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/ RADA MIEJSKA /

XVIII sesja Rady Miejskiej
Podczas XVIII sesji Rady Miejskiej 24 lutego konstancińscy radni zajęli się między innymi sprawami budżetowymi, nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym gminy, oraz przyznali tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Konstancin-Jeziorna.
Radni wyrazili zgodę na:
n zmianę uchwały budżetowej
na rok 2016 (Uchwała nr 230/
VII/18/2016);
n zmianę Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020 (Uchwała nr 231/VII/18/2016).

Radni podjęli uchwały:
n w sprawie przyznania tytułu
Honorowego Obywatela Gminy
Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr
229/VII/18/2016);
n w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Uchwała nr 232/
VII/18/2016);
n w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
z obowiązku wpłaty do budżetu
nadwyżki środków obrotowych
(Uchwała nr 233/VII/18/2016);
n w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie przez gminę
Konstancin-Jeziorna służebności
przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na
działce ewidencyjnej numer 49
w obrębie 03-21, położonej w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała nr
246/VII/18/2016);
n w sprawie rozpatrzenia skargi
na działania burmistrza gminy
Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr
247/VII/18/2016);
W sprawach gminnych
nieruchomości podjęto uchwały:
n w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Wilanowskiej 14
(Uchwała nr 234/VII/18/2016);
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n w sprawie uchylenia Uchwały nr
218/VII/17/2016 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 27
stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o nr
ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10, położonych w mieście
Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr
235/VII/18/2016);
n w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1,
12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10,
położonych w mieście Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr 234/
VII/18/2016);
n w sprawie zmiany Uchwały nr
266/V/20/2008 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 13
października 2008 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Klarysew-Gawroniec (Uchwała nr
237/VII/18/2016);
n w sprawie uchylenia Uchwały
nr 223/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
27 stycznia 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
o nr ew. 62/1 I 62/2 z obrębu 03-12
w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała nr 238/VII/18/2016);
n w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu
03-06 w Konstancinie-Jeziornie
(Uchwała nr 239/VII/18/2016);
n w sprawie nabycia do zasobu
nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka ewidencyjna numer 207/9
z obrębu 0004 Czarnów (Uchwała
nr 240/VII/18/2016);
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n w sprawie nabycia do zasobu
nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności
nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne
numer 205/16 I 205/21 z obrębu
0004 Czarnów (Uchwała nr 241/
VII/18/2016);
n w sprawie nabycia do zasobu
nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych
w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
działki ewidencyjne numer 14918
i 150/12 z obrębu 0004 Czarnów
(Uchwała nr 242/VII/18/2016);
n w sprawie nabycia do zasobu
nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka ewidencyjna numer 99/1
z obrębu 0004 Czarnów (Uchwała
nr 243/VII/18/2016);
n w sprawie nabycia do zasobu
nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych
w Borowinie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
działki ewidencyjne numer 66/1
i 66/2 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina (Uchwała nr 244/
VII/18/2016);
n w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości
przy ul. Piaskowej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej działkę ewidencyjną numer 74 z obrębu 01-14
(Uchwała nr 245/VII/18/2016).
Kolejna sesja Rady Miejskiej
odbędzie się 13 kwietnia,
o godz. 10.00 w sali posiedzeń
przy ul. Świetlicowej 1.

Redakcja: Agnieszka Jarzębska-Isio, Arkadiusz Jaskółowski,
Grzegorz Żurawski; Redaktor prowadzący: Patryk Siepsiak;
Redaktor naczelny: Joanna Muszyńska-Dziurny
Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania niezamówionych materiałów.
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Sprzeciw władz poskutkował
Sprzeciw władz i mieszkańców Konstancina-Jeziorny przyniósł efekt. Spółka, która zamierza postawić w Bielawie kompleks handlowo-usługowy, wycofała się z pomysłu budowy nowego skrzyżowania na ul. Warszawskiej. Były obawy, że planowane zmiany zakorkują główną arterię gminy.
Qucik Park Konstancin, bo tak
ma się nazywać nowy kompleks,
będzie miał ok. 5 tys. mkw. i 180
miejsc parkingowych. Spółka „Real2b Development” na działkach
przy ul. Warszawskiej w Bielawie
(niedaleko osiedla domków jednorodzinnych Konstancja) chce na początek postawić 17 lokali handlowo
-usługowych. Obecnie inwestycja
czeka na pozwolenie na budowę.
Realizacja całości zajmie 10 miesięcy. Kolejny etap przedsięwzięcia
to budowa m.in. kina, ośrodka spa,
kortu tenisowego i miasteczka restauracyjnego. O swoich planach
i rozwiązaniach komunikacyjnych
dla planowanej inwestycji spółka
opowiedziała 9 marca na spotkaniu z władzami gminy i mieszkańcami. Jednak propozycja budowy
dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej numer 724 - jako pierwsze miałoby powstać to naprzeciw-

Tak ma wyglądać nowe centrum handlowe w Bielawie
Fot. Real2b Development

ko supermarketu „Piotr i Paweł”,
kolejne zlokalizowane byłoby kilkaset metrów dalej - nikomu z zebranych nie przypadła do gustu.
Władze gminy nie miały wątpliwości, że takie zmiany spowodują
gigantyczne korki i paraliż głównej
arterii miasta. Podobnego zdania
byli mieszkańcy. Kazimierz Jań-

czuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna „dmuchając na zimne”
złożył w tej sprawie protest do
zarządcy drogi. Sprzeciw samorządowców już przyniósł efekt. Jak się
dowiedzieliśmy, inwestor wycofał
się ze swoich pomysłów zmieniających istniejący układ komunikacyjny drogi „724” w Bielawie.

Solanka znów leczy i koi nerwy kuracjuszy

Po zimowej przerwie otwarta została jedna z największych atrakcji turystycznych Konstancina-Jeziorny - tężnia solankowa. Z zabiegów inhalacyjnych w Parku Zdrojowym można korzystać do połowy listopada.
Właścicielem tężni solankowej
w Parku Zdrojowym im. hrabiego
Witolda Skórzewskiego jest spółka
„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój”.
Obiekt został zbudowany w 1978
roku i jest zasilany solanką z położonego nieopodal odwiertu, która dzięki stężeniu minerałów 6,5proc.
- posiada właściwości lecznicze.
Powietrze wokół tężni, w wyniku
parowania solanki, tworzy swoisty mikroklimat zbliżony do tego,
którym możemy cieszyć się nad
morzem. Minerały w nim zawarte
wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg
oddechowych. Działają także stymulująco na pracę układu odpornościowego. Szczególnie istotne
dla naszego zdrowia są pierwiastki: jod, brom, wapń oraz magnez.
Z właściwości zdrowotnych kon-

stancińskiej solanki mieszkańcy,
turyści i kuracjusze mogą korzystać codziennie od 26 marca. Ten
jedyny na Mazowszu obiekt czynny
będzie do 15 listopada.
Wejście do tężni jest odpłatne
i kosztuje:
n 10 zł (bilet normalny),
n 6 zł (bilet ulgowy)
n 5 zł (bilet grupowy).
Bezpłatne dla: inwalidów wojennych, kombatantów oraz dzieci
do lat 3. Do zakupu biletów
ulgowych uprawnieni są: dzieci,
uczniowie i studenci do 26. roku
życia oraz emeryci i renciści. Bilet grupowy przeznaczony jest
dla grup powyżej 15 osób.

Szczegółowych informacji uzyskamy pod nr tel.: 667 760 056.

Tężnia czynna będzie do połowy listopada
Fot. Andrzej Piętka

Godziny otwarcia tężni

n
n
n
n
n
n

kwiecień: 10.00-19.00
od maja do lipca: 10.00-20.00
sierpień: 10.00-19.30
wrzesień: 10.00-18.30
październik: 10.00-16.00
listopad (2-15.11): 10.00-15.30
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Czystość posesji pod lupą
Zgodnie z zapowiedziami, ruszyły kontrole porządku i czystości na nieruchomościach położonych w gminie Konstancin-Jeziorna. Posypały się
już pierwsze mandaty i pouczenia. Zakrojona na szeroką skalę akcja będzie prowadzona aż do odwołania.
Posesje mieszkańców miasta i gminy odwiedzają strażnicy miejscy
i pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa konstancińskiego magistratu. Akcja wystartowała na początku marca.
Kontrolerzy w pierwszej kolejności
odwiedzili właścicieli nieruchomości wskazanych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej. Chodzi
o te położone przy ul. Piłsudskiego, ul. Skolimowskiej i ul. Świetlicowej w Konstancinie-Jeziornie.
Funkcjonariusze pojawili się też
m.in. w Kawęczynku i Parceli. – Do
tej pory ujawniliśmy kilkanaście
przypadków
nieprawidłowości,
za które zastosowano pouczenia
– mówi Stanisław Grudzień, komendant Straży Miejskiej. – Ponadto w czterech przypadkach
nałożyliśmy
mandaty
karne.
Liczby te z pewnością jeszcze się
zmienią, bo kontrole posesji pro-

wadzone będą aż do odwołania.
Mieszkańcy podczas takiej wizyty
zobowiązani są do przedstawienia
wszelkich rachunków, paragonów
i umów za m.in. wywóz śmieci
czy opróżnianie szamba. Strażnik
sprawdzi też ogólną czystość i porządek na nieruchomości. – Mundurowi dzięki upoważnieniom
wydanym przez burmistrza mogą
też wejść do naszego domu lub kotłowni i sprawdzić czym palimy –
dodaje komendant. – Jeśli odkryją,
że do pieców wkładane są odpady,
których spalanie w domowych warunkach jest zabronione, musimy
liczyć się z poważnymi konsekwencjami.
A to wszystko w ramach wielkiej
akcji, która obejmuje nie tylko
kontrole posesji, ale także zajęcia
ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych. Podczas pogadanek, uczniowie dowiadują się

Kontrole będą prowadzone aż do ich
odwołania Fot. G. Żurawski

m.in. dlaczego i w jaki sposób należy segregować odpady. Dla przedszkolaków z kolei przygotowano
przedstawienia teatralne. O ekologii będzie także mowa na spotkaniach z mieszkańcami. – Działamy bardzo intensywnie i na wielu
płaszczyznach – mówi Kazimierz
Jańczuk, burmistrz. – Przypominamy o obowiązkach, pouczamy oraz
edukujemy, bo wspólnie musimy
dbać o środowisko naturalne.

Wspólnie po unijne pieniądze Święto plonów
Konstancin-Jeziorna wspólnie z pięcioma sąsiednimi gminami chce pozyskać unijne pieniądze na realizację dużego projektu edukacyjnego.
Jeśli się to uda, samorządy otrzymają środki na m.in.: zakup profesjonalnego sprzętu dydaktycznego, szkolenia nauczycieli i dodatkowe zajęcia dla uczniów.
Pierwszy krok w tej sprawie został zrobiony 14 marca. Tego dnia
w Piasecznie przedstawiciele sześciu samorządów podpisali list intencyjny. Dokument sygnowali: Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy
Konstancin-Jeziorna, Zdzisław Lis
- burmistrz miasta i gminy Piaseczno, Dariusz Zieliński - burmistrz
miasta i gminy Góra Kalwaria,
Stanisław Kruszewski - burmistrz
Józefowa, Władysław Dariusz Łokietek - burmistrz Karczewa oraz
Janusz Witold Budny - wójt gminy
Wiązowna. Dzięki temu gminy będą
mogły pozyskać z Unii Europejskiej
wsparcie na realizację dużego projektu edukacyjnego obejmującego
m.in.: kursy i szkolenia doskona-
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lące dla nauczycieli, dodatkowe
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i organizację kółek zainteresowań dla uczniów, a także zakup
nowoczesnego sprzętu dydaktycznego do nauczania przedmiotów
przyrodniczych i matematyki.
Pieniądze na to wszystko są w Europejskim Funduszu Społecznym,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Jeśli wspólny wniosek, złożony do
Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych, przejdzie pozytywną weryfikację i otrzyma unijną dotację,
samorządy podpiszą w tej kwestii
umowę partnerską.

w Gassach

Gwiazda dożynek - zespół Power Play
Fot. Internet

Sołectwo Gassy będzie gospodarzem tegorocznych dożynek.
O organizację święta plonów ubiegały się dwa sołectwa - oprócz
Gassów gospodarzami imprezy
chciały być także Czernidła. Jednak kandydaturę tych pierwszych
pozytywnie zaopiniowała Komisja
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej. I to właśnie w Gassach będziemy się bawić 4 września. Gwiazdą wieczoru będzie zespół dico polo - Power Play.
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Dzień otwarty
w skarbówce
Urząd Skarbowy w Piasecznie
zaprasza na dzień otwarty, który
odbędzie się 16 kwietnia.

Tego dnia urząd będzie czynny od
godz. 9.00 do godz. 13.00. W tym
czasie uzyskamy informacje na
temat m.in.: sposobu rozliczania
dochodów za 2015 rok, odliczeń
i ulg podatkowych. Ponadto złożymy zeznanie podatkowe - zarówno
w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Na wakacje
dla dzieci

Wybrano najciekawsze zadania
publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym do realizacji w 2016
roku. Gmina przeznaczy na nie
ponad 119 tys. zł.
Gmina wesprze cztery zadania
skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych
patologią. Jednym z nich jest organizacja wypoczynku wakacyjnego z programem profilaktyczno-wychowawczym. Towarzystwo
„Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy otrzyma na to 79,2 tys. zł. Na
przedsięwzięcia zapobiegające alkoholizmowi i innym patologiom,
które planuje parafia rzymsko-katolicka św. Zygmunta ze Słomczyn
samorząd przeznaczy 15 tys. zł.
Z kolei na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych zarezerwowano łącznie
25 tys. zł, w tym 16 630 zł dostanie
Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola” z Nowej Iwicznej i 8 370
zł Fundacja „Terapeuci dla Rodziny” z Krupiej Wólki.

Rewolucja w straży
Koniec „papierkowej roboty” w konstancińskiej straży miejskiej. W jednostce wdrożony został elektroniczny system rejestracji zdarzeń. Teraz
w komputerowej bazie zapisywane jest każde zgłoszenie oraz każda
czynność wykonana przez strażników.
E-mandat to system, który funkcjonuje już w 187 strażach miejskich
w całym kraju. Od stycznia mają go
także konstancińscy mundurowi. –
Pierwszy miesiąc poświęciliśmy
na szkolenia teoretyczne i praktyczne – wyjaśnia Stanisław Grudzień, komendant SM. – Musieliśmy też „dosprzętowić” jednostkę.
Program, który z pewnością
usprawni funkcjonowanie straży na dobre ruszył w lutym. Teraz
wszystkie działania i wyniki pracy municypalnych gromadzone
są w jednej elektronicznej bazie
danych, zastępując dotychczasową formę papierowych książek.
– W programie rejestrowane jest
każde zgłoszenie, wraz z adnotacją o sposobie załatwienia sprawy
oraz każda czynność wykonana
przez strażników – mówi Stanisław Grudzień, komendant straży.
– Umożliwia to bieżące edytowanie informacji o zgłoszonym czy
ujawnionym zdarzeniu, o sprawcy,
a tym samym szybkie i sprawne
odszukanie każdego zgłoszenia. Od

Dzięki e-mandatowi w straży ma być
mniej papierkowej roboty
Fot. G. Żurawski

teraz przygotowanie statystyk, danych czy analiz interwencji to kwestia kilkunastu sekund. – Możemy
generować zestawienia dotyczące
poszczególnych miejsc i rodzajów
przewinień, ale także - co bardzo
ważne - tworzyć mapy zagrożeń
i na ich podstawie podejmować
lepsze działania prewencyjne, kierując patrole w miejsca najbardziej
zagrożone. W systemie zapisywane są wszelkie pouczenia, mandaty
oraz wnioski o ukaranie. E-mandat
kosztował ok. 6 tys. zł.

Nowy szef policji

Od maja schedę po asp. sztab. Ireneuszu Kwiecjaszu ma przejąć asp. Radosław Tomaszewski z Otwocka.
Po ponad miesiącu od przejścia na
emeryturę dotychczasowego komendanta, konstancińscy policjanci poznali personalia nowego szefa.
Będzie nim asp. Radosław Tomaszewski, aktualny kierownik posterunku policji w Wiązownie. Tomaszewski ma 36 lat, z wykształcenia
jest prawnikiem. Z żoną i dwójką
dzieci mieszka w Otwocku. W mundurze policjanta pełni służbę od
11 lat. Pracował m.in. w wydziale
do walki z przestępczością gospodarczą, następnie w wydziale dochodzeniowo-śledczym Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku.
25 marca insp. Robert Kokoszka,
KPP w Piasecznie powołał go na

Asp. Radosław Tomaszewski
Fot. G. Żurawski

stanowisko Komendanta Komisariatu w Konstancinie-Jeziornie.
Na dniach nominację ma podpisać
Komendant Stołeczny Policji. Asp.
Tomaszewski obowiązki przejmie
na początku maja.
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Zgłoś wolontariusza
Samorząd Konstancina-Jeziorny już po raz piąty wyróżni wolontariuszy, którzy z pasją działają na rzecz lokalnej społeczności. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 6 maja.
Bezinteresownie poświęcają swój
wolny czas innym, często kosztem
wielu wyrzeczeń. Teraz warto im za
to podziękować. Propozycje osób,
które zasługują na tytuł „Wolontariusz roku 2015” mogą zgłaszać
instytucje społeczne, organizacje
pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły, placówki oświatowe,
a także mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna. Na specjalnym
formularzu, jego druk znajdziemy na stronie www. konstancinjeziorna.pl, trzeba też uzasadnić
swoją nominację. Takie zgłoszenie
należy dostarczyć do magistratu.
Można to zrobić: osobiście (kancelaria, pok. nr 4), przesłać pocztą
tradycyjną (ul. Warszawska 32,
05-520 Konstancin-Jeziorna) lub
elektroniczną – na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl. Mamy
na to czas do 6 maja. Kandydatury
rozpatrzy kapituła konkursowa.
Nazwiska wolontariuszy poznamy
podczas corocznej Gali Samorządu
Terytorialnego, która w tym roku

Ubiegłoroczna laureatka - Anna
Schubert Fot. P. Siepsiak

odbędzie się 30 maja. W ubiegłych
latach statuetkami dębu konstancińskiego uhonorowani zostali:
Czesława Gasik, Małgorzata Zarzycka, Hanna Budnicka, Wojciech
Guszkowski, Małgorzata Szanduła, Andrzej Szczygielski, Fundacja
Szerokie Wody, zespół Łurzycanki,
Aneta Asendy, Cezary Żegliński,
Tomasz Nowicki, Anna Schubert,
Piotr Kucharski i Adam Zyszczyk.

Tu mieszkam,
tu płacę podatki
Zależy Ci, by w gminie Konstancin-Jeziorna żyło się lepiej?
Masz na to wpływ płacąc podatki w miejscu faktycznego zamieszkiwania.
Zbliża się termin rozliczenia z fiskusem. Wypełniając zeznanie podatkowe warto pamiętać o tym, że
teraz podatki można płacić w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. To nic nie kosztuje i nie jest
skomplikowane, a może przynieść
poprawę komfortu i jakości życia
w najbliższym otoczeniu. Wystarczy zaktualizować adres zamieszkania w formularzu ZAP-3 i wysłać go - także przez Internet - do
właściwego Urzędu Skarbowego
razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT. Wypełnienie tych
drobnych formalności wystarczy,
żeby prawie 40 proc. naszego podatku wracało do gminy, a dalsze
10,25 proc. do powiatu, w którym
żyjemy. Pieniądze, które trafią
do budżetów są przeznaczane na
m.in.: inwestycje, drogi, komunikację, bezpieczeństwo czy edukację.

Program Rodzina 500 plus wystartował

Od 1 kwietnia rodzice mogą składać wnioski w programie „Rodzina 500 plus”. Rząd będzie wypłacał 500
złotych miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko.
Za realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” odpowiedzialny jest Wydział ds. Świadczeń
Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych konstancińskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. 1 kwietnia,
bo tego dnia ruszyło przyjmowanie wniosków tłumów nie było.
W tym roku koszt realizacji rządowego programu wyniesie 6 143
899 zł, takie środki zaplanował
dla naszej gminy wojewoda. Druki
wniosków są dostępne na stronie
internetowej OPS, w zakładce „Rodzina 500+”. W wersji papierowej
formularze, oprócz OPS dostępne
są także w szkołach, żłobku oraz
kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna. Wszystkich
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zainteresowanych, którzy kwalifikują się do programu, OPS zaprasza w poniedziałki (9.00-17.00),
wtorki (8.00-16.00), czwartki
(8.00-16.00) i piątki (8.00-16.00).
Środy są dniem pracy wewnętrznej
pracowników, bez przyjęć interesantów. Pamiętajmy, że wniosek
możemy złożyć osobiście w OPS,
przesłać pocztą lub przez Internet,
ale w tym przypadku musimy posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez
rodzica lub wypłacone gotówką
w kasie ośrodka. 500 zł przysługuje na drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł

Pierwszego dnia składania wniosków
tłumów w OPS nie było Fot. P. Siepsiak

(lub 1200 zł w przypadku dziecka
niepełnosprawnego). W przypadku drugiego i kolejnych dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.

/ AKTUALNOŚCI /

Komunikacja po nowemu
Od pierwszego kwietnia autobusy komunikacji lokalnej tzw. „elki” jeżdżą nowymi trasami i według nowego rozkładu. Konstanciński magistrat czeka na opinie mieszkańców o zaproponowanych zmianach.
Linie „L” od 1 kwietnia obsługuje
PKS Grodzisk Mazowiecki. Zarząd
Transportu Miejskiego w Warszawie umowę z przewoźnikiem
zawarł wstępnie na miesiąc, obowiązuje ona do 30 kwietnia. Ma
to związek z przedłużającym się
postępowaniem
przetargowym
oraz odwołaniem do Krajowej Izby
Odwołąwczej, które wniosła jedna
z firm biorących udział w postępowaniu. Ale mimo tych perturbacji,
zmiany w „elkach” zostały wprowadzone bez większych kłopotów.
I tak, zgodnie z sugestiami mieszkańców, zwiększono częstotliwość
kursowania autobusów na dwóch
trasach, oraz zmodyfikowano trasę

linii L16, aby ułatwić mieszkańcom
dojazd do centrum miasta. Co się
jeszcze zmieni?
n Linia L16 została wydłużona
do miejscowości: Obórki, Kępa
Oborska, Kępa Okrzewska oraz
Okrzeszyn,
n pętla linii L15 mieści się przy
ul. Mirkowskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Willową), trasa
autobusu przebiega też przez os.
Mirków
n pętla autobusu L 21 jest teraz
na rynku w Górze Kalwarii.

Szczegóły na stronach: www.konstancinjeziorna.pl oraz ztm.waw.

Nowy rozkład i trasy obowiązują od
1 kwietnia Fot. G. Żurawski

pl. Uwagi dotyczące nowego rozkładu jazdy można zgłaszać na adres :
jzakrzewska@konstancinjeziorna.pl.

Druhowie wybrali nowe władze
Zakończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze strażaków
ochotników z gminy Konstancin-Jeziorna. Nowych prezesów ma
sześć jednostek OSP.
W gminie Konstancin-Jeziorna
działa dziewięć Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego trzy - Bielawa, Kawęczynek i Konstancin-Jeziorna - są w krajowym systemie
ratowniczo-gaśniczym. Rokrocznie strażacy ochotnicy spotykają
się, by podsumować minione dwanaście miesięcy. W tym roku druhowie dodatkowo wybierali nowy
skład zarządu i komisji rewizyjnej
swoich jednostek - właśnie upływa
termin kadencji władz wybranych
przed pięcioma laty. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze trwały
od lutego do
marca. Nowych
prezesów ma aż
sześć jednostek
OSP. Są to: Bielawa, Skolimów,
Słomczyn, Konstancin-Jeziorna, Kawęczynek
i Opacz.

Aktualne składy zarządów OSP
OSP Bielawa: Robert Pruśniewski
(prezes), Zbigniew Szewczyk (zastępca
prezesa), Damian Komosa (naczelnik),
Mateusz Siudziński (zastępca naczelnika), Tomasz Jaworski (sekretarz),
Edward Pruśniewski (gospodarz),
Maria Sadowska (skarbnik)
OSP Cieciszew: Wojciech Kowalczyk
(prezes), Sylwester Kowalczyk (zastępca prezesa), Artur Rębiś (naczelnik), Krystian Magdziarz (sekretarz),
Adam Latoszek (gospodarz), Wojciech
Czasak (skarbnik)
OSP Czernidła: Stefan Wiewiór
(prezes), Antoni Pełka (naczelnik),
Krzysztof Wencławiak (sekretarz),
Krzysztof Janusz (gospodarz), Janusz
Zając (skarbnik)
OSP Gassy: Roman Śliwka (prezes),
Krzysztof Lemieszek (naczelnik),
Mariusz Śliwka (sekretarz), Janusz
Rawski (gospodarz), Arkadiusz Marczak (skarbnik)
OSP Kawęczynek: Jacek Ambrozik
(prezes), Janusz Różewicz (zastępca

prezesa), Adrian Wieloma (naczelnik),
Hubert Postęp (zastępca naczelnika),
Krzysztof Kanabus (skarbnik)

OSP Konstancin-Jeziorna: Robert
Czarnula (prezes), Grzegorz Szewczyk
(zastępca prezesa), Grzegorz Barcikowski (naczelnik), Łukasz Witkowski
(zastępca naczelnika), Paweł Matulka
(sekretarz), Krzysztof Seliga (gospodarz), Damian Barta (skarbnik)
OSP Opacz: Kamil Osuch (prezes),
Marek Kaczorowski (wiceprezes),
Jarosław Gutowski (naczelnik), Michał
Utrata (zastępca naczelnik)
OSP Skolimów: Justyna Ślusarczyk
(prezes ), Andrzej Ślusarczyk (naczelnik), Marta Kwaśniak (sekretarz),
Dariusz Ryś (gospodarz), Dorota
Dziatkiewicz (skarbnik)

OSP Słomczyn: Piotr Śliwka (prezes),
Krzysztof Gołębiowski (naczelnik),
Elżbieta Białowąs (sekretarz), Mateusz
Balcerzak (gospodarz), Małgorzata
Białowąs (skarbnik)
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/ ŚRODOWISKO /

Zbiórka zużytych opon
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna kolejny raz organizuje wiosenną zbiórkę zużytych opon samochodowych i rowerowych. 9 i 16
kwietnia bezpłatnie odbierze je od mieszkańców Zakład Gospodarki
Komunalnej.
Na wiosnę warto zrobić porządki
w garażu. Będzie ku temu okazja,
bo Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna organizuje zbiórkę zużytych opon samochodowych (od
aut osobowych i dostawczych) oraz
rowerowych. Akcja organizowana
jest dwa razy do roku od przeszło
dwóch lat. Tym razem odbędzie się
ona 9 i 16 kwietnia. W pierwszym
terminie obejmie swoim zasięgiem
Konstancin-Jeziornę (kolor niebieski na mapie), a w drugim
- sołectwa (kolor czerwony). Opony od mieszkańców odbierze, zupełnie Opony od ciągników
za darmo, Zakład Goi ciężarówek
spodarki Komunalnej.
nie będą
Pamiętajmy, aby wystawić je przed swoją
odbierane!
Trasy zbiórek: 9 kwietnia i 16 kwietnia
posesję, nie później niż
Fot. UMiG
o godz. 8.00. Na mapie
udzielają pracownicy Wydziału
obok
prezentujemy
Informacji Przestrzennej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
trasę przejazdu pojazdu zbierająi na stronie: www.konstancinjeziorna.pl. Dodatkowych informacji
cego opony. Szczegółowa mapa domagistratu pod nr tel.: 22 484 25
stępna jest w Gminnym Systemie
na temat m.in. poszczególnych tras
93 lub 22 484 25 12.

Uwaga!

Wypłata akcyzy w kwietniu
W kwietniu Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna rozpocznie
wypłatę producentom rolnym
zwrotu podatku akcyzowego.
Pierwszy tegoroczny nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej trwał od 1 do 29
lutego. W tym czasie do urzędu
wpłynęło ich 58 na łączną kwotę
70,2 tys. zł. – Każdy wniosek został
rozpatrzony pozytywnie – mówi
Agnieszka Sobieraj, kierownik Referatu Podatków i opłat za odbiór
odpadów komunalnych magistratu. – Wysokość przyznanego limitu określona została przez burmistrza w decyzji.
Wypłaty
będą
realizowane
w kwietniu. Pieniądze, zgodnie
z dyspozycją rolnika, zostaną wy-
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Ekokonkurs
dla dzieci
Stwórz ekorobota i wygraj nagrody. Magistrat zaprasza najmłodszych mieszkańców do konkursu plastycznego.

płacone - gotówką w kasie Banku
Spółdzielczego przy ul. Warszawskiej lub przelewem na rachunek
bankowy. Kolejna szansa na zwrot
akcyzy będzie już w sierpniu. Wówczas będą przyjmowane wnioski za
paliwo zakupione od 1 lutego do 31
lipca 2016 r. Pieniądze w tym przypadku trafią do rolników w październiku. Przypominamy! Producenci rolni muszą do wniosku dołączyć faktury VAT (lub ich kopie).

Zabawa skierowana jest do uczniów
klas I – III szkół podstawowych
z gminy Konstancin-Jeziorna. Zadanie jest proste. Wystarczy wykonać
postać ekorobota, a do jego przygotowania powinny posłużyć nam
wyłącznie materiały pochodzące
z odzysku np.: plastikowe butelki,
opakowania tekturowe, itp. Prace
należy złożyć w szkole, do której
uczęszcza dziecko. Jest na to czas
do 31 maja. Najładniejsze i najoryginalniejsze ekoroboty wybierze
komisja konkursowa, Wyniki zostaną ogłoszone 6 maja na stronie:
www.konstancinjeziorna.pl.
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Milion na pomysły
mieszkańców
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna ponownie zdecydują, na co
samorząd przeznaczy w przyszłym roku milion złotych. Rusza kolejna
edycja budżetu obywatelskiego. Uwaga! Od tego roku jest on realizowany według nowego regulaminu.
Budżet obywatelski w gminie Konstancin-Jeziorna funkcjonuje od
trzech lat. Dzięki niemu mieszkańcy mają możliwość realizacji swoich pomysłów zarówno z zakresu
inwestycji, jak i działań społecznych, kulturalnych, turystycznych
oraz sportowych. Nowy regulamin został opracowany wspólnie
z przedstawicielami organizacji
pozarządowych i jest odpowiedzią
na wnioski i sugestie mieszkańców
gminy. 23 marca został wprowadzony w życie Zarządzeniem nr
41/VII/2016 Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna.

Tu mamy pierwszą nowość - każdy
zgłaszany projekt powinien mieć
poparcie co najmniej 15 mieszkańców gminy. Pamiętajmy też o tym,
aby - w przypadku realizacji projektu na nieruchomości niebędącej
własnością lub we władaniu gminy,
do formularza zgłoszeniowego dołączyć od właściciela zgodę, w formie bezpłatnego użyczenia.

sięwzięcia, które w głosowaniu
uzyskają co najmniej 30 głosów.
Zwycięskie projekty poznamy do
26 września.

Nabór do komisji
Urząd Miasta i Gminy KonstancinJeziorna, 29 marca ogłosił nabór
mieszkańców gminy do składu
Głosowanie i wyniki
komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształFormularz zgłoszeniowy oprócz
towania budżetu obywatelskiego
strony internetowej gminy, dostępny jest również w kancelarii Urzęna rok 2017. Kandydatem może
du Miasta i Gminy Konbyć mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna przy
stancin-Jeziorna, który
ul.
Warszawskiej
stale zamieszkuje na
Milion do podziału
do
32. Po weryfikacji
jej terenie i jest osoZnana jest już oficjalna kwota budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
bą pełnoletnią. Zgłoformalno-merytorycznej propozyszenia należy złożyć
Na inicjatywy mieszkańców samozgłaszanie
rząd przeznaczy okrągły milion
cji mieszkańców
w kancelarii magiprojektów!
stratu (ul. Warszawzłotych, z czego: 700 tys. zł na inpowstanie
lista
westycje i 300 tys. zł na pozostałe
ska 32, pok. nr 4) lub
zadań (kolejność
projekty z zakresu m.in.: turystyki,
przesłać mailem na: buprojektów na liście do głosowania
dzetobywatelski@konstansportu, rekreacji i kultury. Podobnie jak w poprzedniej edycji, także
cinjeziona.pl (decyduje data wpłyustalona zostanie
wu na adres poczty elektronicznej
w tej będą ograniczenia. Maksyprzez komisję w drodze publiczmalna wartość zadania inwestycyjnego losowania). O tym, które
urzędu) lub pocztą tradycyjną na
nego nie może przekroczyć 100 tys.
przedsięwzięcia będą realizowaadres urzędu, z dopiskiem na kone zadecydujemy w głosowaniu,
percie „Budżet Obywatelski” (decyzł, a pozostałych - 50 tys. zł. Nabór
duje data wpływu do urzędu). Zaktóre potrwa od 1 do 15 września.
projektów rozpoczął się 1 kwietnia
interesowani mają na to czas do 15
Realizowane będą tylko te przedi potrwa miesiąc (do 30 kwietnia).
kwietnia. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata,
Harmonogram budżetu obywatelskiego
jego dokładny adres zamieszkania,
n od 1 do 30 kwietnia: Zgłaszanie projektów
PESEL, adres e-mail i telefon konn od 1 do 31 maja: Weryfikacja zgłoszonych projektów
taktowy. W skład komisji opiniun do 15 czerwca: Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych
jącej wnioski i przeprowadzającej
do głosowania
procedurę kształtowania budżetu
n od 15 czerwca do 31 sierpnia: Promocja zakwalifikowanych projektów obywatelskiego, burmistrz powoła
dyskusje mieszkańców
maksymalnie 5 mieszkańców gmin 19 czerwca: Losowanie kolejności projektów
ny. W przypadku większej liczby
n od 1 do 15 września: Głosowanie mieszkańców na projekty
kandydatów o miejscu w komisji
n do 26 września: Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji
zadecyduje losowanie, które odbęw 2017r.
dzie się 20 kwietnia o godz. 15.00
n Promocja zasad przeprowadzania budżetu obywatelskiego w sali posiedzeń przy ul. Świetlicoprowadzona w sposób ciągły
wej 1.
n Ewaluacja - prowadzona przez cały okres realizacji budżetu

30 kwietnia

obywatelskiego
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REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
§1
Postanowienia ogólne
Budżet obywatelski, inaczej partycypacyjny (zwany dalej „BO”), stanowią środki finansowe budżetu
Gminy Konstancin-Jeziorna, (zwanej dalej „Gminą”) przeznaczane na
realizację zadań wybranych przez
mieszkańców Gminy, określonych
w trybie niniejszego Regulaminu.

1. Organizatorem procesu kształtowania BO jest Urząd Miasta i Gminy
(zwany dalej „Urzędem”) reprezentowany przez Burmistrza Gminy
(zwanego dalej „Burmistrzem”).
2. Proponowane zadania do
BO muszą być możliwe do realizacji w danym roku budżetowym, być zgodne z prawem
i mieścić się w obszarze zadań własnych gminy. W przypadku zadań
inwestycyjnych, których realizacja
okazałaby się niemożliwa w danej
edycji budżetu obywatelskiego, zadanie kontynuowane będzie w następnym roku.
3. Rozpoczęcie prac nad BO na dany
rok poprzedzone będzie wydaniem
Zarządzenia Burmistrza Gminy
(zwane dalej „Zarządzeniem”) do
dnia 28 lutego roku poprzedzającego daną edycję, a w roku 2016 do
dnia 31 marca. Zarządzenie powinno określać:
1) wysokość środków budżetowych oraz ich podział na poszczególne rodzaje projektów – inwestycyjne i pozostałe,
2) maksymalną wartość proponowanego do realizacji zadania,
3)skład osobowy Komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania BO,
(zwanej dalej „Komisją”) w skład
której wchodzą:
a) Pracownicy Urzędu i jednostek
organizacyjnych Gminy - do 5 osób,
b) Mieszkańcy Gminy KonstancinJeziorna - do 5 osób.
4) Inne ustalenia.
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4. Burmistrz, oddzielnym Zarządzeniem, powołuje Radę ds. Budżetu Obywatelskiego (zwanej dalej
„Radą”).
§2
Etapy realizacji
budżetu obywatelskiego

1. Realizacja BO obejmuje następujące etapy:
1) akcja informacyjna i promocyjna
dotycząca BO – prowadzona będzie
przez cały okres realizacji BO;
2) zgłaszanie projektów;
3) weryfikacja zgłoszonych projektów, w tym ewentualne uzupełnienie projektów;
4) ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dalszej procedury;
5) losowanie kolejności projektów
na karcie do głosowania;
6) promocja projektów zakwalifikowanych do głosowania, organizowana przez projektodawców;
7) głosowanie mieszkańców na
projekty;
8) ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji;
9) ewaluacja – prowadzona przez
Radę, przez cały okres realizacji
BO.
2. Harmonogram realizacji BO stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. Określone w Zarządzeniu warunki kształtowania BO podlegają
publikacji na stronie internetowej
Urzędu, w Biuletynie Informacyjnym Gminy oraz w lokalnej prasie.
§3
Akcja informacyjna
i promocyjna

1. Akcję informacyjną i promocyjną
prowadzi Rada przy współpracy
z Urzędem, Radą Miejską, jednostkami pomocniczymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Na potrzeby BO opracowuje się
materiały informacyjne, publikowane na nośnikach papierowych
i elektronicznych, dotyczące zasad
i trybu przeprowadzenia BO.
3. Akcja informacyjna i promocyjna prowadzona jest przez cały rok
w szczególności uwzględniając
okres poprzedzający etap zgłaszania projektów.
§4
Zgłaszanie projektów

1. Wniosek może złożyć mieszkaniec Gminy Konstancin-Jeziorna,
który w dniu zgłaszania projektów
ukończył 13 lat.
2. Każdy mieszkaniec może zgłosić
dowolną liczbę projektów.
3. Wzór formularza zgłoszeniowego projektu BO w Gminie (zwanego
dalej „Formularzem”) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Do Formularza należy dołączyć
listę co najmniej 15 mieszkańców
popierających projekt, której wzór
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5. Każdy mieszkaniec, który w dniu
składania poparcia, o którym
mowa w ust.4. ukończył 16 lat,
może poprzeć dowolną liczbę projektów.
6. Do grupy 15 mieszkańców, o której mowa w ust.4 nie wlicza się projektodawcy.
7. W przypadku, gdy projektodawcą jest osoba niepełnoletnia, do
Formularza należy dołączyć zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego,
której wzór stanowi Załącznik nr 4
do niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na nieruchomości
niebędącej własnością lub we władaniu Gminy, do Formularza należy
dołączyć zgodę właściciela tej nie-
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ruchomości na wykorzystanie jej na
cele realizacji projektu, użytkowania przez okres trwania projektu
i jego wykorzystywania w formie
bezpłatnego użyczenia.
9. Formularz, wraz z wymaganymi
niniejszym Regulaminem załącznikami, należy przekazać w terminie
określonym w Harmonogramie,
o którym mowa w § 2 ust. 2:
1) do kancelarii Urzędu;
2) poprzez operatora pocztowego
przesyłając Formularz na adres
Urzędu, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”;
3) drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej Urzędu:
budzetobywatelski@konstancinjeziorna.pl
10. W przypadku przekazania Formularza w formie, o której mowa
w ust. 9 pkt 2) o zachowaniu terminu decyduje data jego wpływu do
Urzędu.
11. W przypadku przekazania Formularza w formie o której mowa
w ust. 9 pkt 3) decyduje data wpływu na adres poczty elektronicznej
Urzędu.
12. W przypadku mieszkańców
będących cudzoziemcami nieposiadającymi numerów PESEL nie
wypełnia się rubryki przeznaczonej do wpisania numeru PESEL. Na
wezwanie Komisji zgłaszający zobowiązany jest okazać posiadany
dokument tożsamości.
13. Projektodawcy przysługuje prawo modyfikacji projektów
(w formie pisemnej) w okresie
zgłaszania projektów.
14. Projektodawcy przysługuje
prawo wycofania projektu w terminie na 5 dni poprzedzających
ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych.
15. W celu zapewnienia mieszkańcom pomocy w przygotowywaniu
projektów, w trakcie trwania etapu
zgłaszania projektów, pracownicy
Urzędu będą udzielali porad i konsultacji.

§5
Weryfikacja zgłoszonych
projektów
1. Weryfikacja projektów składa
się z weryfikacji formalnej i merytorycznej. Weryfikacji projektów
dokonuje Komisja.
2. Weryfikacja formalna:
Formularze projektów podlegają
weryfikacji formalnej polegającej
na sprawdzeniu:
a) czy Formularz został złożony
w terminie;
b) czy Formularz zawiera wszystkie załączniki;
c) czy Formularz został wypełniony prawidłowo.;
3. Weryfikacja merytoryczna
Weryfikacja merytoryczna obejmuje:
a) ocenę projektu pod względem
spełnienia wymogów, o których
mowa w § 1 ust. 3;
b) ocenę, czy projekt nie narusza
obowiązujących przepisów prawa;
c) weryfikację kosztorysu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym
projektu;
d) analizę możliwości realizacji
projektu w danym roku budżetowym;
e) analizę ponoszenia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu.
4. W przypadku stwierdzenia
braków formalnych lub negatywnej oceny merytorycznej,
gdy projektodawca wskazał adres e-mail lub numer telefonu,
wzywa się go do ich usunięcia
lub złożenia wniosku o ponowną
weryfikację, po uprzednim uzupełnieniu projektu, w terminie
5 dni od dnia przekazania wezwania.
5. Jeżeli, pomimo wezwania projektodawca nie usunie w terminie braków w projekcie o których mowa
w pkt 4, lub gdy nie wskazał adresu
e-mail i numeru telefonu, projekt
pozostawia się bez rozpoznania.

6. Wynik ponownej weryfikacji ma
charakter ostateczny.
7. Informacja o ostatecznym wyniku weryfikacji projektów zamieszczana jest na stronie internetowej
Urzędu, w Biuletynie Informacyjnym Gminy i w lokalnej prasie.
8. Po zakończonej weryfikacji projektów Burmistrz, w przypadku
niewykorzystania limitu środków
finansowych przeznaczonych na
realizację grup projektów, mając
na uwadze rekomendacje Komisji,
dokonuje przesunięć niewykorzystanych środków finansowych pomiędzy kwotami przeznaczonymi
na realizację grup projektów inwestycyjnych i pozostałych.
§6
Losowanie kolejności
projektów na listach

1. Kolejność projektów na liście
do głosowania ustalana
jest
przez
Komisję
w drodze publicznego losowania.
2. Miejsce i czas losowania podaje
się do publicznej wiadomości z minimalnym siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. Ostateczną listę projektów w wylosowanej kolejności zamieszcza
się na stronie internetowej, Urzędu
i w lokalnej prasie po losowaniu,
oraz w najbliższym numerze Biuletynu Informacyjnego Gminy.
§7
Działania promocyjne dotyczące projektów poddanych pod
głosowanie mieszkańców

1. W celu promocji projektów poddanych pod głosowanie, a także zachęcenia mieszkańców do udziału
w etapie głosowania na projekty,
projektodawca ma prawo organizować spotkania promocyjne.
2. Spotkania, o których mowa
w ust. 1 mogą się odbywać również
podczas imprez lub innych wyda-

11

/ BUDŻET OBYWATELSKI 2017 /

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
rzeń mających miejsce na terenie
gminy, za zgodą ich organizatora.
3. Prezentacji projektów podczas
spotkań promocyjnych dokonują
projektodawcy lub ich przedstawiciele.
4. Okres, w którym odbywają się
spotkania określa Harmonogram.
§8
Głosowanie mieszkańców na
projekty

1. Głosować można przy użyciu karty do głosowania osobiście w punktach wyznaczonych przez Urząd
lub korespondencyjnie wysyłając kartę do głosowania na adres
Urzędu. O ważności głosu decyduje
data wpływu do Urzędu określona
w Harmonogramie.
2. Głosować mogą mieszkańcy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.
3. Głosujący może oddać swój głos
tylko na jednej karcie do głosowania. Jeśli głosujący odda głos na
więcej niż jednej karcie, wówczas
głos jest nieważny.
4. Głosujący, w ramach swojego
głosu, może wybrać dwa projekty,
jeden z listy projektów inwestycyjnych i jeden z listy projektów pozostałych. Dopuszczalne jest dokonanie wyboru tylko jednego projektu
z grupy projektów inwestycyjnych
lub pozostałych.
5. Wzór karty do głosowania na
projekty do realizacji w ramach BO
określa Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
6. Projekty, które nie uzyskały
przynajmniej 30 głosów w drodze
głosowania, nie będą realizowane.
7. Po zakończeniu głosowania, Karty do głosowania złożone przez
mieszkańców rejestrowane będą
w dedykowanym systemie informatycznym, gdzie podlegają weryfikacji.
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8. Na podstawie wyników głosowania Komisja tworzy listę rankingową projektów (listę projektów
z ilością oddanych głosów na poszczególny projekt).
9. Do realizacji przeznaczone są
projekty, które uzyskały kolejno
największą liczbę głosów, aż do
wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację BO, w danej
grupie.
10. W sytuacji, gdy kilka projektów
uzyskało tę samą liczbę głosów,
a pozostała kwota nie umożliwia
realizacji ich wszystkich, za przyjęty do realizacji uznaje się projekt
wyłoniony w drodze losowania
mającego miejsce na posiedzeniu
Komisji.
11. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy
rankingowej, za przyjęty do realizacji uznaje się projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli
koszty jego realizacji mieszczą się
w kwocie pozostałej do rozdysponowania.
12. W sytuacji, gdy kilka projektów z tej samej listy dotyczy tej
samej lokalizacji w danej grupie,
oraz zostało wyłonionych zgodnie
z ust. 10-11, a jednoczesna realizacja ich wszystkich nie jest możliwa,
za przyjęty do realizacji uznaje się
projekt, który:
1) znajduje się najwyżej na liście
rankingowej, o której mowa w ust.
8;
2) lub został wyłoniony przez Komisję w drodze losowania, jeżeli
projekty, o których mowa powyżej,
zajmują ex aequo tę samą pozycję na liście rankingowej, o której
mowa w ust. 8.
13. Protokół wyników głosowania
mieszkańców jest przygotowywany przez Komisję oraz archiwizowany przez Urząd.

§9
Ogłoszenie listy projektów
do realizacji
1. Informacja o wynikach głosowania, oraz lista projektów przeznaczonych do realizacji, przygotowywana jest przez Komisję
na podstawie zasad określonych
w §8 oraz podawana na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Biuletynie Informacyjnym Gminy i w lokalnej prasie.
2. Informacja o skierowaniu projektu do realizacji przekazywana
jest projektodawcy przez Komisję
w terminie określonym w Harmonogramie drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres e-mail
wskazany w Formularzu.
§ 10
Ewaluacja i monitoring
1. Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w ramach
BO podlega monitoringowi przez
Radę.
2. Ewaluacja procedury BO prowadzona będzie przez Radę, we
współpracy z mieszkańcami Gminy, pracownikami Urzędu oraz
członkami Komisji.
Regulamin oraz załączniki do niniejszego regulaminu można pobrać z Biuletynu Informacji Pu-

blicznej Gminy Konstancin-Jeziorna, zakładka: Burmistrz/
Zarządzenia.
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Jaśniej na przejściach
Będzie jaśniej i bezpieczniej na przejściach dla pieszych w gminie Konstancin-Jeziorna. Już wkrótce w 23 miejscach pojawi się nowe oświetlenie, dzięki któremu piesi będą lepiej widoczni po zmroku.
Policyjne statystyki mówią same za
siebie: najwięcej wypadków drogowych z udziałem pieszych ma miejsce właśnie na tzw. „zebrach”. Niestety, Polska przoduje pod tym względem w Europie. Tymczasem badania
potwierdzają, że dobre oświetlenie
przejścia może zmniejszyć liczbę
tragicznych zdarzeń nawet o 30-45
proc. Gmina Konstancin-Jeziorna
rozpoczęła w 2015 roku prace, dzięki którym piesi wreszcie poczują się
znacznie pewniej po zmroku. Instalacja nowego oświetlenia obejmie 23
miejsca. Lampy ze światłem o neutralnej barwie, zamontowanym nisko na wysięgnikach pojawią się
nad przejściami dla pieszych na ul.
Warszawskiej i ul. Wilanowskiej, na
odcinku od granic z Warszawą aż do
granic z gminą Góra Kalwaria, oraz
na ul. Pułaskiego, od centrum miasta do granicy z gminą Piaseczno.

Doświetlone zostaną przejścia m.in. na
ul. Warszawskiej
Fot. G. Żurawski

Doświetlone zostaną także przejścia przez ul. Wojska Polskiego koło
C.H. „Stara Papiernia” oraz przez
ul. Chylicką przy starym młynie.
Inwestycję wartą ponad 351 tys. zł
realizować będzie firma „Ins-Elektro Olszanowski i Wspólnicy Sp. K.”
z Białej Podlaskiej. Zakończenie prac
planowane jest do 10 lipca.

Nowe wiaty
przystankowe
Trzynaście nowych wiat przystankowych już wkrótce stanie
w gminie Konstancin-Jeziorna.
Nowe wiaty przystankowe dostarczy firma „Arrent Sp. z o.o.”, z którą
24 marca samorząd podpisał umowę. Obiekty staną w nowych lokalizacjach, a wskażą je sołtysi. Wiaty
będą w kolorze zielonym i zostaną
wyposażone m.in. w ławkę dla pasażerów i kosz na śmieci. Ich montaż zaplanowano na przełom wiosny i lata. Koszt zakupu wiat to 48
416,28 zł.

Zakopane
się zmieni
Ulica Zakopane w Konstancinie-Jeziornie zostanie przebudowana.

Będzie cieplej w „dwójce”

ELEWACJA PÓLNOCNO-ZACHODNIA

6530

Projekt elewacji północno-zachodniej budynku Zespołu Szkół nr 2
ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
Fot. UMiG

Ulica zmieni się nie do poznania
Fot. G. Żurawski

Ta urokliwa uliczka na os. Grapa
bywa uciążliwa dla jej mieszkańców, głównie z powodu gruntowej
nawierzchni utrudniającej, zwłaszcza po opadach deszczu, przejazd
samochodem, lub przejście. Tej
+ 12,30
wiosny to się zmieni. Obecnie trwa
postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę inwestycji.
O kontrakt ubiega się siedem firm.
Rozstrzygnięcie poznamy na początku kwietnia. Zgodnie z projektem ulica zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej. Wzdłuż alei
staną energooszczędne latarnie.
Przebudowana zostanie także sieć
wodno-kanalizacyjna i wybudowana „deszczówka”. Zakończenie robót planowane jest do 30 czerwca.
11
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W przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ZS nr 2
i ściany małej sali gimnastycznej
przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie wpłynęło 18
ofert. W toku postępowania trzy
zostały odrzucone. Z kolei najko-

rzystniejszą propozycję przedstawił „ARBUD sp. z o.o.” z Radomia.
Umowa między gminą a wykonawcą została podpisana 8 marca. Kontrakt obejmuje m.in.: wyklejenie ościeży oraz docieplenie:
ścian, stropu ostatniej kondygnacji
budynku, kominów na dachu i fundamentu. Całość prac pochłonie
294.251,20 zł. Remont powinien
się zakończyć do 30 września 2016
r. Dzięki termomodernizacji szkoła
zaoszczędzi m.in. na ogrzewaniu.
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Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zostanie docieplony. Termomodernizacja budynku
przełoży się m.in. na niższe rachunki za jego ogrzewanie.

/ INWESTYCJE /

Kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne
W gminie Konstancin-Jeziorna przybywa kanalizacji i wodociągów.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał w marcu umowy na budowę
kolejnych, nowych odcinków sieci.
Kontrakt z „ENERGO-WAC Wacław
Bąk” z Czernideł rozpoczyna kolejny etap realizacyjny tej długo oczekiwanej przez mieszkańców Skolimowa inwestycji. Spośród ośmiu
firm, które stanęły do przetargu
najkorzystniejszą ofertę przedstawiła wspomniana firma. Podpisana
9 marca umowa dotyczy budowy
sieci w ul. Kołobrzeskiej na odcinku od ul. Białostockiej do ul. Głowackiego. Prace będą prowadzone
do końca lipca, a od 1 października
odcinek ul. Kołobrzeskiej zostanie

Rodzinnie
na Koziej

Przy ul. Koziej w Konstancinie-Jeziornie powstanie atrakcyjny
kompleks rekreacyjny dla całej
rodziny.
Inwestycja, która będzie realizowana
w ramach budżetu obywatelskiego
2015, obejmuje przebudowę dwóch
placów. W miejscu aktualnie działającego placu zabaw powstanie nowoczesna siłownia „pod chmurką”, do
dyspozycji mieszkańców będą m.in.:
rower, biegacz i twister. Ustawione
zostaną też stoliki do gry w szachy
i chińczyka oraz ścianka do graffiti.
Tuż obok powstanie plac zabaw dla
dzieci, na którym znajdą się urządzenia przeniesione z obecnego obiektu.
Każdy ze sprzętów zostanie odpowiednio ustawiony z zachowaniem
stref bezpieczeństwa, dzięki czemu
maluchy będą mniej narażone na
przykre wypadki podczas zabawy.
Znajdzie się tu także miejsce na stolik
piknikowy i ławeczki. Za realizację
całości odpowiedzialna będzie firma
„APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia”,
z którą burmistrz gminy Kazimierz
Jańczuk podpisał 9 marca umowę.
Samorząd na kompleks rekreacyjny
przy ul. Koziej przeznaczy 110 207,92
zł. Koniec robót planowany jest na 30
czerwca, a całkowite zakończenie inwestycji na 15 lipca.
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włączony do istniejącej sieci. Wartość zadania to 982 793,74 zł. Z kolei
za inwestycję w Borowinie i Konstancinie-Jeziornie odpowiedzialne
jest konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: „Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.” z Ełku i „ELMO
S.A.” z Siedlec. 14 marca Kazimierz
Jańczuk, burmistrz gminy podpisał
umowę z przedstawicielami spółki.
W ramach zadania na odcinku od ul.
Zaleśnej w Kawęczynku - Borowinie do ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie powstanie ok. 2,6 km

Budowa sieci ma ruszyć na dniach
Fot. G. Żurawski

kanalizacji i ponad 2 km wodociągu.
Przekazanie placu budowy nastąpiło 23 marca. Termin zakończenia
inwestycji, wartej 1 028 441,50 zł,
wyznaczony został na 28 lutego
2017 r.

Czekają na bociany
Odnowione przez konstanciński magistrat bocianie gniazdo na Mirkowie czeka na powrót skrzydlatych lokatorów. Mieszkańcy osiedla
mają nadzieję, że tej wiosny znów usłyszą charakterystyczny klekot.
Bociany na Mirkowie obecne były
od zawsze. Jak wspominają mieszkańcy, do połowy lat 80. skrzydlate
pary wracały tu każdej wiosny. –
Bociany tworzyły wyjątkowy klimat, były trwałym elementem krajobrazu – wspomina Irena Krasnopolska, sekretarz gminy. – Zawsze
było słychać ich charakterystyczny
klekot.
Z biegiem lat na osiedlu z dwóch
gniazd pozostało tylko jedno, to
na drzewie przy ul. Jaworskiego.
O mieszkanie dla boćków dbali
m.in.: strażacy z Warszawskich
Zakładów Papierniczych. Kilkanaście lat temu zostało też odnowione przez konstanciński magistrat.
Jednak gniazdo niszczało z upływem czasu. W ubiegłym roku
białoczarne ptaki na Mirków już
nie wróciły. Jest jednak szansa, że
znów się tam pojawią. Na wniosek
mieszkańców i po konsultacjach
z ornitologiem, konstanciński
Urząd Miasta i Gminy zdecydował o wymianie gniazda. W jego
dotychczasowym miejscu zamontowano nową platformę z wieńcem i wyściółką, ustabilizowaną
dodatkowymi podporami. Konstancinianie z niecierpliwością

Gniazdo już jest, lokatorów jeszcze brak
Fot. G. Żurawski

wyczekują swoich skrzydlatych
sąsiadów i mają nadzieję, że szybko zadomowią się w nowym gnieździe. – Wierzymy, że znów będą
przynosić nam szczęście – mówi
jeden z mieszkańców osiedla.
– A co niektórym może i dzidziusia, w końcu bocian to symbol
płodności i mądrości.

/ INWESTYCJE /

Śladem publikacji prasowej
Publikujemy stanowisko Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na zarzuty przedstawicieli firmy „Coprosy Polska Sp. z o.o.”, które ukazały się w jednym z ostatnich wydań „Kuriera Południowego”.
W wydaniu „Kuriera Południowego”
z dnia 17 marca br. ukazała się redakcyjna informacja pióra red. Anny
Żuber, o opóźnieniu w budowie ratusza w Konstancinie-Jeziornie spowodowanego niewywiązywaniem siękonsorcjum firm, którego liderem jest
Coprosa Polska Sp. z o.o. z warunków
umowy.
Na szpalcie obok tego materiału
ukazał się list do redakcji, w którym
przedstawiciel firmy Coprosa Polska
Sp. z o.o. tłumaczy powody, dla których konsorcjum postanowiło rozwiązać umowę z gminą Konstancin-Jeziorna. W naszej ocenie, wystąpienie
to w wielu podstawowych punktach
mija się z prawdą, co zmusza nas do
zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Zarzut „niewłaściwie skalkulowanego budżetu” dla budowy ratusza jest
fałszywy. W momencie rozstrzygania postępowania przetargowego
i zawierania umowy na realizację
inwestycji, gmina dysponowała łącznym budżetem w wysokości 28,8 mln
zł, w tym na rok 2014 - 2,8 mln zł, na
2015 – 10,0 mln zł i na 2016 - 16,0 mln
zł. Kwoty te zabezpieczały płatności
związane z realizacją inwestycji, które wg wyceny konsorcjum wynosiły
ok. 24,6 mln zł. Informacje o budżecie
inwestycji były powszechnie znane,
zamieszczone w Uchwale budżetowej
gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Należy dodać, że kolejna oferta
w przetargu opiewała na kwotę ok.
24,8 mln zł.
Podstawą złożenia oferty przez potencjalnych wykonawców, biorących
udział w postępowaniu przetargowym, jest ich wycena wartości robót
opracowana na podstawie przekazanego projektu budowlano-wykonawczego. Załączone przedmiary robót
mają charakter informacyjno-pomocniczy, o czym oferenci są wielokrotnie
informowani w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Konsorcjum
w złożonej ofercie, oświadczyło na
piśmie, że zapoznało się z warunkami udziału w przetargu i nie wniosło
do nich żadnych zastrzeżeń ani za-

Inwentaryzacja budowy ratusza już się zakończyła
Fot. UMiG

pytań. Umowa na realizację inwestycji ma charakter ryczałtowy i nie
przewiduje po jej zawarciu, zmiany
wartości ani zakresu robót, poza
okolicznościami określonymi w prawie. Pomimo to, w trakcie realizacji
inwestycji, konsorcjum wielokrotnie
występowało z wnioskami o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji robót, których nie przewidział
w swojej ofercie. Zamawiającemu
składano oferty zamiany materiałów
budowlanych i technologii wykonania
robót określonych w dokumentacji
budowlano-wykonawczej na inne,
które w ocenie oferenta były równoważne (porównywalne co do jakości
i cech użytkowych), natomiast w ocenie inspektorów nadzoru budowlanego i projektantów budynku, którzy na
zmianę projektu musieliby wyrazić
zgodę, niższe jakościowo i niegwarantujące osiągnięcia właściwej klasy budynku. Pomimo deklarowanej, niższej
ceny proponowanych „zamienników”,
konsorcjum nie zgadzało się na proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia. Informacja o tańszych w zakupie
i eksploatacji systemach ogrzewania
i klimatyzacji nie znalazła potwierdzenia w opinii projektantów, którzy
nie wyrazili zgody na zamianę systemów. Z tych powodów zamawiający nie miał prawa zaakceptować
proponowanych zamian. Konkluzja
o braku decyzyjności urzędników jest
nieuprawniona. Wszelkie propozycje
zmian były przekazywane projektantom obiektu, którzy po ich rozpatrze-

niu, wydawali pisemne stanowiska,
przekazywanie niezwłocznie wykonawcy.
Wykonawca opracował harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
budowy, w myśl którego do końca
2015 r. miał osiągnąć 40% zaawansowania inwestycji, natomiast w rzeczywistości osiągnął 25%. Powodem
takiego stanu, w naszej ocenie, były
długie przestoje na budowie, w tym
„strajk” pracowników wykonawcy,
udokumentowane wieloma wpisami
inspektorów nadzoru w dzienniku
budowy, a także w notatkach z narad
koordynacyjnych, w tym w obecności
Burmistrza i pełnomocnika konsorcjum.
Według naszej wiedzy potwierdzonej
przez władze samorządowe Dzielnicy
Wilanów m. st. Warszawy i miasta Konin, firmy wchodzące w skład konsorcjum zawarły z nimi umowy na realizację inwestycji o wielomilionowych
wartościach, z których się nie wywiązały, co było powodem rozwiązania
umów. Władze samorządowe gminy
Konstancin-Jeziorna pryncypialnie
wymagają od każdego wykonawcy
inwestycji publicznej profesjonalizmu,
wysokiej jakości usługi i terminowości
jej wykonania. W przypadku budowy
ratusza te standardy nie były przez
wykonawcę dotrzymywane.”
Kazimierz Jańczuk
Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna
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/ WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA /

10-lecie współpracy z Hranicami
W tym roku obchodzimy 10. rocznicę współpracy z Hranicami. Z tej okazji pragniemy przybliżyć naszym
czytelnikom szczegóły tej wieloletniej przyjaźni.
Współpraca Konstancina-Jeziorny z Hranicami została nawiązana
pod koniec 2005 r., podczas wystawy „Oblicza przyjaźni bez granic”,
zorganizowanej w partnerskim
mieście Leidschendam-Voorburg
w Holandii. W wystawie brały
udział także Hranice oraz Temecula z USA - bliźniacze miasta Leidschendam-Voorburg.
Wtedy to doszło do pierwszego
spotkania przedstawicieli Konstancina-Jeziorny z władzami Hranic , które to zapoczątkowało okres
wieloletniej przyjaźni. Uroczyste
podpisanie umowy o współpracy miast bliźniaczych nastąpiło
7 kwietnia 2006 r. w Hranicach.
Umowę podpisali: burmistrz Hranic - Vladmir Juračka i burmistrz
gminy Konstancin-Jeziorna - Marek
Skowroński.
Na mocy tego porozumienia mieszkańcy mogli liczyć na wsparcie
lokalnych samorządów przy organizacji wspólnych przedsięwzięć,
głównie z zakresu kultury i sportu. Jak się niebawem miało okazać, oprócz gminnych jednostek:
Konstancińskiego Domu Kultury,
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz szkół, we współpracę
zaangażowali się także nauczyciele
i uczniowie Konstancińskiej Szkoły Muzycznej oraz miejscowe Koła
Seniora.

Muzyczne więzi
z sąsiadami
Początek współpracy w dziedzinie
kultury to głównie muzyka i edukacja artystyczna. W 2008 r. doszło
do pierwszego spotkania polskiej
delegacji: Małgorzaty Szanduły, dyrektora oraz Agnieszki Kiniorskiej,
wicedyrektora Szkoły Muzycznej
I stopnia w Konstancinie-Jeziornie,
z Mojmirem Hudą, dyrektorem
szkoły artystycznej w Hranicach.
Na spotkaniu obecni byli również
czescy nauczyciele. Na efekty nie
trzeba było długo czekać. W maju
2009 r. Szkoła Muzyczna w Konstancinie-Jeziornie zorganizowała spotkanie Chóralne Constanzo
Cantare, w którym wziął udział
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Wizyta polskiej delegacji w Hranicach, październik 2009 r.
Fot. Archiwum Jadwigi Sowińskiej

chór Detski Pevecki Sbor z Hranic. Odbyły się również wspólne
warsztaty muzyczne oraz koncert
w konstancińskim amfiteatrze
w Parku Zdrojowym. Cztery miesiące później, we wrześniu, grupa
uczniów i nauczycieli ze Szkoły
Muzycznej I stopnia w Konstancinie-Jeziornie pojechała do Hranic. W ramach czeskich obchodów
Dni na Zamku odbyły się koncerty
z udziałem uczniów i nauczycieli konstancińskiej szkoły. Kolejne
lata to również intensywne muzyczne wizyty i rewizyty. Obydwie
strony bardzo dbają, aby muzyczna
przyjaźń ciągle się rozwijała. Dziś
trudno wyobrazić sobie YouthFestival, odbywający się co dwa lata
w naszym mieście, bez udziału
młodych artystów z Czech.
Wymianę kulturalną dopełniają
wizyty amatorskich i profesjonalnych zespołów, które wzbogacają program artystyczny ważnych
uroczystości. W 2009 roku podczas
Dni Konstancina wystąpił hranicki
zespół ABBA Revival, który został
entuzjastycznie przyjęty przez naszą publiczność. Dwa lata później
wystąpił zespół „Gentleman’s Club”
z Czech. Nasze miasto reprezentowały m.in. Konstancińska Or-

kiestra Dęta „Rondo”, Camerata
Constanza, w 2009 roku na I Festiwalu Hranickiej Sceny Rockowej
wystąpił zespół „The Saturday
Tea”, a w 2013 na Europejskich
Dnia Jazzu w Hranicach wystąpił
zespół Bożena Zalewska Jazz Quartet. Oprócz wydarzeń muzycznych,
w wymianie kulturalnej biorą także udział konstancińscy artyści
i fotograficy z klubu f8.
Sportowe
partnerstwo
Współpraca sportowa to również ważny elementem kontaktów
miast partnerskich. Począwszy
od turniejów piłki nożnej (w lipcu
2009 r. w Hranicach odbyły się
rozgrywki piłkarskie, w których
uczestniczyły dwie drużyny ze
Skry Konstancin - seniorzy i juniorzy, przez turnieje koszykówki,
korfballu po udział w różnego rodzaju biegach. Od 2010 r. Zespół
Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57
stale współpracuje z czeską szkoła ZS 1. Maje z Hranic, organizując
wspólne wymiany sportowe. – Corocznie uczniowie nawiązują wiele przyjaźni, nauczyciele poznają
inne systemy edukacji i chętnie
wymieniają się doświadczeniami

/ WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA /
– podkreśla Elżbieta Siemieniuk,
koordynator wymiany sportowej.
Uczniowie szkół przyjmują zagranicznych gości w swoich domach,
dzięki temu wymiana jest bezkosztowa. - W tym roku, pod koniec
maja przyjedzie do Konstancina-Jeziorny grupa 10 uczniów i dwóch
nauczycieli.
Seniorzy
współpracują
Seniorzy są kolejną grupą, która
współpracuje z Hranicami. W październiku 2008 r. Jadwiga Sowińska, jedna z założycielek Koła
Seniora os. Grapa w Konstancinie-Jeziornie, podczas oficjalnej wizyty w Hranicach nawiązała kontakt z czeskim kołem seniora. I już
w połowie maja 2009 r., do Konstancina-Jeziorny z gościnną wizytą przyjechała delegacja z Hranic.
Pięć miesięcy później, konstancińscy seniorzy udali się z rewizytą
do Czech. W 2010 r. na zaproszenie hranickich seniorów do Czech
przybyła 15-osobowa grupa przedstawicieli ze wszystkich kół seniora z gminy Konstancin-Jeziorna.
Polska delegacja została przyjęta
przez ówczesnego Starostę Hranic,
Miroslava Wildnera. Program wizyty był bardzo bogaty m.in. konstancińscy seniorzy wzięli udział
w koncercie, na którym grano na
rogach myśliwskich, zwiedzili miasto, nawiązali przyjaźnie z gospodarzami.
To już 10 lat
przyjaźni
Trwająca nieprzerwanie od 10
lat współpraca z naszymi partnerami w Hranicach od samego
początku opierała się głównie
o wymianę grup szkolnych, muzycznych i sportowych. Z czasem
zaczęła przybierać charakter
także osobistych relacji między
mieszkańcami, o czym świadczą
wzajemne odwiedziny seniorów.
– Gmina chętnie wspiera inicjatywy mieszkańców zaangażowanych w wymianę międzynarodową – podkreśla Kazimierz Jańczuk,
burmistrz Konstancina-Jeziorny.
– Mam nadzieję, że będzie kontynuowana przez kolejne lata. Jesteśmy otwarci na rozwijanie nowych
płaszczyzn współpracy.

Wizyta czeskich dzieci w Konstancinie-Jeziornie
Fot. Archiwum Elżbiety Siemieniuk

Hudecka Muzika wytęp zespołu z Hranic - Youthfestival 2014, KDK Hugonówka
Fot. Archiwum Małgorzaty Szanduły

Wizyta polskich seniorów w Hranicach, zwiedzanie miasta wrzesień 2010 r.
Fot. Archiwum Jadwigi Sowińskiej
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/ BEZPIECZEŃSTWO /

Mniej przestępstw
i bezpieczniej
Statystyki konstancińskiej policji są obiecujące - spada liczba przestępstw i wykroczeń popełnianych na terenie naszej gminy. A ma być
jeszcze lepiej, m.in. dzięki powstającej „Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa” .
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
to forma wizualizacji stanu bezpieczeństwa, na której znajdują
się miejsca potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego
oraz niebezpieczeństw w ruchu
drogowym. Mapa obejmująca naszą gminę, jest tworzona przez
Komendę Powiatową Policji w Piasecznie razem z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy, sołtysami oraz przedstawicielami
innych instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Wnioski dla służb
Podczas konsultacji nad MZB tworzone są listy zadań dla służb,
których realizacja zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców oraz
zmniejsza liczbę przestępstw czy
wykroczeń popełnianych na terenie naszej gminy. Dzięki temu na
terenie gmin Konstancin-Jeziorna oraz Góra Kalwaria, podjęto
wspólne patrole policji, straży
pożarnej oraz straży leśnej, monitorujące zagrożenia związane
z wiosennym wypalaniem traw.
Kontrolowane są również bezmyślnie niszczone wały wiślane,
w tym rozjeżdżane przez kierowców quadów, oraz rezerwat Łęgi
Oborskie, dewastowany przez
wjeżdżające samochody czy dzikie
ogniska. Kontynuowane są wspólne patrole funkcjonariuszy policji
i straży miejskiej na terenie gminy.
Dzięki pomocy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zwiększono także ilość patroli ruchu drogowego pełniących służbę na terenie
miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Funkcjonariusze policji są też
mniej tolerancyjni dla osób spożywających alkohol w miejscach
publicznych. Wzmożono też kontrole miejsc spotkań młodzieży,
w których dochodzi często do spo-
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stancińskiego Komisariatu Policji.
W tzw. 7 głównych kategoriach
przestępstw zanotowano w omawianym okresie 14 przestępstw
wobec 29 takich w analogicznym
okresie ub. roku, w tym kradzieży z włamaniem analogicznie
7 wobec 14. Zmniejszenie ilości
włamań, to także efekt zatrzymania sprawcy kilkudziesięciu kradzieży z włamaniem popełnionych

Kom. Janusz Czamara
Fot. G. Żurawski

na terenie powiatu piaseczyńskieżywania środków odurzających.
go, w tym kilku
Zw ięk szono
„Dzięki wsparciu otrzyma- na terenie naszej
także działania
prewennemu z gminy, wzorem lat gminy. W raporcyjne, służące ubiegłych, policjanci pełnią towanym okresie
służby ponadnormatywne dwóch
pierwz m n iejszen iu
patrolując popołudnia- szych
miesięcy
liczby włamań,
mi konstancińskie ulice” tego roku nie odkradzieży, dekom. Janusz Czamara notowano żadnej
wastacji i niszczenia mienia
kradzieży samochodu, pobicia czy
publicznego.
bójki. – Bardzo pomocny jest system monitoringu miejskiego – doMniej
daje kom. Czamara – szczególnie
przestępstw
w przypadku wandalizmu. DzięWszystkie te działania już przyki czynnościom prewencyjnym
noszą efekty. W okresie styczeń
oraz edukacyjnym prowadzonym
– luty br. w konstancińskim komisariacie wszczęto 42 postępowaprzez funkcjonariuszy policji, spada też liczba tzw. przestępstw narnia w sprawie przestępstw popełkotykowych.
nionych na terenie naszej gminy,
Działania wynikające z Mapy Za(wobec 74 w tym samym okresie
grożeń Bezpieczeństwa, realizo2015 roku). – Ten spadek ilości
wane są w partnerstwie różnych
przestępstw pokazuje, że podejmowane przez nas działania przysłużb, zaangażowanych w zapewnienie porządku publicznego.
noszą pozytywne rezultaty i służą
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jepoprawie bezpieczeństwa – objaziorna będą czuć się bezpieczniej.
śnia kom. Janusz Czamara z kon-

/ PLANOWANIE PRZESTRZENNE /

Gmina z miejscowymi planami
Już ponad 83 proc. powierzchni gminy ma miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To, czy np.
działka, którą kupiliśmy jest nim objęta sprawdzimy w magistracie i w Internecie.

Tereny objęte obowiązującymi mpzp Rys. UMiG

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają
przeznaczenie terenów w gminie, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy.
Uchwalane przez radę miejską,
po konsultacjach z mieszkańcami.
Obecnie, stan na 24 marca 2016
r., na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązuje 41 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz 13 zmian
mpzp. Uchwalone plany obejmują
powierzchnię 6583 ha, co stanowi
83,8 proc. pow. gminy. Jednocześnie przygotowywane są kolejne.
Aktualnie w opracowywaniu jest

Tereny, dla których opracowywane są mpzp Rys. UMiG

60. Prowadzone procedury planistyczne obejmują 5239 ha, co stanowi 66,7 proc. pow. całej gminy. –
Sporządzane są plany również dla
terenów, gdzie obowiązują plany
miejscowe – mówi Elżbieta Bartoszewska, zastępca kierownika
Wydziału Planowania Przestrzennego konstancińskiego magistratu.
– Wynika to głównie z konieczności dostosowania ich do aktualnych
przepisów oraz wniosków zgłoszonych przez mieszkańców. Docelowo samorząd chce , aby cała gminy
miała mpzp. Prowadzone procedury planistyczne pozwalają na realizację tej polityki. – W przyszłości
może pojawić się potrzeba przystą-

Powalczymy o 100 tys. zł
Konstancin-Jeziorna znalazł się
wśród jedenastu gmin, które powalczą w I edycji ekologicznego
konkursu EKO HESTIA SPA.
Jest to wspólna inicjatywa Grupy
ERGO Hestia, jedynego fundatora nagrody oraz Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych RP, zrzeszającego obecnie 36 gmin uzdro-

wiskowych (bądź pretendujących
do uzyskania statusu uzdrowiska).
Konkurs ma promować i popularyzować najbardziej skuteczne i nowatorskie działania oraz inwestycje mające pozytywny wpływ na
środowisko. Do konkursu zgłosiło
się 11 gmin członkowskich stowarzyszenia. Oprócz Konstancina-Jeziorny są to także: Inowrocław,

pienia do kolejnych planów miejscowych lub ich częściowych zmian, ze
względu na wnioski właścicieli terenów, a także wskutek zmieniających się przepisów prawa – dodaje
Elżbieta Bartoszewska. – Dlatego
nie można określić szczegółowego harmonogramu opracowywania planów, a tym bardziej precyzyjnego terminu ich wykonania.
W pierwszej kolejności powinny
być opracowywane plany (zmiany
planów), dla których Rada Miejska
już podjęła uchwałę o przystąpieniu do ich sporządzenia, w tym
w szczególności dla tych obszarów,
których takich planów nie mają.
Nałęczów, Krynica-Zdrój, Rabka
-Zdrój, Szczawnica, Sękowa, Sopot,
Busko-Zdrój, Solec-Zdrój i Uniejów.
Komisja konkursowa od 29 do 31
marca wizytowała naszą gminę. Na zwycięzcę czeka nagroda
wartości 100 tys. zł. Zakończenie
I etapu konkursu zaplanowano na
koniec czerwca. Wręczenie nagród
odbędzie się w trakcie gali jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP zaplanowanej
na wrzesień.

11

/ EDUKACJA /

Szkoła wielu możliwości
Jeszcze rok temu planowano go zamknąć, dzisiaj prężnie się rozwija i otwiera nowe kierunki kształcenia.
Mowa o Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie. Placówka ogłasza nabór na nowy rok
szkolny, a 8 kwietnia zaprasza na dzień otwarty.
Likwidacji jedynej w Konstancinie-Jeziornie szkoły ponadgimnazjalnej chciała rada powiatu piaseczyńskiego poprzedniej kadencji.
Nowa, w ubiegłym roku, wycofała
się z tego pomysłu. Szkoła, dzięki
osobistemu zaangażowaniu dyrektorki Anny Dulnik, przetrwała i co
więcej, stale się rozwija.

Atrakcyjne kierunki
Obecnie w placówce uczy się ponad 100 uczniów. Młodzież swoją
wiedzę i umiejętności zdobywa na
kierunkach rehabilitacja oraz kreacja wizerunku, a także w technikum w zakresie spedycji i logistyki.
– Współpracujemy z Uzdrowiskiem Konstancin-Zdrój i Fundacją
Models Club – mówi Anna Dulnik,
dyrektorka Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie. – Dzięki temu
nasi uczniowie mają realne możliwości poznania zawodu i merytorycznego przygotowania się do
przyszłej kariery zawodowej.
Wpływ na atrakcyjność szkoły
mają nie tylko ciekawe kierunki
i profesjonalna kadra nauczycielska, ale także świetne położenie
i komunikacja, umożliwiająca
uczniom bezproblemowe dotarcie
na zajęcia. Teraz dojazd do placówki będzie jeszcze łatwiejszy. Dzięki
przychylności Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy trasy auto-

W szkole działa m.in. kółko teatralne, którego występy uświetniają szkolne uroczystości Fot. Arch. szkoły

busów komunikacji lokalnej, linii L
14, L 15, L 16, L 21, zostały tak zmodyfikowane, aby uczniowie mogli
bezpośrednio dotrzeć do szkoły.
– Dbamy również o to, by nasi wychowankowie mogli rozwijać swoje indywidualne zainteresowania
– dodaje dyrektorka.
Szkoła tętni życiem. – Dzięki
temu, że szkoła jest mała, wszyscy wszystkich znają, panuje więc
w niej przyjazna atmosfera – przyznaje Izabela Bakun, uczennica
klasy I liceum. – Nauczyciele mają
z nami dobry kontakt.
Dzień otwarty
Placówka nie stoi w miejscu. W nowym roku szkolnym 2016/2017

Tydzień matematyki i mózgu
W Zespole Szkół Integracyjnych
nr 5 w Konstancinie-Jeziornie zorganizowano Tydzień Matematyki
i Mózgu.
Od 14 do 18 marca uczniowie
uczestniczyli w licznych wydarzeniach przygotowanych dla nich
w ramach Światowego Dnia Liczby Pi oraz Dnia Mózgu. Uczniowie
obejrzeli m.in. film o liczbie pi,
wzięli udział w grze „Słynni matematycy”, wykorzystującej aplikację
do odczytywania QR-kodów, dzięki
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którym poznali życiorys wybitnego polskiego matematyka Stefana
Banacha. Ciekawostką były lekcje
matematyki w języku angielskim.
Natomiast w ramach porannej
„gimnastyki mózgu”, uczniowie
każdego dnia rozwiązywali zagadkę logiczną. Wszystkie atrakcje
przygotowały nauczycielki: Renata
Furdal, Anna Wyporek i Kinga Krupa. Ich pomysł okazał się wielkim
sukcesem, a Tydzień Matematyki
i Mózgu na stałe zagości w terminarzu imprez szkolnych „piątki”.

w liceum otwarty zostanie dodatkowy kierunek kształcący
uczniów w tematyce szeroko pojętego rynku ubezpieczeń, a w technikum - technik optyk. Z myślą
o tym szkoła nawiązała współpracę z Politechniką Warszawską,
Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Klubem Sportowym Kosa
Konstancin oraz firmą SATIS. –
Nowe kierunki nauczania otworzą
przed młodzieżą realne perspektywy znalezienia atrakcyjnych
stanowisk na rynku pracy – podsumowuje dyrektorka. – Wszyscy,
którzy chcieliby zapoznać się z naszą ofertą zapraszamy 8 kwietnia
w godzinach 17.30-19.00 na dzień
otwarty.

Uczniowie byli zachwyceni atrakcjami
Fot. Arch. szkoły

/ ROZMAITOŚCI/

Seniorzy nie wiedzą co to nuda
Warsztaty plastyczne, kulinarne, kultywowanie tradycji wielkanocnych, integracja środowiska senioralnego – to wszystko w ramach inicjatywy lokalnej. Aktywni seniorzy z Kawęczynka spotkali się 17 marca
w świetlicy wiejskiej, aby wspólnie podtrzymywać tradycję obrzędów Wielkiej Nocy.
Inicjatywa mieszkańców
Seniorzy z Kawęczynka regularnie
spotykają się przez cały rok. Angażują się w życie społeczne gminy
Konstancin-Jeziorna. Organizują
warsztaty artystyczne oraz występują na uroczystościach i imprezach okolicznościowych. W 2009
r. utworzyli zespół Jarzębina Czerwona, który w swoim repertuarze
ma pieśni ludowe, patriotyczne
oraz historyczne. – Nie lubimy stać
w miejscu – mówi Kazimiera Nogal,
prezes Klubu Seniora w Kawęczynku. – Mamy dużo energii, którą
chcemy spożytkować na kolejne
przedsięwzięcia i stąd też pomysł
na inicjatywę lokalną „Mieszkańcy Kawęczynka kultywują lokalną
tradycję” – dodaje Henryka Nowakowska, jedna z inicjatorek działań.
Kultywowanie tradycji
Dla seniorów z Kawęczynka ważne jest podtrzymywanie tradycji.
Podczas warsztatów, które odbyły
się w dniach 14-17 marca w świetlicy wiejskiej powstały przepiękne palmy wielkanocne z krepiny.
Uczestnicy wysłuchali również
wykładu dotyczącego zwyczajów
i obrzędów związanych ze świętami Wielkiej Nocy. Kolejnym punktem inicjatywy były warsztaty kulinarne, na których przygotowano,
według tradycyjnych sposobów,
wielkanocne potrawy, m.in. żurek z białą kiełbasą i pyszne baby.

Seniorzy podzielili się też
jajeczkiem Fot. A. Jarzębska-Isio

Seniorzy z Kawęczynka (od prawej): Kazimiera Nogal, Janina Kornaszewska, Mieczysław Banach, Jadwiga Korytek, Irena Stańczak, Krystyna Biernacka, Paweł Olesiński,
Halina Olesińska, Krystyna Kluczyńska i Henryka Nowakowska Fot. A. Jarzębska-Isio

Uwieńczeniem działań było wspólne spotkanie seniorów z mieszkańcami okolicznych miejscowości: Słomczyna, Cieciszewa, Turowic oraz Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych
koło w Konstancinie-Jeziornie. 17
marca do świetlicy w Kawęczynku
przybyło ponad 60 osób. – Bardzo
nas cieszy, że możemy podtrzymywać tradycję i kultywować obrzędy
wielkanocne – podkreśla Kazimiera Nogal – Wspólne spędzenie czasu oraz podzielenie się jajeczkiem
jest dla nas bardzo ważne.
Wsparcie gminy
Inicjatywa „Mieszkańcy Kawęczynka Kultywują lokalną tradycję”
zrealizowana została przy wsparciu finansowym gminy Konstancin-Jeziorna w ramach inicjatywy
lokalnej. Udział finansowy gminy
w tym zadaniu wyniósł 1 500 zł.
W tym roku do UMiG KonstancinJeziorna wpłynęło 14 wniosków,
z czego pięć nie spełniło wymogów
formalno-prawnych i przez zespół
oceniający zostało odrzuconych
z dalszego postępowania. Pozostałe projekty zweryfikowano pod
kątem merytorycznym. Najwięcej
punktów otrzymało sześć przedsięwzięć, i to one zostały wybrane

do realizacji w ramach inicjatywy
lokalnej.
Sześć zadań
Samorząd na realizację wybranych
zadań przeznaczy łącznie ponad 20
tys. zł. Poza seniorami z Kawęczynka wsparcie finansowe gminy uzyskały następujące inicjatywy: zagospodarowanie terenu przy domu
ludowym i placu zabaw w Gassach
(4 150 zł), upiększenie placu sportowo-rekreacyjnego przy OSP
Czernidła (3 800 zł), organizacja
imprezy „Wędkarze dzieciom” (2
700 zł), „Seniorzy dzieciom - dzieci seniorom na święta” (2 000 zł),
oraz szkolenie z bezpieczeństwa
publicznego i obywateli (6 000 zł).
Można zgłaszać
W dalszym ciągu można ubiegać się
o wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej. Wnioski należy składać na
bieżąco do kancelarii UMiG Konstancin-Jeziorna, jednak nie później niż do
31 sierpnia 2016 r. Więcej informacji
można uzyskać w Wydział Promocji
i Współpracy z Organizacjami Społecznymi ul. Warszawska 23,
tel: tel. 22-201-19-73.
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/ SZKOŁY /

Ekonomia nie taka straszna
Maluchy z „Tęczowego Przedszkola” w Konstancinie-Jeziornie uczą się
ekonomii. Dzieci w świat gospodarki i pieniędzy wprowadzają uczennice
Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.
Zajęcia ruszyły 10 marca. – Istnieje
przekonanie, że wiedza z zakresu
ekonomii jest dla dzieci zbyt trudna – mówi Ewa Winek, dyrektor
„Tęczowego Przedszkola”. – Udowodniono jednak, że jest wręcz
przeciwnie. To świetny okres na
zapoznanie ich z podstawami gospodarki.
Dzieci z „Tęczowego Przedszkola”
w formie zabawy i scenek sytuacyjnych poznają podstawowe pojęcia ekonomiczne. W ten sposób
oswajane są z określeniami - takimi jak: bank, bankomat czy karta

płatnicza, które dla dorosłych są
czytelne i zrozumiałe, a dla dzieci
już niekoniecznie. Maluchy uczą się
szacunku do pieniądza oraz pracy.
Poznają zalety oszczędzania, nie
tylko w formie wrzucania monet do
tradycyjnej skarbonki, ale również
zakręcania wody w kranie podczas
szczotkowania zębów czy gaszenia
światła w pustym pokoju. Zajęcia
prowadzą uczennice z Liceum im.
Stefana Batorego w Warszawie,
uczestniczące w programie „Matura międzynarodowa”. – Warsztaty mają być malutką, ale ważną

Dzień otwarty w „Trójce”

5 marca w Zespole Szkół nr 3 rodzice i kandydaci do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum mogli zapoznać się z ofertą gminnej placówki.

Było wesoło i gwarnie, zwłaszcza wśród przyszłych przedszkolaków
Fot. Arch. szkoły

Tego dnia wszystkie szkolne pracownie były otwarte dla zwiedzających, a nauczyciele z uczniami
przygotowali liczne atrakcje. Były
widowiskowe doświadczenia przyrodnicze, zabawy karaoke i gry
muzyczne, pokazy interaktywnych
tablic edukacyjnych, a także zabawy dla młodszych dzieci i gry planszowe. Rodzice mogli porozmawiać
ze wszystkimi nauczycielami ZS nr
3, a także psychologiem, pedagogiem czy logopedą. Dla rodziców
kandydatów do klas młodszych
zorganizowano spotkanie, prowa-
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dzone przez dyrektor Lidię Piotrowską, podczas którego reedukator Joanna Matyjasiak opowiedziała o zagadnieniu dojrzałości
i gotowości szkolnej dziecka. Gdy
rodzice poznawali miejsce edukacji swoich dzieci, one same miały
okazję do wspólnej zabawy i wykazania talentów rysunkowych. Rada
rodziców przygotowała stoisko
z pysznym ciastem, kawą i herbatą.
Wszystkim, którzy tego dnia odwiedzili Zespół Szkół nr 3, dyrekcja
składa serdeczne podziękowania.

Zajęcia prowadzą uczennice
warszawskiego liceum Fot. Arch. prywat.

cegiełką w budowaniu przyszłego,
świadomego ekonomicznie młodego człowieka – dodaje Ewa Winek.
– Przede wszystkim jednak jest to
wspaniała zabawa!

Nauka przez
zabawę
Raz w miesiącu, szkolna świetlica Zespołu Szkół nr 3 zamienia
się w eksperymentalne laboratorium badawcze dla najmłodszych.
Szymon Krupa z Akademii Naukowej Piaseczno zmienia poważną
naukę w ciekawą zabawę. Dzieci
poznają czym jest i jak działa prąd,
eksperymentują z suchym lodem
czy igrają z prawdziwym ogniem.
Podczas zabawy i eksperymentów
młodzi naukowcy zgłębiają sekrety
„tajemnej wiedzy” z różnych dziedzin nauki. I zupełnie nie wiadomo
kiedy dzieci odkrywają prawa fizyki i przyrody.

Szymon Krupa zaprasza dzieci do
wspólnych pokazów Fot. Arch. szkoły

/ SZKOŁY /

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Uroczysty apel, spotkanie z bohaterami walk o niepodległość, pokaz filmu dokumentalnego i koncert patriotyczny – w taki sposób mieszkańcy Konstancina-Jeziorny uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Zapomnianych bohaterów podziemia antykomunistycznego z lat
1944-1963 upamiętniono na uroczystościach
zorganizowanych
przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie oraz Stowarzyszenie „Wszechnica Konstancińska”.
Uczta duchowa
1 marca w ZSI nr 5 odbył się apel
pt. „Głosy historii. Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Żołnierze”, przygotowany przez gimnazjalistów
pod kierunkiem nauczycielek Małgorzaty Szymczak i Marzeny Gaładyk. W uroczystości, oprócz władz
gminy z burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem na czele, udział
wzięli m.in.: gen. dywizji nawigator Zbigniew Galec, płk Zbigniew
Ruszniak - zastępca szefa sztabu
ds. operacyjnych Centrum Operacji Powietrznych oraz Irena Cejba,
przewodnicząca konstancińskiego koła Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych. Widowiskowy spektakl - pełen wzruszających scen, przepięknych pieśni oraz
efektów świetlnych i dźwiękowych
- przedstawiał losy żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego. W trakcie apelu zaprezentowano fragmenty kroniki filmowej.
Uczniowie przypomnieli też po-

Spektakl z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych przygotowali uczniowie gimnazjum
Fot. Arch. szkoły

staci Danuty Siedzikówny i Witolda Pileckiego. Odczytano również
wzruszające listy rotmistrza do
córki i syna. Publiczność była pod
wrażeniem rozmachu przedsięwzięcia i doskonałej gry młodych
aktorów. Wiele emocji wzbudziła
absolwentka gimnazjum - Joanna
Borowska, której śpiew i gra na
gitarze przyniosły mnóstwo wzruszeń.
Spotkanie i film
Stowarzyszenie „Wszechnica Konstancińska” przygotowało dwudniowe uroczystości. 28 lutego
w Centrum Animacji Misyjnej Pallotyni odbyło się spotkanie z bohaterami walk o niepodległość - Bar-

barą Kulińską-Żugajewicz ps. Zula
i Januszem Kłosem. Tego dnia swoją premierę miał też film dokumentalny o Białym Dworku, byłej siedzibie UB w Konstancinie-Jeziornie,
autorstwa Agaty Gregorczyk-Janik
i Julity Wołoszyńskiej-Matysek. Całość dopełniła wystawa prac dzieci
i młodzieży pt. „Żołnierze Wyklęci”.
Z kolei 6 marca w kościele Matki
Bożej Anielskiej odprawiono mszę
św. w intencji żołnierzy podziemia
niepodległościowego. Tegoroczne
obchody zakończył koncert „Polska Golgota” w wykonaniu: Grupy
Artystów „Pod Prąd”, Harcerzy
1. UDH Żagiew oraz chóru „Dziecięce Podwórko” z Zespołu Szkół nr 4.

Nagrody za koszyczki
W Zespole Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie po raz pierwszy
wybrano i nagrodzono najładniejsze koszyczki wielkanocne.
Jak przyznaje dyrekcja „dwójki”,
efekt konkursu przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Dzieci z oddziału przedszkolnego,
klas IV-VI oraz gimnazjum wykonały ponad 60 prac artystycznych,
przedstawiających koszyczek wielkanocny. Wszystkie dzieła były
bardzo oryginalne, a przy tym

proste i oparte na tradycyjnych
wzorcach. Do wykonania koszyczków użyto różnorodnych materiałów, w tym tak nietypowych jak
ciasto drożdżowe, masa solna czy
szyszki sosnowe. Choć z trudem,
bo wszystkie prace były przepiękne, komisja konkursowa wyłoniła
zwycięzców, a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy
ufundowane przez radę rodziców.
Konkurs i wystawę przygotowały
Anna Brzezińska i Alicja Biedrzycka, nauczycielki.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
upominki Fot. G. Żurawski
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/ HISTORIA /

Konstancin z dawnych lat
Drodzy Czytelnicy! W 2017 r. będziemy obchodzić
100-lecie uzdrowiska! Przygotowując się do tego
ważnego wydarzenia zachęcamy do podzielenia się
swoimi wspomnieniami i archiwalnymi zdjęciami
związanymi z Konstancinem-Jeziorną. Najciekawsze opublikujemy w naszym Biuletynie.
Zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Promocji
i Współpracy z Organizacjami Społecznymi Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 23, tel. 22 201 19 73/74, e-mail: promocja@konstancinjeziorna.pl.
Prezentowane w tym numerze wydania zdjęcia
pochodzą z domowego archiwum
Renaty Dąbrowskiej, której bardzo dziękujemy
za podzielenie się swoimi wspomnieniami.

Uczniowie przed szkołą w Kępie Okrzewskiej - lata 50.

Odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z 1985 r.
na podanie Stanisława Dąbrowskiego

Wisła w Kępie Okrzewskiej - lata 50. Na zdjęciu Stanisław Dąbrowski
z synem i bratankiem

Budowa drogi w Kępie Okrzewskiej (obok obecnej pętli
autobusowej). Na zdjęciu P. Piłat z synem i innymi mieszkańcami
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Dokument tożsamości Natalii
Sasanek-Dąbrowskiej z czasów
wojny

/ BIBLIOTEKA /

Biblioteka idzie z duchem czasu
Dzisiejsze biblioteki w niczym nie przypominają tych sprzed kliku lat. Teraz czytelnicy bez wychodzenia
z domu mogą nie tylko wypożyczyć książkę w formie audiobooka, ale także nauczyć się m.in. języków obcych. Mogą też bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z bestsellerów wydawniczych. Takie nowości oferuje
również konstancińska książnica.
Mimo że konstancińska biblioteka od lat boryka się z problemami
lokalowymi, jej oferta w niczym
nie ustępuję tym z dużych miast.
Książnica, pod koniec ubiegłego
roku uruchomiła darmową naukę
języków obcych w formie e-learningu. Czytelnicy, po otrzymaniu
w dowolnej placówce bibliotecznej, indywidualnego kodu i aktywowaniu go na stronie: kursy123.
pl/funpakiet/uzyj, mają dostęp do
kursów językowych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego,
włoskiego i francuskiego – skierowanych do młodzieży i dorosłych
oraz kursu „Funenglish” dla dzieci w wieku 6-12 lat, a także kursów - szybkiego czytania, pisania
na komputerze oraz skutecznego
zapamiętywania. Poza tym, od 10
marca nasza biblioteka, jako jedna
z pięciu w całej Polsce, umożliwia
swoim czytelnikom dostęp do bazy
e-booków „Legimi”. Poprzez stronę: www.legimi.com/bpk mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać
z ponad 12 tys. bestsellerów i nowości wydawniczych. Natomiast
publikacje popularnonaukowe oraz

Mamy bogatą ofertę audiobooków mówi bibliotekarka Żaklina Biniszewska

Fot. G. Żurawski

podręczniki akademickie, również
w formie e-booków, książnica oferuje poprzez dostęp do IBUK Libra
z PWN. – Po kody dostępu do tych
baz zapraszamy dotychczasowych
i nowych czytelników do naszych
fili w: Jeziornie, Skolimowie, na
Grapie, w Opaczy i w Słomczynie
– mówi Ewa Rewkowska, dyrek-

O książkach przy kawie

torka Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie.
Mieszkańcy, nawet nieposiadający
elektronicznej karty bibliotecznej,
mają, tak jak w latach ubiegłych,
nieograniczony dostęp do zbiorów
Cyfrowej Biblioteki Narodowej
„Polona”. Wpływa do niej codziennie 70 tys. skanów obejmujących
nawet do 2 tys. obiektów, znajdujących się w domenie publicznej,
co pozwala użytkownikom na ich
kopiowanie i modyfikowanie. Czytelnicy mogą również korzystać
z światowego zasobu World eBook
Library, który zawiera ponad 23
tys. audiobooków i około 2,1 tys.
publikacji w wersji elektronicznej.
Są to książki i dokumenty, w formacie pdf, z największych światowych
bibliotek w około 100 językach,
w tym niemal 2,8 tys. publikacji
w języku polskim. Dla miłośników
książki tradycyjnej, placówka oferuje miesięcznie około 220 egz.
nowości. Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej biblioteki i w jej filiach. – Zapraszamy
dotychczasowych i nowych czytelników – zachęca Ewa Rewkowska.

W bibliotece na os. Grapa powstał klub. Jego uczestnicy przy kawie
i herbacie dyskutują o przeczytanych książkach, nowościach wydawniczych, ale nie tylko. Jest też czas na pochwalenie się własną twórczością.
„Klub okołoksiążkowy” swoją działalność rozpoczął 7 marca. Gospodarzami spotkania były Sylwia
Wolska oraz Janina Krysiukiewicz
– pracownice Biblioteki Publicznej.
– Chcemy, aby było to miejsce nie
tylko samych rozmów o książkach,
ale również platformą wymiany
informacji, wydarzeń czy innych
spraw ważnych dla naszych czytelników – wyjaśnia Sylwia Wolska.
Podczas inauguracji nie obyło się
bez małych niespodzianek m.in.
muzycznego występu - na akor-

deonie zagrał Mieczysław Mróz,
oraz słodkiego poczęstunku. Kolejne spotkanie zaplanowano na 18
kwietnia. Początek o godz. 18.00
w bibliotece na Grapie. Poniżej
prezentujemy, wierszyk autorstwa
jednego z uczestników „otwartych
drzwi” – Waldemara Wylezińskie„Nie w kinie, nie w kasynie
nie w barku, nie w parku,
nie w dyskotece,
ale w Konstancinie w bibliotece
radość znajdziecie.

Na akordeonie przygrywał Mieczysław
Mróz Fot. E. Warowny

go, który mamy nadzieję zachęci
czytelników do udziału w kolejnych spotkaniach:
Tu zawsze czeka dobra książka
na człowieka
z uśmiechem pięknym
podana, zachęcając do czytania
i kolejnego spotkania”
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ul. Mostowa 15,
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22-484-20-20, 22-484-20-22,
e-mail: biuro@konstancinskidomkultury

Spektakl „Czas urwanego guzika”.
Grupa Teatralna KDK „Za drzwiami”
Fot. KDK Hugonówka

www.konstancinskidomkultury.pl
1, 8, 15, 22, 29 kwietnia, godz. 18.00 Klub
Brydżowy, KDK Hugonówka, wstęp wolny
Dom Literatów w Oborach, Spotkanie
TMPiZK
2 kwietnia, godz. 17.00
KDK Hugonówka, wstęp wolny
2 kwietnia, godz. 19.00 Lataj z Krystyną:
spektakl Aldony Jankowskiej. KDK
Hugonówka, bilety w cenie 40 zł do
nabycia w kasie KDK oraz na kupbilecik.pl
Uniwersytet Trzeciego Wieku: wykłady,
spotkania 5, 19 kwietnia, godz. 11.00
semestr 60 zł, pojedynczy wykład 5,00 zł
5 kwietnia, godz. 19.00 Konstanciński
Klub Filmowy: Russel Crowe, KDK
Hugonówka, wstęp wolny
Klub Fotograficzny F8, KDK Hugonówka,
wstęp wolny,
6 kwietnia, godz. 19.00
6 i 20 kwietnia, godz. 18.30
Czas dla Nas:
Twórcze spotkania mieszkańców, KDK
ul. Jaworskiego 18, wstęp wolny
Sokrates Cafe – KDK Hugonówka, wstęp
wolny
7 kwietnia, godz. 19.00
9 kwietnia, godz. 17.00 Spotkanie autorskie:
Dorota Ponińska „Podróż po miłość”,
KDK Hugonówka, wstęp wolny
Koncert „Ogarniam myślą Ich...” wstęp
wolny,
10 kwietnia, godz. 18.00
bezpłatne wejściówki do odbioru w KDK
11 kwietnia, godz. 19.00 Czas dla Nas:
konwersatorium języka angielskiego,
KDK Hugonówka, wstęp wolny
Granie Bez Klikania: KDK Hugonówka,
wstęp wolny, 2, 26 kwietnia, godz. 17.00
14 kwietnia, godz. 19.00 Klub Podróżnika:
Kurdystan - KDK Hugonówka, wstęp
wolny
Warsztaty Rodzinne: Ulepimy dziś
rodzinę,
16 kwietnia, godz. 15.00
KDK Hugonówka, udział w warsztatach:
20 zł/rodzina
16 kwietnia, godz. 17.00 Wirtualne Muzeum
Konstancina: pamiętniki Marii ze
Skórzewskich ks. Ogińskiej, KDK
Hugonówka, wstęp wolny
Mała Filharmonia, KDK Hugonówka,
stęp wolny, 1
17 kwietnia, godz. 14.00
17 kwietnia, godz. 16.00 Bajkowa Niedziela
w Gassach: Sposób na Wiercipętka,
świetlica przy OSP, wstęp wolny
Warsztaty artystyczne Koralikowa
bransoletka, 18 kwietnia, godz.18.00
KDK Hugonwka, udział : 20 zł/os
19 kwietnia godz. 17.00 Klub Turystyczno
Krajoznawczy, KDK Hugonówka, wstęp
wolny
Dyskusyjny Klub Książkowy: Amos Oz
- Judasz,
21 kwietnia, godz. 18.00
KDK Hugonówka, wstęp wolny
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Spektakl „Zielona Gęś ma się dobrze” - ZS nr 1
Fot. KDK Hugonówka

XIII Festiwal Małych
Form Teatralnych
Laureaci XIII Festiwalu
Małych Form Teatralnych

Fot. KDK Hugonówka

Spektakl „Opowieść
wigilijna” - ZS nr 3
Fot. KDK Hugonówka

Wysoki poziom gry aktorskiej zaprezentowali uczestnicy tegorocznego XIII Festiwalu Małych Form Teatralnych, który odbył się w dniach
12-13 marca w Konstancińskim Domu Kultury.
W przeglądzie wzięło udział 10
amatorskich zespołów ze szkół
gminy Konstancin-Jeziorna oraz
grupy teatralne prowadzone przez
KDK. Młodzi artyści zaprezentowali swoje aktorskie talenty,
a opiekunowie grup zdolności reżyserskie. Jury w składzie: Leszek
Zduń, Jolanta Żółkowska i Rado-

sław Dunaszewski Grand Prix XIII
Festiwalu Małych Form Teatralnych przyznało Zespołowi Szkół
nr 1 za spektakl ,,Zielona Gęś ma
się dobrze”, pod kierownictwem
Bożeny Grodzkiej. Wręczono również indywidualne wyróżnia w kilku kategoriach. Listę nagrodzonych publikujemy poniżej.

Indywidualna kreacja aktorska: Weronika Żak, Kinga Kalmus, Do Vu Viet za
rolę w spektaklu ,,Zielona Gęś ma się dobrze”, Magdalena Ber za rolę w spektaklu
,,Samotna”, Marianna Strzelecka za rolę w spektaklu ,,Czerwony kapturek szuka
księcia”, Krystian Szymański za rolę w spektaklu ,,Miś”, Halina Łukaszewicz za
rolę w spektaklu ,,Czas urwanego guzika”, Aleksander Elwart za rolę w spektaklu
,,Narzekanie na Adama”, Humor: siostra Terezjanna z Zespołu Szkół nr 1 za
przygotowanie spektaklu ,,Narzekanie na Adama”, Opracowanie muzyczne:
Grupa Teatrzaki z KDK za spektakl ,,Klinika Lalek” – Ewa Cielesz, Choreografia:
Inna Rybczuk z grupy Miniatura z KDK za spektakl ,,Zgniła woda”, Odważne
przedstawienie trudnego tematu oraz scenografia: Zespół Szkół nr 2 za
spektakl ,,Miś” – Ewa Cielesz, Zespół Szkół im Władysława Stanisława Reymonta
za spektakl ,,Samotna” – Paulina Sikorska-Jaszczuk oraz Anita Pilszyk, Kostiumy:
Zespół Szkól nr 1 za spektakl ,,Narzekanie na Adama” – siostra Terezjanna, Grupa
Teatrzaki z KDK za spektakl ,,Klinika Lalek” – Ewa Cielesz, Grupowa kreacja
aktorska: Grupa Teatrzaki z KDK za spektakl ,,Klinika Lalek” – Ewa Cielesz,
Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie za spektakl ,,Czerwony Kapturek szuka księcia”
– Adrianna Mańkowska-Rzezak, Małgorzata Gozdołek

/ KULTURA /

Pinoko
na scenie
Grupy teatralne z Konstancińskiego Domu Kultury oraz Centrum Kultury Wilanów wystąpiły wspólnie na jednej scenie.
Przygotowany przez nie musical
Pinokio młodzi aktorzy zaprezentują przed szerszą publicznością już 24 kwietnia. Zapraszamy
do KDK.
19 marca w Konstancińskim Domu
Kultury odbyła się prapremiera musicalu Pinokio. Jest to wspólny projekt Konstancińskiego Domu Kultury i Centrum Kultury Wilanów.
Przygotowania do spektaklu trwały od listopada 2015 r. Część aktorów wyłoniona została w castingu
zorganizowanym jesienią przez
KDK i CK Wilanów. Opowieść
o drewnianym pajacyku to pełna

ZAPRASZAMY W KWIETNIU

Kino w Hugonówce: Jaskinia zapomnianych
snów,
22 kwietnia, godz 19.00
bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie KDK
Hugonówka

Pinokia zagrała Olga Sobolewska
Fot. KDK Hugonówka

przygód wyprawa, która dowodzi
sensu i wartości istnienia rodziny.
Przygodom Pinokia towarzyszyły piosenki skomponowane przez
Miszę Hailurina. Spektakl odbył
się przy pełnej widowni, a zaproszeni goście bawili się znakomicie.
Oficjalna premiera już 24 kwietnia
w KDK Hugonówka, o godz. 16.00.
Wstęp płatny: 5 zł dzieci, dorośli 10 zł. Zapraszamy!

Organizatorzy: Konstanciński Dom Kultury oraz Centrum Kultury Wilanów;
Reżyseria: Radosław Dunaszewski; Adaptacja oraz teksty piosenek: Grzegorz
Ryczywolski; Kompozytor: Misza Hairulin; Choreografia: Maria Nosal; Scenografia: Włodzimierz Szyrle; Charakteryzacja: Aneta Malesa; Kostiumy: Ewa
Panasiuk; Krawcowa: Sylwia Maćkówka; Obsługa sceny: Jacek Jarosz, Paweł
Wojewódzki, Barbara Dyga; Światło i dźwięk: Jacek Piątkowski, Bartek Jaworski,
Aleksander Adamski; Koordynacja projektu: Iwona Maciąg (CKW), Sławomir
Batyra (KDK); Aktorzy: Olga Sobolewska – Pinokio, Antek Sienkiewicz – Pinokio,
Maria Smirnow – listonosz, Iga Świerżewska – uczeń, Ada Świerżewska – tuńczyk,
Karolina Grochulska – zbieracz muszli, Julia Domańska – tragarz, Oliwia Piórkowska – świerszcz, Kuba Piórkowski- woźnica, Oskar Wójcik – uczeń, Ola Linard –
Foxy, Ola Lipka – Kitten, Natalia Sobczak – Kolumbina, Michał Tomala – Dżepetto;
Grupa taneczna z Centrum Kultury Wilanów pod kierunkiem Marii Nosal:
Klementyna Szczepańska, Iga Sieklicka, Paulina Stepnowska, Natalia MalinowskaNowak, Lena Kowalska, Nikola Wałęza, Elena Bablidze; Grupa śpiewająca pod
kierunkiem Miszy Hairulina: Marysia Dziekońska, Zuzia Kubańska, Ola Skoczylas, Alicja Januszko, Tosia Hairulin

Koncert ku pamięci

10 kwietnia o godz. 18.00 w Konstancińskim Domu Kultury odbędzie
się koncert upamiętniający poległych w Katyniu.
Koncert „Ogarniam myślą Ich...”
jest hołdem oddanym 22. tysiącom
rozstrzelanych w latach 1939-1940
jeńcom, przebywających w sowieckich obozach i więzieniach. Podczas
koncertu usłyszymy utwory Fryderyka Chopina, Karola Kurpińskiego,
Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu
muzyków: Andrzeja Mikulskiego,
Wojciecha Czerwińskiego oraz Ra-

fała Betchera. Koncertowi towarzyszyć będzie występ aktorów Teatru
Polskiego w Warszawie. Piotr Bajtlik, Wojciech Czerwiński, Ewa Makomaska, Antoni Ostrouch przybliżą widzom poetyckie utwory Zbigniewa Herberta, Jana Twardowskiego oraz Feliksa Konarskiego.
Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki
do odbioru w KDK.

23 kwietnia, godz. 14.00
Spotkanie krajoznawców Mazowsza KDK Hugonówka,
wstęp wolny
Warsztaty: malowanie na szkle,
KDK
Hugonówka, 23 kwietnia, godz. 15.00
koszt: 15 zł/rodzina
23 kwietnia, godz. 19.00 Teatr AB OVO, KDK
Hugonówka, bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasie lub na kupbilecik.pl
Pinokio – musical, bilety: dzieci - 5 zł,
dorośli - 10 zł, 24 kwietnia, godz. 16.00
KDK Hugonówka
25 kwietnia, godz. 18.00 Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych, KDK Hugonówka,
wstęp wolny
Święto Tańca w Hugonówce: Koncert
i pokaz tanga 30 kwietnia, godz. 20.00
KDK Hugonówka, bilety w cenie 25 zł do
nabycia w kasie KDK oraz na kupbilecik.pl

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KONSTANCINIE-jEZIORNIE
Biblioteka Główna, ul. Świetlicowa 1

tel: 22-756-42-20
e-mail: jeziorna@bibliotekakonstancin.pl
biuro@bibliotekakonstancin.pl
www.bibliotekakonstancin.pl
Filia Grapa - ul. Sobieskiego 5
tel. 22 717 33 82
Filia Skolimów - ul. Rycerska 13
tel. 22 756 49 89
Filia Opacz - Opacz 8
tel. 22 750 16 09
Filia Słomczyn - ul. Wiślana 83
tel. 22 484 20 04

15 kwietnia
„Chrzest Polski a nasza tożsamość”
spotkania z Elżbietą Olszewską-Szyling dla
uczniów klas V i VI szkół podstawowych.
godz.
09.00
Biblioteka
Główna
w Konstancinie- Jeziornie, ul. Świetlicowa 1,
godz. 10.30 – Filia w Skolimowie,
ul. Rycerska 13
18 kwietnia
Dyskusyjny Klub Książki: Kate Atkinson
„Jej wszystkie życia”
godz. 17.00 Biblioteka Główna w Konstancinie-Jeziornie, ul. Świetlicowa 1, wstęp
wolny
22 kwietnia
„Czy rzeczywistość krainy Narnii jest rzeczywista” - pogadanki filozoficzne Joanny
Wągiel
godz. 09.00 - Biblioteka Główna w Konstancinie-Jeziornie, ul. Świetlicowa 1,
godz. 10.15 - Filia w Skolimowie, ul. Rycerska 13
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15

7 kwietnia, godz. 12.00 Zawody
w pływaniu gimnazjów, CKR, wstęp
wolny.
9 kwietnia, godz. 11.00 Maraton Fitness, GOSIR, wstęp wolny
10 kwietnia, godz. 10.00 Grand Prix
Tenisa Stołowego, GOSIR, wstęp 5 zł
dzieci / 10 zł dorośli.

Koszykarze
nie dali rady
Koszykarze IKS GTM Konstancin
w rozgrywkach Euroligi zajęli
w swojej grupie ostatnie miejsce.
12 i 13 marca do niemieckiego
Wiesbaden zjechały drużyny z całej Europy i nie tylko. Niestety, nasi
koszykarze wystąpili w osłabionym składzie, co było widać na boisku. Polakom nie udało się wygrać
żadnego meczu. Kolejno przegrali
z reprezentacjami: Rosji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Turcji. Ta ostatnia była najlepsza w turnieju i zgarnęła puchar Euroligi. Trener Wojciech Makowski robił co mógł, aby
konstancińscy koszykarze podnieśli spuszczone głowy, i w efekcie mimo kolejnych porażek, byli
w stanie nawiązać w miarę wyrównaną walkę. Warto wspomnieć
o Tomaszu Dobku, debiutującym
w tym turnieju, który chociaż nie
zdobył punktów, to wielokrotnie
pokazał próbkę swoich umiejętności oraz wskrzesił ducha sportowej
walki. Trener i zespół otrząsnęli się
po porażce i deklarują ciężką pracę na treningach i lepsze wyniki
w rozgrywkach Euro League 2017.
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W maju puchar Polski
15 maja Konstancin-Jeziorna będzie gospodarzem Pucharu Polski Nordic Walking. Miłośnicy kijków zmierzą się na dystansach 5, 10 i 21 kilometrów. Zapisy już ruszyły.
Wszystkich entuzjastów ruchu na
świeżym powietrzu zachęcamy
do wzięcia udziału w zawodach,
które odbędą się w Parku Zdrojowym, przy tężni solankowej.
Miłośnicy kijków zmierzą się na
dystansach: 5, 10 i 21 kilometrów.
Start półmaratonu przewidziany jest na godz. 10.00, a zmagania
na krótszych trasach rozpoczną
się o godz. 11.30 (rejestracja 8.0010.30, a dla półmaratonu do godz.
9.30). Dla wszystkich uczestników imprezy przewidziano liczne
bezpłatne atrakcje, w tym m.in.:
szkółkę nordic walking, zawody
dziecięce, festyn sportowy oraz
pomiary tkanki tłuszczowej, ciśnienia itp. Jak szacują organizatorzy w zawodach udział wezmą
reprezentanci z ponad 120 miast
Polski, a także goście z zagranicy.
– Na starcie oczekujemy ponad 600
zawodników – mówi Robert Brzeziński, dyrektor Pucharu Polski
Nordic Walking. – Zapowiadają się
niezapomniane rodzinne emocje.
Warto wspomnieć, że wszyscy
zainteresowani będą mogli bez-

Do Konstancina-Jeziorny przyjedzie
ponad 600 zawodników Fot. PFNW

płatnie wypożyczyć sprzęt na
czas imprezy. Ponadto zawodnicy
reprezentujący gminę Konstancin-Jeziorna otrzymają bezpłatny
pakiet standard. Zapisy, które już
się rozpoczęły prowadzone są na
stronach: www.pucharpolskinw.
pl lub www.pfnw.eu. Tam także
znajdziemy regulamin, trasy i inne
szczegółowe informacje. Głównym organizatorem imprezy jest
Polska Federacja Nordic Walking.
Na sportowe emocje zapraszają:
Gmina Konstancin-Jeziorna, GOSiR, Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
i KCH „Eva Park Life & Spa”.

Dla dużych i małych
Od przedszkolaka do seniora.
Rozgrywane w Konstancinie-Jeziornie turnieje badmintona
przyciągają ludzi w każdym wieku.
W rozegranym 19 marca turnieju
uczestniczyło 70 zawodników, grających w różnych kategoriach wiekowych, od przedszkolaków aż do
wieku 60+. W sportowych zmaganiach doskonale wypadli reprezentanci Konstancina-Jeziorny. W kat.
szkół podstawowych i gimnazjów,
pierwsze miejsce zajęła Ola Ciszewska, a drugie ex aequo: Weronka Kłos, Zuzanna Rukat i Kacper
Gącikowski. Z kolei w grach pojedynczych numerem jeden byli: Tamara Siemieniuk (kat. open), Piotr
Strzeżek (kat. 40+), Katarzyna

Emocji podczas rozgrywek nie brakuje
Fot. A. Grzegorzewski

Wilk (kat. beginners). W duetach
triumfowali Jerzy Szałapski i Marcin Wybierek oraz Aniela Jasińska
i Tamara Siemieniuk (kat. open),
Dorota Gołębiewska i Katarzyna
Wilk (kat. beginners), a w grach
mieszanych - Jerzy Szałapski i T.
Siemieniuk (kat. open), B. Kitliński
i K. Wilk (kat. beginners). Kolejny
turniej Grand Prix już 23 kwietnia.

/ SPORT /

Pływacy zdobywają
medal za medalem
Integracyjny Klub Sportowy Konstancin to kuźnia medalistów. Pływacy w samym tylko marcu zdobyli na różnego rodzaju zawodach ponad
dwadzieścia krążków.

Julia Świetlik

Fot. IKS Konstancin

Sportowcy marzec rozpoczęli od
udziału w Mistrzostwach Polski
Juniorów w Olsztynie. Konstancin-Jeziornę w stolicy Warmii i Mazur
reprezentowała
czteroosobowa
drużyna. Nasi zawodnicy pierwszy raz rywalizowali na zawodach rangi ogólnopolskiej. Wyniki
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Maciej Raban zdobył aż
5 medali, w tym 2 złote i 3 srebrne.
Z kolei w Gorzowie Wielkopolskim
o podium walczyła trzyosobowa
drużyna IKS Konstancin-Jeziorna. Największe oczekiwania były
wobec Barbary Mazurkiewicz. Za-

wodniczka nie zawiodła. Zdobyła
3 złote medale w konkurencjach:
50, 100 i 200 m stylem motylkowym. Znacznie liczniejsza była reprezentacja biorąca udział w Międzywojewódzkich Drużynowych
Mistrzostwach Młodzików, które
19 i 20 marca rozegrano w Ciechanowie. Tam o medale walczyło aż 18
zawodników. Konstanciński klub
zdobył łącznie 16 krążków, co dało
mu trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej. Nie udałoby się
to, gdyby nie świetne starty: Julii
Świetlik, Patrycji Januszko, Jana
Rembowskiego, Bartosza Linarda

Pobiegli po raz setny
Miłośnicy cyklicznych biegów
parkrun 19 marca spotkali się po
raz setny.
Parkrun to ogólnopolska impreza
odbywająca się obecnie w 31 miastach Polski. Udział w biegach jest
bezpłatny, ale wcześniej trzeba się
zarejestrować na stronie: www.
parkrun.pl. Wtedy otrzymamy indywidualny kod uczestnika, dzięki
któremu możemy na bieżąco śledzić
swoje wyniki oraz porównywać je
z innymi. Konstancinianie po raz
pierwszy pobiegli 5 kwietnia 2014

r. Jak to często bywa, pomysł na akcję zrodził się z potrzeby. – Biegając
po okolicy, nie raz mijałem innych
sportowców – wspomina Piotr Kucharski, inicjator konstancińskiego
parkrunu. – Zastanawiałem się jak
ich zgromadzić, nawiązać z nimi
kontakt, a przede wszystkim zachęcić do wspólnego biegania.
Udało się! Od 2 lat zawodowcy
i amatorzy spotykają się w każdą
sobotę o godz. 9.00 na parkingu
przy Gospodzie Zalewajka (ul. Od
Lasu 23). 19 marca zrobili to po raz
setny. W biegu wzięło udział 40 bie-

oraz Zofii Jaskułowskiej. Na wyróżnienie zasługują także zespoły
sztafetowe 12- i 13-latków, które
zdobyły aż 3 medale. – Ostatnie
sukcesy są wynikiem wprowadzonego 3 lata temu nowego systemu
szkolenia, w ramach którego m.in.
zawodnicy mają możliwość nauki
w jednej klasie ze swoimi klubowymi kolegami i koleżankami ze
Szkoły Podstawowej nr 2 – mówi
Aleksandra Golon z IKS Konstancin.
– Uczniów pływających w IKS Konstancin wspierają także rodzice, pomagając w codziennych treningach.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników setnego
biegu parkrun Fot. Piotr Kucharski

gaczy. Wśród panów najlepszy był
Stefan Wnorowski, który dystans
5 km, przebiegł w 16 min 57 sek.
Spośród pań triumfowała Aleksandra Baranowska (23 min 21 sek.),
a wśród młodzieży najszybszy był
Jan Siódmiak, który do mety dobiegł w 26 min 9 sek. – Każdy, niezależnie od wieku, swoich umiejętności i kondycji, może się do nas przyłączyć – zachęca Piotr Kucharski.
Zainteresowanych zapraszamy na
stronę: www.parkrun.pl/konstancin-jeziorna.
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/ OGŁOSZENIE /
BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE:
1. Dyrektora Gminnego Przedszkola nr 1

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Oborska 2

2. Dyrektora Tęczowego Przedszkola Gminy Konstancin-Jeziorna
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 3

1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca następujące
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U.
z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.) t.j:
1. NAUCZYCIEL MIANOWANY LUB DYPLOMOWANY, KTÓRY
SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:
a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danej szkole.
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania
oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na
stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich
pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego
w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela
akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do
konkursu na stanowisko dyrektora
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r., poz.191.) , a w przypadku nauczyciela
akademickiego karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1
ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne,
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego,
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 t.j.).

z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1881), spełniający wymagania określone w pkt 1) ogłoszenia,
z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy
albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu
pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze
zm.):

2. OSOBA NIEBĘDĄCA NAUCZYCIELEM, KTÓRA SPEŁNIA ŁĄCZNIE
NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konferencji Szwajcarskiej,
b) ukończyła studia magisterskie,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej
dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania
oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli,
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw
publicznych,
g) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 t. j.)

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję
funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela
akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczymw przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;
8)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia
funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 t. j.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa
w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r.
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2013r., poz.1388);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust.
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2014 r. poz. 191), lub w art.140 ust.
1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności
prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby
nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.

3. NAUCZYCIEL MIANOWANY LUB DYPLOMOWANY zatrudniony
na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych
w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz NAUCZYCIEL
MIANOWANY LUB DYPLOMOWANY urlopowany lub zwolniony
z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy

3. Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 32 (pok. nr 4) lub
doręczyć pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora ….......…”, na adres:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 KonstancinJeziorna, ul. Warszawska 32 w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r.
do godz. 12.00.
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/ POZNAJEMY WYDZIAŁY I BIURA UMIG /

Wydział Promocji i Współpracy
z Organizacjami Społecznymi
„Szybka i rzetelna informacja w dzisiejszych
czasach jest kluczem dobrej komunikacji.
A właśnie na tym nam najbardziej zależy.
Chcemy przede wszystkim, aby mieszkańcy na bieżąco wiedzieli co się dzieje
w gminie, w której mieszkają. Zachęcamy Państwa do kontaktu z wydziałem.
W szczególności czekamy na wszelkie
uwagi i sugestie dotyczące naszego
czasopisma, bo co miesiąc tworzymy go
właśnie z myślą o mieszkańcach gminy
Konstancin-Jeziorna”.
Patryk Siepsiak,
p.o. kierownika wydziału
ul. Warszawska 23
tel.: 22 201 19 73/74
promocja@konstancinjeziorna.pl
Kierownik wydziału:
Joanna Muszyńska-Dziurny
P.o. kierownika wydziału:
Patryk Siepsiak
Pracownicy wydziału:
Promocja: inspektor Agnieszka
Jarzębska-Isio, podinspektor
Grzegorz Żurawski
Współpraca z Organizacjami
Społecznymi: inspektor Arkadiusz Jaskółowski
Wydział Promocji i Współpracy
z Organizacjami Społecznymi dba
przede wszystkim o politykę informacyjną gminy, a także pracuje na
rzecz wizerunku i marki jedynego
uzdrowiska na Mazowszu. Jego
pracownicy to specjaliści w swojej dziedzinie. Obecnie wydziałem
kieruje Patryk Siepsiak, dziennikarz z zawodu i z powołania. Przez
wiele lat był reporterem „Gazety
Olsztyńskiej” i TVP Warszawa.
Zdobyte doświadczenie wykorzystuje obecnie m.in. przy tworzeniu
Biuletynu. Miesięcznik w całości
powstaje na miejscu - pracownicy
wydziału redagują teksty, zajmują
się również składem czasopisma.
Pod skrzydłami wydziału jest

także: strona internetowa gminy,
Biuletyn Informacji Publicznej,
newsletter oraz profil gminy na
Facebooku. Tutaj powstają wszelkie wydawnictwa oraz materiały promocyjne, w tym: foldery,
mapy, plakaty, ulotki. Promujemy
też atrakcje turystyczne, kreujemy przedsięwzięcia służące budowaniu pozytywnego wizerunku
gminy poprzez udział m.in. w targach. Ale to jeszcze nie wszystko.
Do naszych zadań należy także
organizacja wydarzeń takich jak:
Dzień Strażaka, Dożynki Gminne,
Otwarte Ogrody czy Jarmark Bożonarodzeniowy oraz uroczystości
gminnych i okolicznościowych – od
początku do końca przygotowujemy je sami. Istotną częścią pracy
wydziału jest również przygotowywanie oraz koordynowanie wizyt delegacji i wymian szkolnych
z miast partnerskich. Współpracujemy też z lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi
oraz prowadzimy sprawy związane z udzielaniem dotacji i ich rozliczaniem w ramach współpracy
z organizacjami pożytku publicznego. Jest to jednak tylko niewielka
część z tego, czym się na co dzień
zajmuje ekipa wydziału promocji.
Mimo niemałego bagażu doświadczeń staramy się nie popadać w rutynę i zaskakiwać nowym rozwiązaniami. Jesteśmy też otwarci na
wszelkie sugestie mieszkańców, bo
pracujemy właśnie dla nich.

NFORMATOR mieszkańca
Telefony alarmowe i awaryjne:
Telefon alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
ZGK: obsługa budynków - 600 434
444, awarie wod.-kan.: 600 899 628
Urząd Miasta i Gminy
ul. Warszawska 32
kancelaria: 22 754 41 74
sekretariat: 22 756 48 10
fax 22 756 48 85
urzad@konstancinjeziorna.pl,
godziny urzędowania: poniedziałek 9.00–17.00, wtorek-piątek
8.00–16.00
Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15
sekretariat: 22 484 20 20
biuro@konstancinskidomkultury.pl
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15
centrala: 22 754 61 86
biuro@gosir-konstancin.pl
Straż Miejska
ul. Sobieskiego 5
tel.: 22 757 65 49, 602 29 18 64,
dyżury: poniedziałek-czwartek
8.00-22.00, piątek-sobota 24 h,
niedziela i święta 9.00-21.00
Komisariat Policji
ul. Polna 1
tel.: 22 756 42 17, 22 756 46 17
fax: 22 604 52 06, kp.konstancin-jeziorna@ksp.policja.gov.pl
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Świetlicowa 1
tel. 22 757 65 49
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Warecka 15A
tel.: 22 754 42 02, 608 458 084
fax: 22-756-43-10
biuro@przychodniakonstancin.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Warecka 22
tel.: 22 756-42-51; 22 756-46-83
fax: 22 756-43-45
sekretariat@zgk-konstancin.pl
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/ KONKURS /

Jak dobrze znasz gminę?
Rozpoczynamy konkurs, w którym trzeba wykazać się nie tylko dobrą znajomością gminy Konstancin-Jeziorna, ale i spostrzegawczością. Na najszybszych czekają nagrody.

W każdym miesiącu
będziemy zamieszczać
zdjęcie, przedstawiające
jakiś ciekawy element
architektury lub fragment
obiektu zlokalizowanego
na terenie naszej gminy.
Na trzy pierwsze osoby,
które poprawnie odgadną
naszą zagadkę i prześlą
odpowiedź, czekają
upominki.

Na początek łatwe
zadanie, czyli co to za
obiekt, którego fragment jest przedstawiony na zdjęciu obok
i gdzie się on znajduje?
Mała podpowiedź:
przedstawiona na zdjęciu postać jest patronem mostów.
Odpowiedzi prosimy
przesyłać na adres
mailowy:
promocja@
konstancinjeziorna.pl.

Konstancińska Karta Mieszkańca

KORZYSTAJ ZE ZNIŻEK PRZYGOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ i NASZYCH PARTNERÓW
dopłata
do okresowych
biletów ZTM
w ramach programu
Warszawa +

ul. Wilanowska 1A, I piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna

25%
rabatu na bieżącą kompleksową obsługę prawną
przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na

ul. Wilanowska 1 05-510 Konstancin-Jeziorna

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

terenie gminy Konstancin-Jeziorna

10%

tańsze
okresowe bilety
na linie „L”

10%

25%spraw
rabatu na prowadzenie
sądowych

ul. Pułaskiego 20 f, Konstancin-Jeziorna

usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków, wnętrz i krajobrazu
usługi w zakresie wykonywania opinii oraz ekspertyz
mykologiczno-budowlanych – rabat 15%

ul. Piłsudskiego 11, Konstancin-Jeziorna

10%

nowaTAXI

opłaty za

tel. 888-799-997

Gminny Żłobek

z wyłączeniem wyżywienia
ul. Jaworskiego 3,
Konstancin-Jeziorna

10%

zajęcia i imprezy
płatne

40%
20%

masaż klasyczny - rabat
nauka nordic walking
- rabat

10%

zajęcia i imprezy
płatne

ul. Warszawska 48, Konstancin-Jeziorna

15 % rabatu na każdą usługę
serwisową

ul. Pułaskiego 20 f, Konstancin-Jeziorna

10% rabatu na karnety:

l

4 wejścia/1msc 8 wejść/1
msc. l 12 wejść/1 msc.
l

15% rabatu na kurs
30% rabatu na zakup
i usługi kurierskie

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

Szczegółoweinformacje
informacjeooKKM
KKMmożna
możnaznaleźć
znaleźćna
na
Szczegółowe
www.konstancinjeziorna.pl
www.konstancinjeziorna.pl

