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/ RADA MIEJSKA /

Pracowite miesiące rady miejskiej
To był pracowity czas dla nowych konstancińskich radnych. Ostatnie miesiące upłynęły im przede
wszystkim pod znakiem wdrażania się w funkcjonowanie samorządu i pracy w komisjach. Odbyły
się też trzy sesje, w tym ta najważniejsza – budżetowa. Rajcy podjęli łącznie prawie 40 uchwał.
II i III sesja Rady Miejskiej
W ostatnim miesiącu 2018 roku
radni spotkali się dwukrotnie. Obrady 5 grudnia były kontynuacją
tych rozpoczętych 28 listopada
i poświęcone były projektowi
uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Rajcy, przyjmując uchwałę
nr 05/VIII/2/2018, odmówili
uzgodnienia tego dokumentu,
który zakładał m.in. powiększenie otuliny ChPK. Kolejna sesja
odbyła się 19 grudnia, a efektem
obrad było podjęcie 21 uchwał.
Radni m.in. ustalili wysokość wynagrodzenia burmistrza, odwołali
i powołali nowych wiceprzewodniczących rady oraz ustalili składy
osobowe stałych komisji RM. Poniżej publikujemy wykaz podjętych uchwał.
Zmiany budżetowe
Radni wyrazili zgodę na:
n zmianę uchwały budżetowej
na rok 2018 (uchwała nr 06/
VIII/3/2018);
n z mianę Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
(uchwała nr 07/VIII/3/2018);
n ustalenie wykazu wydatków
niewygasających z upływem
roku budżetowego 2018 oraz
ustalenia planu finansowego
tych wydatków (uchwała nr
08/VIII/3/2018).

Nieruchomości
Radni dali zielone światło na:
n w ydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Literatów

n

n

n

n

n

w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 108/15 z obrębu 03-12
(uchwała nr 09/VIII/3/2018);
u stanowienie służebności
gruntowej na nieruchomościach stanowiących działki
ewidencyjne – nr 210/1 z obrębu 0021 Słomczyn (uchwała
nr 10/VIII/3/2018), nr 49 z obrębu 0009 Kawęczyn (uchwała
nr 11/VIII/3/2018) i nr 45/7
z obrębu 01-29 (uchwała nr 12/
VIII/3/2018);
u stanowienie służebności
przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja na działkach ewidencyjnych – nr 355/3 z obrębu 0014
Łęg (uchwała nr 13/VIII/3/2018)
i nr 41 z obrębu 0006 Dębówka
(uchwała nr 14/VIII/3/2018);
u stanowienie służebności
przesyłu na rzecz Polskiej
Spółki Gazownictwa Oddział
Zakład Gazowniczy w Warszawie na działkach ewidencyjnych – nr 29/17 z obrębu 0015
Obory-Łyczyn (uchwała nr 15/
VIII/3/2018) oraz nr 96/1 z obrębu 0003 Ciszyca (uchwała nr
16/VIII/3/2018);
s przedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Źródlanej,
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 25/3 z obrębu 03-10
(uchwała nr 17/VIII/3/2018);
nabycie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Kierszku, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna
nr 48/1 z obrębu 0013 Kierszek
(uchwała nr 18/VIII/3/2018).
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Pozostałe uchwały
Ponadto radni przyjęli uchwały
w sprawach:
n wynagrodzenia burmistrza
gminy (uchwała nr 19/
VIII/3/2018);
n odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Arkadiusza Głowackiego (uchwała
nr 20/VIII/3/2018) oraz wiceprzewodniczącego Sławomira
Stoczyńskiego (uchwała nr 21/
VIII/3/2018);
n w yboru Andrzeja Cieślawskiego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej (uchwała
nr 22/VIII/3/2018) oraz Arkadiusza Zewara na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
(uchwała nr 23/VIII/3/2018);
n powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej
(uchwała nr 24/VIII/3/2018);
n w
 yboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej (uchwała nr 25/
VIII/3/2018);
n w
 yboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
(uchwała nr 26/VIII/3/2018).
IV sesja Rady Miejskiej

Pierwsze w nowym roku obrady
zwołano na 29 stycznia. Była to
jedna z najważniejszych sesji, radni
decydowali o budżecie gminy na
2019 r. (o szczegółach piszemy na
str. 4-5). Ponadto rajcy przyjęli
m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum
Konstancina-Jeziorny i Program
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
Redakcja: Grzegorz Żurawski, Cezary Puchniarz,
Magdalena Misiewicz
Redaktor wydania: Patryk Siepsiak
Współpracują: Grzegorz Traczyk
Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania niezamówionych materiałów.
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Oto wykaz podjętych uchwał.

Finanse gminy
Radni głosowali za przyjęciem:
n uchwały budżetowej gminy
Konstancin-Jeziorna na rok 2019
(uchwała nr 27/VIII/4/2019);
n W
 ieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
(uchwała nr 28/VIII/4/2019).

Planowanie przestrzenne
Radni uchwalili miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 (uchwała nr
29/VIII/4/2019).

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na:
n w
 ynajem lokalu użytkowego,
położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej
23 oraz odstąpienia od obowiązku przetargu (uchwała nr
36/VIII/4/2019);
n u
 życzenie sali zlokalizowanej
w lokalu użytkowym nr 1, położonym w budynku w Konstancinie-Jeziornie przy ul. A.
Walentynowicz 24 (uchwała nr
37/VIII/4/2019);
n w ydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul.
Literatów stanowiącej część
działki ewidencyjnej nr 108/15
z obrębu 03-12 (uchwała nr 38/
VIII/4/2019);
n u
 dzielenie bonifikaty osobom
fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od
wnoszonej opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego
gruntów w prawo własności
tych gruntów (uchwała nr 39/
VIII/4/2019);
n u stanowienie służebności gruntowej na działkach
ewidencyjnych nr 9/14 i 53
z obrębu 03-26 (uchwała nr 40/
VIII/4/2019 );
n s przedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości

Najbliższa sesja odbędzie się 5 marca o godz. 10.00 w sali posiedzeń UMiG,
fot. C. Puchniarz

gruntowej położonej w Parceli, stanowiącej projektowaną działkę gruntu nr 27/10
z obrębu 0015 Obory-Łyczyn
(uchwała nr 44/VIII/4/2019);
n u stanowienie służebności
przesyłu – na rzecz Polskiej
Spółki Gazownictwa Oddział
Zakład Gazowniczy w Warszawie na działkach ewidencyjnych: nr 143/10 z obrębu
0002 Cieciszew (uchwała nr 41/
VIII/4/2019) i nr 92/18 z obrębu
0010 Kawęczynek-Borowina
(uchwała nr 42/VIII/4/2019)
oraz na rzecz PGE Dystrybucja, na działce ewidencyjnej nr
66 z obrębu 0011 Kępa Oborska
(uchwała nr 43/VIII/4/2019).
Pozostałe uchwały
Ponadto radni przyjęli uchwały
w następujących sprawach:
n ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych
na pokrycie wpłat na fundusze
remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału
własności należącej do gminy
Konstancin-Jeziorna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
na 2019 r. (uchwała nr 30/
VIII/4/2019);
n ustalenia jednostkowej stawki
dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2019 r. (uchwała nr 31/
VIII/4/2019);
n regulaminu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
na doskonalenie zawodowe

nauczycieli oraz określenia
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane w 2019 r.
(uchwała nr 32/VIII/4/2019);
n szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu
ich pobierania (uchwała nr 33/
VIII/4/2019);
n p
 odwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu na
lata 2019-2023” i określenia
zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
przyznane w ramach tego
programu (uchwała nr 34/
VIII/4/2019);
n Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2019 (uchwała nr 35/
VIII/4/2019).
Protokoły z sesji oraz uchwały
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada
Miejska.
Transmisje obrad oraz archiwalne jej nagrania można oglądać
na kanale gminy Konstancin-Jeziorna na YouTube.
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Budżet uchwalony jednogłośnie
Sprzeciwu nie było. Radni Konstancina-Jeziorny jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na
2019 rok. Po stronie dochodów jest blisko 169 mln zł. Wydatki pochłoną natomiast ponad 191 mln zł.
Na inwestycje przeznaczono 44,2 mln zł.

Projekt budżetu na 2019 r. przedstawił skarbnik gminy Dariusz Lipiec (trzeci z prawej), fot. C. Puchniarz

Radni o tegorocznych finansach
gminy dyskutowali 29 stycznia.
Przygotowany przez Kazimierza Jańczuka projekt budżetu na
2019 r. został przyjęty jednogłośnie. „Za” byli wszyscy obecni
na sesji radni - 17 osób. – Dzięki
Państwa decyzji wszystkie zapisane w budżecie zadania, na
które czekają mieszkańcy będą
w pełni realizowane – powiedział po głosowaniu burmistrz
Kazimierz Jańczuk.
Budżet w liczbach
Zgodnie z uchwałą, planowane
dochody na 2019 r. wyniosą 168,2
mln zł, z czego bieżące – 160,2 mln
zł i majątkowe – ponad 8 mln zł.
Łączna kwota wydatków budżetowych to 191,8 mln zł (bieżące
- 147,6 mln zł, majątkowe – 44,2
mln zł). Planowany deficyt budżetu – 23,5 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10 mln zł, wolnych środków w wysokości 177,5
tys. zł oraz preferencyjnych pożyczek w łącznej kwocie 13,4 mln
zł udzielonych przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4

Podatki i subwencje
Planowane dochody w głównej
mierze pochodzą z podatku dochodowego od osób fizycznych,
tzw. PIT (92,5 mln zł). – W porównaniu do ubiegłego roku, wysokość tych udziałów wzrosła
o ponad 10 mln zł – podkreśla
Dariusz Lipiec, skarbnik gminy.
– Znaczący procent w dochodach
gminy stanowi również subwencja oświatowa przyznana przez
Ministerstwo Finansów. Wyniesie ona prawie 17 mln zł. Z kolei
dotacje celowe na zadania własne
i zlecone gminie wyniosą 18,5 mln
zł. Gmina planuje również otrzymać dotacje celowe na realizację
zadań finansowanych z budżetu
Unii Europejskiej w wysokości
4,6 mln zł. Pozostałe dochody
planowane do osiągnięcia w 2019
r. w wysokości ponad 13 mln zł
stanowią dochody własne gminy
i są związane z podatkami i opłatami lokalnymi oraz sprzedażą
mienia gminnego.
Najwięcej na oświatę
Pierwsze miejsce na liście tegorocznych wydatków zajmuje
oświata. Na utrzymanie i prowadzenie m.in. szkół, przedszkoli
i żłobka, gmina wyda ponad
61,1 mln zł. Sporo pieniędzy –
ponad 21,9 mln zł – pochłonie

gospodarka komunalna i ochrona
środowiska oraz pomoc rodzinie. Na program 500+ i fundusz
alimentacyjny zarezerwowano
w budżecie ponad 20 mln zł.
Z kolei na transport i łączność,
w tym: utrzymanie dróg gminnych, lokalny transport zbiorowy, budowę i remonty dróg
gminnych samorząd w yda
19,9 mln zł. Ponadto w budżecie
na 2019 r. przewidziane są wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego (blisko
619 tys. zł) i funduszu sołeckiego
(669,5 tys. zł).
Wydatki na inwestycje
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w 2019 r. pochłoną ponad 44,2 mln
zł, co stanowi 23,05 proc. ogółu
wydatków budżetowych gminy.
Trzy najważniejsze i najdroższe
inwestycje to: rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej
nr 1 przy ul. Wojewódzkiej –
6,7 mln zł, budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy
– 5 mln zł oraz przebudowa willi
„Gryf” przy ul. Sobieskiego 13,
w której znajdą się m.in. biblioteka, filia domu kultury oraz klub
seniora – jej koszt to 4,9 mln zł.
Budżet gminy na 2019 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
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PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Oświata i wychowanie

57 786 125 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21 939 600 zł

Rodzina

20 061 695 zł

Transport i łączność

19 941 514 zł

Administracja publiczna

18 784 850 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13 176 047 zł

Różne rozliczenia

9 793 320 zł

Pomoc społeczna

7 745 552 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

5 717 142 zł

Gospodarka mieszkaniowa

5 041 280 zł

Rolnictwo i łowiectwo

3 982 010 zł

Kultura fizyczna

3 125 313 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 345 254 zł

Ochrona zdrowia

1 029 500 zł

i inne

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2019 r. (w mln zł)

j Rozbudowa i modernizacja SP nr 1 6,7
k Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy 5,0

q

l Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne 4,9
m Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 3,0
n Rozbudowa budynku OSP Jeziorna 2,7
o Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach 2,0
położonych w południowej części gminy

p Nadbudowa nad częścią parteru budynku SP nr 5 1,6
q Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej 1,6
r Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury

(wkład własny beneficjenta do Muzeum Wycinanki Polskiej)

s Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w Czarnowie

2,8

k
nr
p
ml
j
s
o

1,5
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Ambitne plany na nową kadencję
O planach na nową, pięcioletnią kadencję rozmawiamy z Kazimierzem Jańczukiem, burmistrzem
gminy Konstancin-Jeziorna.
Rozpoczyna Pan trzecią kadencję. Jakie są jej główne
założenia i najw ięk sze
wyzwania?
Przede wszystkim bardzo dziękuję mieszkańcom, że kolejny
raz obdarzyli mnie tak ogromnym zaufaniem. To dla mnie nie
tylko wielki zaszczyt, ale także
odpowiedzialność i największe wyzwanie nadchodzących
lat. Będę się starał nie zawieść
pokładanych nadziei, spełniając oczekiwania mieszkańców.
Zdaję sobie sprawę, że potrzeb
jest bardzo wiele i pewnie nie
wszystkie uda się zaspokoić.
Jednak jestem przekonany, że
współpraca z Radą Miejską, organizacjami pozarządowymi,
a przede wszystkim z mieszkańcami gminy przyniesie
wymierne efekty. Będę dążył
do zrównoważonego rozwoju
naszej gminy i do podnoszenia standardu życia jej mieszkańców poprzez inwestycje
– budowę i remonty dróg, sieci
wodno-kanalizacyjnych, czy
obiektów użyteczności publicznej. W ostatnich latach nasz samorząd bardzo dużo środków
przeznaczał na te cele. Kiedy zakończą się kosztowne budowy
i remonty niezbędnych obiektów kubaturowych, będziemy
mogli więcej pieniędzy przeznaczyć na projekty społeczne,
zadania służące np. seniorom,
młodzieży, rozwijać infrastrukturę sportową, turystyczną i rekreacyjną w naszej gminie.
Jakie projekty ma Pan na
myśli?

Samorząd może wspierać pomysły i działalność mieszkańców czy różnych stowarzyszeń
poprzez konkursy na dofinansowanie realizacji rozmaitych projektów np. służących
6

– Będę dążył do zrównoważonego rozwoju naszej gminy
– mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk, fot. archiwum

najstarszym mieszkańcom
naszej gminy lub młodzieży.
Chciałbym, żeby gmina więcej inwestowała w oddolne
inicjatywy mieszkańców. Nie
zapominamy także o ścieżkach rowerowych. Wspólnie
z sąsiednimi gminami pod
koniec tego lub w przyszłym
roku, dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 10,5
mln zł, rozpoczniemy „Budowę
Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria
i Piaseczno”. Projekt przewiduje

wyznaczenie lub budowę 16 tras
rowerowych o łącznej długości
ponad 86 kilometrów.
A co z terenami sportowo-rekreacyjnymi dla aktywnych mieszkańców, gości
i turystów?

Moim marzeniem jest budowa centrum sportu i rekreacji z prawdziwego zdarzenia.
Trwają intensywne negocjacje
z władzami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, by pozyskać od uczelni atrakcyjny,
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18-hektarowy, niezabudowany
teren przy ul. Wilanowskiej.
Jeśli uda nam się sfinalizować
tę transakcję, rozpoczniemy
konsultacje społeczne, by to
mieszkańcy sami zdecydowali,
jak zaplanować kompleks sportowo-rekreacyjny. Mogłyby tam
powstać boiska, hala sportowa,
parkingi i basen. Nie wykluczam
realizacji takiej niezwykle kosztownej inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wspomniał Pan, że inwestycje gwarantują rozwój gminy
i podnoszą standard życia
mieszkańców. Zatem jakie
duże zadania planuje Pan zrealizować w ciągu najbliższych
lat?
W tym roku ponad 20 mln zł wydamy na budowę i przebudowę
różnych gminnych budynków.
Przy Szkole Podstawowej nr 1
powstaną: hala sportowa, stołówka, kuchnia i nowe sale lekcyjne. W Szkole Podstawowej nr
5 nadbudujemy I piętro i przebudujemy boisko. Wyremontujemy dawną siedzibę urzędu
przy ul. Warszawskiej 32 na
potrzeby straży miejskiej, monitoringu i zarządzania kryzysowego. Przebudujemy budynek
OSP Jeziorna przy ul. Świetlicowej, wyremontujemy willę
„Gryf” przy ul. Sobieskiego oraz
budynek dawnej szkoły w Kępie
Okrzewskiej, który będzie zalążkiem parku kultury Urzecza.
Dokończymy także remont willi
„Kamilin” przy ul. Piłsudskiego.
W kolejnych latach planujemy
m.in. przebudowę OSP Skolimów oraz Szkoły Podstawowej
nr 4 w Słomczynie. Po ukończeniu tych inwestycji, będziemy
mogli więcej środków przeznaczyć na inne cele, m.in. na
budowę sieci wodno-kanalizacyjnych. Mam nadzieję, że w tej
kadencji wodociągi i kanalizacja
obejmą całą gminę. Tam gdzie
powstanie sieć, przystąpimy
do przebudowy drogi. To oczywiście nie stanie się z dnia na
dzień, ale proszę mieszkańców
o cierpliwość i zapewniam, że

będziemy te plany sukcesywnie
realizować.

W ubiegłym roku komunikacja publiczna w naszej gminie
przeszła rewolucję. Gmina
zyskała szybsze połączenie
z metrem na Kabatach,
a także została objęta pierwszą strefą biletową. Jednak
nie wszystkim te zmiany się
spodobały...
Robimy wszystko, by rozwijać
i udoskonalać komunikację publiczną w naszej gminie, przeznaczając na ten cel rocznie aż
8 mln zł. Wszystkie sołectwa są
ze sobą skomunikowane dzięki
liniom L. Pracujemy nad zsynchronizowaniem linii L i ZTM,
tak żeby usprawnić mieszkańcom dojazd do Warszawy
i powrót ze stolicy. Wkrótce
powstanie nowa linia na trasie
Grapa – Kabaty, którą będzie
obsługiwał elektryczny autobus. Po jej uruchomieniu będę
zabiegał o dodatkowy autobus
do Wilanowa. Ponadto chciałbym, żeby na terenie między
ul. Warszawską, torami i ul.
Świetlicową, powstała pętla
autobusowa oraz parking
„Parkuj i Jedź” z pawilonami
handlowymi od strony ul.
Warszawskiej. To z pewnością usprawniłoby transport
publiczny. Jesteśmy gminą
uzdrowiskową i komunikacja
publiczna musi być u nas tak
wygodna, żeby mieszkańcy na
co dzień korzystali z niej chętniej, niż ze swoich samochodów,
ograniczając tym samym emisję
spalin.
Od kilku lat trwają żmudne
prace nad opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
pofabrycznych na os. Mirków.
Czy w tej kadencji uda się go
uchwalić?

Jesteśmy w końcowej fazie prac
nad planem tej części terenu, na
której funkcjonowała fabryka.
Myślę, że projekt trafi do Rady
Miejskiej jeszcze w tym roku.

Znajduje się tam 6 zabytkowych
budynków objętych ochroną
konserwatora. W przyszłości
będą mogły spełniać funkcje
usługowe oraz mieszkalne (zabudowa wielorodzinna). Plan
będzie dopuszczał na tym terenie także budowę nowych
obiektów usługowych oraz
mieszkalnych w zabudowie
jednorodzinnej.

Czy plan zagospodarowania
terenu, na którym znajduje
się wytwórnia mas bitumicznych tzw. „asfalciarnia” również zostanie zmieniony?
Zgodnie z projektem planu
zagospodarowania opracowywanym przez urząd, na terenie obecnej wytwórni będzie
można w przyszłości zlokalizować zabudowę mieszkaniową,
wielorodzinną. Właściciel zadeklarował w podpisanym liście intencyjnym, że po takiej
zmianie przeznaczenia tego
terenu, zamknie oprotestowaną wytwórnię. Jednak, żeby
uchwalić ten plan, najpierw
w życie muszą wejść nowe zapisy studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy
Konstancin-Jeziorna.
Czy uda się je uchwalić w tej
kadencji?

Mam nadzieję, że tak. Obecne
studium zostało uchwalone
w 1999 r. i już dawno się zdezaktualizowało. Dlatego też od
kilku lat urząd pracuje nad jego
zmianą, uwzględniającą rozwój naszej gminy. To bardzo
czasochłonna procedura, ale
mamy już uzgodnienia niemal
ze wszystkimi instytucjami.
Zostały nam jeszcze uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Jak tylko je uzgodnimy, projekt studium zostanie wyłożony do publicznego
wglądu. Chciałbym, żeby studium zostało uchwalone w najbliższym czasie.
Dziękujemy za rozmowę.
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Nowa drużyna na nową kadencję
Przedstawiamy grono najbliższych współpracowników Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy
Konstancin-Jeziorna. Zmiany zaszły m.in. na stanowisku drugiego zastępcy oraz sekretarza.
Ryszard Machałek
Pierwszy zastępca burmistrza
gminy Konstancin-Jeziorna

Pierwszym zastępcą burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna ponownie został Ryszard
Machałek, rozpoczynając tym
samym trzecią kadencje u boku
Kazimierza Jańczuka.
Ryszard Machałek obowiązki
pierwszego zastępcy burmistrza gminy pełni od 2 stycznia.
Jest niezwykle doświadczonym
samorządowcem, który wcześniej zasiadał także w Radzie
Miejskiej Konstancina-Jeziorna.
Jego wieloletnie doświadczenie
i merytoryczne przygotowanie
pomogą w kontynuowaniu polityki zrównoważonego rozwoju
miasta i gminy. Wśród głównych
zadań Ryszarda Machałka są bowiem, m. in. nadzór nad drogami,
rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych i realizacja innych wielomilionowych inwestycji. Będzie
także zastępował burmistrza pod

Dariusz Zieliński
Drugi zastępca burmistrza
gminy Konstancin-Jeziorna
Drugim zastępcą burmistrza
gminy Konstancin-Jeziorna
jest Dariusz Zieliński. To doświadczony samorządowiec.
Dariusz Zieliński na drugiego
zastępcę burmistrza Kazimierza Jańczuka został powołany
12 grudnia 2018 r. Dariusz Zieliński ma wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie
– przez 10 lat był dyrektorem
szkoły w Dobieszu, w latach
2002-2004 kierował Zespołem
Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej w Górze Kalwarii.
Następnie był zastępcą burmistrza Góry Kalwarii, a od 2010 r.,
przez dwie kadencje, sprawował
urząd burmistrza gminy Góra
Kalwaria. Warto podkreślić, że
Dariusz Zieliński doskonale zna
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naszą gminę, ponieważ przed
przeprowadzką do gminy Góra
Kalwaria był mieszkańcem
Konstancina-Jeziorny. Wiedza
i doświadczenie Dariusza Zielińskiego z pewnością przyczynią
się do dobrego funkcjonowania
wszystkich stanowisk, wydziałów i instytucji, których pracę
będzie nadzorował w urzędzie.
Drugi zastępca burmistrza
sprawuje nadzór nad:
n W
 ieloosobowym stanowiskiem ds. działalności
gospodarczej,
n W
 ydziałem Gospodarki
Nieruchomościami,
n W
 ydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
n B
 iurem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
n W
 ydziałem Oświaty, Kultury
i Zdrowia,
n O
 środkiem Pomocy
Społecznej,
n G
 minnym Żłobkiem,

jego nieobecność.
Pierwszy zastępca burmistrza
sprawuje nadzór nad:
n Wydziałem Dróg Gminnych,
n W
 ydziałem Inwestycji
i Remontów,
n W
 ydziałem Gospodarki
Komunalnej i Spraw
Lokalowych,
n B
 iurem Informatyzacji
i Infrastruktury Informacji
Przestrzennej,
n O
 chotniczymi Strażami
Pożarnymi,
n Z
 akładem Gospodarki
Komunalnej,
n B
 iurem Komunikacji
Społecznej,
n S tanowiskiem ds.
przeciwpożarowych,
n K
 onstancińskim Domem
Kultury,
n G
 minnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji.

n G
 minnymi jednostkami
oświatowymi,
n S ołectwami i osiedlami,
n B
 iblioteką Publiczną.

/ URZĄD MIASTA I GMINY /
Bożena Pindelska
Sekretarz gminy
Konstancin-Jeziorna
Nowym sekretarzem gminy
Konstancin-Jeziorna jest Bożena Pindelska. Jest niezwykle
doświadczonym urzędnikiem,
związanym z konstancińskim
magistratem od 1994 roku.
Bożena Pindelska przez wiele
lat pracowała w wydziałach:
finansowym, geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz
w biurze prawnym. W 2012 r.
została zastępcą kierownika,
a w 2014 r. kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego. – Ta praca dużo
mnie nauczyła i przekonała, że
bezpośredni kontakt z mieszkańcami sprawia mi wiele satysfakcji – przyznaje Bożena Pindelska.

– Do USC przychodzi się w bardzo różnych sytuacjach, nie tylko
radosnych, lecz także przykrych.
Trzeba więc zapewnić interesantom profesjonalną obsługę urzędową, nie zapominając przy tym
o zwykłej ludzkiej empatii.
2 stycznia Bożena Pindelska
rozpoczęła pracę jako sekretarz
gminy. – To dla mnie wyzwanie,
ale dzięki dotychczasowemu doświadczeniu wierzę, że doskonale mu podołam – dodaje. –Będę
godnie reprezentować Urząd
Miasta i Gminy oraz burmistrza
Kazimierza Jańczuka.
Sekretarz gminy sprawuje
nadzór nad:
n Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym,
n B
 iurem Rady Miejskiej,
n U
 rzędem Stanu Cywilnego,
n K
 ancelarią,
n I nspektorem Ochrony

Zmiany kadrowe w urzędzie

Danych Osobowych,
n S amodzielnym
stanowiskiem ds. BHP.

Początek 2019 roku przyniósł w Urzędzie Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna zmiany kadrowe. Nowa sekretarz gminy,
a także nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Spraw Lokalowych to tylko niektóre z nich.
2 stycznia stanowisko sekretarza gminy objęła Bożena
Pindelska. Dot ychczasowa
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego po wygranym konkursie zajęła miejsce Ireny
Krasnopolskiej, która po ponad
50 latach pracy w konstancińskim magistracie przeszła na
zasłużoną emeryturę. Kierownikiem USC została natomiast
Eleonora Woźniak. Mieszkanka
Łodzi wspomniane stanowisko
obejmie prawdopodobnie z początkiem marca. Zmiany nie
ominęły także Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw
Lokalowych. Tutaj z fotelem
kierownika pożegnał się Paweł
Kralik, który jednak pozostał
w urzędzie jako inspektor ds.
obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego.
Jego miejsce 1 lutego zajął Tomasz Wawrzyniak. Do urzędu

na zastępcę kierownika Wydziału Dróg Gminnych wrócił
Antoni Kobus. Prawdopodobnie nowych szefów będą mieć
również wydziały: Gospodarki
Nieruchomościami, Promocji
i Współpracy Zagranicznej oraz
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Finalizowane są właśnie
nabory, które wyłonią kierowników wymienionych komórek.
Spore zmiany zaszły również
w poszczególnych wydziałach
i biurach urzędu, miały one
związek m.in. z przejściem
kilku osób na emeryturę - tak
właśnie było w Referacie Podatków. Nowi pracownicy pojawili się także w wydziałach:
Planowania Przestrzennego,
Promocji i Współpracy Zagranicznej (na zastępstwo), Administracyjno-Gospodarczym
(również w zastępstwie). Od
15 lutego podinspektorem ds.

Tomasz Wawrzyniak – kierownik
Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Spraw Lokalowych,
fot. C. Puchniarz

bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest Lucjan Porowski.
W najbliższym czasie można
się spodziewać w magistracie kolejnych nowych twarzy.
Ogłoszono nabór na stanowiska m.in.: głównego specjalisty
w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej, informatyka oraz
podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego.
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Zmiany w radzie miejskiej
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna ma dwóch nowych wiceprzewodniczących.
To Andrzej Cieślawski oraz Arkadiusz Zewar. Wiadomo już też, kto zasiada w poszczególnych jej
stałych komisjach.
Zmiany w prezydium Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zaszły pod koniec ubiegłego roku.
Dotychczasowi wiceprzewodniczący – Arkadiusz Głowacki
i Sławomir Stoczyński zostali
odwołani z pełnionych funkcji.
Ich miejsca zajęli Andrzej Cieślawski – przewodniczący Rady
Miejskiej przez dwie poprzednie
kadencje, oraz Arkadiusz Zewar,
który w tej roli debiutuje. Przetasowania w składzie prezydium
są wynikiem porozumienia, jakie
11 grudnia podpisały dwa kluby
radnych – 8-osobowy Konstancin Jutra i 5-osobowa Koalicja
Obywatelska. Na grudniowej
sesji rajcy ustalili także składy
osobowe siedmiu stałych komisji
rady miejskiej.
Komisja Ładu Przestrzennego
i Spraw Komunalnych:
n A
 rkadiusz Zewar,
– przewodniczący,
n B
 ogusław Komosa,
n K
 rzysztof Bajkowski,
n W
 łodzimierz Wojdak,
n A
 lfreda Konopka,
n R
 enata Wieczorek,
n P
 iotr Wasilewski,
n R
 enata Dąbrowska,

n I wona Siudzińska,
n A
 nna Borowska.

Komisja Rewizyjna:
n A
 dam Grzegorzewski
– przewodniczący,
n Ignacy

Gołębiowski
– zastępca przewodniczącego,
n H
 ubert Meronk,
n A
 nna Borowska,
n K
 rzysztof Bajkowski.
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji:
n B
 ogusław Komosa
– przewodniczący,
n I wona Siudzińska,
n A
 rkadiusz Głowacki,
n I zabella Wieczorek.

Komisja Budżetu, Inwestycji
i Spraw Majątkowych:
n A
 ndrzej Cieślawski
– przewodniczący,
n B
 ogusław Komosa,
n A
 lfreda Konopka,
n A
 gata Wilczek,
n R
 enata Dąbrowska,
n I gnacy Gołębiowski,
n H
 ubert Meronk,
n A
 dam Grzegorzewski,
n K
 rzysztof Bajkowski,
n W
 łodzimierz Wojdak.

Komisja Bezpieczeństwa,
Oświaty, Kultury i Sportu:
n Izabella Wieczorek
– przewodnicząca,
n I rena Śliwka,
n R
 enata Wieczorek,
n Iwona Siudzińska,
n A
 nna Borowska,
n A
 dam Grzegorzewski,
n A
 rkadiusz Głowacki,
n B
 ożena Wierzbicka.

Komisja Uzdrowiskowa,
Zdrowia i Opieki Społecznej:
n R
 enata Wieczorek
– przewodnicząca,
n B
 ożena Wierzbicka,
n A
 lfreda Konopka,
n A
 gata Wilczek,
n I zabella Wieczorek,
n A
 ndrzej Cieślawski,
n A
 rkadiusz Głowacki,
n W
 łodzimierz Wojdak.

Komisja Rolnictwa i Ochrony
Środowiska:
n I wona Siudzińska
– przewodnicząca,
n A
 gata Wilczek,
n R
 enata Dąbrowska,
n I rena Śliwka,
n B
 ogusław Komosa,
n A
 rkadiusz Zewar,
n P
 iotr Wasilewski.
Skład Rady Miejskiej (na zdjęciu,
od lewej):
pierwszy rząd: Adam Grzegorzewski,
przewodnicząca – Aleksandra
Kostrzewska, Iwona Siudzińska,
Włodzimierz Wojdak, Anna Borowska,
Irena Śliwka, Bożena Wierzbicka, Ignacy
Gołębiowski;
drugi rząd: Arkadiusz Głowacki,
wiceprzewodniczący – Andrzej
Cieślawski, Piotr Wasilewski, Hubert
Meronk, wiceprzewodniczący –
Arkadiusz Zewar, Krzysztof Bajkowski,
Bogusław Komosa, Renata Dąbrowska,
Agata Wilczek
oraz nieobecni: Izabella Wieczorek,
Renata Wieczorek, Alfreda Konopka,
Sławomir Stoczyński.
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Przyjdź i porozmawiaj z radnym
Zainteresowani mieszkańcy mogą przyjść na dyżur i porozmawiać z radnymi miejskimi
o nurtujących ich sprawach. Sprawdź, kiedy i z kim można się spotkać.
Rajcy do dyspozycji mieszkańców są w wyznaczonych przez siebie terminach (szczegółowy harmonogram poniżej). Dyżury pełnione są głównie
w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
przy ul. Piaseczyńskiej 77 (chyba, że w tabeli podano

Imię i nazwisko
Aleksandra Kostrzewska

inaczej). Zainteresowani mieszkańcy mogą przyjść
i porozmawiać z radnymi o nurtujących sprawach.
Z rajcami można także kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na indywidualny adres e-mail.

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
Termin dyżuru
Miejsce dyżuru

Adres e-mail

wtorki i czwartki w godz. 14.00-16.00

pokój nr 69

aleksandra.kostrzewska@konstancinjeziorna.pl

Andrzej Cieślawski

środy w godz. 14.00-15.00

pokój nr 80

andrzej.cieslawski@konstancinjeziorna.pl

Arkadiusz Zewar

pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 15.00-16.00

pokój nr 80

arkadiusz.zewar@konstancinjeziorna.pl

Krzysztof Bajkowski

pierwszy piątek miesiąca
w godz. 17.00-18.00

pokój nr 80

krzysztof.bajkowski@konstancinjeziorna.pl

ostatni wtorek miesiąca
w godz. 16.00-17.00 (od marca)

pokój nr 80

anna.borowska@konstancinjeziorna.pl

piątki godz. 15.30, po wcześniejszym
uzgodnieniu (22 48 42 461)

pokój nr 80

renata.dabrowska@konstancinjeziorna.pl

Adam Grzegorzewski

wtorki w godz. 12.00-13.00

pokój nr 80

adam.grzegorzewski@konstancinjeziorna.pl

Arkadiusz Głowacki

pierwszy czwartek miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu (22 48 42 461)

pokój nr 80

arkadiusz.glowacki@konstancinjeziorna.pl

Ignacy Gołębiowski

pierwszy czwartek miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu (22 48 42 461)

pokój nr 80

ignacy.golebiowski@konstancinjeziorna.pl

Bogusław Komosa

przedostatni i ostatni czwartek miesiąca
w godz. 15.00-16.00

pokój nr 80

boguslaw.komosa@konstancinjeziorna.pl

druga środa miesiąca
w godz. 15.00-16.00

pokój nr 80

drugi czwartek miesiąca
w godz. 18.00-19.00

świetlica przy
ul. A. Walentynowicz 24

Hubert Meronk

czwartki w godz. 14.00-16.00

pokój nr 69

Iwona Siudzińska

ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. 18.00-19.00

świetlica OSP Bielawa,
ul. Wspólna 1/3

Irena Śliwka

po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym (518 233 056)

Domu Ludowym
w Słomczynie

ostatnia środa miesiąca
w godz. 13.00-14.00

pokój nr 80

piotr.wasilewski@konstancinjeziorna.pl

Izabella Wieczorek

pierwsze środy miesiąca w godz. 14.0016.00, po uzgodnieniu (22 48 42 461)

pokój nr 80

izabella.wieczorek@konstancinjeziorna.pl

Renata Wieczorek

ostatnia środa miesiąca
w godz. 15.00-16.00

pokój nr 80

renata.wieczorek@konstancinjeziorna.pl

Bożena Wierzbicka

po wcześniejszym uzgodnieniu
(22 48 42 461)

pokój nr 80

bozena.wierzbicka@konstancinjeziorna.pl

Anna Borowska
Renata Dąbrowska

Alfreda Konopka

Piotr Wasilewski

Agata Wilczek

pierwsza środa miesiąca
w godz. 18.00-19.00

Włodzimierz Wojdak

pierwszy wtorek miesiąca
w godz.10.00-12.00

alfreda.konopka@konstancinjeziorna.pl
hubert.meronk@konstancinjeziorna.pl
iwona.siudzinska@konstancinjeziorna.pl
irena.sliwka@konstancinjeziorna.pl

Dom Sołecki w Habdzinie agata.wilczek@konstancinjeziorna.pl
pokój nr 80

wlodzimierz.wojdak@konstancinjeziorna.pl
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Nowym wozem na pomoc
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie od stycznia niosą pomoc mieszkańcom,
jedżąc na akcje nowym wozem strażackim. Pojazd kosztował prawie 950 tys. zł, z czego 400 tys.
zł na jego zakup przekazał samorząd Konstancina-Jeziorny.
Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu scanii P360 z napędem
4x4, który został zakupiony dla
OSP Bielawa, kosztował ponad
949,5 tys. zł. Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała na ten
cel 400 tys. zł, a 450 tys. zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakup współfinansowała
również Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, która
dołożyła 50 tys. zł, a dzięki zaangażowaniu druhów z Bielawy,
jednostce udało się pozyskać aż
49,5 tys. zł od sponsorów. Nowy
wóz pomoże strażakom z Bielawy jeszcze skuteczniej nieść
pomoc mieszkańcom gminy.

Druhowie z OSP Bielawa z dumą prezentują nowy nabytek, fot. OSP Bielawa

Dotychczasowy samochód OSP
Bielawa trafił do OSP Opacz.
Czternastoletni MAN z napędem na cztery koła z pewnością
będzie jeszcze przez wiele lat
mógł wzorowo służyć druhom
podczas pożarów oraz innych
zagrożeń. Zastąpił wysłużonego już jelcza z 1989 r.

Wybrano radę seniorów drugiej kadencji
Dwanaście osób zasiądzie w Radzie Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna drugiej kadencji. Są
wśród nich zarówno nowe nazwiska, jak i znane twarze, kontynuujące swoją działalność na rzecz
osób 60+.
Wybory do rady seniorów odbyły
się 15 lutego w sali posiedzeń
konstancińskiego magistratu.
Tym razem o miejsce w radzie
ubiegało się 12 seniorów, z czego
9 z nich startowało na kolejną kadencję. Zebranie otworzył Patryk
Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej i jednocześnie
przewodniczący komisji przeprowadzającej wybory. Następnie głos należał do kandydatów.
Mieli oni minutę na autoprezentację i przekonanie do siebie
obecnych na spotkaniu wyborców. Później przyszedł czas na
głosowanie. W wyborach wzięło
udział 60 mieszkańców 60+. Seniorzy na karcie do głosowania
11

mogli wskazać nie więcej niż
12 nazwisk. Wyniki nikogo nie
zaskoczyły, gdyż wszyscy kandydaci uzyskali minimum jeden
głos i tym samym zostali członkami Rady Seniorów.
Na drugą kadencję ponownie wybrani zostali: Danuta
Błeszyńska (25 głosów), Celina
Łuszczyńska (24 głosy), Maria Matejak (26 głosów), Anna
Mrówka (28 głosów), Wanda

Pindelska (18 głosów), Przemysław Rogalski (29 głosów),
Krystyna Siemiątkowska (13
głosów), Marek Szewczyk (27
głosów), Bożena Zwolińska (28
głosów), a dołącza do nich: Witold Biernacki (23 głosy), Teresa
Sendor (20 głosów) Marek Skonecki (27 głosów) Nowa Rada
Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna zainauguruje swoją działalność w marcu.

Nowa Rada Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, fot. C. Puchniarz
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Rower miejski gotowy na sezon
Konstanciński Rower Miejski wraca na ulice. Od 1 marca znów będzie można wypożyczać
jednoślady w sześciu stacjach na terenie miasta. Niezmiennie przez pierwsze 20 minut
skorzystamy z nich bezpłatnie.
Konstanciński Rower Miejski
(KRM) został uruchomiony
w 2014 roku. Od razu zdobył przychylność mieszkańców gminy.
Pierwszy sezon funkcjonowania
zakończył z ponad tysiącem użytkowników i liczbą prawie 6,5 tys.
wypożyczeń. Po czterech latach
popularność KRM nie zmalała,
wręcz przeciwnie – w 2018 r. do
systemu dołączyło kolejnych 726
osób (liczba zarejestrowanych
użytkowników przekroczyła już 2
tys.), a liczba wypożyczeń wzrosła
do ponad 30 tys. – To część programu zmiany przyzwyczajeń
komunikacyjnych mieszkańców
oraz ograniczenia ruchu samochodowego w naszej gminie –
przyznaje Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Rower miejski jest także
wygodną alternatywą komunikacyjną do zwiedzania naszej uzdrowiskowej gminy.

Po zimowej przerwie na konstancińskich ulicach jednoślady
KRM pojawią się już 1 marca.
W nowym sezonie liczba stacji
pozostanie bez zmian. Rowery
wypożyczmy w sześciu miejscach
zlokalizowanych na terenie miasta. Po staremu pozostają również zasady korzystania z KRM.
Aby wypożyczyć jednoślad należy
zarejestrować się na stronie www.
konstancinskirower.pl i wpłacić na
indywidualne konto minimum 10
zł. Pierwsze 20 minut jazdy jest
bezpłatne. Później zapłacimy:
1 zł (od 20 do 60 min), 3 zł (druga
godzina), 5 zł (trzecia godzina)
i 7 zł (czwarta i każda następna
godzina). Z rowerów można korzystać 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu aż do 30 listopada.
Przypominamy! KRM jest kompatybilny m.in. z warszawskim
Veturilo, Piaseczyńskim i Otwockim Rowerem Miejskim. Oznacza

Stacje KRM: Klarysew - ul. Warszawska,
Mirków - ul. Mirkowska, Grapa ul. Wilanowska (parking przy poczcie),
Park Zdrojowy - (główna aleja od
ul. Piłsudskiego, Skolimów - przy
Ośrodku Pomocy Społecznej, Stary
Ratusz (ul. Warszawska 32)

to, że rejestracja w jednym z tych
systemów, umożliwia wypożyczenie rowerów we wszystkich miastach w Polsce i na świecie, gdzie
operatorem jest firma „Nextbike”.

Nowy Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna uruchomił na początku stycznia nowy Biuletyn
Informacji Publicznej. To tam zamieszczane są aktualne informacje i dokumenty sporządzane
przez konstanciński magistrat.
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator
teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej. Nowy BIP
gminy Konstancin-Jeziorna został zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Spełnia on
wymogi m.in.: ustawy o dostępie do informacji publicznej
oraz standardy i wymogi dla
podmiotowych stron biuletynu
określone w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Ponadto jest
zgodny ze standardami: WAI-AA WCAG 2.0, HTML5 i CSS3.

Struktura Biuletynu oparta jest
na stronie głównej (startowej)
oraz zbiorze podstron, na których
prezentowane są informacje na
dany temat. – W związku z aktualizacją i sukcesywnym uruchamianiem kolejnych działów
w nowym Biuletynie, niektóre
elementy menu przedmiotowego
mogą być czasowo niedostępne
– wyjaśnia Patryk Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej UMiG. – Aktualizacja jest
prowadzona na bieżąco. Prosimy
o wyrozumiałość.
Wcześniejsze informacje, te publikowane do 31 grudnia 2018 r.,
dostępne są w archiwalnym BIP

pod adresem: bip.konstancinjeziorna.pl/archiwum/index.html.

Tak wygląda strona startowa
nowego BIP, fot. archiwum
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Pieniądze na sport podzielone
450 tys. zł trafi w tym roku do klubów sportowych na realizację projektów wspierających rozwój
sportu w gminie Konstancin-Jeziorna. Dotacje zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia
zawodników oraz organizację turniejów i zawodów.
Spośród 18 projektów zgłoszonych do konstancińskiego
magistratu przez 9 klubów sportowych, komisja powołana przez
burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna wybrała do realizacji
17. Wymogów merytorycznych
nie spełniła jedynie oferta
Klubu Sportowego Akademia
Piłkarska „Diamonds Academy”

z Warszawy pn. „Akademia piłkarska dla dziewcząt”. Pod koniec stycznia burmistrz gminy
Konstancin-Jeziorna ogłosił
wyniki konkursu. Samorząd
na realizację wybranych projektów przekaże w tym roku
łącznie 450 tys. zł, to o 55 tys.
zł więcej niż w 2018 r. Ta pula
została rozdysponowana na

następujące dyscypliny: piłka
nożna, koszykówka na wózkach,
pływanie, korfball, siatkówka,
łyżwiarstwo, wrotkarstwo, karate kyokushin, jazda szybka na
wrotkach. Kluby przeznaczą dotacje na m.in.: działalność szkoleniową, organizację turniejów
i zawodów oraz udział zawodników w obozach sportowych.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W 2019 R.
Nazwa projektu

Proponowana
kwota dotacji
(w zł)

Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach

19 000

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie

40 000

Organizacja zawodów pływackich - Otwarte Mistrzostwa Konstancina w Pływaniu

8 000

Szkolenie sportowe i uczestnictwo w zawodach w korfballu

10 000

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

15 000

Zgrupowania szkoleniowo-treningowe zawodników KS SPS Konstancin-Jeziorna
w piłce siatkowej

17 000

Udział drużyny męskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach
ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej

16 000

Udział drużyny żeńskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej

19 000

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

22 000

KS Konstancin

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

91 000

MUKS Kosa
Konstancin

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

95 000

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushin

18 000

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

16 000

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushin

8 000

Szkolenie w dyscyplinie piłka nożna – „z Laurą po laury”

5 000

Udział zawodników UKS Zryw
we współzawodnictwie sportowym na łyżwach i wrotkach

42 000

Organizacja zawodów na torze w Słomczynie – VIII Międzynarodowy Puchar
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

8 000

Nazwa
klubu sportowego

IKS Konstancin

UKS Cirkus

KS Stowarzyszenie
Piłki Siatkowej
Konstancin-Jeziorna

UKKK IPPON
Konstancin-Jeziorna

KS Laura
UKS Zryw
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Konkurs ofert dla organizacji
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs dotacyjny dla organizacji
pozarządowych. Nabór ofert trwa do 28 lutego, do godz. 15.00.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ma formę wsparcia
realizacji zadań z zakresu: kultury fizycznej; turystyki; kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji
społecznej i ochrony środowiska.
Dotację można otrzymać na organizację m.in. nauki pływania i samoobrony dla seniorów;
rajdów pieszych, rowerowych,
gier terenowych; różnych przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych oraz spotkań czy pikników

integracyjnych. Łącznie to blisko
30 zadań, na realizację których
samorząd przeznaczy ponad
210 tys. zł. Podmioty składające
ofertę zobowiązane są do przedstawienia wkładu własnego
w wysokości co najmniej 20 proc.
planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Ale uwaga! W tym roku,
Urząd Miasta i Gminy, wsłuchując się w sugestie organizacji

Konstancin-Jeziorna liderem

pozarządowych, zrezygnował
z 5 proc. wymogu uwzględnienia
w kosztach zadania tzw. „środków finansowych własnych oferenta i środków finansowych
pochodzących z innych źródeł”.
Oferty należy składać w siedzibie
UMiG przy ul. Piaseczyńskiej 77
w terminie do 28 lutego, do godz.
15.00. Ogłoszenie konkursowe
zawierające szczegółowy wykaz
zadań oraz wysokość środków
przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji dostępne jest
na stronie: konstancinjeziorna.
pl w zakładce: Samorząd » Dla
mieszkańców » Współpraca
z organizacjami pozarządowymi. Tam też znajdziemy
instrukcję wypełnienia formularza oferty. Więcej informacji
można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej pod nr tel. 22
484 24 46.

Konstancin-Jeziorna znalazł się w czołówce polskich samorządów, w których mieszkańcy za opłaty
administracyjnie płacą najchętniej bezgotówkowo. Gmina zajęła pierwsze miejsce pośród średnich
miast.
Ranking „Cashless Cities”, czyli
najbardziej bezgotówkowych
miast w Polsce przygotowało Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis z Torunia.
To pierwsze tego typu zestawienie obejmujące kilkadziesiąt polskich miast różnej wielkości. Jego
autorzy przygotowali je na podstawie analizy rozwoju płatności bezgotówkowych w urzędach
miejskich, transporcie publicznym oraz w placówkach kulturalnych i sportowych prowadzonych
przez samorządy. 10 stycznia
w Warszawie poznaliśmy liderów
rankingu. Nagrody przyznano
w trzech kategoriach: miasta
do 20 tys. mieszkańców, miasta
średnie oraz największe miasta

z liczbą mieszkańców powyżej
100 tys. Konstancin-Jeziorna zajął pierwsze miejsce w drugiej
kategorii, zostawiając w tyle
m.in. Chorzów i Głogów. Okolicznościową statuetkę w imieniu
samorządu odebrał Ryszard Machałek, pierwszy zastępca burmistrza. Przypomnijmy. Urząd
możliwość dokonywania bezgotówkowych płatności przez terminal wprowadził w 2017 roku.
Liczba osób, które właśnie w ten
sposób uiszcza różne opłaty administracyjne, rośnie z miesiąca
na miesiąc. W urzędzie można
płacić nie tylko kartą bankomatową, ale również zbliżeniowo za
pomocą smartfona oraz systemem płatności mobilnych BLIK.

Statuetkę dla najbardziej
bezgotówkowego średniego miasta
w Polsce odebrał Ryszard Machałek,
fot. cashless.pl
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Mieszkańcy wybierają sołtysów
W gminie Konstancin-Jeziorna trwają wybory sołtysów i rad sołeckich. Swoich przedstawicieli
wybrali już mieszkańcy Cieciszewa, Gassów, Obór, Borowiny i Bielawy.
Sołtysów i rady sołeckie wybieramy co cztery lata. Ich kadencja pokrywa się z kadencją
rady miejskiej i skończyła się
w listopadzie ubiegłego roku.
Teraz mieszkańcy wybierają
nowych przedstawicieli. Do tej
pory funkcję sołtysa obsadzono
w 5 z 23 sołectw. Jak na razie
dużych zmian nie ma. Nowego
sołtysa wybrano w Cieciszewie. Został nim Dariusz Ślifirski, któremu będzie pomagać
rada sołecka w składzie: Hanna
Szulc – przewodnicząca, Ireneusz Staśko, Grażyna Leśniak,
Wojciech Latoszek, Adam Latoszek, Grzegorz Latoszek
i Andrzej Świderski. Zmiany
nie ominęły Borowiny, gdzie
dotychczasowa sołtys Magdalena Wierzchucka przekazała
władzę mężowi – Łukaszowi
Wierzchuckiemu. Radę sołecką

Sołtys Bielawy
Iwona Siudzińska

Sołtys Gassów
Kinga Śliwka

tworzą: Monika Renion – przewodnicząca, wspomniana pani
Magdalena i Jan Szewczyk. Po
staremu zostaje natomiast
w Gassach i Oborach. W nadwiślańskiej wsi po raz trzeci
gospodarzyć będzie Kinga
Śliwka oraz rada sołecka, do
której wybrano: Joannę Kocon
– przewodnicząca, Elżbietę
Olesińską, Dorotę Kurkowską,
Macieja Sadowskiego i Katarzynę Kanabus. W Oborach na
kolejną kadencję pozostaje Alicja Welenc. Sołtys towarzyszyć
będzie rada w składzie: Paweł
Kopiec – przewodniczący, Barbara Pasamonik i Agnieszka
Zwolska. Także w Bielawie,
dotychczasowa sołtys Iwona
Siudzińska zostaje na kolejną
kadencję. Wspierać ją będzie
rada sołecka, do której weszli: Mirosława Szlapańska,

Sołtys Obór
Alicja Welenc

Bogusław Łopaciński, Mariusz
Komosa, Mariusz Lepianka
i Michał Rewucki. Przewodniczący Rady Sołectwa Bielawa
zostanie wybrany na kolejnym
zebraniu. Ponieważ w pierwszym zarządzonym terminie,
z braku kandydatów, nie udało
się wybrać sołtysa Czarnowa,
mieszkańcy na zebraniu wiejskim będą musieli spotkać się
ponownie. W najbliższych tygodniach planowane są kolejne
zebrania wyborcze, m.in. w:
Kawęczynie i Słomczynie (24
lutego), Piaskach (26 lutego),
Turowicach (1 marca), Dębówce
(3 marca), Łęgu (4 marca) oraz
Opaczy (7 marca). Aktualny
harmonogram publikowany
jest na bieżąco w Biuletynie
Informacji Publicznej – bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce
Sołectwa i osiedla.

Sołtys Borowiny
Łukasz Wierzchucki

Sołtys Cieciszewa
Dariusz Ślifirski

Burmistrz podpisał umowy
Magistrat wybrał firmy,
które będą odpowiedzialne
za utrzymanie kanalizacji
deszczowej w gminie oraz
m.in. wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
W 2019 roku za utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
11

odpowiadać będzie firma „ADMAR-U” z Zakrzewa-Kolonii.
Podpisana przez burmistrza
Kazimierza Jańczuka umowa
opiewa na kwotę 130 tys. zł.
W styczniu poznaliśmy też
wykonawcę, który na zlecenie
gminy będzie odpowiedzialny
za wyłapywanie bezdomnych
zwierząt – w tym tych biorących

udział w zdarzeniach drogowych
i zapewnienie im całodobowej
opieki weterynaryjnej oraz
miejsca w schronisku. Przetarg
nieograniczony wygrał „Gabinet Weterynaryjny Prima-Vet”
z Konstancina-Jeziorny. Umowa
obowiązuje do 31 grudnia 2020
r., a łączna kwota jej realizacji nie
może przekroczyć 548 640 zł.
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25 lat „Kolorowych Kredek”
Kiedyś mieściło się
w niewielkim budynku, dzisiaj
to jedno z najładniejszych
i najnowocześniejszych
przedszkoli w gminie
Konstancin-Jeziorna.
„Kolorowe Kredki”
w Oborach mają już 25 lat.
Do „Kolorowych Kredek” z pewnością chodzą między innymi
dzieci tych, którzy 25 lat temu
sami byli maluchami i swoją
edukację zaczynali w placówce mieszczącej się wówczas
w przypałacowych „czworakach”. Przedszkole przez lata
funkcjonowało w parterowym,
niewielkim baraku gospodarczym. Warunki były nie do pozazdroszczenia. Na szczęście to
już historia.
Wyjątkowe miejsce
Od 2014 r. przedszkole w Oborach
jest chlubą konstancińskiego
samorządu. W nowoczesnym
i dobrze wyposażonym obiekcie, którego budowa kosztowała
około 3,5 mln zł uczy się teraz
blisko 100 dzieci, w tym także
te z niepełnosprawnościami.
O tym, jakie kiedyś było i jakie
dziś jest przedszkole w Oborach
mówiła w wystąpieniu inaugurującym jubileusz 25-lecia Dorota

Dyrektorka Dorota Kamecka nie kryła
wzruszenia, gdy do sali wjechał
urodzinowy tort, fot. G. Żurawski

Przedszkolaki w prezencie od władz samorządowych otrzymały osiem rowerków,
fot. G. Żurawski

Kamecka, dyrektorka Przedszkola nr 3 „Kolorowe Kredki”.
Szefowa placówki nie ukrywa
dumy, że może nią kierować.
– Mamy przestronne sale dla
czterech grup przedszkolnych,
salę zajęć terapeutycznych, gabinet logopedyczny, kuchnię, stołówkę oraz dobrze wyposażony
plac zabaw – wymienia Dorota
Kamecka. – To umożliwia prowadzenie zróżnicowanych zajęć,
stymulujących prawidłowy rozwój dzieci oraz zaspokajających
potrzebę zabawy i rozwijających
przy tym ich zainteresowania.
„Kolorowe Kredki”, jako jedyna
placówka przedszkolna w gminie, może pochwalić się także
własnym ogródkiem pielęgnowanym przez dzieci, z którego
warzywa wykorzystywane są
podczas warsztatów kulinarnych, a następnie trafiają na
talerze maluchów. – Placówka
jest jedną z niewielu w powiecie
piaseczyńskim, która ma certyfikat przedszkola bezglutenowego,
oferującego taką dietę dzieciom – podkreśla dyrektorka.
Jubileuszowe występy
Na jubileuszu 25-lecia „Kolorowych Kredek”, który odbył
się pod koniec stycznia, oprócz

władz gminy, obecni byli m.in.:
radni miejscy, nauczyciele, dyrektorzy gminnych szkół i placówek oświatowych, maluchy
i ich rodzice, a także zaproszeni
goście. Każda z czterech grup
przedszkolnych pokazała ciekawy program artystyczny. Były
tańce, piosenki i występy, zakończone burzą oklasków. Podziękowania za dotychczasową pracę
i życzenia dalszych sukcesów dla
kadry pedagogicznej i wszystkich pracowników „Kolorowych
Kredek” w imieniu władz samorządowych złożył Kazimierz
Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. Nie zabrakło
też prezentów. Włodarz przekazał maluchom 8 rowerków, na
których już wiosną dzieci będą
mogły jeździć po placu zabaw.
Wyjątkowe upominki wręczyli
także rodzice przedszkolaków
– ręcznie wykonaną grafikę
budynku przedszkola oraz autorski wiersz dedykowany pani
dyrektor. Nie zapomniano również o słodkim akcencie – torcie.
Imprezę urodzinową zakończyła
zabawa w ogrodzie ze wspólnym
tańcem, lampionami i bigosem
z ogniskowego kociołka.
11

/ OŚWIATA /

Rekrutacja do gminnych
przedszkoli i szkół
Znany jest już tegoroczny kalendarz rekrutacji do gminnych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół
podstawowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do danej placówki
można składać od 1 do 29 marca.
Na najmłodsze dzieci czekają
cztery nowoczesne i dobrze wyposażone przedszkola, zapewniające komfortowy pobyt i opiekę
440 maluchom. Dodatkowe
miejsca dla 5-latków i starszych
dzieci przygotowane są także
w oddziałach przedszkolnych
prowadzonych w sześciu gminnych szkołach podstawowych.
– Wszystkie nasze placówki to
obiekty nowoczesne i bardzo
dobrze wyposażone – podkreśla
Magdalena Gołębiowska, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna. –
Dzieci są tam pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli. Czas
spędzają bezpiecznie, radośnie
i kreatywnie.

Nabór do przedszkoli
W gminie Konstancin-Jeziorna
rekrutacja na rok szkolny
2019/2020 rozpocznie się
1 marca. Zgodnie z kryteriami, do
publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są
dzieci, które mieszkają na terenie
naszej gminy. Jeśli jednak kandydatów jest więcej niż miejsc,
samorząd w pierwszym etapie
rekrutacji dodatkowo bierze
pod uwagę kryteria ustawowe.
Zgodnie z prawem oświatowym, w tym przypadku pierwszeństwo przysługuje dzieciom:
niepełnosprawnym, mającym
niepełnosprawnego rodzica lub
niepełnosprawnych oboje rodziców czy niepełnosprawne

rodzeńst wo, pochodzącym
z rodzin wielodzietnych, objętym
pieczą zastępczą oraz samotnie
wychowywanym przez jednego
z rodziców lub opiekunów. Jeśli

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Liczba
punktów

1. oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się

4

2. kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola/oddziału przedszkolnego

4

3. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego przedszkola/szkoły

4

kryterium dochodowe - dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1
4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jest to obecnie kwota 1 011 zł,
a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 1 146 zł)

2

5. oddział przedszkolny utworzony w szkole pokrywa się z obwodem szkoły podstawowej kandydata

4

Kryteria naboru określone w Uchwale nr 892/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Liczba
punktów

1.  rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły

4

2.

wielodzietność rodziny kandydata

4

3.

kandydat objęty kształceniem specjalnym

4

4.

niepełnosprawność w rodzinie kandydata

4

5.

absolwent oddziału przedszkolnego spoza obwodu danej szkoły

4

Kryteria naboru określone w Uchwale nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
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kandydatów jest za dużo, w drugim etapie rekrutacji brane są
pod uwagę dodatkowe kryteria
przyjęć (szczegóły na str. 18)
uchwalone przez Radę Miejską
Konstancin-Jeziorna. Tutaj dodatkowe punkty można zdobyć
między innymi za to, że: oboje
rodzice kandydata pracują lub
uczą się w systemie dziennym
lub rodzeństwo kandydata
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego samego przedszkola
lub szkoły. Co ważne, w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych nie obowiązuje
zasada – kto pierwszy, ten lepszy.
O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów
uzyskanych podczas rekrutacji.
Rodzice na złożenie kart zgłoszeniowych u dyrektora wybranego
przedszkola lub szkoły, w przypadku oddziału przedszkolengo
mają czas do 29 marca.

Nabór do pierwszych klas
Równolegle z rekrutacją do
przedszkoli prowadzony będzie
nabór do pierwszych klas szkół
podstawowych. – W pierwszym
etapie dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje zgłoszenia rodziców dzieci z obwodu – wyjaśnia
Magdalena Gołębiowska, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. – Po zapewnieniu
miejsc wszystkim dzieciom z danego obwodu, jeśli szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami,
mogą zostać przyjęte dzieci spoza
obwodu szkoły.
O przyjęciu dziecka do danej
szkoły decyduje liczba punktów
uzyskanych podczas rekrutacji.
Tutaj obowiązują kryteria przyjęte przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna w 2017 r. Punktowane
jest m.in. to czy: rodzeństwo
kandydata w roku szkolnym, na
który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej

HARMONOGRAM REKRUTACJI

samej szkoły, kandydat objęty jest
kształceniem specjalnym lub pochodzi z rodziny wielodzietnej.
Zgłoszenia będą przyjmowane
od 1 do 29 marca.

Formularze i wyniki
Formularz wniosku przyjęcia
do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego i druk zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej dostępne są w placówkach
oświatowych, można je też pobrać
ze strony www.konstancinjeziorna.pl, zakładka - Aktualności. Listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych zostaną podane
do publicznej wiadomości 15
kwietnia. Rodzice niezadowoleni z rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i odmowy przyjęcia
dziecka do przedszkola lub szkoły
będą mieli 7 dni na złożenie odwołania. Szczegóły w harmonogramie rekrutacji, który publikujemy
poniżej.

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO

1-29 marca br.

19-23 sierpnia br.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8 kwietnia br. godz. 12.00

26 sierpnia br. godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata na piśmie woli
przyjęcia

od 8 do 12 kwietnia br.

27 sierpnia br.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

15 kwietnia br. godz.12.00

28 sierpnia br. godz. 12.00

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia

7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

7 dni od dnia otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od dnia otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od dnia otrzymania odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

RODZAJ CZYNNOŚCI
Składanie wniosków wraz z załącznikami

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia
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Odbierz zwrot podatku za paliwo
Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Rolnicy, którzy chcą odzyskać
część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej muszą
przedstawić faktury.
Każdy rolnik w ciągu roku kalendarzowego może dwukrotnie ubiegać się o zwrot części
wydanych pieniędzy na olej
napędowy wykorzystywany
do produkcji rolnej. Będą do
tego potrzebne faktury VAT,
które potwierdzają poniesione
w ydatki. Obecnie wnioski
o zwrot podatku akcyzowego
należy składać do burmistrza
gminy w terminie do 28 lutego,
załączone faktury VAT lub ich
kopie muszą obejmować okres
od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Natomiast od 1 do 31
sierpnia rolnicy będą mogli
złożyć wniosek o zwrot akcyzy
za paliwo wykorzystane w gospodarstwie rolnym w okresie
od 1 lutego do 31 lipca. W tym
roku dopłaty do paliwa rolniczego będą wyższe – stawka
bazowa wzrosła z 86 na 100
litrów paliwa na hektar. Jest
też bonus dla hodowców bydła
– dodatkowe 30 litrów paliwa

na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (np. dorosła krowa).
Decyzja o przyznaniu zwrotu
podatku jest wydawana w ciągu
30 dni od dnia złożenia wniosku, a wypłata pieniędzy następuje na podstawie decyzji
w terminach: od 1 do 30 kwietnia (w przypadku złożenia
wniosku w pierwszym terminie) i od 1 do 31 października
(w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie) na wskazany numer rachunku bankowego lub gotówką w Banku
Spółdzielczym, którego filia
mieści się w budynku ratusza
przy ul. Piaseczyńskiej 77. Wzór
wniosku o zwrot podatku akcyzowego można pobrać ze strony

Biuletynu Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl),
zakładka – Opłaty i Podatki.
Druki są też dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańca magistratu (ul. Piaseczyńska 77, hol
główny) – stanowisko: Podatki
i odpady komunalne.

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 R.:

• 100 zł (1 zł x 100 l) x ilość ha użytków rolnych;
• 30 zł (1 zł x 30 l) x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Stawka zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa
rolniczego w 2019 r. to 1 zł.

Placówki oświatowe w wakacje
Do wakacji pozostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto o nich pomyśleć i sprawdzić,
gdzie w lipcu i w sierpniu będzie można zostawić pod opieką swoje dziecko.
Na początku czerwca ruszają zapisy do gminnych przedszkoli, które będą dyżurowały w czasie tegorocznych wakacje. Będą to:
n o
 d 1 do 12 lipca Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole” (ul. Anny Walentynowicz 3),
n o
 d 15 do 26 lipca Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka” (ul. Sanatoryjna 8),
n od 29 lipca do 9 sierpnia Przedszkole nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach.
Pobyt dziecka na dyżurze jest odpłatny i kosztuje 170 zł. Zapisy od 3 czerwca będą prowadziły placówki,
w których zaplanowano dyżury. Na przełomie czerwca i lipca (24.06-5.07) otwarty będzie także
oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Żeromskiego 15).
Z kolei dla nieco starszych trzy szkoły podstawowe organizują półkolonie:
n od 24 czerwca do 5 lipca Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Żeromskiego 15),
n o
 d 8 do 19 lipca Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Bielawska 57),
n od 22 lipca do 2 sierpnia Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy.
Koszt półkolonii to 350 zł (płatność przy zapisach). Zgłoszenia od 6 maja będą
przyjmowały placówki organizujące wypoczynek.
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Urzędnicy dostarczają
decyzje podatkowe do domów
Uwaga mieszkańcy! W tym roku do Waszych drzwi ponownie mogą zapukać pracownicy
konstancińskiego magistratu, aby dostarczyć decyzje podatku od nieruchomości na 2019 rok.
To już trzeci rok, kiedy zamiast
listonosza decyzje podatkowe
z wyliczeniem podatku od nieruchomości lub podatku gruntowego dostarczają pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Takie rozwiązanie
zostało w poprzednich latach pozytywnie odebrane przez mieszkańców. Dlatego w tym roku jest
kontynuowane. – Ta forma jest
tańsza, skuteczniejsza i szybsza
niż wysłanie decyzji pocztą –
przyznaje Agnieszka Sobieraj,
kierownik Referatu Podatków,
Opłat i Egzekucji Administracyjnej UMiG. – W 2017 r. doręczyliśmy w ten sposób 40 proc.
wszystkich decyzji, a w 2018 r.
było to już 47 proc.
W tym roku pracownicy
konstancińskiego magistratu
mają do rozniesienia około 10
tys. decyzji. Wszystkie trafią
do mieszkańców do końca lutego. Urzędników możemy się

spodziewać od poniedziałku do
piątku w godzinach popołudniowych, najczęściej po godz. 16.00
oraz w soboty. – Dzięki temu
mamy większą pewność zastania mieszkańców w domach –
dodaje kierownik. – Jeżeli nie
będzie możliwości dostarczenia
decyzji w ten sposób, zostanie
ona wysłana pocztą.
Urzędnicy, którzy zapukają do
naszych drzwi posiadają przy sobie imienne upoważnienie wystawione przez burmistrza gminy
oraz identyfikator ze zdjęciem.
Na dokumencie podany jest także
nr dowodu osobistego pracownika oraz teren miasta lub sołectwa, na którym upoważniony
jest do roznoszenia decyzji. A my
przypominamy! Termin płatności pierwszej raty za podatek od
nieruchomości mija 15 marca.
Numer konta do wpłat znajduje
się na drugiej stronie otrzymanej
decyzji.

Urzędnicy, którzy dostarczają decyzje
podatkowe, mają przy sobie
identyfikatory oraz upoważnienie
burmistrza, fot. C. Puchniarz

Zostaw podatek w gminie

Rozwój gminy Konstancin-Jeziorna jest możliwy dzięki podatkom płaconym przez jej mieszkańców.
Te pieniądze wracają do nich w postaci nowych dróg i chodników, placów zabaw, czy tańszych
biletów na komunikację publiczną.
Sezon rozliczeń z fiskusem rozpoczęty. Wypełniając PIT, warto
pamiętać o pozostawieniu swojego podatku w naszej gminie.
Wystarczy w zeznaniu wskazać
gminę Konstancin-Jeziorna jako
miejsce swojego aktualnego zamieszkania (niezależnie od miejsca zameldowania). Zwróćmy na
to uwagę, szczególnie w tym roku,
bo od teraz zeznanie podatkowe
PIT-37 lub PIT-38 przygotowuje
za nas skarbówka. W związku
z tym niektóre dane, takie jak np.

adres zamieszkania podatnika,
są automatycznie przepisywane
z PIT-u za 2017 r. Jeśli w ubiegłym roku przeprowadziliśmy
się, musimy zaktualizować adres samodzielnie. Z podatków
PIT do budżetu gminy trafia ok.
38 proc., reszta pozostaje w ogólnym budżecie Polski. Pamiętaj!
Twoje podatki wracają do ciebie! Pieniądze z nich samorząd
przeznacza na m.in.: oświatę wychowanie, transport i łączność,
gospodarkę komunalną i ochronę

środowiska, pomoc społeczną
i ochronę zdrowia, a także kulturę i sport.
Więcej na: konstancinjeziorna.
nacoidamojepieniadze.pl.
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Nowa opłata, kto musi płacić?
Jesteś właścicielem lub użytkownikiem gruntów o powierzchni co najmniej 3,5 tys. m kw., które
w dużej mierze są pokryte np. asfaltem lub nieprzepuszczalną kostką ? Pamiętaj! Po każdym
kwartale masz 30 dni na złożenie w urzędzie oświadczenia, na podstawie którego zostanie
wyliczona wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.
Opłata ta jest efektem wejścia
w życie przepisów prawa wodnego, które zostały wprowadzone i obowiązują od 1 stycznia
2018 r.

Kto płaci, kto nie?
Na szczęście obowiązek wnoszenia opłaty za zmniejszenie
naturalnej retencji nie dotyczy
wszystkich. – Uiszczać ją muszą
właściciele i użytkownicy gruntów o powierzchni co najmniej
3,5 tys. m kw., którzy zabudowali swoją działkę powyżej 70
proc. – wyjaśnia Anna Stefaniak,
zastępca kierownika Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. – Regulacja ta
dotyczy wyłącznie obszarów
nieobjętych siecią kanalizacji
otwartej lub zamkniętej.
W skrócie – zapłacić muszą ci,
których posesje w dużej mierze
są pokryte np. asfaltem, betonem, nieprzepuszczalną kostką
czy są zabudowane budynkami.

Stawki opłat
Nową opłatą objęte zostały
osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne, w tym
spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
n w
 łaścicielami nieruchomości
lub obiektów budowlanych,
n posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów
budowlanych,
n u
 żytkownikami wieczystymi
gruntów,
n p
 osiadaczami nieruchomości
lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.
Z opłaty zwolnione są natomiast
kościoły i związki wyznaniowe.
Jednostkowe stawki opłat za
22

Nowa opłata dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów o powierzchni
co najmniej 3,5 tys. m kw., którzy zabudowali swoją działkę powyżej 70 proc.,
fot. archiwum

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
wynoszą:
n b
 ez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni
uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za
1 m kw. na 1 rok;
n z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni
uszczelnionych o pojemności:
n do 10 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,30 zł za 1 m
kw. na 1 rok,
n o
 d 10 do 30 proc. odpływu
rocznego z obszarów
uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za
1 m kw. na 1 rok,
n powyżej 30 proc. odpływu
rocznego z powierzchni
uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za
1 m kw. na 1 rok.
Przy ustaleniu w ysokości
opłaty uwzględnia się okres

rozliczeniowy wynoszący kwartał. Z tytułu nowej opłaty aż 90
proc. wpływów trafia do nowej
spółki Wody Polskie. Pozostałe
10 proc. zasila dochód własny
gminy.

Oświadczenie do urzędu
– W celu ustalenia wysokości
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zobowiązane podmioty muszą złożyć
oświadczenie – dodaje Anna
Stefaniak. – Musi ono wpłynąć
do urzędu w terminie 30 dni od
dnia, w którym upływa dzień
przypadający na koniec danego
kwartału. Na tej podstawie
gmina ustali wysokość opłaty.
Wzór oświadczenia dostępny
jest w Biuletynach Informacji
Publicznej: Wód Polskich pod adresem – wodypolskie.bip.gov.pl.
oraz gminy – bip.konstancinjeziorna.pl (zakładka Środowisko
i ekologia). Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
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W służbie czystego powietrza
Podczas trwającego sezonu grzewczego konstancińscy urzędnicy i strażnicy miejscy sprawdzają
czym mieszkańcy palą w piecach. Zakrojoną na szeroką skalę akcję wspiera z powietrza
specjalistyczny dron.
Smog to prawdziwa zmora polskich miast. Zanieczyszczenie
powietrza, głównie drobnymi
pyłami, wpływa na przedwczesne zgony, zwiększa możliwość
zachorowania na wiele groźnych
chorób, takich jak nowotwory,
a także może prowadzić do
bezpłodności.

Uchwała antysmogowa
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza powodującymi powstawanie smogu są
stare instalacje, w których spalane jest najgorsze jakościowo
paliwo. Obowiązująca od 2017
roku uchwała antysmogowa dla
Mazowsza zakazuje spalania
w domowych piecach mułów
i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem, węgla
brunatnego oraz paliwa stałego
na jego bazie, węgla kamiennego
w postaci sypkiej (uziarnienie
0-3 mm), a także paliw zawierających biomasę o wilgotności
powyżej 20 proc. (np. wilgotne
drewno). Nie wszyscy wzięli sobie te zakazy do serca. Właśnie
za tych nierozsądnych „biorą
się” konstancińscy urzędnicy
i strażnicy miejscy, przeprowadzając kontrole posesji. Z upoważnienia burmistrza sprawdzane
są: czystość na nieruchomości,
a także opał używany do ogrzewania budynków, deklaracje na
odbiór odpadów i podłączenia do
sieci wodno-kanalizacyjnej. Kontrolowane są także umowy i dokumenty potwierdzające wywóz
nieczystości płynnych. – Spotykamy się z bardzo różnymi reakcjami mieszkańców – przyznaje
Stanisław Grudzień, komendant
Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. – Należy przy tym
pamiętać, że mieszkaniec ma
obowiązek udostępnić posesję
kontrolującym.

Badania pokazują, że smog ma znaczący, niestety bardzo negatywny wpływ
na nasze zdrowie, fot. archiwum

Mandaty i pouczenia
W 2018 r. straż miejska przeprowadziła w sumie 541 kontroli
związanych z jakością powietrza,
z czego 235 dotyczyło kontroli
pieców grzewczych, 223 zgłoszeń
zadymienia z kominów, 30 spalania odpadów, a 53 palenia ognisk.
W wyniku tych kontroli strażnicy
nałożyli na mieszkańców 6 mandatów na łączną kwotę 1400 zł.
W 7 przypadkach skończyło się
na pouczeniu. – Podczas kontroli
uświadamiamy mieszkańców
na temat szkodliwości spalania
odpadów czy opału o niskiej
jakości, a także informujemy
o możliwościach spalania opału
w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi – mówi
Sylwester Ropielewski, zastępca
komendanta Straży Miejskiej
w Konstancinie-Jeziornie. – Nieprawidłowości, które wykrywamy, bardzo często wiążą się
z niewiedzą w tym zakresie.
Pod koniec 2018 r. samorząd
zlecił specjalistycznej firmie
sprawdzenie powietrza przy
pomocy drona wyposażonego
w urządzenia pomiarowe. Latające laboratorium dokładnie zbadało zawartość pyłów

w powietrzu (PM 1.0, PM 2.5 oraz
PM 10), będących składnikami
smogu. Dzięki pomiarom ustalono najbardziej zanieczyszczone
miejsca. Na początku roku strażnicy odwiedzili 110 właścicieli
posesji, nad którymi podczas
kontroli unosiły się spaliny przekraczające normy.

Szkolenia i akcje edukacyjne
Oprócz kontroli samorząd realizuje również szkolenia oraz akcje
propagujące ochronę środowiska.
Został uruchomiony także program dopłat do wymiany przestarzałych pieców. Można uzyskać
do 50 proc. zwrotu kosztów zakupu nowego, ale nie więcej niż
4 tys. zł. Samorząd ma zamiar
także zmodernizować instalację
grzewczą w budynkach komunalnych na największych osiedlach
mieszkaniowych w gminie, m.in.
przy ul. Koziej, na Porąbce, na
placu Zgody oraz w Mirkowie.
Wymiana przestarzałych kotłów
i stosowanie paliw dobrej jakości wpłynie na znaczną poprawę
czystości powietrza. Jednak
najważniejsza jest świadomość
mieszkańców, którzy muszą
zmienić złe nawyki.
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Sołectwa same decydują
Ponad 660 tys. zł trafi w tym roku do sołectw gminy Konstancin-Jeziorna. Pieniądze z funduszu
sołeckiego zostaną przeznaczone m.in. na organizację imprez kulturalno-sportowych, doposażenie
placów zabaw, modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich oraz remonty dróg.
Fundusz sołecki są to pieniądze w budżecie gminy
zagwarantowane dla sołectw z przeznaczeniem na
przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Jego wysokość jest obliczana na
podstawie liczby mieszkańców zameldowanych na
stałę lub tymczasowo w danym sołectwie mnożonej przez stawkę określoną na 1 osobę. W tym roku
wysokość funduszu sołeckiego w naszej gminie
wynosi łącznie 669 515,21 zł. Najwięcej, ponad 60
tys. zł, trafi do sołectwa Bielawa. O przeznaczeniu
tych środków jeszcze w ubiegłym roku decydowali
mieszkańcy poszczególnych sołectw. Pieniądze
z funduszu zostaną przeznaczone m.in. na: organizację imprez kulturalno-sportowych, doposażenie
placów zabaw, modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich oraz remonty dróg. W celu ułatwienia
sołectwom współpracy przy realizacji funduszu,
w tabeli poniżej przedstawiamy wykaz zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy i jednostki podległe.
Lp.

Nazwa zadania

Wartość
(w zł)

Sołectwo Bielawa
1.

Zakup kosiarki spalinowej

2 700,00

2.

Założenie instalacji alarmowej

4 750,00

3.

Monitoring obiektu

7 550,00

4.

Zakup osprzętu do silnika Stihl

1 200,00

5.

Zakup przenośnego zbiornika wody o minimalnej
pojemności 5 000 litrów

3 800,00

6.

Spotkania kulturalno-oświatowe dla mieszkańców
Bielawy, w tym: warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe; Mikołaj dla dzieci, młodzieży i seniorów;
organizacja spektakli teatralnych; zakup nagród,
materiałów i usług potrzebnych do organizacji
imprez - zakup materiałów

4 000,00

Spotkania kulturalno-oświatowe dla mieszkańców
Bielawy, w tym: warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe; Mikołaj dla dzieci, młodzieży i seniorów;
organizacja spektakli teatralnych; zakup nagród,
materiałów i usług potrzebnych do organizacji
imprez - zakup usług

6 000,00

8.

Warsztaty aktorsko-wokalne oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci i mieszkańców Bielawy - zakup
usług i materiałów

10 000,00

9.

Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej, gminnej
tzw. „Załaziskowej” - trzeci etap, utwardzenie
tłuczniem 400 m

20 000,00

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (regału
metalowego na sprzęt AGD)

349,40

RAZEM

60 349,40

7.

10.
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W ubiegłym roku w Okrzeszynie ze środków funduszu
sołeckiego m.in. zmodernizowany został plac zabaw,
fot. archiwum GOSiR
Sołectwo Borowina
1.

Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych
dla mieszkańców Borowiny

17 100,00

2.

Zakup materiałów do organizacji spotkań kulturalnych mieszkańców Borowiny

1 000,00

3.

Zakup usług do organizacji spotkań kulturalnych

3 000,00

4.

Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka

2 000,00

5.

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic
przystanku autobusowego w Borowinie

496,62

RAZEM

23 596,62

Sołectwo Cieciszew
Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych, np.:
1.
Dzień Dziecka, pożegnanie lata, spotkanie wielkanocne i wigilijne, Dzień Seniora, Dzień Kobiet i inne

14 648,63

2.

Zakup materiałów do organizacji zajęć i imprez
kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych, np.: Dzień Dziecka, pożegnanie lata, spotkanie wielkanocne i wigilijne, Dzień Seniora, Dzień
Kobiet i inne

3 000,00

3.

Warsztaty całoroczne

5 000,00

4.

Organizacja zajęć edukacyjnych „Brydż nie tylko
dla seniora” w Cieciszewie

2 500,00

5.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie
(zakup węża LED, kuchni, obrazów)

2 000,00

6.

Zakup flag na maszt na ryneczku w Cieciszewie

250,00

RAZEM

27 398,63
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Sołectwo Ciszyca

Sołectwo Habdzin

Zakup usług na: imprezy o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym oraz na warsztaty,
szkolenia

2 958,00

1.

Wykonanie mebli z płyty MDF w pomieszczeniu
obsługi w Domu Sołeckim w Habdzinie

7 732,15

Zakup sprzętu AGD i mebli ze stali nierdzewnej
do Domu Sołeckiego w Habdzinie

16 177,18

2.

Zakup materiałów na: imprezy o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym oraz na
warsztaty, szkolenia

2.
2 500,00

3.

Zajęcia plastyczne dla dzieci z Habdzina

5 000,00

4.
15 000,00

Zakup usług do organizacji imprezy
kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdzina

2 000,00

3.

Doposażenie placu zabaw w Ciszycy w plenerową
siłownię
RAZEM

20 458,00

5.

Zakup nagród w konkursach na imprezę
kulturalno-oświatową dla dzieci z Habdzina

500,00

6.

Organizacja warsztatów kulinarnych
dla mieszkańców wsi Habdzin

3 464,15

7.

Zakup usług – pomalowanie altany i ławek
na placu zabaw w Habdzinie

1 200,00

8.

Zakup farby do malowania altany i ławek na placu
zabaw w Habdzinie

800,00

RAZEM

36 873,48

1.

Sołectwo Czarnów
1.

Naprawa ogrodzenia placu zabaw (działki gminnej
nr 140 od strony południowo-zachodniej)

13 500,00

2.

Renowacja istniejącej altany na placu zabaw (impregnacja zewnątrz i wewnątrz, wykonanie półek
i szafek wewnątrz altany, naprawa okiennic i drzwi)

5 000,00

3.

Montaż monitoringu na placu zabaw

9 000,00

4.

Zakup dwóch gaśnic przeciwpożarowych do altany

500,00

5.

Zabezpieczenie środków na dofinansowanie
projektu Domu Ludowego w Czarnowie

15 000,00

6.

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców
sołectwa Czarnów

6 866,07

7.

Zakup rzutnika multimedialnego wraz z ekranem

3 000,00

RAZEM

52 866,07

Sołectwo Kawęczyn
1.

Zagospodarowanie działki gminnej o numerze
ewidencyjnym 77 w Kawęczynie według projektu
wykonanego dla wyżej wymienionej działki

36 088,94

RAZEM

36 088,94

Sołectwo Kawęczynek

Sołectwo Czernida
1.

Zakup rolet do okien Domu Ludowego

4 000,00

2.

Zakup parapetów do Domu Ludowego

8 398,10

3.

Zakup materiałów do organizacji imprez
kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła

4 000,00

4.

Zakup usług do organizacji imprez
kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła

4 000,00

RAZEM

20 398,10

1.

Usługi prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców Kawęczynka

2 500,00

2.

Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych dla
mieszkańców Kawęczynka

3 000,00

3.

Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka

4 000,00

4.

Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu
teatralnym w KDK Hugonówka

2 500,00

5.

Zakup usług wykonania zadaszenia przy świetlicy
wiejskiej w Kawęczynku

8 963,69

6.

Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej
w Kawęczynku

400,00

RAZEM

21 363,69

Sołectwo Kępa Oborska

Sołectwo Dębówka
1.

Zakup wiato-altany o konstrukcji drewnianej (wymiary 4,6 m x 6,5 m) i jej montaż na placu gminnym przy świetlicy w Dębówce

20 000,00

2.

Ułożenie podłoża we wnętrzu wiaty z kostki brukowej cementowej o powierzchni ok. 35 m kw.

2 027,53

RAZEM

22 027,53

1.

Kontynuowanie budowy oświetlenia sołectwa
Kępa Oborska

15 389,10

RAZEM

15 389,10

Sołectwo Kępa Okrzewska
1.

Organizacja imprez kulturalno-sportowych: Dzień
Dziecka, pożegnanie lata w Kępie Okrzewskiej
- zakup usług

10 000,00

Sołectwo Gassy
1.

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy

5 800,00

2.

Organizacja imprez kulturalno-sportowych: Dzień
Dziecka, pożegnanie lata w Kępie Okrzewskiej
- zakup materiałów

2 000,00

2.

Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa

3 956,96

3.

Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska

6 320,00

4.

Zakup sprzętu fitness - wioślarza magnetycznego

2 500,00

3.

Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa

600,00

RAZEM

20 820

4.

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gassach: 2 szt. aparatów powietrznych,
2 szt. butli stalowych oraz masek

9 500,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym: zakup
kuchenki mikrofalowej (przemysłowej), stołu cateringowego, naczyń oraz środków czystości

3 800,00

RAZEM

23 656,96

5.

Sołectwo Kierszek
1.

Wykonanie projektu remontu drogi gminnej (tzw.
łącznika) na terenie działek: 16/1, 17/1, 17/2
w Kierszku

18 072,42

2.

Budowa 2 progów spowalniających ruch na
ul. Głowackiego w Kierszku

4 800,00

RAZEM

22 872,42
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Sołectwo Łęg

5.

1.

Sfinansowanie wyłączenia placu gminnego przy
świetlicy w Łęgu z produkcji rolnej

16 000,00

2.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu
w niezbędny sprzęt

1 812,34

3.

Zakup materiałów na organizację imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa

2 000,00

4.

Zakup usług na organizację imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Łęg

4 000,00

5.

Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach
organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury

2 500,00

RAZEM

26 312,34

1.
2.
3.
4.
5.

2.

Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno- kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych
oraz prozdrowotnych dla mieszkańców Obór:
Dzień Dziecka, warsztaty wigilijne, Święto Ziemi,
ekologiczny piknik rodzinny, zumba, fitness, zdrowy kręgosłup - zakup usług

26 500,00

Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno- kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych
oraz prozdrowotnych dla mieszkańców Obór:
Dzień Dziecka, warsztaty wigilijne, Święto Ziemi,
ekologiczny piknik rodzinny, zumba, fitness, zdrowy kręgosłup - zakup materiałów

4 947,97

35 485,45
20 000,00
1 500,00
1 500,00
1 899,42
7 000,00

Zakup usług doposażenia domku i placu sołeckiego
RAZEM
Sołectwo Piaski

6 000,00
37 899,42

1.

Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach
- wymiana urządzeń zabawowych na nowe
RAZEM

19 010,06
19 010,06

Sołectwo Słomczyn
1.
2.

3.

3.

Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci
i młodzieży, np. plastyka, zajęcia taneczne
- zakup usług

9 000,00

4.

Zakup materiałów informacyjnych, np. banery,
plakaty, materiały informacyjne

650,00

RAZEM
Sołectwo Obórki

41 097,97

Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137
wraz z budową progu zwalniającego - kontynuacja

17 923,70

RAZEM

17 923,70

1.

7 000,00

6.

Sołectwo Obory
1.

Warsztaty kulinarne i artystyczne
dla mieszkańców Opaczy
RAZEM
Sołectwo Parcela
Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela
Organizacja imprez kulturalno-sportowych
i warsztatów dla dzieci - zakup materiałów
Organizacja imprez kulturalno-sportowych
i warsztatów dla dzieci - zakup usług
Zakup materiałów do pielęgnacji roślin i urządzeń
na plac sołecki
Doposażenie domku i placu sołeckiego

1 933,83
20 000,00

15 000,00
36 933,83

Sołectwo Turowice
1.

2.

3.

Sołectwo Okrzeszyn

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego
(m.in. zmywarki)
Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki
asfaltowej ulic: Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz
projektu uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla
mieszkańców sołectwa Słomczyn - zakup usług
RAZEM

4.
5.

Zakup materiałów do nasadzeń, pielęgnacji
oraz urządzeń do pielęgnacji (rośliny, nawozy,
ziemia i inne) w Turowicach
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych,
warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice - zakup usług
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych,
warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice - zakup materiałów
Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka
Usługi prowadzenia zajęć z docoupage i florystyki
dla mieszkańców sołectwa Turowice
Zakup obrusów do prowadzenia zajęć i organizacji
imprez dla mieszkańców Turowic
Wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Kawęczyn
pn. „Zagospodarowanie działek gminnych o nr ew.
76 i 77 w miejscowości Kawęczyn”
RAZEM

800,00

7 000,00

4 719,33

4 000,00
5 400,00

1.

Nagrody dla seniorów za udział w konkursie
z okazji Dnia Seniora

2 174,17

2.

Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych
KDK Hugonówka

5 500,00

3.

Zakup materiałów do organizacji imprez kulturlno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn

2 850,00

4.

Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn

6 350,00

5.

Modernizacja placu zabaw, w tym wymiana
huśtawki typu ważka

6 300,00

RAZEM
Sołectwo Opacz
Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży
w piłkę siatkową w Szkole Podstawowej
w Opaczy

23 174,17

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

2 500,00

Wydział Dróg Gminnych

2.

Zakup wyposażenia dla OSP w Opaczy

22 826,00

3.

Zakup dwóch koszy metalowych lub plastikowych
na śmieci i worków do tych koszy na plac zabaw
w Opaczy

400,00

Dzień Dziecka połączony z pokazami OSP, zawodami, konkursami i nagrodami dla najmłodszych –
zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania
zawodów oraz posiłków regeneracyjnych
dla zawodników

2 759,45

1.

4.
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6.
7.

600,00
5 000,00

27 519,33

LEGENDA:

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej
Wydział Planowania Przestrzennego

/ BUDŻET OBYWATELSKI /

Mieszkańcy wybrali, gmina realizuje
W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego realizowanych jest 15 projektów zgłoszonych
i wybranych w głosowaniu przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy mogą
zgłaszać swoje pomysły dotyczące rozwoju gminy,
a następnie decydować, które z nich będą realizowane. W 2018 r. w głosowaniu wybrano 15 projektów:
5 inwestycyjnych i 10 projektów z zakresu: sportu,
rekreacji i kultury. Ich łączna wartość to 618 913 zł.
Na mieszkańców czekają m.in.: zajęcia kaligraficzne
w filii Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Sobieskiego 6 (poniedziałki, godz. 18.30) i zajęcia rekreacyjne w Opaczy i Słomczynie (szczegóły na str. 33).
W ramach budżetu obywatelskiego kontynuowane są
też comiesięczne spotkania w „Strefie Kobiet Pozytywnie Zakręconych”. Magistrat przygotowuje się także do

zadań inwestycyjnych, w tym m.in.: modernizacji placu
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz remontu
parkingu przy ul. Wilanowskiej. Aktualne informacje na temat realizacji poszczególnych projektów dostępne są na stronie: konstancin.budzet-obywatelski.
org w zakładce Mapa realizacji. Ubiegłoroczna edycja
BO była ostatnią według dotychczasowych zasad.
Od teraz, na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie
gminnym, do kompetencji rady miejskiej należy określenie w drodze uchwały wymagań, jakie powinien
spełniać projekt, w tym m.in.: wymogów formalnych,
wymaganej liczby podpisów osób popierających projekt i zasad oceny zgłoszonych projektów.

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 R.

Lp.

Wartość Jednostka realizująca projekt
(w zł)

Nazwa projektu
PROJEKTY INWESTYCYJNE

1.

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa

19 200

Biuro Zarządzania Kryzysowego

2.

Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego
przy ul. Wilanowskiej 2A na osiedlu Grapa

97 006

Wydział Dróg Gminnych

3.

Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw
w sołectwie Kawęczyn

30 000

4.

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
w Konstancinie-Jeziornie

70 525

5.

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach

75 100

Wydział Inwestycji i Remontów

PROJEKTY POZOSTAŁE
1.

Szyjący Cieciszew – warsztat, nauka szycia

38 000

2.

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

25 300

3.

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań słowno-muzycznych
zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów

25 500

4.

Dni Kultury Francuskiej

44 700

5.

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– kultura, integracja w Bielawie

29 282

6.

Konstancin przyjazny seniorom

47 100

7.

Klub kaligraficzny „Littera”

16 000

8.

Białe Soboty Konstancina – akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów
kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci

49 500

9.

Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych
dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Zdrowy kręgosłup”

20 800

10.

Gimnastyka i taniec w Opaczy

30 900

Konstanciński Dom Kultury

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
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To nas czeka w 2019 roku

Podczas tegorocznych Dni Konstancina
nie zabraknie stałego punktu imprezy,
czyli Parady Retro, fot. archiwum

Kalendarz tegorocznych imprez kulturalnych, sportowych, historycznych i edukacyjnych wygląda
imponująco. Każdy mieszkaniec oraz odwiedzający naszą gminę, bez względu na wiek
i zainteresowania, z pewnością znajdzie coś dla siebie. Przeczytaj, czym będziemy żyli w 2019 roku.
Początek marca to obchody Dnia
Żołnierzy Wyklętych, uroczystości z tej okazji zaplanowała
m.in. Szkoła Podstawowa nr 2
(1 marca). Młodzież, przyszłych
mistrzów sceny, jak również miłośników teatru zapraszamy do
Konstancińskiego Domu Kultury
„Hugonówka”, gdzie od 16 do 17
marca odbędzie się kolejny Festiwal Małych Form Teatralnych.
Także w marcu na uczniów gminnych szkół czekają eliminacje do
39. Konkursu Recytatorskiego
Warszawska Syrenka. Miesiąc
zakończy się Piknikiem Rodzinnym „W zdrowym ciele, zdrowy
22

duch” organizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 5 (30
marca).

Wiosną na sportowo
6 kwietnia po raz drugi z inicjatywy DEM’a Promotion Polska
odbędzie się Bieg Krewniaka.
Jest to impreza łącząca rekreację z pomocą osobom potrzebującym krwi. Specjalnie dla
najmłodszych, Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie po raz kolejny
organizuje Olimpiadę Przedszkolaka (26 kwietnia w hali
sportowej przy ul. Żeromskiego

15), a dzień później, 27 kwietnia,
w Parku Zdrojowym odbędzie się
Regionalny Puchar Nordic Walking. Majowy Rajd Rowerowy,
czerwcowy Ogólnopolski Turniej Korfballu, sportowy Dzień
Dziecka (2 czerwca) i Konstanciński Festiwal Biegowy im. Piotra Nurowskiego (23 czerwca)
– to kolejne imprezy adresowane
do małych i tych większych amatorów sportu. Dla uczniów szkół
podstawowych planowany jest
Piknik Naukowy w ramach Dni
Ziemi (19 kwietnia w SP nr 5),
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Unii Europejskiej (maj w SP nr

/ WYDARZENIA /
2) oraz Tydzień Europejski (27-31
maja w SP nr 5). Ponadto wiosna
to także Flis Festiwal (11-12 maja
w Gassach) oraz Zielone Świątki
(9 czerwca w Ciszycy).

Latem pora na kulturę
26 maja startuje Letni Sezon
Artystyczny, a cykl cotygodniowych, muzycznych spotkań
w konstancińskim amfiteatrze
zainauguruje Sławek Uniatowski.
Barwne święto naszego miasta,
czyli Dni Konstancina odbędą
się 15 i 16 czerwca. W tym roku
bawimy się w stylu lat 20. i 30.
Wśród muzycznych gwiazd m.in.
Mateusz Ziółko, zwycięzca dziesiątej edycji show „Twoja twarz
brzmi znajomo”. Tydzień później,
22 czerwca, Wianki nad Wisłą
w Gassach. A tam obrzędy i obyczaje z dawnych lat, muzyka oraz
tradycyjne tańce „na dechach”. 23
czerwca ponownie zawita do nas
Konstanciński Festiwal Biegowy
im. Piotra Nurowskiego. Koniec
czerwca to II Festiwal Filmowy
Świat Maklaka i jego przyjaciół.
29 i 30 czerwca Konstancin-Jeziorna gościć będzie legendy
polskiego kina. Czekają pokazy
filmów, prelekcje i stały punkt
festiwalu – konkurs filmowy
dla młodych twórców. Lipiec
i sierpień to czas potańcówek
w altanie przy KDK Hugonówka
oraz kina pod chmurką w Parku
Zdrojowym. Dodatkowo, 13 i 14

lipca zapraszamy na kolejny Jazz
Zdrój Festiwal im. Louisa Armstronga, który zgromadzi na
deskach amfiteatru najlepsze zespoły dixielandowe i swingowe.
Nie zabraknie także akcji „Lato
w mieście” (30 lipca-17 sierpnia)

Jesienią dożynki
1 września obchodzona będzie
80. rocznica wybuchu II Wojny
Światowej. Początek września
to również czas podziękowań za
plony, czyli Dożynki Gminne. To
także kolejny Festiwal Otwarte
Ogrody i wyjątkowa możliwość
poznania pasji naszych mieszkańców. Czekają nas dwa dni
darmowych koncertów, wystaw,
prezentacji i wycieczek. 14 września odbędzie się festyn rodzinny
„Trzeźwo, zdrowo, na sportowo”
z Konstancińskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich
Constans 2010. Nie zabraknie
też kolejnych wydarzeń sportowych. I tak 15 września amatorzy
rowerowej turystyki będą mogli
wziąć udział w rajdzie, a 22 września emocji dostarczy im Lotto
Poland Bike Marathon. Tego samego dnia biegacze po raz piąty
uczczą pamięć Tomasza Hopfera.
5 października niebo nad Łąkami Oborskimi ponownie
zapełni się kolorowymi latawcami, a 13 października sołectwo
Habdzin XIII Biegiem Papieskim
odda hołd św. Janowi Pawłowi

Letni Sezon Artystyczny w Parku Zdrojowym zainauguruje
Sławek Uniatowski, fot. materiały promocyjne

II. Konstanciński Dom Kultury
20 października zaprosi ponownie seniorów do udziału
w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Wrzosowiska”. W październiku również,
wyczekiwany przez niektórych
cały rok, teatralno-kabaretowy
Festiwal 321 Impro. 11 listopada
uczcimy 101. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Z tej
okazji na mieszkańców czeka XIX
Bieg Niepodległości i tradycyjny
Piknik Patriotyczny w Parku
Zdrojowym. Natomiast Szkoła
Podstawowa nr 2 w Konstancinie-Jeziornie organizuje Dzień
Wacława Gąsiorowskiego (25
października) oraz ogólnopolski
konkurs o życiu oraz twórczości
Stefana Żeromskiego (listopad).

Zimą lodowisko i jarmark
Konstancin-Jeziorna żyje przez
cały rok. Zimą też mamy coś nie
tylko dla naszych mieszkańców.
15 grudnia zapraszamy do Parku
Zdrojowego na pełen atrakcji
i świątecznego klimatu Jarmark
Bożonarodzeniowy, połączony
z wigilią miejską. W tym dniu
będzie można spotkać świętego
Mikołaja, złożyć sobie wzajemne
życzenia łamiąc się opłatkiem
oraz wspólnie pośpiewać kolędy.
W grudniu ruszy także miejskie
lodowisko. Stanie ono tradycyjnie
przy amfiteatrze. To będzie atrakcyjny rok, spędźmy go razem.

Jedną z tegorocznych muzycznych gwiazd Dni Konstancina
będzie Mateusz Ziółko, fot. materiały promocyjne
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Burmistrz nagrodził sportowców
Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna nagrodził sportowców, którzy w 2018 r. odnieśli największe
sukcesy. Wśród 54. wyróżnionych są m.in. mistrzowie świata, Europy i Polski. Podziękowania
i upominki powędrowały również do trenerów.
Jak co roku, samorząd Konstancina-Jeziorny nagrodził
sportowców za wybitne wyniki
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie. Tym
razem wyróżnione zostały 54
osoby – przyznano 53 nagrody
pieniężne na łączną kwotę 35 tys.
zł oraz jedną nagrodę rzeczową.
Wręczenie dyplomów oraz upominków odbyło się w połowie
grudnia 2018 r. W spotkaniu,
oprócz sportowców i ich rodziców, uczestniczyli m.in.: władze
gminy, przedstawiciele Rady
Miejskiej i trenerzy. – Wasz talent, wsparty ciężką pracą i dążeniem do celu jest chlubą całej
społeczności Konstancina-Jeziorny – podkreślił Kazimierz
Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Doceniamy
wytrwałość, trud i poświęcenie
w realizacji założonych celów
oraz dziękujemy za promocję
naszej gminy w regionie, kraju
i poza jego granicami.
Laureaci odnieśli sukcesy
łącznie w 12 dyscyplinach
sportowych: korfball, łyżwiarstwo szybkie, jazda szybka na

Burmistrz nagrodził sportowców, którzy w ubiegłym roku osiągnęli
wybitne wyniki sportowe, Fot. G. Żurawski

wrotkach, karate kyokushin,
pływanie, taniec sportowy, koszykówka, szachy, lekkoatletyka,
piłka ręczna, siatkówka i canikross. Nagrodzeni zostali m.in.:
członkowie kadry narodowej, mistrzowie Europy i Polski, a nawet
świata. W tym gronie znalazł się
na przykład łyżwiarz Artur Nogal, reprezentant naszego kraj
na dwóch zimowych igrzyskach

NAGRODZENI SPORTOWCY:

– w Soczi (2014 r.) i Pjongczangu
(2018 r.) oraz Jacek Czech, wicemistrz świata w pływaniu na 100
metrów stylem grzbietowym,
który obecnie przygotowuje się
do paraolimpiady. Podziękowania
i drobne nagrody za zaangażowanie w pracę szkoleniową i wychowawczą opartą na zasadach fair
play współzawodnictwa sportowego, otrzymali także trenerzy.

KORFBALL: Tamara Siemieniuk, Adrian Szywała, Bartłomiej Staniszewski, Rafał Młynarczyk, Damian
Krzycholik, Angelika Deptuła, Aleksandra Kucharczyk, Natalia Nickowska, Mateusz Perzyna, Roksana
Lewandowska, Jakub Khazal, Sebastian Bolesta, Karolina Korytek, Emilia Wilczek. Trenerzy: Elżbieta
Siemieniuk i Andrzej Piszczek, CANICROSS: Stefan Wnorowski, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE - JAZDA
SZYBKA NA WROTKACH: Jan Świątek. Trener: Bożena Goss; Martyna Baran. Trener: Norbert Kwiatkowski; Gaweł Oficjalski. Trener: Krzysztof Niedźwiecki; Artur Nogal, Maria Kania, Mateusz Kania, Marek
Kania, Krzysztof Podsiadło, Mateusz Bartłoszewski. Trener: Bartosz Pisarek, KARATE KYOKUSHIN:
Kacper Tyburski, Piotr Granicki, Jakub Gromada, Bartosz Sobiepanek. Trener: Paweł Orysiak, PŁYWANIE:
Martyna Słowik, Patrycja Januszko, Lena Banasik, Jan Rembowski, Bartosz Linard. Trener: Krzysztof
Golon; Samuel Banasik, Bruno Kras, Ignacy Sienkiewicz, Feliks Wielkopolan, Tomasz Kijo, Jakub Czasak (nagroda specjalna); Trenerzy: Marcin Matyjasiak i Jan Nowacki; Jacek Czech. Trener: Przemysław
Czech, TANIEC SPORTOWY: Zuzanna Pomarańska, Natalia Koba. Trener: Mateusz Strzeżek; Barbara
Łukaszewicz, Zuzanna Lisonek. Trener: Julita Chodkowska, KOSZYKÓWKA: Pola Dmochewicz. Trener:
Maciej Gordon; Olgierd Dmochewicz. Trener: Dariusz Sworst, KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH: Rafał
Tyburowski. Trener: Wojciech Makowski, SZACHY: Jagoda Dzierzgowska. Trenerzy: Henryk Budrewicz
i Maciej Kowalec, SIATKÓWKA: Jakub Abramowicz. Trener: Wojciech Góra, SIATKÓWKA HALOWA:
Arkadiusz Kapitan. Trener: Mirosław Kapitan (jest również trenerem Tomasza Kijo), LEKKOATLETYKA:
Aleksandra Płocińska, Piotr Szczepański, Adrian Pec. Trener: Wiesław Paradowski
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Finał zwieńczyło światełko do
nieba, które w tym roku miało
formę pokazu teatru ognia,
fot. KDK

Na orkiestrowy bochen
chleba „zrzuciła się”
publiczność, potem
burmistrz Kazimierz
Jańczuk podzielił go
między wszystkich
uczestników finału,
fot. KDK

Sporo pieniędzy trafiło do puszek dzięki aukcjom.
Prowadzący koncert Tomasz Nowicki (z prawej)
zlicytował, m.in. vouchery do Eva Park (200 zł) i do
restauracji Park Cafe (350 zł) oraz fotel z wyszywaną
poduszką z logo WOŚP, odrestaurowany i przekazany
przez Klub Kulturalny „Drabina” (1100 zł), fot. KDK

Liczenie pieniędzy
z puszek wolontariuszy
trwało kilka godzin,
fot. KDK

Konstancin-Jeziorna
zagrał dla dzieci
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Konstancinie-Jeziornie w tym roku zagrała rekordowo. 94 wolontariuszy
uzbierało łącznie 59 247,46 zł. Kweście towarzyszyły liczne
atrakcje. W Konstancińskim Domu Kultury odbyły się koncerty,
warsztaty plastyczne i licytacje. Można było także skorzystać
z miejskiego lodowiska w Parku Zdrojowym lub zagrać
w turnieju tenisa stołowego w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji. Finał zwieńczył widowiskowy pokaz teatru ognia.

Koncert w Hugonówce zakończył
widowiskowy pokaz flamenco
w wykonaniu artystów z Instytutu
Kultury Latynoamerykańskiej
Sollares, fot. KDK
Publiczność zachwycił występ
dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca
„Przepióreczka”, fot. KDK
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W tenis o mistrzostwo powiatu
W hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie rozegrano
mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym.
Z naszej gminy awans do zawodów
międzypowiatowych wywalczyli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy.
Mistrzostwa w tenisie stołowym odbyły się 7 i 9
stycznia. W zawodach rozegranych w hali GOSiR
wzięli udział reprezentanci piętnastu szkół z powiatu piaseczyńskiego. 7 stycznia rywalizowało
jedenaście drużyn. W kategorii dziewcząt pierwsze
miejsce i awans do zawodów międzypowiatowych
zdobyła drużyna ze Szkoły Powiatowej w Prażmowie. Spośród chłopców najlepiej wypadła drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. Z kolei 9 stycznia
wyłoniono zwycięzców w kategorii młodzieżowej.
Tym razem o punkty i awans walczyło 12 drużyn.
W drodze losowania zespoły podzielono na dwie
grupy eliminacyjne, gdzie mecze były rozgrywane
systemem „każdy z każdym”. W meczu o III miejsce
zagrali SP Mroków i SP nr 6 Opacz. Starcie zakończyło
się wynikiem 1:3. Z kolei mecz o I miejsce rozegrał się
pomiędzy SP Złotokłos a SP nr 5 Piaseczno. W tym
przypadku niepokonana była piaseczyńska „piątka”,

która wygrała 3:0. Rozgrywki chłopców były równie
zacięte. Najpierw drużyny walczyły w grupach eliminacyjnych, później rozegrano mecze o III i I miejcie,
które ostatecznie przypadło PSP nr 72 w Piasecznie.
Wyniki poszczególnych rozgrywek dostępne są na
stronie: www.gosir-konstancin.pl.

Drużyna ze SP nr 6 w Opaczy, fot. GOSiR

Sportowa zima w mieście za nami
Za nami dwa tygodnie ferii zimowych. Czas na podsumowanie akcji „Zima w mieście na
sportowo”. W jej tegorocznej edycji wzięło udział łącznie 75 dzieci.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie
tradycyjnie w okresie ferii zimowych zaplanował dla dzieci

wiele atrakcji sportowo-rekreacyjnych. W tegorocznej akcji
„Zima w mieście na sportowo”
udział więzło 75 dzieci w wieku

Akcja „Zima w mieście” prowadzona była w hali sportowej GOSiR,
fot. M. Gospodarczyk
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od 7 do 12 lat. Zajęcia trwały od
28 stycznia do 8 lutego. W ramach
półkolonii GOSiR przygotował
dla uczniów szkół podstawowych ciekawe zajęcia sportowe,
w tym m.in.: naukę najpopularniejszych dyscyplin sportowych – piłki nożnej, siatkówki,
badmintona, tenisa stołowego,
a także tory sprawnościowe,
gry, zabawy oraz zajęcia przy
muzyce. Ponadto dzieci uczestniczyły w licznych konkursach
i turniejach. A to wszystko w hali
sportowej przy ul. Żeromskiego
15. Program akcji obejmował
także wyjścia na lodowisko,
gdzie dzieci poznawały techniki jazdy na łyżwach. Zajęcia
odbywały się pod nadzorem
wykwalifikowanych nauczycieli
wychowania fizycznego.

/ GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI /

Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców
Zapraszamy na bezpłatne
zajęcia sportowo-rekreacyjne
w Słomczynie i Opaczy
organizowane w ramach
budżetu obywatelskiego na
rok 2019.
W sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Słomczynie
na mieszkańców czekają zajęcia zdrowy kręgosłup i zumba.
Spotkania odbywają się dwa
razy w tygodniu – we wtorki
i w czwartki: w godz. 19.00-20.00
zdrowy kręgosłup, a w godz.
20.00-21.00 zumba. Pierwsza tura
zajęć będzie prowadzona do 27
czerwca, a druga – od 3 września
do 19 grudnia. W planach są także
zajęcia nordic walking. Te wystartują 30 marca i potrwają do
19 października. Spotkania planowane są dwa razy w miesiącu,

Zajęcia w Opaczy odbywają się w sali gimnastycznej tamtejszej szkoły, fot. GOSiR

w sobotę od godz. 10.00 do godz.
12.30. Trasa spacerów „z kijkami”
obejmie m.in. sołectwa Słomczyn
i Turowice.
Z kolei do 26 czerwca, a po
przerwie wakacyjnej - od 2 września do 18 grudnia zapraszamy
do sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 6 w Opaczy na

fitness i zumbę. Zajęcia odbywają
się w poniedziałki – godz. 19.00
fitness i godz. 20.00 zumba oraz
w środy – godz. 19.00 zdrowy
kręgosłup i godz. 20.00 zumba.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne,
a mogą w nich uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy naszej gminy.

Uczniowie rywalizowali na lodzie
22 stycznia na miejskim lodowisku rozegrano międzyszkolne eliminacje do turnieju „Mistrzowie
Białego Orlika”. Wygrała drużyna z konstancińskiej „jedynki”.
W gminnych eliminacjach do
ogólnopolskiego turnieju „Mistrzowie Białego Orlika” wzięły
udział 4 drużyny – po dwie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz po
jednej ze Szkoły Podstawowej nr
3 i nr 6 w Opaczy. Umiejętność
jazdy na łyżwach uczniów była
weryfikowana na sprawnościowym torze przeszkód. Zawody
eliminacyjne zostały rozegrane
systemem „każdy z każdym”.
Tutaj liczył się nie tylko czas, ale
i precyzja podczas wykonywania
poszczególnych zadań. Wygrała
drużyna ze Szkoły Podstawowej
nr 1. Drudzy byli ich koledzy z tej
samej szkoły. Na trzecim miejscu
uplasowała się z kolei drużyna ze
SP nr 6 w Opaczy, a na czwartym
– reprezentanci SP nr 3.
Skład konstancińskiej drużyny, która teraz powalczy
w finale turnieju „Mistrzowie

Białego Orlika” został wyłoniony na podstawie klasyfikacji
najlepszych czasów przejazdu
poszczególnych zawodników.
Na PGE Narodowym w Warszawie naszą gminę będą reprezentować ze: SP nr 1 - Wiktoria

Jaworska, Joshua Webber, Antoni Zakrzewski, Anton Czajko;
SP nr 2 - Bartosz Rudowski i SP nr 3 - Lidia Sałyga.
Opiekunami drużyny są Katarzyna Żegnałek i Andrzej
Piszczek.

Uczestnicy gminnych eliminacji do ogólnopolskiego turnieju
„Mistrzowie Białego Orlika”, fot. GOSiR
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/ KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY /

MARZEC W KONSTANCIŃSKIM DOMU KULTURY

Na marzec Konstanciński Dom Kultury przygotował wiele
interesujących propozycji zarówno dla dzieci, jak i dla
dorosłych. Na scenie Hugonówki zobaczymy, m.in. Olgę Borys
oraz niesamowitych komików z grupy BCA Flash. Odbędzie się
także doroczny, dwudniowy Festiwal Małych Form Teatralnych,
podczas którego swoje spektakle zaprezentuje młodzież oraz
konstancińskie grupy teatralne. Nie można także przegapić
koncertu Roberta Kasprzyckiego.
Marzec w Konstancińskim Domu
Kultury upłynie pod znakiem
teatru. Nie zabraknie jednak innych atrakcji, spośród których
każdy z pewnością wybierze coś
dla siebie.

Komediowa Hugonówka
3 marca o godz. 19.00 zapraszamy
zarówno wszystkich fanów improwizacji teatralnej, jak i osoby
nieznające tej sztuki, na wyjątkowe BCA Flash Show. Komicy
z grupy BCA Flash na scenie są
jak tequila, rollercoaster i kąpiel
nago w oceanie. Ich piorunujące
spektakle rozsadzają najlepsze lokale i bawią publiczność
do łez. Improwizacja teatralna,
którą zobaczymy podczas show,
polega na błyskawicznym odgrywaniu na scenie tego, co
widz zapragnie zobaczyć, bez
scenariusza i wcześniejszych
prób. Tutaj rządzi publiczność!
Zapraszamy na wieczór niezapomnianych, improwizowanych gagów. Spontanicznie wciągniemy
cię do gry. Ten występ skradnie
wasze serce. Świetna zabawa
gwarantowana! Bilety w cenie
20 zł.

BCA Flash Show,
fot. KDK
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Tydzień później, 10 marca, na
scenie Hugonówki wystąpią
Olga Borys, Marek Pituch i Jakub
Wons, w niezwykle zabawnej komedii pomyłek „Żona do adopcji”.
Bilety w cenie 50 zł.

Żona do adopcji,
fot. KDK

Familijne spotkania z teatrem
W weekend, 16 i 17 marca, już po
raz szesnasty, grupy teatralne
działające w konstancińskich
placówkach oświatowych staną
w szranki o Grand Prix Festiwalu
Małych Form Teatralnych. Zapraszamy do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia
Teatru zarówno dzieci, młodzież,
jak i rodziców oraz dziadków.
W różnorodnym programie festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. O nagrody rywalizować będą
przedstawienia przygotowane
przez uczniów szkół podstawowych i średnich. Ich występy

Festiwalu Małych Form Teatralnych,
fot. KDK

oceni jury, które nie tylko wybierze najlepszą sztukę, lecz także
przyzna nagrody indywidualne.
Publiczność będzie mogła obejrzeć także wyjątkowe, autorskie
spektakle młodzieżowych grup
teatralnych Konstancińskiego
Domu Kultury.
Najmłodszą publiczność zapraszamy także na interaktywny,
ekologiczny musical „Skrzydlaty
odlot”, który będzie można zobaczyć 24 marca. W akcję spektaklu wplecione są treści związane
z tematyką smogu i ochrony powietrza. Dzieci będą miały okazję
aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu. Na scenie pojawią
się roztańczeni i rozśpiewani
aktorzy w wyjątkowych, kolorowych kostiumach. Nie zabraknie
również widowiskowych świateł i efektów specjalnych. Spektakl adresowany jest do dzieci
w wieku 3-11 lat. Bilety 15 zł –
dzieci, 20 zł – dorośli.
Skrzydlaty odlot,
fot. Light House Studio

/ KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY /
Kino i wystawa
8 marca zapraszamy do kina
na seans, podczas którego wyświetlimy film o „Kobietach,
które zmieniły świat”. Do końca
marca w Hugonówce można też
oglądać wystawę „Konfrontacje
- część 1.”, której towarzyszy
ekspozycja obrazów wybitnego
artysty Wiesława Grendusa.
Zainteresowanych konstancińskimi artystami zapraszamy też
23 marca na spotkanie Wirtualnego Muzeum Konstancina,
które będzie poświęcone rodzinie Buczkowskich.
Muzyczne zakończenie marca
Marzec pożegnamy koncertem Roberta Kasprzyckiego (31
marca, godz. 17.00). To znany
śpiewający autor, ale i „showman” obdarzony poczuciem

humoru. Artysta koncertuje
z okazji jubileuszu 25-lecia
działalności. Podczas koncertu
oprócz piosenek z repertuaru Roberta Kasprzyckiego nie zabraknie znakomitych, kabaretowych
parodii. Akompaniować mu będzie basista Krzysztof Wyrwa,
z którym na stałe współpracuje.
Bilety w cenie 35 zł.

Robert Kasprzycki, fot. M. Świtek

W ferie nie było nudy

Dwadzieścia czworo dzieci wzięło udział w zimowych
warsztatach zorganizowanych przez Konstanciński Dom Kultury.
Warsztaty odbyły się w drugim tygodniu ferii i były adresowane do
dzieci w wieku od 6 do 11 lat. W ramach codziennych spotkań czekały
zajęcia artystyczne i plastyczne, podczas których powstawały ciekawe
prace: włóczkowe żółwie, stwory z pomponów, portrety, abstrakcyjne
obrazy i modernistyczne rzeźby. Natomiast warsztaty muzyczne były
okazją do nauki piosenek, zabaw muzycznych, rozpoznawania dźwięków i dopasowywania ruchu do nich. Był też czas na wspólne zabawy
integracyjne, gry i zabawy ruchowe, układanie puzzli i budowanie
z klocków. Dzieci każdego dnia brały udział także w 15-minutowych
ćwiczeniach fitness, co podobało się zwłaszcza dziewczynkom, które
z radością wykonywały z instruktorką skomplikowane układy ruchowe. W programie nie zabrakło także wycieczki. Tym razem dzieci
wybrały się do Muzeum Ewolucji w Warszawie, gdzie podziwiały szkielety dinozaurów i słuchały ciekawych opowieści o gadach z przeszłości.

Warsztaty prowadzone były pod okiem instruktorów, fot. KDK

MARZEC
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 i 29 marca,
godz. 17.00
SPOTKANIA BRYDŻOWE,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny.
3 marca, godz. 19.00
BCA Flash Show,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15.
Bilety 20 zł
4, 11, 18 i 25 marca, godz. 18.00
STREFA KOBIET POZYTYWNIE
ZAKRĘCONYCH,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny.
5 i 19 marca, godz. 11.00-14.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
czesne – 60 zł, pojedynczy wykład – 5 zł.
6 marca, godz. 19.00
KLUB FOTOGRAFICZNY F8,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny.
8 marca, godz. 19.00
WIECZÓR FILMOWY
„Kobiety, które zmieniły świat”,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny.
10 marca, godz. 17.00
spektakl „Żona do adopcji”,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
Bilety 50 zł.
12 marca, godz. 18.00
Konstanciński Klub Historyczny
– Władysław Buchner,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny.
14 marca, godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
– Wiesław Myśliwski „Ucho igielne”,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny.
16 i 17 marca,
XVI FESTIWAL MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny.
24 marca, godz. 16.00
Bajkowa niedziela
„Skrzydlaty odlot”
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15.
Bilety – dzieci 15 zł, dorośli - 20 zł.
28 marca, godz. 18.00
KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY
FRANCUSKIEJ – „O reportażu, dokumentach i literaturze non-fiction”,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny.
30 marca, godz. 9.00
WIOSENNY TURNIEJ BRYDŻA ,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
wstęp wolny.
31 marca, godz. 17.00
KONCERT ROBERTA
KASPRZYCKIEGO,
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15,
Bilety 35 zł
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Konkurs - jak dobrze znasz gminę?
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym wykazać się trzeba nie tylko dobrą znajomością
gminy Konstancin-Jeziorna, ale i spostrzegawczością. Na pięć pierwszych osób, które nadeślą
prawidłowe odpowiedzi, czekają upominki.
Mamy konkurs dla spostrzegawczych miłośników Konstancina-Jeziorny. Zamieszczamy
obok zdjęcie, przedstawiające
ciekawy fragment obiektu zlokalizowanego na terenie naszej gminy. Zadanie jest proste
- wystarczy odgadnąć, co to za
obiekt i gdzie się znajduje. Pięć
pierwszych osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi,
otrzyma zestawy upominków.
Po ich odbiór, po wcześniejszym
potwierdzeniu wygranej, zapraszamy do redakcji Biuletynu

Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna: Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej
(ul. Piaseczyńska 77).
Co to za obiekt, którego
fragment jest przedstawiony
na zdjęciu obok
i gdzie się on znajduje?

Odpowiedzi prosimy przesyłać
na adres e-mail:
promocja@
konstancinjeziorna.pl

Konstancińska Karta Mieszkańca

KORZYSTAJ ZE ZNIŻEK PRZYGOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ I NASZYCH PARTNERÓW

DOPŁATA

10% rabatu na karnety:

do okresowych
biletów ZTM
w ramach programu
Warszawa +

BEZPŁATNE

przejazdy liniami
L-14, L-15,
L-16, L-21, L-28, L-42

10%

rabatu na opłaty za

Gminny Żłobek

(z wyłączeniem wyżywienia)
ul. A. Walentynowicz 3,
Konstancin-Jeziorna

10%

rabatu na zajęcia
i imprezy płatne

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

l

l

ul. Sue Ryder 1,
05-520 Konstancin-Jeziorna

ul. Pułaskiego 20 f,
Konstancin-Jeziorna

10% rabatu na:
bilet normalny do tężni solankowej
w Parku Zdrojowym,
l jednorazowy bilet wstępu do strefy w Eva
Park Lifa & Spa (basen solankowy, sauna
i jacuzzi) przy ul. Sienkiewicza 2,
l zabiegi SPA w Eva Park Life & Spa.
l

l

30% rabatu na:
zabiegi rehabilitacyjne w Centrum Terapii
Narządu Ruchu Biały Dom ul. Mostowa 5,
l zabiegi rehabilitacyjne realizowane
w Szpitalu Uzdrowiskowym
przy ul. Sue Ryder 1

10%

rabatu na zajęcia
i imprezy płatne

nowaTAXI
tel. 888-799-997

30% rabatu na usługi TAXI,
usługi kurierskie i zakupy

Szczegółowe informacje o KKM
można znaleźć na
www.konstancinjeziorna.pl

40% rabatu na
masaż klasyczny

20% rabatu na
naukę nordic walking

10% rabatu na:
usługi asenizacyjne
- wywóz szamba
l kontener na odpady
remontowo-budowlane i gruz
l

Habdzin 1A/Mirkowska 46A
05-520 Konstancin-Jeziorna

l

10% rabatu na:
wymianę szyb samochodowych
l

15% rabatu na:
polerowanie reflektorów
samochodowych

Chcesz zostać partnerem KKM? Prześlij swoją ofertę na adres e-mail:
jkanabus@konstancinjeziorna.pl lub pocztą tradycyjną:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
z dopiskiem na kopercie: „Konstancińska Karta Mieszkańca”
INFO: 22 484 24 32

