznia

Konstancin-Jeziorna będzie miał swoją
kartę mieszkańca. Dzięki niej od stycznia
przyszłego roku konstancinianie mniej
zapłacą m.in. za: bilety komunikacji miejskiej, płatne zajęcia w domu kultury
i ośrodku sportu oraz żłobek.

P

rogram „Konstancińska Karta Mieszkańca” skierowany jest do mieszkańców naszej gminy. O kartę będą mogły ubiegać
się także osoby niezameldowane w niej, pod
warunkiem, że swój podatek dochodowy rozliczają w piaseczyńskim urzędzie skarbowym.
Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia KKM, a będzie to w styczniu 2015 r.
Na jakie profity mogą liczyć posiadacze karty
W zdrowym ciele, zdrowy duch pokazali 1 grudnia
mieszkańca? Przede wszystkim będą to zniżki
na okresowe bilety komunikacji publicznej, płatuczniowie z gminy Konstancin-Jeziorna, którzy
ne zajęcia i imprezy organizowane przez Konna sportowo obchodzili Światowy Dzień Walki z AIDS.
stanciński Dom Kultury oraz Gminny Ośrodek
wiatowy Dzień Walki z AIDS obchodzony jest od 1988 roku
Sportu i Rekreacji (rabat 10 proc.). Z kolei rodzice
z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. 1 grudnia na
maluszków mniej o 10 proc. zapłacą za gminny
całym świecie odbywały się liczne happeningi oraz akcje dożłobek (z wyłączeniem opłat za wyżywienie). –
tyczące profilaktyki HIV i AIDS. Nie inaczej było w KonstanProgram ma na celu zachęcić społeczność lokalną
cinie-Jeziornie, gdzie w tym roku młodzież szkolna rywalido aktywnego życia i ułatwić korzystanie z oferty
zowała w zawodach. Trasa biegu prowadziła alejkami Parku
kulturalnej, sportowej i turystycznej – wyjaśnia
Zdrojowego. W sportowych rozgrywkach najwięcej medali
Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancinzgarnęli przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1. Na podium zna-Jeziorna. – Zachęcamy lokalne firmy do uatraklazło się też miejsce dla uczniów z Zespołu Szkół nr 3, Zecyjnienia naszej oferty.
społu Szkół Integracyjnych nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 6
Przedsiębiorców, którzy chcieliby przyłączyć
w Opaczy. Gminne obchody Światowego Dnia Walki z AIDS
się do programu KKM prosimy o przesłanie, w forzakończyła projekcja filmu edukacyjnego przestrzegającemie pisemnej, swoich ofert na adres e-mail: mgolebiowska@konstancinjeziorna.pl, faksem na nr
go młodzież przed podejmowaniem ryzykownych zacho22-75648-85 lub pocztą tradycyjną: Urząd Miasta
wań, która miała miejsce w Konstancińskim Domu Kultury.
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32,
Magdalena Gołębiowska, kierownik Wydziału Oświaty, Kul05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem na kopertury i Zdrowia konstancińskiego magistratu wręczyła takcie „Konstancińska Karta Mieszkańca”.
że nagrody szkołom biorącym udział w akcji. Do placówek
Otrzymane zgłoszenia zostaną opublikowane na
powędrowały piłki i radioodtwarzacze.
stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl
Więcej zdjęć
w zakładce „Konstancińska Karta Mieszkańca” oraz
na www.konstancinjeziorna.pl
w papierowym Biuletynie Informacyjnym Gminy
SZKOŁY PODSTAWOWE
GIMNAZJUM
Konstancin-Jeziorna, wydawanym co miesiąc.
Dziewczęta:
Dziewczęta
Konstancińska Karta Mieszkańca będzie wyda1. Zosia Żegnałek – Zespół Szkół nr 1
1. Zuzanna Sokół - Zespół Szkół nr 1
wana na wniosek przez Wydział Oświaty, Kultury
2. Klaudia Kanabus – Zespół Szkół 2. Julia Czerniewska – Zespół Szkół
nr 1
nr 1
i Zdrowia.

Profilaktyka
na sportowo

Ś

3. A
 ngelika Deptuła – Szkoła Podstawowa nr 6

3. J ulia Abramowicz – Zespół Szkół
nr 1

Chłopcy:
1.Jakub Rawski – Zespół Szkół nr 1
2. Adria Pec – Zespół Szkół Integracyjnych nr 5
3. S zymon Ćwikliński – Zespół Szkół
nr 1

Chłopcy:
1. Andrzej Gospodarczyk – Zespół
Szkół nr 3
2. Dominik Bartnik – Zespół Szkół
nr 3
3. Patryk Lenarcik – Zespół Szkół nr 1
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Wirtualna rewolucja w bibliotece
Kluby dyskusyjne, spotkania
autorskie i konkursy czytelnicze.
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie z powodzeniem
walczy, by zatrzymać odpływ
czytelników. Co więcej, w mijającym roku ich liczba wzrosła.
To wszystko dzięki wirtualnej
rewolucji.

T

en kto od dawna nie zaglądał
do konstancińskiej biblioteki, mile się zaskoczy. Obecna
placówka w niczym nie przypomina tej sprzed kilku lat. Cyfrowa
rewolucja rozpoczęła się w 2010
roku i trwa do dzisiaj. Obecnie na
półkach oprócz tradycyjnego księgozbioru znajdziemy też audiobooki. W bibliotecznych zbiorach
książek audio znajduje się już 556
tytułów, zaś liczba papierowych
książek tylko w tym roku wzrosła
o ponad 3.700 egzemplarzy. Poszerzyła się także oferta książek elektronicznych dostępnych poprzez
stronę internetową. Mieszkańcy
mogą bezpłatnie korzystać z zasobów Cyfrowej Biblioteki Polona,
World eBook Library oraz serwisu
bezkartek.pl. – Wśród zakupionych
nowości znajdują się zarówno pozycje dla dorosłych, jak i literatura
dziecięca i młodzieżowa – wymienia Karolina Paciorek z konstancińskiej biblioteki. – Także fani
książek historycznych, popularnonaukowych i poradników znajdą
u nas coś co ich zainteresuje.
Ponadto dzięki zakupionym
w ubiegłym roku przez gminę
laptopom czytelnicy wszystkich
konstancińskich bibliotek, w tym
czterech filii mają dostęp do czytelni internetowych i mogą też korzystać z zajęć edukacyjnych. Co
więcej, dzięki wdrożonemu przed
kilku laty programowi bibliotecznemu „Mateusz” bez wychodzenia z domu m.in. zarezerwujemy
książkę lub audiobooka. Dodatkowo dostępne na stronie internetowej katalogi znacznie ułatwiają
wielu osobom dostęp do zasobów
placówki.
Ale biblioteka to nie tylko książki. W skolimowskiej filii prężnie
działa Dyskusyjny Klub Książkowy dla dorosłych. Równie du-

żym zainteresowaniem cieszy
się Klub Małego Czytelnika – na
jego spotkaniach najmłodsi użytkownicy biblioteki mają okazję
w miłej atmosferze wysłuchać
treści nowych książek ze zbiorów
biblioteki i wziąć udział w zajęciach plastyczno-edukacyjnych.
Filia Skolimów organizuje ponadto spotkania autorskie i warsztaty
dla młodzieży. W bieżącym roku
wiele osób ludzi przyciągnął cykl
spotkań kulturoznawczych z autorką książek o Afryce, Agnieszką
Podolecką. W maju w bibliotece
głównej przy ul. Świetlicowej 1
wystartował Fantastyczny Klub
Dyskusyjny, dedykowany miłośnikom literatury fantasy i science
fiction. – W ramach popularyzacji czytelnictwa organizujemy
też lekcje biblioteczne dla szkół
i przedszkoli, na których najmłodsi
zapoznają się z książką, biblioteką
i zasadami korzystania z niej – dodaje Karolina Paciorek. – Częstymi
wydarzeniami są także konkursy
tematyczne dla dzieci, jak trwający obecnie konkurs na zimowo-świąteczną zakładkę do książki
wykonaną dowolną techniką.
W tym roku bibliotekarze zadbali także o osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie są w stanie
dotrzeć do placówek i skorzystać
z ich usług. Pensjonariusze Domu
Seniora „Willa Kalina” już kilkakrotnie na specjalnych spotkaniach z dyrektorem i biblioteka-

rzami mogli zapoznać się z ofertą
biblioteki i nowościami książkowymi. – Staramy się otwarcie podchodzić do potrzeb naszych czytelników, tak aby oferta, była jak
najatrakcyjniejsza – podsumowuje
Karolina Paciorek.
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie
ul. Świetlicowa 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel: 22-756-42-20
e-mail:jeziorna@bibliotekakonstancin.
pl,kontakt@bibliotekakonstancin.pl,
biuro@bibliotekakonstancin.pl
www.bibliotekakonstancin.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek 11.00-19.00,
wtorek - czwartek 8.00-18.00,
piątek 11.00-18.00
Filie biblioteki:
Filia Grapa
ul. Sobieskiego 5, tel.: 22-717-33-82
e-mail: grapa@bibliotekakonstancin.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek 8.00-19.00,
wtorek - czwartek 8.00-18.00,
piątek 11.00-18.00
Filia Skolimów
ul. Rycerska 13, tel. 22-756-49-89
e-mail: skolimow@bibliotekakonstancin.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek 11.00-19.00;
wtorek 11.00-18.00; środa 11.00-16.00;
czwartek - piątek 11.00-18.00
Filia Opacz
Opacz 8, tel. 22-750-16-09
e-mail: opacz@bibliotekakonstancin.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek 11.00-18.00;
wtorek 8.00-15.00; środa - czwartek 11.00-17.00,
piątek 10.00-15.00
Filia Słomczyn
ul. Wiślana 83, tel. 22-713-85-81
e-mail: slomczyn@bibliotekakonstancin.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek 11.00-17.00;
wtorek 9.00-16.00; środa 12.00-17.00; czwartek
11.00-17.00; piątek 11.00-17.00

/ 11 /

/ 11 /

Konkurs świąteczny
Z okazji Mikołajek Wydział Promocji
i Współpracy z Organizacjami Społecznymi konstancińskiego urzędu
ma dla milusińskich niespodziankę.

J

est nią malowanka o przygodach
sympatycznego mieszkańca Parku Zdrojowego – żołędziowego
ludzika o imieniu Nutek. W grudniu
nasz bohater zawita na trzecim już
Jarmarku Bożonarodzeniowym w
Konstancinie-Jeziornie. Wspólnie z
Michałem Malinowskim z Muzeum
Bajek, Baśni i Opowieści w Czarnowie wyczaruje piękne ozdoby z papieru na choinkę. Na stoisku Tęczowej Pasieki z Cieciszewa przygotuje
woskową świecę do świątecznego
stroika. Nie omieszka również zobaczyć co mają do zaoferowania
tegoroczni wystawcy i skosztować
pysznych świątecznych potraw.
Kulminacją atrakcji będzie dla Nutka niezwykłe spotkanie – do Parku
Zdrojowego zmierza bowiem z dalekiej Laponii Mikołaj, elfy i prawdziwe renifery! Przybędą punktualnie
o godz. 11.00 już w najbliższą niedzielę, 14 grudnia. Na pamiątkę licznych wrażeń nasz bohater zabierze
do domu zdjęcie z gośćmi z dalekiej
północy w czerwonych, magicznych
saniach Mikołaja.
Jeśli chcecie przeżyć takie przygody jak Nutek, nie może Was zabraknąć na tegorocznym jarmarku.
Przyjdźcie koniecznie, poczujcie
magię tego wyjątkowego w naszym
mieście dnia, a swoje wrażenia wyraźcie kolorując jedną z kart malo-

ul. Mostowa 15, Hugonówka

wanki, dostępną na stronie obok.
Podpisane prace, z podaniem wieku
autora należy przynieść do kancelarii urzędu w godz. 9.00-17.00 – poniedziałki, 8.00 – 16.00 – od wtorku
do piątku lub przesłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi,
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna do 15 stycznia 2015 r.
Na zwycięzców czeka malowanka pt.
„Konstancin-Jeziorna. Po przygodę…
i na zdrowie!” oraz gminne gadżety.
Aby poznać jakie jeszcze przygody
przeżywa Nutek w naszym mieście
i gminie zapraszamy do odsłuchania
bajki pt. „Żołędziowy ludzik i kwiat
przyjaźni”. Udźwiękowiona wersja
jest dostępna do pobrania ze strony
www.konstancinjeziorna.pl . Możecie również poprosić rodziców, babcię lub dziadka o to, by przeczytali
Wam tę niebywałą historię do snu
(tekst bajki również do pobrania ze
strony www. konstancinjeziorna.pl,
str. 22 w malowance). Regulamin
konkursu dostępny na stronie www.
konstancinjeziorna.pl

Konfrontacje 2014
Wystawy środowiska artystycznego
Konstancina-Jeziorny mają już swoją
kilkunastoletnią tradycję. Tegoroczne Konfrontacje, ze względu na
liczbę prezentujących się artystów,
zostały podzielone na dwie części.

D

o 5 stycznia 2015 możemy
obejrzeć wystawę prac: Alka
Kiziniewicza, Bartka Bremera, Emilii Czyż-Kędzierskiej, Ewy
Panasiuk, Gabi Przytuły, Jacka Kaczmarka, Joanny Sękowskiej-Rutki,
Julity Rajkowskiej, Kasi Żółtek, Katii Meller, Leokadii Nastały, Moni-

BĘDZIE się działo

ki Pawłowskiej, Stanisława Kurka,
Teodory Kurek, Wiesława Grendusa
i Wiesławy Nastały. Artyści ci, związani w większości z Konstancińskim
Domem Kultury mają za sobą szereg
wspólnych plenerów, wystaw poplenerowych oraz wystaw zagranicznych w miastach partnerskich Konstancina-Jeziorny we Francji, Holandii, Czechach i USA. Do grupy należą
osoby w różnym wieku, zarówno
profesjonaliści, jak i amatorzy, zajmujący się malarstwem, rysunkiem,
grafiką i fotografią.

22 listopada 2014 – 5 stycznia 2015 – Konfrontacje 2014, Wystawa środowiska
artystycznego Konstancina-Jeziorny
część I. Prezentacji towarzyszą dwie
wystawy indywidualne: Wystawa
akwareli Stanisława Kurka pt. Mój
Konstancin, Wystawa prac Mirosławy Słoniewskiej pt. Pejzaże, portrety,
martwe natury i kwiaty, KDK Hugonówka
24 stycznia – 1 marca – Nowe otwarcie,
Wystawa środowiska artystycznego
Konstancina-Jeziorny część II. Prezentacji towarzyszy „Diament w lesie” –
wystawa prac Doroty Buczkowskiej.
Piątki, godz. 18.00 – KLUB BRYDŻOWY,
KDK Hugonówka
13 grudnia, godz. 13:00 - Warsztaty dekorowania pierniczków, KDK Hugonówka
13 grudnia 2014, godz. 15.00 - Rodzinne
warsztaty świąteczne, KDK Hugonówka, sala plastyczna
13 grudnia, godz. 17.00 – Warsztaty tanga
argentyńskiego, , godz. 18.30 Milonga,
KDK Hugonówka
14 grudnia, godz. 10.00-18.00 – III Jarmark
Bożonarodzeniowy, Park Zdrojowy
14 grudnia, godz. 19.00 – AB OVO MIKOŁAJKOWO, KDK Hugonówka
16 grudnia godz. 11.00-14.00 – Uniwersytet Trzeciego Wieku, KDK Hugonówka
17 grudnia godz. 18.00 – Chanuka, KDK Hugonówka
17 grudnia godz. 18.00 - Akademia Pozytywnego Myślenia, Czy robienie tego,
co chcesz jest egoizmem?, KDK Hugonówka
17 grudnia godz. 18.30 – CZAS DLA NAS
– Twórcze spotkania mieszkańców,
KDK Hugonówka
18 grudnia, godz. 19.00 - SOKRATES CAFE
– Otwarty Filozoficzny Klub Dyskusyjny, KDK Hugonówka
20 grudnia, godz. 13:00 - Warsztaty dekorowania pierniczków, KDK Hugonówka
3.01.2015, godz. 17.00 – Warsztaty tanga
argentyńskiego, , godz. 18.30 Milonga,
KDK Hugonówka
13 stycznia 2015 r. godz. 11.00-14.00- Uniwersytet Trzeciego Wieku, KDK Hugonówka
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Badminton wciąż popularny
Z instruktorem
badmintona
Adamem
Grzegorzewskim
rozmawia Robert
Bryzek

W jakim wieku można rozpocząć
przygodę z badmintonem?
– W wieku 6-7 lat. Oczywiście,
zajęcia powinny być prowadzone w
formie zabawy ogólnorozwojowej,
ze szczególnym naciskiem na koordynację wzrokowo-ruchową. W zajęciach mogą również uczestniczyć
rodzice.
Czy warto uczyć się gry w badmintona w wieku dojrzałym?
– Jak najbardziej, na naukę i aktywność sportowo-rekreacyjną nigdy nie jest za późno!
Czy zajęcia badmintonowe wymagają specyficznych predyspozycji fizycznych?
– Należy szczególnie uwzględnić
koordynację ruchową.
A predyspozycje psychiczne lub
społeczne?
– Wystarczy chęć do uprawiania
sportu i cierpliwość.
Czy są jakieś przeciwwskazania
do udziału w zajęciach?
– Wady postawy (skolioza, lordoza),
kostne, niewydolność układu krążenia.
Czy dzieci powinny Pana zdaniem
uczestniczyć w zawodach sportowych?
– Oczywiście, ale należy uwzględnić przygotowanie sportowe dziecka do poziomu zawodów. Udział w

zawodach wspomaga proces treningowy, w dużym stopniu kształtuje
cechy psychomotoryczne.
Co dzieci zyskują trenując badmintona?
– Dzieci uczestniczące w zajęciach badmintona uczą się dyscypliny, współdziałania w grupie, samodzielności, odporności na porażki.
Główną „wartością dodaną” jest
przede wszystkim ogólne przygotowanie fizyczne dziecka.
Czy w Pana odczuciu jest to sport
kontuzjogenny?
– Tak, jak większość sportów dynamicznych (szybkościowo-skocznościowych), szczególnie na etapie
zawodowym i w wieku zaawansowanym (duże obciążenia na stawy kolanowe, skokowe, wszystkie
partie mięśniowe). We wczesnym
etapie szkolenia kontuzje są sporadyczne.
Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć?
– Minimum 2 x 1,5 godz. tygodniowo dla dzieci i seniorów, nato-

Nagrody sportowe za 2014 r. przyznane

Już po raz szósty sportowcom
z gm. Konstancin-Jeziorna zostały przyznane nagrody pieniężne za wybitne wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie. W tym
roku burmistrz gm. Konstancin-Jeziorna wyróżnił 18 zawodników,
wśród których znaleźli się m. in.
Mistrzowie Polski, zdobywcy Pucharu Polski, brązowy medalista
Mistrzostw Europy, reprezentanci
Polski.
Nagrodzeni: Jakub Zagończyk,
Michał Bekisz, Aleksander Burlak,

Jan Rutka, Rafał Tyburowski, Artur
Nogal, Michalina Pecyna, Jan Rembowski, Barbara Mazurkiewicz,
Patryk Sajewicz, Jan Kozakiewicz,
Gaweł Oficjalski, Jan Światek, Marek Kania, Mateusz Kania, Daniel
Gwadera, Martyna Baran i Michał
Radek.
Nagrody pieniężne za wybitne
wyniki sportowe przyznawane są
raz do roku na podstawie uchwały nr 114/V/11/2007 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17
grudnia 2007 r.

miast dla grup zaawansowanych
(sport wyczynowy ) 3-5 x 1,5 godz.
Co powinien zawierać zestaw
stroju sportowego młodego badmintonisty?
– Dobre buty halowe, koszulka,
spodenki lub spódniczka sportowa.
W jaki sprzęt sportowy powinniśmy zaopatrzyć małego badmintonistę?
– Zakup rakietki powinien
uwzględnić wzrost i zaawansowanie techniczne dziecka, po uprzedniej konsultacji z trenerem. Koszt
rakietki wynosi od 50,00 do 200
zł. Na pierwszych treningach dzieci
mogą korzystać z rakietek GOSiR-u.
Uczestnicy zajęć korzystają z lotek
syntetycznych zakupionych przez
GOSiR.
Z jakiego rzędu kosztami powinniśmy się liczyć zapisując dziecko
na zajęcia badmintona?
– Opłata za zajęcia dla dzieci wynosi 20 zł miesięcznie, a dla dorosłych 40 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15
13 grudnia, godz. 9.00 – Grand Prix Tenisa
Stołowego, GOSiR
14 grudnia, godz. 10.00 – Świateczny Turniej Piłki Nożnej dla Dorosłych, GOSiR
20 grudnia, godz. 10.00 – Speed badminton, GOSiR
21 grudnia, godz. 10.00 – Topsin GOSiR
Konstancin – MKS Pogoń III Siedlce,
GOSiR
21 grudnia, godz. 14.00 – Konstańcińska
Liga Siatkówki, GOSiR

Informator – PRZYCHODNIE i OŚRODKI ZDROWIA
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki
Publicznej w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 15A, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-754 42 02, fax: 22-756-43-10
tel. kom.: 608-458-084
www.przychodniakonstancin.pl;
e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl
Do SPZ ZOZ należą:
Przychodnia Rejonowa nr 1
ul. Warecka 15A, Konstancin-Jeziorna
tel. 22-756-46-93
e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl
www.przychodniakonstancin.pl

Przychodnia Rejonowa nr 2
ul. Pocztowa 7, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-756-43-09
W ramach kontraktu z NFZ: podstawowa opieka medyczna, stomatolog. Ponadto: ginekolog
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie

tel.: 22-754-43-61
W ramach kontraktu z NFZ: podstawowa
opieka medyczna

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Opaczy
tel.: 22-754-31-70
W ramach kontraktu z NFZ: podstawowa
opieka medyczna
Lecznica Specjalistyczna św. Łukasza
ul. Piłsudskiego 30, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-756-44-40, 506-505-663
czynne: pn.-pt.: 8.00-20.00;
sb: 8.30-13.00
www.lecznica-swlukasza.pl
Zespół Lekarzy Specjalistów Vita s.c.
Jolanta Szymczyk, Maciej Szymczyk
ul. Piłsudskiego 3A, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-717-41-00; 754-33-00
602-124-505, czynna: 8.00-21.00
Medivita - Konstancin

ul. Mirkowska 56, Konstancin-Jeziorna
tel./fax: 22-717-34-15; 502-390-220
czynne: pon.-pt. 8.00-18.00
e-mail: medivita@wp.pl;
konstancin@medivita.waw.pl

Przychodnia Grapa (kontrakt z NFZ)
ul. Piłsudskiego 3A/7
Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-717-40-03, fax: 22-717-40-02
(POZ, lek. spec., medycyna pracy, USG);
Pediatra: 22-717-40-01
czynne: pon.-pt. 8.00-18.00
www.przychodniagrapa.pl
Przychodnia Konstancin

(kontrakt z NFZ)
ul. Warszawska 22, Konstancin-Jeziorna
czynne: pon.-pt. 8.00-18.00
tel.: 22-380-70-60 w. 2, 666-079-426
Laboratorium (7.30-11.30), nocna i świąteczna pomoc

Przychodnia Bielawska
ul. Świetlicowa 7/9 (wjazd od ul. Bielawskiej), Konstancin-Jeziorna
rejestracja: tel. 790-252-525
www.przychodniabielawska.pl
Dla pacjentów zapisanych do przychodni działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej usługi z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej świadczy:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck
Medycyna - Region Centralny w Piasecznie, ul.
Pomorska 1, tel. 22-536-97-76.

Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji

ul. Gąsiorowskiego 12/14,
Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-703-00-00, 22-703-01-00
www.ckr.pl

Przychodnia Rehabilitacyjna

Centrum Medyczne
tel.: 22-703-06-66; 22-703-06-67
czynne: pon.-pt. 8.00 -19.30

Przychodnia Rehabilitacyjna NFZ

tel.: 22-703-01-27
czynne: pon.-pt. 8.00 -19.00

Przychodnia krioterapeutyczna
tel.: 22-703-06-00
czynne:
rejestracja: pon.-pt. 8.00-16.00
kriokomora: pon.-pt. 8.00-14.00
ćwiczenia rehabilitacyjne: pon.-pt. 8.0014.30

Szpital

Wielospecjalistyczny
CKR
ul. Gąsiorowskiego 12/14,
Konstancin-Jeziorna

Oddział Rehabilitacyjny

Usługi odpłatne:
sekretariat:
tel. 22-703-02-05; 516-123-748
E-mail: szpital.komercja@ckr.pl
Usługi w ramach NFZ:
sekretariat: tel. 22-703-02-05
rejestracja:
tel. 22-754-71-80, fax. 22-754-71-87
rejestracja czynna: pon.-pt. 8.00-16.00
e-mail: szpital@ckr.pl

Oddział Rehabilitacji

Neurologicznej
sekretariat: tel.: 22-703-02-80;
fax: 22-703-02-81
rejestracja: tel.: 22-703-02-82
rejestracja czynna: pon.-pt. 8.00-16.00

Oddział Ortopedii i Chirurgii

Kręgosłupa
sekretariat i rejestracja:
tel.: 22-703-04-36, fax: 22-703-04-36
tel. kom.: 503-002-503
sekretariat czynny: pon.-pt. 7.30-19.00

Sanatorium Uzdrowiskowe CKR

tel.: 22-703-06-67
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
tel.: 22-703-07-36
czynne:
rejestracja: pon., wt., czw., pt. 8.0016.00; śr. 8.00-18.00
Pracownia USG - godziny zabiegów ustalane
indywidualnie po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym.
Pracownia RTG: pon., pt. 8.00-16.00;
wt. 8.00-14.55; śr. 10.00-18.00; czw.
8.00-15.00.

Mazowieckie Centrum
Rehabilitacji „Stocer”
Sp. z o.o.

ul. Wierzejewskiego 12,
Konstancin-Jeziorna
tel. 22- 711-90-00, fax: 22-711-90-02
E-mail: stocer@stocer.pl

Szpital im. prof. M. Weissa
ul. Wierzejewskiego 12,
Konstancin-Jeziorna

Rejestracja poradni ortopedycznej:
tel. 22-711-90-25, 22-711-90-00
wew. 377, fax 22-711-90-25
czynne: pon.-pt. 8.30-19.30
Rejestracja poradni rehabilitacyjnej:
tel. 22-711-90-56 wew.447
czynne: pon.-pt. 8.00-15.35
Urazowa Izba Przyjęć (gabinet lekarski):
tel. 22-711-90-24 wew. 376
czynne: całodobowo

Rejestracja poradni neuroortopedycznej
(kręgosłupy): tel. 22-711-90-26
czynne: pon.-pt. 8.00-16.00
Planowa Izba Przyjęć:
tel. 22-711-90-26 wew. 382
czynne: pon.-pt. 8.00-16.00;
niedz. 9.00-13.00
Urazy kręgosłupa:
tel./fax. 22-711-90-20
czynne: pon.-pt. 8.00-16.00
Oddział Rehabilitacyjny Odcinek I:
tel. 22-711-90-15
czynne: pon.-pt. 8.00-15.35
Oddział Rehabilitacyjny Odcinek II
- pododdział rehabilitacji neurologicznej: tel. 22-711-90-16
czynne: pon. - pt. 8.00-15.35
Oddział Rehabilitacyjny Odcinek III:
tel. 22-711-90-21
czynne: pon.-pt. 8.00-15.35
Oddział Pooperacyjny i Rekonstrukcji
Ortopedycznej: tel. 22-711-90-18
czynne: pon.-pt. 8.00-15.35
Oddział Intensywnej Terapii:
tel. 22-711-90-19
czynne: pon.-pt. 8.00-15.35
Oddział Neuroortopedii:
tel. 22-711-90-20
czynne: pon.-pt. 8.00-15.35
Oddział Urazowo-Ortopedyczny:
tel. 22-71190-43
czynne: pon.-pt. 8.00-15.35
Ośrodek Zaopatrzenia Ortopedycznego:
tel.: 22-711-90-47, fax. 22-711-90-61
czynne: pon.-pt. 8.00-15.35
Zakład Rehabilitacji Leczniczej:
tel. 22-711-90-46
czynne: pon.-pt. 8.00-15.35
Oddział Rehabilitacji Dziennej:
tel. 22-711-90-52
czynne: pon.-pt. 8.00-15.35
Pracownia RTG, USG: tel. 22-711-90-12
Czynne: pon.-pt. 8.00-15.35

Ośrodek Ortopedyczno-Rehabilita-

cyjny dla Dzieci i Młodzieży
ul. Długa 40/42, Konstancin-Jeziorna
Oddział Wad Postawy Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu Dzieci
i Młodzieży: tel.22-754-60-59;
Odcinek A - Ortopedyczno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży: tel. 2275634-92
Odcinek B - Rehabilitacji Kompleksowej
dla Młodzieży: tel. 22-754-04-71
Odcinek C - Rehabilitacji Dzieci z Uszkodzeniem Splotu Ramiennego: tel. 22754-61-11
Poradnia Ośrodka: tel. 22-75639-12
Oddział Rehabilitacji Dziennej:
tel. 22-756-39-12
Wszystkie oddziały czynne w godz. 8.0015.35.
Świadczenia zdrowotne
komercyjne:
Szpital im. prof. M. Weissa
Operacje kręgosłupa: tel./fax. 22-71190-20. Czynne: godz. 8.00 - 16.00
Operacje ortopedyczne narządu ruchu:
tel. 22-711-90-43.
Rehabilitacja stacjonarna: 22-711-90-15
Czynne: godz. 8.00-15.35
Zaopatrzenie Ortopedyczne: tel. 22-71190-47, fax. 22-711-90-61. Czynne:
godz. 8.00-15.35
Rehabilitacja dzienna i ambulatoryjna:
tel. 22-711-90-54, 22-711-90-00
w. 318, 693-025-416;
e-mail: rehabilitacja@stocer.pl.
Czynne: godz. 8.00-15.35.

Krioterapia ogólnoustrojowa: pracownia
RTG – tel. 22-711-90-12. Czynne:
godz. 8.00-15.35.

Ośrodek Ortopedyczno-Rehabilitacyj-

ny dla Dzieci i Młodzieży
Rehabilitacja dzienna i ambulatoryjna,
Metoda FED: tel. 22-756-40-43, 22756-39-12, kom. 781-005-090. Czynne:
w godz. 15.30-20.00.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój

ul. Wierzejewskiego 15,
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22-756-40-24; 22-756-40-60

Poliklinika Kardiologiczna
Szpital Rehabilitacji
Kardiologicznej

ul. Gąsiorowskiego 8,
05-510 Konstancin-Jeziorna,
tel. 22-756-42-47
czynna: pon.-pt. godz. 8.00-16.00

Szpital Rehabilitacji
Neurologicznej

ul. Sue Ryder 1,
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22-756-40-41; 22-756-40-42

Centrum Profilaktyki
i Terapii Narządu Ruchu
Biały Dom

ul. Mostowa 5,
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel. 22-756-40-26

Hotel Konstancja – pobyty
lecznicze

ul. Źródlana 8, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-754-11-55, 667-771-148;
fax 22-756-43-67

APTEKI
Aptekarz
Polski

ul. Piłsudskiego 15, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-756-46-06
czynna: pon.-pt. 8.00-20.00;
sob. 8.00-16.00, niedz. 10.00-16.00
Apteka

ul. Mirkowska 56, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-754-37-70
czynna: pon.-pt. 8.00-19.00;
sob. 8.00-14.00
Apteka
św. Łukasza

C.H. Stara Papiernia,
al. Wojska Polskiego 3,
Konstancin-Jeziorna,
tel.: 22-702-86-26
czynna: pon.-pt. 8.00-21.00;
sob. 8.00-20.00; niedz. 10.00-18.00
Apteka Lisowscy
- Dbam o Zdrowie
ul. Warszawska 44B,
Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-715-21-81
czynna: pon.-pt. 8.00-20.00;
sob. 8.00-13.00
Tanie Apteki Rodzinne
ul. Wilanowska 10, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-750-18-70
czynna: pon.-pt. 7.30-20.30;
sob. 8.00-16.00;
Apteka
Dobrego Dnia

ul. Warszawska 28,
Konstancin-Jeziorna
tel.: 22-213-02-96, 531-540-300
czynna: pon.-pt. 8.00-22.00;
sob. 8.00-21.00; niedz.10.00-18.00
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23. Finał
Wielkiej
Orkiestry
O

rkiestra zagra już po raz 23. W
tym roku dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci
na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki
medycznej seniorów. Wolontariusze
wyruszą w miasto 11 stycznia. Konstanciński finał Orkiestry odbędzie

się w Hugonówce, nowej siedzibie
Konstancińskiego Domu Kultury,
gdzie zaplanowano m.in. koncert.
Tradycyjnie o godzinie 20.00 niebo
nad Parkiem Zdrojowym rozświetli
pokaz sztucznych ogni. W ciągu poprzednich 22 Finałów WOŚP przekazał na wsparcie polskiej medycy-

ny sumę ponad 590 mln zł, z czego
ponad 250 tys. zł zebrano w gminie
Konstancin-Jeziorna. Zachęcamy do
wsparcia akcji. Szczegółowy program imprezy zostanie opublikowany na stronie konstancinskidomkultury.pl i na plakatach.

Renifery w Konstancinie-Jeziornie
Takiego jarmarku w naszej gminie
jeszcze nie było. 14 grudnia nie
opuszczając Konstancina-Jeziorny,
będzie można poczuć się jak
w Laponii i spotkać Mikołaja
z prawdziwymi reniferami.

J

8

G

ORGANIZATOR:

armark Bożonarodzeniowy w
Konstancinie-Jeziornie to już tradycja. W tym roku spotkamy się
w najbliższą niedzielę, 14 grudnia
w Parku Zdrojowym. W alejkach
parku staną stoiska ze świątecznymi ozdobami i upominkami, które
przygotowują m.in. twórcy z naszej
gminy. W nastrój świąt wprowadzą
zapachy cynamonowych pierników i
świerkowych stroików. Będzie można skosztować wigilijnych potraw i
kupić prezenty dla najbliższych.
Moc atrakcji czeka także naszych
milusińskich. Gry, konkursy i warsztaty, ale przede wszystkim wielka
niespodzianka – spotkanie z Mikołajem, elfami i prawdziwymi reniferami. Dla pierwszych 400 osób organizator przygotował także pamiątkowe zdjęcia z wyjątkowym gościem.
Podczas jarmarku czynna będzie
mikołajowa poczta oraz lodowisko.
Na scenie amfiteatru zaprezentują
się gminne zespoły, a w klimat świąt
wprowadzi góralska kapela HORA.
Nie zabraknie najpiękniejszych kolęd
i pastorałek.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego stołu wigilijnego, śpiewu i dzielenia się radością
tego dnia.

Gmina
Konstancin-Jeziorna

M

Zakład Gospodarki
Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie

