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XLI sesja Rady Miejskiej
Ostatnia w 2017 roku sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbyła się 20 grudnia.
Podczas sesji radni przyjęli 33 uchwały dotyczące m.in.: finansów gminy, nieruchomości
i zagospodarowania przestrzennego a także profilaktyki i ochrony zdrowia mieszkańców.

n

n

n
Przewodniczący Rady Miejskiej
odbiera Betlejemskie Światło Pokoju,
fot. A. Jarzębska-Isio, UMiG

Betlejemskie Światło Pokoju
na sesji Rady Gminy
27. Konstancińska Drużyna Harcerska Watra przekazała Przewodniczącemu Rady Miejskiej
lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju. Zgodnie z tradycją
co roku przekazywane jest ono
przez skautów różnych krajów
od groty w Betlejem na całą Europę. Polska jest jednym z ogniw
betlejemskiej sztafety. Związek
Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju
od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP
otrzymuje Światło od słowackich skautów. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na
wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy
i Białorusi, na zachód do Niemiec,
a także na północ – do Danii.

Radni podjęli uchwały w nast.
sprawach dotyczących budżetu
i finansów gminy:
n z
miany uchwały budżetowej

n

n

na rok 2017 (Uchwała nr 676/
VII/41/2017);

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata
2017-2022 (Uchwała nr 677/
VII/41/2017);

ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem
roku budżetowego 2017 oraz
ustalenia planu finansowego
tych wydatków (Uchwała nr
678/VII/41/2017);
uchwały budżetowej Gminy

Konstancin-Jeziorna na rok 2018
(Uchwała nr 679/VII/41/2017);

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata
2018-2022 (Uchwała nr 681/
VII/41/2017);

ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych
na pokrycie wpłat na fundusze
remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału
własności należącej do Gminy
Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie na
rok 2018 (Uchwała nr 692/
VII/41/2017).

Radni wyrazili zgody na udzielenie dotacji na dofinansowanie robót konserwatorskich
i restauratorskich zabytków
małej architektury:
n 
kapliczki murowanej z końca
XIX wieku, wchodzącej
w skład zespołu dworsko-parkowego w Bielawie (Uchwała
nr 682/VII/41/2017);
n 
neogotyckiego przydrożnego
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krzyża z 1856 r. położonego
przy drodze wojewódzkiej 721
w Mirkowie (Uchwała nr 683/
VII/41/2017).

Kwestii profilaktyki i ochrony
zdrowia dotyczą uchwały
w sprawach:
n 
przyjęcia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Konstancin-Jeziorna
na rok 2018 (Uchwała nr 685/
VII/41/2017);
n u
chwalenia programu ofilaktyki schorzeń narządu wzroku
ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy (Uchwała
nr 686/VII/41/2017).

Nieruchomości i kwestii zagospodarowania przestrzennego
dotyczą uchwały w sprawach:
n 
nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy
Wojewódzkiej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 56/1 z obrębu
03-06 wraz z nabyciem
prawa własności do znajdującego się na nieruchomości
budynku (Uchwała nr 688/
VII/41/2017);
n 
n abycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa
własności zabudowanej
nieruchomości gruntowej
Redakcja: Agnieszka Jarzębska-Isio, Grzegorz Żurawski,
Cezary Puchniarz
Redaktor naczelny: Joanna Muszyńska-Dziurny
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położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bolesława Prusa 9C oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 58/1 z obrębu
03-06 (Uchwała nr 689/
VII/41/2017);
n 
w yrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej stanowiącej część
działki ewidencyjnej numer
52/4 z obrębu 01-23 (Uchwała
nr 690/VII/41/2017);
n 
w yrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności
przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie, na
działce ewidencyjnej numer 67 z obrębu 0012 Kępa
Okrzewska, gmina Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr
691/VII/41/2017);
n 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w dolinie rzeki Jeziorki, przy

ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała nr
693/VII/41/2017);
n 
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru
ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa (Uchwała nr 694/
VII/41/2017).

Inne przyjęte na tej sesji
uchwały dotyczą:
n 
z miany uchwały nr 635/
VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
w sprawie przyjęcia Programu „Konstancińska Karta
Mieszkańca” (Uchwała nr
680/VII/41/2017);
n 
z miany Uchwały nr 164/
VII/13/2015 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 21
października 2015 r. w sprawie gromadzenia dochodów
przez samorządowe jednostki
oświatowe funkcjonujące jako
jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia
tych dochodów (Uchwała nr
684/VII/41/2017);
n 
z amiaru przekształcenia
Szkoły Podstawowej nr 5 im.

Żołnierzy Armii Krajowej
Batalionów „Krawiec” i NSZ
„Mączyński” w Szkołę Podstawową Integracyjną nr 5
im. Żołnierzy Armii Krajowej
Batalionów „Krawiec” i NSZ
„Mączyński” (Uchwała nr
687/VII/41/2017);
n 
w pr ow ad z en i a
zmian
w uchwale nr 672/VII/40/2017
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada
2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Konstancin-Jeziorna” (Uchwała nr 695/
VII/41/2017);
n 
rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna,
wszystkie uznając za bezzasadne (Uchwały o nr od
696/VII/41/2017 do 708/
VII/41/2017).
Pierwsza w roku 2018 sesja
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, odbędzie się w środę
14 lutego, w Sali Posiedzeń
przy ul. Świetlicowej 1.

Pielęgniarki wracają do szkół

Od 1 lutego 2018 r. we wszystkich szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem
prowadzącym, od poniedziałku do piątku sprawowana jest opieka pielęgniarska nad uczniami
przebywającymi w szkołach. Wszystkie dzieci uczęszczające do konstancińskich szkół, mają
zapewnioną opiekę medyczną i pierwszą pomoc.
Pomoc pielęgniarska jest sprawowana od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 – 15.00,
a w szkołach SP nr 4 w Słomczynie i SP nr 6 w Opaczy w godz.
8.00 – 14.00. Wykonawcą świądczonej usługi jest „Zdrowie to
My” S.C. ul. Urocza 14 Józefosław.
Podmiot ten wkrótce przejmie
także kontrakt z NFZ na opiekę
pielęgniarek w następujących
szkołach: Szkole Podstawowej
nr 1 ul. Wojewódzka 12 w Konstancinie-Jeziornie, Szkole Podstawowej nr 2 ul. Żeromskiego 15
w Konstancinie-Jeziornie, Szkole

Podstawowej nr 3 ul. Bielawska 57 w Konstancinie-Jeziornie
oraz Szkole Podstawowej nr 5
ul. Szkolna 7 w Konstancinie-Jeziornie. W tych czterech szkołach jedna pielęgniarka będzie
sprawowała opiekę nad uczniami
we wszystkie dni tygodnia.
W szkołach w Słomczynie i w Opaczy, w ramach
kontraktu z NFZ opiekę nad
uczniami będzie sprawował
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie.
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Bieżące informacje burmistrza
Dowóz dzieci do szkół
W dniu 21 grudnia ub. została
podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach
Sp. z o.o. na świadczenie usług
przewozowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży na zajęcia szkolne do gminnych szkół
podstawowych i gimnazjów
w 2018 roku. Termin realizacji
od 2 stycznia do 31 grudnia 2018
roku. Wartość umowy wynosi
342 210 zł.
Dowóz dzieci
niepełnosprawnych do szkół
Burmistrz Kazimierz Jańczuk
podpisał umowę z firmą Marek
Franciszek Kowalski „Przewóz
osób” na świadczenie usług
transportowych w zakresie
kompleksowego dowozu dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli,
szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2018. Umowa
o wartości 485 826,00 zł realizowana jest od początku stycznia
do 31 grudnia 2018 r.

Niepełnosprawne dzieci i młodzież
mają zapewniony transport do swoich
przedszkoli i szkół, fot. archiwum

Monitoring miejski
Na podstawie podpisanej z Mazowieckimi Sieciami Światłowodowymi Sp. z o.o. umowy, system
monitoringu miejskiego ma w 2018
roku zapewnioną stałą i nieprzerywalną transmisje danych ze
wszystkich zainstalowanych kamer. Wartość umowy 264 000 zł.

Ulica Łączna do przebudowy
5 stycznia br. została podpisana umowa z firmą Vivalo Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
ul. Łącznej w Konstancinie-Jeziornie, na odcinku między
skrzyżowaniami z ulicami: Szpitalną i Bulwarem im. Jana Haftka. Wartość usługi ustalono
na kwotę 45 510 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji
to 10 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
Remonty dróg gminnych
Burmistrz Kazimierz Jańczuk
podpisał 15 stycznia br. umowę
z firmą „Jacek Wocior TRAKT”,
na roboty polegające na remontach cząstkowych nawierzchni
bitumicznych na terenie miasta
i gminy Konstancin-Jeziorna
w 2018 roku. Roboty, których
wartość ustalono na kwotę
148 592,10 zł, będą wykonywane
do 30 listopada 2018 roku.

Utrzymanie kanalizacji
deszczowej
Firma ADMAR-U Sp. z o.o.
z Zakrzew-Kolonia 2, świadczy
usługi obejmujące bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Umowa o wartości
129 789,00 zł obowiązuje w okresie od 15 stycznia do 31 grudnia br.
Dofinansowanie zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży
Gmina wsparła organizację zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży. Stowarzyszenie na
4

Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Fizycznie i Umysłowo Dobra
Wola z Nowej Iwicznej otrzymało kwotę 4 000 zł na Zimowisko Dobrej Woli 2018, w którym
uczestniczą dzieci z terenu naszej gminy.
Parafia św. Zygmunta ze Słomczyna, dzięki dotacji w wysokości
5 000 zł, zorganizowała przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży
zapobiegające alkoholizmowi
i innym patologiom. Szkoły
podstawowe Jedynka i Dwójka,
otrzymały wsparcie po 16 380
zł każda, na akcję „Zima w Mieście” w której łącznie wzięło
udział około 100 dzieci z gminy
Konstancin-Jeziorna.

Zima w Mieście w Konstancinie-Jeziornie,
fot. archiwum szkoły

Urlopy dyrektorów szkół
Od 1 stycznia 2018 r. po
nowelizacji ustawy Karta
Nauczyciela, dyrektorzy
szkół i wicedyrektorzy mają
35 dni urlopu udzielanego
w ciągu całego roku wg.
planu urlopów. Plan urlopu
dyrektora uwzględnia długie weekendy oraz przerwy
świąteczne.
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Ulica Anny Walentynowicz
zamiast Mariana Jaworskiego
Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem
Zastępczym z dnia 13 grudnia 2017 r.,
zmienił dotychczasową nazwę ulicy położonej
w Gminie Konstancin-Jeziorna z Mariana
Jaworskiego na Anny Walentynowicz.
Zmiana została dokonana na podstawie ustawy
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy,
za propagujące komunizm uważa się także nazwy
odwołujące się m.in. do osób symbolizujących
system władzy w Polsce w latach 1944 - 1989.
Na podstawie oceny Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nazwa Mariana Jaworskiego
wypełnia normę art. 1 ustawy. Na tej podstawie
Wojewoda Mazowiecki dokonał zmiany nazwy
ulicy na Anny Walentynowicz. Wszelkie pisma
oraz postępowania sądowe i administracyjne
w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach

wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach,
ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany
nazwy ulicy dokonanej na podstawie ustawy,
są wolne od opłat. Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy, nie ma wpływu na
ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty,
mimo zmiany nazwy ulicy, będzie ważny, dopóki
nie upłynie jego termin ważności. Wszelkie procedury związane z wymianą dokumentów będą
bezpłatne.

Wiaty dla rowerów w Konstancinie-Jeziornie
Wyjątkowy prezent dla rowerzystów
- zadaszone wiaty rowerowe. Będzie można
zostawić swoje jednoślady pod dachem,
chroniąc je od deszczu czy śniegu.
Rower z dnia na dzień staje się coraz bardziej
popularnym środkiem transportu w miastach.
Coraz większa liczba rowerów nie tylko pozwala
na rozładowanie korków, ale też pozytywnie
wpływa na stan środowiska. To szczególnie
ważne w przypadku miasta o charakterze uzdrowiskowym, którym jest Konstancin-Jeziorna.
Tam, gdzie rowery zostają na dłużej, warto zabezpieczyć je przed czynnikami atmosferycznymi. Stojaki pod wiatą sprawdzają się w wielu
miejscach - przy pętlach komunikacji zbiorowej,
przy stacjach metra lub kolei albo przed zakładami pracy i biurami.
Pod koniec zeszłego roku, na zlecenie Gminy
Konstancin-Jeziorna rozpoczęto montaż zadaszonych wiat rowerowych. Można już korzystać
z 3 wiat w następujących lokalizacjach:
- n a przystanku autobusowym w Klarysewie
(w kierunku do Warszawy),
- n a przystanku autobusowym w Jeziornie
(Polna w kierunku do Warszawy),
- na osiedlu Grapa (przy ul. Wilanowskiej).
5
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Budżet gminy na 2018 rok
Na ostatniej w ubiegłym roku sesji, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę budżetową
gminy na 2018 rok. Jest to bez wątpienia najważniejsza uchwała, która wyznacza kierunki rozwoju
gminy. Dochody gminy wynoszą prawie 156 mln złotych, a wydatki sięgają rekordowej sumy ponad
182 mln złotych. Planowany deficyt zamknie się w kwocie 26,5 mln złotych.
Budżet jest ambitny i dość trudny
do realizacji. Nie wszystko zależy od burmistrza i pracowników UMiG Konstancin-Jeziorna.
Ostatni rok pokazał, że na rynku
jest coraz mniej firm budowlanych. Składane oferty są coraz
droższe, a do niektórych przetargów nie przystępuje żadna
firma.
W budżecie na rok 2018 głos
ma również lokalna społeczność – blisko 853 tys. zł przeznaczone jest na realizację
zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego, a z funduszu
sołeckiego kwota ta opiewa na
ponad 593 tys. zł.
Jeszcze w tym roku ma się
rozpocząć przebudowa willi
Gryf i zakończyć adaptacja willi
Kamilin. Środki w budżecie zostały również zarezerwowane
na opracowanie dokumentacji
przebudowy willi Białej. Na
modernizację Domu Ludowego
w Habdzinie przewidziano
1 mln. zł, natomiast na budynek
dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej ponad 411 tys. zł.

853 tys. zł to wartość zadań
wskazanych do realizacji przez
mieszkańców gminy w ramach
budżetu obywatelskiego.

6

Tak będzie wyglądała willa Kamilin po przebudowie, której zakończenie planowane
jest w tym roku

Wybrane pozycje tegorocznego budżetu:
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Promocja i współpraca zagraniczna

PLN
5 452 000
19 340 027
5 524 725
980 500

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 552 292

Wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe

8 292 762

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc społeczna
Świadczenie wychowawcze 500+

54 552 936
7 660 875
13 233 000

Gminny żłobek

1 589 086

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 289 800

Gospodarka odpadami

5 564 335

Oczyszczanie miast i wsi

2 112 500

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację
inwestycji

1 203 000

Dotacja dla Konstancińskiego Domu Kultury, w tym dotacja na
realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 241 414 zł

3 651 414

Biblioteki

1 189 980

Wydatki na finansowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

2 032 573

Dotacje lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom,
fundacjom i innym instytucjom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

1 012 000
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych zgodnie z budżetem na
2018 rok przedstawia się następująco: Czarnów - 1 mln zł, sołectwa południowe gminy - 3,5 mln
zł, Kierszek – 500 tys. zł, sołectwa
położone w północno-wschodniej
części gminy – 200 tys. zł. na opracowanie dokumentacji.

Inwestycja w przyszłe
pokolenie
Gmina nie szczędzi pieniędzy na
oświatę. Planowane wydatki to
kwota 54 552 936 zł, a przyznana
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej subwencja to 15 469
939 zł, zatem z własnych środków finansowych gmina dopłaca
39 082 997 zł. W tym roku planowane są:
n 
Gminne Przedszkole nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
„Leśna Chatka” - oddanie do
użytku nowego budynku
przedszkola dla 150 dzieci
przy ul. Prusa,
n 
Szkoła Podstawowa nr 1 przy
ul Wojewódzkiej - rozpoczęcie
budowy sali gimnastycznej,
modernizacja kuchni i stołówki, a także dobudowanie
kilku sal lekcyjnych,
n 
Szkoła Podstawowa nr 5 - przy
ul. Szkolnej: nadbudowa pomieszczeń nad częścią parteru
i przebudowa boisk,
n 
Szkoła Podstawowa nr 2 przy
ul. Żeromskiego - przebudowa
kotłowni i instalacji c.o.
n 
Gminne Przedszkole nr 1 „Zielony Zakątek” - modernizacja
placu zabaw,

Znaczną kwotę w budżecie stanowi oświata, przewidziane wydatki to 54 552 936 zł

n 
Szkoła Podstawowa nr 4
w Słomczynie - opracowanie
dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku.

Dla kierowców i rowerzystów
We współpracy z gminą Piaseczno i Góra Kalwaria zarezerwowano 5 mln zł na budowę
systemu ścieżek rowerowo-komunikacyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym. Za kwotę
900 tys. zł zostaną przebudowane następujące ulice: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej
Jadwigi, Królowej Marysieńki,
natomiast na wykonanie zatoki
postojowej dla autobusu elektrycznego przeznaczono kwotę
600 tys. zł.
300 tys. zł to kwota zarezerwowana na dofinansowanie remontu ulicy Skolimowskiej dla
Mazowieckiego Zarządu Dróg

Wojewódzkich. Na mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić stare piece, czeka 100 tys. zł
przeznaczone w budżecie na
dopłaty z tego tytułu. Wykup
gruntów pod inwestycje i drogi
pochłonie 3,4 mln. zł.
– Nie sposób wymienić
wszystkie zadania, które będą
realizowane w bieżącym roku.
O stopniu ich realizacji, będziemy Państwa informować
w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego Gminy
Konstancin-Jeziorna – mówi
burmistrz Kazimierz Jańczuk. –
Łącznie na inwestycje, zakupy
inwestycyjne i wydatki majątkowe zarezerwowano prawie
41,4 mln zł, a ponieważ stan
finansów gminy jest bardzo dobry, możemy śmiało przystąpić
do realizacji założonych celów
na ten rok.

We współpracy z gminą Piaseczno i Góra Kalwaria powstanie system ścieżek rowerowo-komunikacyjnych.
Na ten cel zarezerwowano 5 mln zł .
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Warto skorzystać ze zniżek

1830 mieszkańców gminy Konstancina-Jeziorny korzysta ze zniżek oferowanych w ramach programu
Konstancińskiej Karty Mieszkańca

Już ponad 1800 mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna ma już
swoją Kartę Mieszkańca. Dzięki niej mniej płacą m.in. za bilety
komunikacji miejskiej, zajęcia organizowane przez Konstanciński
Dom Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Karta wydawana jest bezpłatnie pełnoletnim mieszkańcom
gminy Konstancin-Jeziorna, rozliczającym swój podatek dochodowy w piaseczyńskim urzędzie
skarbowym.

Jak złożyć wniosek
Aby ją otrzymać, należy złożyć wypełniony wniosek. Formularz wniosku dostępny jest
w konstancińskim magistracie,
a także na stronie internetowej
www.konstancinjeziorna.pl. Do
niego należy załączyć aktualne
zdjęcie. Przy składaniu wniosku
należy okazać pierwszą stronę
PIT – potwierdzającą odprowadzanie podatku dochodowego
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, ze wskazaniem Konstancina-Jeziorny jako miejsca
zamieszkania oraz dowód osobisty potwierdzający tożsamość.
Na jakie profity mogą liczyć
posiadacze KKM?
Przede wszystkim są to zniżki
na okresowe bilety komunikacji publicznej, płatne zajęcia
8

organizowane przez Konstanciński Dom Kultury i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (rabat 10
proc.). Z kolei rodzice maluszków
mniej zapłacą za gminny żłobek.
– Program ma na celu zachęcić
społeczność lokalną do aktywnego życia i ułatwić korzystanie
z oferty kulturalnej, sportowej
i turystycznej – wyjaśnia Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy
Konstancin-Jeziorna. – Zachęcamy lokalne firmy do uatrakcyjnienia naszej oferty.

Zostań partnerem KKM
Przedsiębiorców, którzy chcieliby przyłączyć się do programu
Konstancińskiej Karty Mieszkańca prosimy o przesłanie,
w formie pisemnej, swoich ofert
na adres e-mail: oswiata@konstancinjeziorna.pl, faksem na nr
22 756 48 85 lub pocztą: Urząd
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32,
05-520 Konstancin-Jeziorna,
z dopiskiem na kopercie „Konstancińska Karta Mieszkańca”.
Ot r z y mane
zgłoszenia

zostaną opublikowane na stronie:
w w w.konst ancinjeziorna.pl
w zakładce „Konstancińska
Karta Mieszkańca” oraz w papierowym Biuletynie Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna.
Wniosek o wydanie "Konstancińskiej Karty Mieszkańca"
Oświadczam, że mieszkam na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
i moim Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych jest Urząd Skarbowy w Piasecznie
Karta dla osoby niepełnoletniej lub pozostającej na utrzymaniu rodziców
Nazwisko *
Imię *
PESEL*

Adres zamieszkania
kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr domu/lokalu
dane nieobowiązkowe
e-mail
telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla
potrzeb niezbędnych dla uczestnictwa w programie "Konstancińska Karta Mieszkańca", zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014
poz.1182) na potrzeby związane z wdrażaniem „Konstancińskiej Karty Mieszkańca".
10. Data:

11.Czytelny podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego:

Kwituję odbiór "Konstancińskiej Karty Mieszkańca" i potwierdzam poprawność wydrukowanych na niej
danych

Nr karty

12. Data odbioru:

13. Podpis:

* Wypełniać drukowanymi literami.

Powyższy formularz wniosku dostępny
jest na stronie www.konstancinjeziorna.pl ,
w zakładce Konstancińska Karta Mieszkańca
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Konstancińska Karta Mieszkańca
KORZYSTAJ ZE ZNIŻEK PRZYGOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ I NASZYCH PARTNERÓW
dopłata
do okresowych
biletów ZTM
w ramach programu
Warszawa +

ul. Wilanowska 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna

bilet normalny do tężni solankowej
w Parku Zdrojowym:
10% rabatu

15% rabatu na:

10%

l zabiegi rehabilitacyjne realizowane
w Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum
Medyczne l karnety (normalne i ulgowe) do
jaskini solno-jodowej (10 wejść),
l Mały Pakiet Odnowy (5 zabiegów krioterapeutycznych + 5x30 min.
ćwiczeń ruchowych na siłowni l Standardowy Pakiet Odnowy
(10 zabiegów krio + 10x30 min. ćwieczeń ruchowych na siłowni)

tańsze
okresowe bilety
na linie „L”

10%

10%

opłaty za

Gminny Żłobek

z wyłączeniem wyżywienia
ul. Jaworskiego 3,
Konstancin-Jeziorna

ul. Pułaskiego 20 f,
Konstancin-Jeziorna

10%

zajęcia i imprezy
płatne

ul. Warszawska 35,
Konstancin-Jeziorna

15%
10%
8%

rabatu na usługę serwisową
roweru dostarczonego do serwisu
(pakiet VIP, GENERALNY lub PODSTAWOWY)
rabatu na usługę serwisową roweru na
terenie Konstancina-Jeziorny (pakiet VIP lub
GENERALNY i transport GRATIS od i do klienta)
rabatu na zakup nowego roweru
z modeli na bieżący rok
- z wyłączeniem rowerów już przecenionych

10%

10%

zajęcia i imprezy
płatne

rabatu na karnety:
l 4 wejścia/1miesiąc
l 8 wejść/1 miesiąc
l 12 wejść/1 miesiąc

rabatu na
usługi asenizacyjne
- wywóz nieczystości płynnych
Habdzin 1A/Mirkowska 46A,
05-520 Konstancin-Jeziorna

10%

wynajem kontenera na odpady
remontowo-budowlane

nowaTAXI
tel. 888 799 997

30%
rabatu na usługi TAXI,

usługi kurierskie i zakupy

40%

rabatu na masaż klasyczny

20%

rabatu na naukę
nordic walking

Chcesz zostać partnerem KKM?
Prześlij swoją ofertę na adres e-mail: oswiata@konstancinjeziorna.pl,
faksem na nr 22 756 48 85 lub pocztą: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
z dopiskiem na kopercie: „Konstancińska Karta Mieszkańca”
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Rusza rekrutacja do przedszkoli
i szkół podstawowych

1 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas
szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest gmina
Konstancin-Jeziorna. Na najmłodszych czekają cztery, nowoczesne i dobrze wyposażone
przedszkola, zapewniające pobyt i opiekę dla 450 dzieci. Dzieci 5-letnie i starsze mogą uczęszczać
do oddziałów przedszkolnych w sześciu gminnych szkołach podstawowych.
Wnioski (wraz z niezbędnymi załącznikami) można składać do 30 marca br.
przy Placu Sportowym i w nowym
budynku będzie mogło być aż 150.
dzieci. A Gminne Przedszkole nr
5 „Kolorowe kredki” w Oborach
zapewnia pobyt dla 100 dzieci.
Wszystkie gminne przedszkola
to bardzo dobrze wyposażone
obiekty, dostosowane do pobytu
najmłodszych i spędzania tam
czasu w sposób radosny, twórczy
i kreatywny.

Budowa przedszkola„Leśna Chatka”
przy Placu Sportowym, realizowana
jest zgodnie z harmonogramem.

Na najmłodsze dzieci czekają miejsca w czterech gminnych przedszkolach. W Gminnym Przedszkolu
nr 1 „Zielony zakątek” przy ul
Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie będzie przebywało 75.
dzieci. Do Tęczowego Przedszkola
11

Gminy Konstancin-Jeziorna przy
ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie, będzie uczęszczać 125.
dzieci. Gminne Przedszkole nr 4
z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka”, od 1 września przeprowadzi się do nowej siedziby

Czekają miejsca w szkołach
podstawowych
Na dzieci starsze 5- i 6-letnie
czekają doskonale przygotowane oddziały przedszkolne we
wszystkich gminnych szkołach:
Szkole Podstawowej nr 1 przy
ul. Wojewódzkiej 12 w Konstancinie-Jeziornie, Szkole Podstawowej
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nr 2 przy ul. Żeromskiego 15
w Konstancinie-Jeziornie, Szkole
Podstawowej nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 w Konstancinie-Jeziornie,
Szkole Podstawowej nr 4 przy
ul. Wilanowskiej 218 w Słomczynie, Szkole Podstawowej nr 5 przy
ul. Szkolnej 7 w Konstancinie-Jeziornie oraz Szkole Podstawowej
nr 6 w Opaczy. W tych placówkach
1 września br. 7-latki rozpoczną
edukację szkolną.

Harmonogram rekrutacji
Wnioski o przyjęcie, zarówno do
przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, będą przyjmowane
w terminie od 1 do 30 marca br.
Podanie do publicznej wiadomości, w poszczególnych szkołach
i przedszkolach, listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych nastąpi
9 kwietnia o godz. 12.00. Po potwierdzeniu przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia (do
13 kwietnia), 16 kwietnia o godz.
12.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Zakończenie prac komisji
rekrutacyjnej nastąpi do 12 maja,
po rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu
ewentualnych odwołań. Przewidziane jest także postępowanie
uzupełniające – w przypadku
niepełnej rekrutacji i pozostawania wolnych miejsc. Dodatkowe postępowanie odbędzie się
w terminie od 20 sierpnia - do 24
września, według tego samego
trybu jak postępowanie główne.
Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne
są na stronie www.konstancinjeziorna.pl.
Aby ułatwić rodzicom decyzje, gminne szkoły organizują
dni otwarte, podczas których
można dowiedzieć się o placówce, kadrze i osobiście zweryfikować oferowane możliwości.
Pracownicy wszystkich szkół
i przedszkoli chętnie odpowiedzą na pytania i postarają się
rozwiać ewentualne wątpliwości. Informacje o terminach dni
otwartych, będą zamieszczane
na stronach internetowych poszczególnych szkół oraz UMiG
Konstancin-Jeziorna.

Urzędnik dostarczy
decyzję o podatku

Podobnie jak w ubiegłym roku, decyzje wymiarowe podatku
od nieruchomości na rok bieżący, są doręczane do domów
i mieszkań przez pracowników magistratu. Od 1 lutego
upoważnieni urzędnicy pukają do drzwi mieszkańców
przynosząc informację o wysokości podatku.
Każdy pracownik z Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
który dostarcza decyzje podatkowe posiada przy sobie identyfikator oraz imienne upoważnienie
wystawione przez Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna. Na
upoważnieniu znajdują się: imię,
nazwisko, nr dowodu osobistego
pracownika oraz teren miasta lub
sołectwa, na którym dany pracownik będzie roznosił decyzje.
Na terenie gminy, jednocześnie
13 pracowników dostarcza
decyzje.
Decyzje dostarczane są przeważnie w godzinach popołudniowych (po godz. 16.00) oraz
w soboty - daje to większą pewność zastania mieszkańców w domach. W sytuacji kiedy pracownik
nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem, decyzja zostanie wysłana za pośrednictwem
Poczty Polskiej. – Kiedy w zeszłym
roku pierwszy raz zdecydowaliśmy się na dostarczanie decyzji
podatkowych przez urzędników
bezpośrednio do mieszkańców,
zostało to pozytywnie odebrane
przez mieszkańców – mówi
burmistrz Kazimierz Jańczuk. –
W taki sposób zostało doręczonych 40% wszystkich decyzji.

W tym roku decyzje są roznoszone tylko przez miesiąc luty, ale
za to przy zaangażowaniu większej liczby pracowników. Z pewnością będzie to znacznie tańszy
oraz skuteczniejszy sposób dostarczania decyzji podatkowych,
niż korzystanie z Poczty Polskiej.

Do końca lutego, 13 pracowników
magistratu, dostarcza decyzje
wymiarowe podatku od
nieruchomości do mieszkańców
gminy. Każdy ma przy sobie
identyfikator i upoważnienie,
podpisane przez burmistrza
Kazimierza Jańczuka.
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Czuć się bezpiecznie
w Konstancinie-Jeziornie
Statystyczne bezpieczeństwo wykazywane w służbowych raportach, nie zawsze ma
potwierdzenie w subiektywnym przekonaniu mieszkańców. W gminie Konstancin-Jeziorna
wszystkie służby pracują nad tym, aby każdy mieszkaniec mógł spokojnie mieszkać czy poruszać
się po gminie, będąc pewnym bezpieczeństwa, zarówno osobistego, jak i swojego mienia.
U siebie musimy być bezpieczni
Największe znaczenie dla ogólnego poziomu poczucia bezpieczeństwa, ma sytuacja w miejscu
zamieszkania. Czuć się bezpiecznie, to znaczy nie
obawiać się naruszenia nietykalności cielesnej agresji, napadu czy pobicia, ani przywłaszczenia
mienia. Wśród czynników zwiększających poziom
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, najważniejsza jest widoczna obecność
patroli służb porządkowych: Policji i Straży Miejskiej. Ujawnianie podczas patroli sprawców przestępstw takich jak dewastacjamienia gminnego
czy publicznego, wykroczeń porządkowych, w tym
spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie ciszy i spokoju, to dowód skuteczności służb
i dobrej współpracy z mieszkańcami. Dzięki kontrolom dokonanym w rejonach: Porąbka, Mirków,
Argentyna i Grappa, skutecznie ograniczono tam
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
oraz zniwelowano uciążliwe dla mieszkańców
i potencjalnie niebezpieczne miejsca, w których
grupowała się młodzież, pod wpływem alkoholu
uprzykrzająca życie mieszkańcom osiedli. Alkohol
(plus brak rozsądku) był także najczęstszą przyczyną interwencji pracowników Straży Miejskiej,
w stosunku do nietrzeźwych osób leżących na
chodnikach, przystankach czy terenach zielonych.

Monitorowane miasto i gmina
Postrzeganie miejsc publicznych w Konstancinie-Jeziornie jako relatywnie bezpiecznych, potęguje
skuteczny system monitoringu. 65 kamer obejmuje zarówno teren miasta, jak i sołectw. Obraz
rejestrowany jest automatycznie i przechowywany przez kolejnych 20 - 28 dni. Niezależnie od
pełnej rejestracji, obrazy z 48 wybranych kamer
wizualizowane są „na żywo”, całodobowo, przez
7 dni w tygodniu, na monitorach ekranowych zamontowanych w Centrum monitoringu miejskiego
w Komisariacie Policji w Konstancinie-Jeziornie.
O każdym przypadku zdarzenia czy wykroczenia
(np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych), operatorzy natychmiast powiadamiają patrol Straży Miejskiej lub dyżurnego Policji. W taki
sposób w 2017 roku operatorzy ujawnili: 579
przypadków spożywania alkoholu w miejscach
publicznych; 705 przypadków nieprawidłowego
parkowania pojazdów; 18 przypadków zakłócania
11

spokoju i porządku publicznego, 14 przypadków
zaśmiecania miejsc i obiektów użyteczności
publicznej.
Żadna z pozostałych gmin powiatu piaseczyńskiego nie jest w stanie pochwalić się tak dużą ilością miejsc objętych monitoringiem. W 2018 roku
przewidywana jest rozbudowa systemu o dodatkowe kamery w sołectwach: Parcela (sześć kamer) oraz Łęg, Czernidła i Okrzeszyn (pojedyncze
kamery).

65 kamer kontroluje miejsca zarówno na terenie miasta,
jak i sołectw, fot. Cezary Puchniarz, UMiG

Na drogach, przejściach i chodnikach też musimy być bezpieczni
Zdarzenia na drogach wciąż kończą się tragicznie. Przyczyną jest często brak uwagi, brawura,
ale również stan nawierzchni. Samorząd gminy
Konstancin-Jeziorna inwestuje w poprawę jakości istniejących dróg i budowę nowych. Poprawie
bezpieczeństwa służy również rozpoczęty w 2015
r. program oznakowania i doświetlenia przejść
dla pieszych. W 2016 roku, za ponad 400 tyś. zł,
oznakowano i doświetlono 23 przejścia wzdłuż
ulic Piłsudskiego, Prusa, Pułaskiego, Warszawskiej
i Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie, a także
w ciągu drogi nr 724 w sołectwach Słomczyn,
Turowice, i Kawęczyn. W 2017 roku oznakowano
i oświetlono kosztem ponad 960 tyś. zł przejścia
wzdłuż ulicy Mirkowskiej, Bielawskiej, Chylickiej,
Długiej, Wareckiej. W tym roku planowane jest
oznakowanie i doświetlenie wszystkich pozostałych przejść dla pieszych w naszej gminie. Nowobudowane przejścia wyróżniają się oświetleniem,
które nie razi kierowców, a zarazem wyraźnie
oświetla osoby, które znajdą się na przejściu lub
oczekują na poboczu. Widzimy więcej, czujemy się
pewniej.

/ AKTUALNOŚCI /

W 2017 roku oznakowano i oświetlono przejścia w ulicy
Mirkowskiej, Bielawskiej, Chylickiej, Długiej, Wareckiej,
fot. Andrzej Piętka

W ubiegłym roku na terenie powiatu piaseczyńskiego odnotowano spadek liczby wypadków
drogowych. Zmniejszyła się liczba osób rannych,
ale niestety większa była liczba ofiar śmiertelnych, głównie na skutek nadmiernej prędkości
czy wtargnięcia pieszych. Pamiętajmy, aby poruszając się pieszo po zmroku, być wyposażonym
w elementy odblaskowe, ułatwiające spostrzeżenie nas przez kierowców. Codzienne patrole i kontrole policjantów ze służby drogowej, na pewno
wzmacniają nasze bezpieczeństwo. Piaseczyńska
„drogówka” zajmuje trzecie miejsce wśród mazowieckich komend powiatowych pod względem
liczby przeprowadzonych kontroli pojazdów,
a pierwsze pod względem liczby skontrolowanych pieszych uczestników ruchu drogowego.

Na co dzień i od święta strzegą
mieszkańców
Pomimo ciągłych braków kadrowych (4 wakaty
przy 29 możliwych etatach), policjanci z konstancińskiego komisariatu przeprowadzili w roku
2017 aż 3 580 interwencji, wobec 3 189 interwencji w roku 2016. Średni czas reakcji na zgłoszenie
„pilne” (występuje np. bezpośrednie narażenie
na utratę życia lub zdrowia), wynosił 8 min 41 s.
Średni czas pozostałych reakcji na terenie miejskim wynosił 11 min 58 s, a na terenie sołectw 14
min 3 s. Przekrój przeprowadzanych interwencji
był bardzo zróżnicowany: od konfliktów rodzinnych, podziałów majątków, bezpańskich psów,
przemieszczających się dzików, do tych ściśle
o charakterze przestępczym. Istotna jest także
ilość podejmowanych interwencji własnych, których w 2016 r. było 75, natomiast w 2017 r. 135
- prawie dwukrotnie więcej policjanci z własnej
inicjatywy reagowali na wykroczenia czy akty
łamania prawa.
W ubiegłym roku nadal występowały w naszej
gminie zdarzenia dotyczące przemocy domowej.

Konstancińscy policjanci sporządzili 40 Niebieskich
Kart, a wobec 28 osób zastosowano zatrzymanie,
z jednoczesnym zastosowaniem dozoru i zakazu
zbliżania się do osób, wobec których stosowano
przemoc. Nie pozostają też bezkarnymi sprawcy
przestępstw. W ubiegłym roku wykrywalność
wszystkich przestępstw wzrosła o 15% i wynosi
ok. 63%. W szczególnie trudnych do wykrycia przestępstwach typu kradzież mienia wykrywalność
wzrosła o 16% i wynosi 34%. Sprawców kradzieży
z włamaniem wykryto i zatrzymano w 29% przypadków (wzrost o 15%). Wzmocnieniu ochrony
i bezpieczeństwa mieszkańców służy Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, umożliwiająca
zgłaszanie potencjalnie niebezpiecznych miejsc i zagrożeń. Wszystkie, zgłoszone przez mieszkańców
Konstancina-Jeziorny miejsca zostały sprawdzone
przez policjantów, potwierdzając zasadność aż 66%
zgłoszeń.

Efektywna konstancińska Straż Miejska
Także i Straż Miejska cierpi na braki pełnej obsady, wymaganej dla realizacji wszystkich zadań
ochrony i bezpieczeństwa tej wielkości gminy.
Pomimo tego, aktywność i efekty pracy funkcjonariuszy są coraz lepiej oceniane przez mieszkańców. Poniżej przedstawiamy zestawienie
zgłoszeń kierowanych do straży miejskiej w ubiegłym roku.
Rok

2016

2017

Zgłoszenia obywateli

2 875

2 968

Zgłoszenia własne strażników

1 824

2 455

Zgłoszenia operatorów monitoringu

2 149

2 683

Zgłoszenia razem

6 848

8 106

Na wysoką skuteczność działań Straży Miejskiej
oraz pozytywny odbiór społeczny, duży wpływ
ma współpraca i wsparcie udzielane przez policję, zarówno na poziomie konstancińskiego komisariatu, jak i Komendy Powiatowej w Piasecznie.
Wspólne patrole strażników i policjantów, zabezpieczenia imprez, oraz prewencja, to część działań wzmacniających poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców. Dzięki akcjom profilaktycznym
oraz działalności edukacyjnej, realizowanej przez
Straż Miejską we współpracy z Policją oraz Urzędem Miasta i Gminy, rośnie świadomość niebezpieczeństw i zagrożeń, także wśród najmłodszych
mieszkańców. Okresowe akcje „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczna droga do
szkoły”, cykliczne spotkania w szkołach i przedszkolach poświęcone ekologii, bezpieczeństwu
na drodze czy w domu, w kontaktach ze zwierzętami, to tylko niektóre inicjatywy realizowane
przez strażników miejskich. Efektem tych działań jest znikomy poziom demoralizacji i patologii
wśród dzieci i młodzieży konstancińskich szkół.
Systematyczna praca u podstaw odnosi skutek.
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Fundusz sołecki w 2018 roku
Ponad 600 tys. złotych w ramach tzw. funduszu sołeckiego
trafi w tym roku do poszczególnych sołectw gminy Konstancin-Jeziorna. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim
na organizację imprez kulturalno-sportowych, doposażenie
budynków, placów rekreacyjnych oraz nakładek asfaltowych.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę zadań realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na wydziały realizujące ze
strony UMiG Konstancin-Jeziorna.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Sołectwo Bielawa

PLN

Naprawa i utwardzenie kruszywem 20 000
ul. Olszynki (100 m drogi)
Wykonanie oświetlenia ul. Ściennej 10 000
Zakup pralko-suszarki dla OSP
3 300
Bielawa
Zakup piły spalinowej Stihl MS 661 5 200
C-M dla OSP Bielawa
Zakup usług do organizacji imprez
6 000
kulturalno-oświatowych
Zakup wyposażenia do świetlicy
7 011
wiejskiej
Zakup materiałów do organizacji
4 000
imprez kulturalno-oświatowych
RAZEM
55 511

Sołectwo Borowina

PLN

Organizacja imprez kulturalnych
19 000
Zakup materiałów do organizacji
500
spotkań kulturalnych
Udział mieszkańców Borowiny
w spektaklu teatralnym
1 500
w KDK Hugonówka
Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego 316
RAZEM
21 316

Sołectwo Cieciszew
Zakup usług do organizacji zajęć
i imprez kulturalnych, sportoworekreacyjnych, edukacyjnych
Zakup materiałów do organizacji
zajęć i imprez kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych
Zakup przenośnej wieży nagłośnieniowej do świetlicy wiejskiej
Organizacja zajęć edukacyjnych
"Brydż nie tylko dla seniora"
Materiały do sprzątania świetlicy
Księga pamiątkowa sołectwa - prowadzenie wpisów oraz uzupełnienie
informacji o historii sołectwa
Zakup gabloty na stroje ludowe
oraz gabloty na księgę pamiątkową
sołectwa
RAZEM

Sołectwo Ciszyca

18 707

Sołectwo Czarnów

PLN

5 000
2 100

Organizacja imprez kulturalnych
5 294
- zakup usług
Zakup usług do organizacji imprezy
kulturalnej na okoliczność obchodów 30 000
160-lecia Czarnowa
Zakup materiałów do organizacji
imprezy kulturalnej na okoliczność 14 000
obchodów 160-lecia Czarnowa
RAZEM
49 294
PLN
Sołectwo Czernidła
Zakup monitoringu na parking przed 5 000
budynkiem w Czernidłach
Udział mieszkańców w spektaklach
teatralnych w KDK Hugonówka

3 000

Zakup materiałów do organizacji
imprezy kulturalno-oświatowej

5 874

PLN

Zakup usług do organizacji imprezy 5 000
kulturalno-oświatowej
RAZEM
18 874

13 946

Sołectwo Dębówka

2 000
1 600
2 000
500
2 000

Remont poszycia dachu świetlicy
wiejskiej
Zakup zabudowy kuchni do świetlicy
wiejskiej na wymiar
Zakup wyposażenia kuchni
(lodówko-zamrażarki i zmywarki)
do świetlicy
Zakup lamp do świetlicy
Organizacja imprezy kulturalnej
RAZEM

Sołectwo Gassy
3 600
25 646
PLN

Zakup tablicy informacyjnej
i drobnych elementów architektury 1 607
Projekt i zakup sprzętów
sportowych, doposażenie placu
10 000
zabaw w plenerową siłownię
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Organizacja imprez kulturalnych,
edukacyjnych, rekreacyjnosportowych - zakup usług
Organizacja imprez kulturalnych,
edukacyjnych, rekreacyjno sportowych - zakup materiałów
RAZEM

Zakup ławek i stołów na plac
rekreacyjny
RAZEM

PLN

Projekt i wykonanie mebli do kuchni
oraz zakup sprzętu AGD do Domu
17 500
Ludowego
Zamówienie animatora zabaw i zespołu muzycznego na uroczystości 5 000
„Imieniny wsi”
Zakup nagród w konkursach,
dekoracje i inne artykuły niezbędne 1 000
do organizacji Biegu Papieskiego
Zakup usług do organizacji imprezy 1 500
kulturalno-oświatowej dla dzieci
Projekt i wydruk plakatów i ogłoszeń 500
Organizacja warsztatów kulinarnych 4 000
Zakup krzeseł i stołów do Domu
4 528
Ludowego w Habdzinie
RAZEM
34 028

Sołectwo Kawęczyn

PLN

Zagospodarowanie działek gminnych
o numerach ewidencyjnych 76 i 77
w Kawęczynie według projektu
33 029
wykonanego dla wyżej wymienionych
działek - zadanie wspólne
Kawęczyna i Turowic
RAZEM

33 029

Sołectwo Kawęczynek

PLN

9 000

Zakup desek i innych materiałów do 2 000
naprawy estrady
Zakup namiotu do świetlicy
1 600
Usługi prowadzenia zajęć
2 500
z decoupage

3 500

Zakup usług do organizacji imprez
kulturalnych

3 000

Zakup materiałów do organizacji
imprez kulturalnych

4 000

Zadaszenie wejścia do świetlicy
wiejskiej

4 000

Zakup środków czystości do
świetlicy wiejskiej
Udział mieszkańców Kawęczynka
w spektaklu teatralnym
w KDK Hugonówka
RAZEM

250

PLN
5 000

500
2 316
20 316
PLN

Organizacja warsztatów kulinarnych 5 000
Zakup materiałów do organizacji
5 927
imprez kulturalno-oświatowych
Zakup usług do organizacji
imprez kulturalno-oświatowych

Sołectwo Habdzin

1 000
10 000
21 927

2 134
19 484

Sołectwo Kępa Oborska PLN
Kontynuowanie budowy oświetlenia 13 933
RAZEM
13 933
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Sołectwo Kępa Okrzewska PLN
Organizacja imprez
kulturalno-oświatowo-sportowych
- zakup usług
Organizacja imprez
kulturalno-oświatowo-sportowych
- zakup materiałów
Doposażenie istniejącego placu
zabaw w trampolinę, piaskownicę
i równoważnię
Organizacja spektakli teatralnych
w KDK Hugonówka dla mieszkańców
sołectwa Kępa Okrzewska
RAZEM

Sołectwo Kierszek

3 500
1 500
6 000
7 985
18 985
PLN

Wyznaczenie i oznakowanie 25-metrowej strefy ochronnej rezerwatu
przyrody (Las Kabacki) zgodnie
5 039
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na drogach
gminnych
Organizacja spektakli teatralnych
w KDK Hugonówka dla mieszkańców 16 000
sołectwa Kępa Okrzewska
RAZEM
21 039

Sołectwo Łęg

PLN

Zakup i montaż sprzętu fitness na
9 500
placu przy świetlicy wiejskiej
Dofinansowanie do projektu
nakładki asfaltowej na drodze
5 000
gminnej do posesji Łęg 11
Doposażenie świetlicy wiejskiej
3 000
w niezbędny sprzęt
Zakup materiałów na organizację
imprez kulturalno-oświatowych dla 1 500
mieszkańców sołectwa
Zakup usług na organizację imprez
kulturalno-oświatowych dla
2 000
mieszkańców sołectwa
Zakup i montaż monitoringu okolic 3 203
świetlicy wiejskiej w Łęgu
RAZEM
24 203

Sołectwo Obory
Organizacja zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych, np. Dzień Dziecka,
Pożegnanie lata, piknik rodzinny
- zakup usług
Organizacja zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych, np. Dzień Dziecka,
Pożegnanie lata, piknik rodzinny
- zakup materiałów
Zakup tablicy ogłoszeniowej
Zajęcia ruchowe i prozdrowotne, organizowane w Gminnym Przedszkolu
nr 5, np. zdrowy kręgosłup, zumba
Zajęcia dodatkowe dla dzieci
i młodzieży organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5, np. robotyka,
plastyka, zajęcia plastyczne
- zakup materiałów

PLN
9 900

2 864
1 000
13 800

1 000

Zajęcia dodatkowe dla dzieci
i młodzieży organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5, np. robotyka, 8 850
plastyka, zajęcia plastyczne
- zakup usług
RAZEM
37 414

Sołectwo Obórki
Wykonanie remontu drogi gminnej
nr 137 wraz z budową progu
RAZEM

Sołectwo Okrzeszyn
Zakup tabliczek MSI
– uzupełnienie oznakowania
Zakup kamery do monitoringu placu
zabaw
Zakup materiałów do nasadzeń
na placu zabaw
Udział w spektaklach teatralnych
w Hugonówce
Wykonanie projektu
zagospodarowania, zakup urządzeń
na plac zabaw
Zakup materiałów do organizacji
imprez kulturalnooświatowych
Zakup usług do organizacji imprez
kulturalnooświatowych
RAZEM

Sołectwo Opacz

PLN
16 154
16 154
PLN
460
1 500
1 412
4 500
8 000
1 000
4 500
21 373
PLN

Zakup dwóch bramek z siatkami do 5 000
piłki nożnej
Zakup wyposażenia dla Straży
21 000
Pożarnej w Opaczy
Warsztaty kulinarne i artystyczne
dla mieszkańców Opaczy w różnym 6 585
przedziale wiekowym
RAZEM
32 585
PLN
Sołectwo Parcela
Budowa oświetlenia drogowego
15 000
Zakup i montaż doposażenia placu
4 500
zabaw
Druk materiałów informacyjnych
500
dotyczących sołectwa
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych i sportowych
1 000
- zakup usług
Organizacja imprez kulturalnooświatowych i sportowych
1 500
- zakup materiałów
Zakup materiałów do pielęgnacji roślin 1 473
i urządzeń na placu sołeckim
Prace porządkowo-ogrodnicze na
2 000
placu sołeckim
Doposażenie domku i placu
5 500
sołeckiego
Usługi do doposażenia domku i placu 500
sołeckiego
Administracja strony internetowej
sołectwa www.parcela-konstancin.pl 2 000
RAZEM
33 973

Sołectwo Piaski
Organizacja imprezy kulturalnooświatowej z okazji Dnia Dziecka
Remont wewnętrzny w istniejącej
świetlicy wiejskiej
RAZEM

PLN
1 500
15 930
17 430

Sołectwo Słomczyn

PLN

Wymiana drzwi wejściowych w Domu 10 000
Ludowym
Zakup wyposażenia Domu Ludowego
(np. sprzęt sportowy, wzmacniacz,
3 973
ekran itp.)
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 10 000
na placu zabaw
Organizacja imprez kulturalnoedukacyjnych, sportowo10 000
rekreacyjnych - zakup usług
RAZEM
33 973
PLN
Sołectwo Turowice
Zakup materiałów do nasadzeń
i pielęgnacji (rośliny, nawozy, ziemia
i urządzenia do pielęgnacji)
Organizacja imprez kulturalnych
dla mieszkańców sołectwa
- zakup usług
Organizacja imprez kulturalnych dla
mieszkańców sołectwa
- zakup materiałów
Organizacja spektakli teatralnych
dla mieszkańców
Zakup usługi szkolenia w zakresie
uprawiania nordic-walking
Organizacja kursu komputerowego
dla seniorów
Zagospodarowanie działek gminnych
o nr ew. 76 i 77 w miejscowości
Kawęczyn - zadanie wspólne
Kawęczyna i Turowic
RAZEM

800
3 500
6 046
4 000
600
3 200
7 000
25 146

LEGENDA
Biuro Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko ds.
przeciwpożarowych
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Spraw Lokalowych
Wydział Dróg Gminnych
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej
Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Przestrzennej
Wydział Inwestycji i Remontów
Straż Miejska
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
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12,1 mln

182 289 948 zł

54,6

to budżet gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 r.

TWÓJ PIT
POPRAWI BYT

2,9 mln

kultura

12,5 mln
budowa i utrzymanie
dróg gminnych

kultura fizyczna
i turystyka

mln

edukacja

27,1

5,5 mln

lokalny transport
mln zbiorowy

pomoc społeczna
i rodzinna
w tym: Program
„500+”

Największe
inwestycje w 2018 roku.
Oświata i sport:
• P
 rojekt i budowa gminnego przedszkola
„Leśna Chatka”

3 500 000 zł

• R
 ozbudowa i modernizacja SP nr 1
przy ul. Wojewódzkiej

4 000 000 zł

• N
 adbudowa nad częścią parteru
budynku SP Nr 5 przy ul. Szkolnej

1 000 000 zł

• P
 rzebudowa kotłowni i instalacji CO
w SP Nr 2

250 000 zł

• M
 odernizacja placu zabaw
w przedszkolu przy ul. Oborskiej

300 000 zł

• Modernizacja ścieżki zdrowia
• B
 udowa skweru rekreacyjno-sportowego
przy ul. Kołobrzeskiej

95 000 zł
100 000 zł

Drogi:

900 000 zł

• B
 udowa ciągu pieszo-jezdnego
wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego
do mostu na Jeziorce przy Starej Papierni

300 000 zł

Infrastruktura gminna:
• A
 daptacja z rozbudową budynku
przy ul. Piłsudskiego 42

4 000 000 zł

• Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne

1 500 000 zł

• Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie 1 000 000 zł
• B
 udowa kanalizacji sanitarnej
w ulicy Mirkowskiej

800 000 zł

• Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu
rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki 700 000 zł

Dotacja na sfinansowanie inwestycji
dla jednostek organizacyjnych gminy:

• B
 ieżące utrzymanie dróg
na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

3 500 000 zł

• B
 udowa systemu ścieżek rowerowych
na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

5 000 000 zł

• P
 rzebudowa dróg wraz z odwodnieniem
na terenie Skolimowa północno-zachodniego 800 000 zł
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• P
 rzebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony,
Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki

• D
 otacja celowa na wydatki inwestycyjne
ZGK

1 203 000 zł

• D
 otacja celowa na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK
(Muzeum Wycinanki Polskiej)

1 083 687 zł

/ OCHRONA ŚRODOWISKA /

Nowy system selekcji
odpadów
Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nas ujednolicone dla całego kraju
zasady segregacji odpadów komunalnych: szkło do zielonego
pojemnika/worka, papier do niebieskiego, metale i plastik do
żółtego, resztki kuchenne do brązowego a odpady zmieszane
do czarnego/szarego. W ich rezultacie, każdy budynek zamiast
dotychczasowych trzech pojemników na różne rodzaje
odpadów, powinien mieć pięć. Dzięki temu, więcej odpadów
ma podlegać recyklingowi.
Nowe zasady segregacji wynikają z Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z 2017. Poz. 19). Najlepszym sposobem segregowania

odpadów w gospodarstwach domowych, jest umieszczenie ich
w oddzielnych pojemnikach,
oznaczonych odpowiednim
kolorem.

Tak segregujmy odpady:

Należy wrzucać

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

aodkręcone i zgniecione plastikowe butelki
po napojach
anakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach
akcji dobroczynnych
aplastikowe opakowania po produktach
spożywczych
aopakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach)
aopakowania po środkach czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście
do zębów) itp.
aplastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
aaluminiowe puszki po napojach i sokach
apuszki po konserwach
afolię aluminiową
ametale kolorowe
akapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać

abutelek i pojemników z zawartością
aplastikowych zabawek
aopakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych
aopakowań po olejach silnikowych
aczęści samochodowych
azużytych baterii i akumulatorów
apuszek i pojemników po farbach i lakierach
azużytego sprzętu elektronicznego i AGD
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Należy wrzucać

PAPIER

Nie należy wrzucać

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

Należy wrzucać

SZKŁO

aButelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)
aSzklane opakowania po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)
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aręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych
apapieru lakierowanego i powleczonego folią
apapieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
akartonów po mleku i napojach
apapierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych
atapet
apieluch jednorazowych i innych materiałów
higienicznych
azatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych
aubrań

Nie należy wrzucać

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

Należy wrzucać
1. odpady BIO kuchenne:
odbierane od 1 stycznia do 31 grudnia w workach
z napisem BIO
aresztki żywności
aobierki i skórki z owoców i warzyw
aprzeterminowane owoce i warzywa
askorupki jaj
a
niewykorzystane wyroby piekarskie (np. suchy
chleb)
a
fusy po kawie i herbacie ewentualnie papierowe
filtry z kawą

Nie należy wrzucać

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

2. odpady BIO zielone:
odbierane od 1 kwietnia do 30 listopada
w workach brązowych z napisem BIO
atrawa, liście
arozdrobnione gałęzie
apozostałości roślinne
achwasty, kora, kwiaty

Należy wrzucać

ODPADY ZMIESZANE

azużyte środki higieny osobistej (jak wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne)
a
popiół z węgla i koksu (popiół z drewna wrzucamy
do pojemnika na odpady biodegradowalne)
aodchody zwierząt domowych
aodpadki mięsa i ryb, resztki wędlin i kości

Nie należy wrzucać

aodpadów budowlanych,
aodzieży i tekstyliów,
a
zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
azużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
azużytych baterii i akumulatorów,
ażarówek, świetlówek,
aleków i chemikaliów.

Odpady nie uwzględnione w wykazie w szczególności zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popioły
z palenisk domowych, styropian, szkło okienne, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, odpady remontowo – budowlane stanowiące odpady komunalne, inne odpady komunalne
w szczególności: chemikalia i opakowania po nich, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe itp. możemy przekazać do GPSZOKu.
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Znów zagrali
z sercem
14 stycznia w Konstancinie-Jeziornie, tak jak i w całej
Polsce, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała
na rzecz wyrównywania szans w leczeniu noworodków.
Podczas koncertów, sportowych atrakcji i kwest na
ulicach, 68 wolontariuszy zebrało pokaźną kwotę
55 728,15 zł. Za każde czerwone serduszko dziękujemy.
W różnych stylach i barwach zagrali i zaśpiewali m.in. Sound of
Touch, Hexa, Coast Revolution,
Skrzydlate Małpy, Antonina
Hairulin, Magia Perswazji oraz
Adson. Muzyczny kalejdoskop
uzupełniły koncerty solistów ze
szkoły No Bell oraz Konstancińskiego Chóru Kameralnego.
Równe szanse w leczeniu
noworodków
Pieniądze zbierano podczas
kwest na ulicach i aukcji w KDK.
Okolicznościowy chleb wypieczony przez Piekarnię Leszka Jaskulskiego osiągnął kwotę 850 zł.
Pozostałe bochenki w kształcie

Wolontariusze WOŚP prezentują patchwork przed licytacją,
fot. KDK

serduszek zostały sprzedane za
100 i za 360 zł. Przekazany przez
Urząd zestaw - torba sportowa
i gadżety promocyjne wzbogacił
orkiestrową skarbonkę o 200 zł.
Aż 500 zł uzyskano za wyjątkowy patchwork przygotowany
przez Klub Kulturalny „Drabina”, działający przy OSP Skolimów. Pomagaliśmy także na
sportowo. W hali GOSiR dzieci
rozegrały turniej piłkarski. Liczyła się świetna zabawa. Dochód z turnieju wsparł Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Światełko nadziei do nieba
Finałem wyjątkowego dnia, był

Zimą dbamy o ptaki
Zimowe warunki pogodowe
dla ptaków oznaczają walkę
o przeżycie. Pomagajmy tym,
które zostają u nas na zimowe
miesiące, ale róbmy to właściwie.
Urząd realizuje akcję dokarmiania ptaków zimujących na rzece
Jeziorce. Monitoring prognozowanej pogody oraz obserwacja
zachowania łabędzi i kaczek pozwala na rozpoczęcie dokarmiania w najbardziej pożądanym
momencie.
Dokarmiać nie szkodząc
Dokarmianie podczas silniejszych mrozów i opadów śniegu,
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to jeden ze sposobów zapobiegania wystąpieniu wielu chorób,
zwłaszcza ptasiej grypy. Celem
dokarmiania ptaków przez pracowników Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, jest
także zapobieganie karmieniu
ptaków chlebem i bułkami przez
mieszkańców. Pieczywo nie jest
bowiem pokarmem wskazanym
do spożywania przez ptaki. Po
namoknięciu szybko się psuje
i jest szkodliwe dla ich zdrowia – pieczywo przyjmowane
przez dłuższy czas prowadzi do
powstawania schorzeń układu
pokarmowego u ptaków. Pamiętajmy: ptaki to nie śmietniki

pokaz fajerwerków. Setki mieszkańców podziwiało rozbłyskujące tysiącami światełek niebo
nad Konstancinem-Jeziorną.
Za szczodrość i wielkie serca
mieszkańcom, wolontariuszom
Orkiestry oraz wszystkim zaangażowanym w organizację
akcji podziękował burmistrz
Kazimierz Jańczuk. Szkoda, że
taki dzień jest tylko raz w roku.
Piękny całodniowy finał zorganizował Konstanciński Sztab
WOŚP, przy wsparciu UMiG Konstancin-Jeziorna, Konstancińskiego Domu Kultury, Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
uczniów i kadry SP nr 2.
– nie możemy traktować ich jako
sposobu na utylizację domowych odpadków. Pleśń jest dla
nich trująca, podobnie jak dla
nas. Wskazanym do spożywania
przez ptaki pokarmem jest mieszanka ziaren pszenicy i kukurydzy. Taki właśnie pokarm został
zakupiony przez Urząd Miasta.
Zimowe problemy ptaków
wodnych
Ptaki z rzędu blaszkodziobych
przystosowane są do spędzania zimy na wodzie. Kontrolują
swoją naturalną puchową izolację termiczną, rozprowadzając
dziobem wydzieliny z gruczołu
kuprowego, poprawiające stopień natłuszczenia piór. Gdy jednak wychodzą z wody, narażają
się na wychłodzenie. Dlatego
na fragmentach brzegu skutego
lodem wykładana jest ściółka,
ułatwiająca łabędziom i kaczkom wychodzenie z wody do
przygotowanych karmników
z pokarmem.

/ WYDARZENIA /

Kalendarium wydarzeń 2018
Tradycyjne Imieniny Konstancji
odbędą się 18 lutego . Zapraszamy
na spotkania i koncerty poświęcone Konstancinowi i solenizantce, której to zawdzięczamy
początek i nazwę naszego miasta.
Ciekawe, nie tylko dla przyszłych
strażaków, będą eliminacje do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, zaplanowane na luty
w Szkole Podstawowej nr 3. Dzieci
i młodzież zainteresowanych teatrem oraz przyszłych mistrzów
sceny dramatycznej, zapraszamy
na XV Festiwal Małych Form Teatralnych, 17–18 marca na scenie
Hugonówki.
Wiosenny sport i rekreacja
oraz kulturalny wypoczynek
Puchar Polski w Badmintona (7
kwietnia), Rajd Rowerowy (27
maja), Rajd Papieski (maj), Puchar
Polski Nordic Walking (maj), Sportowy Dzień Dziecka (3 czerwca),
Gala Sportu Szkolnego (15
czerwca) i Konstanciński Festiwal
Biegowy im. Piotra Nurowskiego
(24 czerwca) – to najważniejsze wiosenne imprezy sportowe
i rekreacyjne w gminie Konstancin-Jeziorna. Dzieci z pewnością
ucieszy Olimpiada Przedszkolaka
(27 kwietnia), Dzień Dziecka (3
czerwca) i Gala Sportu Szkolnego
(15 czerwca). Młodzież szkolna
będzie mogła uczestniczyć w Pikniku Naukowym podczas Dnia
Ziemi (20 kwietnia), popisać się
wiedzą w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej
(maj) lub uczestniczyć w imprezach Tygodnia Europejskiego
(czerwiec). Nie tylko dorosłych
zapraszamy na obchody Dnia
Strażaka (13 maja), do Gassów na
Flis Festiwal (12 – 13 maja), Festyn
Rodzinny Trzeźwo, Zdrowo, na
Sportowo (26 maja) i tradycyjne
Dni Konstancina (9 – 10 czerwca).
A od 27 maja Letni Sezon Artystyczny i koncerty, kino plenerowe i potańcówki.

Ciekawie zapowiadają się konstancińskie festiwale muzyczne:
Hip Hop Konstancin (8 lipca) oraz
Jazz Zdrój (14 – 15 lipca). W sierpniu to, na co niektórzy czekają
przez okrągły rok, czyli Festiwal
3 2 1 Impro (25 – 26). Będzie można
także wypoczywać na sportowo
korzystając z imprez Lata w Mieście (30 lipca – 17 sierpnia).
Jesienne atrakcje
Podziękowanie za udane plony
czyli Dożynki Gminne odbędą się 2
września. Tydzień później kolejny
festiwal Otwarte Ogrody pokaże
najpiękniejsze konstancińskie rezydencje i pasje mieszkańców (8
– 9 września). We wrześniu także
dwie imprezy sportowe, od wielu
lat odbywające się na leśnych trasach: V Bieg im. Hopfera (22) oraz
Poland Bike Marathon (23). Mali
modelarze powalczą o puchary
na Konkursie Latawców (6 października), a wszyscy pobiegną
ku pamięci Jana Pawła II w Biegu
Papieskim (14 października). Sylwetkę i dokonania pierwszego

sołtysa Konstancina przypomni
Dzień Wacława Gąsiorowskiego
(26 października). 100. rocznicę
odzyskania niepodległości
uczcimy podczas Biegu i Pikniku
Niepodległości (11 Listopada).
W listopadzie także ogólnopolski
konkurs wiedzy o innym wielkim
mieszkańcu Konstancina – Stefanie Żeromskim (20).

W grudniu sportowo
i świątecznie
Miłośnicy sportów zimowych,
sezon rozpoczną 9 grudnia na
otwarciu lodowiska w Parku
Zdrojowym. Aby wziąć udział
w konkursie szopek bożonarodzeniowych, trzeba przygotowywać swoją pracę dużo wcześniej.
16 grudnia wszyscy spotykamy się
na tradycyjnym, pełnym różnorodnych atrakcji i niespodzianek
Jarmarku Świątecznym w Parku
Zdrojowym.
Zapowiada się rok w kalejdoskopie kulturalnych, sportowych i świątecznych atrakcji.

Kulturalna kanikuła
W lipcu i sierpniu trwać będzie sezon imprez kulturalnych.
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/ EDUKACJA /

Szkoła wielu możliwości
Nauka w Zespole Szkół im.
Wł. St. Reymonta
w Konstancinie-Jeziornie
pozwala zdobyć wiedzę
i umiejętności pożądane
przez pracodawców. W tym
roku szkolnym, ponad 300
uczniów kształci się w liceum
ogólnokształcącym
oraz zdobywa atrakcyjny
zawód w technikum.
Liceum na dzisiejsze czasy
W klasach o profilu Rehabilitacja, oprócz podstaw programowych obowiązuje nauka
anatomii, fizjologii człowieka
oraz elementów rehabilitacji.
Kreacja wizerunku to profil
nauczania, który umożliwia
opanowanie umiejętności wystąpień publicznych, prezentacji a także sztuki wizażu
i stylizacji. Absolwenci profilu
humanistycznego z elementami prawa uzyskują praktyczną wiedzę z tego zakresu.
Te innowacyjne kierunki wykorzystują autorskie programy
przedmiotów dodatkowych,
przygotowane w Zespole Szkół
im. Wł. St. Reymonta.
Uczniowie klas licealnych
o profilu rehabilitacyjnym biorą
udział w projekcie „Opiekun
osoby starszej”, realizowanym
w Domu Aktora w Skolimowie oraz Domu Seniora PAN
w Konst ancinie-Jeziornie.
Współpraca z Uzdrowiskiem
Konstancin-Zdrój, umożliwia
uczniom praktyczne poznanie
zawodu rehabilitanta. Uczniowie profilu humanistycznego
z elementami prawa, uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego,
a kreacji wizerunku poznają arkana przyszłego zawodu dzięki
współpracy z Art Studio.
Współczesny logistyk
absolwentem technikum
W technikum Zespołu Szkół im.
Wł. St. Reymonta kształcą się
22

W pracowni wizażu i stylizacji uczniowie doskonalą również umiejętności
wystąpień publicznych , fot. archiwum szkoły

przyszli logistycy i spedytorzy,
specjaliści od planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego
ekonomicznie przepływu surowców, materiałów czy wyrobów. To kierunek, którego
absolwenci mają dziś dobre perspektywy znalezienia ciekawej,
a co więcej dobrze płatnej pracy.
Poszerzeniu ich wiedzy i umiejętności służy współpraca patronacka z Wojskową Akademią
Techniczną. Uczniowie technikum biorą udział w projektach
unijnych „Atrakcyjni na rynku
pracy” oraz „EKO-LOG”.

Nie samą nauką żyje uczeń
Kadra nauczycielska dba, aby
uczniowie rozwijali zainteresowania i zdolności. Działa
szkolne koło teatralne. Trenujący piłkę nożną uczniowie zajęli I miejsce w Licealiadzie na
szczeblach gminnym, powiatowym oraz międzypowiatowym. Prężnie działają zespoły
koszykarskie: drużyna chłopców zajęła I miejsce na szczeblu gminnym, a dziewcząt
uplasowała się na miejscu III.
Szkoła jest dobrze zlokalizowana, a ubiegłoroczna zmiana
tras autobusów komunikacji
miejskiej poprawiła uczniom
możliwość dogodnego dojazdu. Uczniowie i osoby

przebywające na terenie Zespołu Szkół mają zapewnione
poczucie bezpieczeńst wa,
m.in. dzięki systemowi monitoringu oraz współpracy
z policją.
Dyrekcja i kadra nauczycielska zapraszają do uczestnictwa
w Dniu Otwartym, który odbędzie się na początku kwietnia. Warto przyjść i poznać
konstancińską szkołę wielu
możliwości.
Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława
Reymonta,
ul. Mirkowska 39, 05-520
Konstancin-Jeziorna
www.zskj.pl
email: sekretariat@zskj.pl
tel.: 22 756 42 81, 22 756 42 68
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Najlepsza szkoła na świecie
Konstancińska Szkoła No Bell
wygrała międzynarodowy,
elitarny projekt Edumission,
i zajęła I miejsce spośród
20 szkół z różnych zakątków
świata. W końcu stycznia
No Bell prezentowała
swój autorski model edukacji
na targach Bett Show 2018
w Londynie, jednej
z najważniejszych imprez
edukacyjnych na świecie.
Edumission to międzynarodowy
projekt, który powstał z myślą
o stworzeniu sieci innowacyjnych szkół, mogących wymieniać się doświadczeniami,
pomysłami i ideami edukacyjnymi. Spośród setek zgłoszonych z całego świata szkół, do
projektu zaproszono jedynie
20 szkół, w tym No Bell z Konstancina-Jeziorny. Zaproszone
szkoły otrzymały nie lada wyzwanie: w minimum 4 filmach
opowiedzieć o realizowanych
przez siebie innowacjach, wizji
edukacji, sposobach nauczania. Zadaniem było stworzenie
kursu, który stanowi inspirację
dla kolejnych szkół, dyrektorów
i nauczycieli.
Jak się oddaje władzę
w szkole, a dzieci zyskują
wiedzę i umiejętności
Propozycja No Bell przedstawiona w konkursie oddaje ducha współpracy opartego na
szacunku i wzajemnej inspiracji panującej w konstancińskiej
szkole. Ten klimat nie byłby

jednak możliwy w szkole rządzonej przez despotycznego dyrektora i nauczycieli przekonanych,
iż to oni dzierżą wszelką władzę: nad lekcjami, nad nauką, nad uczniami. Dlatego
właśnie No Bell opowiada,
jak się ODDAJE WŁADZĘ
i dlaczego warto to zrobić.
W prezentacji konkursowej pokazano, że szkoła
to nie miejsce,
w którym się
naucza dzieci,
a le
gd z ie
się z nimi
wspó ł pracuje. Nauczyciel nie
jest przekaźnikiem wiedzy,
ale człow iekiem, którego
uczeń może obdarzyć zaufaniem, przyjaźnią,
szacunkiem. Brak
p o d r ę c z n i ków,
ocen, sztywnego
planu lekcji to tylko
pochodne określonej wizji tego,
czym powinna być edukacja –
jedną wielką, niekończącą się
przygodą.

Zwycięska wizja edukacyjna
Oddawanie, oddalanie władzy
od nas dorosłych i przekazywanie jej w ręce dzieci to trudna
decyzja, wymagająca ogromnej
odwagi. Jej pozytywne skutki to
otwarte i kreatywne dzieci, z radością biorące udział w szkolnych zajęciach.
Wizja szkoły i edukacji
wg No Bell przekonała
zespół sędziowski
Edumissio n oraz
znaczną
część z prawie 3-tysięcznej
publiczności, która
wzięła udział
w otwartym
głosowaniu. To,
za co konstancińska szkoła została
nagrodzona, zostało
zaprezentowane
przez No Bell na targach Bett Show 2018
w Londynie, jednej
z najważniejszych
imprez edukacyjnych
na świecie.
Gratulujemy sukcesu!
Zwycięską prezentację No Bell
można obejrzeć na:
www.edumission.world
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Orientalne spotkania
Czy możliwe jest wzajemne zrozumienie i przebywanie dwa
tygodnie pod jednym dachem nastolatków, których dzielą
tysiące kilometrów, odmienne tradycje i dziedzictwo
kulturowe? O tym mogli przekonać się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 1, którzy w październiku ub. roku spędzili
kilkanaście dni w indyjskim mieście Gurgaon.
Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury,
zapobieganie uprzedzeniom
oraz doskonalenie posługiwania się językiem angielskim, to
cele rozpoczętego w ub. roku
projektu współpracy Szkoły
Podstawowej nr 1 z prywatną
szkołą Ridge Valley School (RVS)
w Gurgaon koło New Delhi w Indiach. Współpraca rozpoczęła
się od październikowej wizyty
w indyjskiej szkole 10 uczniów
gimnazjum, pod opieką dyrektor
Pauliny Karczmarczyk oraz anglistek Ilony Talarskiej-Koplińskiej i Grażyny Kogut.

Gościnne Gurgaon
Indyjscy uczniowie znali już
swoich polskich rówieśników,
gdyż wiele miesięcy wcześniej
nawiązano kontakty i wymianę
wspólnych zainteresowań.
Pierwsze spotkanie w szkole
w Gurgaon nie było więc początkiem znajomości, ale spotkaniem
z przyjaciółmi. W czasie pobytu
w Indiach nasza młodzież była
goszczona przez rodziny uczniów
RVS: nocowała w ich domach,
uczestniczyła we wspólnych
posiłkach, świętach, uroczystościach i zakupach. Uczniowie
Jedynki przez ten czas stali się
członkami indyjskich rodzin,
które robiły wszystko, by ich
goście czuli się jak w domu.
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Duże wrażenie na uczestnikach wyprawy zrobił poziom
nauczania w indyjskiej szkole.
Polscy uczniowie brali udział
w wybranych zajęciach lekcyjnych w RVS, w tym m.in.: język
angielski, sztuka, muzyka (gra na
instrumentach, śpiew), gotowanie indyjskich potraw. Ważnym
elementem wizyty Jedynki były
prezentacje multimedialne o Polsce. Konstancińscy uczniowie
brali udział w przygotowaniach
do Annual School Day, ucząc się
tradycyjnego hinduskiego tańca
i stali się częścią barwnego widowiska słowno-muzyczno-tanecznego, zaprezentowanego
w dniu Święta Szkoły. Wszyscy
byli bardzo dumni, gdy w indyjskich strojach specjalnie dla nich
uszytych, odpowiednio ucharakteryzowani, przepięknie tańczyli
razem ze swoimi indyjskimi
kolegami.

Egzotyczne Indie
Największą atrakcją pobytu
była możliwość uczestnictwa
w Diwali, czyli Święcie Świateł,
najważniejszym wydarzeniu
w indyjskim kalendarzu. Goście
brali udział w dekorowaniu domów, zapalaniu lampek oliwnych, rozwieszaniu lampionów
i układaniu rangoli - świątecznych dekoracji z kwiatów, ziaren
zbóż, piasku. Na koniec wszyscy
wspólnie podziwiali pokazy
fajerwerków.
Ważnym punktem programu
była zobaczenie jednego z cudów
świata, czyli pałacu Taj Mahal,
oraz Jaipur - zabytkowej stolicy Rajastanu, zwanej również
Różowym Miastem. Z kolei
w wiosce etnicznej Choki Dhani
wrażeń dostarczyła przejażdżka
na słoniu i popisy akrobatów.
W New Delhi młodzież podziwiała zabytkowy Kutb Minar
(minaret w Delhi) oraz muzeum
Mahatmy Gandhiego.
Udział konst ancińsk ich
uczniów w tym międzynarodowym projekcie, to bezcenna
lekcja tolerancji i otwartości
na inną kulturę oraz działanie na rzecz wzajemnego zrozumienia i przezwyciężania
uprzedzeń. W porozumieniu
z Ridge Valley School, dyrekcja
SP nr 1 planuje kontynuować
współpracę w kolejnych latach, przygotowując następne
grupy uczniów do wymiany.
A już w maju tego roku czeka
nas rewizyta indyjskiej młodzieży. Ciekawe, czy spodoba
im się Konstancin-Jeziorna i co
powiedzą na bigos?

Polska młodzież w indyjskich
strojach specjalnie dla nich
uszytych.

/ AKTUALNOŚCI /

Zima w mieście
Tegoroczna zima nie należy do śnieżnych, ale dzieci które
spędzały ferie w mieście zaliczą je do atrakcyjnych.
Podsumujmy ich wrażenia.
Motywem wiodącym akcji, która
trwała przez dwa feryjne tygodnie w KDK były legendy i baśnie.
Wykorzystując różnorodne materiały uczestnicy zajęć zrobili makiety najsłynniejszych polskich
zamków. Wysłuchane legendy
stały się też inspiracją do wielu
innych prac plastycznych m.in.:
kolorowych bazyliszków, haftowanych parzenic, galerii portretów, królewskich i rycerskich
atrybutów. Były też inspiracją

zajęć tanecznych i zabaw: góralskich i dworskich tańców, skakania przez ogień i walk na miecze.
Wielu wrażeń dostarczyła też wycieczka do hali wspinaczkowej
oraz na wystawę Klocków Lego.
Półkolonie organizowane przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji cieszyły się równie dużym
zainteresowaniem. Na nudę nie
było czasu. W hali przy ul. Żeromskiego dzieci uczyły się podstawowych zasad gry w piłkę nożną

Z wizytą w Szwajcarii

We wrześniu ubiegłego roku grupa 40 uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 1 przebywała w szwajcarskim mieście Trogen.
Powód To udział w międzynarodowym projekcie
zorganizowanym przez Pestalozzi’s Children Foundation.
Celem było budowanie poczucia tożsamości, rozwiązywanie
konfliktów oraz zwalczanie dyskryminacji.
W anglojęzycznych zajęciach
trenerzy uczyli dzieci poznawać
ich mocne strony, wykorzystywać możliwości i pokonywać
ograniczenia. Uczniowie ćwiczyli pamięć, koncentrację,

i komunikowali się z równieśnikami z innych krajów. Wspólne
mieszkanie w dużych grupach
było doskonałą nauką tolerancji,
akceptacji i wzajemnych relacji.
Ważnym elementem zajęć

i ręczną oraz w koszykówkę. Były
też gry i zabawy przygotowane
przez opiekunów - konkurs na
najśmieszniejszy żart, najładniejszą piżamę, najlepszy układ
taneczny czy najczystszą szatnię. Gdy aura dopisywała, dzieci
szalały na miejskim lodowisku
w Parku Zdrojowym.
W szkołach podstawowych
Jedynce i Dwójce, w akcji „Zima
w Mieście” wzięło udział około
100 dzieci. Pod okiem doświadczonych wychowawców i instruktorów dzieci spędziły czas
twórczo i radośnie.
była praca w grupie. Modzież
jednoczyły stawiane przed nimi
zadania do zadania do wykonania. Wspólnie spędzali również
wolny czas na zabawach i grach
sportowych. Na koniec przygotowano audycję radiową w języku
angielskim, która podsumowała
pobyt i zajęcia w dziecięcej wiosce. Wraz z nauczycielami i trenerami, każda grupa nagrała
krótką audycję o tematyce związanej z zajęciami. Był także czas
na zwiedzanie pięknej Szwajcarii. Konstancińscy uczniowie
i nauczyciele zobaczyli Zurych,
Jezioro Bodeńskie, a ze szczytu
Góry Säntis widok na aż sześć
krajów. Dla wszystkich uczestników był to niezapomniany
pobyt, z którego oprócz umiejętności personalnych i międzykulturowych, przywieźli mnóstwo
wrażeń z pobytu w pięknej
Szwajcarii.
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Świat Seniora pomaga
opiekować się osobami
starszymi
Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny, którzy opiekują się osobami
starszymi pozostającymi w domu, oferuje Fundacja Świat Seniora. Każdy, kto zwróci się
z pytaniem do Fundacji dowie się, jakiego sprzętu używać przy określonym schorzeniu
czy dolegliwości seniora oraz jak ubiegać się o refundację wybranych urządzeń medycznych
lub rehabilitacyjnych.

Każdy, kto zajmuje się seniorem
chce, aby osoba pozostająca pod
jego opieką czuła się bezpiecznie i komfortowo. Aby mieć
pewność, iż wszystko, co robimy
jest właściwie, warto skorzystać
z bezpłatnych konsultacji oferowanych przez Fundację Świat
Seniora.

Doświadczenie i kwalifikacje
Fundację Świat Seniora tworzy
doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół opiekunów
i specjalistów, którzy profesjonalnie i w sposób kompleksowy
opiekują się seniorami pozostającymi we własnych domach
czy mieszkaniach. Wiedząc, jak
należy nieść pomoc i opiekę, specjaliści z Fundacji Świat Seniora,
pomogą nam w codziennej trosce
o osoby starsze. Pod nr telefonu
505 597 177 można zapisać się na
indywidualne konsultacje, podczas których uzyskamy wszelkie
pomocne informacje odnośnie
właściwej opieki nad seniorem.
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Senior potrzebuje właściwej
opieki
Nie zawsze jesteśmy w stanie
sami zadbać czy to o siebie, czy
o bliską nam osobę. Tu pomocna
może być elastyczna oferta
opieki godzinowej, pakietowej,
całodobowej bądź długoterminowej w miejscu zamieszkania,
oferowana przez Fundację Świat
Seniora. Kadra przygotowana
jest do wykonywania wszelkich
czynności przy każdego rodzaju
schorzeń występujących u starszych osób. Fundacja w ramach
oferowanych usług, gwarantuje
dostęp do lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, fizjoterapeutów i innych specjalistów.
Na życzenie seniora, zorganizuje wizytę domową fryzjera

lub kosmetyczki, a w razie
awarii domowego urządzenia
przyjedzie fachowiec i dokona
naprawy. Gdy stan zdrowia podopiecznego wymaga specjalnej
diety, specjaliści Fundacji Świat
Seniora zapewnią codzienny
jadłospis przygotowany przez
wykwalifikowanego dietetyka.
Aby móc codziennie i bez przeszkód funkcjonować ze sprzętem rehabilitacyjnym, często
należy dostosować dom czy
mieszkanie likwidując bariery
architektoniczne. Tu także możemy liczyć na pomoc i radę specjalistów ze Świata Seniora.

Fundacja Świat Seniora ma siedzibę przy ul. Warszawskiej 21a
w Konstancinie-Jeziornie.
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Zgłoś projekt i działaj!
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mają wiele ciekawych
pomysłów. Realizować je
pomaga samorząd. Jest to
możliwe dzięki inicjatywie
lokalnej. Trwa nowy nabór
wniosków.
W Kępie Okrzewskiej zagospodarowano działkę przy pętli autobusowej – teren został wysprzątany,
wykonano nowe nasadzenia krzewów, powstała też kamienna
ścieżka, a w Parceli wykonano
nawierzchnię trawiastą przeznaczoną do rekreacji oraz posadzono
krzewy ozdobne na placu sołeckim. To tylko niektóre przykłady
ubiegłorocznych przedsięwzięć
mieszkańców, które udało się
przeprowadzić wspólnie z konstancińskim samorządem w ramach inicjatywy lokalnej.

Działajmy razem
W tym roku gmina na realizację pomysłów mieszkańców zamierza przeznaczyć 50 tys. zł.
Właśnie trwa nabór projektów.
Zastanów się nad potrzebami
swojej społeczności lokalnej.
Może konieczny jest remont miejscowego placu zabaw lub zagospodarowanie terenu zielonego?
Zgłaszane przez mieszkańców przedsięwzięcia muszą się
wpisywać w przynajmniej jeden
z poniższych zakresów zadań
publicznych:
n 
budowa, rozbudowa lub remont
dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność
gminy Konstancin-Jeziorna,
a także budynków oraz obiektów małej architektury,
n 
działalność charytatywna,
n 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
n 
pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
n d
ziałalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

W ubiegłym roku w ramach inicjatywy
lokalnej mieszkańcy Parceli posadzili
krzewy ozdobne na placu sołeckim,
fot. Katarzyna Jacyna

n p
romocja oraz organizacja
wolontariatu,
n 
edukacja, oświata i wychowanie,
n 
działalność w sferze kultury
fizycznej i turystyki, ochrony
przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
n 
porządku i bezpieczeństwa
publicznego.

Przygotowanie
i złożenie wniosku
Mieszk ańc y
prz ygotowują wniosek sami lub
z pomocą lokalnej organizacji
pozarządowej. Można skorzystać
z formularza który znajduje się na
w w w.konst ancinjezior na.pl.
Pamiętaj o dołączeniu niezbędnych załączników, w tym m.in.:
pisemnego upoważnienia do reprezentowania grupy inicjatywnej podpisanego przez wszystkie
osoby zaangażowane w realizację
planowanego zadania publicznego.
Wnioski należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska
32, pokój nr 4 ), w terminie do
23 lutego, do godz. 14.00.

Weryfikacja i realizacja
Wnioski weryfikuje zespół powołany przez burmistrza gminy
Konstancin-Jeziorna. Jego członkowie dokonują ich oceny na
podstawie następujących kryteriów: n celowości realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb
społeczności lokalnej n wkładu
mieszkańców - nie musi on być
finansowy, może polegać na zaangażowaniu m.in. w pracę przy
realizacji inicjatywy lub na wkładzie rzeczowym n stopnia zaangażowania finansowego urzędu
w stosunku do całkowitej wartości zadania n liczby osób, którym służyć będzie zadanie.
Jeśli ocena wniosku będzie
pozytywna i zostanie zaakceptowana przez burmistrza gminy,
urząd zawiera z wnioskodawcami umowę. O realizacji zadań
decyduje: kolejność zgłoszeń,
liczba uzyskanych punktów oraz
możliwości finansowe gminy.
Pamiętaj! Urząd nie przekazuje na inicjatywę lokalną bezpośrednio pieniędzy – dotacji.
Mieszkańcy i urząd wspólnie angażują się w realizację projektu
zgodnie z podziałem zadań i zawartą umową. Po jego zakończeniu wnioskodawca zobowiązany
jest przygotować i złożyć w magistracie sprawozdanie z realizacji
inicjatywy.
MASZ PYTANIA?

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Komunikacji Społecznej
UMiG Konstancin-Jeziorna
(ul. Warszawska 23) telefon
22 201 19 73.

Zapraszamy również 15 lutego
o godz. 17.30 do sali posiedzeń
UMiG przy ul. Świetlicowej 1,
na indywidualne warsztaty
podczas, których będzie
można m.in. zweryfikować
poprawność przygotowanego
wniosku.
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Pieniądze na sport rozdzielone
Blisko czterysta tysięcy złotych trafi do klubów sportowych na realizację tegorocznych
projektów wspierających rozwój sportu w gminie Konstancin-Jeziorna. Dotacje zostaną m.in.
przeznaczone na szkolenia zawodników oraz organizację turniejów i zawodów.
W konkursie ofert organizowanym przez magistrat, projekty
złożyło 8 klubów sportowych
działających na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna. Spośród
15 projektów komisja powołana
przez burmistrza, wybrała do
realizacji 14. Wymogu formalnego nie spełniła oferta przygotowana przez Klub Sportowy
Akademia Piłkarska Diamonds
Academy z Warszawy.
Największa dotacja, w wysokości 95 tys. zł, została przyznana
Międzyszkolnemu
Uczniowsk iemu K lubow i
Sportowemu Kosa Konstancin
z przeznaczeniem na szkolenia,
Nazwa
klubu sportowego
IKS Konstancin

przyznano 15 tys. zł, na udział
w rozgrywkach ligowych
Warszawsko-Mazowieckiego
Związku Piłki Siatkowej rozdysponowano 13 tys. zł., na
przygotowanie zawodników
do udziału w rozgrywkach
ligowych przyznano 14 tys.
zł, a na szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach
– 17 tys. zł. Ponadto samorząd
wsparł także inne dyscypliny:
koszykówkę na wózkach, pływanie, karate kyokushin czy
jazdę szybką na wrotkach.

Nazwa projektu

Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach w roku 2018

Ogólny koszt Przyznana
projektu
kwota dota(w zł)
cji (w zł)
22 600
18 000

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie
oraz w zawodach pływackich rangi mistrzostw Polski w roku 2018

50 640

40 000

Szkolenie sportowe i uczestnictwo w zawodach w korfballu

13 880

12 000

Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży
z gm. Konstancin-Jeziorna oraz organizacja XVIII Ogólnopolskiego
Turnieju Korfballu

30 910

17 000

Udział zawodników UKS Zryw
we współzawodnictwie sportowym na łyżwach i wrotkach w roku 2018

33 300

29 000

Obóz szkoleniowo-treningowy zawodników
KS SPS Konstancin-Jeziorna w piłce siatkowej

20 500

15 000

Udział drużyn KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna
w rozgrywkach ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej
w 2018 r.

16 300

13 000

Przygotowanie zawodników KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna
do udziału w rozgrywkach Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej
w 2018 r.

17 600

14 000

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w dyscyplinie piłka siatkowa

21 400

17 000

KS Konstancin

Klub Sportowy Konstancin – działalność szkoleniowa,
uczestnictwo w zawodach, organizacja obozów w dyscyplinie piłka nożna

114 700

90 000

MUKS Kosa
Konstancin

Piłka nożna – szkolenia, uczestnictwo, organizacja i udział w rozgrywkach MZPN,
turniejach i obozach sportowych wszystkich grup MUKS Kosa Konstancin
w roku 2018

121 700

95 000

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushin

18 760

15 000

Udział w zawodach sportowych dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych w kraju i zagranicą w dyscyplinie karate kyokushin

11 120

10 000

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate
kyokushin

11 120

10 000

UKS Cirkus

UKS Zryw

KS Stowarzyszenie
Piłki Siatkowej
Konstancin-Jeziorna

UKKK IPPON
Konstancin-Jeziorna
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organizację i udział w rozgrywkach prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
oraz turniejach i obozach sportowych. Niewiele mniej, bo 90
tys. zł trafi do Klubu Sportowego Konstancin na działalność
szkoleniową, uczestnictwo
w zawodach i organizację obozów. Stawkę klubów, które
otrzymały najwyższe wsparcie zamyka KS Stowarzyszenie
Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna z łączną dotacją w wysokości 59 tys. zł. Pieniądze
te zostały jednak podzielone.
I tak na organizację obozu
szkoleniowo-treningowego
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Koperty życia trafiają
do rąk seniorów
Już blisko tysiąc seniorów
z gminy Konstancin-Jeziorna
odebrało „Kopertę życia”.
Dzięki niej, służby ratownicze
w razie jakiejkolwiek
interwencji mogą szybciej
i skuteczniej udzielić pomocy
osobie potrzebującej.
„Koperta życia” zawiera ważne
informacje dotyczące jej posiadacza, w tym m.in.: chorób, uczuleń,
przyjmowanych leków i grupy
krwi. Musi być umieszczona w lodówce - tak, aby w razie konieczności ratownik medyczny mógł
ją szybko odnaleźć. Karta informacyjna umieszczona w kopercie
ma pomóc interweniującym służbom ratowniczym przy wstępnej diagnozie, gdy osoba chora
np. straci przytomność lub w innych sytuacjach, kiedy nie jest
w stanie rozmawiać. Dystrybucja „Kopert życia”, zakupionych
przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, rozpoczęła się
w październiku ubiegłego roku.
Do tej pory trafiły one do blisko
tysiąca seniorów, przede wszystkim osób schorowanych i samotnych. – „Koperta życia” to bardzo
dobry pomysł – przyznają Alicja
i Tadeusz Tomczykowie z Konstancina-Jeziorny. — Warto mieć
ją w domu, bo w nagłych sytuacjach lekarz otrzymuje od razu
zestaw podstawowych informacji, które ułatwiają mu pracę
i dzięki temu może skuteczniej
udzielić nam pomocy.
W dystrybucję „Kopert życia”
zaangażowali się m.in. członkowie Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, pracownicy
socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kluby seniorów.
Po darmowe koperty seniorzy
mogą cały czas zgłaszać się do
Biura Komunikacji Społecznej
UMiG przy ul. Warszawskiej 23
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Rycerska 13. Dodatkowo

do każdej „Koperty życia” magistrat dołącza kartę ICE (skrót
z angielskiego: In case of emergency - w nagłym wypadku).
Plastikową kartę, wielkości tej
do bankomatu, należy nosić przy
sobie np. w portfelu. Zawiera ona
podstawowe informacje o naszym stanie zdrowia oraz dane
kontaktowe osoby, którą należy
powiadomić o ewentualnym nieszczęśliwym wypadku.

Swoje „Koperty życia” odebrali
m.in. Alicja i Tadeusz Tomczykowie
Fot. Patryk Siepsiak

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY INFORMACYJNEJ KOPERTY ŻYCIA
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Najlepsi sportowcy 2017 roku

Laureaci nagród burmistrza za wybitne wyniki sportowe osiągnięte w 2017 roku, fot. Patryk Siepsiak

Są chlubą i dumą gminy.
Aż 41 osób otrzymało nagrody
za wybitne wyniki sportowe
osiągnięte w 2017 roku.
Na co dzień trenują w pocie
czoła i startują w licznych zawodach, ale 14 grudnia była okazja
do chwili oddechu. Sportowcy,
bo o nich mowa ponownie zostali docenieni przez konstanciński samorząd, który – już
po raz dziewiąty – nagrodził

ich pasję, wysiłek i osiągnięte
w 2017 roku wybitne wyniki.
W ubiegłym roku w regulaminowym terminie, czyli do 15 listopada wpłynęło 26 wniosków
o przyznanie nagrody pieniężnej. Zgłoszone kandydatury rozpatrzył zespół powołany przez
burmistrza gminy, który po
weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków pozytywnie
zaopiniował przyznanie 41 nagród i 3 wyróżnień. Wręczenie
NAGRODZENI SPORTOWCY

listów gratulacyjnych oraz upominków rzeczowych odbyło
się w Konstancińskim Domu
Kultury. W spotkaniu, oprócz
sportowców i ich rodziców,
uczestniczyli m.in.: władze
gminy, radni miejscy i trenerzy. – Dziękuję za promowanie
gminy w Polsce i za granicą
– podkreślił na uroczystości
Kazimierz Jańczuk, burmistrz
gminy Konstancin-Jeziorna.
– Gratuluję dotychczasowych

n KORFBALL: Tamara Siemieniuk, Adrian Szywała, Bartłomiej Staniszewski, Damian Krzycholik, Angelika
Deptuła, Aleksandra Kucharczyk, Weronika Paradowska, Natalia Ratajska, Roksana Lewandowska,
Aleksandra Maroszczyk, Sebastian Bolesta, Michał Bartnik, Oskar Siemieniuk (trener: Andrzej Piszczek),
n JAZDA SZYBKA NA WROTKACH/ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE: Aleksandra Goss (trener: Bożena Goss);
Artur Nogal, Krzysztof Podsiadło, Gaweł Oficjalski, Michał Radek, Mateusz Kania, Marek Kania (trener:
Bartosz Pisarek); Jan Świątek (trener: Norbert Kwiatkowski), n KARATE KYOKUSHIN: Kacper Tyburski,
Michał Bekisz, Piotr Granicki, Kacper Celmer, Patryk Jaskulski, Jakub Gromada, Jakub Gospodarczyk, Bartosz
Sobiepanek, Antoni Szymański (trenerzy: Marianna Sulima-Nurkiewicz i Paweł Orysiak), n PŁYWANIE:
Martyna Słowik, Jakub Sołdaczuk, Jan Rembowski, Patrycja Januszko, Barbara Mazurkiewicz (trener:
Krzysztof Golon), n TANIEC SPORTOWY: Zuzanna Pomarańska, Natalia Koba (trenerzy: Mateusz
Strzeżek i Katarzyna Lubianiec-Strzeżek), n KOSZYKÓWKA: Pola Dmochewicz (trener: Maciej Gordon),
n SZERMIERKA: Krzysztof Gil (trener: Paweł Stroka), n STRZELECTWO SPORTOWE: Paweł Skonecki,
n SIATKÓWKA HALOWA: Arkadiusz Kapitan (trener: Mirosław Kapitan), n WYRÓŻNIENIA: Gabriela
Markowska i Wiktoria Dąbrowska (jazda szybka na wrotkach), Jagoda Dzierzgowska (szachy)
33

/ BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ /
osiągnięć oraz życzę kolejnych
sukcesów.
Tegoroczni laureaci mają na
swoim koncie wybitne sukcesy
w różnych dyscyplinach sportowych. Są to m.in. korfball,
jazda szybka na wrotkach, łyżwiarstwo, karate kyokushin,
pływanie, taniec, koszykówka,
szermierka, strzelectwo sportowe i siatkówka halowa. Wśród
nagrodzonych znaleźli się m.in.:
członkowie kadry narodowej,
mistrzowie Europy i Polski,
a nawet świata. Łączna pula

nagród, które w tym roku powędrowała do utalentowanych
mieszkańców wynosi 17 tys. zł.
Gratulacje i podziękowania za
codzienny trud pracy, niezwykłą aktywność wychowawczą
i szkoleniową otrzymali także
trenerzy. Po części oficjalnej,
nagrodzeni sportowcy mogli
zaprezentowali swoje umiejętności. Przed publicznością, z pokazami – tanecznym
i karate kyokushin, wystąpili
Zuzanna Pomarańska i Natalia Koba z Klubu Sportowego

Zmiany w grafiku zajęć

Grawitacja oraz zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Karate
Kyokushin IPPON Konstancin-Jeziorna. Zwieńczeniem uroczystości był „wystrzałowy”
tort.
Przy pominamy, wnioski
o przyznanie nagrody pieniężnej za wybitne wyniki sportowe
można składać do 15 listopada
każdego roku. Szczegóły na
stronie internetowej www.konstancinjeziorna.pl oraz w Biurze Komunikacji Społecznej
UMiG (tel. 22 201 19 73).

Uwaga! Z nowym rokiem Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie
zaktualizował grafik zajęć. Sprawdź, co się zmieniło.
Zmiany dotyczą m.in. godzin,
dnia tygodnia oraz miejsca niektórych zajęć prowadzonych
przez GOSiR. Chodzi o: tai chi,
zumbę gold senior, zdrowy
kręgosłup, gimnastykę dla seniorów, płaski brzuch i zumba
fitness. Jest też jedna nowość –
dodatkowe zajęcia Zdrowy kręgosłup dla dorosłych.
Poniżej szczegóły zmian:
n Wtorkowe zajęcia tai chi rozpoczynają się pół godziny później niż do tej pory, czyli o godz.
18.00 (grupa 1) i o godz. 19.30
(grupa 2). Czwartkowy grafik
pozostał bez zmian.

n Zajęcia Zumby gold senior
odbywają się raz w tygodniu.
Nastąpiła zmiana miejsca
i godzin spotkań. Zapraszamy
we wtorki o godz. 12.00 (grupa
pierwsza) i o godzinie 13.00
(grupa druga) do sali Konstancińskiego Domu Kultury przy
ul. Sobieskiego 6.
n Zmieniły się też godziny
środowych zajęć dla seniorów
– Gimnastyka zdrowy kręgosłup, które zostały przeniesione
z godz. 17.00 na godz. 12.30. Godziny piątkowych zajęć są bez
zmian.

n Na zajęcia Płaski brzuch
zapraszamy w środy (17.00
-18.00) oraz w piątki (18.00
-19.00), a na Zumbę fitness
w poniedziałki (17.00-18.00)
i piątki ( 19.00-20.00).
n Nowością są dodatkowe zajęcia Zdrowy kręgosłup dla dorosłych, które we wtorki – w godz.
17.00-18.00 – prowadzi instruktorka Iwona Rogalska.
W razie pytań zachęcamy
do kontaktu pod nr tel.:
22 754 61 86 wew. 23 lub mailowo:
biuro@gosir-konstancin.pl.
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Zagrali dla noworodków

Na boisku dziewczynki ani na krok nie ustępowały chłopcom, fot. Robert Ziemka

W tym turnieju nie było
zwycięzców ani przegranych
– liczyła się świetna zabawa
i wspólne granie z Wielką
Orkiestrą Świątecznej
Pomocy.
Turniej piłki nożnej dla dzieci,
organizowany w dniu finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej, to tradycja. W tym roku na

boisku hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie na przeciw siebie stanęło pięć drużyn. Jako
pierwsi swoje umiejętności
piłkarskie zaprezentowali zawodnicy urodzeni w roku 2011.
Moc wrażeń i sportowych emocji dostarczyli młodzi adepci
futbolu z Klubu Sportowego
Konstancin, Klubu Sportowego

Raszyn i Football Academy Piaseczno. Nie mniej emocjonująco
było również podczas meczu
towarzyskiego rozegranego
pomiędzy Klubem Sportowym
Konstancin a Mazurem Karczew. Tutaj walczyli chłopcy
z rocznika 2009. Na trybunach
z całych sił kibicowali im rodzice, opiekunowie i trenerzy.
Tym razem nie było wygranych i przegranych. Liczyła się
świetna zabawa i wspólne granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy „dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków”.
– Turniej miał charakter czysto
towarzyski – podkreśla Łukasz
Kamiński, prezes zarządu KS
Konstancin. – Chodziło o frajdę
i dobrą zabawę dla małych sportowców i ich rodziców. Podczas
imprezy prowadzona była kwesta do puszek WOŚP. Orkiestra
Jurka Owsiaka grała również na
miejskim lodowisku przy konstancińskim amfiteatrze. Z okazji 26. finału WOŚP wejście na
ślizgawkę było bezpłatne.

W zdrowym ciele zdrowy
duch

Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne zajęcia sportoworekreacyjne, które prowadzone są w ramach tegorocznego
Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna.
Gimnastyka i taniec w Opaczy
Zajęcia prozdrowotne: zdrowy
kręgosłup, płaski brzuch i zumba
są bezpłatne, a mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy
gminy Konstancin-Jeziorna. Ćwiczenia wystartowały 4 stycznia
i odbywają się dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 6 w Opaczy. I tak
w godz. 19.30 – 20.30 prowadzone
są zajęcia płaski brzuch (poniedziałki) i zdrowy kręgosłup
(czwartki). Z kolei w godz. 20.30
– 21.30 (poniedziałki i czwartki)
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zapraszamy na taneczną zumbę.
Wszystko pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Promocja aktywności ruchowej
– prowadzenie zajęć zdrowy
kręgosłup i zumba
Zajęcia w ramach tego projektu
będą realizowane od 23 stycznia
do 28 czerwca oraz od 4 września do 18 grudnia 2018 r. Spotkania są bezpłatne, a mogą w nich
uczestniczyć mieszkańcy gminy
Konstancin-Jeziorna. Miejsce zajęć to sala gimnastyczna w Szkole

Podstawowej nr 4 w Słomczynie.
Zapraszamy dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki –
w godz. 19.00-20.00 na zajęcia
Zdrowy kręgosłup, a w godz.
20.00-21.00 na taneczną zumbę.
Jednostką realizującą powyższe zadania jest Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie.

/ GOSiR /

Zapraszamy do korzystania z lodowiska w Parku Zdrojowym.
Sprawdź w jakich godzinach jest czynne i ile zapłacisz za jazdę na łyżwach.
Lodowisko miejskie działa w Parku Zdrojowym od 3 grudnia.
Sztuczna ślizgawka przy amfiteatrze czynna jest
od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 21.00,
według poniższego grafiku:

Sesja I

10.00 – 11.30

Sesja II

12.00 – 13.30

Sesja III

15.00 – 16.30

Sesja IV

17.00 – 18.30

Sesja V

19.00 – 21.00

11.30 – 12.00 Przerwa techniczna

13.30 – 15.00 Przerwa techniczna

16.30 – 17.00 Przerwa techniczna

18.30 – 19.00 Przerwa techniczna

Dla grup zorganizowanych lodowisko dostępne jest
od godz. 8.00 do godz. 14.00 – bez przerw technicznych.
W weekendy (sobota i niedziela) oraz święta obiekt
funkcjonuje w godz. 10.00-22.00, według poniższego grafiku:

Sesja I

10.00 – 11.30

Sesja II

12.00 – 13.30

Sesja III

14.30 – 16.00

Sesja IV

16.30 – 18.00

Sesja V

18.30 – 20.00

Sesja VI

20.30 – 22.00

11.30 – 12.00 Przerwa techniczna

13.30 – 14.30 Przerwa techniczna

16.00 – 16.30 Przerwa techniczna

18.00 – 18.30 Przerwa techniczna

20.00 – 20.30 Przerwa techniczna

Dorośli za wstęp (1 sesja – 90
minut) na lodowisko zapłacą
5 zł, a uczniowie i studenci (po
okazaniu ważnej legitymacji) –
3 zł. Bezpłatnie z obiektu mogą
korzystać dzieci i młodzież z konstancińskich szkół, w ramach zajęć wychowania fizycznego (od
poniedziałku do piątku, do godz.
14.00). Na miejscu wypożyczymy
łyżwy (7 zł), kask ochronny
(3 zł) czy chodzik do nauki jazdy
(10 zł/45 min). Ponadto naostrzymy łyżwy (10 zł/para)
i kupimy skarpetki jednorazowe
(1 zł). Lodowisko będzie czynne
do 28 lutego. Zapraszamy!
33

/ KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY /

ZAPRASZAMY

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

LUTY
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 lutego,
godz. 17.00
KLUB BRYDŻOWY, KDK Hugonówka,
ul. Mostowa 15, wstęp wolny
3 lutego, godz. 9.30
STREFA KOBIET POZYTYWNIE
ZAKRĘCONYCH - warsztat
o psychologicznych aspektach
samoobrony, KDK Hugonówka,
ul. Mostowa 15, wstęp wolny
6 lutego, godz. 19.00
KONSTANCIŃSKI KLUB FILMOWY
– MICHAEL KEATON,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
7 lutego, godz. 19.00
KLUB FOTOGRAFICZNY F8,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
10 lutego, godz. 15.00
WARSZTATY RODZINNE
POGOTOWIE MISIOWE,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
udział - 5 zł/os
10 lutego, godz. 19.00
KONCERT KATARZYNY GRONIEC
- Piosenki Agnieszki Osieckiej,
bilety 45 zł do nabycia w kasie KDK
i na www.konstancinskidomkultury.pl
11 lutego, godz. 16.00
BAJKOWA NIEDZIELA „W TO MI
GRAJ”, bilety w cenie 10 zł – dzieci, 15 zł
– dorośli do nabycia w kasie KDK oraz
na www.konstancinskidomkultury.pl
13, 27 lutego, godz. 18.00
GRANIE BEZ KLIKANIA – Klub Gier
Planszowych, KDK Hugonówka,
ul. Mostowa 15, wstęp wolny
13 lutego, godz. 18.00
KLUB HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY:
„Wierni przysiędze – działalność ZWZ”,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
13, 27 lutego, godz. 11-14
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
opłata za semestr – 60 zł, pojedynczy
wykład – 5 zł
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Luty w Hugonówce
Luty w Konstancińskim Domu Kultury zapowiada się bardzo
interesująco. Na naszej scenie będziemy gościli prawdziwe
gwiazdy. Aktorki Stanisławę Celińską i Lucynę Malec zobaczymy
w doskonałym spektaklu „Grace i Gloria”, a dla zakochanych
i nie tylko zaśpiewa Katarzyna Groniec. Zapraszamy również na
walentynki z przymrużeniem oka – przezabawny spektakl BCA
Flash oraz Dzień Singla w Kinie. Będą także huczne Imieniny
Konstancji – patronki naszego miasta.
Już w sobotę, 10 lutego o godz.
18.00 w Hugonówce wystąpi
znana wokalista Katarzyna
Groniec. Z okazji walentynek
zapraszamy na muzyczne spotkanie z wyjątkowymi utworami Agnieszki Osieckiej, które
Katarzyna Groniec konfrontuje
z własną wrażliwością artystyczną, nadając im wyjątkowe
brzmienie.

Walentynki
z przymrużeniem oka
Święto zakochanych wezmą na
warsztat także młodzi aktorzy
z grupy BCA Flash. W sobotę,
17 lutego o godz. 19.00 w Hugonówce zapowiada się pełen gorących emocji improwizowany
występ, którego walentynkowy
klimat wzbudzi miłość w najzimniejszych sercach najtwardszych widzów. W repertuarze
zarówno romantyczno-rozbrajająco-komediowe sceny, jak
również gry z zaangażowaniem
publiczności. Cały spektakl powstanie bezpośrednio na scenie,
bez scenariusza - spontanicznie
i celnie doprowadzając całą widownię do śmiechu. Uwaga, wydarzenie wyłącznie dla widzów
o mocnym poczuciu humoru!
W teatrze improwizacji to Ty,
drogi widzu współtworzysz
spektakl. BCA Flash na scenie
spełni Twoje życzenie. W dwóch
słowach, Publiczność rządzi!
Mamy też filmową niespodziankę dla wszystkich, którzy obchodzą walent ynki
szerokim łukiem. W piątek,
16 lutego wyjątkowy seans dla
wszystkich, którzy chcą ten
dzień spędzić inaczej, stronią
od wszędobylskich serduszek

oraz przesłodzonych komedii
romantycznych. Dzień singla to
nie do końca poważne święto.
To alternatywa, która ma pokazać, że bycie w związku nie jest
jedynym sposobem na spędzanie czasu. Obchody dla wszystkich, którzy mają dystans do
otaczającego świata, czasem
chcą zrobić coś na przekór
i mają poczucie humoru. Warto
sprawić sobie prezent i przyjść
do kina na film, który nie ocieka
romantyzmem.
K inomanów zapraszamy
także na kolejne spotkanie
Konstancińskiego Klubu Filmowego. W pierwszy wtorek
miesiąca zostanie wyświetlony
jeden z filmów z Michaelem Keatonem w roli głównej. Tematem
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spotkania będzie historia popularnej na całym świecie restauracji, która jako pierwsza
oferowała klientom dania podawane w niecałą minutę.

U Konstancji na imieninach
W niedzielę, 18 lutego będziemy
hucznie obchodzili Imieniny
Konstancji - matki założyciela Konstancina Witolda hr.
Skórzewskiego, który nazwał
letnisko na jej cześć. Jak co
roku obfitować będą w szereg ciekawych, różnorodnych
wydarzeń nawiązujących do
czasów powstania letniska.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do Hugonówki na
rodzinne warsztaty, spotkania
z ciekawymi osobami i prezentacje produktów regionalnych.
Zwieńczeniem dnia będzie uroczysty koncert.
Teatr Hugonówka
Na scenie Hugonówki wystąpią
prawdziwe gwiazdy, wspaniałe
aktorki Stanisława Celińska
oraz Lucyna Malec. Zobaczymy
je w doskonałej sztuce „Grace
i Gloria” (25 lutego). Jest to
barwna, a zarazem przejmująca opowieść o dwóch dojrzałych kobietach, o różnych
temperamentach, charakterach
i skrajnie odmiennych doświadczeniach życiowych. Wzruszający spektakl dotykający
trudnych tematów przemijania, niosący jednocześnie nadzieję, przepełniony poczuciem

15 lutego, godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI,
Colson Whitehead - „Kolej
podziemna. Czarna krew Ameryki”,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
16 lutego, godz. 19.00
DZIEŃ SINGLA W KINIE
- informacje dotyczące tytułu filmu
można uzyskać pod adresem:
biuro@konstancinskidomkultury.pl
oraz dzwoniąc na 22 484 20 20
17 lutego, godz. 19.00
BCA FLASH WALENTYNKOWO
- teatr improwizacji, bilety w cenie
20 zł do nabycia w kasie KDK oraz na
www.konstancinskidomkultury.pl

humoru i zaskakującymi zwrotami akcji. Brawurowa gra
Stanisławy Celińskiej i Lucyny
Malec tworzy widowisko pełne
wdzięku i refleksji. Spektakl
zdobył wiele prestiżowych nagród i uznanie krytyków oraz
publiczności.

Dla dzieci
Dla najmłodszych widzów przygotowaliśmy familijny musical
„W to mi graj!” (11 lutego), na
którym zarówno dzieci, jak i dorośli będą się wspaniale bawić.
Wyjątkowy spektakl na motywach znanych bajek Fredry,
Mickiewicza i Słowackiego. Opowieść o tym, że „jak ty komu, tak
on tobie”, o wzajemnej pomocy
i przyjaźni, o tym, że każdemu
warto dać szansę. Zapraszamy
również na rodzinne warsztaty
(10 lutego). Tym razem urządzimy „misiowe pogotowie”.
Każdy w domu ma jakąś ulubioną, pluszową zabawkę, która
potrzebuje pomocy. Trzeba ją
zszyć, naprawić uszko albo zrobić brakujące oczko. Wszystkie
przyniesione przez dzieci przytulanki zostaną naprawione.
Nie zabraknie przy tym wspaniałej zabawy.
Aktualny kalendarz kulturalnych wydarzeń dostępny jest na
profilu Facebook.com/Konstanciński-Dom-Kultury oraz na stronie
www.konstancinskidomkultury.pl.
Zapraszamy serdecznie!

18 lutego, godz. 12-20
IMIENINY KONSTANCJI,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
22 lutego, godz. 19.00
KLUB PODRÓŻNIKA
– Adam Szostek „Z deskorolką po
świecie”, KDK Hugonówka,
ul. Mostowa 15, wstęp wolny
25 lutego, godz. 19.00
SPEKTAKL „GRACE I GLORIA”,
bilety w cenie 50 zł do nabycia
w kasie KDK oraz na www.
konstancinskidomkultury.pl
26 lutego, godz. 18.00
STREFA KOBIET POZYTYWNIE
ZAKRĘCONYCH,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny
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Twój PIT
poprawi BYT
Wypełniony
zgodnie
z miejscem
zamieszkania

Twój
i innych
mieszkańców
gminy

PONAD

82

mln

Zyskamy 82,3 mln złotych, jeśli wszyscy mieszkańcy,

zadeklarują płatność podatku za rok 2017 na rzecz gminy Konstancin-Jeziorna.
To pieniądze na edukację, pomoc społeczną i rodzinną, budowę nowych dróg,
kulturę, transport i kulturę fizyczną.

Co trzeba zrobić?
Wystarczy wskazać w formularzu PIT-37, Gminę Konstancin-Jeziorna
jako miejsce zamieszkania oraz dołączyć wypełniony druk aktualizacyjny ZAP-3.
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