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XXV sesja Rady Miejskiej

Gminnych 
 finansów dotyczą uchwały:

n w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej  na rok 2016 (uchwała nr 
394/VII/25/2016)
n w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy  Kon-
stancin-Jeziorna na lata 2016-2019 
(uchwała nr 395/VII/25/2016)

Radni przyjęli: 
n Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Konstancin- 
-Jeziorna na rok 2017 (uchwała nr 
398/VII/25/2016)
n roczny Program współpracy 
Gminy Konstancin-Jeziorna z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, na rok 
2017 (uchwała nr 399/VII/25/2016)

Nieruchomości  
dotyczą następujące uchwały:
n w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go dla działek o nr ew. 37 i 38 z ob-
rębu 03-16 w Konstancinie-Jezior-
nie - (uchwała nr 400/VII/25/2016) 
n w sprawie wyrażenia zgody  na 
wydzierżawienie nieruchomości 
położonej w Konstancinie-Jezior-
nie przy ulicy Mirkowskiej stano-
wiącej działkę ewidencyjną numer 
33/7 z obrębu 01-06 (uchwała nr 
401/VII/25/2016)   
n w sprawie nabycia do zasobu 
nieruchomości Gminy Konstan-
cin-Jeziorna prawa własności nie-
ruchomości gruntowej położonej  
w miejscowości Gassy, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków 

23 listopada odbyła się XXV sesja konstancińskiej Rady Miejskiej, 
podczas której podjęto 17 uchwał. Radni m.in. przyjęli Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
roczny program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-
Jeziorna na rok 2017. Ponadto wyrażono zgodę na utworzenie Gmin-
nego Muzeum Stefana Żeromskiego.

jako działka ewidencyjna numer 
175/1 z obrębu 0007 Gassy (uchwa-
ła nr 402/VII/25/2016)
n w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłaty  
z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości położo-
nej w Konstancinie-Jeziornie przy 
ulicy Wojewódzkiej 29 (dz. ew.15 
z obr.03-19) (uchwała nr 403/
VII/25/2016).
n w sprawie nabycia do zasobu 
nieruchomości Gminy Konstan-
cin-Jeziorna prawa własności 
nieruchomości gruntowej położo-
nej w miejscowości Kawęczynek, 
oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka ewiden-
cyjna numer 92/10 z obrębu 0010 
Kawęczynek-Borowina (uchwała 
nr 404/VII/25/2016) 
n w sprawie nabycia do zasobu 
nieruchomości Gminy Konstan-
cin-Jeziorna prawa własności 
nieruchomości gruntowej położo-
nej w miejscowości Kawęczynek, 
oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka ewiden-
cyjna numer 92/12 z obrębu 0010 
Kawęczynek-Borowina (uchwała 
nr 405/VII/25/2016)
n w sprawie nabycia do zasobu 
nieruchomości Gminy Konstan-
cin-Jeziorna prawa własności 
nieruchomości gruntowej położo-
nej w miejscowości Kawęczynek, 
oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka ewiden-
cyjna numer 92/14 z obrębu 0010 
Kawęczynek-Borowina (uchwała 
nr 406/VII/25/2016)   
n w sprawie nabycia do zasobu 
nieruchomości Gminy Konstan-
cin-Jeziorna prawa własności 
nieruchomości gruntowej położo-
nej w miejscowości Kawęczynek, 

oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka ewiden-
cyjna numer 92/16 z obrębu 0010 
Kawęczynek-Borowina (uchwała 
nr 407/VII/25/2016)
n w sprawie nabycia do zasobu 
nieruchomości Gminy Konstan-
cin-Jeziorna prawa własności 
nieruchomości gruntowej położo-
nej w miejscowości Kawęczynek, 
oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka ewiden-
cyjna numer 92/18 z obrębu 0010 
Kawęczynek-Borowina (uchwała 
nr 408/VII/25/2016)
n w sprawie nabycia do zasobu 
nieruchomości Gminy Konstan-
cin-Jeziorna prawa własności 
nieruchomości gruntowej położo-
nej w miejscowości Kawęczynek, 
oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka ewiden-
cyjna numer 117/10 z obrębu 0010 
Kawęczynek-Borowina (uchwała 
nr 409/VII/25/2016) 

Pozostałe przyjęte dotyczą:
- zmiany wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości (uchwała nr 
396/VII/25/2016)
- obniżenia ceny skupu żyta przy-
jętej jako podstawę obliczenia po-
datku rolnego na obszarze gminy 
Konstancin-Jeziorna w roku 2017. 
(uchwała nr 397/VII/25/2016)
- wyrażenia zgody na utworze-
nie Gminnego Muzeum Stefana 
Żeromskiego (uchwała nr 410/
VII/25/2016)  

Kolejna sesja 14 grudnia.
 Pierwsza sesja RM w 2017 r. 

odbędzie się 8 lutego 
 o godz. 10.00, w sali posiedzeń 

przy ul. Świetlicowej 1.
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Rada Miejska na sesji w dniu 14 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet 
gminy na 2017 rok. Jest to w historii naszej gminy największy budżet 
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Pod koniec listopada została odebrana nowo wybudowana sieć 
wodno-kanalizacyjna łącząca Kawęczynek i Borowinę z pozostałą 
częścią gminnej sieci. Odtąd ścieki komunalne z tych miejscowości 
nie będą już odprowadzane do oczyszczalni w Moczydłowie, lecz do 
oczyszczalni „SAUR Konstancja” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie. 
Zakończono także budowę wodociągu spinającego w system pier-
ścieniowy całą gminną sieć wodociągową, dla zapewnienia nieprze-
rwanych dostaw wody mieszkańcom Borowiny, Kawęczynka, Cieci-
szewa i Piasków.

Dochody wyniosą 142 165 473 
złotych, a wydatki 165 250 753 
złotych. Wydatki niewygasające 
będą w wysokości 6 534 650 zło-
tych.

Nadwyżka
 budżetowa

Deficyt wyniesie 23 085 280 zło-
tych i zostanie sfinansowany przy-
chodami pochodzącymi z wolnych 
środków pieniężnych na rachun-
ku bieżącym w wysokości 3 085 
285 zł oraz z nadwyżki budżeto-
wej z lat ubiegłych w wysokości 
20 000 000 złotych. - W chwili 
obecnej gmina nie jest zadłużona 
i posiada nadwyżkę budżetową 
z lat ubiegłych. Deficyt nie stano-
wi więc żadnego zagrożenia dla 
finansów gminy, a stwarza szansę 
na realizację oczekiwań naszych 
mieszkańców. - mówi burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. - Planowane 
zadłużenie gminy na koniec 2017 
roku wyniesie 688 726 zł. Sta-

Dzięki wybudowanemu wzdłuż 
ulicy Wareckiej kolektorowi ka-
nalizacji ściekowej grawitacyjno
-tłocznej o długości 2,6 km, długo 
oczekiwana przez mieszkańców 
miejscowości Borowina i Kawęczy-
nek inwestycja gminna znalazła 
swój pomyślny finał. Odtąd ścieki 
komunalne z tych miejscowości 
popłyną  do oczyszczalni w Mir-
kowie. Po przyjęciu przez Radę 
Miejską uchwały zatwierdzającej 

Budżet gminy na 2017 rok

Borowina i Kawęczynek  
połączone z Konstancinem

taryfy zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków, mieszkań-
cy Borowiny i Kawęczynka będą 
ponosić identyczne, jak pozostali 
mieszkańcy gminy, koszty z tytułu 
odprowadzania ścieków.
Zapewnieniu w sposób ciągły i nie-
zawodny dostaw wody dla miesz-
kańców miejscowości Borowina, 
Kawęczynek, Cieciszew oraz Pia-
ski, służy wybudowanie 2,5 km 
nowej sieci wodociągowej.  Dzięki 

połączeniu jej z istniejącą gminną 
siecią wodociągową w układ pier-
ścieniowy, możliwa będzie dosta-
wa wody dla mieszkańców tych  
miejscowości nawet w przypadku 
awarii Stacji Uzdatniania Wody 
w Borowinie. Łączny koszt inwe-
stycji sfinansowanych ze środków 
gminnych wyniósł 1 021 351,68 zł

nowi to zaledwie 
0,48 % przewi-
dywanych docho-
dów, podczas gdy 
przepisy pozwa-
lają zadłużyć jed-
nostkę samorządu terytorialnego 
do 60%.

Planowane  wydatki
Na co będą wydatkowane środki 
finansowe w 2017 roku?:
- wydatki majątkowe - 40 717 179 
złotych, w tym wydatki inwestycyj-
ne -  36 915 995 zł, zakupy inwesty-
cyjne -  2 874 823 zł
- oświata - 46 102 813 zł w tym 
subwencja oświatowa to zaledwie  
14 315 737 zł,
- pomoc społeczna - 6 466 168 zł
- program 500+ - 12 353 000 zł
- biblioteka - 1 188 063 zł
- Konstanciński Dom Kultury  
    3 250 000 zł
- Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji - 1 947 436 zł

- gospodarka komunalna i ochrona
   środowiska  - 18 996 836 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
   przeciwpożarowa - 3 060 991 zł
- transport i łączność – 12 092 170  zł
- żłobek gminny – 1 560 213 zł
- budżet obywatelski - 980 814
- fundusz sołecki - 553 579
i inne opisane szczegółowo w uchwa-
le nr 411/VII/26/2016 Rady Miej-
skiej Konstancin-Jeziorna, z dnia 14 
grudnia 2016 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Konstancin-Je-
ziorna na rok 2017.

W roku 2017 nie planuje się zacią-
gania kredytów i pożyczek. 

Gminie pozostało do spła-
cenia w 2017 roku 

744 076 zł z tytułu 
zaciągniętych po-
życzek w latach 
ubiegłych.

Ponadto w roku 
2017 gmina będzie mu-

siała wpłacić do budżetu pań-
stwa „janosikowe” w wysokości 
 8 961 256 zł.

142 
mln zł

 planowane 
 dochody

165 
mln zł 

planowane 
wydatki
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Już w połowie listopada kon-
stanciński Zakład Gospodarki 
Komunalnej był gotowy do Akcji 
Zima. Zabezpieczono materiały 
i pojazdy do utrzymywania dróg 
w stanie przejezdnym, delego-
wano pracowników do obsługi 
oraz podpisano umowy z firmami 
odpowiadającymi za płużenie na 
obszarach sołectw. Z tak przygo-
towaną gminą, zima z pewnością 
nie wygra.

Zima drogowców nie zaskoczy

W przypadku opadów, w pierwszej 
kolejności odśnieżane i posypy-
wane są drogi, po których prze-
biega komunikacja miejska oraz 
przy których znajdują się szkoły, 
urzędy i inne miejsca użyteczności 
publicznej. W następnej kolejno-
ści znajdują się drogi utwardzone, 
a na końcu gruntowe. Ważne, aby 
w przypadku trudnych warunków 
atmosferycznych, utrzymać prze-
jezdność tych najważniejszych 
dróg, użytkowanych przez jak naj-
większą ilość pojazdów.

Zabezpieczenie Akcji Zima
Zakład Gospodarki Komunalnej 
przygotował i zabezpieczył na po-
trzeby odśnieżania i utrzymania 
dróg wystarczającą ilość materia-
łów. Na placu ZGK składowanych 
jest ok 100 ton mieszanki solno-
-piaskowej. Piasek zaś ma być do-
starczany na bieżąco, zgodnie z za-
wartą umową. Do mieszania soli 
z piaskiem i załadunku tak przy-
gotowanej mieszanki do piaskarek, 
służy koparka JCB, dodatkowo za-
opatrzona w pług odśnieżny.
Z zimowymi utrudnieniami na 
drogach radzić sobie będzie 11 
kierowców oraz 22 pracowników 
delegowanych do obsługi sprzętu. 
Wszyscy pracować będą w syste-
mie dwuzmianowym. Będą także 
wyznaczane dyżury, aby reagować 
na gwałtowne zmiany pogodowe. 
Drogi odśnieżać i utrzymywać 
w przejezdności będą dwa samo-
chody ciężarowe Man z pługami 
i piaskarkami. Dodatkowo do płu-
żenia i posypywania dróg gmin-
nych i osiedlowych służyć będą 
cztery ciągniki z pługami i pia-
skarkami. O chodniki zadbają pra-
cownicy przy pomocy sześciu cią-

gników z pługami i piaskarkami, 
wspomagani trzema odśnieżarka-
mi spalinowymi. Osobą decydującą 
o rozpoczęciu akcji  odśnieżania 
oraz koordynującą te prace jest 
kierownik Działu Oczyszczania 
i Transportu ZGK Marek Serowik, 

tel. kontaktowy 600 899 492. Ter-
min gotowości zimowej obowią-
zuje od 15 listopada 2016 do 15 
kwietnia 2017 z możliwością prze-
dłużenia w przypadku niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych.
     
 

WYKAZ FIRM, OSÓB ZATRUDNIONYCH NA ZLECENIE W RAMACH PŁUŻENIA 
DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTW W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017

Lp.
Nazwa firmy, nazwisko 

Zleceniobiorcy

Zakres prac 
(nazwa sołectw)

Nazwisko sołtysa, 
osoby potwierdzającej 

wykonanie prac

1
AS Andrzej Ślusarczyk 

 ul. Borowa 11D  
05-520 Konstancin-Jeziorna

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

Czarnów
Małgorzata 

Wojakowska-Żeglińska

Borowina Magdalena Wierzchucka

Dębowa, Świerkowa, Podgórska, 
Biedronki, Koźlara, Orzechowa Marek Serowik

2
Ernest Kryczka                                         

ul. Baczyńskiego 77 
Parcela

05-507 Słomczyn

Kawęczyn, Turowice Mirosław Borowski 

Kawęczynek Zofia Organiściak

Słomczyn Ksawery Gut

3
Usługi Transportowe 

Andrzej Bukat   
   Łęg 48, 

05-520 Konstancin-Jeziorna

Ciszyca Iwona Odolińska

Kierszek Jolanta Ciesielska

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

4
AUTO SERWIS  
Piotr Śliwka  

  ul.Wiślana 90  
05-507 Słomczyn

Parcela Dorota Machnowska

Cieciszew Zbigniew Durajczyk

Piaski Jacek Kulczyk

Dębówka Grzegorz Rytka

Zespół Szkół Nr 4 Tomasz Kucza

5
Usługi Transportowe 

Andrzej Nowotnik  
Kępa Oborska 23,  

05-520 Konstancin-Jeziorna

Kępa Oborska, Obórki do Ciszycy 
z pętlą autobusową włącznie Marek Serowik

Kępa Okrzewska Renata Dąbrowska

Okrzeszyn Katarzyna Wójcik

6
Usługi Transportowe 

Krzysztof Janusz 
Czernidła 24A

05-520 Konstancin-Jeziorna

Gassy Kinga Śliwka

Czernidła Stefan Wiewióra

Łęg Jan Stankiewicz

Habdzin Agata Wilczek

Opacz Małgorzata Osuch
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Po tygodniach wspólnej, wy-
tężonej pracy przedstawicieli 
Urzędu Miasta i Gminy oraz kie-
rownictwa wykonawcy, firmy 
Erekta Budownictwo  Sp. z o.o., 
zakończono etap weryfikacji 
i ustalania wszystkich zagad-
nień technicznych związanych 
z przejęciem i kontynuacją prac 
budowlanych nowego ratusza. 
Ustalenia te były niezbędne 
w tej nietypowej sytuacji, jaką 
jest dokończenie obiektu po 
ustępującym wykonawcy.

Ratusz zgodnie z harmonogramem

Zakończenie tego ważnego etapu 
realizacji inwestycji, choć z mało 
zauważalnym postępem  prac bu-
dowlanych, pozwoliło uzyskać 
pewność dokończenia inwestycji 
w prawidłowy technicznie sposób. 
Tak twierdzą zarówno przedstawi-
ciele projektanta, wykonawcy jak 
i zamawiającego czyli Urzędu  Mia-
sta i Gminy Konstancin-Jeziorna. 
Aktualnie budowa podąża zgodnie 
z harmonogramem, we wszyst-
kich wymaganych obszarach ro-
bót. Trwają intensywne prace 
w zakresie instalacji sanitarnych 
i elektrycznych, widać postępy 
związane z pracami elewacyjnymi. 

W końcu września, na ulicach i drogach naszej gminy, pojawiły się dwa 
nowe samochody KIA Ceed z policyjnym oznakowaniem. Zakup tych 
pojazdów był możliwy dzięki finansowemu wsparciu przez gminę 
Konstancin-Jeziorna.

Nowe samochody dla policji

- Zakup nowych samochodów od 
długiego czasu był koniecznością 
– mówi aspirant Radosław Toma-
szewski, komendant Komisariatu 
Policji w Konstancinie-Jeziornie. 
– Brakowało nam w pełni spraw-
nych, niezawodnych samochodów, 
zwłaszcza w sytuacji wyłącze-
nia któregoś z powodu awarii lub 
przeglądu. Tylko dzięki dofinanso-
waniu przez gminę w wysokości 
50% kosztów, zakup tych dwóch 
samochodów był możliwy. Bardzo 
jesteśmy wdzięczni władzom gmi-
ny za tę pomoc.
Jeden z dwóch nowych KIA Ceed 
został oddany na potrzeby zespo-

łu patrolowo - interwencyjnego, 
drugim poruszają się dzielnico-
wi. Nowe samochody gwarantują 
możliwość sprawnego wykony-
wania zaplanowanych działań 
i interwencji, służących ochronie 
spokoju mieszkańców gminy. 
Obecnie konstancińscy policjanci 
wykorzystują w codziennej służ-
bie 5 samochodów oznakowanych 
(radiowozów). Bardzo przydat-
ny byłby także jeden pojazd nie-
oznakowany, zwłaszcza w służbie 
związanej z ruchem drogowym. 
Może w nowym roku spełni się i to 
marzenie?

Dzięki dotychczas łaskawej aurze, 
pracownicy Erekta Budownictwo  
Sp. z o.o. przyspieszyli termin wy-
konywania prac związanych z kon-
tynuacją budowy dachu, które były 
przewidziane w harmonogramie 
na wiosnę przyszłego roku. Już na 
styczeń planowane jest zamknięcie 
części wysokiej budynku stropem. 
Rozpoczęto także, i to również 
przed wyznaczonym czasem, prace 
drogowe. Równolegle trwają prace 
izolacyjne, konstrukcyjne i murar-

skie wewnątrz budynku, nadają-
ce pomieszczeniom wymagany 
kształt. 
- Zadowalający postęp i tempo prac 
na budowie ratusza, pozwalają być 
optymistą jeśli chodzi o zapisany 
w umowie termin oddania inwe-
stycji, to jest październik 2017 r. 
– mówi Janusz Kołodziejczak, z-ca 
Kierownika Wydziału Inwestycji 
UMiG Konstancin-Jeziorna.
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W ostatnim czasie trwa w całym kraju burzliwa dyskusja dotycząca 
wprowadzanej przez obecny rząd reformy oświatowej. Zasadnym jest 
więc pytanie, czy samorząd Gminy Konstancin-Jeziorna jest do niej 
przygotowany? Czy nauczyciele, rodzicie i dzieci mogą być spokojni?

Trudno jest dzisiaj udzielić jedno-
znacznej odpowiedzi na to pyta-
nie. Pewne jest, że zostaną zlikwi-
dowane gimnazja, a dopiero czas 
pokaże, jakie będą tego następ-
stwa. Oświata nie lubi radykalnych 
zmian. Każda zmiana powinna 
być dobrze przemyślana i szeroko 
skonsultowana z tymi, którzy naj-
lepiej się na tym znają.
Jak do tych zmian w oświacie 
przygotowana jest nasza gmina? 
Burmistrz Kazimierz Jańczuk jest 
w tej dziedzinie  praktykiem, gdyż 
większość swego życia zawodowe-
go pracował w szkole i zarządzał 
nią jako dyrektor. - Podstawą do-
brej pracy nauczycieli i komfortu 
uczniów jest baza lokalowa. Dziś, 
możemy pochwalić się w naszej 
gminie wyremontowanymi i roz-
budowanymi szkołami, nowymi 
przedszkolami i żłobkiem. Wkrót-
ce dołączą do nich kolejne placów-
ki. W okresie 6-ciu lat swoich rzą-
dów nigdy nie żałowałem pienię-
dzy na oświatę, choć znany jestem 
z racjonalnego i oszczędnego po-
dejścia do wydatkowania społecz-
nych pieniędzy - mówi burmistrz 
Kazimierz Jańczuk.
Reasumując, w latach 2011-16 po-
niesione przez gminę wydatki na 
oświatę wyniosły łącznie ponad 

Oświata w Gminie 
Konstancin-Jeziorna

WydAtKi NA oŚWiAtę W lAtAch 2011-2016

Rok Ogółem (zł) Dotacje z budżetu państwa 
i subwencja oświatowa z MEN 

(zł)

Z budżetu gminy (zł)

2011 31.637.499,67 10.246.540,20 21.390.959,47

2012 36.895.505,21 12.948.642,01 23.946.863,20

2013 33.922.106,53 12.407.051,46 21.515.055,07

2014 38.813.087,80 13.838.495,08 24.974.592,72

2015 40.325.789,08 15.177.252,44 25.148.536,64

2016 (plan na 30.11.2016 r.) 40.634.694,00 15.788.970,00 24.845.724,00

2017 (planowane) 48.102.884,00 14.315.737,00 33.787.147,00

222 mln zł. Wielu może zadawać 
sobie pytanie - czy warto wyda-
wać na oświatę tak duże pienią-
dze. Kazimierz Jańczuk, burmistrz 
gminy nie ma żadnych wątpliwości 
– W szkolnictwo należy inwesto-
wać, mimo że zwrot poniesionych 
nakładów następuje dopiero po 
kilkunastu latach. Naszą powinno-
ścią jest inwestowanie w młodzież 
– przyszłość naszego narodu i na-
szej gminy – dodaje.

co więc zmieniło się w Gminie 
Konstancin-Jeziorna za kadencji 
obecnego burmistrza:
n budynek Szkoły Podstawowej 
Nr 6 w Opaczy przeszedł komplek-
sową modernizację (koszt to 3 968 
314,58 zł), następnie dobudowano 
funkcjonalną salę gimnastyczną 
(koszt - 2 488 872,18 zł.),
n w 2014 roku oddano do użytku 
przestronne, funkcjonalne Przed-
szkole nr 5 „Kolorowe Kredki” 
w Oborach. Na tę inwestycję gmi-
na wydatkowała 3 658 006,06 zł, 
a miejsce znalazło tutaj 100 dzieci,
n gmina zadbała także o naj-
młodszych i wybudowała nowy 
przestronny, dobrze wyposażony 
budynek w Mirkowie, do którego 
wprowadził się Żłobek nr 1 i 75 
dzieci. Poniesione wydatki to 5 690 

070,48 zł, w tym dofinansowa-
nie w ramach rządowego progra-
mu „Maluch”, w wysokości 1 485 
131,00 złotych,
n w roku 2015 oddano do 
użytkowania „Tęczowe Przed-
szkole” w Mirkowie dla 125 
dzieci. Koszt – 3 453 946,00 zł, 
n pełną modernizację przeszedł 
budynek Zespołu Szkół Integra-
cyjnych nr 5 przy ulicy Szkolnej, 
do którego dobudowano salę gim-
nastyczną. Łączny koszt nakładów 
inwestycyjnych na tę placówkę 
oświatową to 4 841 865 złotych, 
w tym koszt sali gimnastycznej to 
1 705 170,45 zł,
n pełny lifting przeszedł także bu-
dynek Zespołu Szkół nr 2 przy uli-
cy Żeromskiego - dobrze wyposa-
żona kuchnia i stołówka, odremon-
towane korytarze i sale lekcyjne, 



Liczba dzieci
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sanitariaty i termomodernizacja 
zewnętrzna obiektu. Łączne nakła-
dy to 1 262 765 złotych,
n w latach 2011-16 systematycz-
nie w każde wakacje we wszystkich 
szkołach prowadzono remonty na 
łączną kwotę 2 200 417,00 złotych.

A co w najbliższej przyszłości?
n w Zespole Szkół Integracyjnych 
nr 5 przy ulicy Szkolnej będzie re-
alizowana nadbudowa, w której 
znajdą się brakujące sale lekcyjne 
i sanitariaty, a także przebudowa-
ne zostanie boisko szkolne,
n budynek Zespołu Szkół nr 1 przy 
ulicy Wojewódzkiej będzie rozbu-
dowany o salę gimnastyczną, kilka 
sal lekcyjnych, kuchnię i stołówkę, 
n w Zespole Szkół nr 3 przy ulicy 
Bielawskiej modernizację przej-
dzie boisko szkolne,
n 18 listopada 2016 r. burmistrz 
podpisał umowę z wykonawcą 

budowy największego gminnego 
przedszkola „Leśna Chatka” za 
kwotę około 7,5 mln złotych dla 
150 dzieci,
n kompleksową przebudowę przej-
dzie także przedszkole przy ulicy 
Oborskiej.

A wszystko to dla kogo?
W Gminie Konstancin-Jeziorna 
funkcjonuje pięć zespołów szkół 
oraz szkoła podstawowa w Opaczy. 
W każdym z zespołów są oddziały 
przedszkolne, szkoła podstawowa 
i gimnazjum. 
Łącznie w oddziałach przedszkol-
nych przy szkołach jest 185 dzieci. 
Do szkół podstawowych uczęszcza 
1340 uczniów, a do gimnazjów 557.
W gminnych przedszkolach obec-
nie są miejsca dla 420 maluchów, 
a po wybudowaniu nowego obiek-
tu dla „Leśnej Chatki” ich liczba 
zwiększy się do 450. 

Gmina Konstancin-Jeziorna za-
trudnia 286 nauczycieli, w tym 220 
na pełnym etacie i 66 w niepełnym 
wymiarze czasu pracy.
W poszczególnych placówkach 
przedstawia się to następująco:

Lp. Nazwa szkoły Liczba dzieci i uczniów

oddziały 
przedszkolne

szkoła 
podstawowa

gimnazjum

1. Zespół Szkół nr 1
ul. Wojewódzka  12
05-510 Konstancin-Jeziorna

48 363 143

2. Zespół Szkół nr 2
ul. Żeromskiego  15
05-510 Konstancin-Jeziorna

25 314 137

3. Zespół Szkół nr 3
ul. Bielawska 57
05-520 Konstancin-Jeziorna

45 268 140

4. Zespół Szkół nr 4
ul. Wilanowska  218
05-520 Konstancin-Jeziorna

22 166 78

5. Zespół Szkół Integracyjnych 
nr 5
ul. Szkolna 7
05-520 Konstancin-Jeziorna

20 113 59

6. Szkoła Podstawowa Nr 6
Opacz 9
05-520 Konstancin-Jeziorna

25 116 -

Liczba zatrudnionych nauczycieli

na pełnym 
etacie

w niepełnym wymiarze 
czasu pracy

41 11

43 5

41 8

21 10

26 10

9 6

Lp. Nazwa przedszkola Liczba zatrudnionych nauczycieli

na pełnym etacie w niepełnym wymiarze czasu pracy

1. Gminne Przedszkole nr 1
ul. Oborska 2
05-510 Konstancin-Jeziorna

6 4

 2. Tęczowe Przedszkole Gminy 
Konstancin-Jeziorna
ul. Jaworskiego 3
05-520 Konstancin-Jeziorna

11 4

3. Gminne Przedszkole Nr 4
z oddziałami integracyjnymi „Leśna 
Chatka” ul. Warecka 6
05-510 Konstancin-Jeziorna

14 4

4. Gminne Przedszkole Nr 5
„Kolorowe Kredki”
Obory 22
05-520 Konstancin-Jeziorna

8 4
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Ważny rok Ochotniczych 
Straży Pożarnych
Mijający rok był kolejnym rokiem 
intensywnej pracy jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu naszej gminy. Obok re-
alizacji codziennych obowiązków 
związanych z przeciwpożarowym 
zabezpieczeniem gminy oraz 
udziałem w akcjach ratowniczo-
gaśniczych poza jej terenem, był 
rokiem kończącym dziesiątą ka-
dencję zarządów jednostek OSP 
oraz Zarządu Oddziału Miejsko
-Gminnego Związku OSP w Kon-
stancinie-Jeziornie.

W trakcie zebrania sprawozdaw-
czo-wyborczego kierownictwo Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP dokonało podsumo-
wania osiągnięć strażaków w ka-
dencji 2011-2016. 

Jednostki
Na terenie gminy działa 9 jednostek 
OSP: 
- OSP Konstancin-Jeziorna licząca 
36 członków, 
- OSP Bielawa licząca 33 członków, 
- OSP Kawęczynek licząca 27 
członków, 
- OSP Cieciszew licząca 20 straża-
ków,
- OSP Gassy licząca 20 czynnych 
strażaków,
- OSP Słomczyn licząca 18 członków, 
- OSP Czernidła licząca 28 czynnych 
strażaków,
- OSP Opacz licząca 40 członków, 
- OSP Skolimów licząca 64 członków.

Ogółem jednostki OSP w gminie 
Konstancin-Jeziorna liczą 237 
członków, w tym 20 kobiet, 20 
druhów Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, 19 członków hono-
rowych oraz 10 członków wspie-
rających. W ostatnich 5 latach na-
stąpił nieznaczny wzrost liczby 
czynnych strażaków OSP, głównie 
dzięki uzyskaniu pełnoletności 
przez młodzieżowych członków. 
Druhowie liczą, że dzięki dzia-
łaniom popularyzującym misje 
ochotniczych straży pożarnych 
wzrośnie nabór do funkcjonują-
cych w poszczególnych jednost-

kach drużyny młodzieżowych, 
przygotowujących  do służby. 

 
Skuteczność dzięki 

specjalistycznym szkoleniom 
Podstawowym zadaniem jedno-
stek OSP jest udział w akcjach 
gaszenia pożarów oraz innych 
akcjach ratowniczych, takich jak 
likwidacja skutków powodzi i pod-
topień, kolizji drogowych, zagro-
żeń środowiska oraz zagrożeń 
chemicznych. W latach 2011 – 2015 
strażacy-ochotnicy uczestniczyli 
w 2164 interwencjach, w tym ga-
szono 1231 pożarów. Statystycznie 
jednostki OSP każdego dnia podej-
mowały co najmniej jedną akcje ra-
towniczo - gaśniczą.   
Skuteczne działanie jednostek 
ochotników uwarunkowane jest 
ciągłym szkoleniem strażaków 
w zakresie obsługi coraz nowsze-
go i bardziej skomplikowanego 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
oraz organizacji akcji ratowni-
czych. Przy rosnących zagroże-
niach wynikających z różnorod-
nych skażeń chemicznych czy 
katastrof budowlanych, przepisy 
nakładają na strażaków wymóg 
nabycia kompetencji i uprawnień 
do uczestnictwa w specjalistycz-
nych akcjach. W ostatnich 5 la-
tach przeszkolono 160 druhen 

i druhów, w tym m.in. w zakresie 
działań przeciwpowodziowych 
i ratownictwa wodnego, ratownic-
twa technicznego czy współpracy 
z Lotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym. 

Gmina wspiera jednostki oSP
Prawie wszystkie jednostki mają 
swoją siedzibę-strażnicę. Jedynie 
OSP Słomczyn korzysta z przyle-
głego Domu Ludowego. W okresie 
ostatnich pięciu lat gmina prze-
prowadziła remonty w strażnicach 
OSP Gassy, Czernidła, Kawęczynek, 
Bielawa, Opacz, Konstancin-Je-
ziorna i Skolimów, przystosowu-
jąc je do dzisiejszych wymogów 
eksploatacji sprzętu i poprawiając 
warunki socjalne. Środki na ten 
cel pochodziły z budżetu gminy, 
dotacji oraz środków własnych 
jednostek. Dzięki pomocy finanso-
wej z budżetu gminy oraz dotacji, 
w okresie sprawozdawczym zaku-
piono dla OSP Konstancin-Jezior-
na samochód pożarniczy marki 
Renault oraz dla OSP Bielawa, sa-
mochód pożarniczy marki Scania. 
Te dwa nowoczesne i w pełni wy-
posażone samochody, wzmocniły 
bazę sprzętową jednostek, zwięk-
szając możliwą efektywność ak-
cji strażackich. Zakupiono także, 
zwiększając stan wyposażenia jed-

OSP Cieciszew  Fot.  UMiG

Zdrowych, spokojnych  
Świąt  Bożego Narodzenia

oraz wielu radosnych chwil

w nadchodzącym 2017 roku

życzą
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nostek, sprzęt i wyposażenia bojo-
wego, w tym: węże pożarnicze i ar-
maturę gaśniczą, łodzie, komplety 
sprzętu ratowniczego, motopompy 
i pompy szlamowe oraz odzież bo-
jową i galową.  
Utrzymanie wysokiej gotowości 
bojowej jednostek oraz ich udział 
w akcjach ratowniczych, niesie za 
sobą konieczność ponoszenia przez 
gminę kosztów. Na funkcjonowa-
nie jednostek OSP, w kolejnych bu-
dżetach rocznych gminy przezna-
czano:
- w roku 2011 - 722 479,00 zł
- w roku 2012 - 1 296 400,00 zł. 
(w tym dotacja na zakup wozu bo-
jowego)
- w roku 2013 - 674 400,00 zł
- w roku 2014 - 1 525 400,00 zł. 
(w tym dotacja na zakup wozu bo-
jowego)
- w roku 2015 - 765 900,00 zł
razem w latach 2011 – 2016; 4 984 
579,00 zł.
Kontrole wydatkowania ww. środ-
ków finansowych wskazały, że są 
one angażowane celowo i rozważ-
nie. Efekty uzyskane dzięki wspar-

ciu, stawiają naszą gminę w czo-
łówce gmin posiadających wysoki 
stopień bezpieczeństwa pożaro-
wego.   

Nowe władze i zarządy
Na walnym zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym, powołano skład 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie 
na lata 2016-2021. Prezesem został 
Grzegorz Szewczyk, a wiceprezesa-
mi Wojciech Kowalczyk i Dariusz 
Goss. Wspierać ich będzie Justyna 
Ślusarczyk jako sekretarz, oraz 
Krzysztof Lemieszek jako skarb-
nik. Komendantem oddziału został 
Krzysztof Kucicki. Wskazano także 
przedstawicieli gminnych jedno-
stek OSP do Zarządu Oddziału Po-
wiatowego, oraz wybrano delega-
tów na Zjazd Powiatowy Związku 
OSP RP. 
Przed walnym zebraniem spra-
wozdawczo-wyborczym odbyły się 
wybory do zarządów poszczegól-
nych jednostek OSP. I tak, w OSP 
Konstancin-Jeziorna prezesem zo-
stał Robert Czarnula, a naczelni-

kiem Grzegorz Barcikowski. OSP 
Bielawa pokieruje Robert Pru-
śniewski, jako prezes, oraz Damian 
Komosa, jako naczelnik. W OSP Ka-
węczynek prezesem został Jacek 
Ambrozik, a naczelnikiem Adrian 
Wielocha. Prezesem w OSP Cieci-
szew został Wojciech Kowalczyk, 
a naczelnikiem Artur Rębiś. Roman 
Śliwka jako prezes i Krzysztof Le-
mieszek jako naczelnik, stanęli na 
czele OSP Gassy. W OSP Słomczyn 
prezesem został Piotr Śliwka, a na-
czelnikiem Krzysztof Gołębiowski. 
Strażakami w Czernidłach pokie-
rują prezes Stefan Wiewióra i na-
czelnik Antoni Pełka. W OSP Opacz 
prezesem został Kamil Osuch, a na-
czelnikiem Jarosław Gutowski.  Na 
czele OSP Skolimów została Justy-
na Ślusarczyk jako prezes i Andrzej 
Ślusarczyk, jako naczelnik. 
Członkom nowych władz serdecz-
nie gratulujemy. Wszystkim zaś 
strażakom dziękujemy za służbę, 
dbałość o nasze, nie tylko pożaro-
we, bezpieczeństwo oraz życzymy 
powodzenia i skuteczności w kolej-
nych akcjach.

Elżbieta Siemieniuk „zaraża” wy-
chowanków swoją pasją do sportu. 
Wie, że rozwój sprawności fizycz-
nej i umiejętność rywalizacji w po-
szanowaniu zasad fair-play, to do-
skonała inwestycja na przyszłość. 
To daje jej energię do działania. Od 
lat współtworzy klub UKS „Cirkus”. 
Imprezy sportowe, które organizuje 
wychodzą daleko poza granice gmi-
ny. W bieżącym roku, organizuje już  
XVII Ogólnopolski Turniej Korfballu 
w Konstancinie-Jeziornie, na który 
przyjeżdża kilkuset zawodników 
z całej Polski. Sukcesy UKS „Cirkus” 
są znaczące: tytuł Mistrza Polski 
Korfballu w kategorii Junior Młod-
szy, nagrody sportowe Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna oraz 
Starosty Piaseczyńskiego. Pięcioro 
korfballistów zakwalifikowało się 
do kadry narodowej U-19. Karfball 
to niewątpliwie oczko w głowie 
pani Elżbiety. Od lat pełni funkcję 
wiceprezesa w Polskim Związku 

Zdrowych, spokojnych  
Świąt  Bożego Narodzenia

oraz wielu radosnych chwil

w nadchodzącym 2017 roku

życzą

Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna

Kazimierz Jańczuk

Przewodniczący Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny

Andrzej Cieślawski
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Sprawdź, kiedy odbiorą odpady
Od 1 stycznia w gminie Kon-
stancin-Jeziorna obowiązywać 
będzie nowy kalendarz odbioru 
odpadów komunalnych dla zabu-
dowy jednorodzinnej. 

Zmieszane i segregowane
Odpady zmieszane i segregowane 
będą odbierane z posesji co dwa 
tygodnie, szkło opakowaniowe raz 
w miesiącu, a gabaryty oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny dwa razy w roku. Ponadto od 1 
kwietnia do 30 listopada, co dwa 
tygodnie odbierane będą odpady 
zielone. Szczegółowy harmono-
gram dla poszczególnych sektorów 
publikujemy na kolejnych stronach.

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

RO Jolanta Zagórska” odpady od 
mieszkańców odbierane są w go-
dzinach 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 
wyłącznie w wyznaczonym dniu 
odbioru .

Reklamacje do urzędu 
Reklamacje dotyczące nieodebra-
nia odpadów czy braku worków na 
odpady, należy zgłaszać w termi-
nie do 24 godzin po dacie odbioru, 
do Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa. Można to zrobić  te-
lefonicznie pod nr 22-48-42-593, 
22-48-42-512, mailowo na adres 
odpady@konstancinjeziorna.pl, 
lub osobiście w wydziale mieszczą-

cym się w budynku Galerii Lima, 
ul. Warszawska 31, pokój nr 13. W  
reklamacji trzeba podać adres nie-
ruchomości, rodzaj nieodebranych 
odpadów oraz telefon kontaktowy.

Punkt zbiórki odpadów
Posegregowane odpady komu-
nalne, odpady zielone, gabaryty 
i elektroodpady, a także odpady 
remontowo-budowlane i niebez-
pieczne, mieszkańcy gminy mogą 
przywieźć do Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, który mieści się przy 
ulicy Mirkowskiej 43C. 

Punkt GPSZoK jest czynny  
w poniedziałki i piątki w godz. 

13.00 – 19.00, środy 9.00 – 14.00 
oraz soboty 10.00 – 18.00.

Mamy dobrą wiadomość dla 
mieszkańców Gminy Konstan-
cin-Jeziorna, którzy planują 
wymianę starych pieców węglo-
wych na nowe źródło ciepła. Od 
lutego 2017 r. będzie można to 
zrobić, korzystając z 50% dofi-
nansowania poniesionych z tego 
tytułu kosztów. Wystarczy trzy-
mać się przedstawionych poniżej 
wytycznych i złożyć odpowiedni 
wniosek w UMiG Konstancin-Je-
ziorna.

Zmień system ogrzewania na proekologiczny

Zgodnie z podjętą dnia 7 wrze-
śnia 2016 r. uchwałą nr 338/
VII/22/2016 Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna, dotacja udzielana 
będzie na wymianę dotychczaso-

wych, niskosprawnych  i nieeko-
logicznych kotłów i pieców węglo-
wych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Konstancin-Jeziorna na na-
stępujące, nowe źródła ciepła:

1) kotły gazowe do centralnego 
ogrzewania lub do centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej, przystosowane wyłącznie 
do spalania gazu ziemnego (GZ 
50) lub gazów węglowodoro-
wych płynnych C3-C4 (gaz pro-
pan-butan),
2) kotły olejowe do centralnego 
ogrzewania lub do centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej, przystosowane wyłącznie 
do spalania oleju opałowego lek-
kiego,
3) kotły elektryczne do central-
nego ogrzewania lub do central-
nego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej.

Uprawnione do dofinansowania są: 
podmioty niezaliczone do sektora 
finansów publicznych, w szcze-
gólności: osoby fizyczne, wspól-
noty mieszkaniowe, osoby praw-
ne, przedsiębiorcy oraz jednostki 
sektora finansów publicznych bę-
dące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi, posiadające 

prawo do dysponowania na cele 
budowlane nieruchomością zloka-
lizowaną na terenie Gminy Kon-
stancin-Jeziorna.
Dotacją mogą być objęte urządze-
nia wykonane fabrycznie i zamon-
towane po raz pierwszy, spełniają-
ce wymagane normy i dopuszczone 
do użytkowania w Polsce. Doboru 
nowego źródła ciepła oraz wyboru 
wykonawcy jego montażu, wnio-
skodawcy dokonują we własnym 
zakresie i na własną odpowiedzial-
ność. Dofinansowanie na częściowe 
pokrycie kosztów zakupu źródła 
ogrzewania wynosi 50% poniesio-
nych kosztów, lecz nie więcej niż 
4.000,00 zł brutto.
Więcej informacji uzyskać można 
pod nr telefonu 22-484-25-93 lub 
bezpośrednio w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UMiG Kon-
stancin-Jeziorna. Wnioski na do-
finansowanie, od stycznia, będzie 
można pobrać ze strony www.kon-
stancinjeziorna.pl lub w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
ul. Warszawska 31 (galeria Lima) 
pok. nr 13.
Pełna treść przedmiotowej uchwały 
dostępna jest na bip.konstancinje-
ziorna.pl, w zakładce Rada Miejska.
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Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb
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PaŸdziernik
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30 31

Listopad
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Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt SbNd Pn Wt Œr Czw Pt SbNd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Odpady 
zmieszane

Odpady
Suche

Szk³o
Odpady 
Zielone

Gabaryty
elektroodpady

16

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:

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 

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

Sektor 1: kalendarz odbioru odpadów komunalnych 
z zabudowy jednorodzinnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.

Odpady  
zmieszane

Odpady  
suche

Odpady  
zielone

ChoinkiGabaryty 
elektroodpadySzkło

 11

Wierzejewskiego
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PaŸdziernik
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Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt SbNd Pn Wt Œr Czw Pt SbNd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

16

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

Odpady 
zmieszane

Odpady
Suche

Szk³o
Odpady 
Zielone

Ulice nale¿¹ce do sektora:

Gabaryty
elektroodpady

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 

Sektor 2: kalendarz odbioru odpadów komunalnych 
z zabudowy jednorodzinnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.

Odpady  
zmieszane

Odpady  
suche

Odpady  
zielone

ChoinkiGabaryty 
elektroodpadySzkło

Wierzbnowska
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Sektor 3: kalendarz odbioru odpadów komunalnych 
z zabudowy jednorodzinnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.
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25 26 27 28 29 30

PaŸdziernik
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Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt SbNd Pn Wt Œr Czw Pt SbNd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

16

8

9

15

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

Ciszyca
Czernid³a
Habdzin
Kierszek
Kêpa Oborska
Kêpa Okrzewska
Obórki
Okrzeszyn
Opacz

Odpady 
zmieszane

Odpady
Suche

Szk³o
Odpady 
Zielone

So³ectwa nale¿¹ce do sektora:

Gabaryty
elektroodpady

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 

Odpady  
zmieszane

Odpady  
suche

Odpady  
zielone

ChoinkiGabaryty 
elektroodpadySzkło
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Sektor 4: kalendarz odbioru odpadów komunalnych 
z zabudowy jednorodzinnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.
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Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt SbNd Pn Wt Œr Czw Pt SbNd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb Nd Pn Wt Œr Czw Pt Sb

16

8

9

15

25

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 

Odpady  
zmieszane

Odpady  
suche

Odpady  
zielone

ChoinkiGabaryty 
elektroodpadySzkło
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Rada Miejska Konstancin-Jezior-
na na sesji w dniu 23 listopada 
podjęła uchwałę w sprawie wy-
sokości stawek podatku od nieru-
chomości, która będzie obowią-
zywała od 1 stycznia 2017 roku.

Do Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Konstancina-Jeziorny, wpły-
nął nowy wniosek mieszkańców 
dotyczący nadania nazwy alei 
w Parku Zdrojowym imienia prof. 
Jana Romana Haftka.

W uchwale podniesiono średnio 
od 3,5% do 6 % wysokość stawek 
podatku od nieruchomości, wzglę-
dem dotychczas obowiązujących, 
wynikających z uchwały nr 157/
VII/13/2015 z dnia 21 paździer-
nika 2015 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości.
Stawki od budynków lub ich części 
mieszkalnych i związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej pozostały bez zmian.

Stawki 
Stawki od gruntów i budynków 
przedstawiają się następująco:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów 
i budynków -  0,80  zł od 1 m²  
powierzchni,
b) pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych - 
4,28 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,24 zł od 
1 m² powierzchni,

Zmarły w ub. roku prof. Haftek, 
poświęcił się bez reszty neurochi-
rurgii i rehabilitacji – te dwie dzie-
dziny dzięki jego pracy i inwencji, 
zmieniły się radykalnie. W 1963 
rozpoczął pracę w Stołecznym 

Nowe stawki podatków
d) niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015r. o rewitali-
zacji (Dz. U.z 2015r. poz.1777), 
i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod 
budowę mieszkaniową, usługo-
wą albo zabudowę o przezna-
czeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 2,50 zł od 
1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej 
- 20,33 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym – 10,17 zł od 1 
m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udzielają-
ce tych świadczeń - 4,28 zł od 

1 m² powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 6,00 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich warto-
ści określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych 
( Dz. U z 2016r. poz. 716 ze zm.)

Podstawą zmiany stawek w podat-
ku od nieruchomości jest potrzeba 
pozyskania środków finansowych 
na zadania inwestycyjne w Gminie 
Konstancin-Jeziorna. 

Wskazane stawki są niższe od 
stawek maksymalnych ogłoszo-
nych w obwieszczeniu Ministra 
Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. 
w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lo-
kalnych w 2017 r.

Ponadto, art. 37 ustawy z dnia 9 
października 2015r. o rewitalizacji 
( Dz. U. z 2015r. poz. 1777), wpro-
wadził zmianę w ustawie z dnia 
12 stycznia o podatkach i opłatach 
lokalnych poprzez dodanie w art. 
5 ust. 1 pkt 1 lit. d, nowej stawki 
podatku od nieruchomości tj. od 
gruntów niezabudowanych obję-
tych obszarem rewitalizacji.

Nowy wniosek o nadanie nazwy
Centrum Rehabilitacji, gdzie zorga-
nizował pierwszy w Polsce Oddział 
Ostrych Urazów Rdzenia Kręgowe-
go. Z jego inicjatywy powstała rów-
nież Klinika Urazów Układu Ner-
wowego. Profesor Haftek był także 
członkiem Komitetu Nauk Neurolo-
gicznych PAN. W 1989 roku został 
odznaczony Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski.
Wnioskodawcy proponują, aby 
imię prof. Haftka zostało nadane 
alei w Parku Zdrojowym, biegną-

cej wzdłuż Jeziorki, od tężni do 
ul. Szpitalnej. Byłoby to zdaniem 
wnioskodawców, aktem uhonoro-
wania tego zasłużonego mieszkań-
ca Konstancina-Jeziorny.
Zgodnie z przyjętymi procedurami, 
wniosek został skierowany do kon-
sultacji społecznych – mieszkańcy 
mogą zgłaszać chęć udziału w pra-
cach Zespołu Konsultacyjnego lub 
zgłaszać opinie, kierując je do Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej.  
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Zaszczytne tytułu zostały przy-
znane już po raz jedenasty. Tym 
razem uroczystość odbyła się 
Konstancińskim Domu Kultury. 1 
grudnia na sali widowiskowej za-
siedli „Młodzi Mistrzowie Nauki” 
wraz z rzeszą fanów, którzy przy 
wręczaniu kolejnych wyróżnień, 
oklaskami wyrażali swoje po-
parcie dla reprezentantów kon-
stancińskich szkół. Nagrodzeni 
uczniowie otrzymali dyplomy, no-
woczesny tablet oraz gratulacje od 
burmistrza Kazimierza Jańczuka. 
Na uroczystość przybyli dumni ro-
dzicie, nauczyciele oraz koledzy ze 
szkolnej ławy. Po części oficjalnej 
w podróż do świata magii, zabrał 
uczestników mistrz w tej dziedzi-
nie - Rob Fleming. Kanadyjczyk, 
uznany członek Międzynarodowe-
go Bractwa Magików, od ponad 20 

Młodzi Mistrzowie Nauki

Dziecięcy uśmiech to najcenniejszy dar

O tym, że uczyć się warto wie 
chyba każdy. Ale nie każdy potra-
fi z konsekwencją realizować to 
przez cały rok szkolny. Tym bar-
dziej, należy docenić uczniów, 
którzy poza wysoką średnią 
ocen i bardzo dobrym zachowa-
niem, promują Gminę Konstan-
cin-Jeziorna w różnego rodzaju 
konkursach i olimpiadach. Takie 
są bowiem kryteria przyznania 
tytułu „Młodego Mistrza Nauki”.

Okres Świąt Bożego Narodze-
nia to czas prawdziwych cudów. 
11 grudnia wnętrza Konstanciń-
skiego Domu Kultury Hugonów-
ka wypełniła dziecięcą radość.

lat występuje na całym świecie. 
Na swój dom wybrał jednak Pol-
skę, dzięki temu poza sztuczkami, 
doskonale bawi publiczność żarta-
mi w naszym języku. Spektakl do-
starczył widzom wiele uśmiechu 
i dobrej zabawy.

 Wyróżnieni
Tytuł „Młodego Mistrza Nauki” 
otrzymali w tym roku: Małgorza-
ta Czuba- Szkoła Podstawowa nr 
1 w Konstancinie-Jeziornie,  Do-
minika Wójcik- Gimnazjum nr 1 
w Konstancinie-Jeziornie, Maja 
Wojciechowska-Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, 
Jakub Gromada - Gimnazjum nr 2 

w Konstancinie-Jeziornie, Izabela 
Ptaszyńska- Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Konstancinie-Jezior-
nie,  Kacper Pudło-Gimnazjum nr 
3 w Konstancinie-Jeziornie, Igor 
Wencławiak-Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Słomczynie, Rafał Biernac-
ki-Gimnazjum Nr 4 w Słomczynie,  
Zuzanna Maćkowiak-Szkoła Pod-
stawowa z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 5  w Konstancinie-Jezior-
nie, Piotr Kwiecień- Gimnazjum 
Integracyjne nr 5 w Konstancinie-
Jeziornie,  Zuzanna Słaby-Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Opaczy. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Klub Rotary Warszawa Konstancin 
zorganizował pełen atrakcji dzień 
dla prawie stu dzieci z Domów 
Dziecka w Brodnicy, Pęcherach 
i Chełmnie. Na początek odbyło 
sie przedstawienie mikołajkowe, 
które wprowadziło przybyłych 
w doskonałe nastroje. Nie zabra-
kło kolęd, świątecznych piosenek 
i tańców, a wszystko w prawdzi-
wie bajkowej atmosferze. Wszy-
scy przybyli zjedli wspólny obiad 
w Restauracji Zalewajka i otrzy-
mali słodki podarunek. Dodat-
kową niespodzianką była wizyta 
w Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie. Dla podopiecznych domów 
dziecka był to wyjątkowy dzień, 
wypełniony świątecznym ciepłem.  

Sukces imprezy nie byłby możliwy 
bez wrażliwości sponsorów. Klub 
Rotary Warszawa Konstancin 
składa serdeczne podziękowania: 
Gminnenu Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji w Konstancinie-Jeziornie, 
Konstancińskiemu Domowi Kul-
tury, firmie Vobro z Brodnicy Woj-
ciecha Wojenkowskiego, Duetowi 
JaHa Hanna Kochańska Jacek Za-
wada, Fundacji Edulandia, Funda-
cji Światło Życia, , Baletowi Dance 
Anna Dzieńkowska, przedszkolu 
„Miasteczko Dzieci” Patryka Ro-
gozińskiego, Cukierni Buchman, 
restauracji „Gospoda Zalewajka”, 
Fundacji Banku Zachodniego WBK 
S.A., Lokalnej Grupie Działania 
Perły Mazowsza. 
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Zaszczytny tytuł
W uznaniu zasług dla dziedzictwa kulturowego Konstancina-Jezior-
ny, Marek Roefler - pasjonat sztuki i właściciel największej w Polsce 
kolekcji École de Paris, otrzymał tytuł członka honorowego Towarzy-
stwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina.

Podziękowania i nagrody dla sportowców
Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
wręczył doroczne nagrody pie-
niężne dla sportowców, których 
sukcesy promują gminę Kon-
stancin-Jeziorna w kraju i za 
granicą. W tym roku uhonoro-
wano 27 osób.

To już tradycja. Nagrody za wy-
bitne wyniki sportowe i rozsła-
wianie dzięki nim gminy Konstan-
cin-Jeziorna przyznawane są od 
18 lat. W tym roku do magistratu 
wpłynęło 14 wniosków złożonych 
przez 8 klubów sportowych, o na-
grodę ubiegało się łącznie 35 osób. 
Wszystkie kandydatury zweryfi-
kowała komisja powołana przez 
burmistrza gminy. Oceny formal-
nej lub merytorycznej nie przeszły 
wnioski dotyczące 8 zawodników. 
Ostatecznie, samorząd uhonorował 
27 sportowców, reprezentujących 
różne dyscypliny. Są wśród nich 
m.in. członkowie kadry narodowej, 
czy mistrzowie Europy i Polski. 
Łączna pula nagród, które w tym 
roku powędrowały do zawodni-

Misją Towarzystwa, jest zachowa-
nie niepowtarzalnego charakteru 
i funkcji uzdrowiskowej Konstan-
cina-Jeziorny oraz jego dziedzic-
twa kulturowego. Członkowie 
podejmują wiele inicjatyw w sfe-
rze życia społeczno-kulturalnego, 
ochrony naturalnego środowiska 
gminy i zabytków architektury. 
Wraz z Klubem Inicjatyw Obywa-
telskich oraz UMiG Konstancin-Je-
ziorna, Towarzystwo organizuje, 
„Festiwal Otwarte Ogrody”, Co 
roku we wrześniu mieszkańcy za-
praszają do swoich ogrodów, by 
prezentować twórczość artystycz-
ną i dzielić się swoimi pasjami. Od 
wielu lat w Festiwalu bierze udział 
muzeum Villa la Fleur. Zwiedzający 
ten obiekt są zachwyceni malar-
stwem, rzeźbami oraz grafikami 

ków wyniosła 15 tys. zł. Tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia z lau-
reatami spotkały się władze sa-
morządowe - Kazimierz Jańczuk, 
burmistrz Konstancina-Jeziorny 
oraz przewodniczący: Rady Miej-
skiej - Andrzej Cieślawski i komisji 
Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury 
i Sportu - Grażyna Chojnowska. – To 
nasze podziękowanie za wasz trud, 
wysiłek i poświęcenie – podkreślił 
Kazimierz Jańczuk, burmistrz gmi-
ny Konstancin-Jeziorna, wręczając 
sportowcom listy gratulacyjne. – 
Niech te nagrody będą motywacją 
do kolejnych sukcesów, które przy-
sporzą wszystkim wiele radości, 
dumy i niezapomnianych przeżyć. 
Tego wieczora podziękowania za 
codzienny trud pracy trafiły tak-
że do trenerów. Przypominamy,  
wnioski o przyznanie nagrody pie-
niężnej za wybitne wyniki sporto-
we można składać do 15 listopada 
każdego roku. Szczegóły na stronie 
internetowej www.konstancinje-
ziorna.pl oraz w Biurze Komunika-
cji Społecznej UMiG.

koszykówka na wózkach: Rafał 
Tyburowski

karate: Michał Bekisz, Jakub 
Zagończyk, Kacper Celmer, Ignacy 
Słonecki, Mikołaj Grysiak, Kacper 
Tyburski, Adrian Kotwiński; 

pływanie: Michał Durajczyk, Jan 
Rembowski, Michalina Pecyna, 
Maciej Pecyna, Magdalena Roman, 
Julia Abramowicz, Barbara 
Mazurkiewicz; 

łyżwiarstwo szybkie i/lub 
wrotkarstwo: Artur Nogal, 
Marek Kania, Mateusz Kania, 
Aleksandra Goss, Maria Kania, 
Krzysztof Podsiadło, Michał 
Radek, Martyna Baran, Gaweł 
Tomasz Oficjalski; 

korfball: Tamara Siemieniuk, 
Adrian Szywała, Michał 
Odoliński

NAGRodZENi SPoRtoWcy
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artystów tkz. École de Paris. Zbio-
ry tego prywatnego muzeum to 
efekt kolekcjonerskiej pasji Marka 
Roeflera. Podziw odwiedzających, 
budzi również budynek, w którym 
obecnie mieści się muzeum. Po-
wstały w 1906 r., przez lata ulegał 
dewastacji, i nowe życie otrzymał 
dopiero po gruntownym remoncie 
przeprowadzonym w latach 2008-
2009. Utrzymana w stylistyce Art 
Déco architektura wnętrza, tworzy 
wyjątkowy, ekspozycyjny klimat, 
w którym można kontemplować 
dzieła takich mistrzów jak: Henri 
Epstein, Bolesław Biegas, Mela Mu-
ter, Mojżesz Kisling czy Henri Hay-
den. Działalność Marka Roeflera 
dla dziedzictwa kulturowego Kon-
stancina-Jeziorny została docenio-
na przez Towarzystwo Miłośników 

Piękna i Zabytków Konstancina-
Jeziorny i 26 listopada 2016 roku 
otrzymał Członkostwo Honorowe 
Towarzystwa. Uroczystość odbyła 
się nie gdzie indziej, tylko w Villi la 
Fleur. Licznie zgromadzeni goście 
po krótkiej części oficjalnej mogli 
oddać się artystycznych dozna-
niom, podziwiając zgromadzoną 
w muzeum kolekcję.
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Zwierzęta na święta

Pomagajmy z głową

W wyniku nieprzemyślanych pre-
zentów świątecznych wiele zwie-
rząt kończy w lesie, na ulicy lub 
(w najlepszym przypadku) w prze-
pełnionym schronisku.
Warto więc pomyśleć, zanim zde-
cydujemy się na tego rodzaju „upo-
minek”. Zwierzę to żywa istota i  
duża odpowiedzialność. Uzgodnij-
my nasz wybór z rodziną, a z dziec-
kiem przeprowadźmy poważną 

Zbliżają się święta i kupowanie prezentów, mniej lub bardziej prze-
myślanych. Co roku w tym okresie rośnie zainteresowanie kupnem 
zwierząt domowych. Niestety, kilka tygodni po świętach, nagle przy-
bywa czworonogów w schroniskach. Trafiają do nich niechciane koty, 
rozbrykane szczeniaki albo wyrośnięte młode psy. Bo gryzie buty! Bo 
trzeba z nim wychodzić! Bo za bardzo urósł! Bo dziecko jest uczulone! 
Wymówek dla których ludzie pozbywają się zwierząt jest wiele.

Z nadejściem zimy obserwujemy zbliżanie się zwierząt do ludzkich sie-
dzib. Wynika to ze zmniejszonej dostępności pożywienia w naturalnym 
środowisku. Wiele osób zaczyna dokarmiać zwierzęta, zwłaszcza ptaki.

Zimowe dokarmianie zwierząt to 
świetna okazja do obserwacji, po-
znania różnorodności i pogłębienia 
wiedzy. Prawidłowo prowadzone 
dokarmianie zwierząt jest formą 
ochrony środowiska i wzbogacania 
bioróżnorodności. Najodpowiedniej-
szą karmą dla ptaków i drobnych 
ssaków jest mieszanka ziaren, su-
szone owoce, zwłaszcza słonecznika, 
pszenica, orzechy. Prawie wszystkie 
zwierzęta lubią kukurydzę. Bardzo 
pożądana jest słonina lub smalec, 
zwłaszcza w okresie silnych mro-
zów. Karma nie może być solona ani 
konserwowana chemicznie. W wielu 
miejscach, nawet w naszym mieście, 

rozmowę.  Kiedy już to zrobimy, i je-
steśmy pewni swojej decyzji, wcale 
nie musimy kupować zwierzaka 
w sklepie. W schroniskach na nowy 
dom czeka wiele wspaniałych 
stworzeń, które pomimo bolesnych 
przeżyć mają w sobie wiele miłości. 
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna 
do odczuwania cierpienia, nie jest 
rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę” 

(art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. 
z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)

często spotykane są sarny. One też 
mają utrudniony dostęp do trawy 
w śnieżne zimy, więc chętnie częstu-
ją się czymkolwiek, co leży na śniegu. 
Apelujemy o to, by nie dopuścić do 
ścigania saren przez psy! Dla sarny 
zazwyczaj kończy się to tragicznie. 
W takiej sytuacji właściciel psa ma 
obowiązek udzielić pomocy rannej 
sarnie na własny koszt.
Raz rozpoczętej akcji dokarmiania 
nie przerywajmy w okresie silnych 
mrozów, kiedy nowi przyjaciele 
naprawdę są od nas uzależnieni. 
Wszystkie zwierzęta, bez wyjątków, 
szybko uczą się wracać w miejsce, 
gdzie można dobrze zjeść. Wydział 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UMiG Konstancin-Jeziorna od po-
czątku grudnia monitoruje ptactwo 
wodne, które zimuje w naszym mie-
ście. Gdy temperatury spadają po-
niżej zera i utrzymuje się pokrywa 
śnieżna, łabędzie i kaczki gromadzą 
się na rzece Jeziorce przy Starej Pa-
pierni w postaci znacznego stada. 
Wówczas dokarmiane są ziarnem 
pszenicy zmieszanym z kukurydzą. 
Codziennie kontrolowany jest stan 
zamarznięcia wody. W razie potrze-
by, ściółkowany jest brzeg w celu 
ułatwienia ptakom wychodzenia na 
brzeg. Łabędzie, tak jak wszystkie 
blaszkodziobe, potrzebują wody do 
prawidłowego pobierania pokarmu. 
Ponadto jest ona niezbędna do od-
powiedniej pielęgnacji upierzenia, 
które ptaki wodne natłuszczają wy-
dzieliną z gruczołu kuprowego. Brak 
pielęgnacji piór powoduje wnikanie 
wody w pobliże ciała, narastanie na 
piórach warstwy lodu, wychłodze-
nie organizmu, a w konsekwencji 
znaczne osłabienie i przymarzanie 
ptaka do tafli lodu. Dlatego łabędzie 
i kaczki całe godziny spędzają w lo-
dowatej wodzie. Niekiedy nieświa-
domi tego mieszkańcy próbują je 
wywabić na brzeg, zapominając, że 
woda ma wówczas znacznie wyższą 
temperaturę, niż powietrze i grunt.  
Na szczęście z długoterminowych 
prognoz meteorologicznych wyni-
ka, że zbliżająca się zima nie będzie 
tak surowa i groźna dla zwierząt. 
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Program współpracy  
z organizacjami pozarządowymi
Rada Miejska Konstancin-Je-
ziorna przyjęła roczny program 
współpracy gminy z organizacja-
mi pozarządowymi. W 2017 roku 
na realizację zadań publicznych 
zaplanowano 400 tys. zł.

Seniorzy m.in. z osiedla Mirków i Kawęczynka nie wiedzą co to nuda. 
Tuż przed Bożym Narodzeniem spotkali się na warsztatach wykony-
wania ozdób choinkowych i kulinarnych. Zorganizowano je dzięki 
wsparciu gminy Konstancin-Jeziorna.

Program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi należy 
do podstawowych dokumentów 
określających zakres i zasady 
współdziałania gminy z podmio-
tami prowadzącymi działalność 
w sferze pożytku publicznego. 
Jego uchwalenie to obowiązek, jaki 
na radę miejską nakłada ustawa 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Radni z Konstan-
cina-Jeziorny dokument przyjęli na 
sesji, która odbyła się 23 listopa-
da. – W naszej gminie nie brakuje 
organizacji, którym - podobnie jak 
władzom samorządowym - zależy 

Gmina rozwija się dzięki aktywnym 
mieszkańcom. Wystarczy mieć po-
mysł, zebrać grupę przychylnych 
mu osób i zgłosić się do konstan-
cińskiego magistratu. Dzięki part-
nerskiej współpracy mieszkańców 
i urzędu, przez wiele lat w ramach 
tzw. inicjatywy lokalnej udało się 

Seniorzy w świątecznym nastroju

zrealizować wiele inspirujących  
i potrzebnych projektów. Jednym z 
ostatnich są warsztaty artystycz-
ne dla seniorów, które tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia zor-
ganizowano na osiedla Mirków 
i w Kawęczynku. Inicjatorkami 
pierwszych zajęć były Maria Frąt-

czak i Alfreda Konopka. To one 
postanowiły wyciągnąć seniorów 
z domów i zachęcić ich do miłego 
spędzenia czasu wolnego. Panie 
od 5 do 10 grudnia uczyły się sztu-
ki ręcznego wykonywania ozdób 
świątecznych. W ciągu niespełna 
tygodnia powstały przepiękne 
bombki, aniołki i gwiazdy betle-
jemskie. Zwieńczeniem warszta-
tów było wspólne ubieranie choin-
ki. Wszystko po to, aby choć przez 
chwilę poczuć radość tworzenia. 
Gwarno i wesoło było także pod-
czas warsztatów plastycznych, na 
których od 8 do 15 grudnia spo-
tykały się  dzieci i seniorki z Ka-
węczynka, Słomczyna, Cieciszewa 
i Turowic. Tutaj organizatorkami 
były Kazimiera Nogal i Henryka 
Nowakowska. Uczestnicy zajęć pod 
okiem twórcy ludowego wykony-
wali ozdoby świąteczne. Dla senio-
rów dodatkowo przeprowadzono 
warsztaty kulinarne. Efektów ich 
pracy można było skosztować 15 
grudnia, podczas degustacji trady-
cyjnych potraw wigilijnych.

na poprawie życia lokalnej spo-
łeczności – mówi Patryk Siepsiak, 
kierownik Biura Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Miasta i Gminy. – 
Wspólny cel można osiągnąć tylko 
dzięki współpracy.
Jej obszary, zasady i formy zostały 
jasno określone w programie. Znaj-
dziemy w nim także priorytetowe 
zadania publiczne, które mogą być 
przez organizacje pozarządowe, 
pożytku publicznego i tym podob-
ne stowarzyszenia realizowane 
przy wsparciu finansowym po-
chodzącym z budżetu gminy Kon-
stancin-Jeziorna. Są to działania 
w zakresie m.in. upowszechniania 
kultury fizycznej i turystyki, prze-
ciwdziałania uzależnieniom i pato-
logiom społecznym oraz kultury, 
sztuki i ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego.  Dodatkowo 
zaplanowano dwa nowe zadania 

priorytetowe obejmujące edukację 
ekologiczną oraz wspomagające 
rozwój wspólnot i społeczności lo-
kalnych. W 2017 roku na realizację 
programu zaplanowano 400 tys. 
zł. Jednak ostateczna wysokość 
tych środków będzie znana dopie-
ro po uchwaleniu przyszłoroczne-
go budżetu gminy. W 2016 roku 
konstanciński samorząd ogłosił 5 
otwartych konkursów ofert i za-
warł umowy na realizację zadań 
publicznych na łączną kwotę ok. 
268 tys. zł. Na „małe granty” prze-
znaczono zaś ponad 25 tys. zł.

Pierwsze konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych 

 w 2017 roku zostaną ogłoszone 
jeszcze w grudniu 2016 r.  

Szczegóły na stronie 
 www.konstancinjeziorna.pl. 

KoNKuRSy ofERt

Seniorzy z osiedla Mirków  Fot. P. Siepsiak



/ SPORT i REKREACJA/

W przedstawieniu wystąpili wy-
czynowi łyżwiarze figurowi z mię-
dzynarodowym doświadczeniem 
w profesjonalnym łyżwiarstwie. 
Głównym wątkiem spektaklu były 
zbliżające się święta Bożego Na-
rodzenia. Na tafli pojawił się św. 
Mikołaj, śnieżynki i zwierzęta - 
niezawodni pomocnicy Mikołaja. 
Bajkowa sceneria zimowego Par-

Na starcie wyścigów rozgrywa-
nych w pięknej, zimowej scenerii 
stanęło blisko 200 miłośników jaz-
dy na rowerach. Potem na dystan-
sie 2,4 km rywalizowali amatorzy 
dwóch kółek w wielu kategoriach 
wiekowych.
Najdłuższy dystans MAX (14,4 km 
– sześć rund) pokonali zawodnicy 
w czterech rocznikach 1998-2001, 
1987-1997, 1977-1986 oraz 1976 
i starsi. Wśród mężczyzn zwycię-
żył Kamil Kuszmider (TRW Clo-

Zajęcia odbywają się w każdą środę 
o godz. 19.30 w KDK przy ul. Jawor-
skiego 18 (Mirków).
Ćwiczenia Tai Chi to doskonała for-
ma rekreacji ruchowej, przy któ-
rej uprawianiu nie jest wymagana 
dobra kondycja fizyczna i nie ma 
ograniczeń wiekowych. To ćwicze-
nia poprawiające sylwetkę, pamięć, 
koncentrację, poczucie równowagi.
Zajęcia prowadzone są według pro-
gramu Szkoły Nikko Tai Chi Micha-
ła Stachurskiego. 
Więcej na www.nikko-taichi.pl.

ku Zdrojowego, migoczące świa-
tła i świąteczna muzyka tworzyły 
niepowtarzalny klimat. Łyżwiarze 
prezentowali się solo i w efektow-
nych układach grupowych. Nie 
zabrakło również słodkości dla 
milusińskich, którzy z zaciekawie-
niem śledzili opowieść „zatańczoną 
przez artystów”.Wszystkich chęt-
nych zapraszamy na lodowisko do 

4 grudnia Park Zdrojowy stał pod znakiem wyścigów rowerowych 
i łyżwiarstwa. Mikołajkowych Poland Bike XC zgromadził liczne gro-
no amatorów jazdy na dwóch kółkach zimą. Po wyścigach Kazimierz 
Jańczuk - Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, dokonał otwarcia 
sztucznego lodowiska.  Uroczystość uświetniła rewia na lodzie zaty-
tułowana „Walley Ice Story”.

Park Zdrojowy w Konstancinie- 
-Jeziornie znów należał do kola-
rzy. Było jak w świątecznej bajce. 
Ścigali się mikołaje, renifery i na-
wet anioły. Zawody Poland Bike 
XC pod hasłem „Mikołajkowy 
Konstancin”, odbyły się drugi raz 
i ponownie okazały się strzałem 
w dziesiątkę. Dopisała pogoda, 
atmosfera i frekwencja.

Tai Chi o ćwiczenia poprawiające 
sylwetkę, pamięć, koncentrację, 
poczucie równowagi. W Kon-
stancinie-Jeziornie są zajęcia 
także dla seniorów.

Magia na lodzie

Mikołajkowe wyścigi Tai Chi  
dla seniorów

końca lutego 2017. Czynne codzien-
nie w dni powszednie od 8.00 do 
21.00, a w weekendy w godz. 10.00 
- 22.00. Na miejscu można wypoży-
czyć łyżwy.

udware Team), przed Marcinem 
Michalczewskim (Legion Serwis) 
i Sebastianem Żurkiem (Auto Mik 
Team). Rywalizację kobiet wygrała 
Krystyna Żyżyńska-Galeńska (My-
bike.pl), wyprzedzając Magdalenę 
Kosko (Beat Bike Pro Relo Team) 
i Katarzynę Skurę (Absolute Bike 
Team).
Swoje „mikołajkowe” ściganie 
miała również młodzież. Dystans 
FAN (4,8 km – dwie rundy) nale-
żał do rowerzystów z roczników 
2002-2009, startujących w czte-
rech grupach wiekowych. Najszyb-
szy w gronie chłopców Mateusz 
Gwiazda (Brzeziny MTB Team) 
finiszował przed Aleksandrem 
Tuszem (MTB Huragan Między-
rzec Podlaski) i Janem Owczar-
kiem (Warszawski Klub Kolarski). 
Wśród dziewcząt zwyciężyła Do-
minika Wiśniewska (UKK Huragan 
Wołomin), przed Malwiną Krzycz-
kowską (LoveBike Racing Team 
Warszawa) oraz Pauliną Nowak 
(WGR Team) i Marią Ambrożkie-
wicz (Warszawski Klub Kolarski).
Zawody Poland Bike XC „Mikołaj-
kowy Konstancin” zostały zorga-
nizowane przy współpracy z Urzę-
dem Miasta i Gminy Konstancin-Je-
ziorna oraz Gminnym Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Konstancinie-
Jeziornie. Już dziś zapraszamy na 
kolejne rowerowe imprezy w przy-
szłym roku.
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/ BIBLIOTEKA /

Jak ktoś nie ma jeszcze pomy-
słu na spędzanie wolnych, zimo-
wych wieczorów to Biblioteka 
Publiczna w Konstancinie-Je-
ziornie przychodzi z pomocą. 
Randka w ciemno z książką, Dys-
kusyjny Klub Książkowy to tylko 
niektóre z nich.  Na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie. Zaprasza-
my do biblioteki.

Randka w ciemno
Akcja „Randka w ciemno z… książ-
ką” cieszy się ogromnym powo-
dzeniem. Czytelnicy wypożyczają 
książki owinięte szarym papie-
rem i przewiązane sznurkiem. Jak 
prezenty w dawnych czasach! Nie 
wiedzą, co znajdą w paczuszce, ale 
pewnych informacji dostarcza no-
tatka na okładce (np. zbrodnia, ta-
jemnica, XX wiek). Zwracając pozy-
cję, czytelnicy dopisują na załączo-
nych karteczkach swoje opinie, nie 
ujawniając autora i tytułu. Zapra-
szamy również dzieci, dla których 
książeczki i audiobooki zostały za-
pakowane w kolorowy, świąteczny 
papier.

Nowe pozycje po angielsku
Powtarzanie po raz kolejny, że 
świat stał się globalną wioską, nie 
ma większego sensu, ale to skłoniło 
bibliotekę do poszerzenia zbiorów 
o książki i audiobooki po angielsku. 
I bynajmniej nie tylko klasyka go-
ści na półkach, choć oczywiście za-
równo Dickensa jak i Conrada czy 
Jane Austin nie brakuje. Kolorowe 
książeczki z płytami dla dzieci, naj-
większe hity dla nastolatków, naj-
nowsze kryminały dla dorosłych 
i gratka dlań: wszystkie książki 
Nicholasa Sparksa – to wszystko 

Podziękowania 
od pary 
prezydenckiej 

Polecamy do czytania

Wyjątkowy egzemplarz Quo 
Vadis z dedykacją prezydenta 
Andrzeja Dudy trafił do zbio-
rów Biblioteki Publicznej Jest 
to podziękowanie za udział kon-
stancińskiej książnicy w ogólno-
narodowym czytaniu powieści 
Henryka Sienkiewicza. 

 ZAPRASZAMY

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

czeka na chętnych w bibliotece na 
Świetlicowej 1.

W Skolimowie
Filia w Skolimowie otworzyła dział 
audiobooków. Rodzice ucieszą się 
z „usypianek” dla maluchów, na-
stolatki z lektur, a dorośli z najlep-
szych powieści i poradników. Kiedy 
słuchać książek? W samochodzie, 
podczas gotowania i sprzątania. Te 
codzienne czynności będą znacz-
nie mniej nużące w towarzystwie 
ciekawej książki.

dyskusyjny Klub Książki
Styczniowe spotkanie DKK w Sko-
limowie odbędzie się 9 stycznia 
o godz. 17.00. Tym razem dysku-
sja skupi się na wybitnym dziele 
literatury amerykańskiej „Zwie-
rzęta nocy” Austin Right. Główna 
bohaterka, wiele lat po rozstaniu 
z mężem otrzymuje książkę, któ-
ra… składa się z fragmentów jej 
życia. Im dłużej czyta, tym większe 
przerażenie ją ogarnia. Znakomi-
te połączenie thrillera i powieści 
psychologicznej. W kinach można 
zobaczyć już ekranizację w reżyse-
rii Toma Forda. Na fascynującą roz-
mowę zapraszamy na Rycerską 13.

3 września odbyło się ogólnonaro-
dowe czytanie Quo Vadis Henryka 
Sienkiewicza, po raz pierwszy rów-
nież w Bibliotece Publicznej w Kon-
stancinie-Jeziornie. 
Jednym z lektorów był burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. Prócz niego 
tekst czytali konstanciński pisarz 
Dominik Rettinger, aktorki Joanna 
Gajór i Ewa  Konstanciak oraz pi-
sarka Joanna Olszewska-Schylling. 
Tuż przed świętami, para prezy-
dencka przysłała bibliotece list 
z podziękowaniem oraz wyjątkowy 
egzemplarz Quo Vadis z dedykacją 
prezydenta Andrzeja Dudy. Biblio-
teka nie spodziewała się nagrody, 
więc była to miła niespodzianka. 
W przyszłym roku również biblio-
teka planują wziąć udział w takiej 
akcji.
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Mijający rok w KDK  
Mijający rok w Konstancińskim Domu Kultury był wyjątkowy. Mamy 
nadzieję, że różnorodne atrakcje przypadły Państwu do gustu. W Hu-
gonówce oraz w amfiteatrze odbyło się mnóstwo występów, spek-
takli teatralnych, pokazów, wystaw, spotkań i warsztatów. Nie za-
brakło również koncertów gwiazd. Dziękujemy Państwu za udział we 
wszystkich imprezach i zapraszamy w 2017 roku. Dołożymy wszelkich 
starań, by nadchodzący rok był jeszcze lepszy i zapewnił Państwu 
wiele kulturalnych przeżyć.

Oprócz organizacji imprez Kon-
stanciński Dom Kultury prowa-
dzi również edukację kulturalną. 
W różnorodnych zajęciach uczest-
niczą zarówno dzieci i młodzież, 
jak i dorośli. W mijającym roku do 
naszej oferty dołączyły nowe sek-
cje, które spotkały się z uznaniem 
mieszkańców: capoeira, tańce 
świata dla seniorów oraz pracow-
nia etnograficzna. Trudno wymie-
nić wszystkie wydarzenia kultu-
ralne, które w ciągu roku zostały 
zorganizowane przez Konstan-
ciński Dom Kultury. Jednak zapra-
szamy na krótkie podsumowanie. 
Zdradzimy również niektóre plany 
na nadchodzący rok.

tak się bawiliśmy
Staraliśmy się, by nasze propozycje 
były na tyle różnorodne, by każdy, 
niezależnie od wieku oraz gustu, 
w naszej kulturalnej ofercie znalazł 
coś dla siebie. Na scenie można było 
usłyszeć niemal wszystkie gatunki 
muzyczne - od klasycznej, ludowej, 
przez muzykę filmową, musica-
lową, gorące latynoskie rytmy po 

/ KULTURA /

jazz, rock i pop. Koncerty cieszyły 
się dużym zainteresowaniem za-
równo wśród mieszkańców gminy, 
jak i gości z sąsiednich miejscowo-
ści, a także turystów i kuracjuszy. 
Strzałem w dziesiątkę okazały 
się także wakacyjne potańcówki 
w altanie przy Hugonówce. Jak tyl-
ko sprzyjała pogoda, taneczny par-
kiet był wypełniony po brzegi. Nie-
słabnącym zainteresowaniem cie-
szyło się również kino plenerowe 
w amfiteatrze, a także inne seanse 
zorganizowane w Hugonówce. 
 

Koncerty i teatr
W mijającym roku nie zabrakło 
koncertów gwiazd. Gościliśmy 
m.in. Alicję Węgorzewską, Kubę 
Badacha, Halinę Mlynkową, Toma-
sza Stockingera, Wojciecha Ezzata, 
Izabelę Kopeć, Yuko Kawai oraz 
Orkiestrę Sinfonia Viva pod batutą 
Tomasza Radziwonowicza, z którą 
zagrał światowej sławy skrzypek 
Voytek Proniewicz. W amfiteatrze 
podczas Dni Konstancina wystąpili 
również artyści Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej. Orkiestra ka-
meralna pod dyrekcją Piotra Sta-
niszewskiego oraz soliści zaśpie-
wali najpiękniejsze arie operowe 
i operetkowe. Równie atrakcyjnie 
prezentował się repertuar Teatru 
Hugonówka, w którym można 
było nie tylko obejrzeć autorskie 
spektakle wystawiane już w ubie-
głych latach, bajki dla dzieci oraz 
gościnne przedstawienia różnych 
grup teatralnych z całej Polski, lecz 
także wyjątkową premierę. Na de-
skach sceny w Hugonówce została 
wystawiona sztuka „2” Brytyjczy-
ka Jima Cartwrighta w tłumacze-
niu Sławy Michalewskiej w reży-
serii Radosława Dunaszewskiego. 
To niezwykle wciągający spektakl 
o różnych obliczach miłości z efek-

towną charakteryzacją, skłaniają-
cy do refleksji, pełen inteligentnego 
humoru i zaskakujących zwrotów 
akcji. Główne role gra w nim dwoje 
utalentowanych, młodych aktorów 
– Michał Tomala (m.in. „Na Wspól-
nej”) oraz Dominika Gwit (m.in. 
„Galerianki”, „Przepis na życie” 
oraz „Singielka”). Na kolejny spek-
takl zapraszamy już 22 stycznia. 
Sukcesem okazał się także musi-
cal „Pinokio” przygotowany przez 
Konstanciński Dom Kultury wspól-
nie z Centrum Kultury Wilanów. 
Autorem muzyki i piosenek jest Mi-
sza Hairulin, a spektakl wyreżyse-
rował Radosław Dunaszewski. Na 
scenie występuje młodzież z grup 
działających przy obu ośrodkach. 
Nie można zapomnieć również 
o ogromnym zaangażowaniu ro-
dziców młodych aktorów. Dzięku-
jemy im za wsparcie, bez którego 
spektakl nigdy by się nie odbył.
 

festiwale i nie tyko
Razem bawiliśmy się także pod-
czas Flis Festiwalu, Jazz Zdrój Festi-
walu, Dni Konstancina z efektowną 
paradą retro i piknikiem w Parku 
Zdrojowym, a także na Ogólnopol-
skim Festiwalu Sportów Teatral-
nych 321 Impro, w którym wzięli 
udział aktorzy z kraju i z zagranicy 
z Kabaretem Hrabi, grupą Ab Ovo, 
Arturem Andrusem i Sonią Bo-
hosiewicz na czele. Inicjatorką i dy-
rektorem artystycznym festiwalu, 
na którym publiczność rządzi, jest 
aktorka Katarzyna Michalska. Dla 
Państwa zorganizowaliśmy także 
wiele wystaw, spotkań autorskich 
i historycznych, podczas których 
staraliśmy się popularyzować wie-

Jednym z najważniejszych wydarzeń 
mijającego roku były uroczyste obchody 
Dni Konstancina Fot. KDK - Piknik Retro

Letni Sezon Artystyczny w Konstancinie- 
-Jeziornie zainaugurował koncert Kuby 
Badacha  Fot. KDK
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/ KULTURA /

STYCZEŃ

 ZAPRASZAMY

 ul. Mostowa 15, 
05-520 Konstancin-Jeziorna

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

3 stycznia, godz. 19.00 KONSTANCIŃSKI 
KLUB FILMOWY, wstęp wolny

5 stycznia, godz. 19.00 SOKRATES CAFE 
- Otwarty Filozoficzny Klub Dyskusyjny, 
wstęp wolny

4, 11, 18, 25 stycznia, godz. 17:00 KLUB 
BRYDŻOWY, wstęp wolny 

20, 21 stycznia, godz. 11.00 UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU

8 stycznia, godz. 18.00 KONCERT 
NOWOROCZNY Mieczysława Szcześniaka, 
bilety w cenie 45 zł do nabycia 
w kasie KDK oraz na stronie: www.
konstancinskidomkultury.pl
 
9 stycznia, godz. 18.00 STREFA KOBIET 
POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH, wstęp wolny

10, 24 stycznia, godz. 17.00 GRANIE BEZ 
KLIKANIA, wstęp wolny

12 stycznia, godz. 17.00, DYSKUSYJNY KLUB 
KSIĄŻKI - Broniewski. Miłość, wódka, 
polityka Mariusz Urbanek, wstęp wolny

13 stycznia, godz. 19.00 KINO 
W HUGONÓWCE - Czerwony Pająk, 
bilety 10 zł
 
14 stycznia, godz. 11.00 BAL 
KARNAWAŁOWY DLA DZIECI, 15 zł/os.

19 stycznia, godz. 18.00 WIECZÓR 
FILMOWY Z HANNĄ ETEMADI 
„Dzieci Zamojszczyzny”, wstęp wolny

21 stycznia, godz. 20.00 BAL 
KARNAWAŁOWY DLA DOROSŁYCH, 
udział 75 zł/os.

22 stycznia, godz. 18.00 SPEKTAKL „2” 
bilety 35 zł do nabycia w kasie KDK oraz 
na www.konstancinskidomkultury.pl

26 stycznia, godz. 19.00 KLUB 
PODRÓŻNIKA Islandia, wstęp wolny

27 stycznia, godz. 19.00 BEZSENNA NOC 
W HUGONÓWCE Maraton filmowy z Kate 
Winslet, wstęp wolny

28 stycznia, godz. 15.00 WARSZTATY 
RODZINNE- karnawałowe szaleństwo, 
płatne 22 zł/rodzina

29 stycznia, godz. 16.00 BAJKOWA 
NIEDZIELA - Jajo w sieci - PREMIERA
dzieci – 10 zł, dorośli – 20 zł

dzę o naszej małej ojczyźnie oraz 
jej unikalnej kulturze, a także pro-
mować lokalnych artystów. Warto 
również wspomnieć, że w mijają-
cym roku w ofercie KDK zadebiu-
towała Strefa Kobiet Pozytywnie 
Zakręconych. Wyjątkowe spotka-
nia dla kobiet, które w natłoku 
codziennych spraw i obowiązków 
zapomniały o sobie, straciły po-
czucie własnej wartości i własnych 
możliwości. Strefa daje możliwość 
wymiany doświadczeń, odkrycia 
swojego potencjału i pobudzenia 
kreatywności. 
 

Nadchodzące jubileusze
Dziękujemy Państwu za udział we 
wszystkich zajęciach i atrakcjach 
przygotowanych przez Konstan-
ciński Dom Kultury w mijającym 
roku. Tak wspaniała publiczność 
motywuje nas do jeszcze cięższej 
pracy. Jesteśmy wdzięczni zarów-
no za wszystkie pochwały, jak 
i słowa krytyki, z których zawsze 
staramy się wyciągnąć wnioski na 
przyszłość. Zapewniamy, że doło-
żymy wszelkich starań, by nadcho-
dzący rok był jeszcze lepszy. Mamy 
nadzieję, że uda nam się sprostać 
Państwa oczekiwaniom i już teraz 
zapraszamy na kolejne imprezy. 
Zarówno te cykliczne, które od lat 
cieszą się Państwa zainteresowa-
niem, jak i na nowe propozycje, 
planowane na 2017 rok. A będzie 
to rok wyjątkowy, ponieważ gmina 
Konstancin-Jeziorna będzie obcho-
dziła dwie niezwykle ważne, okrą-
głe rocznice – 120-lecie powstania 
letniska oraz 100-lecie powsta-

nia jedynego uzdrowiska na Ma-
zowszu. Będzie więc wiele okazji  
do hucznego świętowania.

Zapraszamy w 2017 roku
Na początku roku zapraszamy na 
uroczysty Koncert Noworoczny. 
W niedzielę, 8 stycznia o godz. 
18 w Hugonówce wystąpi zna-
ny wokalista Mieczysław Szcze-
śniak. Wraz z zespołem wykona 
nowe aranżacje nie tylko polskich 
i zagranicznych kolęd, lecz tak-
że znane świąteczne utwory oraz 
autorskie kompozycje. Natomiast 
w niedzielę, 29 stycznia o godz. 16 
zapraszamy na premierę spektaklu 
dla dzieci „Jajo w sieci”. To dyna-
miczna, pełna energii, wzruszająca 
opowieść o dwóch rywalizujących 
ze sobą światach: realnym i wirtu-
alnym. O miłości, przyjaźni i per-
spektywie straty. W rolach głów-
nych zobaczymy znane aktorki Ewę 
Gorzelak i Hannę Brulińską oraz 
Magdalenę Gnatowską. W 2017 
roku w Konstancinie-Jeziornie 
wystąpią także gwiazdy. Już teraz 
serdecznie zapraszamy, zachęcamy 
do śledzenia naszej strony interne-
towej, na której będziemy publiko-
wali wszystkie szczegóły. 
W nowym 2017 roku życzymy 
Państwu dużo, zdrowia, szczęścia, 
spełnienia marzeń oraz wielu kul-
turalnych emocji, wzruszeń i ar-
tystycznych doznań z Konstanciń-
skim Domem Kultury.

Dyrekcja i Zespół 
Konstancińskiego Domu Kultury

W Konstancinie-Jeziornie zaśpiewała znana wokalistka Halina Mlynkowa Fot. KDK
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Konkurs 
świąteczny

Uwaga Czytelnicy. 
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 

przygotował konkurs świąteczny.  
Na uczestników czekają ciekawe nagrody. 

Zasady konkursu są proste.  
Wystarczy zrobić zdjęcie i przesłać je 

na adres e-mail:  
promocja@konstancinjeziorna.pl.  

 
temat fotograficznej zabawy to 

 „Zima w Konstancinie-Jeziornie”.
 

 dla pierwszych 20 osób, które prześlą 
fotografie czekają nagrody!

Zapraszamy do udziału.


