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Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej
Rada Miejska Konstancina-Jeziorny ostatni raz w starym roku obradowała 18 grudnia. Była to jedna
z najważniejszych sesji. Radni uchwalili na niej budżet gminy na 2020 r. W głosowaniu byli jednogłośni.
14. sesja
Zgodnie z porządkiem posiedzenia
radni na początek powołali skład
komisji uchwał i wniosków. Po wystąpieniach mieszkańców, interpelacjach i zapytaniach radnych oraz
wolnych wnioskach sprawozdanie z działalności między sesjami
przedstawili kolejno Kazimierz
Jańczuk, burmistrz gminy, Agata
Wilczek, przewodnicząca Rady
Miejskiej, oraz przewodnicząca
stałych komisji RM. Dariusz Lipiec,
skarbnik gminy, zapoznał radnych
ze zmianami uchwały budżetowej
na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019–2023. Po
tym przyszedł czas na dyskusję
i głosowanie nad projektem budżetu
gminy na 2020 r. oraz projektem
WPF na lata 2020–2025. Tutaj radni
byli zgodni i jednogłośnie przyjęli
przedstawione przez burmistrza
projekty uchwał. „Za” głosowało
17 rajców, czyli wszyscy obecni na
posiedzeniu. Radni tego dnia podjęli
łącznie 11 uchwał. Oto one:

Finanse gminy
Radni miejscy byli za:
n zmianami uchwały budżetowej
na rok 2019 (uchwała nr 174/
VIII/14/2019) oraz
n ustaleniem wykazu wydatków
niewygasających z upływem
roku budżetowego 2019 oraz
ustaleniem planu finansowego
tych wydatków (uchwała nr 175/
VIII/14/2019);
n zmianami Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019–2023
(uchwała nr 176/VIII/14/2019);
n przyjęciem uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna
na rok 2020 (uchwała nr 177/
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Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2020 r., fot. UMiG

VIII/14/2019) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2025 (uchwała nr 178/VIII/14/2019).

Inne sprawy
Poza tym radni przyjęli uchwały w sprawie:
n w ysokości ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 15 zł za godzinę
udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 179/VIII/14/2019);
n średniej ceny jednostek paliwa w gminie Konstancin-Jeziorna na rok
szkolny 2019/2020, będącej podstawą wyliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół (uchwała
nr 181/VIII/14/2019);
n jednostkowej stawki dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności
należącej do gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego –
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2020
(uchwała nr 182/VIII/14/2019);
n jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 6,36 zł z VAT
za 1 m sześc. z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m sześc. ścieków, dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie na 2020 r. – z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów zakładu, związanych z pokryciem opłaty za odprowadzanie
ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków zrzucanych
do oczyszczalni a ilością zafakturowanych odbiorcom usługi (uchwała
nr 183/VIII/14/2019);
n w ysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (uchwała
nr 184/VIII/14/2019).
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Profilaktyka i przeciwdziałanie
Podczas sesji rajcy przyjęli również Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację w 2020 r. zadań
ujętych w programie zaplanowano
660 tys. zł, w ramach środków
finansowych stanowiących dochody
z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych,
wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2020 (uchwała nr 180/
VIII/14/2019).
Protokoły sesji oraz uchwały
Rady Miejskiej dostępne są na:
bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Rada Miejska.
Transmisje obrad można oglądać
na oficjalnym kanale gminy Konstancin-Jeziorna w serwisie YouTube.
Kolejna sesja Rady Miejskiej
odbędzie się 26 lutego
o godz. 10.00 w sali posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy
(ul. Piaseczyńska 77, I piętro).

Planowany harmonogram sesji
w 2020 r.:
n 1 kwietnia,
n 20 maja,
n 24 czerwca,
n 9 września,
n 21 października,
n 25 listopada,
n 16 grudnia.
(harmonogram może się zmienić)

Konstancin-Jeziorna
wysoko w rankingu
Konstancin-Jeziorna znalazł się w czołówce Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Zajęliśmy piąte miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich
najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość w latach 2003–
–2018. Wyróżnienie odebrał burmistrz Kazimierz Jańczuk.
Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 21 stycznia w sali kolumnowej
Sejmu RP w Warszawie podczas dorocznej konferencji „Zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.
Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-Jeziorny, odebrał wyróżnienie za zajęcie
5. miejsca wśród gmin miejsko-wiejskich najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość w latach 2003–2018. Wyżej od nas były
w rankingu tylko: Siechnice, Kąty Wrocławskie, Ożarów Mazowiecki i Dziwnów.
– Bardzo nas cieszy wysoka pozycja w tym
rankingu, bo to pokazuje, że gmina cały czas
się rozwija – przyznaje burmistrz gminy.
– Zestawienie stworzyli specjaliści na bazie
danych Głównego Urzędu Statystycznego,
a to potwierdza jego obiektywizm.
Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka, jest 16
wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju:
gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.
Punktowano m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, odsetek dochodów własnych
w dochodach budżetu, liczbę osób pracujących i bezrobotnych na 1000
mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów
i kanalizacji. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jak podkreślają autorzy, wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny
i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują
liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Wyniki rankingu zostały podane podczas dorocznej konferencji „Zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”,
fot. Fundacja Teraz Polska
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Budżet 2020 przyjęty jednogłośnie
Rada Miejska Konstancina-Jeziorny przyjęła uchwałę budżetową na rok 2020. Dochody wyniosą
182,7 mln zł, a wydatki 206,3 mln zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmina przeznaczy 24,8 mln zł.
Sesja budżetowa odbyła się 18 grudnia. „Za” projektem dochodów i wydatków na 2020 r., przedstawionych
przez burmistrza Kazimierza Jańczuka, głosowało 17 rajców, czyli
wszyscy obecni na posiedzeniu.
– Jest to nasze wspólne dzieło,
a wszystko po to, by spełniać oczekiwania mieszkańców – podkreślał
po głosowaniu Kazimierz Jańczuk. –
Dziękuję za aktywny udział w procesie uchwalania tego budżetu. To, że
się nieraz różnimy w ocenie określonego zadania, to dobry prognostyk na przyszłość. Pokazuje, że
potrafimy mieć różne zdania, ale
w efekcie jesteśmy jednolitej myśli,
a wszystko po to, żeby jak najlepiej
pracować na rzecz mieszkańców
gminy.

Dochody
Wpływy do budżetu gminy zaplanowano na poziomie 182,7 mln zł
(bieżące – 175,8 mln zł, majątkowe –
6,9 mln zł) i pochodzić będą głównie z tytułu podatków PIT i CIT –
87,5 mln zł (47,91%), dotacji celowych – 30 mln zł (16,46%), subwencji – 18,9 mln zł (10,39%) oraz
pozostałych źródeł dochodów –
1,6 mln zł (0,96%). Niestety, dochody
z tytułu udziału gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych
zostały zmniejszone przez Ministra
Rozwoju i Finansów w stosunku
do bieżącego roku o kwotę 4,9 mln
zł. W 2019 r. kwota ta wynosiła
92,5 mln zł, a przewidziana na ten
rok – to 87,5 mln zł. Co więcej, o ponad 537,2 tys. zł zostało zwiększone
tzw. janosikowe. Gmina Konstancin-Jeziorna na rzecz biedniejszych samorządów w 2020 r. zapłaci 9,6 mln
zł, w 2019 r. było to 9 mln zł. W efekcie spowodowało to uszczuplenie
w dochodach gminy o 5,5 mln zł, co
musiało przełożyć się na niższe nakłady na zadania inwestycyjne. Niezależnie od powyższego subwencja
oświatowa została określona na
kwotę 18,9 mln zł. To zdecydowanie
za mało, bo na same wynagrodzenia
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dla nauczycieli potrzeba ok. 23 mln zł. Powyższa sytuacja jest konsekwencją
ustaw podjętych w poprzedniej kadencji przez Sejm RP oraz rozporządzeń
wydanych przez właściwych ministrów.

Wydatki
Wydatki zaplanowano w kwocie 206,3 mln zł, w tym bieżące – 175,7 mln zł
i majątkowe – 30,5 mln zł. – W poprzednich latach gmina przeznaczyła duże
środki na modernizację i rozbudowę szkół, budowę przedszkoli, przebudowę obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na cele publiczne, budowę
i rozbudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę domów ludowych i strażnic
OSP oraz rozwój komunikacji publicznej – wymienia Kazimierz Jańczuk.
Największa pula wydatków przeznaczona będzie na zadania z zakresu
oświaty i wychowania – 56,1 mln zł, rodziny – 32,5 mln zł, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 25,8 mln zł oraz administracji publicznej –
19,7 mln zł. Ponadto: 17,5 mln zł zostanie przeznaczone na wydatki z obszaru
transportu i łączności, 10,7 mln zł – na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, a 8,6 mln zł – na pomoc społeczną. Pozostałe wydatki to łącznie
19,5 mln zł.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Spośród wszystkich wydatków 24,8 mln zł to te inwestycyjne, które zostaną
przeznaczone m.in. na: wykup gruntów pod inwestycje i drogi (5 mln zł),
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych
w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (4,7 mln zł).
Deficyt i zadłużenie
Budżet zakłada również 23,5 mln zł deficytu, który zostanie sfinansowany
z przychodów w wysokości 10,5 mln zł pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad
13,5 mln zł. Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2020 r. ma
wynieść nieco ponad 13 mln zł.
Wejdź na platformę: konstancinjeziorna.nacoidamojepieniadze.pl
i zobacz interaktywny budżet gminy
WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 R.
Wykup gruntów pod inwestycje i drogi

5 mln zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w sołectwach położonych w południowej części gminy
Konstancin-Jeziorna

4,7 mln zł

Dotacja dla Konstancińskiego Domu Kultury na budowę
Muzeum Wycinanki Polskiej

3,2 mln zł

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie
północno-zachodniego Skolimowa

2,7 mln zł

Projekt i budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w Czarnowie

1,5 mln zł

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie

1 mln zł

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej

1 mln zł
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WYBRANE WYDATKI W 2020 R.

oświata i wychowanie,
edukacyjna opieka wychowawcza

56 135 717 zł

rodzina

Zabytkowa willa Gryf
już tętni życiem
Pięknie odnowiona willa Gryf przy ul. Sobieskiego 13
w Konstancinie-Jeziornie ma już pierwszych lokatorów. Pod koniec
stycznia do budynku wprowadziły się filia Biblioteki Publicznej oraz
świetlica środowiskowa. Wkrótce dołączy do nich Konstanciński
Dom Kultury.
Licząca 115 lat willa Gryf rozpoczyna zupełnie nowe życie, jako miejsce
integracji wielopokoleniowej mieszkańców gminy. W odrestaurowanym
budynku, zaprojektowanym przez wybitnego architekta Bronisława Colonnę-Czosnowskiego, z pewnością coś interesującego dla siebie znajdą
konstancinianie w każdym wieku – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

32 531 229 zł

gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

25 877 666 zł

administracja publiczna

19 778 473 zł

transport i łączność

17 505 005 zł

Na parterze biblioteka
Na parterze willi Gryf znajduje się filia Biblioteki
Publicznej. W przestronnych pomieszczeniach
umieszczono cały, liczący ok. 15 tys. księgozbiór, przeniesiony tutaj z poprzedniej
lokalizacji przy ul. Sobieskiego 5. Wzbogacono go o nowości – literaturę anglojęzyczną i audiobooki, a dzięki nowej
ekspozycji książek na półkach czytelnicy
mają do nich łatwy dostęp. Własne sekcje
oraz pomieszczenia otrzymały literatura,
książki dla młodzieży i dla najmłodszych.
W nowym miejscu można też będzie fajnie
spędzić czas. Na pięknej, oszklonej werandzie
z widokiem na zadrzewioną działkę znajdują
się stanowiska komputerowe. – Mieszkańcy będą
mogli skorzystać na przykład z internetowej wypożyczalni książek, czasopism czy też kursów językowych –
zachwala nowy kącik Ewa Rewkowska, dyrektorka Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie. – Jest też odrębne miejsce na spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci lub spotkania seniorów.

kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

17 505 005 zł

pomoc społeczna

8 617 169 zł

Nowa biblioteka na os. Grapa zaprasza w swoje progi czytelników
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00–20.00, fot. G. Żurawski
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Tutaj młodsi i starsi pograją w gry planszowe, obejrzą
film na dużym ekranie. Oferta ma być sukcesywnie poszerzana oraz dostosowywana do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców. Obecnie biblioteka zaprasza w swoje
progi przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do
piątku.
Na piętrze dom kultury
Pierwsze piętro willi należy do Konstancińskiego
Domu Kultury, który otworzy tutaj swoją filię. W salach o łącznej pow. ok. 200 m kw. prowadzone będą
zajęcia i warsztaty, oferta jest w trakcie opracowywania, integrujące różne pokolenia – zarówno dzieci, jak
i dorosłych. Jedno jest pewne – Konstancin-Jeziorna
zyska nowe miejsce na kulturalnej i artystycznej mapie miasta.

Na poddaszu świetlica środowiskowa
Na poddaszu rządzą dzieci i młodzież. Tutaj mieści
się świetlica środowiskowa. Przeprowadzka z ul. Sobieskiego 6 to nie tylko zmiana adresu, ale przede
wszystkim warunków lokalowych. Czekają przestronne pomieszczenia z nowymi meblami, wyposażeniem oraz sprzętem do nauki i zabawy. Jest też aneks
kuchenny. – W końcu mamy swoje miejsce – mówi
z uśmiechem Małgorzata Pietrzak, koordynatorka
świetlicy. – Cieszymy się, że właśnie w tej przepięknej willi Gryf otrzymaliśmy całe piętro, co pozwala
w sposób wygodny i bezpieczny organizować nam
zajęcia i pobyt dla dzieci.
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku.
W godz. 13.00–18.00 nawet 25 dzieci może tu odrabiać
lekcje, uczestniczyć w zajęciach z plastyki lub rytmiki,
rozegrać partię ping-ponga czy w bilarda. Dla spragnionych rozrywki jest także telewizor z konsolą Xbox.
Wszystko pod czujnym okiem trzech wychowawczyń,
które służą pomocą w nauce, rozmową czy poradą.

Willa Kamilin
Okazale prezentuje się także drugi gminny obiekt,
którego remont również się zakończył. Mowa o willi
Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42. W parterze odrestaurowanego, neoklasycystycznego budynku
z 1922 r. znajdą się sala ślubów oraz punkt informacji
turystycznej. Z kolei na pierwszym piętrze jest sala
wystawiennicza, którą pod swoje skrzydła weźmie
Konstanciński Dom Kultury. Wkrótce rozpocznie się
meblowanie pomieszczeń. Oko cieszy również ogród
wokół willi. Na powierzchni ponad 6 tys. m kw. powstały alejki, przy których stanęły stylizowane ławki
i latarnie. Całość kosztowała blisko 6,4 mln zł.

Zagospodarowany ogród
Inwestycja, której koszt wyniósł ok. 6,8 mln zł, obejmowała także zagospodarowanie terenu wokół zabytku. Na obszarze 6 tys. m kw. powstała przestrzeń
służąca wspólnej rekreacji i integracji nie tylko mieszkańców os. Grapa, ale też całego Konstancina-Jeziorny.
W cieniu drzew można poćwiczyć na siłowni plenerowej i odpocząć na ławeczce. Jest też nowoczesny plac
zabaw dla dzieci.

Kolejne wsie z wodą i kanalizacją

Coraz więcej mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna może się cieszyć dostępem do wody i kanalizacji.
Kolejne metry sieci powstają m.in. w Czarnowie i Słomczynie.
Gmina w nowym roku kontynuuje dwie inwestycje obejmujące budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W północnym Czarnowie prace prowadzone są
w ul. Skowronka, ul. Koncertowej i ul. Powstańców
Warszawskich. Z kolei w Słomczynie kanalizacja budowana jest w ul. Jabłoniowej (na odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 724 do ul. Sarenki w Kawęczynku-Borowinie). Obie inwestycje realizuje firma Sławomir
Dymowski IBF. Całość ma być gotowa do 30 września
2020 r. Urząd Miasta i Gminy prowadzi też postępowanie przetargowe na uzupełnienie sieci wodno-kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie (w dwóch tzw.
sięgaczach od ul. Zaleśnej) oraz kanalizacji w ul. Śnieżnej w Słomczynie.
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Sieć wodno-kanalizacyjna powstaje m.in. w Czarnowie, fot. UMiG
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Mają wymarzoną halę sportową
Lekcje wychowania fizycznego w małej i ciasnej sali gimnastycznej są już historią. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie mają teraz do dyspozycji nowoczesną halę sportową, którą
wybudowano przy placówce.
Na tę inwestycję dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie
czekali z utęsknieniem. Ich marzenie spełniło się na
początku grudnia ubiegłego roku, kiedy to oficjalnie
oddano do użytku nową część placówki z przestronną
halą sportową. Kosztem ponad 10,6 mln zł szkoła
zyskała też nowoczesną kuchnię i stołówkę, dodatkowe szatnie dla uczniów oraz sale lekcyjne zlokalizowane na pierwszym piętrze dobudowanego skrzydła.
Stara i nowa część budynku zostały połączone. – To
wszystko udało się zrealizować dzięki determinacji
wielu osób i przychylności władz gminy, które z życzliwością podeszły do naszych apeli – przyznała Paulina
Karczmarczyk, dyrektorka SP nr 1, podczas oficjalnego otwarcia nowej części budynku. – Teraz możemy
się cieszyć z obiektu na miarę XXI w.
Podczas uroczystości nie zabrakło pięknych słów,
podziękowań, gratulacji i uścisków dłoni. W otwarciu udział wzięli m.in. władze lokalne, absolwenci
szkoły, nauczyciele, a także mieszkańcy. – Inwestowanie w najmłodszych mieszkańców gminy jest naszym priorytetem – podkreślił Kazimierz Jańczuk,
burmistrz. – Nigdy nie oszczędzaliśmy na oświacie.
Po przemówieniach przyszedł czas na najbardziej
uroczysty i wyczekiwany moment – symboliczne

Wstęgę symbolicznie przeciął
m.in. burmistrz Kazimierz Jańczuk, fot. P. Siepsiak

przecięcie wstęgi, którego dokonali burmistrz Kazimierz Jańczuk, Paulina Karczmarczyk oraz przedstawicielka rady rodziców. Obiekt poświęcił ks. kan.
Stanisław Leszek Jackiewicz, proboszcz parafii Matki
Bożej Anielskiej w Skolimowie. Później uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny oraz sportowy. Zwieńczeniem całej uroczystości był ogromny
tort.

Nowy konserwator oświetlenia

Zmieniła się firma odpowiedzialna za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Konstancin-Jeziorna. Od nowego roku usługę tę realizuje Eles-Bud Ewa
Strusińska z Kobyłki.
Od 1 stycznia wszelkie awarie oświetlenia ulicznego można zgłaszać całodobowo bezpośrednio
do firmy Eles-Bud Ewa Strusińska (Kobyłka, ul. Powstańców 4A, lok. 2) – telefonicznie pod
nr.: 535 481 335 lub elektronicznie: elesbudkonserwacja@wp.pl. Zgłoszenia można przekazywać również całodobowo do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: mailowo na adres:
drogi@konstancinjeziorna.pl; internetowo: gsip.konstancinjeziorna.pl lub telefonicznie pod
nr.: 22 484 23 60 – 65 (w godzinach pracy urzędu).
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O bezpieczeństwie z mieszkańcami
O bezpieczeństwie na terenie miasta i gminy rozmawiano 23 stycznia w konstancińskim magistracie.
W debacie społecznej wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, policjanci i strażnicy miejscy. Był czas
na wymianę opinii i dyskusję.
Organizatorem cyklu debat społecznych w ramach programu „Razem bezpieczniej” jest Komenda Powiatowa
Policji w Piasecznie. Pierwsza z serii odbyła się w Nowej
Iwicznej w gminie Lesznowola. Na kolejną funkcjonariusze zaprosili mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
Gospodarzem spotkania, które odbyło się 23 stycznia
w ratuszu, był burmistrz Kazimierz Jańczuk. W debacie uczestniczyli także m.in. zastępcy komendantów:
Powiatowej Policji w Piasecznie – kom. Janusz Ołdak,
Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie – nadkom.
Marek Kruszewski i Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie – Sylwester Ropielewski. Mieszkańcy mieli
okazję wyrazić swoją opinię na temat poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy, działania Policji i innych
służb. Zaniepokojeni poruszyli też sprawę licznych włamań do domów jednorodzinnych, do których od kilku
miesięcy dochodzi w powiecie piaseczyńskim. Uczestnicy spotkania usłyszeli zapewnienie, że trwają czynności zmierzające do ustalenia i wykrycia sprawców.
Jednak na razie nikt nie został zatrzymany i nikt nie
usłyszał zarzutów. Funkcjonariusze ostrzegali także
przed oszustami działającymi metodą na tzw. wnuczka
czy policjanta. Radzili, jak zachować się wobec osób

Duża frekwencja na spotkaniu pokazała, że temat
bezpieczeństwa jest dla mieszkańców gminy bardzo ważny,
fot. M. Misiewicz

chcących uzyskać np. nasze dane osobowe. Padła też
deklaracja wzmocnienia, dla poprawy bezpieczeństwa,
patroli prewencyjnych. Na spotkaniu podkreślano również, że ściślejsza współpraca pomiędzy mieszkańcami
a Policją i Strażą Miejską odgrywa dużą rolę w zapobieganiu przestępczości.

Koniec plastiku w ratuszu

W ratuszu, gminnych jednostkach oraz na wydarzeniach przez nie
organizowanych obowiązuje zakaz używania jednorazowych
opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych.
Decyzja zakazująca zamawiania i używania w Urzędzie Miasta i Gminy
oraz w jednostkach organizacyjnych gminy m.in. plastikowych sztućców, talerzyków, kubków i innych produktów z tworzyw sztucznych jest
podyktowana troską o środowisko. Jednorazowe opakowania z plastiku
i styropianu znikną też z imprez organizowanych przez gminę i jednostki
jej podległe, m.in. Konstanciński Dom Kultury czy Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Zastąpią je przedmioty wielokrotnego użytku lub jednorazowe,
ale wykonane w całości z materiałów podlegających kompostowaniu lub
biodegradacji. Gmina będzie także preferować dostawców, którzy stosują dla swoich produktów opakowania inne niż z tworzyw sztucznych. Powyższe zmiany obowiązują od
30 grudnia 2019 r. Z jednym wyjątkiem. Aby wykorzystać zapasy i nie produkować zbędnych
odpadów, do 31 grudnia 2020 r. burmistrz dopuścił możliwość korzystania
w magistracie i gminnych
jednostkach z dystrybutorów wody i innych napojów
wyposażonych w jednorazowe kubki.
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Konkurs ofert
dla organizacji
Do 12 lutego organizacje
pozarządowe mogą składać
oferty na dofinansowanie
realizacji zadań publicznych.

Otwarty konkurs ofert skierowany
jest do organizacji pozarządowych
oraz podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Dotację można otrzymać na organizację
m.in.: turniejów i zawodów, przedsięwzięć kulturalno-artystycznych
oraz integrujących i aktywizujących
mieszkańców. Łącznie to 24 zadania.
Na ich realizację samorząd planuje
przeznaczyć 221 tys. zł. Oferty należy składać do 12 lutego, do godz.
15.00 w siedzibie UMiG. Więcej informacji można uzyskać w Biurze
Komunikacji Społecznej pod nr. tel.
22 484 24 46.
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Nie daj się
grypie

Wyczuje, kto truje

Zbliża się kolejny sezon
wzmożonej zachorowalności na
grypę. Dlatego warto pamiętać,
że im wcześniej się
zaszczepimy, tym lepiej.

Strażnicy miejscy poznają nowinki technologiczne – 29 stycznia
uczestniczyli w prezentacji mobilnej stacji monitoringu jakości
powietrza.

Grypa nie jest zwykłym przeziębieniem. To groźna choroba pociągająca
za sobą liczne powikłania. Jest szczególnie groźna dla małych dzieci, kobiet w ciąży, a także osób przewlekle
chorych i seniorów.
Właśnie o tych ostatnich zatroszczył się konstanciński samorząd
i przeprowadził akcję bezpłatnych
szczepień. Skorzystało z niej ok. 600
mieszkańców gminy w wieku 50+, to
znacznie więcej niż w poprzednich
latach.
Wszyscy, którzy nie zdążyli się
zaszczepić, mogą to jeszcze zrobić,
ale już odpłatnie – gminna akcja
zakończyła się 13 grudnia – w przychodniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej przy ul. Wareckiej 15A
i ul. Pocztowej 6 oraz w wiejskich
ośrodkach zdrowia w Słomczynie
i w Opaczy. Warto to zrobić, bo
szczyt zachorowań jeszcze przed
nami. Na szczepienie można przyjść
bez wcześniejszego uzgodnienia
w godzinach pracy przychodni.

Obecnie w Konstancinie-Jeziornie
działa jedna stacjonarna stacja pomiaru jakości powietrza. Jest ona
zlokalizowana na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji
„Stocer” przy ul. Wierzejewskiego
(wyniki wykonanych przez nią pomiarów na bieżąco są podawane na
stronie: powietrze.gios.gov.pl).
Jednak znacznie szersze możliwości w zakresie kontroli jakości powietrza dają mobilne stacje
monitoringu. Jedno z takich urządzeń 29 stycznia zaprezentowała
na prośbę Stanisława Grudnia, komendanta Straży Miejskiej, firma
ComRoss. Platforma ze stacją pomiarową na czas prezentacji stanęła przed Urzędem Miasta i Gminy.
Mobilna stacja pomiarowa może
być kolejną, znacznie skuteczniejszą i łatwiejszą w obsłudze (niż
np. dron) bronią w walce z trucicielami powietrza. – Chcieliśmy
poznać możliwości badawcze oraz
sposób działania takiego urządzenia – wyjaśnia komendant SM. – Mając taki sprzęt, jeszcze skuteczniej
moglibyśmy walczyć ze smogiem.

Praktyczne wykorzystanie urządzenia
do kontroli czystości powietrza
w terenie zaplanowano na początek
lutego, fot. A. Bakalarczyk

Aparatura pomiarowa umożliwia szybkie wykrycie źródeł emisji m.in. pyłów zawieszonych PM 10
i PM 2,5 oraz gazów zawierających
trujące związki, a z uwagi na możliwość przemieszczania platformy
za pojazdem służbowym – szybszą
i łatwiejszą lokalizację źródła zanieczyszczenia. Zakup takiej stacji
to wydatek rzędu 100 tys. zł. O tym,
czy trafi do Straży Miejskiej, musi
zdecydować Rada Miejska.

Zaplanuj opiekę nad dzieckiem w wakacje

Chociaż zima w pełni, gotowa jest już oferta zajęć wakacyjnych gminnych szkół. Ustalono już też
wakacyjne dyżury przedszkoli.
Do wakacji pozostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto o nich pomyśleć i sprawdzić, gdzie w lipcu
i w sierpniu będzie można zostawić pod opieką swoje dziecko. Na początku czerwca gminne przedszkola
rozpoczną nabór na letnie zajęcia. Dyżur będą pełniły następujące placówki:
 od 1 do 14 lipca – Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” (ul. Sanatoryjna 8);
 od 15 do 28 lipca – Przedszkole nr 1 „Zielony Zakątek” (ul. Oborska 2);
 od 29 lipca do 11 sierpnia – Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole” (ul. A. Walentynowicz 3).
Pobyt dziecka na dyżurze jest odpłatny i kosztuje 220 zł za dwa tygodnie. Zapisy, wyłącznie dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli, będą prowadzone od 1 do 16 czerwca.
Z kolei dla nieco starszych trzy szkoły podstawowe organizują półkolonie. Są to:
 od 29 czerwca do 10 lipca – Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy (Opacz 9);
 od 13 do 24 lipca – Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. S. Żeromskiego 15);
 od 27 lipca do 7 sierpnia – Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Wojewódzka 12).
Koszt dwutygodniowych półkolonii to 400 zł (płatność przy zapisach). Zgłoszenia od
4 maja będą przyjmowały placówki organizujące wypoczynek.
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Najpierw pouczenia, potem decyzje
Jedni nie chcą podłączyć swoich nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej, inni zrobili to
nielegalnie. Teraz wszystkich mają na celowniku Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Zakład
Gospodarki Komunalnej.
O obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej
gminnej sieci kanalizacyjnej pisaliśmy w poprzednim
numerze Biuletynu. Pisma urzędowe w tej sprawie
w listopadzie i grudniu 2019 r. trafiły do mieszkańców
Parceli. Na podłączenie swoich domów do kanalizacji Urząd Miasta i Gminy dał im czas do 30 czerwca
2020 r. Po tym terminie wobec najbardziej opornych
będą wszczynane postępowania zmierzające do wydania decyzji administracyjnej. Jej zbagatelizowanie jest
zagrożone karą do 10 tys. zł. Co więcej, może być ona
nakładana nawet kilka razy.
Równolegle z akcją informacyjną pracownicy ZGK
prowadzą kontrole przyłączy. W grudniu pojawili się
m.in. w rejonie Chylic – letniska, gdzie ujawnili kilka
posesji nielegalnie podpiętych do sieci kanalizacyjnej.
Teraz ich właścicielom grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny do 10 tys. zł. Sąd może także orzec
nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1 tys. za każdy miesiąc,
w którym nastąpiło bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Nielegalne odprowadzanie ścieków bytowych lub wód opadowych do
kanalizacji doprowadza także do zwiększenia kosztów

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie
ich do sieci kanalizacyjnej, fot. archiwum

utrzymania sieci, a to z kolei powoduje wzrost ceny
ścieków, za które płacą mieszkańcy posiadający legalne
przyłącza.
W celu podłączenia nieruchomości do gminnej sieci
kanalizacyjnej lub zalegalizowania przyłącza należy
zgłosić się do działu techniczno-rozliczeniowego wod.-kan. w ZGK przy ul. Wareckiej 22. Niezbędne wnioski
i informacje dostępne są na stronie: www.zgk-konstancin.pl w zakładce: Wodociągi i kanalizacja.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ KROK PO KROKU

Aby podłączyć nieruchomości do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej, należy:
1. Wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. Do wniosku należy załączyć dwa egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
2. Zlecić wykonanie projektu przyłącza projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz dokonać
uzgodnienia projektu w ZGK.
3. Zlecić wykonanie przyłącza wybranemu podmiotowi posiadającemu uprawnienia w branży sanitarnej. W sekretariacie ZGK należy
złożyć zgłoszenie do wykonania, w którym inwestor wskazuje wykonawcę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
4. Zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
5. Po odbiorze końcowym przyłącza i zamontowaniu wodomierza podpisać umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.

Pożegnanie zastępcy komendanta
Władze gminy Konstancin-Jeziorna podziękowały odchodzącemu
na emeryturę st. bryg. Mirosławowi Bośkowi, zastępcy
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Piasecznie, za wieloletnią i owocną współpracę.
St. bryg. Mirosław Bosiek na emeryturę przechodzi po 26 latach służby.
Uroczyste pożegnanie z mundurem i jednostką odbyło się 24 stycznia.
W odprawie uczestniczyli m.in. włodarze gmin powiatu piaseczyńskiego.
Byli wśród nich Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-Jeziorny, i jego
zastępca – Dariusz Zieliński, którzy podziękowali zastępcy komendanta
za długoletnią, wzorową i pełną zaangażowania współpracę. Burmistrz
wręczył również na pamiątkę obraz przedstawiający willę Hugonówkę.
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Delegacja samorządowców
z powiatu piaseczyńskiego,
fot. Axendor Fotografia
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Nowa jakość pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zmienia się dla mieszkańców. Dzięki unijnemu
projektowi placówka m.in. wprowadziła nową strukturę organizacyjną, a pracownicy poszerzają swoje
kompetencje zawodowe. Wszystko po to, by poprawić jakość świadczonych przez ośrodek usług.
Projekt pt. „Nowa pomoc społeczna
w gminie Konstancin-Jeziorna”
prowadzony jest od 1 października
2019 r. w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój
na lata 2014–2020” (działanie 2.5.
„Skuteczna pomoc społeczna”).
Projekt realizowany jest etapami. Pierwszy dotyczył zmian
w strukturze OPS. Opracowane
zostały nowy regulamin i schemat
organizacyjny jednostki. Prace nad
nimi poprzedzone były m.in. wizytami studyjnymi pracowników
socjalnych i kadry zarządzającej
w ośrodkach pomocy społecznej
w Krasnymstawie, Chełmie, Sochaczewie, Markach i Skawinie. –
Dzięki tym spotkaniom mieliśmy
możliwość wymiany doświadczeń
i „przeniesienia” dobrych praktyk
do wizji zmian w naszym ośrodku –
wyjaśnia Ewa Michalska, kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Spotkania zorganizowano także
z pracownikami konstancińskiego
ośrodka. Zapoznano ich z nowym
schematem pracy i omówiono etapy
wdrażania planowanych zmian. –
We wszystkich pracach organizacyjnych korzystaliśmy z doradztwa
prawnego – dodaje Ewa Michalska.

W ramach projektu organizowane są szkolenia dla pracowników ośrodka,
fot. C. Puchniarz

Kolejnym etapem zmian w OPS było rozpoczęcie 1 grudnia 2019 r. pracy
według nowego regulaminu organizacyjnego. Tego dnia nastąpiło też rozdzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, pracą socjalną i ze świadczeniem usług socjalnych. W ośrodku
zatrudnione zostały dodatkowe osoby – pracownik socjalny i psycholog.
Ponadto w ramach zmiany struktury organizacyjnej wyodrębnione zostały
zespoły ds.: pierwszego kontaktu, świadczeń przyznawanych decyzją,
pracy socjalnej i usług. Wprowadzanie zmian nie jest proste. Dlatego projekt przewiduje wsparcie pracowników w tym procesie. Do 31 marca 2021 r.
organizowane będą liczne szkolenia i udział w superwizjach. A wszystko
po to, aby zwiększyć profesjonalizm pracowników OPS i poprawić jakość
świadczonych przez ośrodek usług. Projekt w całości finansowany jest
ze środków zewnętrznych, a jego całkowita wartość wynosi 450 tys. zł.

Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Porady są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–19.00 w punkcie, który mieści
się w Zespole Szkół przy ul. Mirkowskiej 39.
Konstanciński punkt jest jednym z siedmiu, które prowadzi Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej oraz prawa: cywilnego, pracy; karnego; administracyjnego; ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej i spraw emerytalno-rentowych; rodzinnego; podatkowego – z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tutaj można
też złożyć wniosek o prowadzenie mediacji. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.
15.00–19.00 (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). W Zespole Szkół przy
ul. Mirkowskiej 39 dyżur pełnią adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Uwaga! Istnieje możliwość
telefonicznej rezerwacji wizyty (z wyprzedzeniem jednodniowym). Zgłoszenia przyjmowane są
w dni robocze pod nr. tel.: 22 756 62 15 (w godz. 8.30–15.00) lub 22 756 65 91 (w godz. 10.00–12.00).

11

/ AKTUALNOŚCI /

Dług za czynsz można odpracować
Zadłużeni lokatorzy mieszkań komunalnych mogą odpracować zaległości czynszowe. Przez cztery lata
z gminnego programu wsparcia dla dłużników skorzystały 33 osoby. Od stycznia wprowadzono w nim
kilka istotnych zmian.
W Konstancinie-Jeziornie już 375
gminnych lokali komunalnych jest
zadłużonych na ponad 4,5 mln zł.

Windykacja i sąd
Zakład Gospodarki Komunalnej, na
bieżąco wszczyna wobec dłużników procedury windykacyjne. Kolejny krok to dochodzenie zaległości
za czynsz i opłaty eksploatacyjne
przed sądem. Obecnie toczy się ok.
100 postępowań. Jednak wygrana na
sali rozpraw – takich wyroków ZGK
ma już powyżej 450 – nie zawsze jest
jednoznaczna ze spłatą zadłużenia.
Często wymagana jest komornicza
egzekucja. To ostateczność, której
można w łatwy sposób zapobiec.
Dłużnicy mieszkaniowi
Gmina Konstancin-Jeziorna w 2015 r.
dołączyła do samorządów, które
wprowadziły program umożliwiający lokatorom mieszkań komunalnych odpracowanie zaległości
czynszowych w formie świadczenia niepieniężnego na rzecz ZGK.
Możliwości odpracowania długów
są szerokie. Mogą to być prace porządkowe, konserwacyjne lub pomocnicze w administracji. Gminny
program wraz z nowym rokiem
przeszedł drobny lifting. Podniesiona została stawka godzinowa

W tej chwili swoje zadłużenie odpracowuje siedem osób,
wykonując prace porządkowe na terenie gminy, fot. G. Żurawski

pracy dłużnika – z 10 na 15 zł. Kolejna zmiana dotyczy wysokości
zadłużenia. Do tej pory nie mogło
ono przekraczać 20 tys. zł zaległości podstawowej, obecnie kwota ta
została podniesiona do 30 tys. zł.
Programem objęto również osoby,
które nie były najemcami, ale zamieszkiwały w lokalu i solidarnie
obciążone są długiem. Wszystko to
ma zachęcić do odpracowywania
długów jeszcze więcej osób. Choć
i teraz chętnych nie brakuje. Jak
wylicza ZGK, dotychczas zaległości w ten sposób spłaciły 33 osoby,
które pracując, uregulowały kwotę
równą 242,6 tys. zł. – Jest to pomoc
dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej

Koniec świątecznej iluminacji

– wyjaśnia Edward Skarżyński, dyrektor ZGK. – Nie można jej jednak
traktować jako sposobu na niepłacenie swoich zobowiązań, bo udział
w programie nie zwalnia dłużnika
z regulowania na bieżąco swoich
miesięcznych opłat z tytułu bezumownego korzystania z zajmowanego lokalu.
Złóż wniosek
Osoby zainteresowane tą formą pomocy w spłacie zadłużenia muszą
w sekretariacie ZGK przy ul. Wareckiej 22 złożyć wniosek (jego wzór
dostępny jest na stronie internetowej ZGK i w siedzibie zakładu).
Każda sprawa jest indywidualnie
rozpatrywana przez dyrektora ZGK.

Zakończył się demontaż świątecznej dekoracji. W tym roku Konstancin-Jeziorna błyszczał wyjątkowo
pięknie, a to dzięki m.in. partnerowi iluminacji, którym były Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Śniegu wprawdzie nie było, ale władze Konstancina-Jeziorny zadbały
o świąteczny klimat. Miasto przez kilka tygodni zdobiło kilkaset ozdób
w formie m.in. gwiazdek i bombek oraz tysiące energooszczędnych światełek dekorujących przyuliczne latarnie wzdłuż m.in. ul. Warszawskiej,
ul. Piaseczyńskiej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Długiej i ul. B. Prusa. Przystrojono
również Urząd Miasta i Gminy. Świąteczne akcenty pojawiły się też w Parku
Zdrojowym, na rondzie św. Jana Pawła II oraz przy ul. Wilanowskiej, gdzie
stanęła gigantyczna bombka oświetlona diodami LED. Partnerem iluminacji świątecznej były Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce.
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Strażnicy zapukają do twoich drzwi
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie rozpoczęła kontrole i sprawdza, czym mieszkańcy gminy palą
w piecach oraz jak dbają o czystość i porządek na swoich posesjach. Na początek strażnicy zapukają do
drzwi mieszkańców m.in. Okrzeszyna, Kępy Oborskiej, Kępy Okrzewskiej i Obórek.
Straż Miejska ruszyła w teren na
polecenie burmistrza Kazimierza
Jańczuka. Mundurowi pukają do
drzwi mieszkańców i kontrolują,
czy ci przestrzegają zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Z upoważnienia
władz strażnicy sprawdzają: deklaracje na odbiór odpadów komunalnych z liczbą osób zamieszkujących
daną nieruchomość, częstotliwość
opróżniania zbiorników na nieczystości płynne, segregację odpadów
oraz ład i czystość na nieruchomości. Podczas kontroli zaglądają też
do pomieszczenia, gdzie znajduje
się piec i składowany jest opał używany do ogrzewania budynku. Jeżeli nabiorą podejrzeń, że mogą być
w nim spalane np. drewnopochodne
płyty meblowe, elementy drewnianej stolarki budowlanej czy inne odpady, a sprawca odmówi przyjęcia

mandatu karnego, strażnicy pobiorą z paleniska i zabezpieczą do
badań próbkę popiołu. Tak właśnie
było w przypadku dwóch właścicieli posesji położonych w Konstancinie-Jeziornie, u których strażnicy
miejscy pojawili się w grudniu, po
licznych sygnałach mieszkańców.
– Przeprowadzone w laboratorium
ekspertyzy potwierdziły, że w jednym przypadku w piecu spalane
były odpady komunalne – mówi
Stanisław Grudzień, komendant
Straży Miejskiej. – Sprawca początkowo nie przyjął mandatu, ostatecznie zdanie zmienił.
Jeśliby tego nie zrobił, sprawa zostałaby skierowana do sądu, a ten
może wymierzyć grzywnę w wysokości nawet do 5 tys. zł, obciążyć
kosztami postępowania oraz kosztami przeprowadzonego badania
popiołu.

Wymień starego kopciucha

Strażnicy pobiorą z paleniska
i zabezpieczą do badań próbkę popiołu,
fot. archiwum

W najbliższym czasie kontrole
nieruchomości będą prowadzone
w sołectwach: Okrzeszyn, Kępa
Oborska, Kępa Okrzewska i Obórki.

W 2020 r. samorząd Konstancina-Jeziorny kontynuuje program dofinansowania wymiany starych
pieców węglowych na nowe – ekologiczne. Wystarczy złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy.
Niestety, wielu mieszkańców gminy nie przestrzega zakazu spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. W okresie jesienno-zimowym skutki tego czuć
i widać gołym okiem. Bezwzględny zakaz obejmuje
m.in.: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte opony, inne odpady z gumy, przedmioty z tworzyw
sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem,
sztuczne skóry. Poza opałem w piecach gospodarstw
domowych – przystosowanych do tego – można
spalać wyłącznie: papier, tekturę i niezanieczyszczone drewno; opakowania z papieru, tektury
i drewna; odpady z gospodarki leśnej, ale nie
chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
oraz odpady kory i korka, trociny i wióry,
ścinki, drewno, niezawierające substancji
niebezpiecznych, z wyłączeniem trocin,
wiórów, ścinek pochodzących z obróbki
płyt wiórowych. Pamiętajmy – spalanie śmieci w domowych piecach
daje złudne oszczędności. Płacisz
za to zdrowiem. Podczas spalania

odpadów wytwarzają się trujące związki chemiczne,
powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie, nowotwory to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania
zanieczyszczonego powietrza. Wszystkie przypadki
nielegalnego spalania odpadów można zgłaszać do
Straży Miejskiej (tel.: 22 484 24 91 lub tel. alarmowy:
986).
Przypominamy też, że samorząd Konstancina-Jeziorny oferuje dofinansowanie na wymianę
ogrzewania na bardziej ekologiczne. Dotacja
obejmuje wymianę dotychczasowych kotłów
i pieców węglowych na nowe źródła ciepła
w postaci kotłów gazowych, kotłów olejowych bądź kotłów elektrycznych. Gmina
w 50% pokrywa koszt zakupu nowego
źródła ogrzewania, lecz nie więcej niż
4 tys. zł. Wnioski należy składać
w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UMiG. Więcej informacji pod nr. tel.: 22 484 24 22.
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Pracowity rok Straży Miejskiej
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie podsumowała 2019 r. – Przeprowadzka do nowej siedziby,
ponad 6 tys. podjętych interwencji, 359 wypisanych mandatów i 1143 pouczenia oraz 85 wniosków
o ukaranie do sądu. To było dwanaście pracowitych miesięcy – przyznają mundurowi.
Rok 2019 przyniósł zmiany. W lipcu
strażnicy miejscy przeprowadzili
się do nowej siedziby przy ul. Warszawskiej 32, gdzie pod jednym dachem skupiono wszystkie komórki
straży i, co najważniejsze, centrum
monitoringu, które przy okazji zostało rozbudowane. W trakcie roku
w Straży Miejskiej pojawili się też
nowi pracownicy. Obecnie porządku na terenie miasta i gminy
pilnuje piętnastu strażników oraz
pięć osób cywilnych prowadzących
całodobową obsługę monitoringu.
– Pomimo trudności związanych
głównie z przenosinami do nowego
obiektu wyniki strażników nie odbiegały od poziomu tych z 2018 r.,
a w wielu przypadkach były one
zdecydowanie lepsze – podsumowuje Stanisław Grudzień, komendant Straży Miejskiej.
Mniej zgłoszeń,
więcej interwencji
W 2019 r. spadła liczba zgłoszeń –
z 6339 na 6106 – wpływających do
centrum zarządzania służbą. Jest
to w głównej mierze efekt mniejszej liczby zawiadomień kierowanych przez mieszkańców. Więcej
za to było interwencji własnych –
1692 (1285 w 2018 r.) – podejmowanych przez strażników. Głównie
dotyczyły one łamania ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie. Liczba interwencji
w tym zakresie wzrosła z 689 do
798. Strażnicy miejscy sprawdzali
też, czym mieszkańcy palą w piecach. W tym przypadku bardzo
aktywni byli sami mieszkańcy –
na 586 kontroli aż 239 zostało
przeprowadzonych po sygnałach,
które wpłynęły właśnie od nich.
Jak zaznacza komendant, nie zawsze zgłoszenia były zasadne, ale
wszystkie mundurowi sprawdzali.
Kolejne na liście interwencji są wykroczenia drogowe – chodzi przede
wszystkim o parkowanie pojazdów
w miejscach niedozwolonych (1501
11

Sprawców niektórych wykroczeń – m.in. spożywania alkoholu w miejscach publicznych
czy niszczenia mienia – udało się zatrzymać dzięki monitoringowi miejskiemu. Obecnie
na terenie gminy pracuje 105 kamer., fot. G. Żurawski

interwencji – wzrost o 101 względem 2018 r.). W ubiegłym roku mniej było
natomiast interwencji i zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego – 474
(w 2018 r. – 666). W 2019 r. strażnikom udało się też wymóc na 15 właścicielach pozostawionych i nieużywanych pojazdów ich usunięcie, z czego:
tylko 4 zarejestrowane były w powiecie piaseczyńskim, 5 w województwie
mazowieckim, a pozostałe w: świętokrzyskim, śląskim, lubelskim, łódzkim
czy kujawsko-pomorskim. – To była żmudna i czasochłonna praca – przyznaje Stanisław Grudzień. – Funkcjonariusze musieli korespondencyjnie
dotrzeć do kolejnych następujących po sobie właścicieli, ustalić aktualnego
i ostatecznie wymóc na nim – co było najtrudniejsze – usunięcie wraku.

Mandaty, pouczenia i wnioski o ukaranie
Sprawców wykroczeń ukarano 359 mandatami karnymi – to o 130 więcej
niż rok wcześniej. Były też pouczenia, których liczba wyniosła 1143 (1046
w 2018 r.). Poza tym 85 spraw znalazło swój finał w sądzie (2018 r. – 76).
Uwzględniając sprawy np. przekazane do innych organów, ogółem zastosowano 1599 środków prawnych. – Staramy się przestrzegać zasady:
najpierw pouczenie, a dopiero gdy ono nie skutkuje, sięgamy do bardziej
rygorystycznych środków – dodaje komendant. – Są oczywiście odstępstwa, które wynikają głównie z rażących naruszeń prawa lub jego ewidentnego lekceważenia.
Straż miejska prowadziła także liczne spotkania, działania profilaktyczno-edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Ze swoim mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego strażnicy uczestniczyli w wielu imprezach
plenerowych, przeprowadzili też gminne egzaminy praktyczne na kartę
rowerową. – W nowy rok wchodzimy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku – podsumowuje komendant. – Stanowimy zgrany zespół, któremu
przyświeca idea pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

/ SENIORZY /

Gmina przyjaźniejsza seniorom
Od kilku miesięcy trwają prace związane z opracowaniem „Polityki senioralnej gminy Konstancin-Jeziorna”. To strategiczny dokument, który całościowo odnosi się do sytuacji osób starszych w naszej
gminie, określa cele, planowane działania i wyznacza kierunki oraz odpowiada na wyzwanie, jakim jest
nieuchronne starzenie się społeczeństwa.
Samorząd Konstancina-Jeziorny dostrzega wagę zmian demograficznych, analizuje tego skutki, reaguje
na procesy będące następstwem
starzejącego się społeczeństwa. Pozostaje otwarty na seniorów i ich potrzeby, a także gotowy jest czerpać
z ich potencjału. Dlatego przystąpił
do opracowania „Polityki senioralnej gminy Konstancin-Jeziorna”.

Wspólnie wypracowany
Dokument jest wypracowywany
w sposób partycypacyjny z udziałem
gminnej rady seniorów utworzonej
jako ciało doradcze przy burmistrzu
gminy Konstancin-Jeziorna, kół seniorów, grupy mieszkańców, która
zgłosiła się do udziału w warsztatach, jednostek organizacyjnych
i samorządu lokalnego. W czasie
prac nad polityką senioralną wykorzystano dostępne dane źródłowe,
opracowania, raporty i dokumenty.
Praca została podzielona na kilka
etapów: zebranie danych, informacji i materiałów, przeprowadzenie
ankiety wśród osób 60+, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji
ze stroną społeczną i jednostkami
organizacyjnymi, opracowanie diagnozy na podstawie dostępnych
źródeł i możliwości finansowych
gminy, przygotowanie dokumentu,
konsultacje dokumentu.

Anonimowe ankiety
W sierpniu i wrześniu ubiegłego
roku zostało przeprowadzone anonimowe badanie ankietowe, które
miało na celu zebranie wniosków,
uwag i opinii od osób powyżej 60.
roku życia na temat jakości życia
w gminie Konstancin-Jeziorna. Kwestionariusze w formie papierowej
i przez internet wypełniły łącznie
242 osoby. Wśród seniorów, którzy
wzięli udział w badaniu, było więcej kobiet (62,8%) niż mężczyzn
(37,2%). Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku

65–69 lat (32,2%). Nieco mniej
(30,6%) było w wieku między 70.
a 75. rokiem życia, 20,7% znajdowało się w przedziale wiekowym
60–64 lata, 16,5% to osoby w wieku
76 lat i więcej. Zdecydowana większość badanych seniorów określiła
miasto jako swoje miejsce zamieszkania (69,8%), pozostałe osoby
(40,2%) – wieś. Ankieta składała
się z 32 pytań zamkniętych i otwartych, dzięki czemu seniorzy w sposób obszerny mogli wypowiedzieć
się na temat potrzeb i oczekiwań
osób starszych w gminie. Dokładne
wyniki ankiety zostaną opublikowane w „Polityce senioralnej”.

Warsztaty robocze
Ponadto w październiku i listopadzie zostały przeprowadzone
warsztaty przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Warsztaty miały
charakter spersonalizowany i dostosowany do potrzeb gminy, były
moderowane przez specjalistów
rozumiejących potrzeby seniorów oraz mających doświadczenie
w procesie partycypacji senioralnej, co pozwoliło na zebranie
opinii dotyczących obecnej sytuacji życiowej i potrzeb osób 60+
w gminie Konstancin-Jeziorna oraz
pomysłów na jej polepszenie. W obu
spotkaniach warsztatowych brali
udział przedstawiciele różnych
instytucji gminnych: Ośrodka
Pomocy Społecznej, Konstancińskiego Domu Kultury, Urzędu Miasta i Gminy oraz strony społecznej:
rady seniorów, organizacji pozarządowych, mieszkańców. Warsztaty
podzielono na dwie tury, w których
uczestniczyły 22 osoby. Podczas
warsztatów wykorzystano różne
metody badawcze w celu poznania
opinii uczestników co do mocnych
i słabych stron działalności Urzędu
Gminy i Miasta oraz podległych mu
instytucji w takich obszarach, jak:

W ramach opracowywania „Polityki
senioralnej" przeprowadzono
warsztaty m.in. z seniorami,
fot. UMiG

usługi opiekuńcze, zdrowie i profilaktyka zdrowia, infrastruktura
i komunikacja, rekreacja, sport, kultura. Dzięki intensywnej wymianie
wiedzy i doświadczeń można było
stworzyć sieć twórczych pomysłów
i przekonań oraz wypracować pomysły na przyszłość.

Spotkanie z burmistrzem
W styczniu odbyło się natomiast
spotkanie burmistrza Kazimierza
Jańczuka z radą seniorów i prezesami kół seniorów oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych.
Dyskutowano nad doborem kryteriów przyznawania seniorom opasek ratujących życie (SOS), na które
przeznaczono w 2020 r. w budżecie
gminy 20 tys. zł oraz możliwością
powstania domu dziennej opieki dla
osób starszych oraz klubów seniora
na terenie gminy. Kolejne spotkanie
konsultacyjne zaplanowano na początek lutego. Po zakończeniu prac
nad „Polityką senioralną gminy
Konstancin-Jeziorna” dokument
zostanie poddany konsultacjom
społecznym i przekazany do Rady
Miejskiej.
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Podatki lokalne bez zmian
Nowy rok na szczęście nie przyniósł mieszkańcom gminy Konstancin-Jeziorna drastycznych podwyżek
opłat lokalnych. Bez zmian pozostają stawki podatku od nieruchomości oraz od środków
transportowych. Wzrosła natomiast wysokość podatków niezależnych od samorządu – rolnego
i leśnego.
W 2020 r. stawki dwóch głównych opłat lokalnych – podatku od nieruchomości i od środków transportowych – nie zmieniły się i wynoszą tyle
samo, ile w roku ubiegłym.

Od nieruchomości i transportu
W gminie obowiązują stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez
Radę Miejską jeszcze w 2016 r. I tak np. za 1 m kw. powierzchni użytkowej
właściciele budynków, lub ich części, mieszkalnych płacą 0,61 zł, a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,33 zł (stawka ta dotyczy także budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na działalność
gospodarczą). W 2020 r. bez zmian pozostaje także wysokość podatku od
środków transportowych. Stawki są na poziomie sprzed ośmiu lat.

Podatki rolny i leśny
Nowego roku nie muszą obawiać się również rolnicy. O nich pomyślała
Rada Miejska Konstancina-Jeziorny, która na grudniowej sesji obniżyła
stawkę podatku rolnego, uzależnioną od ceny skupu żyta. Radni przyjęli
uchwałę, zgodnie z którą właściciele gospodarstw będą płacili 125 zł za 1
ha przeliczeniowy, właściciele pozostałych gruntów rolnych zaś – 250 zł
za 1 ha fizyczny. W niewielkim stopniu wzrośnie podatek leśny, którego
wysokość zależy od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
(obecnie jest to 194,24 zł za 1 m sześć.). Stawka za 1 ha lasu wynosi 42,73 zł.
Decyzje podatkowe
Jak co roku, do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
zostaną wysłane decyzje podatkowe, ustalające wysokość zobowiązania
na rok 2020. W tym roku będą one dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, a nie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy,
jak było to w poprzednich latach. Wyjątek stanowią nieruchomości, dla
których wysokość rocznego zobowiązania nie przekroczy kwoty 8,50 zł,
czyli równowartości najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym
przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. W takim wypadku decyzje
nie będą wysyłane.

Terminy płatności
Ważne! Od nowego roku wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego oraz od środków transportowych należy dokonywać na
indywidualny numer rachunku
bankowego. Będzie on podany w tegorocznej decyzji podatkowej lub
w zawiadomieniu (w przypadku
osób składających deklaracje podatkowe). Wszystkie wpłaty dokonane na dotychczasowy numer
rachunku przed doręczeniem nowych decyzji lub zawiadomień zostaną zaksięgowane na właściwych
kontach. Podatek od nieruchomości płatny jest w czterech ratach:
15 marca, 15 maja, 15 września i 15
listopada (Uwaga! W przypadku
gdy kwota podatku nie przekracza
100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do 15 marca).
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli
decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed
terminem płatności pierwszej raty,
podatek jest płatny w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatek od środków transportowych płatny jest
w dwóch ratach: do 15 lutego i do
15 września.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
Do 2 marca można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
O zwrot akcyzy zawartej w cenie ON można ubiegać się dwa razy do roku. Od 1 do 2 marca trwa pierwszy nabór
wniosków – za paliwo rolnicze wykorzystane od 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 r. Z kolei od 1 do 31 sierpnia
2020 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo, które kupili w okresie od 1 lutego do 31 lipca
2020 r. (do wniosku należy załączyć faktury VAT lub ich kopie). Ponadto jeżeli rolnik jest hodowcą bydła, składa
również zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2019. Tegoroczny limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi: 100,00 zł × liczba hektarów
użytków rolnych na terenie gminy oraz 30,00 zł × średnia roczna liczba DJP bydła. Przy czym zwrot wynosi 1 zł za
każdy zakupiony litr oleju w ramach przysługującego limitu rocznego. Pieniądze za pierwszy nabór wypłacane
będą od 1 do 30 kwietnia 2020 r.
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Jak segregować odpady?
Gdzie wyrzucamy opakowania po wafelkach i batonikach? A papier po maśle? Czy butelka po oleju
powinna wylądować w żółtym śmietniku na metale i tworzywa sztuczne? To tylko mała część
dylematów, przed którymi codziennie staje każdy z nas podczas segregacji śmieci. Rozwiewamy
wątpliwości i tłumaczymy, jakie odpady powinno się wrzucać do odpowiednich pojemników.
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna już od kilku
lat segregują odpady na pięć frakcji: papier – pojemnik
niebieski, metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty,
szkło – pojemnik zielony, odpady biodegradowalne –
pojemnik brązowy oraz odpady resztkowe – pojemnik
czarny. Są jeszcze odpady wielkogabarytowe – odbierane dwa razy w roku bezpośrednio z nieruchomości.
Po co to wszystko? Dzięki takiemu podziałowi więcej
odpadów podlega odzyskowi, a surowce wykorzystywane są do ponownego przetworzenia. Niestety, pytań
o sortowanie śmieci jest wciąż mnóstwo. Przykładowo
do jakiego kosza wyrzucić karton po soku, którego wnętrze wykonane jest z aluminium? Do żółtego na metale
i tworzywa sztuczne, a może do czarnego na odpady
zmieszane? Do jakiego pojemnika wyrzucić torebkę po
herbacie? A co zrobić z chusteczkami higienicznymi? To
tylko mała część dylematów, przed którymi codziennie
staje każdy z nas. A segregować trzeba, bo znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na wszystkich taki
obowiązek. Według nowego prawa ci, którzy wszystkie
odpady wrzucają do jednego kubła, będą płacić kary –
od dwukrotności do czterokrotności opłaty za odbiór
odpadów ustalonej przez gminę. Samorządy mają rok

W gminie Konstancin-Jeziorna już od kilku lat obowiązuje
segregacja odpadów na pięć frakcji, fot. archiwum

(do września 2020 r.) na wcielenie zmian w życie. Gmina
Konstancin-Jeziorna już się do tego przygotowuje.
Tymczasem rozwiewamy wątpliwości i tłumaczymy,
jakie odpady powinno się wrzucać do odpowiednich
pojemników. Pamiętajmy! Podczas selekcji odpadów
kierujmy się zdrowym rozsądkiem. Warto też zajrzeć
na specjalną stronę internetową uruchomioną przez
m. st. Warszawę: segregujna5.um.warszawa.pl, która
rozwieje wszelkie nasze wątpliwości związane z segregacją odpadów.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE?

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (ŻÓŁTY WOREK)
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach;
nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych); plastikowe opakowania po produktach
spożywczych; opakowania wielomateriałowe (np. kartony
po mleku i sokach); opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach,
paście do zębów) itp.; plastikowe torby, worki, reklamówki,
inne folie; aluminiowe puszki po napojach i sokach; puszki
po konserwach; folię aluminiową; metale kolorowe; kapsle,
zakrętki od słoików

butelek i pojemników z zawartością; plastikowych zabawek; opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, po olejach silnikowych; części samochodowych;
zużytych baterii i akumulatorów; puszek i pojemników po
farbach i lakierach; zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

wytnij i zachowaj

PAPIER I TEKTURA (NIEBIESKI WOREK)

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą);
katalogi, ulotki, prospekty; gazety i czasopisma; papier
szkolny i biurowy, zadrukowane kartki; zeszyty i książki;
papier pakowy; torby i worki papierowe

ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych; papieru lakierowanego i powleczonego
folią; papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
kartonów po mleku i napojach; papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
tapet; pieluch jednorazowych i innych materiałów
higienicznych; zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych; ubrań
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JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE?

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY
SZKŁO (ZIELONY WOREK)
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów; szkła
okularowego; szkła żaroodpornego; zniczy z zawartością
wosku; żarówek i świetlówek; reflektorów; opakowań po
lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych; luster; szyb
okiennych i zbrojonych; monitorów i lamp telewizyjnych;
termometrów i strzykawek

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach roślinnych); szklane
opakowania po kosmetykach

ODPADY BIO (BRĄZOWY WOREK)
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.); gałęzie
drzew i krzewów; skoszoną trawę, liście, kwiaty; trociny
i korę drzew; niezaimpregnowane drewno; resztki jedzenia

kości zwierząt; oleju jadalnego; odchodów zwierząt;
popiołu z węgla kamiennego; leków; drewna
impregnowanego; płyt wiórowych i pilśniowych MDF;
ziemi i kamieni; innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE (CZARNY WOREK)
odpady kuchenne; zabrudzone opakowania
plastikowe; porcelanę; talerze; zabawki; opakowania po
dezodorantach; styropian opakowaniowy; gumę; zimny
popiół węglowy; pampersy; artykuły higieniczne (patyczki
higieniczne, wata itp.); potłuczone szyby

odpadów niebezpiecznych, m.in. opakowań po lekach;
leków przeterminowanych; farb; olejów i ich opakowań;
pojemników po środkach ochrony roślin; zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (m.in. żarówek, lamp,
kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatorów); sprzętu
AGD i RTV; komputerów; odpadów wielkogabarytowych
(m.in. mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków)

Dwa razy w roku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna są odbierane odpady wielkogabarytowe w formie
tzw. wystawek bezpośrednio z nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych
nie jest okazją do pozbycia się wszystkich niepotrzebnych rzeczy z domu. Poniżej przedstawiamy zestawienie
z przykładowymi rodzajami odpadów mylnie wystawianych jako odpady wielkogabarytowe oraz prawidłowy
sposób postępowania z nimi:
ODPADY WIELKOGABARYTOWE

PRAWIDŁOWY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

wiadra po farbach, opakowania po klejach,
sylikonach

jeżeli jest możliwość usunięcia resztek farby, to czyste wiadra można oddać wraz z tworzywami sztucznymi w ramach zbiórki odpadów segregowanych lub można dostarczyć do GPSZOK*

papa

można dostarczyć do GPSZOK*

opony z samochodów ciężarowych,
ciągników

są zaliczane do odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,
dlatego nie są odbierane w ramach gminnego systemu
gospodarowania odpadami; należy zlecić ich usunięcie indywidualnie

worki po klejach, zaprawach

można dostarczyć do GPSZOK*

tekstylia: kołdry, poduszki, ubrania, buty,
zabawki

są odbierane w ramach zbiórki odpadów zmieszanych lub można
oddawać do pojemników na odzież używaną, tzw. pojemniki PCK;
zabawki i ubrania można dostarczyć do GPSZOK*

resztki płyt kartonowo-gipsowych, styropianu,
materiałów izolacyjnych, wełny

można dostarczyć do GPSZOK*

gruz, kafelki, pustaki

można dostarczyć do GPSZOK*

doniczki

czyste doniczki z tworzyw sztucznych są odbierane wraz z tworzywami
sztucznymi w ramach zbiórki odpadów segregowanych
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PRZETERMINOWANE LEKI

TUTAJ ZNAJDZIESZ POJEMNIKI :

Przeterminowane leki są zbierane
w wyznaczonych aptekach, gdzie Urząd Miasta
i Gminy po uzgodnieniu z właścicielami aptek
wystawił wyraźnie oznakowane pojemniki na
przeterminowane leki. Do tych pojemników
wrzucamy zarówno leki wydawane na receptę,
bez recepty, wyroby medyczne (np. czopki,
krople), jak i suplementy diety w różnej formie,
tj.:

 Aptekarz Polski
(ul. Piłsudskiego 15, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 756 46 06);
 Apteka w Mirkowie
(ul. Mirkowska 56, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 754 37 70);
 Apteka św. Łukasza – C.H. Stara Papiernia
(al. Wojska Polskiego 3, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 702 86 26);
 Apteka Lisowscy – Dbam o Zdrowie
(ul. Warszawska 44B, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 715 21 81);
 Tanie Apteki Rodzinne
(ul. Wilanowska 10, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 750 18 70);

• tabletki i kapsułki,
• syropy (wyrzucamy w buteleczkach, ale
należy zachować ostrożność, aby opakowanie
nie stłukło się podczas umieszczania
w pojemniku),
• maści i kremy w tubkach,
• aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach,
• zastrzyki w ampułkach.
Leki wyrzucamy bez tekturowych opakowań
i ulotek. Nie wrzucamy do pojemnika na
przeterminowane leki: papierowych opakowań,
zużytych środków opatrunkowych, strzykawek
i igieł, termometrów rtęciowych.

 Apteka (ul. Warszawska 28, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 213 02 96);
 Apteka dr Zdrowie – Supermarket Auchan
(ul. Warszawska 94, Bielawa, tel. 22 726 30 88);
 Apteka Skolimowska
(ul. Wojewódzka 16, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 754 73 34);
 Apteka Przyjazna
(ul. Świetlicowa 7/9, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 484 20 51);
 Apteka Amica
(ul. Warszawska 63, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 754 52 97);
 Apteka A&B
(ul. Wierzejewskiego 12, Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 726 71 29).

ZUŻYTE BATERIE
Zużyte baterie stanowią dla środowiska bardzo niebezpieczne odpady ze względu na zawartość metali ciężkich, m.in. rtęci
i ołowiu. Na terenie gminy zorganizowano kilka punktów zbiórki tych odpadów:
 Hurtownia Budowlana – Sklep Firmowy Mag-Bud Sp. j.
ul. Warszawska 36, Konstancin-Jeziorna

 Przedszkole nr 4 „Leśna Chatka”
ul. Sanatoryjna 8, Konstancin-Jeziorna

 Urząd Miasta i Gminy
ul. Piaseczyńska 77, Konstancin-Jeziorna

 Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wojewódzka 12, Konstancin-Jeziorna

 Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna

 Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna

 C.H. Stara Papiernia (pojemnik przy windzie)
ul. Wojska Polskiego 3, Konstancin-Jeziorna

 Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Bielawska 57, Konstancin-Jeziorna

 Przedszkole Montessori „Point”
ul. Mirkowska 39, Konstancin-Jeziorna

 Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Wilanowska 218, Słomczyn

 Przedszkole nr 1 „Zielony Zakątek”
ul. Oborska 2, Konstancin-Jeziorna

 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5
ul. Szkolna 7, Konstancin-Jeziorna

 Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”
ul. A. Walentynowicz 3, Konstancin-Jeziorna

 Szkoła Podstawowa nr 6
Opacz 9
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 Przedszkole nr 3 „Kolorowe Kredki”, Obory 22

*GPSZOK

Posegregowane odpady, odpady bio, odpady wielkogabarytowe
i elektroodpady, a także odpady remontowo-budowlane i niebezpieczne
mieszkańcy mogą przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (przy ul. Mirkowskiej 43C). GPSZOK jest czynny
od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00.
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Harmonogram dyżurów radnych
Można przyjść osobiście, zadzwonić lub wysłać maila. Radni miejscy zachęcają mieszkańców gminy
Konstancin-Jeziorna do kontaktu z nimi m.in. podczas dyżurów pełnionych w Urzędzie Miasta i Gminy.
Terminy dyżurów radni ustalają indywidualnie. Harmonogram dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl), w którym jest na
bieżąco aktualizowany. Rajcy zachęcają do kontaktu
z nimi. Można przyjść osobiście w wyznaczonym dniu,

Imię i nazwisko
Agata Wilczek
(przewodnicząca RM)
Andrzej Cieślawski
(wiceprzewodniczący RM)
Arkadiusz Zewar
(wiceprzewodniczący RM)
Krzysztof Bajkowski
Anna Borowska
Renata Dąbrowska
Arkadiusz Głowacki
Ignacy Gołębiowski
Adam Grzegorzewski

wysłać maila lub umówić się na spotkanie. Podczas
dyżurów mieszkańcy mogą m.in. dowiedzieć się, jakimi sprawami obecnie zajmuje się rada miejska, czy
porozmawiać o nurtujących ich sprawach. Poniżej publikujemy listę dyżurów w 2020 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
Termin dyżuru
Miejsce dyżuru

czwartki w godz. 14.00–16.00
pierwsza środa miesiąca
w godz. 18.00–19.00
środy w godz. 14.00–15.00
pierwszy wtorek miesiąca w godz.
15.00–16.00
pierwszy piątek miesiąca
w godz. 17.00–18.00*
ostatni wtorek miesiąca
w godz. 16.00–18.00*
pierwszy i ostatni piątek miesiąca
godz. 11.00*
pierwszy czwartek miesiąca*

pokój nr 69 UMiG
Dom Sołecki w Habdzinie

Adres e-mail

agata.wilczek@konstancinjeziorna.pl

pokój nr 80 UMiG

andrzej.cieslawski@konstancinjeziorna.pl

pokój nr 80 UMiG

arkadiusz.zewar@konstancinjeziorna.pl

pokój nr 80 UMiG

krzysztof.bajkowski@konstancinjeziorna.pl

pokój nr 80 UMiG

anna.borowska@konstancinjeziorna.pl

pokój nr 80 UMiG

renata.dabrowska@konstancinjeziorna.pl

pokój nr 80 UMiG

arkadiusz.glowacki@konstancinjeziorna.pl

pierwszy czwartek miesiąca*
pokój nr 80 UMiG
ignacy.golebiowski@konstancinjeziorna.pl
wtorki w godz. 12.00–13.00*
pokój nr 80 UMiG
adam.grzegorzewski@konstancinjeziorna.pl
ostatni czwartek miesiąca
Bogusław Komosa
pokój nr 80 UMiG
boguslaw.komosa@konstancinjeziorna.pl
w godz. 15.00–16.00*
druga środa miesiąca
pokój nr 80 UMiG
w godz. 15.00–16.00
Alfreda Konopka
alfreda.konopka@konstancinjeziorna.pl
drugi czwartek miesiąca
Świetlica przy
w godz. 18.00–19.00
ul. A. Walentynowicz 24
pierwszy czwartek miesiąca
Aleksandra Kostrzewska
pokój nr 80 UMiG
aleksandra.kostrzewska@konstancinjeziorna.pl
w godz. 17.00–18.00
po wcześniejszym uzgodnieniu
Hubert Meronk
pokój nr 80 UMiG
hubert.meronk@konstancinjeziorna.pl
telefonicznym*
ostatni poniedziałek miesiąca
Świetlica OSP Bielawa,
Iwona Siudzińska
iwona.siudzinska@konstancinjeziorna.pl
w godz. 18.30–19.30 lub inny termin*
ul. Wspólna 1/3
pierwszy poniedziałek miesiąca
Grzegorz Szewczyk
pokój nr 80 UMiG
grzegorz.szewczyk@konstancinjeziorna.pl
w godz. 17.00–18.00
po wcześniejszym uzgodnieniu
Irena Śliwka
Dom Ludowy w Słomczynie irena.sliwka@konstancinjeziorna.pl
telefonicznym (518 233 056)
ostatnia środa miesiąca
Piotr Wasilewski
pokój nr 80 UMiG
piotr.wasilewski@konstancinjeziorna.pl
w godz. 13.00–14.00*
pierwsza środa miesiąca
Izabella Wieczorek
pokój nr 80 UMiG
izabella.wieczorek@konstancinjeziorna.pl
w godz. 14.00–16.00*
ostatnia środa miesiąca
Renata Wieczorek
pokój nr 80 UMiG
renata.wieczorek@konstancinjeziorna.pl
w godz. 15.00–16.00*
po wcześniejszym
Bożena Wierzbicka
pokój nr 80 UMiG
bozena.wierzbicka@konstancinjeziorna.pl
uzgodnieniu telefonicznym*
pierwszy wtorek miesiąca
Włodzimierz Wojdak
pokój nr 80 UMiG
wlodzimierz.wojdak@konstancinjeziorna.pl
w godz. 10.00–12.00
* po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w Biurze Rady Miejskiej (nr tel. 22 484 24 61 lub 22 484 24 62)
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Mieszkańcy zmieniają gminę
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna już od kilku lat sami decydują, na co przeznaczyć część
gminnych pieniędzy. Taką możliwość daje im budżet partycypacyjny. W tym roku gmina zrealizuje ich
pomysły na kwotę blisko 800 tys. zł.
W 2020 r. w ramach budżetu partycypacyjnego zostanie zrealizowanych 19 projektów zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
To oni w ubiegłorocznym głosowaniu zdecydowali, że samorząd sfinansuje 8 zadań inwestycyjnych i 11 zadań z zakresu
m.in. kultury i sportu, na co w budżecie
gminy zabezpieczono łącznie blisko 800 tys.
zł. Zakres tematyczny projektów jest bardzo

różny. I tak np. cztery dotyczą wsparcia Ochotniczych
Straży Pożarnych w: Bielawie, Słomczynie, Konstancinie-Jeziornie i Skolimowie, a trzy – modernizacji placów
zabaw w Piaskach, Gassach i Kawęczynie. Część projektów obejmuje przedsięwzięcia, które są kontynuacją zajęć
z lat ubiegłych. Na stronie UMiG można
znaleźć bieżące informacje na temat realizacji poszczególnych projektów.

PROJEKTY REALIZOWANE W 2020 R.

Lp.

Nazwa projektu

Wartość
(w zł)

Jednostka
realizująca projekt

PROJEKTY INWESTYCYJNO-REMONTOWE
1.
2.
3.

Zakup quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie
Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Słomczynie
Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Konstancinie-Jeziornie

80 000,00
65 500,00
28 600,00

Biuro Zarządzania
Kryzysowego UMiG

4.

Zakup zastawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie

99 444,70

5.

Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń
zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu

46 500,00

6.

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach

60 180,00

7.

Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn

90 000,00

Wydział Inwestycji
i Remontów UMiG

8.

Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu
Ludowym w Czernidłach

26 800,47

Wydział Gospodarki
Komunalnej i Spraw
Lokalowych UMiG

Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji

POZOSTAŁE PROJEKTY
1.

Hip-Hop Festiwal 2020

50 000,00

2.

Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków

49 300,00

3.

Klub Kaligraficzny „Littera”

16 000,00

4.

Gminny Dzień Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna

14 200,00

5.

Otwarte kościoły – muzyka w naszych świątyniach

49 800,00

6.

Szyjący Cieciszew – warsztaty – nauka szycia

31 200,00

7.

Zajęcia zdrowy kręgosłup, zumba, stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna

28 860,00

8.

Gimnastyka i taniec w Opaczy

32 300,00

9.

Doposażenie w sprzęt sportowy Domu Ludowego w Czernidłach

4 569,02

10.

Zakupy naklejek ściennych, podłogowych i na schody do Szkoły Podstawowej nr 2
w Konstancinie-Jeziornie

3 650,00

11.

Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6–9 lat w sołectwie Habdzin

18 820,00

Konstanciński Dom
Kultury

Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Wydział Oświaty,
Kultury i Zdrowia
UMiG
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Sołectwa same decydują,
na co wydać pieniądze
Ponad 720 tys. zł trafi w tym roku do sołectw gminy Konstancin-Jeziorna w ramach tzw. funduszu
sołeckiego. O przeznaczeniu tych pieniędzy decydowali sami mieszkańcy.
Fundusz sołecki to pieniądze wyodrębnione z budżetu
gminy z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące
poprawie warunków życia mieszkańców wsi. Pomaga on
w realizacji drobnych inwestycji, na które mieszkańcy
czekali od dawna, ale przede wszystkim pobudza aktywność lokalnych społeczności. Jego wysokość jest
obliczana na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych na stałe lub tymczasowo w danym sołectwie
mnożonej przez stawkę określoną na 1 osobę. W tym
roku podzielono między sołectwa w sumie 724 255,46 zł.
Jeszcze w ubiegłym roku mieszkańcy poszczególnych
sołectw na zebraniach wiejskich sami decydowali, na
co zostaną przeznaczone te pieniądze. Ich propozycje
ostatecznie były akceptowane na szczeblu gminnym,
ponieważ musiały być zgodne z ustawą o funduszu sołeckim oraz współgrać z zadaniami własnymi
gminy. W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na
m.in.: imprezy kulturalno-sportowe czy doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, świetlic i placów zabaw. W celu ułatwienia sołectwom
współpracy przy realizacji funduszu, w tabeli poniżej
przedstawiamy wykaz zadań realizowanych przez
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta
i Gminy i jednostki podległe gminie.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.
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Nazwa zadania
Kwota (w zł)
Sołectwo Bielawa
Zakup masztu oświetleniowego LED dla OSP Bielawa
7 000,00
Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bielawa
5 000,00
Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa
11 000,00
Doświetlenie i montaż lamp oświetleniowych
6 000,00
na istniejących słupach przy ul. Wspólnej
Projekt i montaż jednego słupa oświetleniowego przy
10 000,00
ul. Okrzewskiej, przy torach kolejowych
Spotkania, warsztaty kulturalno-oświatowe dla miesz4 015,90
kańców, w tym warsztaty wielkanocne, bożonarodzeniowe, mikołajkowe, dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz
organizacja spektakli teatralnych – zakup materiałów
Spotkania, warsztaty kulturalno-oświatowe dla miesz6 000,00
kańców, w tym warsztaty wielkanocne, bożonarodzeniowe, mikołajkowe, dla dzieci, młodzieży i seniorów
oraz organizacja spektakli teatralnych – zakup usług
Naprawa i utwardzenie tłuczniem 400 m drogi gminnej
18 500,00
(pierwszy etap tzw. Dębowy Rów)
RAZEM:
67 515,90
Sołectwo Borowina
Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych
20 000,00
Zakup materiałów do organizacji spotkań kulturalnych
2 500,00
Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym
3 500,00
w Konstancińskim Domu Kultury
Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic
939,00
przystanku autobusowego
RAZEM:
26 939,00

W ubiegłym roku ze środków funduszu sołeckiego zorganizowano
w Habdzinie m.in. spotkanie mikołajkowe dla dzieci,
fot. A. Bartoszewski
Sołectwo Cieciszew
1. Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych (spotkanie wielkanocne,
wigilijne, Dzień Seniora, mikołajki dla dzieci, gotowanie regionalnych potraw świątecznych)
2. Warsztaty rękodzielnicze, spektakle teatralne,
koncert dla seniora, komputer nie tylko dla seniora
3. Zakup materiałów do realizacji warsztatów
4. Doposażenie świetlicy (obrazy, oświetlenie, wieszaki
na ubrania, szafa na komputer, ekran do projektora,
doposażenie kuchni)
5. Doposażenie monitoringu przed świetlicą wiejską
6. Obsługa serwisowa – dbanie o zieleń na ryneczku
(podlewanie i pielęgnacja obszarów zieleni w obrębie
świetlicy wiejskiej w okresie letnim)
7. Zakup flag do masztu na ryneczku
8. Posianie nowego trawnika, nowe nasadzenia roślin
w kwietnikach przed świetlicą wiejską
9. Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej
RAZEM:

9 452,22

3 000,00
1 200,00
3 000,00

8 000,00
4 000,00
200,00
1 000,00
600,00
30 452,22

Sołectwo Ciszyca
1. Zakup usług na imprezy o charakterze kulturalnym,
oświatowym, sportowym oraz warsztaty i szkolenia
2. Doposażenie i doprojektowanie placu zabaw
3. Zakup materiałów na imprezy o charakterze kulturalnym,
oświatowym, sportowym oraz warsztaty i szkolenia
RAZEM:
Sołectwo Czarnów
1. Naprawa i modernizacja ogrodzenia boiska
2. Modernizacja istniejących ścieżek na terenie
placu zabaw (II etap)
3. Modernizacja istniejącego oświetlenia w altanie
na placu zabaw

3 349,04
17 000,00
3 349,04
23 698,08
30 000,00
15 000,00
1 000,00
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4. Zabezpieczenie środków na dofinansowanie
projektu Domu Ludowego
5. Organizacja imprez kulturalnych

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5 000,00

RAZEM:
Sołectwo Czernidła
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
– zakup materiałów
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych – zakup usług
Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych
przez Konstanciński Dom Kultury
Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła
RAZEM:
Sołectwo Dębówka
Dokończenie elewacji dociepleniowej budynku świetlicy i nałożenie tynku akrylowego
Naprawa schodów do świetlicy poprzez obłożenie
kostką brukową
Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy
Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany

8 008,90
59 008,90
7 500,00
8 022,92
5 000,00
2 500,00
23 022,92
10 500,00
5 000,00
4 710,00
4 500,00

RAZEM:

24 710,00

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup szafki gastronomicznej ze stali nierdzewnej, 2 szt. baterii kuchennych,
grilla gazowego gastronomicznego, szklanek, misek,
garnków, półmisków, sztućców i środków czystości
2. Zakup materiałów do organizacji imprez
kulturalno-oświatowych
3. Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych
4. Warsztaty kulinarne, np. tradycyjne potrawy wielkanocne, potrawy z dyni, potrawy z ziemniaka, tradycyjne potrawy wigilijne
RAZEM:

10 000,00

Sołectwo Gassy

6 068,78
600,00
10 000,00
26 668,78
40 779,60
40 779,60

1. Przyłącze energetyczne do działki gminnej o nr. ew. 77

5 000,00

2. Monitoring na działce gminnej o nr. ew. 77

8 000,00

3. Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej o nr. ew. 77
RAZEM:

26 496,80
39 496,80

Sołectwo Kawęczynek
Sołectwo nie realizuje funduszu sołeckiego w 2020 r. ze względu na
złożenie dwóch kolejnych wniosków, które nie spełniały wymogów
ustawy o funduszu sołeckim
Sołectwo Kępa Oborska
1. Kontynuowanie budowy oświetlenia sołectwa

17 149,04
RAZEM:

4. Organizacja spektakli teatralnych w KDK

RAZEM:

3 500,00

5. Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych
przez KDK
RAZEM:

2 000,00

4 000,00

26 544,58

Sołectwo Obory
1. Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych oraz prozdrowotnych: Dzień
Dziecka, warsztaty wigilijne, Święto Ziemi, ekologiczny
piknik rodzinny, zumba, fitness, warsztaty, zajęcia
zielarskie – zakup usług

27 500,00

2. Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych oraz prozdrowotnych: Dzień
Dziecka, warsztaty wigilijne, Święto Ziemi, ekologiczny
piknik rodzinny, zumba, fitness, warsztaty, zajęcia
zielarskie – zakup materiałów

4 345,84

3. Doposażenie placu zabaw
Gminnego Przedszkola nr 3 „Kolorowe Kredki”

4 000,00

4. Zakup materiałów informacyjnych, np. banery, plakaty

200,00

5. Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży,
np. plastyka, zajęcia taneczne, gimnastyka – zakup usług

10 000,00

RAZEM:

46 045,84

1. Wykonanie drogi gminnej wzdłuż południowej granicy
działki nr 122/1 – kolejny etap
RAZEM:

20 187,25
20 187,25

Sołectwo Okrzeszyn
1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej –
zadanie wspólne
2. Udział mieszkańców w imprezach kulturalnych,
spektaklach teatralnych w KDK

4 000,00
11 598,72

3. Zakup zestawów ogrodowych oraz parasoli
ogrodowych na plac

4 000,00

4. Zakup materiałów do organizacji imprez
kulturalno-oświatowych

2 300,00

5. Zakup usług do organizacji imprez
kulturalno-oświatowych

4 500,00
RAZEM:

26 398,72

Sołectwo Opacz
1. Zakup wyposażenia dla OSP w Opaczy

31 150,00

6 000,00

3. Imprezy dla dzieci w całym roku 2020 (Dzień Dziecka,
mikołajki, początek wakacji) – materiały

2 500,00

2 500,00

4. Imprezy dla dzieci w całym roku 2020 (Dzień Dziecka,
mikołajki, początek wakacji) – usługi

2 349,35

10 000,00

23 225,47

Sołectwo Kierszek
1. Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej
(tzw. łącznika) na terenie działek nr 16/1, 17/1 i 17/2
2. Uzupełnienie ubytków nawierzchni ul. Prawdziwka

3. Zakup materiałów na organizację imprez
kulturalno-oświatowych
4. Zakup usług na organizację imprez
kulturalno-oświatowych

3 700,00

17 149,04

4 725,47
RAZEM:

4 000,00

2. Warsztaty dla dorosłych mieszkańców z psychodietetykiem o pielęgnacji ciała, z psychiatrą na temat depresji

Sołectwo Kępa Okrzewska
1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych:
Dzień Dziecka, pożegnanie lata – zakup usług
2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych:
Dzień Dziecka, pożegnanie lata – zakup materiałów
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – zadanie
wspólne

13 044,58

Sołectwo Obórki

Sołectwo Habdzin
1. Budowa wielofunkcyjnego boiska z przystosowaną
nawierzchnią na placu zabaw w miejscu istniejącej
kostki brukowej
RAZEM:
Sołectwo Kawęczyn

Sołectwo Łęg
1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze do posesji
nr 48 i 49 – zgodnie z wykonanym projektem
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej

13 521,00
12 000,00
25 521,00

RAZEM:

39 699,35

Sołectwo Parcela
1. Budowa oświetlenia drogowego

30 000,00

2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów dla dzieci – zakup usług

2 000,00

3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów dla dzieci – zakup materiałów

2 000,00

4. Zakup materiałów do pielęgnacji roślin i urządzeń
na placu sołeckim

2 250,00
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5. Doposażenie domku i placu sołeckiego

7 500,00
RAZEM:

43 750,00

Sołectwo Piaski
1. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
– zakup usług

400,00

2. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
– zakup materiałów

1 200,00

3. Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej – usługi

7 200,00

4. Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej – materiały

2 255,09

5. Doposażenie placu sołeckiego

4 550,00

6. Naprawa wjazdu na plac sołecki z położeniem
kostki brukowej

6 000,00
RAZEM:

21 605,09

Sołectwo Słomczyn
1. Zakup nagłośnienia mobilnego

10 000,00

2. Doposażenie jednostki OSP w Słomczynie (wspólne
przedsięwzięcie z sołectwem Turowice) poprzez: zakup
zestawu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia: detektora wielogazowego, zbijaka do szyb,
latarki nahełmowej, sita kominowego, zestawu narzędzi technicznych składający się z: wkrętarki udarowej,
3-biegowej wiertarko-wkrętarki udarowej, ręcznej
pilarki tarczowej, szlifierki kątowej, piły posuwowej,
3 szt. akumulatorów, ładowarki, latarki
i torby oraz piły spalinowej
3. Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych

10 000,00

3 454,76

41 454,76

1. Zakup materiałów do nasadzeń, pielęgnacji oraz urządzeń do pielęgnacji (rośliny, nawozy, ziemia)

500,00

2. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców
w różnym przedziale wiekowym – usługi
3. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców
w różnym przedziale wiekowym – materiały
4. Udział w spektaklach teatralnych w KDK

7 000,00

5. Doposażenie jednostki OSP Słomczyn – zadanie wspólne

5 000,00

6. Wspólne zadanie z sołectwem Kawęczyn pt. boisko
wielofunkcyjne na działce o nr. ew. 77 w Kawęczynie

5 000,00

7 382,16

5 500,00

30 382,16

ŁĄCZNA WARTOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 724 255,46

OZNACZENIE WYDZIAŁU REALIZUJĄCEGO
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych
Wydział Dróg Gminnych
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej
Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Przestrzennej
Straż Miejska
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W 2019 r. mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna
złożyli ogółem 20 wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Samorząd
wsparł finansowo 19 projektów na łączną kwotę
41 310 zł. Najwięcej zrealizowanych przez mieszkańców pomysłów dotyczyło przedsięwzięć integracyjnych dla seniorów (7 zadań) i popularyzujących
lokalne tradycje kulinarne (6 zadań). W tym roku na
inicjatywę lokalną w budżecie gminy zarezerwowano,
podobnie jak w ubiegłym, 50 tys. zł. Wnioski można
było składać do 31 stycznia.

500,00

Sołectwo Turowice

RAZEM:

Gmina Konstancin-Jeziorna od 7 lat wspiera
finansowo przedsięwzięcia mieszkańców w ramach
inicjatywy lokalnej.

17 500,00

4. Koszty związane z prowadzeniem i obsługą strony
internetowej sołectwa
5. Zakup kosy spalinowej z osprzętem w celu utrzymania,
przez strażaków z OSP Słomczyn, terenów
zielonych przy Domu Ludowym i sołectwie
RAZEM:

Działają lokalnie

W grudniu 2019 r. grupa inicjatywna, reprezentowana przez
Alfredę Konopkę i Marka Szewczyka, zorganizowała w ramach
inicjatywy lokalnej zajęcia artystyczno-integracyjne
dla dzieci i seniorów, fot. archiwum

Rok 2019 w liczbach
Koniec starego i początek nowego roku to
doskonały czas na różne podsumowania.
Sprawdziliśmy, jak przedstawia się rok 2019
w urzędowych statystykach.
W 2019 r. na świat przyszło 192 nowych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna (107 dziewczynek
i 85 chłopców), to o pięcioro dzieci więcej niż rok wcześniej. Rodzice najczęściej dla swoich pociech wybierali
imiona: Gabriela, Antonina i Hanna oraz Antoni, Jan
i Szymon. W 2019 r. nieznacznie zmalała liczba zgonów – z 282 w 2018 r. do 256. W minionym roku w konstancińskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano
109 aktów małżeństwa, w tym: 67 małżeństw wyznaniowych i 42 – cywilne, w tym 12 par powiedziało sobie
sakramentalne „tak” poza lokalem USC. Jest nas więcej.
Według danych USC w ciągu 12 minionych miesięcy
w naszej gminie na pobyt stały zameldowały się 1182
osoby, a czasowy – 998 osób, to łącznie o 200 osób więcej niż w 2018 r. W ubiegłym roku własną działalność
gospodarczą założyło 191 osób, a zakończyło – 114. Na
koniec 2019 r. gmina liczyła 23 931 mieszkańców.
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Uczniowie poznają
ludzi z pasją
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie
spotykają się z ciekawymi ludźmi i poznają różne zawody.

Anna i Krzysztof Kobusowie odkryli przed
uczniami piękno afrykańskiej przyrody,
fot. archiwum szkoły

Spotkania odbywają się w ramach projektu pt. „Mój zawód – moja pasja”.
Dzięki niemu uczniowie najmłodszych klas mogą bliżej poznać ciekawych
ludzi oraz zawody. W organizację zajęć angażują się m.in. rodzice uczniów,
którzy zapraszają swoich znajomych, a także sami prezentują własne pasje. Do tej pory uczniów odwiedzili m.in. Anna i Krzysztof Kobusowie
– podróżnicy, reporterzy, autorzy przewodników po Afryce, którzy zabrali
dzieci w podróż po Namibii. Uczestnicy mieli okazję się dowiedzieć, co
zrobić, by przetrwać w buszu, a nawet dotknąć piasku z pustyni. Podczas kolejnego spotkania tata jednego z uczniów, razem ze swoim kolegą,
przybliżył pracę strażaków – pracowników Państwowej oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej. Dzieci przymierzały strażackie umundurowanie, oglądały sprzęt ratowniczy i wyposażenie wozu strażackiego. W najbliższym
czasie planowane są kolejne spotkania, które nie tylko pogłębią wiedzę
na temat współczesnych zawodów, lecz także mogą stać się inspiracją do
poszukiwania własnych pasji.

Uczeń „piątki”
w Berlinie
13-letni Jerzy Molak, uczeń Szkoły
Podstawowej Integracyjnej nr 5
w Konstancinie-Jeziornie, wziął
udział w seminarium poświęconym
młodzieży w internecie,
które zorganizowano w Berlinie.
Seminarium „parDIGIpate” było
przestrzenią do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat aktualnych
trendów w świecie online, roli narzędzi i aplikacji internetowych
w pracy z uczniami. Jego adresatami
byli m.in. nauczyciele zaangażowani w polsko-niemiecką wymianę
młodzieży. W seminarium, które
odbyło się w Berlinie, wziął udział
także 13-letni Jerzy Molak. Uczeń
Szkoły Podstawowej Integracyjnej
nr 5 zachwycił uczestników spotkania profesjonalizmem i dojrzałością
zaprezentowanymi podczas swojej
prelekcji na temat działalności młodzieży w internecie. Organizatorem
seminarium była Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży.

Prezentacja 13-letniego Jerzego Molaka
zachwyciła uczestników seminarium,
fot. archiwum szkoły

Certyfikat z kodowania

Konstancin-Jeziorna, dzięki uczniom Szkoły Podstawowej
Integracyjnej nr 5, znalazł się na oficjalnej mapie „Godziny kodowania” –
globalnego wydarzenia propagującego programowanie.
Jak co roku, już od 10 lat, na początku grudnia jest obchodzony Tydzień
Edukacji Informatycznej. Z tej okazji konstancińska „piątka” wzięła udział
w inicjatywie pn. „Godzina kodowania”. Jej uczniowie podczas lekcji informatyki, w bibliotece oraz w świetlicy szkolnej samodzielnie rozwiązywali
zadania koderskie – przechodząc od najniższego do najwyższego poziomu
zaawansowania. W nagrodę każdy z nich otrzymał imienne certyfikaty
w języku angielskim. Zaświadczenie dla szkoły odebrał jej dyrektor – Artur
Krasowski. Uczniom tak spodobały się przygotowane łamigłówki, że wielu
z nich rozwiązywało je po zakończeniu lekcji, na domowych komputerach.

Młodzi miłośnicy kodowania otrzymali
międzynarodowe certyfikaty udziału
w „Godzinie kodowania”,
fot. archiwum szkoły
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Nauczycielka z nagrodą
Marzena Kurchan, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3
w Konstancinie-Jeziornie, otrzymała nagrodę w konkursie
na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”.
Nauczycielka języka polskiego z „trójki” znalazła się w gronie sześciu wyróżnionych szkolnych koordynatorów kampanii społecznej „Cała Polska
czyta dzieciom”. Organizatorem zarówno akcji, jak i konkursu była fundacja
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Marzena Kurchan została doceniona przez jury za wielkie zaangażowanie, wytrwałość i nakład pracy
w propagowanie w roku szkolnym 2018/2019 czytelnictwa wśród uczniów.
Laureatki konkursu odebrały pamiątkowe dyplomy i nagrody z rąk Ireny
Koźmińskiej, prezes Fundacji, oraz Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej,
ambasadorki kampanii czytania. Uroczystości, która odbyła się 9 grudnia
w warszawskiej siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, towarzyszył panel literacki poświęcony wartościom w literaturze dziecięcej
i młodzieżowej. SP nr 3 serdecznie dziękuje wszystkim, którzy aktywnie
włączyli się w realizację akcji.

Dzień otwarty
w „trójce”

Szkoła Podstawowa nr 3
w Konstancinie-Jeziornie
zaprasza przyszłych uczniów
wraz z rodzicami na dzień
otwarty, który odbędzie się
27 lutego w godz. 17.30–19.30.
Będzie kolorowo i bajkowo.
„W krainie bajek” – pod takim hasłem konstancińska „trójka” organizuje tegoroczny „Dzień drzwi
otwartych”. Podczas wydarzenia
zaprezentowany zostanie dotychczasowy dorobek placówki, a przyszli uczniowie wraz z rodzicami
będą mogli zapoznać się z ofertą
edukacyjną szkoły.
W programie są m.in. zwiedzanie
placówki, spotkanie z nauczycielami, przedstawienie dla dzieci pt.
„Dziewczynka z zapałkami”,
warsztaty m.in. językowe, matematyczne, sportowe,
muzyczne czy chemiczne. Będą też fotobudka, malowanie
buziek i kawiarenka.
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Marzena Kurchan (z lewej) była jedną
z sześciu osób w kraju, które otrzymały
nagrodę, fot. D. Kawka

Wieczór pełen łamigłówek
W szkole po lekcjach też może być fajnie. Udowodnili to nauczyciele
konstancińskiej „piątki”, którzy zorganizowali
dla uczniów klas 5–8 wieczór multimedialno-matematyczny
pełen łamigłówek i zagadek.
Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 5 w Konstancinie-Jeziornie dba
o rozwój intelektualny swoich podopiecznych nawet poza zajęciami
lekcyjnymi. 20 grudnia zorganizowano w placówce wieczór multimedialno-matematyczny. Na uczniów
klas 5–8 czekało mnóstwo atrakcji,
m.in. interaktywne gry z wykorzystaniem kodów QR, gra w kości,
układanie figur z klocków tangramu,
tzw. jajko Kolumba i eksperymenty
ze wstęgą Möbiusa. Nie zabrakło też
niespodzianki. Uczniowie mogli rozpakować i jako pierwsi wypróbować
Ozoboty sprawiły uczniom ogromną
frajdę, wzbudziły ich ciekawość i chęć
do pracy, fot. A. Halicka

nowe roboty edukacyjne Ozobot Evo.
Ich zakup był możliwy dzięki pieniądzom zebranym podczas szkolnego
kiermaszu świątecznego zorganizowanego przez nauczycielkę Iwonę
Krasowską i uczniów klas 8. Nie do
przecenienia był też wkład całej
społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników
„piątki”, którzy wsparli akcję, aktywnie uczestnicząc w kiermaszu.
Szkoła planuje kolejne wydarzenia
mające na celu rozwijanie kompetencji matematycznych, cyfrowych
i społecznych.
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Bajki łączą mieszkańców
Projekt „Bajka wizytówką miasta i gminy Konstancin-Jeziorna”
nabiera rozpędu i skupia wokół siebie coraz więcej osób. Do tej
pory powstało już sześć opowieści, ale twórcy projektu mają
apetyt na więcej.
Za „Bajką wizytówką miasta i gminy
Konstancin-Jeziorna” stoją Jolanta
Krystyna Żytkiewicz – bajarka i pomysłodawczyni projektu, Maria
Guszkowska – nauczyciel, Michał
Malinowski – dyrektor Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Czarnowie,
Piotr Malinowski – psycholog oraz
Maria Czarkowska – kierownik projektów specjalnych i społecznych
w „Gazecie Wyborczej”.
To oni od kilku miesięcy spotykają się, aby wspólnie przygotowywać kolejną opowieść o mieście
Słońca, którym nazywany jest Konstancin-Jeziorna. Do tej pory powstało sześć bajek – można je nie
tylko przeczytać, lecz także obejrzeć. Filmy kręcone są wolontariacko przez Patrycję i Tomasza
Poterałów z Sielanka Studio. Ich
twórcy mają jednak ochotę na więcej i przyznają, że projekt pozytywnie namieszał w ich życiu. – To jest
wspaniała zabawa – mówi Jolanta
Żytkiewicz. – Każdy z nas ma jakieś
życiowe role, a tu jest radość poznania się wzajemnie w rolach przyjętych z punktu widzenia wspólnoty
pisania bajki, dla wspólnego dobra,
aby wszystko się dobrze działo i dobrze skończyło.

Maria Guszkowska przyznaje, że
pisanie bajek jest dla niej nowym,
ciekawym wyzwaniem. – Myślę, że
pomogło mi to inaczej spojrzeć nie
tylko na nasze miasto, ale także na
ochronę środowiska – twierdzi.
Z kolei Piotr Malinowski podkreśla, że bajka jest wspaniałym narzędziem nie tylko edukacyjnym, lecz
także terapeutycznym. – Przekazywanie w ten sposób wiedzy czy propozycji zmian uważam za najmniej
intruzywne i najbardziej skuteczne
– wyjaśnia.
Jak przyznają twórcy projektu,
przedsięwzięcie z każdym miesiącem skupia wokół siebie nowe
osoby. Wśród nich jest m.in. Jolanta Łaba, która stanęła na czele
Klubu Bajek, Baśni i Opowieści.
Z kolei z inicjatywy Marii Guszkowskiej w Szkole Podstawowej
Integracyjnej nr 5 powstał Szkolny
Klub Bajek, Baśni i Opowieści. – To
wspaniałe, że coraz więcej osób
zaczęło się interesować bajkami –
mówi Michał Malinowski. – To jest
największy plus tego projektu. To
i poczucie, że ta wspólnota ludzi
coraz bardziej rośnie. Bajki naprawdę łączą mieszkańców, widzę
to na co dzień.

Uczestnicy projektu przyznają,
że wspólne pisanie bajek było dla nich
dużym wyzwaniem,
fot. archiwum

W projekt zaangażowani są także
Jakub Guszkowski – aktor telewizyjny i teatralny oraz Aleksandra
Dzierżawska – konferansjerka,
lektorka i wokalistka. –Projekt
„Bajka wizytówką miasta i gminy
Konstancin-Jeziorna” ma swoją
stronę na Facebooku: krolestwo.
bajek.konstancinjeziorna oraz kanał na YouTubie (Bajkoternet kanał 1), gdzie można obejrzeć bajki
w wersji wideo.

Zima w mieście nie będzie nudna

Ferie w Konstancinie-Jeziornie z pewnością nudne nie będą. Na uczniów czeka wiele
ciekawych zajęć, które przygotowują dla nich Konstanciński Dom Kultury, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Podstawowa nr 1.
Blisko dwa tysiące uczniów z gminy Konstancin-Jeziorna rozpoczyna 10 lutego ferie. Dla tych, którzy najbliższe dwa tygodnie spędzą w mieście, zaplanowano sporo propozycji. GOSiR organizuje dla
dzieci w wieku 8–12 lat akcję „Zima w mieście”. Od 10 do 21 lutego na uczniów szkół podstawowych
czekają zajęcia rekreacyjne, w tym: nauka popularnych dyscyplin sportowych, gry, zabawy, a także ćwiczenia
przy muzyce. To wszystko w godz. 9.00–15.00 w hali przy ul. Żeromskiego 15. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca
na pierwszy tydzień ferii. Szczegóły i zapisy w biurze GOSiR. Z kolei KDK proponuje dzieciom w wieku 6–10 lat
„Kulturalne ferie”, których motywem przewodnim będzie „tajemnicze pudełko”. Warsztaty, odpłatne – 50 zł, będą
prowadzone od 10 do 14 lutego w godz. 10.00–14.00 w placówce przy ul. Sobieskiego 6. Liczba miejsc jest ograniczona. Limit przyjęć wynosi 30 osób. Szczegóły pod nr. tel. 22 754 47 23. Półkolonie dla 50 dzieci od 10 do 14 lutego
organizuje również Szkoła Podstawowa nr 1. Przez całe ferie czynne będzie też lodowisko w Parku Zdrojowym.
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Wyróżnieni Odznaką Honorową Powiatu Piaseczyńskiego,
fot. Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Zasłużeni
dla powiatu

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina
oraz Maria Mioduszewska, mieszkanka KonstancinaJeziorny i była radna powiatowa, znaleźli się w gronie
wyróżnionych Odznaką Honorową Powiatu
Piaseczyńskiego. Serdecznie gratulujemy.

Odznaka jest przyznawana za szczególne zasługi obywatelskie mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego oraz
instytucjom działającym na jego terenie w czterech
kategoriach: samorządowej, społecznej, edukacyjno-kulturalnej i gospodarczej. Wnioski o jej nadanie
opiniowało kolegium honorowe. Jednak ostateczna
decyzja należała do Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
W gronie trzynastu wyróżnionych znalazły się
osoby związane z gminą Konstancin-Jeziorna. Są to

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego, o którego odznaczenie
wnioskował Konstanciński Dom Kultury, oraz konstancinianka Maria Mioduszewska, wieloletnia radna
powiatu piaseczyńskiego. W tym przypadku z wnioskiem o nadanie odznaki wystąpił Włodzimierz Rasiński, przewodniczący rady powiatu. Odznaczenia
zostały wręczone 30 stycznia podczas gali w Centrum
Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie.

Najlepsi sportowcy gminy nagrodzeni

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna przyznał nagrody pieniężne sportowcom, którzy w 2019 r.
osiągnęli wybitne wyniki sportowe. Listy gratulacyjne zostały wręczone podczas uroczystej gali.
Do nagrody zostało zgłoszonych 41 zawodników. Kandydatury zweryfikował zespół powołany przez burmistrza, który zdecydował o przyznaniu 38 osobom
nagrody pieniężnej oraz 3 osobom nagrody rzeczowej.
Wyróżnieni zawodnicy osiągnęli sukcesy sportowe na
różnych szczeblach: mistrzostwach Europy i Polski,
w rywalizacjach wojewódzkich i regionalnych, a także
w rozmaitych dyscyplinach. Łączna pula nagród, która
w tym roku była przeznaczona do rozdysponowania,
wynosiła 35 tys. zł. Wręczenie listów gratulacyjnych
odbyło się w sali konferencyjnej ratusza. Gospodarzem
uroczystości był burmistrz Kazimierz Jańczuk, który
pogratulował sportowcom. Podziękowania za wysiłek
i poświęcenie zostały skierowane również do trenerów.

Nagrody i wyróżnienia otrzymało 41 osób, fot. C. Puchniarz

NAGRODZENI SPORTOWCY

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE LUB WROTKARSTWO: Julia Woźniak, Gaweł Oficjalski, Nina Pułecka, Miłosz Grzanecki, Wiktoria Dąbrowska, Zuzanna
Janisz, Mateusz Dąbrowski, Marek Kania, Mateusz Kania, Maria Kania, Mateusz Bartłoszewski, Artur Nogal, Jan Świątek, Martyna Baran, Maja
Grzanecka i Matylda Grzanecka (wyróżnienie); SZERMIERKA NA WÓZKACH: Patryk Banach; SIATKÓWKA PLAŻOWA: Arkadiusz Kapitan, Tymoteusz Kapitan (wyróżnienie); JUDO: Paulina Należyta; KORFBALL: Angelika Deptuła, Bartłomiej Staniszewski, Adrian Szywała, Tamara Siemieniuk; CROSSMINTON: Jacek Czeremużyński; PŁYWANIE: Bartosz Linard, Patrycja Januszko, Weronika Głowacka, Jacek Czech; TANIEC: Karolina
Papierz, Hanna Pomarańska, Zuzanna Pomarańska; KOSZYKÓWKA: Pola Dmochewicz; CANICROSS: Matylda Wnorowska, Stefan Wnorowski;
KARATE KYOKUSHIN: Kacper Tyburski, Piotr Granicki, Bartosz Sobiepanek, Aleksander Chmura, Jakub Gromada, Jakub Sobiepanek.
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Na ulicach Konstancina-Jeziorny
kwestowało 90 wolontariuszy,
którzy z uśmiechem i dużym
zaangażowaniem zachęcali
mieszkańców do otwierania serc
i portfeli, fot. A. Piętka

W Konstancińskim Domu Kultury
czekały warsztaty, m.in. kaligrafii,
i animacje dla dzieci,
spotkania z wizażystką
oraz stylistą włosów, bród i wąsów,
fot. Konstanciński Dom Kultury

W tym roku orkiestra Jurka Owsiaka grała dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych
w dziecięcej medycynie zabiegowej, fot. A. Piętka

Podczas koncertu finałowego w sali
widowiskowej zaprezentowali się:
zespoły Chrząszcze i Gąszcze,
WOŚP Unplugged, Konstanciński Chór
Kameralny, Chór Rodziców No Bell,
Reagguy, Hamski Bruk i BCA Flash.
Pokazy taneczne przygotowali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6
w Opaczy i Grupa ER-nesta.
Muzycznymi gwiazdami wieczoru byli
Robert Osama i Patrycja Modlińska,
fot. A. Piętka

Orkiestra
zagrała rekordowo
Za nami 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy gminy
Konstancin-Jeziorna hojnie wsparli akcję. Z ulicznej kwesty i licytacji
zebrano łącznie ponad 90 tys. zł. To rekord, bo tak dużej sumy w naszej
gminie jeszcze nie było. Dziękujemy!

Mieszkańcy gminy po raz
kolejny pokazali, że mają
hojne serca, dzięki czemu
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zebrała łącznie
90 510,99 zł, to o ponad 31
tys. zł więcej niż w roku
ubiegłym, fot. A. Piętka

W przerwach między występami prowadzone były licytacje przedmiotów.
Największe zainteresowanie publiczności wzbudziła m.in. koszulka z podpisem
Roberta Lewandowskiego, którą wylicytowano za 2,5 tys. zł, i wielkie pluszowe
serce – nowy właściciel dał ze nie 1,5 tys. zł, fot. Konstanciński Dom Kultury

Organizatorami gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy byli: sztab WOŚP w Konstancinie-Jeziornie, Konstanciński Dom Kultury,
Gmina Konstancin-Jeziorna, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji; współorganizatorem – Krąg Instruktorski Uroczysko Konstancin – Hufiec ZHP
Piaseczno, a partnerami: Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy, Gospoda Zalewajka, C.H. Stara
Papiernia, piekarnia Leszka Jaskulskiego, siłownia i fitness FitForAll, salon fryzjerski My Jesteśmy Inni, APostFire i Exotic Car Club.
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Imprezowy rozkład jazdy na 2020 r.
Koncerty, festiwale, imprezy plenerowe i wielkie wydarzenia sportowe – będzie się działo w gminie
Konstancin-Jeziorna w 2020 r.
Rok 2020 rozpoczęliśmy dorocznym koncertem noworocznym.
5 stycznia na scenie Hugonówki
wystąpiła muzykująca od pokoleń
rodzina z Białego Dunajca – zespół
Trebunie-Tutki. To jednak był dopiero przedsmak tego, co w nowym
roku szykują dla mieszkańców
gminy: Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta
i Gminy, Konstanciński Dom Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Każdy mieszkaniec oraz
odwiedzający naszą gminę, bez
względu na wiek i zainteresowania,
z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Wiosna z domieszką sportu
Już 16 lutego świętować będziemy
Imieniny Konstancji – matki założyciela naszego miasta, na której
cześć Konstancin nosi swoją nazwę.
KDK zaprasza na okolicznościowe
występy, koncerty, warsztaty rodzinne i oczywiście imieninowe
słodkości. Miłośników teatralnej
sceny nie może zabraknąć 21 i 22
marca na kolejnym już Festiwalu
Małych Form Scenicznych. Przez
dwa dni scenicznych zmagań wśród
uczniów konstancińskich szkół
podstawowych wypatrywać będziemy, czy nie rosną nam właśnie
nowi Tadeusz Łomnicki, Zbigniew
Cybulski czy Krystyna Janda. Tych,
co z kijkami w dłoniach przemierzają trasy, zapraszamy 18 kwietnia
do Parku Zdrojowego na Regionalny Puchar Nordic Walking. Tutaj nie liczy się wygrana, ale sama
przyjemność obcowania z przyrodą. Najlepsi mogą jednak liczyć na
medale i nagrody. W maju tyle się
będzie działo, że lepiej nie myśleć
o żadnym wyjeździe. Najmłodsi
sportowcy będą zmagać się w Olimpiadzie Przedszkolaka (8 maja).
Będą poważne konkurencje, mali
zawodnicy, wielkie emocje i prawdziwe medale. Weekend 9 i 10 maja
to znany i lubiany Jarmark Kultury
Urzecza, czyli Flis Festiwal. W Gassach spotykają się mieszkańcy
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urzeckich wsi, ci, którzy tworzą i kultywują zwyczaje tego regionu, oraz
ci, którzy chcą je poznać. Warto tam być, aby posłuchać urzeckich piosenek, skosztować potraw czy tylko podziwiać barwne tradycyjne stroje.
Dodatkowo 10 maja zapraszamy na Gminny Dzień Strażaka. Będzie wielka
parada z udziałem orkiestr dętych, pokazy musztry paradnej, występy
na scenie amfiteatru, pokazy umiejętności strażackich i festyn rodzinny.
A wszystko to w Parku Zdrojowym. W tym roku Letni Sezon Artystyczny
24 maja otworzy legenda rocka alternatywnego – zespół Sorry Boys. Dzień
Dziecka będziemy świętować wspólnie 31 maja. Park Zdrojowy pełen będzie
atrakcji przygotowanych dla najmłodszych. Tego samego dnia w Ciszycy
obchodzić będziemy Zielone Świątki. Tradycyjne święto ludowe rokrocznie
gromadzi mieszkańców nadwiślańskich wsi na wspólnej zabawie, koncertach i biesiadowaniu.
Kulturalne lato
Choć kalendarzowe zaczyna się 21 czerwca, to lato w naszej gminie –
przynajmniej to imprezowe – startuje z początkiem miesiąca. 7 czerwca
(pierwotnie miało być 6 czerwca) lubiących biegać zapraszamy do Parku
Zdrojowego na Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego. To będzie już
VI edycja tego popularnego festiwalu, utworzonego w celu uczczenia pamięci mieszkańca Konstancina i wieloletniego prezesa Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. W belle époque przeniesiemy się podczas tegorocznych
Dni Konstancina (20 i 21 czerwca). Podczas święta naszego miasta będzie
wielka parada mieszkańców w strojach z epoki, piknik retro, koncerty,
występy i jak co roku licznie uczestniczący mieszkańcy i przyjezdni. Nie zabraknie też gwiazd – w amfiteatrze
zobaczymy m.in. Mateusza Ziółkę,
zwycięzcę programu „The Voice of
Poland”. Przez całe wakacje w Parku
Zdrojowym będzie działała letnia
scena. W lipcowe i sierpniowe niedziele konstanciński amfiteatr rozbrzmiewać będzie muzyką – od popu,
przez rock i jazz, aż po klasykę. Pamiętajmy też o Jazz Zdrój Festiwalu
(11 i 12 lipca). Będą grane swing, ragtime, dixieland i jazz nowoorleański,
a wszystkiemu będzie patronował
Louis Armstrong.
Mateusz Ziółko,
Dożynkami jesień się zaczyna
fot. materiały promocyjne
Jesień rozpoczniemy z przytupem.
W tym roku za plony podziękujemy
6 września. Gospodarzem gminnych dożynek będzie sołectwo Opacz.
W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wieniec, turniej sołectw,
wyróżnienia dla rolników, występy lokalnych artystów oraz muzyczna
zabawa. O dobrą zabawę zadba zespół disco polo. Tydzień później (12 i 13
września) już po raz 13. zapraszamy na Festiwal Otwarte Ogrody. W kilkunastu miejscach na terenie gminy, często udostępnianych tylko w ramach festiwalu, odbędą się m.in. wystawy, koncerty, spektakle. To jedyna
w roku i zupełnie wyjątkowa możliwość poznawania konstancińskiego
dziedzictwa oraz dzisiejszych twórców konstancińskiej kultury. Konstancińskie szlaki najpiękniej wyglądają jesienią, stąd też właśnie o tej porze
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odbywa się w naszym mieście impreza z cyklu Poland
Bike Marathon. 19 września cykliści z całej Polski znów
ścigać się będą na leśnych duktach i parkowych ścieżkach. 26 i 27 września to Festiwal Filmowy Świat Maklaka. Dwudniowe święto filmu składa się z konkursu
filmowego dla amatorów i twórców niezależnych oraz
pokazów filmów i widowisk telewizyjnych z udziałem Zdzisława Maklakiewicza, patrona festiwalu.
3 października w ramach Święta Latawca zobaczymy
nad Łąkami Oborskimi wysoko zawieszone latawce,
przygotowane przez dzieci i młodzież w ramach zajęć
modelarskich lub w domowym zaciszu z tatą.

Piknik i jarmark
Pojedynczo, parami lub nawet całymi rodzinami
można wziąć udział w Biegu Papieskim. 11 października w Parku Zdrojowym spotykają się miłośnicy
biegania, którym bliska jest osoba św. Jana Pawła II.
18 października artystycznie aktywni konstancińscy
seniorzy zapraszają do Hugonówki na Wrzosowiska.
Będą przedstawienia, piosenki, tańce i inne popisy –
prawdziwy przegląd artystycznych dokonań, dowodzący, że wiek nie stwarza ograniczeń dla twórczości.
Obchody zaś kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zostaną uświetnione jubileuszowym XXX Biegiem Niepodległości oraz piknikiem

6 września podczas dożynek poszczególne sołectwa zmierzą się
w turnieju, fot. archiwum UMiG

historycznym w Parku Zdrojowym (11 listopada).
W grudniu nie zagwarantujemy śniegu, ale obiecujemy
zimowe atrakcje – lodowisko i jarmark świąteczny
(13 grudnia), na którym przełamiemy się opłatkiem,
pośpiewamy kolędy, kupimy prezenty, a Mikołaj rozda
prezenty. Do zobaczenia w Konstancinie-Jeziornie!

Oto nominowani do Pereł Mazowsza 2019

Do 21 lutego trwa głosowanie w plebiscycie Perły Mazowsza 2019. Statuetki zostaną wręczone w trzech
kategoriach – przedsiębiorczość, kultura oraz sport i turystyka. Z gminy Konstancin-Jeziorna
nominowanych jest dziewięcioro kandydatów.
To już szósta edycja plebiscytu organizowanego przez
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa
Działania i „Przegląd Piaseczyński”, którego celem
jest uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych wydarzeń organizowanych w regionie,
a także sportowców, klubów sportowych, trenerów
i zawodników. Konkurs wyłoni Perły Gmin, Perły Powiatów i Perły Mazowsza w trzech kategoriach: przedsiębiorczość, kultura oraz sport i turystyka.

Nominowani
Kandydatów można było zgłaszać do 8 grudnia. Kapituła konkursowa zweryfikowała wszystkie zgłoszenia
i wyłoniła laureatów drugiego etapu konkursu. Z gminy
Konstancin-Jeziorna nominowani są:
 Perła Przedsiębiorczości: Farma Urody, Moonlight
Atelier Fryzjer i Przedszkole Pana Adama;
 Perła Kultury: Dożynki 2019 w Gassach, Festiwal Filmowy Świat Maklaka i Jego Przyjaciół oraz Festiwal
Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie;
 Perła Sportu i Turystyki: VIII Międzynarodowe
Zawody o Puchar Burmistrza Konstancina-Jeziorny
w Jeździe Szybkiej na Wrotkach, paralotniarz Krzysztof Romicki oraz Turnieje Siatkówki Plażowej w Parku
Zdrojowym.

Ubiegłoroczne laureatki plebiscytu w towarzystwie
zastępcy burmistrza Ryszarda Machałka,
fot. archiwumUMiG

Głosowanie
Głosowanie potrwa do 21 lutego. Głos na swoich faworytów można oddać na kilka sposobów: na stronie
www.perlymazowsza.pl, poprzez Facebooka (Konkurs
Perły Mazowsza), wysyłając SMS-a pod nr 7255 (koszt
to 2,46 zł) lub tradycyjnie przez wypełnienie formularza do głosowania i wrzucenie go do urny, która dostępna jest w holu UMiG.
Szczegóły: www.perlymazowsza.pl.
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Tak było na Jarmarku Świątecznym
Dopisały pogoda i frekwencja. 15 grudnia tłumy mieszkańców
i turystów przyszły na Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym,
by wspólnie kolędować i przełamać się opłatkiem.
Na jarmarku każdy znalazł coś dla siebie. Na najmłodszych czekał
św. Mikołaj z długą białą brodą, który rozdawał słodycze i chętnie pozował do zdjęć. Była też świąteczna zagroda ze zwierzętami, a w niej:
owce, kozy alpejskie, kuce, lamy, osiołki i alpaki. Warsztaty tworzenia
ozdób świątecznych i szopek bożonarodzeniowych przygotowały Konstanciński Dom Kultury oraz Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Czarnowie. Na scenie specjalny świąteczny repertuar zaprezentowali: chór
kameralny Constance Pueri Cantores i uczniowie Studia Wokalnego
„Musiclab” ze Szkoły Muzycznej 1. stopnia w Konstancinie-Jeziornie,
Zespół Pieśni i Tańca „Przepióreczka”, chór ze Szkoły Podstawowej
nr 2, chór „Jedyneczka”, Chór Rodziców „No Bell” , zespół „Tan for Fan” ze SP
nr 6 w Opaczy, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, Konstanciński
Chór Kameralny, Jarzębina Czerwona, Łurzycanki, Pogodna Jesień oraz
Chór Seniora Cantabile. Wzdłuż głównej alei stanęły stoiska handlowe,
na których sprzedawano m.in. rękodzieło, świąteczne ozdoby, ceramikę, zabawki i naturalne produkty spożywcze.

Seniorzy świątecznie

Życzenia świąteczne mieszkańcom
złożyli: Kazimierz Jańczuk – burmistrz
gminy, ks. kan. Stanisław Leszek
Jackiewicz – dziekan dekanatu
konstancińskiego oraz ks. kan. Jan
Tondera – proboszcz parafii WNM,
fot. A. Piętka

Misterium teatralne

Członkowie Koła Seniora nr 24 w ramach
inicjatywy lokalnej, tuż przed świętami Bożego
Narodzenia, zorganizowali spotkanie wigilijne.
Na wspólnym stole były tradycyjne potrawy, przygotowane przez Seniorki. Wspólne kolędowanie
oraz życzenia i łamanie się opłatkiem wprowadziły
uczestników w świąteczny nastrój. W spotkaniu z seniorami uczestniczyli m.in. Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy oraz przedstawiciele konstancińskiego
magistratu i zaprzyjaźnionych kół seniora.

30 listopada na placu „Sołtysówka” wystawiono
misterium teatralne pt. „Konstytucja dla Europy
1831, czyli romantyczny testament Wojciecha
Jastrzębowskiego”.
W roli głównej wystąpił Olgierd Łukaszewicz, wybitny aktor oraz prezes Związku Artystów Scen Polskich. U jego boku w spektaklu zagrali również Janusz
Leśniewski oraz mieszkańcy Czarnowa: Ewa Gałka,
Marta Gałka, Konrad Gałka, Krzysztof Książek, Włodzimierz Lichmira i Dariusz Utrata. O scenografię zadbał Cezary Żegliński, a reżyserem dźwięku był Witold
Moszczyński. Całość robiła niesamowite wrażenie.
Niecodzienna inicjatywa sołectwa zyskała uznanie
widzów, którzy następnie uczestniczyli w spotkaniu
z Alicją Wejner, autorką książki „Azymut wspólna Europa Jastrzębowski”. Wszyscy na zakończenie mogli
się posilić i ogrzać gorącą grochówką.
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Frekwencyjny sukces lodowiska
Lodowisko miejskie w Parku Zdrojowym cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców
Konstancina-Jeziorny i nie tylko. Z obiektu skorzystało już ponad 11 tys. osób.
Lodowisko miejskie zlokalizowane jest na placu przy
konstancińskim amfiteatrze. Fani łyżew mogą z niego
korzystać od 22 grudnia. Obiekt od początku sezonu
cieszy się bardzo dużą frekwencją. Mieszkańców gminy
Konstancin-Jeziorna i przyjezdnych nie odstrasza nawet wiosenna pogoda – dodatnie temperatury i brak
śniegu. Tylko w ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania ze ślizgawki skorzystało aż 11 268 osób. To więcej
niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Rekord padł
5 stycznia. Tego dnia lodowisko odwiedziło ponad tysiąc
osób. A to dopiero początek, bo przed nami ferie, które
w województwie mazowieckim rozpoczną się 10 lutego.
Lodowisko czynne jest codziennie – od poniedziałku do
piątku w godz. 10.00–21.00 oraz w weekendy i święta
w godz. 10.00–22.00. Półtoragodzinny bilet wstępu kosztuje 5 zł (dorośli) i 3 zł (uczniowie do 18. roku życia, po
okazaniu ważnej legitymacji szkolnej). Ślizgawka będzie
za darmo dostępna dla dzieci i młodzieży z konstancińskich szkół w okresie ferii zimowych (od 10 do 14 lutego
i od 17 do 21 lutego w godz. 10.00–14.00). Na miejscu jest

Lodowisko miejskie będzie czynne do 29 lutego,
fot. A. Piętka

wypożyczalnia łyżew, kasków ochronnych i chodzików
do nauki jazdy.
Więcej na stronie: www.gosir-konstancin.pl.

GRAFIK FUNKCJONOWANIA LODOWISKA

poniedziałek–piątek w godz. 10.00–21.00:

sobota, niedziela i święta w godz. 10.00–22.00:

• sesja I – 10.00–11.30 • sesja II – 11.45–13.15

• sesja I – 10.00–11.30 • sesja II – 12.00–13.30

• sesja III – 13.30–15.00 • sesja IV – 16.00–17.30

• sesja III – 14.30–16.00 • sesja IV – 16.30–18.00

• sesja V – 18.00–21.00

• sesja V – 18.30–20.00 • sesja VI – 20.30–22.00

Uwaga! Między sesjami są półgodzinne przerwy techniczne.
Dla zorganizowanych grup szkolnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna lodowisko dostępne jest
w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00 – bez przerw technicznych.

Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza mieszkańców gminy na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w Słomczynie i Opaczy organizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie kontynuowane są ubiegłoroczne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Spotkania odbywają się trzy razy
w tygodniu – we wtorki i w czwartki: w godz. 19.00–
–20.00 zdrowy kręgosłup, a w godz. 20.00–21.00 zumba.
Z kolei w środy o godz. 19.00 zapraszamy na nowość –
stretching. Pierwsza tura zajęć zakończy się 25 czerwca.
W sali gimnastycznej SP nr 6 w Opaczy (od 20 stycznia
do 24 czerwca 2020 r.) prowadzone są zajęcia: fitness
(poniedziałki, godz. 19.00), zumba (poniedziałki i środy,
godz. 20.00) oraz zdrowy kręgosłup (środy, godz. 19.00).
Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a mogą w nich uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy naszej gminy.

Zajęcia są bezpłatne i skierowane wyłącznie do mieszkańców
gminy Konstancin-Jeziorna, fot. GOSiR
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16 lutego

14.00

> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ I WARSZTATÓW
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

2 lutego, godz. 16.00
SPEKTAKL „FANTAZJANA – NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA”
bilety* 20 zł – dzieci, 25 zł – dorośli
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 lutego, godz. 17.00
KLUB BRYDŻ 60+, wstęp wolny
3, 10, 17, 24 lutego, godz. 18.00
STREFA KOBIET POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH, wstęp wolny
5 lutego, godz. 19.00
KLUB FOTOGRAFICZNY F8, wstęp wolny
WSTĘP WOLNY

Zapraszamy na doroczne Imieniny Konstancji, organizowane na cześć hrabiny
Konstancji Potulickiej-Skórzewskiej,
matki założyciela Konstancina, hrabiego Witolda Skórzewskiego, i imienniczki naszego miasta. W programie
wiele atrakcji nawiązujących do czasów powstania letniska.
O godz. 14.00 odbędą się warsztaty savoir-vivre'u dla dzieci
„Wokół stołu”, a o godz. 15.00 również dla najmłodszych –
warsztaty „Słodkie szaleństwo – tajniki pracy cukiernika”
(zapisy na warsztaty tel. 22 484 20 20). O godz. 15.30 zapraszamy natomiast na spotkanie z Agnieszką Pietruszką
„Dekalog wartości – co w życiu jest naprawdę ważne?”. Podczas imienin nie mogłoby zabraknąć muzyki na żywo – Fajfy
z zespołem The Warsaw Dixielanders. Potańcówkę uświetni
efektowny pokaz tańca. Ponadto zapraszamy na kiermasz
produktów ziołowych, leczniczych i kosmetyków, do fotobudki retro oraz na herbatkę z przepysznym autorskim ciastkiem konstantynką.

13 lutego, godz. 18.30
KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY FRANCUSKIEJ
Nieznane arcydzieło – Maria Poprzęcka, wstęp wolny

17.00

KDK, ul. Mostowa 15

15 lutego, godz. 18.00
SPEKTAKL „OSTATNIE 300 METRÓW”
Historia inspirowana życiem Wandy Rutkiewicz, bilety* – 45 zł
16 lutego, godz. 14.00
IMIENINY KONSTANCJI, wstęp wolny
18 lutego, godz. 17.00
KLUB GIER BITEWNYCH, wstęp wolny
20 lutego, godz. 19.00
KLUB PODRÓŻNIKA – Antarktyda – Michał Szcześniak, wstęp wolny

19.00 KDK, ul. Mostowa 15

21 lutego, godz. 19.00
WIECZÓR FILMOWY – Shailene Woodley, wstęp wolny
22 lutego, godz. 17.00
WIRTUALNE MUZEUM KONSTANCINA
Ziemiańskie tradycje weselne na starych fotografiach, wstęp wolny
23 lutego, godz. 17.00
DOBRY WIECZÓR Z PAKOSIŃSKĄ, bilet*– 60 zł
BILET 60 zł

DOBRY WIECZÓR Z PAKOSIŃSKĄ
Kobiecość, wdzięk i seksapil. Niesamowity
uśmiech, który urzeka każdego. Katarzyna
Pakosińska! Podczas spektaklu aktorka odkryje wiele tajemnic – również tych z własnego życiorysu, zasypie anegdotami i odpowie na wiele życiowych pytań. W czasie
spotkania będzie można np. dowiedzieć się,
jak utrzymać szczęśliwy związek, jak zawalczyć o swoje szczęście albo jaką przyszłość
wywróżył aktorce słynny pedagog, profesor
Aleksander Bardini, i co na to Sophia Loren.
Podczas przedstawienia będzie można usłyszeć specjalnie
wybrane utwory w oryginalnych aranżacjach Grupy MoCarta, z multimedialnym udziałem kwartetu smyczkowego. Katarzyna Pakosińska, jako dyplomowana polonistka, sprawdzi
znajomość ortografii, nauczy publiczność tańca gruzińskiego oraz zaprosi do wspólnego karaoke. Świetna zabawa gwarantowana!
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Film z Shailene Woodley w roli głównej. To uznana, amerykańska aktorka, której sławę przyniosła rola Tris
w serii „Niezgodna” (2013). Podczas
naszego seansu niespodzianki pokażemy przejmujący melodramat
z 2014 r.

23 lutego

9 lutego, godz. 17.00
KATARZYNA ŻAK – „BARDZO ŚMIESZNE PIOSENKI”, bilety* – 55 zł
11 lutego, godz. 18.00
KLUB HISTORYCZNY – Skolimowska Straż Ogniowa, wstęp wolny

KDK, ul. Mostowa 15

WIECZÓR FILMOWY

21 lutego

8 lutego, godz. 16.00
WARSZTAT FACEFITNESS, koszt – 150 zł

23 lutego, godz. 19.00
O LUDZIACH I DRZEWACH – Otwarcie wystawy patchworku
Katarzyny Małyszko i Bożeny Wojtaszek, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
25 lutego, godz. 11.00
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, czesne za semestr – 60 zł
27 lutego, godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – Stramer, Mikołaj Łoziński,
wstęp wolny
29 lutego, godz. 15.00
WARSZTATY RODZINNE – Potworne zaproszenia i kartki z życzeniami,
udział – 8 zł

/ INFORMATOR – CO? GDZIE? KIEDY? /
1 marca, godz. 10.00 – 16.00
STUDIUM MODELA, koszt – 150 zł
1 marca, godz. 16.00
PRZYGODY KUBUSIA I ANCYMONA
Spektakl dla dzieci, bilety* 15 zł – dzieci, 20 zł – dorośli

2, 9, 16, 23, 30 marca, godz. 18.00
STREFA KOBIET POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH, wstęp wolny
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 marca, godz. 17.00
KLUB BRYDŻ 60+, wstęp wolny

WSTĘP WOLNY

1 marca, godz. 17.00
DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Pokaz filmu „Wyklęty” oraz prelekcja Witolda Rawskiego, wstęp wolny

4 marca, godz. 19.00
KLUB FOTOGRAFICZNY F8, wstęp wolny
5 marca, godz. 19.00
KLUB PODRÓŻNIKA – Ekwador i Galapagos – Robert Gondek, wstęp wolny

23 lutego

6-8 marca
BABSKI WEEKEND – Targi, warsztaty, pokazy, spotkania, wstęp wolny

8 marca, godz. 17.00
AGA ZARYAN – Koncert Love Songs, bilet* 70 zł

> STREFA CZYTELNICTWA
6, 13, 20 i 27 lutego, godz. 14.00
SPOTKANIE KLUBU ZWOLENNICY SZACHÓW
Biblioteka – Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B, wstęp wolny

BILETY 15 ZŁ – DZIECI, 20 ZŁ – DOROŚLI

7 marca, godz. 18.00
BCA FLASH GRA DZIEŃ KOBIET, bilet* 25 zł
8 marca, godz. 11.00 – 17.00
KWESTIA GUSTU – Targi mody, designu i rękodzieła, wstęp wolny

24 lutego, godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – Omawiana książka
„Gdzie jesteś, Bernadette?” Marii Semple
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B

> STREFA SPORTU I REKREACJI

hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)

8 marca, godz. 9.00–19.00
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
*Bilety do kupienia w kasie KDK oraz na www.konstancinskidomkultury.pl

BILET 70 ZŁ

10–21 lutego, godz. 9.00–15.00
ZIMA W MIEŚCIE NA SPORTOWO

29 lutego, godz. 9.00–19.00
TURNIEJ BADMINTONA

19.00 KDK, ul. Mostowa 15

PRZYGODY KUBUSIA I ANCYMONA
SPEKTAKL DLA DZIECI
Wesoła, dynamiczna i pełna zwrotów akcji bajka,
przenosząca dzieci w świat fantazji za sprawą baśniowej muzyki i barwnej scenografii. Dzieci w zabawny sposób poznają świat matematyki i dowiadują się, jak cenna jest nauka. Bohaterami są dwaj chłopcy:
Kubuś – rezolutny, dzielny, prawdziwy przyjaciel zwalczający wszelkie zło, wzorowy uczeń oraz Ancymon – urwis,
jakich mało, matematyczny żółtodziób i nygus. Mimo tak
wielu różnic między nimi jest prawdziwa przyjaźń, która zostanie wystawiona na próbę, gdy na ich drodze pojawi się
tajemnicza postać, płatając chłopcom różne figle.
1 marca

14 lutego, godz. 8.00–18.00
WALENTYNKI W BIBLIOTECE – Randka w ciemno z książką
Biblioteka Główna, ul. Mirkowska 39A

9 lutego, godz. 9.00–19.00
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

O LUDZIACH I DRZEWACH
WYSTAWA PATCHWORKU
W Hugonówce zostaną zaprezentowane
wyjątkowe prace dwóch artystek. Bożena
Wojtaszek, z wykształcenia ekonomistka
i teatrolożka, całe zawodowe życie związana z tkaniną. Od ponad 20 lat tworzy
dekoracyjne tkaniny unikatowe – obrazy,
w których farbą są skrawki tkanin, a pędzlem – igła z nitką.
Drzewa, rośliny i ptaki to jedne z powracających motywów w jej
twórczości. Tworzy także prace inspirowane zarówno sztuką
średniowieczną, jak i szeroko rozumianym światem kuchni.
Katarzyna Małyszko, z wykształcenia slawistka, zawodowo
związana z filmem. Od lat 80. tworzy prace z tkanin, nazywając
je makatkami. Szyje ręcznie i maszynowo. Głównym tematem
jej prac jest człowiek.

16.00 KDK, ul. Mostowa 15

AGA ZARYAN
Nastrojowy program pierwszej damy polskiego jazzu, złożony z ponadczasowych piosenek miłosnych. To podróż
poprzez standardy komponowane w okresie
złotej ery jazzu, bossa novy oraz jazzowe interpretacje polskich evergreenów. Bohaterkami
programu są takie postacie, jak: Agnieszka
Osiecka, Kalina Jędrusik, Nina Simone czy Billie Holiday. Nie zabraknie również najpopularniejszych utworów wykonywanych przez Agę
Zaryan. Jednak wspólny mianownik koncertu
to miłość. Nie tylko dla fanów jazzu. Twórczość
Agi Zaryan to kwintesencja tego, co najlepsze
w historii jazzu, a zarazem kontynuacja tradycji
legendarnych dokonań wokalistek jazzowych.
Światowe uznanie artystka zawdzięcza wyjątkowemu stylowi z charakterystyczną lekkością
frazowania i ciepłym matowym tonem głosu.
8 marca

17.00

KDK, ul. Mostowa 15
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