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XLII sesja Rady Miejskiej 

Finansów Gminy Konstancin-
-Jeziorna dotyczą uchwały  
w następujących sprawach:
n	 	zmian	 uchwały	 budżetowej	
na	rok	2018	(Uchwała	nr	709/
VII/42/2018;

n	 	zmiany	 Wieloletniej	 Pro-
gnozy	 Finansowej	 Gminy	
Konstancin-Jeziorna	na	 lata	
2018-2022	(Uchwała	nr	710/
VII/42/2018);

n	 	ustalenia	jednostkowej	stawki	
dotacji	przedmiotowej	z	prze-
znaczeniem	na	dopłatę	do	1	m3 
ścieków	dla	samorządowego	
zakładu	budżetowego	 –	 Za-
kład	 Gospodarki	 Komunal-
nej	w	Konstancinie-Jeziornie	
na	 2018	 r.	 (Uchwała	nr	 711/
VII/42/2018).

Sprawy oświaty i szkolnictwa 
są przedmiotem uchwał:
n	 	w	 sprawie	 ustalenia	 trybu	
udzielania	i	rozliczania	oraz	
trybu	przeprowadzenia	kon-
troli	 dotacji	 dla	 niepublicz-
nych	jednostek	oświatowych,	
dla	których	gmina	Konstan-
cin-Jeziorna	 jest	 organem	
dotującym	(Uchwała	nr	712/
VII/42/2018);

n	 	w	 sprawie	 przekształcenia	
Szkoły	Podstawowej	nr	5	im.	
Żołnierzy	 Armii	 Krajowej	
Batalionów	„Krawiec”	 i	NSZ	
„Mączyński”	 w	 Szkołę	 Pod-
stawową	 Integracyjną	 nr	 5	
im.	Żołnierzy	Armii	Krajowej	
Batalionów	„Krawiec”	 i	NSZ	
„Mączyński”	(Uchwała	nr	713/
VII/42/2018);
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21 uchwał przyjęli radni w dniu 14 lutego, podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej Konstancin- 
-Jeziorna w 2018 r.  Uchwalono m.in. przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Szkołę 
Podstawową Integracyjną nr 5, zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia 
Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu 
doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz udzielenia dotacji celowej Gminie 
Piaseczno na jej funkcjonowanie, zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna. Pozostałe przyjęte uchwały dotyczą głównie spraw bieżących.

n	 	w	sprawie	projektu	uchwały	
zmieniającej	uchwałę	w	spra-
wie	dostosowania	sieci	szkół	
podstawowych	i	gimnazjów	
do	nowego	ustroju	szkolnego	
wprowadzonego	 ustawą	 -	
Prawo	oświatowe	(Uchwała	
nr	714/VII/42/2018).

Zniesiono formy ochrony 
przyrody:
n	 	z	drzewa	uznanego	za	pomnik	

przyrody	w	granicach	admini-
stracyjnych	Gminy	Konstan-
cin-Jeziorna	(Uchwała	nr	715/
VII/42/2018);

n	 	z	drzewa	uznanego	za	pomnik	
przyrody	w	granicach	admini-
stracyjnych	Gminy	Konstan-
cin-Jeziorna	(Uchwała	nr	716/
VII/42/2018).

Radni uchwalili przystąpie-
nie do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego:
n			dla	działki	o	nr	ew.	30	z	ob-

rębu	03-06	w	Konstancinie-
-Jeziornie	(Uchwała	nr	718/
VII/42/2018);

n			dla	działki	o	nr	ew.	45	z	ob-
rębu	 03-12	w	Konstancinie-
-Jeziornie	 (Uchwała	nr	 719/
VII/42/2018).

Rada Miejska wyraziła zgody 
na ustanowienie przez Gminę 
Konstancin-Jeziorna służebno-
ści przesyłu na rzecz:
n	 	Polskiej	 Spółki	 Gazownic-
twa	 Spółka	 z	 ograniczoną	
odpowiedzialnością	Oddział	

Zakład	Gazowniczy	w	War-
szawie,	 na	 działce	 ewiden-
cyjnej	numer	96/3	z	obrębu	
0003	Ciszyca,	gmina	Konstan-
cin-Jeziorna	(Uchwała	nr	720/
VII/42/2018);

n	 	Polskiej	 Spółki	 Gazownic-
twa	 Spółka	 z	 ograniczoną	
odpowiedzialnością	Oddział	
Zakład	Gazowniczy	w	War-
szawie,	 na	 działce	 ewiden-
cyjnej	numer	164/6	z	obrębu	
0007	Gassy,	gmina	Konstan-
cin-Jeziorna	(Uchwała	nr	721/
VII/42/2018);

n	 	Polskiej	 Spółki	 Gazownic-
twa	 Spółka	 z	 ograniczoną	
odpowiedzialnością	 Od-
dział	 Zakład	 Gazowniczy	
w	 Warszawie,	 na	 działce	
ewidencyjnej	 numer	 66/2	
z	obrębu	0010	Kawęczynek-
-Borowina,	 gmina	Konstan-
cin-Jeziorna	(Uchwała	nr	722/
VII/42/2018);

n	 	PGE	Dystrybucja	Spółka	Ak-
cyjna	z	siedzibą	w	Lublinie,	
na	działce	ewidencyjnej	nu-
mer	66	z	obrębu	0011	Kępa	
Oborska,	gmina	Konstancin-
-Jeziorna	(Uchwała	nr	723/
VII/42/2018);

n	 	PGE	 Dystrybucja	 Spółka	
Akcyjna	z	siedzibą	w	Lubli-
nie,	na	działce	ewidencyjnej	
numer	 106	 z	 obrębu	 0021	
Słomczyn,	 gmina	Konstan-
cin-Jeziorna	 (Uchwała	 nr	
724/VII/42/2018);

n		PGE	Dystrybucja	Spółka	Ak-
cyjna	z	siedzibą	w	Lublinie,	
na	działkach	ewidencyjnych	
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numer	98/8,	98/15	z	obrębu	
03-12,	położonych	w	Konstan-
cinie-Jeziornie	 (Uchwała	nr	
725/VII/42/2018);

n		PGE	Dystrybucja	Spółka	Ak-
cyjna	z	siedzibą	w	Lublinie,	
na	działkach	ewidencyjnych	
numer	41	i	43	z	obrębu	03-06,	
położonych	w	Konstancinie-
-Jeziornie	(Uchwała	nr	726/
VII/42/2018);

n		Orange	Polska	S.A.	z	siedzibą	
w	Warszawie,	na	działce	ewi-
dencyjnej	numer	56	z	obrębu	

Skuteczny program  
likwidacji zadłużeń
Już kilkanaście rodzin pozbyło 
się zadłużenia z tytułu 
należnych opłat za użytkowany 
lokal mieszkalny. Jest to efekt 
przyjętego w 2015 r. programu 
pomocy lokatorom. Dzięki 
wykonywanym w ramach 
programu pracom, na 
porządku i czystości zyskuje 
również gmina.

Możliwość	 pomocy	 osobom	
zadłużonym,	które	miały	pro-
blem	z	regulowaniem	należno-
ści	za	użytkowany	lokal,	została	
wprowadzona	 zarządzeniem	
Burmistrza	Gminy	Konstancin-
-Jeziorna	nr	33/VII/2015	z	dnia	
02.03.2015	r.	oraz	nr	71/VII/2015	
z	dnia	30.04.2015	r.	Na	tej	podsta-
wie,	osoby	zamieszkujące	lokale	
z	zadłużeniem,	mogą	wykonując	
prace	pomocnicze	pozbyć	się	za-
ległości,	zachowując	prawo	do	
dalszego	zamieszkania.	

Pomoc lokatorom,  
korzyść dla gminy
Od	 początku	 funkcjonowania	
programu	 do	 końca	 ub.	 roku	
wpłynęło	30	wniosków	dotyczą-
cych	odpracowania	zadłużenia.	
Zawarto	21	porozumień	z	miesz-
kańcami	(6	złożonych	wniosków	
nie	spełniało	warunków,	1	osoba	
po	 złożeniu	 wniosku	 złożyła	

pisemną	rezygnację,	a	2	osoby	
nie	przystąpiły	do	podpisania	
porozumienia).	4	osoby	w	cało-
ści	odpracowały	swoją	zaległość,	 
9	osób	przerwało	odpracowanie	
w	 trakcie	 (odpracowało	część	
zaległości,	 porozumienia	 zo-
stały	rozwiązane),	a	aktualnie	
odpracowuje	zadłużenie	8	osób.	
Kwoty	zaległości	poszczegól-

nych	mieszkańców	 są	 bardzo	
różne	 -	 wynoszą	 od	 40	 zł	 do	 
24	 400	 zł.	 Trzy	 osoby	 odpra-
cowały	powyżej	20	000	zł	(za-
ległość	 łącznie	 z	 odsetkami).	
Rozliczenie	 następuje	 raz,	 
na	 koniec	 danego	 miesiąca.	
Uczestnicy	programu	wykonują	
wyłącznie	 prace	 pomocnicze	
na	terenie	naszej	gminy,	w	tym	
sprzątanie	 ulic,	 chodników,	
budynków,	terenu	Parku	Zdro-
jowego,	a	w	okresie	zimowym	
angażowani	są	do	odśnieżania.
Program	 oddłużania	 jest	

realizowany	 przez	 Zakład	
Gospodarki	Komunalnej	w	Kon-
stancinie-Jeziornie,	który	koor-
dynuje	 i	sprawuje	nadzór	nad	
odpracowywaniem	 oraz	 roz-
liczaniem	zadłużeń.	W	pierw-
szym	 roku	 funkcjonowania	
programu,	tj.	2015,	mieszkańcy	
zlikwidowali	zadłużenie	w	kwo-
cie	17	960	zł.	W	2016	roku	od-
pracowano	 kwotę	 46	 430	 zł,	

Ponad 62 tysiące złotych, to kwota 
zaległości wobec gminy, 

którą odpracowali zadłużeni 
mieszkańcy w 2017 roku.  

0018	Okrzeszyn,	gmina	Kon-
stancin-Jeziorna	(Uchwała	
nr	727/VII/42/2018).

Ponadto	radni:
n		wyrazili	zgodę	na	zawarcie	
porozumienia	dotyczącego	
powierzenia	Piaseczyńskiej	
Gminnej	 Komisji	 Urbani-
styczno-Architektonicznej	
pełnienia	funkcji	organu	do-
radczego	Burmistrza	Gminy	
Konstancin-Jeziorna	 oraz	
udzielenia	 dotacji	 celowej	

Gminie	Piaseczno	na	jej	funk-
cjonowanie	(Uchwała	nr	717/
VII/42/2018);

n		rozpatrzyli	 skargi	 na	 dzia-
łania	 Burmistrza	 Gminy	
Konstancin-Jeziorna	 (BRM	
598/2017)	(Uchwała	nr	728/
VII/42/2018);

n		zatwierdzili	 plan	 pracy	
Komisji	 Rewizyjnej	 Rady	
Miejskiej	 Konstancin-Je-
ziorna	 (Uchwała	 nr	 729/
VII/42/2018).

a	w	2017	r.	aż	62	280	zł.	Łącz-
nie	od	marca	2015		r.	do	końca	
stycznia	2018	r.,	odpracowano	
zaległości	w	kwocie	134	720	zł.	
Program	pomocy	zadłużonym	
mieszkańcom	okazał	się	bardzo	
skuteczny.	 Dobrze	 służy	 za-
równo	lokatorom	jak	i	gminie.
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Oświetlenie na Akacjowej
Burmistrz	 podpisał	 umowę	
z	 „ELEKTROLEW	UPE	Andrzej	
Lewiński”	Warszawa,	ul.	Brze-
zińska	4	dotyczącą	sporządze-
nia	dokumentacji	projektowej	na	
„Przebudowę	drogi	w	zakresie	
budowy	oświetlenia	ulicznego	
(drogowego)	wzdłuż	drogi	gmin-
nej	ul.	Akacjowej	(na	odcinku	od	
ul.	Chylickiej	do	ul.	Złotej	Wilgi)	
w	Konstancinie-Jeziornie”.	Ter-
min	realizacji	30.04.2018	r.,	koszt	
-	10	947	zł.

Budowa skweru
Burmistrz	 podpisał	 umowę	
z	PM	Projekt	Sp.	z	o.o.,	ul.	Brze-
zna	576,	33-386	Podegrodzie,	na	
wykonanie	 aktualizacji	 doku-
mentacji	budowy	skweru	rekre-
acyjno-sportowego	 na	 działce	
nr	 53,	 obręb	 01-28	 w	 rejonie	 
ul.	Kołobrzeskiej,	z	wyłączeniem	
strefy	 rekreacyjno-sportowej,	
z	 boiskiem	 wielofunkcyjnym	
i	stołem	do	ping-ponga.	Umowa	
na	kwotę	18	220	zł	z	terminem	
realizacji	20	lipca	br.	

Droga przy  nowym ratuszu
Firma	„FAL-BRUK”	Spółka	z	o.o.	
spółka	 komandytowa	 z	 War-
szawy,	wybuduje	odcinek	drogi	
na	działce	gminnej	nr	ew.	61	obr.	
01-14	w	rejonie	ulicy	Kolejowej.	
Całość	robót	zostanie	wykonana	
za	kwotę	634	680	zł	w	terminie	
do	15	lipca	br.

Oświetlenie ulicy Zaułek
ELPROJECT	 POLSKA	 Sp.	 z	 o.o.	
z	Warszawy,	wykona	kompletną	
dokumentację	 projektową	 bu-
dowy	 oświetlenia	 ulicznego	
(drogowego)	ul.	Zaułek.	Podpi-
sano		umowę	na	kwotę	9	594	zł.,	
z	terminem	realizacji	30	maja	br.	

Remonty nawierzchni
Cząstkowe	remonty	nawierzchni	
drogowych	z	elementów	betono-
wych	na	terenie	miasta	i	gminy	
w	2018	r.	wykona	firma	Usługi	
Ogólnobudowlane	 SOL-BUD	
Krzysztof	 Kowalski	 z	 Banio-
chy.	Termin	realizacji	-	30	listo-
pada	br.,	wartość	robót	wynosi	 
249	493,20	zł.

Bedzie oświetlenie na drogach 
sołectwa Kępa Oborska  
i drodze Habdzin - Łęg
Firma	ENERGO-MIX	Piotr	Gie-
leciński,	 Złotokłos,	 wykona	
przebudowy	 drogi	 w	 zakresie	
budowy	 oświetlenia	 drogo-
wego	 sołectwa	Kępa	Oborska,	
oraz	budowy	oświetlenia	drogi	
gminnej	 Habdzin-Łęg.	 Podpi-
sana	przez	burmistrza	umowa	
dotycząca	 oświetlenia	 drogi	
gminnej	 w	 Kępie	 Oborskiej	
opiewa	na	kwotę	15	744	zł,	ter-
min	 realizacji	 do	 3	 maja	 br.,	 
a	umowa	dotycząca	drogi	gmin-
nej	 Habdzin-Łęg	 na	 kwotę	 
38	376	zł,	termin	do	3	maja	br.

Informacje burmistrza

O drzewa w Parku Zdrojowym w 2018 roku dbać będzie firma Testa, fot. UMiG

Ulica Akacjowa zyska oświetlenie,  
fot. Grzegorz Żurawski 

Projekt remontu drogi gminnej 137 
umożliwi zaplanowanie i wykonanie 

prac, fot. Grzegorz Żurawski 

Utrzymanie zieleni w parku
W	 2018	 r.	 utrzymaniem	 zie-
leni	wysokiej	na	terenie	Parku	
Zdrojowego,	 Pasażu	 Sienkie-
wicza,	Parku	 Ikara	 i	 terenach	
do	 nich	 przyległych	 będzie	
zajmować	 się	 firma	 Testa	 Te-
resa	Świerzbińska	z	Warszawy.	
Umowa	z	terminem	realizacji	do	 
31	 grudnia	 2018	 r.	 opiewa	 na	 
83	960	zł.

Projekt remontu drogi nr 137
UMiG	 Konstancin-Jeziorna	 za-
warł	 umowę	 z	 firmą	 Norman	
Solonek	„SOKOM”	Inżynieria	Ko-
munikacyjna,	Mińsk	Mazowiecki,	
na	wykonanie	projektu	remontu	
drogi	gminnej	nr	137	wraz	z	bu-
dową	progu	w	Obórkach.	Umowa	
zostanie	wykonana	do	19	maja	
2018	r.	za	kwotę	7	000	zł.	
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Bezpłatne badania  
i szczepienia dla mieszkańców
Badania	kwalifikacyjne	i	bada-
nia	 znamion	 dermatoskopem	
w	zakresie	wczesnej	diagnostyki	
nowotworów	skóry,	ze	szczegól-
nym	uwzględnieniem	czerniaka,	
dla	stałych,	dorosłych	mieszkań-
ców	gminy,	będą	dostępne	w	Sa-
modzielnym	Publicznym	Zespole	
Opieki	Zdrowotnej	w	Konstanci-
nie-Jeziornej	przy	ul.	Wareckiej	
15A.	Podpisana	umowa	opiewa	
na	kwotę	19	000	zł.	

Badania	schorzeń	wzroku	ze	
szczególnym	 uwzględnieniem	
jaskry	i	zaćmy	dla	stałych	miesz-
kańców	 Gminy	 Konstancin-Je-
ziorna,	którzy	ukończyli	55.	rok	
życia,	będą	wykonywane	przez	
następujące	placówki:	„Specjali-
styczna	Praktyka	Lekarska”,	ul.	
Prusa	6,	05-510	Konstancin-Je-
ziorna,	oraz	„Centrum	Zdrowia	
Adam	Muszyński	Sp.j.”,	ul.	Cza-
jewicza	5/7,	05-500	Piaseczno.	
Burmistrz	 zawarł	 umowy	
z	 tymi	 podmiotami	 na	 kwoty	 

9	450	zł	każda.	Wszystkie	bada-
nia	będą	realizowane	w	terminie	 
od	3	kwietnia	do	30	czerwca	br.			
Szczepienia	 profilaktyczne	

przeciw	 grypie	 wraz	 z	 bada-
niem	pacjenta	przed	 szczepie-
niem,	dla	stałych	mieszkańców	
którzy	ukończyli	55.	rok	życia,	
będą	wykonywane	przez	SPZOZ	
w	Konstancinie-Jeziornie,	ul.	Wa-
recka	15A.	Usługi,	na	podstawie-
umowy	na	kwotę	15	000	zł,	będą	
realizowane	 od	 1	września	 do	 
30	listopada	br.

Bezpłatnie liniami „L”
Wszyscy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą już 
korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami linii L14, L15, 
L16 i L 21. Wystarczy okazać przy wejściu do autobusu 
Konstancińską Kartę Mieszkańca.

Bezpłatne	przejazdy	autobusami	linii	L,	to	efekt	inicjatywy	burmistrza	
Kazimierza	Jańczuka,	oraz	decyzji	Rady	Miejskiej	Konstancin-Jeziorna.	
Bezpłatne	przejazdy	liniami	L	14,	L	15,	L	16	oraz	L	21	dla	mieszkańców,	
stały	się	faktem.	Każdy,	kto	posiada	i	okaże	przy	wejściu	do	autobusu	
Konstancińską	Kartę	Mieszkańca,	może	dowolnie	i	bez	ograniczeń	ko-
rzystać	z	przejazdów	wyżej	wymienionymi	liniami,	na	całej	ich	trasie.
Konstancińska	Karta	Mieszkańca	wydawana	jest	bezpłatnie	miesz-

kańcom	gminy,	na	podstawie	wniosku	złożonego	w	Wydziale	Oświaty,	
Kultury	i	Zdrowia	Urzędu	Miasta	i	Gminy,	ul.	Warszawska	31,	budynek	
Galerii	Lima.	Bezpłatne	przejazdy	ucieszą	wszystkich,	którzy	do	tej	
pory	korzystali	z	lokalnej	komunikacji	publicznej.	Zwiększą	też	z	pew-
nością	zainteresowanie	tą	formą	transportu.	Wprowadzenie	bezpłat-
nych	przejazdów	na	liniach	„L”,	to	jeden	z	punktów	programu	walki	
ze	smogiem.	Ma	on	na	celu	zmianę	przyzwyczajeń	komunikacyjnych	
mieszkańców,	a	co	za	tym	idzie	ograniczenie	ruchu	samochodowego.	
Zapraszamy	do	korzystania	z	tej	usługi.

Gmina  
zaoszczędziła 
na doręczeniach

Przez cały luty trzynastu 
pracowników UMiG dostarczało 
do domów i mieszkań decyzje 
o wysokości rocznego podatku 
od nieruchomości. Do rąk 
mieszkańców przekazano  
w ten sposób 47% wszystkich 
wystawionych decyzji, a dzięki 
rezygnacji z doręczeń 
pocztowych zaoszczędzono  
13 997 zł.

Podobnie	jak	w	ubiegłym	roku,	
decyzje	wymiarowe	podatku	od	
nieruchomości	na	rok	bieżący,	do-
starczane	były	bezpośrednio	do	
domów	i	mieszkań.	Upoważnieni	
i	wyposażeni	w	 identyfikatory	
pracownicy	 Urzędu	 doręczyli	
8	 169	 decyzji,	 co	 stanowi	 47%	
wszystkich	 decyzji	 wystawio-
nych	w	2018	roku.	Dzięki	rezygna-
cji	z	droższych	usług	pocztowych	
i	doręczaniu	decyzji	przez	urzęd-
ników,	 gmina	 zaoszczędziła	 
13	997	zł.	
Przypominamy,	że	w	sytuacji	

kiedy	urzędnik	nie	zastał	właści-
ciela	w	domu	czy	mieszkaniu,	de-
cyzja	podatkowa	została	wysłana	
listem	poleconym	za	pośrednic-
twem	Poczty	Polskiej.	
Wszystkim	mieszkańcom	naszej	

gminy	dziękujemy	za	pozytywny	
odbiór	akcji,	która	w	przyszłym	
roku	będzie	kontynuowana.Bezpłatne przejazdy liniami „L” stały się faktem, fot. Cezary Puchniarz
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W	tym	numerze	Biuletynu	roz-
poczynamy	 publikację	 cyklu	
materiałów,	w	których	będziemy	
starali	się	wyczerpująco	przed-
stawiać	najważniejsze	zmiany	
dokonane	 podczas	 minionych	
ośmiu	 lat	 w	 gminie	 Konstan-
cin-Jeziorna.	Każdy	z	Państwa	
będzie	mógł	 dokonać	własnej	
oceny	 dokonań	 samorządu.	
Każdy	będzie	mógł	zweryfiko-
wać	konsekwencję	burmistrza	
Kazimierza	Jańczuka	w	realiza-
cji	programu	sprzed	ośmiu	lat:	
podniesienie	 standardu	 życia	
mieszkańców	poprzez	budowę	
sieci	 wodno-kanalizacyjnych,	
dróg	i	oświetlenia,	zwiększenia	
inwestycji	 w	 oświatę,	 nie	 za-
pominając	 o	 kulturze,	 sporcie	
i	 sprawach	 społecznych.	 Pre-
zentację	rozpoczynamy	od	opi-
sania	sytuacji	finansowej	gminy	
Konstancin-Jeziorna	zastanej	na	

początku	dokonywania	zmian	
czyli	1	stycznia	2011	roku.	

Od zadłużenia do nadwyżki
Obecna	władza	zastała	gminę	
zadłużoną	w	wysokości	prawie	
20,5	mln	 zł.	W	okresie	minio-
nych	7	lat	zadłużenie	gminy	było	
konsekwentnie	zmniejszane	i	na	
dzień	31	grudnia	2017	r.	wyno-
siło	już	zaledwie	664	065,10	zł.	
Warto	 też	 zwrócić	 uwagę	 na	
wynik	finansowy	każdego	roku	
budżetowego.	W	roku	2010	za-
dłużenie	wynosiło	25,7	mln	zł.	
Zadłużenie	 było	 systematycz-
nie	 niwelowane	 i	 już	 w	 roku	
2014	wypracowano	nadwyżkę	
w	wysokości	ponad	8,6	mln	zł.	
Na	koniec	roku	2017	nadwyżka	
wynosiła	15,7	mln	zł.	Szczegó-
łowe	kwoty	i	wskaźniki	w	po-
szczególnych	latach	prezentuje	
poniższa	tabela.

Fundusz sołecki
Fundusz	 sołecki	 zaczął	 funk-
cjonować	w	gminie	Konstancin-
-Jeziorna	zaraz	po	uchwaleniu	
przez	 Sejm	 RP	 ustawy	 z	 dnia	
20	 lutego	 2009	 r.	 o	 funduszu	
sołeckim.	 Już	15	czerwca	2009	
roku	 Rada	 Miejska	 Konstan-
cin-Jeziorna	 podjęła	 Uchwałę		
nr	 353/V/2009,	 wyodrębnia-
jąc	w	projekcie	budżetu	Gminy	
Konstancin-Jeziorna	 na	 2010	
rok	środki	funduszu	sołeckiego.	 
Od	tego	to	roku,	dzięki	temu	fun-
duszowi	finansowane	są	zadania	
służące	poprawie	życia	miesz-
kańcom	poszczególnych	sołectw	
w	gminie.
Ustawa,	na	podstawie	której	

corocznie	uchwalany	i	realizo-
wany	jest	fundusz	sołecki,	okre-
śla	 i	 wskazuje	 zadania,	 które	
mogą	być	w	 ten	sposób	 finan-
sowane.	Muszą	 to	być	zadania	

Wkrótce dobiegnie końca druga kadencja sprawowania urzędu burmistrza gminy przez  
Kazimierza Jańczuka, oraz osiem lat obecnej władzy samorządowej w gminie Konstancin-Jeziorna.  
To właściwy moment, aby przypomnieć zarówno wspólne dokonania samorządu, spełnienie 
oczekiwań i postulatów mieszkańców, jak i dokonać krytycznego spojrzenia na miniony okres. 

Rok

Dochody Wydatki Zadłużenie 
gminy na 
dzień 31 

grudnia roku 
budżetowego

Wynik finanso-
wy na dzień 31 
grudnia roku 
budżetowego

Wskaźnik 
zadłu-

żenia % 
(8/3)

Planowane Zrealizowane
Stopień 

realizacji 
% (3/2)

Planowane Zrealizowane
Stopień 

realizacji 
% (6/5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2010 120 347 664,00 101 139 242,46 84,04% 125 551 933,00 93 005 147,53 74,08% 20 395 869,93 -25 695 299,08 20,17%

2011 115 969 035,00 119 901 671,58 103,39% 120 206 058,00 111 066 279,73 92,40% 12 579 785,93 -17 561 150,50 10,49%

2012 121 468 875,00 119 755 753,04 98,59% 122 241 442,00 114 146 007,07 93,38% 8 612 500,00 -8 725 758,65 7,19%

2013 122 175 891,00 128 881 083,84 105,49% 128 714 484,00 118 020 212,95 91,69% 7 801 639,00 -2 203 421,04 6,05%

2014 127 400 526,00 133 911 062,92 105,11% 144 847 167,00 135 309 626,59 93,42% 5 420 555,00 8 657 449,85 4,05%

2015 152 884 015,00 156 050 802,45 102,07% 146 033 635,00 138 470 582,10 94,82% 5 281 558,24 7 258 886,18 3,38%

2016 147 703 306,00 146 374 449,67 99,10% 151 569 550,00 144 219 641,88 95,15% 1 432 801,10 24 896 436,53 0,98%

2017 151 977 817,00 152 778 584,15 100,53% 170 143 007,00 164 109 341,16 96,45% 664 065,10 15 720 487,31 0,43%

Razem lata 
2011-2017 939 579 465,00 957 653 407,65 101,92% 983 755 343,00 925 341 691,48 94,06%

2018* 156 083 246,00 182 308 536,00

* W 2018 roku założono stan planowanego budżetu na dzień 28.02.2018 r.  
  

PORÓWNANIE BUDŻETÓW Z LAT 2010-2018

/ AKTUALNOŚCI /
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Rok

Fundusz Sołecki

Plan Realizacja
Stopień 

realizacji  
% (3/2)

1 2 3 4
2010 288 638,00 217 969,57 75,52%
2011 393 671,00 288 976,79 73,41%
2012 402 834,00 383 769,38 95,27%
2013 438 585,00 413 316,11 94,24%
2014 436 507,00 416 345,81 95,38%
2015 484 134,00 465 537,06 96,16%
2016 492 571,00 472 801,36 95,99%
2017 553 579,00 497 467,93 89,86%

Razem lata 2011-2017 3 201 881,00 2 938 214,44 91,77%

2018* 593 300,00

Dobre finanse gminy

/ AKTUALNOŚCI / / AKTUALNOŚCI /

własne	gminy	realizowane	na	terenie	danego	sołec-
twa	lub	wspólnie	z	innymi	sołectwami	(na	terenie	
jednego	sołectwa	jako	zadanie	wspólne).
Burmistrz	gminy	przekazuje	wszystkim	sołty-

som	w	terminie	do	30	lipca	informację	o	wysokości	
środków	przypadających	danemu	sołectwu	w	ko-
lejnym	roku	budżetowym.	Wysokość	tych	środków	
jest	wyliczana	na	podstawie	wzoru	określonego	
w	ustawie.	Po	otrzymaniu	tej	informacji,	zebranie	
wiejskie	uchwala	(z	inicjatywy	sołtysa,	rady	sołec-
kiej	lub	co	najmniej	15	dorosłych	mieszkańców	so-
łectwa)	projekt	podziału	środków	przypadających	
danemu	sołectwu.	Sołtys	przekazuje	burmistrzowi	
uchwalony	wniosek	w	terminie	do	30	września,	
a	wnioskowane	zadania	po	akceptacji	Rady	Miej-
skiej,	zostają	wpisane	do	realizacji	w	kolejnym	bu-
dżecie	gminy.	
Aby	zadania	realizowane	w	ramach	funduszu,	

w	jak	najlepszy	sposób	zmieniały	warunki	życia	
w	sołectwie,	 konieczne	 jest	współdecydowanie	
lokalnych	społeczności.	Ważne	jest	zatem	uczest-
nictwo	mieszkańców	we	wnioskach	i	zebraniach	
wiejskich.

* W 2018 roku założono stan planowanego budżetu na dzień 
28.02.2018 r.    

PORÓWNANIE FUNDUSZY SOŁECKICH Z LAT 2010-2018

Wesprzyj organizacje  
pożytku publicznego

Składając	roczne	zeznanie	podat-
kowe	mamy	możliwość	przeka-
zania		1	proc.	swojego	podatku	
na	 rzecz	 organizacji	 pożytku	
publicznego.	Wystarczy,	 że	 na	
końcu	formularza	PIT	wpiszemy	
w	odpowiednią	rubrykę	nazwę,	
numer	KRS	(Krajowego	Rejestru	
Sądowego)	wybranej	organizacji	
oraz	wysokość	kwoty	przekazy-
wanej	na	jej	rzecz.	Przelew	zrobi	
za	nas	fiskus.	Aktualny	wykaz	
organizacji	 uprawnionych	 do	
otrzymania	1	proc.	podatku	do-
chodowego	od	osób	fizycznych	
w	roku	2018	znajdziemy	w	Biule-
tynie	Informacji	Publicznej	Kan-
celarii	Prezesa	Rady	Ministrów.
Wykaz	zawiera	nazwy,	numery	
KRS	 oraz	 numery	 rachunków	
bankowych	organizacji.	Na		liście	
stowarzyszeń	i	fundacji	działają-
cych	w	całym	kraju	znajdziemy	

także	trzy	z	gminy	Konstancin-
-Jeziorna.	Są	to:
n	Fundacja	św.	Franciszka	„Po-
móż	Zwierzętom	-	Naszym	Ma-
łym	Braciom”	(KRS	0000017257),	
prowadzi	w	Konstancinie-Jezior-
nie	przytulisko	dla	zwierząt	po-
krzywdzonych	przez	los.	Jest	to	
miejsce,	w	 którym	 schronienie	
i	opiekę	znajdują	zwierzęta	porzu-
cone,	ranne	w	wypadkach	komu-
nikacyjnych	oraz	z	interwencji.
n	Stowarzyszenie	 „Razem	
dla	 Niepełnosprawnych”	 (KRS	
0000218872)	 działa	 od	 2004	
r.	Rok	później	 uzyskało	 status	
organizacji	 pożytku	 publicz-
nego.	Zajmuje	się	problematyką	
niepełnosprawności,	 poprzez	
integrację	środowisk,	organiza-
cję	opieki	wolontariackiej	i	po-
moc	 w	 pozyskiwaniu	 sprzętu	
rehabilitacyjnego.

n	Fundacja	Zabytki	Polskiego	
Nieba	(KRS	0000303701)	została	
ustanowiona	przez	Jana	Borow-
skiego	 i	 jego	 syna	 Stanisława	
w	celu	muzealnej	ochrony	przed	
zniszczeniem	i	zapomnieniem	za-
bytkowych	samolotów,	a	przede	
wszystkim	przywracaniem	tych	
unikalnych	 maszyn	 do	 stanu	
lotnego.

1 %

Pamiętajmy! 
Dla	organizacji	pożytku	publicz-
nego	każda,	nawet	najmniejsza	
kwota	 jest	 ważna.	 Nas	 nic	 to	
nie	kosztuje,	a	dla	tych,	którzy	
pomagają	innym	znaczy	wiele.	
Dzięki	 tym	 pieniądzom,	 sto-
warzyszenia	mogą	 realizować	
swoje	cele	statutowe.

Przed nami czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Wypełniając 
zeznanie roczne PIT nie zapomnijmy przekazać 1 proc. podatku 
na rzecz organizacji pożytku publicznego, zwłaszcza tych 
działająch na rzecz mieszkańców naszej gminy. 
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Każdy z rodziców wie, że najlepszą inwestycją jest ta dokonana we własne dzieci. Burmistrz 
Kazimierz Jańczuk w pełni podziela ten pogląd, uważając, że władze samorządowe powinny 
systemowo i konsekwentnie dokonywać inwestycji w oświatę.

Obecny	 burmistrz	 zawodowo	
związany	był	ze	szkolnictwem	
i	przepracował	wiele	lat	w	edu-
kacji,	dlatego	też	zna	problemy	
oświaty	 i	 dobrze	 je	 rozumie.	
Wyrazem	dbałości	burmistrza	
o	gminną	oświatę	są	duże	środki	
finansowe	 przeznaczane	 na	
szkolnictwo	i	wychowanie,	przy	
pełnej	aprobacie	i	poparciu	Rady	
Miejskiej.	Wysokie	nakłady	na	
gminną	 oświatę	 spotykają	 się	
również	z	zarzutami.	Krytyki	nie	
szczędzą	ci,	którzy	nie	dostrze-
gają	 pozytywnych	 aspektów	
inwestowania	w	rozwój	dzieci	
i	 młodzieży.	 Dzięki	 wysokim	
środkom	 wspierającym	 szkol-
nictwo,	 jesteśmy	–	 jako	społe-
czeństwo	–	lepiej	wykształceni	
i	mamy	wyższe	poczucie	wspól-
notowych	więzi.	W	dłuższej	per-
spektywie	to	również	większe	
wpływy	do	budżetu	gminy,	z	ty-
tułu	podatków	odprowadzanych	
od	wyższych	zarobków	dobrze	
wykształconych	 mieszkańców	
gminy.

Z myślą o najmłodszych
Prześledźmy	środki,	które	wła-
dze	 samorządowe	 gminy	Kon-
stancin-Jeziorna	 przeznaczały	
na	oświatę	w	latach	2011	–	2018.	
Zaczynamy	 od	 najmłodszych,	
dla	których	w	2014	roku	został	
oddany	na	Osiedlu	Mirków	nowo-
czesny,	przestronny,	prawdziwie	
europejski	żłobek,	zapewniający	
opiekę	 76	 maluchom	 z	 terenu	
naszej	 gminy.	 Gminny	 Żłobek	
wybudowany	 został	 za	 kwotę	
blisko	5,7	mln	zł,	z	czego	ponad	
1,4	mln	zł	stanowiła	bezzwrotna	

dotacja	pochodząca	ze	środków	
rządowego	programu	pn.	 „Ma-
luch”.	 W	 ramach	 tego	 samego	
programu,	UMiG	Konstancin-Je-
ziorna,	otrzymał	ponad	200	tys.	
zł	z	przeznaczeniem	na	doposa-
żenie	budynku	żłobka.	W	roku	
2018	gmina	ponownie	sięgnęła	
po	 środki	 z	 tego	programu	na	
bieżące	 utrzymanie	 żłobka,	
w	kwocie	123	750	zł.	
Gmina	Konstancin-Jeziorna	pro-

wadzi	cztery	przedszkola:	„Kolo-
rowe	Kredki”	w	Oborach	dla	100	
dzieci,	„Zielony	Zakątek”	przy	ul.	
Oborskiej	dla	75	dzieci,	„Tęczowe	
Przedszkole”	na	osiedlu	Mirków	
dla	125	dzieci	oraz	„Leśna	Chatka”	
obecnie	 przy	 ul.	 Wareckiej	 dla	
125	dzieci.	Wszystkie	te	obiekty	
są	albo	nowo	wybudowane,	albo	
po	 remontach,	 lub	 –	 jak	 „Leśna	
Chatka”	–	wkrótce	zostanie	prze-
niesiona	do	nowego	obiektu.
W	2014	roku	nasza	gmina	wybu-

dowała	od	podstaw	przedszkole	
„Kolorowe	Kredki”	w	Oborach	za	
kwotę	ponad	3,5	mln	zł.

W	2015	roku	oddano	do	użytku	
nowoczesny	obiekt	 „Tęczowego	
Przedszkola”	na	osiedlu	Mirków,	
wybudowany	za	prawie	3,5	mln	zł.	
W	 2017	 roku	 wykonano	 re-

mont	budynku	oraz	ogrodzenia	
przedszkola	 „Zielony	 Zakątek”	
w	Skolimowie	za	kwotę	195	980	zł,	
a	jeszcze	w	tym	roku	dzieci	z	tego	
przedszkola	otrzymają	nowy	plac	
zabaw.	

Największe	w	 naszej	 gminie	
przedszkole	 „Leśna	 Chatka”,	
oczekuje	na	przeprowadzkę	do	
nowego	obiektu	na	Placu	Sporto-
wym.	Od	1	września	br.	150	dzieci	
będzie	miało	zajęcia	w	nowocze-
snym	i	przestronnym	budynku.

W	przedszkolach	 prowadzo-
nych	przez	Gminę	Konstancin-Je-
ziorna	są	miejsca	dla	450	dzieci.	
Dodatkowo	 15	 najmłodszych	
dzieci	od	1	września	br.	ma	moż-
liwość	uczęszczania	do	utworzo-
nego	oddziału	przedszkolnego	
przy	Szkole	Podstawowej	nr	3	(ul.	
Bielawska).	Razem	daje	to	465	
miejsc	dla	najmłodszych	miesz-
kańców	naszej	gminy.	Dopełnie-
niem	są	oddziały	przedszkolne	
funkcjonujące	przy	szkołach	pod-
stawowych,	dla	nieco	starszych	
dzieci.	W	każdej	ze	szkół	podsta-
wowych	działających	na	terenie	
gminy	Konstancin-Jeziorna,	znaj-
duje	 się	 oddział	 przedszkolny	

/ EDUKACJA / / EDUKACJA /

Dla przyszłych pokoleń

Przedszkole „Leśna Chatka”
w budowie

Przedszkole
„Zielony Zakątek” 

Przedszkole
„Kolorowe Kredki” 

Gminny Żłobek
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z	25	miejscami,	co	daje	łącznie	
150	miejsc	dla	dzieci.	Podsumo-
wując	przedszkola	oraz	oddziały	
przedszkolne	w	szkołach	podsta-
wowych	zapewniają	opiekę	615	
dzieciom	mieszkającym	w	gmi-
nie	Konstancin-Jeziorna.	

Nowe oblicze szkół
Gmina	dba	również	o	warunki	
nauki	 w	 szkołach	 podstawo-
wych.	 W	 2012	 roku	 budynek	 
SP	nr	6	w	Opaczy	przeszedł	ka-
pitalny	remont,	którego	koszt	
wyniósł	ponad	3,5	mln	zł.	Szkoła	
w	Opaczy	wzbogaciła	się	także	
o	 nową	 salę	 gimnastyczną,	
którą	w	2016	roku	dobudowano	
za	 prawie	 2,5	mln	 zł	 (w	 tym	 
600	 000	 zł	 zewnętrznego	
dofinansowania	 pozyskano	
z	 Funduszu	Rozwoju	Kultury	
Fizycznej	w	Warszawie).	

W	 roku	 2012	 oddano	 do	
użytkowania	 nową	 salę	 gim-
nastyczną	 przy	 SP	 nr	 5,	 wy-
budowaną	za	ponad	1,6	mln	zł.	
Szkoła	 ta,	decyzją	Rady	Miej-
skiej	 Konstancin-Jeziorna,	 od	 
1	 września	 2018	 r.	 zostanie	
szkołą	 integracyjną.	Rodzi	 to	
konieczność	 rozbudowania	
istniejącego	budynku	o	piętro,	
oraz	modernizację	boiska	szkol-
nego.	Zakończenie	prac	przewi-
dziane	jest	na	31	sierpnia	2019	r.

W	 budynku	 SP	 nr	 2	 przy	 
ul.	 Żeromskiego,	 w	 latach	
2014-2015	wykonano	kapitalny	
remont	 I	 i	 II	 piętra	 za	 kwotę	
prawie	500	tys.	zł.	W	2016	roku	
dokonano	 termomodernizacji	
budynku	za	kwotę	332	151,20	zł,	
z	wykorzystaniem	dofinanso-
wania	zewnętrznego	w	kwocie	
265	201,70	zł.	

Budynek	SP	nr	1	przy	ul.	Wo-
jewódzkiej,	największej	szkoły	
w	naszej	gminie,	oczekuje	na	
całościową	przebudowę,	która	
zostanie	 rozpoczęta	 jeszcze	
w	 tym	 roku	 za	 kwotę	 ponad	
10	mln	zł.	Po	zakończeniu	prac	
planowanym	na	31	sierpnia	2019	
roku,	dzieci	będą	mogły	korzy-
stać	z	dużej,	nowoczesnej	sali	
gimnastycznej,	 kilku	nowych	
sal	lekcyjnych	oraz	kuchni	wraz	
ze	stołówką.

W	SP	nr	4	w	Słomczynie	rów-
nież	zaszły	zmiany.	W	2013	r.	za	
kwotę	127	871,24	zł	wykonano	
remont	 podłóg	 w	 budynku	
szkoły,	 a	 w	 2014	 r.	 za	 kwotę	 
117	605,16	zł	wyremontowano	
sale	 lekcyjne	 i	 korytarze.	Pa-
trząc	 na	 kolejne	 lata:	 2015	 r.	
–	 kompleksowy	 remont	 sali	
gimnastycznej	za	276	432,93	zł;	
2017	r.	remont	dachu	za	42	860,53	
zł.	Decyzją	burmistrza	z	części	

obiektu	 zostali	 wykwatero-
wani	wszyscy	dotychczasowi	
lokatorzy.	 Ponieważ	 ta	 część	
budynku	 nie	 może	 być	 prze-
znaczona	 na	 cele	 oświatowe,	
zostanie	wyburzona.	Obecnie	
trwa	wyłonienie	projektantów,	
którzy	opracują	dokumentację	
przebudowy	szkoły	i	zagospo-
darowania	terenu.	W	styczniu	
tego	roku	budynek	szkoły	zo-
stał	włączony	do	gminnej	sieci	
kanalizacyjnej.	Łączne	koszty	
inwestycyjne	Etapu	 I,	 tj.	 sieci	
kanalizacji	sanitarnej	wzdłuż	
drogi	wojewódzkiej	nr	724	wraz	
z	przyłączeniem	szkoły	w	Słom-
czynie	wyniosły	1	143	764,42	zł.
W	celu	poprawy	warunków	

nauki	dzieci	i	pracy	nauczycieli,	
w	budynku	przy	ul.	Bielawskiej	
mieszczącym	SP	nr	3,	w	okre-
sach	wakacyjnych	wykonywane	
są	 bieżące	 prace	 remontowe.	
W	 latach	 2014-2016	 przezna-
czono	na	ten	cel	555	023,05	zł,	
a	w	2017	r.	wykonano	remont	
dachu	za	kwotę	62	331	zł.

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr  1

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4
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„Radosna Szkoła” czyli plac 
zabaw w każdej szkole
Wykorzystując	 zewnętrzne	
dofinansowanie,	 przy	 każdej	
z	gminnych	szkół	powstały	no-
woczesne,	dobrze	wyposażone	
place	zabaw	dla	dzieci:	
n	SP	nr	1,	plac	zabaw	z	2012	r.	za	
kwotę	157	945,53	zł	(dofinanso-
wanie	ze	środków	budżetu	pań-
stwa	-	82	500	zł)
n	SP	nr	2,	plac	zabaw	z	2012	r.	za	
kwotę	198	437,13	zł	(dofinanso-
wanie	ze	środków	budżetu	pań-
stwa	-	114	965	zł)
n	SP	nr	3,	plac	zabaw	z	2012	r.	za	
kwotę	198	226,80	zł	(dofinanso-
wanie	ze	środków	budżetu	pań-
stwa	-	115	000	zł)
n	SP	nr	4,	plac	zabaw	z	2013	r.	za	
kwotę	216	624,30	zł	(dofinanso-
wanie	ze	środków	budżetu	pań-
stwa	-	115	450	zł)

n	P	nr	5,	plac	zabaw	z	2013	r.	za	
kwotę	273	962,84	zł	(dofinanso-
wanie	ze	środków	budżetu	pań-
stwa	-	115	450	zł)
n	SP	nr	6,	plac	zabaw	z	2011	r.	za	
kwotę	136	315,71	zł	(dofinanso-
wanie	ze	środków	budżetu	pań-
stwa	-	31	925	zł)

Miejsca pracy
Szkoły,	 przedszkola	 i	 żłobek	
gminy	 Konstancin-Jeziorna	 to	
również	miejsca	pracy	dla	na-
szych	mieszkańców.	We	wszyst-
kich	tych	gminnych	placówkach	
oświaty	i	wychowania	zatrud-
nionych	jest	318	nauczycieli,	oraz	
154	pracowników	administracji	
i	 obsługi.	W	 gminnym	 żłobku	
pracują	23	osoby,	z	czego	14	spra-
wuje	bezpośrednią	opiekę	nad	
dziećmi.	Razem	we	wszystkich	
tych	placówkach	zatrudnionych	
jest	495	osób.

Flaga Konstancina-Jeziorny  
na szczytach świata
Paweł Odoliński, rodowity konstancinianin, od lat amatorsko uprawia wspinaczkę i turystykę 
wysokogórską, wspinając się po najważniejszych masywach. Był już m.in. na słynnym Matterhornie 
czy Mount Blanc, umieszczając na wysokości 4 810 m n.p.m. flagę Konstancina-Jeziorny. 

Ostatnim	 szczytem	 zdobytym	
przez	alpinistę	z	Konstancina-
-Jeziorny	był	Elbrus	o	wysokości	
5642	m	n.p.m.,	najwyższy	szczyt	
Rosji	 i	 całego	Kaukazu.	Paweł	
Odoliński,	wraz	z	kolegami	Ka-
milem	Ormanem,	Pawłem	Tylką,	
Kamilem	 Gesichem	 i	 Piotrem	
Puchaczem,	 postanowili	 Elb-
rus	zdobywać	zimą,	ponieważ	
wtedy	jest	mniej	oblegany.	Po-
mimo	 srogiej	 zimy	 i	 tempera-
tury	spadającej	nawet	do	-50	ºC,	
kaukaski	szczyt	udało	się	zdo-
być	27	stycznia	br.	Na	Elbrusie	
także	 zatrzepotała	 flaga	Kon-
stancina-Jeziorny,	wyciągnięta	
z	plecaka	Pawła	Odolińskiego.	
Gratulujemy	 sukcesu,	 zazdro-
ścimy	 widoków	 i	 czekamy	 na	
dalsze	szczyty	ozdobione	flagą	
Konstancina-Jeziorny.

Flaga Konstancina-Jeziorny na kolejnym szczycie. Tym razem Elbrus.
Flagę prezentują Paweł Odoliński i Kamil Orman, fot. Paweł Tylka

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3
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7 marca, na scenie sali widowiskowej Konstancińskiego Domu Kultury, stanęło niezwykłe pianino. 
To prezent od Małgorzaty Niezabitowskiej – dziennikarki, autorki książek, scenariuszy, reporterki 
Tygodnika Solidarność i rzeczniczki prasowej rządu Tadeusza Mazowieckiego. Przede wszystkim 
zaś człowieka o wielkim sercu i pięknej kobiety. 

Piękne pianino Calisia, marki ze 137-letnią tradycją, będzie teraz służyło podopiecznym Konstancińskiego Domu Kultury,  
fot. KDK

Rozmowom i śpiewom nie było końca, 
fot. KDK

O	nauce	gry	na	pianinie	pani	Małgorzata	marzyła	
od	dziecka.	Jednak	rodziców	nigdy	nie	było	stać	
na	instrument,	podobnie	jak	na	opłacenie	eduka-
cji	 w	 tym	 kierunku.	 Dziennikarka	 postanowiła	
nadrobić	 zaległości,	 gdy	 pierwszy	 swój	 instru-
ment	dostała	od	męża.	Niestety	okazało	się,	że	po-
mimo	wielu	talentów,	tego	muzycznego	jednak	nie	

posiadła.	Teraz	szansę	na	szlifowanie	swych	umie-
jętności	będą	mieli	podopieczni	Konstancińskiego	
Domu	Kultury.	Tak,	jak	Aleksandra	Lipka,	która	przy	
akompaniamencie	pianina	i	w	przedwojennym	re-
pertuarze	umiliła	spotkanie	z	pisarką,		mieszkanką	
Konstancina-Jeziorny.

Niezwykły prezent

/ EDUKACJA /

Niezapomniany Dzień Kobiet

Każda	okazja	jest	dobra	do	spotkań	i	rozmów	w	serdecznym	gronie.	 
W	Dzień	Kobiet	nie	mogło	być	inaczej.	Z	tej	okazji	Koło	Seniora	nr	
10	zorganiozowało	uroczyste	obchody	święta	wszystkich	pań.	Przy-
byli	licznie	członkowie	koła,	a	także	władze	Konstancina-Jeziorny.	
Uroczystość	uświetniły	występy:	Chóru	CANTABILE	pod	kierownic-
twem	Romana	Rudowskiego	oraz	zespołu	„Majtki	Pana	Kapitana”,	
który	prowadzi	Piotr	Krawczyk.	Dobry	nastrój	dopisywał	wszystkim	
zebranym.	Nie	zabrakło	też	upominków	dla	seniorek.	Każda	z	pań	
otrzymała	kosmetyki	ufundowane	przez	firmę	Dr	Irena	Eris.

Koło Seniora nr 10 uroczyście obchodziło Dzień Kobiet. 
Spotkanie miało miejsce w placówce Konstancińskiego Domu 
Kultury na Grapie, 10 marca br. 
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Tuż	przy	głównej	alei	spacerowej	
Parku	Zdrojowego,	od	ub.	roku	
zwanej	bulwarem	im.	prof.	Jana	
Haftka,	 powstanie	 fontanna.	
Obiekt	 będzie	 usytuowany	 na	
okrągłym	placu,	z	otwarciem	na	
główną	aleję	parku,	które	ma	być	
jednocześnie	 „zaproszeniem”	
spacerujących,	 aby	 na	 chwilę	
odpoczęli	na	ławce,	rozkoszując	
się	przyjemnym	szumem	wody.	
Będzie	to	z	pewnością	główne	
miejsce	spotkań	mieszkańców,	
kuracjuszy	i	turystów.

Przyciągająca za dnia, 
efektowna nocą
Fontanna,	łączy	klasyczną	formę	
z	nowoczesnymi	rozwiązaniami	
projektowymi.	Centralną	część,	
będzie	stanowić	tradycyjna	okrą-
gła	niecka	z	wodą,	w	której	znaj-
dzie	się	29	podświetlonych	dysz,	
typu	gejzer	i	wachlarz	z	głównym	
wodotryskiem	pośrodku.

Wokół	 niecki	 zaprojektowano	
nowoczesne	 rozwiązania	 po-
sadzkowe	 z	 72	 wodnymi	 dy-
szami,	 również	 typu	 gejzer	
oraz	 8	 dyszami	 laminarnymi	
tworzącymi	 pojedyncze	 stru-
mienie	 w	 kształcie	 paraboli,	
„skaczące”	z	posadzki	do	niecki	
z	 wodą.	 Każda	 z	 dysz	 będzie	
podświetlona,	 z	 możliwością	

regulacji	 koloru.	 Maksymalna	
wysokość	słupa	wody,	w	zależ-
ności	od	rodzajów	programów	
pokazów	wodnych,	może	osią-
gnąć	2,5	m.	Sterowanie	obrazami	
wodnymi	i	efektami	świetlnymi	
uzależnione	będzie	od	siły	wia-
tru,	 tak	 aby	 obniżać,	 a	 nawet	
wyłączać	 strumienie	 wodne	
w	przypadku	wynoszenia	kropel	
wody	poza	nieckę.	Oświetlenie	
będzie	również	dostosowywać	
się	do	widoczności,	w	zależno-
ści	od	określonego	czasu	dnia,	
z	uwzględnieniem	pór	roku.

Struktura wkomponowana  
w park
Wokół	placu	z	fontanną,	zapro-
jektowano	miejsca	do	siedzenia	
oraz	żywopłot,	który	podkreśli	
kształt	 całego	obiektu.	Usytu-
owane	wokół	niecki	ławki	i	ko-
sze	na	 śmieci,	 zgodne	będą	ze	
wzorem	aktualnie	istniejących	
w	 Parku	 Zdrojowym.	 Teren	
oświetlać	będą	istniejące	lampy	
parkowe	znajdujące	się	w	bezpo-
średnim	sąsiedztwie	placu.

Koncepcję	projektową	budowy	
fontanny	opracowała	warszaw-
ska	pracownia	Architekt	Joanna	
Wójcik.	

Połączenie tradycyjnej formy z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, to intencja która 
przyświecała projektantom konstancińskiej fontanny. Ta wyczekiwana przez naszych 
mieszkańców atrakcja, stanie w Parku Zdrojowym pomiędzy tężnią a Hugonówką. Rada Miejska 
zaakceptowała lokalizację i koncepcję projektu. Teraz czas na przygotowanie dokumentacji  
i ubieganie się o pozwolenie na budowę.

/ AKTUALNOŚCI / / AKTUALNOŚCI /

Fontanna w Parku Zdrojowym

Najpiękniejsze efekty świetlne zobaczymy po zmroku, 
wizualizacja  Z. Cichocka, J. Wójcik

Główne podejście do nowej fontanny będzie z bulwaru im. prof. Jana Haftka, 
wizualizacja  Z. Cichocka, J. Wójcik
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Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, mogą 
skorzystać z możliwości bezpłatnego czipowania zwierząt oraz z dofinansowanych zabiegów 
kastracji i sterylizacji.

/ AKTUALNOŚCI / / AKTUALNOŚCI /

Bezpłatne czipowanie zwierząt 
oraz dofinansowanie zabiegów 

Czipowanie	 jest	dobrą	metodą	
zapobiegania	 bezdomności	
zwierząt,	która	umożliwia	szyb-
kie	ustalenie	właściciela	psa	lub	
kota.	 Elektroniczny	 czip	 z	 za-
kodowanym	niepowtarzalnym	
numerem	jest	wielkości	ziarenka	
ryżu,	nie	przeszkadza	zwierzę-
ciu	i	nie	powoduje	reakcji	aler-
gicznych.	Jest	on	wprowadzany	
podskórnie	na	szyi	lub	między	
łopatkami	i	może	działać	nawet	
kilkadziesiąt	 lat.	 Dzięki	 temu,	
jeśli	zwierzak	zaginie,	nie	trafi	

anonimowo	do	schroniska,	
tylko	wróci	do	właściciela.	
Dane	 dotyczące	 zwie-
rzęcia	 i	 jego	właściciela	
wprowadzane	są	do	Mię-

dzynarodowej	Bazy	Danych	
SAFE-ANIMAL	www.safe-a-
nimal.eu.

Kastracja i sterylizacja 
zwierząt
Rozpoczęła	się	akcja	do-
finansowania	 kastracji	
i	 sterylizacji	 zwierząt	

z	terenu	gminy	Kon-
stancin-Jeziorna .	
Sk ierowana	 do	
właścicieli	 zwie-
rząt	akcja	ma	na	celu	
popularyzację	 tych	
zabiegów,	 a	 tym	 sa-
mym	 zmniejszenie	

nadpopulacji	 zwierząt	 domo-
wych	oraz	ochronę	przed	bez-
domnością	 i	 cierpieniem,	 na	
które	 narażone	 są	 niechciane	
zwierzęta.	 Gmina	 Konstancin-
-Jeziorna	pokrywa	50%	kosztów	
przeprowadzanych	zabiegów	ka-
stracji	lub	sterylizacji.

Cena zabiegu, pokrywana  
w połowie przez Gminę Kon-
stancin-Jeziorna, obejmuje:
n	 wizytę	 kwalifikującą	 przed	
zabiegiem	w	siedzibie	zakładu	
leczniczego	dla	zwierząt,
n	 wykonanie	 standardowego	
zabiegu	sterylizacji	lub	kastracji	
w	narkozie,
n 	 zapewnienie	 psu	 lub	 kotu	
opieki	 pooperacyjnej	 do	 czasu	
wybudzenia	z	narkozy,
n	wizytę	kontrolną,	w	siedzibie	
zakładu	leczniczego	dla	zwierząt,	
obejmującą	 badanie	 kliniczne	
oraz	zdjęcie	szwów.

Cena nie obejmuje:
n	ubranka/kołnierza	
ochronnego,
n	dodatkowego	leczenia	w	razie	
nieprzewidzianych	komplikacji,
n zabiegów	przygotowujących	
i	profilaktycznych,	które	powinny	
być	przeprowadzone	przed	pla-
nowanym	zabiegiem	(np.	odroba-
czenie,	szczepienie,	odpchlenie,	

1.	Lecznica	Weterynaryjna	Bielawa,	ul.	Lipowa	1D,	05-520	Konstancin-Jeziorna,	tel.:	22	754	39	19
2.		Gabinet	Weterynaryjny	M.	Łukaszewicz,	ul.	Piłsudskiego	10,	05-520	Konstancin-Jeziorna,	tel.:	22	756	42	87
3.	Lecznica	Weterynaryjna	Anda,	ul.	Długa	8,	05-510	Konstancin-Jeziorna,	tel.:	22	754	09	75
4.		Klinika	Weterynaryjna	WetMedyka24,	Tomasz	Kalinowski,	Konrad	Kowalczyk, 
ul.	Pułaskiego	103,	05-520	Konstancin-Jeziorna,	tel.:	22	462	44	62

5.		Przychodnia	Weterynaryjna	Anima,	ul.	Bielawska	15	lok.	35,	05-520	Konstancin-Jeziorna, 
tel.:	22	756	28	59

	Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Wydziale	Ochrony	Środowiska	i	Rolnictwa	Urzędu	Miasta	 
i	Gminy	Konstancin-Jeziorna,	tel.:	22	484	25	12

Wykaz punktów biorących udział w akcjach czipowania oraz sterylizacji lub kastracji

badania	diagnostyczne),
n	kosztów	wykonania	badań	la-
boratoryjnych	(np.	badania	krwi,	
moczu,	EKG,	USG).

Warunkiem wzięcia udziału 
w akcji kastracji i sterylizacji 
oraz bezpłatnego czipowania 
jest:
n	wypełnienie	 przez	 właści-
ciela	 wniosku	 o	 wykonanie	
zabiegu	elektronicznego	ozna-
kowania	 zwierzęcia	 (wniosek	
do	 pobrania	 w	 przychodniach	
weterynaryjnych),
n	okazanie	dowodu	tożsamości,
n	okazanie	książeczki	szczepień,	
rodowodu	lub	innego	dokumentu	
potwierdzającego	 prawa	 do	
zwierzęcia,
n	w	przypadku	psów	wy-
magane	jest	okazanie	aktu-
alnego	szczepienia	przeciwko	
wściekliźnie,
n	preferowane	jest	aby	zwie-
rzęta	 poddawane	 zabiegom	
kastracji	lub	sterylizacji	były	
zaczipowane.

Gdzie można wykonać 
czipowanie oraz kastrację  
lub sterylizację
Właściciele	zwierząt	mogą	

umawiać	 się	 telefonicznie	
w	wybranym	punkcie	wete-
rynaryjnym.	Lista	poniżej.
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Smog,  czyli unosząca się nad wieloma polskimi miastami mgła zawierająca zanieczyszczenia, 
powoduje, że oddychamy bardzo złym powietrzem. Jest to przyczyna przedwczesnego zgonu 
ponad 48 tyś. Polaków każdego roku. Smog w Konstancinie-Jeziornie nie jest tak widoczny,  
jak w Warszawie czy Krakowie, ale dla naszych mieszkańców także stanowi problem.

Przeciw smogowi w gminie 
Konstancin-Jeziorna

Zła	jakość	powietrza,	szczególnie	
odczuwalna	jest	w	tzw.	sezonie	
grzewczym.	Przyczyną	są	pyły	
i	 gazy,	 które	 pochodzą	 głów-
nie	 ze	 spalania	niewłaściwego	
opału	w	piecach.	Zanieczyszcze-
nia	 powodują	 również	 spaliny	
samochodowe	oraz	działalność	
zakładów	przemysłowych.	Aby	
zwalczać	 przyczyny	 powsta-
wania	 smogu,	 gmina	Konstan-
cin-Jeziorna	 podejmuje	 szereg	
działań.	Jednakże,	mając	na	uwa-
dze	 skutki	 smogu	 i	 jego	 nega-
tywny	wpływ	na	nasze	zdrowie,	
wszyscy	powinniśmy	dążyć	do	
ograniczenia	czynników,	które	
powodują	 zanieczyszczenie	
powietrza.

Dofinansowanie wymiany 
systemów ogrzewania 
i odpowiedni opał 
Największy	 problem	 i	 źródło	
smogu	stanowią	instalacje	słu-
żące	 do	 ogrzewania	 domów	
jedno-	 i	wielorodzinnych.	 Spa-
lanie	 niskiej	 jakości	 opału	 np.	
mułu	węglowego,	używanie	ko-
tłów	górnego	spalania	czyli	tzw.	

kopciuchów,	wydzielających	dużą	
ilości	 dymu	 zawierającego	 za-
nieczyszczenia,	a	także	spalanie	
odpadów	w	piecach,	to	główne	
przyczyny	złej	jakości	powietrza.	
W	przypadku	starych	systemów	
ogrzewania,	konieczna	 jest	 ich	
wymiana	 i	 instalacja	 nowych	
pieców	gazowych,	elektrycznych	
bądź	olejowych.	Konstanciński	
samorząd	 udziela	wsparcia	 fi-
nansowego	wszystkim,	 którzy	
zdecydują	się	na	zakup	nowego	
pieca.	W	ub.	roku	z	dofinansowa-
nia	skorzystało	15	rodzin.
Pomimo	obowiązującego	w	na-

szej	gminie	zakazu	spalania	od-
padów,	zdarza	się,	że	trafiają	one	
jednak	 do	 domowych	 pieców.	
Osoba	paląca	odpadami	wyrzą-
dza	szkodę	sobie,	swojej	rodzi-
nie	 i	 najbliższemu	 otoczeniu.	
Ponadto	za	taki	czyn	grozi	kara	
aresztu	albo	grzywny.	Z	upoważ-
nienia	burmistrza,	konstanciń-
ska	Straż	Miejska	przeprowadza	
systematyczne	 kontrole	 nie-
ruchomości	 pod	 kątem	 opału	
spalanego	 w	 domowych	 pie-
cach.	Zgodnie	z	art.	379	Prawa	

Ochrony	Środowiska,	Strażnicy	
Miejscy	 mają	 prawo	 wejść	 na	
teren	posesji,	a	także	żądać	oka-
zania	dokumentów	i	udostępnie-
nia	wszelkich	danych	mających	
związek	z	kontrolą.	Straż	Miejska	
przyjmuje	również	zgłoszenia	od	
mieszkańców	dotyczące	podej-
rzeń	ewentualnego	stosowania	
niewłaściwego	 opału	 w	 danej	
nieruchomości.	 Pamiętajmy:	
spalanie	odpadów	jest	bardziej	
szkodliwe	 niż	 jakiegokolwiek	
materiału	opałowego,	ponieważ	
wydzielane	są	m.in.	rakotwórcze	
dioksyny,	metale	ciężkie,	chloro-
wodór,	cyjanowodór.

W kierunku ekologii
Kolejną	przyczyną	powstawania	
smogu	jest	ruch	samochodowy.	
Istotne	są	więc	zachęty	do	ko-
rzystania	w	 jak	 największym	
stopniu	z	komunikacji	zbioro-
wej.	 W	Warszawie	 z	 powodu	
złej	 jakości	 powietrza,	 kilku-
krotnie	 ogłaszano	 dzień	 dar-
mowej	 komunikacji	 miejskiej	
dla	wszystkich	podróżujących.	
Zachęciło	to	wielu	kierowców	
do	pozostawienia	aut	i	dojecha-
nia	do	celu	autobusem	lub	me-
trem.	Bezpłatna	 komunikacja	
jest	dostępna	także	dla	miesz-
kańców	naszej	gminy.	Wszyscy	
posiadacze	 Konstancińskiej	
Karty	 Mieszkańca	 mogą	 już	
bezpłatnie	jeździć	autobusami	
linii	 L14,	 L15,	 L16	 i	 L21.	Wiele	
osób	 z	 pewnością	 skorzysta	
z	tej	oferty,	mając	na	uwadze	jej	
aspekt	proekologiczny.	
Całkowicie	 bezemisyjnymi	

pojazdami	będą	autobusy	elek-
tryczne	obsługujące	nową	linię	
komunikacyjną,	 która	 jeszcze	
w	tym	roku	połączy	Konstan-
cin-Jeziornę	z	Warszawą.	

Pomimo obowiązującego w naszej gminie zakazu spalania odpadów, zdarza się,  
że trafiają one  do domowych pieców, fot. Fotolia
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Ekologicznym,	 niepowodują-
cym	 zanieczyszczeń	 środkiem	
transportu	jest	rower.	Konstan-
ciński	Rower	Miejski,	od	urucho-
mienia	w	2014	r.,	cieszy	się	dużą	
popularnością,	zarówno	wśród	
osób	dojeżdżających	do	pracy	czy	
szkoły,	jak	i	wśród	turystów.	Jest	
w	pełni	kompatybilny	z	warszaw-
skim	systemem	Veturilo,	a	także	
z	Piaseczyńskim	Rowerem	Miej-
skim,	więc	rowery	można	wypo-
życzać	lub	oddawać	na	stacjach	
Piaseczna,	Konstancina-Jeziorny	
i	Warszawy.	Niebawem	rozpocz-
nie	 się	 budowa	 zintegrowanej	
sieci	tras	rowerowych	obejmu-
jącej	gminę	Konstancin-Jeziorna	
i	dwie	sąsiednie:	Górę	Kalwarię	
i	 Piaseczno.	 Powstanie	 16	 tras	
rowerowych	o	łącznej	długości	
ponad	86	km,	w	tym	ponad	25	
km	ma	przebiegać	przez	gminę	
Konstancin-Jeziorna.	

Wszystkie	 te	 działania	mają	
na	celu	zmianę	przyzwyczajeń	
komunikacyjnych	 mieszkań-
ców.	 Zamierzonym	 celem	 jest	
ograniczenie	 ruchu	 samocho-
dowego	w	naszej	gminie,	a	co	za	
tym	idzie	zmniejszenie	istotnego	
dziś	czynnika,	powodującego	złą	
jakość	powietrza.

Edukować i zapobiegać
Wśród	 podejmowanych	 przez	
gminę	działań	edukacyjnych,	słu-
żących	zapobieganiu	smogowi,	są	
cykle	przedstawień	teatralnych	
w	przedszkolach.	Proekologiczny	
charakter	 tego	 cyklu	 sprawia,	
że	 dzieci	 poznają	 zagadnienia	
zanieczyszczenia	 powietrza,	
w	tym	smogu,	oraz	źródeł	jego	
powstawania	w	wyniku	spalania	
niewłaściwego	opału	lub	odpa-
dów.	To	dobre	działanie	ukierun-
kowane	na	przyszłość.	Edukując	
najmłodszych	w	 tym	zakresie,	
docieramy	jednocześnie	do	do-
rosłych,	gdyż	dzieci	wywierają	
wpływ	na	rodziców	i	dziadków.	
Stan	powietrza	w	naszej	gminie	

możemy	śledzić	na	bieżąco	dzięki	
nowoczesnej	stacji	pomiaru	ja-
kości	 powietrza	 usytuowanej	
na	terenie	Mazowieckiego	Cen-
trum	Rehabilitacji	STOCER	przy	
ul.	Wierzejewskiego	12.	Bezpo-
średnio	 na	 stronie	 sojp.wios.
warszawa.pl,	 jak	 również	 po-
przez	aplikację	w	telefonie	czy	na	
stronie	gminy,	można	sprawdzać	
szczegółowe	 dane	m.in.	 o	 stę-
żeniu	w	powietrzu	CO,	SO2	czy	
pyłów	PM2,5,	PM10.	Ponadto	na	
stronie	internetowej	gminy	za-
mieszczane	są	ostrzeżenia	oraz	
informacje	o	sposobie	postępo-
wania	 w	 sytuacji	 złego	 stanu	
powietrza.	
Gdy	stacja	pomiarowa	określi	

stan	 powietrza	 jako	 zły,	 przy-
datne	 będą	 oczyszczacze	 po-
wietrza,	 które	 zostaną	w	 tym	
roku	 zainstalowane	 w	 gmin-
nych	przedszkolach.	Urządzenia	
te	mają	na	celu	usuwanie	z	po-
mieszczeń	zanieczyszczeń	takich	
jak	kurz,	bakterie	czy	alergeny,	
ale	 również	 pyłów	 typu	 PM10	
i	 PM2,5.	 Te	 składniki	 smogu,	
bardzo	niebezpieczne	dla	dzieci,	
dzięki	oczyszczaczom	powietrza	

będą	eliminowane	z	przedszkol-
nych	sal.
Dbałość	o	stan	zieleni,	a	zwłasz-

cza	drzew	absorbujących	zanie-
czyszczenia	z	powietrza,	służy	
naturalnemu	 ograniczeniu	
smogu.	W	procesie	fotosyntezy	
pobierany	jest	przede	wszystkim	
dwutlenek	węgla,	ale	do	liści	do-
stają	się	również	inne	gazy,	ta-
kie	jak	dwutlenek	siarki	i	azotu,	
czad	oraz	ozon.	Zanieczyszczenia	
stałe	m.in.	PM10	osadzają	się	na	
liściach,	 igłach	bądź	gałęziach,	
a	następnie	są	zmywane	przez	
opady.	 Dzięki	 tym	 właściwo-
ściom	rośliny	zmniejszają	stęże-
nie	zanieczyszczeń	w	powietrzu.	

Mazowiecka uchwała 
antysmogowa
Od	listopada	ub.	roku	w	całym	
województwie	 mazowieckim	
obowiązuje	 uchwała	 sejmiku	
z	 dnia	 24	 października	 2017	 r.	
wprowadzająca	 na	 całym	 ob-
szarze	 ograniczenia	 i	 zakazy	
w	zakresie	eksploatacji	instala-
cji,	w	których	następuje	spala-
nie	paliw,	w	tym	pieców,	kotłów	
i	kominków.	Uchwała	ta	zakazuje	
palenia	 węglem	 słabej	 jakości	
oraz	biomasą	o	wilgotności	po-
wyżej	20%,	a	także	użytkowania	
kotłów	nie	spełniających	odpo-
wiednich	norm.	Określa	również	
terminy,	od	kiedy	zakazy	te	będą	
obowiązywać.	I	tak	od	lipca	2018	
roku	nie	będzie	można	stosować	
paliw	słabej	jakości	m.in.		mułów	
i	flotokoncentratów	węglowych	
oraz	mieszanek	produkowanych	
z	 ich	 wykorzystaniem,	 węgla	
brunatnego	i	paliw	stałych	pro-
dukowanych	z	wykorzystaniem	
tego	węgla,	węgla	kamiennego	
w	postaci	sypkiej	o	niskim	uziar-
nieniu	oraz	paliw	zawierających	
biomasę	 o	 dużej	 wilgotności.	
Urządzenia,	których	eksploatacja	
rozpoczęła	się	po	wejściu	w	życie	
uchwały,	muszą	spełniać	wymogi	
ekoprojektu,	zaś	kotły	niespeł-
niające	tych	wymagań	mogą	być	
eksploatowane	 do	 1	 stycznia	
2023		r.	Wszystko	to	służy	ograni-
czeniu	powstawania	smogu	i	jest	
krokiem	w	stronę	czystszego	po-
wietrza	na	Mazowszu.

Mieszkańcy naszej gminy mogą już bezpłatnie 
jeździć autobusami linii L14, L15, L16 i L21,

fot. Andrzej Piętka 

Teatrzyk ekologiczny w konstancińskim 
przedszkolu, fot. Agnieszka Brzezińska
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Konstanciński Rower Miejski

1 marca, po zimowej przerwie powrócił Konstanciński Rower 
Miejski. W tym sezonie nowością jest otwarcie dodatkowej, już 
szóstej, stacji rowerów na terenie Konstancina-Jeziorny. Jak 
tylko warunki atmosferyczne pozwolą, stanie ona przy obecnej 
siedzibie magistratu, ul. Warszawska 32. Łącznie do dyspozycji 
mieszkańców oraz turystów odwiedzających uzdrowisko będzie 
6 stacji z 60 rowerami dla dorosłych oraz 10 dla dzieci. 

Z	 Konstancińskiego	 Roweru	
Miejskiego	 może	 skorzystać	
każdy,	 kto	 dokona	 rejestracji	
w	systemie	Nextbike	Polska	i	za-
sili	swoje	konto	kwotą	co	naj-
mniej	10	złotych.	Będą	z	niego	
pobierane	 ewentualne	 opłaty	
za	wypożyczenia.	Rower	można	
wypożyczyć	korzystając	z	za-
montowanego	przy	każdej	sta-
cji	terminala,	lub	jednej	z	dwóch	
aplikacji	na	telefony	komórkowe	
(Veturilo	i	Citi	Handlowy	Bikes).	
Pierwsze	 20	 minut	 każdego	
wypożyczenia	 jest	bezpłatne.	
Następna	 godzina	 przejazdu	
kosztuje	1	zł,	druga	3	zł,	trzecia	
5	zł,	a	czwarta	i	każda	kolejna	 
7	zł.	Wszystkie	informacje,	wraz	
z	mapą	stacji	podającą	aktualną	
ilość	rowerów	do	wypożycze-
nia	na	poszczególnych	stacjach,	
dostępne	 są	 pod	 adresem 
www.konstancinskirower.pl

Aż sześć stacji rowerowych
Konstanciński	 Rower	 Miej-
ski	 można	 wypożyczyć	 lub	
zwracać:
n	w	Klarysewie,	ul.	Warszaw-
ska,	obok	skrzyżowania	z	ulicą	

Wiosną, przy ulicy Warszawskiej 32, pojawi się dodatkowa, szósta już stacja Konstancińskiego Roweru Miejskiego, 
fot. UMiG

Mirkowską,
n w	Mirkowie	ul.	Mirkowska,	
parking	przy	Wydziale	Plano-
wania	Przestrzennego	UMiG,
n na	Grapie,	ul.	Wilanowska	1,	
parking	przy	poczcie,
n w	 Skolimowie,	 ul.	 Rycer-
ska	 przy	 Ośrodku	 Pomocy	
Społecznej,
n w	 Parku	 Zdrojowym,	 przy	
głównej	 alei	 wejściowej	 od	 
ul.	Piłsudskiego	(tu	także	 jest	
stacja	z	rowerami	dla	dzieci)
n oraz	 w	 Jeziornie,	 ul.	 War-
szawska,	tuż	przy	obecnej	sie-
dzibie	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	
(ta	 nowa	 lokalizacja	 zostanie	
uruchomiona	wkrótce).

Ponad 1300 użytkowników
Konstanciński	 Rower	 Miejski	
jest	w	pełni	kompatybilny	z	war-
szawskim	systemem	Veturilo.	
Jest	także	zgodny	z	Piaseczyń-
skim	Rowerem	Miejskim,	który	
został	 uruchomiony	 w	 tym	
roku,	z	trzema	stacjami	zlokali-
zowanymi	w	zachodniej	części	
miasta,	centrum	oraz	w	Józefo-
sławiu.	Oznacza	to,	że	rowery	
można	wypożyczać	lub	oddawać	

na	 stacjach	 każdego	 z	 tych	
trzech	 systemów.	 To	 wielkie	
ułatwienie	dla	użytkowników.
Konstanciński	 Rower	 Miejski	
cieszy	się	dużą	popularnością,	
jako	wygodna	alternatywa	ko-
munikacyjna	oraz	sposób	zwie-
dzania	 uzdrowiskowej	 gminy	
Konstancin-Jeziorna	 –	 mówi	
burmistrz	Kazimierz	Jańczuk.	
-	 To	 część	 programu	 zmiany	
przyzwyczajeń	 komunikacyj-
nych	mieszkańców	oraz	ogra-
niczenia	ruchu	samochodowego	
w	gminie.
Od	 uruchomienia	 w	 2014	 r.	

do	 zakończenia	 ostatniego	
sezonu	 (30	 listopada	 2017	 r.)	
jednoślady	 Konstancińskiego	
Roweru	 Miejskiego	 były	 wy-
pożyczane	 ponad	 160	 tysięcy	
razy,	zaś	 liczba	zarejestrowa-
nych	użytkowników	osiągnęła	
1	376	osób.	W	latach	2014-2016,	
na	podstawie	umowy	podpisa-
nej	z	Nextbike	Polska	Sp.	z	o.o.	
na	świadczenie	usług	dotyczą-
cych	uruchomienia,	zarządza-
nia	i	kompleksowej	eksploatacji	
systemu	Konstancińskiego	Ro-
weru	Miejskiego,	gmina		zapła-
ciła	operatorowi	745	712,50	zł.	
W	roku	2017,	w	wyniku	nowego	
postępowania	przetargowego,	
podpisano	 umowę	 ponownie	
z	 firmą	 Nextbike	 Polska	 Sp.	
z	o.o.	na	świadczenie	usług	w	la-
tach	2017-2019,	na	łączną	kwotę	 
991	735,88	zł.

/ AKTUALNOŚCI /
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Pamięci Żołnierzy Wyklętych

/ AKTUALNOŚCI / / AKTUALNOŚCI /

Z	tej	okazji,	zorganizowano	konkurs	historyczny,	na	temat	życia	i	dzia-
łalności	Danuty	Siedzikówny	ps.	Inka	-	bohaterskiej	sanitariuszki	
i	łączniczki	Armii	Krajowej	oraz	uroczysty	apel.	Wydarzenie	uświet-
nił	występ	chóru	szkolnego	oraz	indywidualne	prezentacje	wokalno-
-recytatorskie	uczniów.	Ponadto,	uczniowie	razem	z	nauczycielami	
odwiedzili	miejsca	pamięci	narodowej	w	Warszawie,	gdzie	oddali	hołd	
poległym,	składając	na	ich	grobach	kwiaty	oraz	zapalając	znicze.	

1 marca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego 
odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Nauczyciele wspólnie z uczniami przygotowali 
ciekawy program uroczystości. 

Uroczystości w Szkole Podstawowej nr 2 
fot. Archiwum SP nr 2 

Mazowieckie Perły wręczone
Zwycięzców corocznego konkursu Perły Mazowsza ogłoszono 28 lutego podczas uroczystej gali 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie. Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: Perła 
Przedsiębiorczości, Perła Kultury oraz Perła Sportu. Zwycięzcami w gminie Konstancin-Jeziorna 
w poszczególnych kategoriach zostali: Medi-system Konstancja, Dni Konstancina oraz Michał Madeński.

Konkurs	Perły	Mazowsza	integruje	lokalną	społecz-
ność:	samorząd,	instytucje	kultury,	stowarzyszenia,	
kluby	sportowe	oraz	przedsiębiorców.	Celem	jest	
wyłonienie	i	uhonorowanie	najlepszych	firm,	najcie-
kawszych	ofert	turystycznych	i	wydarzeń	organizo-
wanych	w	regionie.	W	kategorii	sport	o	zwycięstwo	
walczyli	 zawodnicy,	 trenerzy	 i	 kluby	 sportowe.	 
Nominacja	oraz	miejsce	na	podium,	wynikają	wy-
łącznie	z	liczby	głosów	oddanych	na	daną	inicjatywę	
przez	mieszkańców	gmin	powiatu	piaseczyńskiego.	
To	wyraz	uznania	i	docenienia	firmy,	wydarzenia	
czy	sportowca	przez	tutejsze	społeczności.

Nasze Perły
W	 gminie	 Konstancin-Jeziorna	 Perłę	 Przedsię-
biorczości	zdobył	Ośrodek	opiekuńczo-leczniczy	
MEDI-system	 Konstancja,	 największy	 w	 Polsce	
pozaszpitalny	 oddział	 wentylacji	 respiratorem,	
oferujący	 całodobową	 opiekę	 nad	 przebywają-
cymi	 tam	pacjentami.	Na	Perłę	Kultury	w	pełni	
zasłużyły	ubiegłoroczne	Dni	Konstancina	z	okazji	
120-lecia	Konstancina	i	100-lecia	uzdrowiska.	To	
jedyna	w	swoim	rodzaju	impreza	łącząca	tradycję	
z	nowoczesnością,	promująca	wyjątkową	historię,	
imponujące	zabytki	i	walory	turystyczne	Konstan-
cina-Jeziorny.	Perła	Sportu	znalazła	się	w	rękach	
Michała	Madeńskiego,	trenera	piłki	nożnej	młodych	
zawodników	w	KS	Konstancin	oraz	drużyny	senio-
rów,	a	ponadto	trenera	w	Legii	Warszawa.	Laure-
atom	serdecznie	gratulujemy,	a	jako	mieszkańcy	
dumni	jesteśmy	z	naszych	Pereł.			
Konkurs	Perły	Mazowsza	organizowany	jest	od	

2015	 roku	przez	Lokalną	Grupę	Działania	Perły	
Mazowsza	oraz	tygodnik	„Przegląd	Piaseczyński”.		
W	2015	r.	Perłę	Mazowsza	otrzymała	Tęczowa	Pa-
sieka	za	organizację	edukacyjnego	Bankietu	z	kró-
lową,	Perłę	Przedsiębiorczości	Restauracja	Gruba	
Ryba,	a	Perłę	Sportu	Klub	Sportowy	Konstancin.	
Perłami	Mazowsza	2016	w	gminie	Konstancin-Je-
ziorna	zostali:	Studio	fitness	Pro-Fit	w	kategorii	
Przedsiębiorczości,	VI	Ogólnopolski	Festiwal	Spor-
tów	Teatralnych	321	Impro	w	kategorii	Wydarzenia	
oraz	w	kategorii	Sport	MUKS	Kosa	Konstancin.

Laureaci konstancińskich pereł,
fot. Joanna Ferlian, Przegląd Piaseczyński 
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Lato w mieście

MegaMisja w Jedynce

Mimo panującej zimy, warto pomyśleć już o letnim wypoczynku 
najmłodszych. Gmina Konstancin-Jeziorna, jak co roku 
organizuje akcję „Lato w mieście”, obejmującą półkolonie dla 
dzieci oraz wakacyjne dyżury przedszkoli.

Od września ub. roku 
podopieczni świetlicy  
w Szkole Podstawowej nr 1 
biorą udział w ogólnopolskim 
programie edukacyjnym 
MegaMisja, służącym 
podniesieniu sprawności 
i bezpieczeństwu dzieci 
w cyfrowym świecie.

Celem	10-miesięcznego	cyklu	za-
jęć	 organizowanych	w	 ramach	
MegaMisji,		jest	podniesienie	cy-
frowych	kompetencji	nauczycieli,	
oraz	pomoc	w	odkrywaniu	przez	
dzieci	 bezpiecznych	 stron	 no-
woczesnych	technologii.	 	Dzięki	
uczestnictwu	w	programie	dzieci	

Uczniów	 z	 gminy	 Konstancin- 
-Jeziorna	zapraszamy	na	półkolo-
nie	w	następujących	terminach:	
n	25	czerwca	-	6	lipca,	Szkoła	
Podstawowa	 nr	 2,	 ul.	 Żerom-
skiego	15,	
n	9-20	 lipca,	 Szkoła	 Podsta-
wowa	nr	6	w	Opaczy,	
n	23	 lipca	-	3	sierpnia,	Szkoła	
Podstawa	nr	3,	ul.	Bielawska	57.
W	każdej	szkole	podczas	półko-
lonii,	 ciekawie	 spędzać	 czas	
będzie	 100	dzieci,	w	 godz.	
8.00	 –	 17.00.	 Zapisy	 na	
półkolonie	 we	 wszyst-
kich	wymienionych	pla-
cówkach,	przyjmowane	
będą	 od	 7	maja.	 Koszt	
10-dniowego	turnusu	
ponoszony	 przez	
rodziców	 wynosi	
300	 zł.	 Wpłaty	
będą	 przyjmo-
wane	 podczas	
zapisów.	

Do końca czerwca milusińscy  
z Jedynki uczyć się będą bezpiecznego 

korzystania z nowych technologii 
fot. Archiwum SP nr 1 

Wakacyjne dyżury 
przedszkoli 
Dzieci	z	gminnych	przedszkoli,	
mogą	uczestniczyć	w	zajęciach	 
w	następujących	terminach:
n	2-13	 lipca,	 	 Gminne	 Przed-
szkole	 nr	 1	 „Zielony	 zakątek”	 
ul.	Oborska	2,	

n	16-27	 lipca,	Tęczowe	Przed-
szkole	 Gminy	 Konstancin-Je-
ziorna,	ul.	A.	Walentynowicz	3,	
n	30	lipca	-	10	sierpnia,	Gmin-
nne	Przedszkole	nr	5	„Kolorowe	
kredki	”	w	Oborach.	
Zapisy	 odbywać	 się	 będą	

w	każdym	z	powyższych	przed-
szkoli,	 w	 terminie	 od	 4	 do	 15	
czerwca.	Ilość	miejsc	na	dyżurze	
jest	 ograniczona.	 O	 przyjęciu	
decyduje	 kolejność	 zgłoszeń.	
Opłata	za	10-dniowy	pobyt	w	dy-
żurującym	przedszkolu	wynosi	
170	zł,	plus	1	zł	za	każdą	dodat-
kową	godzinę	pobytu	dziecka	po	
godz.	13.00.	Wpłaty	będą	przyj-

mowane	 przy	 zapisie	
dziecka.		Dodatkowo	
od	 25	 czerwca	 do	
20	lipca,	w	Szkole	
Podstawowej	nr	5	
przy	ul.	Szkolnej		7	
w	 Konstancinie-
-Jeziornie,	 w	 godz.	

8.00	 –	 17.00	 odbywać	
się	 będzie	 dyżur	 oddziału	
przedszkolnego.	 Uczestni-
czyć	w	nim	będą	mogły	dzieci	
z	oddziałów	przedszkolnych	
w	szkołach,	dla	których	gmina	
Konstancin-Jeziorna	jest	orga-
nem	prowadzącym.	

stają	się	świadomymi	i	bezpiecz-
nymi	użytkownikami	multime-
diów	–	wiedzą,	jak	chronić	swoją	
prywatność	w	sieci,	jak	znaleźć	
wiarygodne	informacje.	Poznają	
również	zasady	tzw.	netykiety,	
uczą	się	tworzyć	i	obrabiać	pro-
ste	 grafiki,	 dźwięki	 czy	 filmy.	
A	wszystko	w	formie	przyjaznej	
zabawy	w	cyfrowe	laboratorium,	
w	którym	dzieci	pomagają	ani-
mowanym	bohaterom	złapać	nie-
sfornego	psotnika.	Zdobyte	przy	
rozwiązywaniu	różnego	rodzaju	
zadań	punkty,	wymieniane	są	na	
prawdziwe	 nagrody	 dla	 świe-
tlicy	–	sprzęt	multimedialny,	gry,	
książki,	 materiały	 plastyczne.	

Poczynania	młodych	adeptów	in-
ternetu	można	śledzić	na	stronie	
www.megamisja.pl,	wyszukując	
profil	Szkoły	Podstawowej	nr	1.	
Program	MegaMisja	został	zorga-
nizowany	przez	Fundację	Orange.
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Pamiętaj o wpisie do nowej 
ewidencji stowarzyszeń

Warto się szkolić 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w konstancińskim magistracie odbyły się 
bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji i ainteresowanych tą tematyką. 

Do 20 maja stowarzyszenia zwykłe mają czas na dokonanie wpisu do nowej ewidencji prowadzonej 
przez Starostwo Powiatowe w Piaseczne. Po tej dacie organizacje, które nie dopełniły tego 
obowiązku, z mocy prawa zostaną rozwiązane.

Adresatami	pierwszego	szkolenia	
przeprowadzonego	 26	 stycznia	
byli	 przedstawiciele	 organiza-
cji	pozarządowych	działających	
na	terenie	naszej	gminy.	Wzięło	
w	nim	udział	blisko	20	osób.	Te-
matem	 spotkania	 były	 przede	
wszystkim	zasady	przygotowania	
oferty	realizacji	zadania	publicz-
nego,	w	związku	z	ogłoszonym	
przez	gminę	otwartym	konkur-
sem	ofert.	
Z	kolei	5	lutego	zorganizowano	

szkolenie	na	temat	zasad	działa-
nia	organizacji	pozarządowych.	

Od	20	maja	2016	r.	obowiązuje	nowa	
ustawa	Prawo	o	stowarzyszeniach	
(Dz.	U.	z	2015	r.,	poz.	1393),	która	
zmieniła	zasady	działania	m.in.	sto-
warzyszeń	zwykłych.	Zgodnie	z	nią	
wszystkie	stowarzyszenia	zwykłe	
wpisane	do	ewidencji	stowarzyszeń	
przed	tą	datą	muszą	dokonać	wpisu	
do	nowej	ewidencji,	w	terminie	24	

miesięcy	od	dnia	wejścia	w	życie	
ww.	ustawy	tj.	do	20	maja	br.	Czasu	
jest	coraz	mniej.	Warto	o	tym	pa-
miętać,	bo	po	tej	dacie	stowarzy-
szenia	zwykłe,	które	nie	dopełniły	
tego	obowiązku,	z	mocy	prawa	zo-
staną	rozwiązane.	Do	6	lutego	do	
nowej	ewidencji	prowadzonej	przez	
Starostwo	Powiatowe	w	Piasecznie	

wpisały	 się	 32	 stowarzyszenia	
zwykłe,	 z	 czego	 tylko	 3	 z	 gminy	
Konstancin-Jeziorna.	Wszelkie	do-
datkowe	informacje	można	uzyskać	
w	piaseczyńskim	starostwie	-	oso-
biście	(Biuro	Promocji,	ul.	Chylicz-
kowska	14),	bądź	telefonicznie	pod	
nr	tel.:	22	756	61	94.

Na	spotkaniu	wszyscy	zaintereso-
wani	dowiedzieli	się	o	aspektach	
prawnych	zakładania	i	prowadze-
nia	tego	typu	podmiotów	ekono-
mii	społecznej.	Omówione	zostały	
także	 podstawowe	 informacje	
dotyczące	funkcjonowania	orga-
nizacji,	w	tym	m.in.:	działalność	
statutowa,	zawieranie	umów,	pro-
wadzenie	księgowości	i	rachunko-
wości	oraz		działalność	w	sferze	
pożytku	publicznego.	Szkolenie	
zorganizowało	 Biuro	 Komuni-
kacji	Społecznej	Urzędu	Miasta	
i	 Gminy	 Konstancin-Jeziorna.	

W szkoleniach wzięli udział 
mieszkańcy, przedstawiciele 
stowarzyszeń, fundacji i klubów 
sportowych działających na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna, 
fot. Patryk Siepsiakk

/ BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ / / BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ /

Wszystkie	spotkania	poprowa-
dził	Artur	Gluziński,	specjalista	
w	 zakresie	 współpracy	 admi-
nistracji	 publicznej	 z	 organi-
zacjami	pozarządowymi	 i	były	
pracownik	Ministerstwa	Pracy	
i	Polityki	Społecznej.	W	planach	
są	 kolejne	 spotkania.	 Zachę-
camy	do	 śledzenia	 aktualności	
w	zakładce	Współpraca	z	orga-
nizacjami	 pozarządowymi	 do-
stępnej	na	stronie	internetowej	 
www.konstancinjeziorna.pl.	
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Wybrano najciekawsze inicjatywy
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wybrał najciekawsze inicjatywy lokalne mieszkańców 
gminy. Samorząd Konstancina-Jeziorny wesprze finansowo realizację 13 zadań na łączną kwotę 
ponad 30 tys. zł.

/ BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ / / BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ /

Do	konstancińskiego	magistratu	w	wyznaczonym	
terminie	 wypłynęło	 14	 wniosków	 dotyczących	
wsparcia	realizacji	zadania	publicznego	w	ramach	
inicjatywy	lokalnej.	Projekty	mieszkańców	zwery-
fikował	zespół	powołany	przez	burmistrza.	Oceny	
formalnej	nie	przeszedł	tylko	jeden	wniosek.	Pozo-
stałe	zostały	ocenione	pozytywnie.	Gmina	wesprze	
finansowo	13	zadań.	Dzięki	temu	m.in.	mieszkańcy	
Kawęczynka	przeprowadzą	warsztaty	plastyczno-
-kulinarne,	a	mieszkańcy	Czernideł	upiększą	plac	
sportowo-rekreacyjny	przy	Domu	Ludowym.	W	ra-
mach	inicjatywy	lokalnej	zorganizowane	zostaną	

także	dwa	turnieje	brydżowe,	piknik	wędkarski	
z	 okazji	Dnia	Dziecka	w	Konstancinie-Jeziornie,	
warsztaty	wielkanocne	w	Cieciszewie	oraz	warsz-
taty	dla	młodzieży	na	temat	samorządu	lokalnego	
w	Konstancinie-Jeziornie.	Łączny	koszt	zaplano-
wanych	przedsięwzięć	to	30	200	zł.	Ale	na	tym	nie	
koniec.	Jeśli	ktoś	nie	zdążył	złożyć	wniosku	w	pierw-
szym	naborze,	wciąż	będzie	miał	okazję	to	zrobić.	
Wkrótce	zostanie	ogłoszony	kolejny.	Zachęcamy	
do	śledzenia	naszej	strony	internetowej.	Szczegóły	
dostępne	będą	w	zakładce	Samorząd/Inicjatywa	
lokalna.

LISTA ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Lp. Grupa inicjatywna reprezentowana przez osobę/
osoby/podmiot (miejscowość) Nazwa wniosku Udział finansowy gminy  

w realizacji  zadania (w zł) 

1. Witold Biernacki, Renata Ziemska-Skrojna  
(Konstancin-Jeziorna) 

Spotkania kulinarne seniorów  
z Konstancina-Jeziorny. 2 000

2. Kazimiera Nogal 
(Kawęczynek)

Malujemy pisanki  
i gotujemy świąteczne potrawy. 1 700

3. Kazimiera Nogal 
(Kawęczynek)

Seniorzy popularyzują lokalną tradycję  
i zwyczaje. 2 000

4. Alicja Lichocka 
(Cieciszew) 

Kulinarne warsztaty wielkanocne  
w Cieciszewie. 1 000

5. Celina Łuszczyńska 
(Czernidła)

Aktywny senior – gotuje, czyta,  
dba o swoją kondycję. 2 500

6. Ludwik Glejzer, Janusz Krymski 
(Konstancin-Jeziorna) Wędkarze dzieciom. 2 500

7. Alfreda Konopka, Marek Szewczyk 
(Konstancin-Jeziorna) Seniorzy razem gotują. 2 000

8. Irena Cejba 
(Konstancin-Jeziorna)

Warsztaty dla młodzieży  
- co to jest samorząd. 2 000 

9. Sławomir Kamecki  
(Konstancin-Jeziorna)

Z pokolenia na pokolenie  
– tradycje brydża w Konstancinie. 500 

10. Sławomir Kamecki 
(Konstancin-Jeziorna) 

Aktywni seniorzy w 100-letnią rocznicę 
przywrócenia Niepodległości. 500 

11. Celina Łuszczyńska, Stefan Wiewióra 
(Czernidła) 

Ochrona przyrody – nasadzanie  
i upiększanie placu sportowo-rekreacyjnego 
przy Domu Ludowym w Czernidłach. 

4 000 

12. Danuta Błeszyńska 
(Konstancin-Jeziorna) 

Idee niepodległościowe w polskiej literaturze 
– czytają seniorzy, młodzi, dzieci. 1 000 

13. Magdalena Górecka 
(Piaski) 

Remont i modernizacja placu zabaw dla dzieci 
i młodzieży.* 8 500 

 
*) Realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja placu zabaw dla dzieci i młodzieży” w m. Piaski w zakresie zakupu 
i montażu nowego urządzenia zabawowego będzie możliwa do realizacji po analizie możliwości jego montażu we 
wskazanym miejscu oraz opracowaniu wymaganych dokumentów projektowych.
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Umowy z klubami sportowymi 
podpisane
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 
podpisał 14 umów na realizację projektów 
wspierających rozwój sportu w gminie. 
Samorząd przeznaczy na te cel blisko  
400 tys. zł.

Samorząd	Konstancina-Jeziorny	dofinansuje	w	tym	
roku	14	projektów	na	łączną	kwotę	395	tys.	zł.	Do-
tacje	zostaną	przeznaczone	m.in.	na	działalność	
szkoleniową	oraz	udział	zawodników	w	turniejach,	
zawodach,	rozgrywkach	ligowych	czy	obozach.	Pro-
jekty	do	realizacji	zostały	wybrane	w	otwartym	
konkursie	ofert.	Największa	dotacja,	w	wysokości	
95	tys.	zł,	trafiła	do	Międzyszkolnego	Uczniowskiego	
Klubu	Sportowego	Kosa	Konstancin.	Niewiele	mniej,	
bo	90	tys.	zł	otrzymał	Klub	Sportowy	Konstancin,	
a	KS	Stowarzyszenie	Piłki	Siatkowej	Konstancin-
-Jeziorna	przyznano	łączną	dotację	w	wysokości	 

WYKAZ PODPISANYCH UMÓW

Lp. Nazwa klubu  
sportowego Nazwa projektu

Ogólny koszt 
projektu  

(w zł)

Przyznana 
kwota dotacji 

(w zł)

1. IKS Konstancin
Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach w roku 2018. 22 600 18 000
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie oraz w zawodach  
pływackich rangi mistrzostw Polski  w roku 2018. 50 640 40 000

2. UKS Cirkus Szkolenie sportowe i uczestnictwo  w zawodach w korfballu. 13 880 12 000
Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z gm. Konstan-
cin-Jeziorna oraz organizacja XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Korfballu. 30 910 17 000

3. UKS Zryw Udział zawodników UKS Zryw we współzawodnictwie sportowym na łyżwach  
i wrotkach w roku 2018. 33 300 29 000

4.

KS Stowarzyszenie 
Piłki Siatkowej  
Konstancin-Jeziorna

Obóz szkoleniowo-treningowy zawodników KS SPS Konstancin-Jeziorna 
w piłce siatkowej. 20 500 15 000

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

16 300 13 000

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

17 600 14 000

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w dyscyplinie piłka 
siatkowa. 21 400 17 000

5. KS Konstancin Klub Sportowy Konstancin – działalność szkoleniowa, uczestnictwo w zawo-
dach, organizacja obozów w dyscyplinie piłka nożna. 114 700 90 000

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

121 700 95 000

7. UKKK IPPON 
Konstancin-Jeziorna

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushin. 18 760 15 000
Udział w zawodach sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w kraju  
i zagranicą w dyscyplinie karate kyokushin. 11 120 10 000

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate 
kyokushin. 11 120 10 000

59	tys.	zł.	Ponadto	samorząd	wsparł	także	takie	
dyscypliny	 jak	 m.in.:	 koszykówka	 na	 wózkach,	
pływanie,	karate	kyokushin	czy	jazda	szybka	na	
wrotkach.	Umowy	z	klubami	sportowymi	zostały	
już	podpisane,	a	pieniądze	przelane	na	ich	konta.

Klub IPPON podczas pokazu na Dożynkach Gminnych 2017 
fot. Cezary Puchniarz 
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Kluby zapraszają
Ruszyła realizacja kolejnych projektów finansowanych  
z Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna 2018. 
Mieszkańców zapraszamy na bezpłatne zajęcia w ramach Klubu 
Kulturalnego Drabina oraz Klubu Wszyscy Razem Mirków.

Klub	Kulturalny	Drabina	mieści	się	w	świetlicy	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	Skolimów.	W	budynku	przy	ul.	Pułaskiego	72	działa	już	od	
kilku	lat,	a	od	dwóch	finansowany	jest	z	Budżetu	Obywatelskiego	
Gminy	Konstancin-Jeziorna.	Warto	tutaj	zajrzeć,	bo	na	mieszkańców	
czekają	liczne	kursy	i	warsztaty:	
n		poniedziałki	w	godz.	17.30	-	19.30	-	Modnie,	tanio	i	wygodnie,	czyli	
szycie,	stylizacja	i	wizaż,

n		wtorki	w	godz.	18.30	-	19.30	-	Pilates	i	relaksacja,
n		środy	w	godz.	18.20	-	19.30	-	Porady	dietetyczne	i	warsztaty	
kulinarne,

n		czwartki	-	Kurs	języka	angielskiego:
	 15.40	-	16.40	Angielski	dla	początkujących	-	grupa	0,
	 16.50	-	17.50	Angielski	dla	początkujących	-	grupa	1,
	 18.00	-	19.00	Angielski	dla	średnio	zaawansowanych	-	konwersacje
n		piątki	w	godz.	18.00	-	19.30	-	Zajęcia	integracyjne,	spotkania,
n		niedziele	w	godz.	18.00	-	19.30	-	Kurs	tańca	towarzyskiego.

Nie	mniej	ciekawie	prezentuje	się	oferta	bliźniaczego	klubu,	który	
powstał	w	świetlicy	gminnej	przy	ul.	Anny	Walentynowicz	24.	Klub	
Wszyscy	Razem	Mirków,	bo	o	nim	mowa	zaprasza	trzy	razy	w	tygodniu.	
Z	taką	ofertą	na	pewno	nie	będzie	nudno.	I	tak:
n			w	środy	w	godz.	18.00	-	20.00	prowadzone	są	warsztaty	szycia,
n		w	co	drugi	czwartek	miesiąca	(15.03,	5.04,	19.04,	17.05,	24.05,	14.06,	
28.06)	w	godz.	18.00	-	19.30	porad	udziela	dietetyk,	odbywają	się	
również	warsztaty	kulinarne,	

n		w	piątki	w	godz.	17.00	-	19.00	zapraszamy	na	warsztaty	florystyczne	
oraz	w	godz.	19.00	-	20.30	na	pilates.

Zajęcia	są	otwarte	i	bezpłatne	dla	wszystkich	mieszkańców	gminy.	
Konstanciński	Dom	Kultury,	który	jest	koordynatorem	klubów	za-
pewnia	instruktorów	i	niektóre	materiały	potrzebne	na	warsztaty	lub	
kursy,	pozostałe	należy	przynieść	ze	sobą.	Więcej	informacji	można	
uzyskać	telefonicznie	lub	mailowo:	
n		Klub	Wszyscy	Razem	Mirków	-	nr	tel.	578	551	309,	 
e-mail:	kwrmirkow@gmail.com	

n		Klub	Kulturalny	Drabina	-	nr	tel.	730	949	188,	 
e-mail:	drabinaskolimow@gmail.com

Urząd Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna  
w kwietniu uruchomi System 
Powiadamiania SMS. Będzie 
to nowy, bezpłatny kanał 
przekazu informacji dla 
mieszkańców.

System  
powiadamiania 
SMS
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–	 W	 trosce	
o	 bezpieczeń-
stwo	 miesz-
kańców	i	szybki	
przekaz	 infor-

macji,	 zdecydowaliśmy	 się	 na	
wdrożenie	tego	systemu	na	te-
renie	naszej	 gminy	–	wyjaśnia	
Kazimierz	 Jańczuk,	 burmistrz	
gminy	 Konstancin-Jeziorna.	 
–	Mogą	z	niego	korzystać	wszy-
scy,	którzy	się	zarejestrują.
Będzie	 to	można	 zrobić	 bez-

płatnie	 już	 od	 kwietnia	 na	
stronie	 internetowej	 urzędu:	 
www.konstancinjeziorna.pl.	
Znajdziemy	 tam	 specjalny	 for-
mularz,	w	którym	musimy	podać	
numer	swojego	telefonu	komór-
kowego,	 wybrać	 interesującą	
nas	 kategorię	 informacji	 oraz	
zaakceptować	 regulamin.	 Sys-
tem	powiadamiania	SMS	będzie	
prowadzony,	 aby	 informować	
o	zagrożeniach	i	sytuacjach	kry-
zysowych,	które	mogą	wystąpić	
na	 terenie	 gminy	 Konstancin-
-Jeziorna,	ale	nie	tylko.	To	także	
doskonały	kanał	przekazu	infor-
macji	urzędowych	oraz	promocji	
ważnych	 wydarzeń	 lokalnych,	
imprez	 kulturalnych	 i	 sporto-
wych.	Ale	bez	obaw!	Użytkow-
nicy	 systemu	 nie	 muszą	 się	
martwić,	 że	 zostaną	 zasypani	
ogromną	 ilością	 wiadomości.	
Urząd	będzie	przekazywał	wy-
łącznie	najważniejsze	komuni-
katy	z	kategorii	określonych	przy	
rejestracji,	a	ich	częstotliwość	nie	
będzie	 uciążliwa	 dla	 odbiorcy.	
Systemem	 będzie	 zarządzało		
Biuro	 Komunikacji	 Społecznej	
UMiG	Konstancin-Jeziorna.

Nauka szycia w miłym towarzystwie, fot. archiwum Budżetu Obywatelskiego
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Dotacje na zadania publiczne 
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na 
wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, upowszechniania tradycji 
narodowej, integracji społecznej oraz kultury i sztuki. 
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Ogłoszony	w	styczniu	otwarty	
konkurs	 ofert	 dotyczył	 re-
alizacji	 31	 zadań	 publicznych	
z	zakresu:	kultury	fizycznej;	tu-
rystyki;	kultury,	sztuki,	ochrony	
dóbr	kultury	i	dziedzictwa	na-
rodowego;	 podtrzymywania	
i	upowszechniania	tradycji	na-
rodowej,	pielęgnowania	polsko-
ści	oraz	rozwoju	świadomości	
narodowej,	obywatelskiej	i	kul-
turowej;	ratownictwa	i	ochrony	
ludności;	 integracji	społecznej	
oraz	 ochrony	 środowiska.	Do	
konstancińskiego	 magistratu	
w	wyznaczonym	terminie	wpły-
nęły	44	oferty,	które	następnie	

oceniła	 komisja	 konkursowa	
powołana	 przez	 burmistrza	
gminy.	Ocenę	 formalno-mery-
toryczną	przeszło	21	projektów,	
które	teraz	gmina	wesprze	dota-
cjami	o	łącznej	kwocie	86	700	zł.	
Organizacje	otrzymają	wsparcie	
na	 organizację	m.in.	 mikołaj-
kowych	zawodów	pływackich	
(IKS	 Konstancin),	 dwóch	 tur-
niejów	 piłkarskich	 dla	 dzieci	
i	 młodzieży	 (KS	 Konstancin),	
zajęć	podnoszących	sprawność	
fizyczną	 seniorów	 (Fundacja	
Świat	 Seniora),	 krajoznaw-
czych	 spływów	 kajakowych	
rzeką	Jeziorką	(Piaseczyńskie	

Wodne	Ochotnicze	Pogotowie	
Ratunkowe)	czy	warsztatów	hi-
storycznych	popularyzujących	
wiedzę	 o	 Józefie	 Piłsudskim	
i	Witoldzie	Pileckim	(Towarzy-
stwo	Muzyczne	im.	Kazimierza	
Wiłkomirskiego).	Szczegółowe	
informacje	 na	 temat	 termi-
nów	realizacji	poszczególnych	
projektów	będzie	można	zna-
leźć	 na	 stronie	 internetowej:	 
www.konstancinjeziorna.pl	
w	zakładce	Współpraca	z	orga-
nizacjami	społecznymi.				

Nazwa zadania Charakterystyka zadania Nazwa podmiotu Kwota 
dotacji (w zł)

KULTURA FIZYCZNA

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży 
szkolnej z gm. Konstancin-Jeziorna,  
z wyłączeniem drużyn klubowych,  
w różnych dyscyplinach sportowych 
organizowane na terenie gm. Konstancin-
-Jeziorna.

Organizacja „Mikołajkowych Zawodów Pływackich”. IKS Konstancin, 
Konstancin-Jeziorna 4 900

Przeprowadzenie dwóch turniejów piłkarskich dla 
uczniów ze szkół z terenu gminy – roczniki 2007-2008  
i 2009-2010.

KS Konstancin, 
Konstancin-Jeziorna 3 800

Podnoszenie sprawności fizycznej 
mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna, 
szczególnie osób starszych, poprzez orga-
nizację na terenie gm. Konstancin-Jezior-
na zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Organizacja zajęć podnoszących sprawność fizyczną 
seniorów.

Fundacja Świat Seniora, 
Konstancin-Jeziorna 5 000

Organizacja zajęć dla seniorów w piłce siatkowej  
halowej i piłce siatkowej plażowej. 

KS Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej,
Konstancin-Jeziorna

6 500

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyj-
nych dla dzieci i młodzieży w gminnych 
obiektach sportowo-rekreacyjnych  
w okresie lipiec-sierpień.

Organizacja podczas wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży 
zajęć ogólnorozwojowych na obiektach sportowych przy 
ul. Bielawskiej i ul. Wilanowskiej. 

KS Konstancin, 
Konstancin-Jeziorna 6 900

Organizacja w Parku Zdrojowym, podczas wakacji,  
zajęć dla dzieci i młodzieży w siatkówce plażowej.

KS Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej,
Konstancin-Jeziorna

3 550

Organizacja dla dzieci zajęć – rolki i wrotki dla  
początkujących i zaawansowanych.

UKS Zryw,
Słomczyn 4 100

Organizacja na terenie gm.  
Konstancin-Jeziorna plenerowych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla społeczności 
lokalnej.

Organizacja podczas Dni Konstancina dwudniowych 
zawodów w piłce siatkowej plażowej.

KS Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej,
Konstancin-Jeziorna

5 000

Organizacja zajęć z kuglarstwa i żonglowania w Parku 
Zdrojowym. 

Chorągiew Stołeczna 
ZHP, Hufiec Piaseczno 1 000

WYNIKI KONKURSU OFERT
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TURYSTYKA

Organizacja krajowych wycieczek krajo-
znawczych /nie dłuższych niż dwa dni/ dla 
mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna.

Organizacja pięciu krajoznawczych spływów kaja-
kowych rzeką Jeziorką.

Piaseczyńskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Piaseczno

5 850

Organizacja dla mieszkańców gminy dwudniowej 
wycieczki w Góry Świętokrzyskie.

Parafia Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, 
Konstancin-Jeziorna

2 600

Organizacja dla mieszkańców gminy dwudniowej 
wycieczki do Torunia.

KS Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej,
Konstancin-Jeziorna

3 150

Organizacja dla mieszkańców gminy dwudniowej 
wycieczki do Ostródy. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Kępy Okrzewskiej,
Kępa Okrzewska

3 150

Organizacja dla mieszkańców gminy dwudniowej 
wycieczki do Zamościa. 3 500

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Organizacja na terenie gm. Konstancin-
-Jeziorna przedsięwzięć artystyczno-edu-
kacyjno-kulturalnych w formie: warszta-
tów, wystaw plenerowych, widowisk, itp.

Organizacja dwudniowego przedsięwzięcia arty-
stycznego pn. „Festiwal Sztuki Opowiadania Tężnia 
Marzeń 2018” w Parku Zdrojowym. Towarzystwo Muzyczne im. 

Kazimierza Wiłkomirskiego,
Stare Babice

5 000

Organizacja przedsięwzięć związanych 
z popularyzacją czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży z terenu gm. Konstancin-Je-
ziorna.

Organizacja warsztatów edukacyjno-artystycz-
nych dla dzieci i młodzieży pn. „Festiwal czytania 
w gminie Konstancin-Jeziorna”. 4 000

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości  
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Organizacja na terenie gm. Konstancin-
-Jeziorna spotkań i warsztatów tematycz-
nych popularyzujących wiedzę historyczną 
i tradycje patriotyczne.

Przeprowadzenie warsztatów popularyzujących 
wiedzę historyczną pn. „Marszałek Piłsudski  
i Witold Pilecki”.  

Towarzystwo Muzyczne im. 
Kazimierza Wiłkomirskiego,
Stare Babice

4 300

INTEGRACJA SPOŁECZNA

Organizacja spotkań edukacyjnych, przed-
sięwzięć integrujących i aktywizujących 
mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych,  
z programem edukacyjno-artystycznym dla dzieci, 
w: Bielawie, Opaczy, Gassach i Słomczynie. 

Fundacja Terapeuci dla 
Rodziny, Krupia Wółka 4 000

Organizacja warsztatów edukacyjno-terapeutycz-
nych oraz spotkań integracyjno-edukacyjno-kultu-
ralnych dla mieszkańców gminy.

Konstancińskie Stowa-
rzyszenie Rodzin Absty-
nenckich Constans 2010, 
Konstancin-Jeziorna

4 500

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Organizacja w gminnych szkołach zajęć  
z uczniami     w zakresie wiedzy  
i praktycznych umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przeprowadzenie prelekcji i ćwiczeń praktycznych 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej we wszystkich szkołach na terenie gminy. Piaseczyńskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Piaseczno

3 000

Prelekcje z pokazami na temat bezpiecz-
nego przebywania nad wodą organizowane 
dla mieszkańców gm. Konstancin- 
-Jeziorna.

Przeprowadzenie prelekcji o ratownictwie wodnym 
i bezpieczeństwie nad wodą podczas pięciu gmin-
nych imprez plenerowych. 

2 900
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Poznaj zasady Budżetu 
Obywatelskiego 2019

Budżet	Obywatelski	to	szczególna	
forma	decydowania	o	części	wy-
datków	publicznych.	Zasada	jego	
funkcjonowania	jest	prosta	–	wła-
dze	lokalne	oddają	do	dyspozycji	
mieszkańców	 część	 gminnego	
budżetu.	Dzięki	 temu	mogą	oni	
samodzielnie	zgłaszać,	a	potem	
decydować	w	głosowaniu,	na	co	
zostaną	przeznaczone	publiczne	
pieniądze.	Projekty	złożone	w	ra-
mach	BO	mogą	dotyczyć	wielu	sfer:	
zdrowia,	sportu,	rekreacji,	eduka-
cji,	kultury,	komunikacji,	ochrony	
środowiska,	pomocy	społecznej,	
przestrzeni	 publicznej,	 zieleni	
gminnej	i	wielu	innych.	Mogą	być	
to	zarówno	projekty	o	charakte-
rze	inwestycyjnym,	czyli	np.	bu-
dowa	placu	zabaw,	postawienie	
latarni	oraz	o	charakterze	pozain-
westycyjnym,	czyli	np.	organiza-
cja	zajęć	sportowo-rekreacyjnych,	
warsztatów	dla	dzieci	i	dorosłych.	

Zasady
W	tej	edycji	samorząd	na	reali-
zację	 pomysłów	 mieszkańców	
zaplanował	800	tys.	zł,	z	czego:	
500	tys.	zł	na	projekty	inwesty-
cje	i	300	tys.	zł	na	projekty	tzw.	
„pozostałe”	z	zakresu	m.in.:	kul-
tury,	sportu	i	rekreacji.	Podobnie	
jak	w	poprzednich	latach,	także	
i	teraz	są	ograniczenia	-	maksy-
malna	wartość	 jednostkowego	
zadania	nie	może	przekroczyć	
100	tys.	zł	-	dla	inwestycji	i	50	tys.	
zł	-	dla	projektów	„pozostałych”.	
W	ramach	Budżetu	Obywatel-

skiego	mogą	być	zgłaszane	pro-
jekty,	które:
n		są	 możliwe	 do	 zrealizowa-
nia	w	 trakcie	 jednego	 roku	
budżetowego;

n		nie	naruszają	obowiązujących	
przepisów	prawa;	

n		mieszczą	się	w	katalogu	zadań	
własnych	gminy;	

n		mieszczą	się	w	ramach	ogól-
nodostępności,	 to	 znaczy	
są	 bezpłatnie	 dostępne	 dla	
wszystkich	 mieszkańców	
gminy;

n		są	 zgodne	 z	 obowiązującym	
lub	opracowywanym	miejsco-
wym	planem	zagospodarowa-
nia	przestrzennego;

n		są	 zlokalizowane	 na	 nieru-
chomościach:	będących	wła-
snością	 gminy,	 użyczonych	
gminie	 lub	innych	nierucho-
mościach,	na	których	gmina	
na	 mocy	 zgody	 właściciela	
(potwierdzonej	notarialnie	-	
w	przypadku	inwestycji)	może	
realizować	 wnioskowane	
zadanie.			

W	ramach	BO	nie	mogą	być	zgła-
szane	projekty,	które:
n		zakładają	wykonanie	wyłącz-

nie	dokumentacji	projektowej;
n		zakładają	wykonanie	jednego	
z	elementów	(etapów)	reali-
zacji	zadania,	które	w	latach	
kolejnych	 będzie	 wymagało	
wykonania	dalszych	jego	ele-
mentów	(etapów);

n		są	 sprzeczne	 z	 przyjętymi	
strategiami	i	planami	rozwoju	
gminy;

n		kolidują	 z	 zadaniami	 rozpo-
czętymi	lub	planowanymi	do	
realizacji	przez	gminę	i	jej	jed-
nostki	podległe;

n		znajdują	 się	 w	 kalendarzu	
cyklicznych	imprez	organizo-
wanych	przez	gminę	i	jej	jed-
nostki	podległe.

Nabór wniosków 
Nabór	projektów	rozpocznie	się	
3	kwietnia	i	potrwa	miesiąc	(do	
30	kwietnia).	Zgodnie	z	regula-
minem,	 możliwość	 zgłaszania	
swoich	pomysłów	mają	wszyscy	
mieszkańcy	gminy,	którzy		mają	
ukończone	13	lat	(w	przypadku,	
gdy	 projektodawcą	 jest	 osoba	
niepełnoletnia	 do	 formularza	
zgłoszeniowego	 należy	 dołą-
czyć	zgodę	rodzica	lub	opiekuna	
prawnego).	 Aby	 złożyć	 projekt	
należy	 zarejestrować	 się	 i	wy-
pełnić	 formularz	 dostępny	 na	
stronie	internetowej:	konstancin.
budzet-obywatelski.org.	Można	
też	wypełnić	wniosek	papierowy	
i	złożyć	go	w	kancelarii	Urzędu	
Miasta	 i	 Gminy	 Konstancin-Je-
ziorna	(ul.	Warszawska	32,	pok.	
nr	4),	przesłać	pocztą	na	adres	
urzędu	(ul.	Warszawska	32,	05-
520	 Konstancin-Jeziorna)	 lub	
mailem	 na	 adres:	 kancelaria@
konstancinjeziorna.pl.	Papierowe	
wnioski	dostępne	są	w	głównym	
budynku	 UMiG	 oraz	 w	 Biurze	
Komunikacji	Społecznej	(ul.	War-
szawska	23).	

Od 3 do 30 kwietnia można zgłaszać projekty do nowej edycji Budżetu Obywatelskiego. Pomysły 
mieszkańców gminy, na które we wrześniu zagłosuje najwięcej osób, zostaną wpisane do budżetu 
gminy na 2019 rok.
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Komisja zweryfikuje
Wszystkie	 złożone	 projekty	
zostaną	 poddane	 weryfikacji	
formalno-merytorycznej,	 któ-
rej	 dokona	 komisja	 opiniująca	
wnioski	 i	 przeprowadzająca	
procedurę	kształtowania	BO,	po-
wołana	przez	burmistrza	gminy	
Konstancin-Jeziorna.	W	jej	skład	
weszli	pracownicy	urzędu	i	insty-
tucji	gminnych	oraz	przedstawi-
ciele	mieszkańców:	
n		Ryszard	Machałek	-	I	z-ca	bur-

mistrza	(przewodniczący),
n		Patryk	 Siepsiak	 -	 kierownik	

Biura	Komunikacji	Społecznej	
(zastępca	przewodniczącego),

n		Elżbieta	 Bartoszewska	 -	 za-
stępca	Kierownika	Wydziału	
Planowania	Przestrzennego

n		Edyta	Markiewicz-Brzozow-
ska	 -	 dyrektor	 Konstanciń-
skiego	Domu	Kultury,

n		Andrzej	 Trębicki	 -	 kierow-
nik	 Wydziału	 Inwestycji	
i	Remontów,

n		Zbigniew	Durajczyk	-	miesz-
kaniec	Cieciszewa,

n		Ewa	Kacprowicz	-	mieszkanka	
Konstancina-Jeziorny,

n		Maria	Kalicińska	-	mieszkanka	
Konstancina-Jeziorny,

n		Anna	Kordas-Szwacińska	
					-	mieszkanka	Konstancina-
					-Jeziorny.
W	 przypadku,	 gdy	 projekt	 nie	
będzie	zawierał	istotnych	i	kom-
pletnych	informacji	niezbędnych	
do	 weryfikacji	 merytorycznej,	
jego	 autor	 będzie	 miał	 5	 dni	
na	 wprowadzenie	 poprawek.	 
Weryfikacja	potrwa	do	28	maja.	
Na	 projekty,	 które	 przejdą	 go	
pozytywnie,	 będzie	 można	
głosować	 od	 1	 do	 16	września.	
Mieszkańcy	 do	 wyboru	 mają	
jeden	 z	 poniższych	 sposobów	
głosowania:	
n		przez	 Internet	 -	 wystarczy	
wejść	 na	 stronę	 konstan-
cin.budzet-obywatelski.org	
i	 postępować	 zgodnie	 z	wy-
świetlającymi	się	na	ekranie	
wskazówkami;

n		osobiście,	wypełniając	kartę	
do	 głosowania	 w	 jednym	

z	punktów	stacjonarnych	(ich	
wykaz	zostanie	opublikowany	
w	sierpniu),

n		korespondencyjnie	-	wysyła-
jąc	wypełnioną	 i	 podpisaną	
kartę	 do	 głosowania	na	 ad-
res	 Urzędu	 Miasta	 i	 Gminy	
Konstancin-Jeziorna.

Listę	 zwycięskich	 projektów	
poznamy	 do	 28	września,	 a	 do	
realizacji	na	2019	rok	zakwalifi-
kowane	zostaną	te	zadania,	które	
uzyskają	w	kolejności	największą	
ilość	głosów.
Masz	wątpliwości?	Przyjdź	na	

jedno	ze	spotkań	konsultacyjnych,	
na	których	urzędnicy	i	członko-
wie	komisji	opiniującej	wnioski	
i	 przeprowadzającej	 procedurę	
kształtowania	BO	odpowiedzą	na	
Twoje	pytania	i	pomogą	przygo-
tować	propozycję	projektu	–	ter-
miny	spotkań	znajdziesz	w	ramce	
poniżej.	Możesz	nas	też	odwiedzić	
–	Biuro	Komunikacji	Społecznej	
(nr	tel.	22	201	19	73)	lub	napisać	
na	adres	komunikacjaspoleczna@
konstancinjeziorna.pl.

Oto kilka wskazówek, które warto mieć na uwadze przy przygotowywaniu projektu:
n		wypełnij	dokładnie	wszystkie	pola	formularza	zgłoszeniowego;
n		opisz	krótko	i	zwięźle	swój	pomysł;
n		przygotuj	kosztorys	-	pomocny	w	tym	może	być	przykładowy	cennik,	który	dostępny	jest	na	stronie	

internetowej:	konstancin.budzet-obywatelski.org.	Warto	też	skonsultować	swój	pomysł	z	firmami	
np.	branży	budowlanej	i	poprosić	o	wycenę	zgłaszanego	projektu	(m.in.	materiały	plus	roboczo-
godziny	itp.).	Możesz	również	porozmawiać	o	kosztach	z	pracownikami	odpowiednich	komórek	
Urzędu	Miasta	i	Gminy	Konstancin-Jeziorna,	kontakt	do	nich	znajdziesz	na	stronie	internetowej;

n		do	każdego	formularza	(także	tego	składanego	przez	Internet)	należy	dołączyć	listę	co	najmniej	
15	osób	w	wieku	16	lat	popierających	nasz	projekt	(Uwaga!	Do	tej	grupy	nie	wlicza	się	projekto-
dawcy.	Przed	złożeniem	projektu	warto	też	sprawdzić	prawdziwość	danych	osobowych,	w	tym	
m.in.	adresu	i	nr	PESEL);

n		pamiętaj	o	dołączeniu	do	formularza	niezbędnych	załączników,	w	tym	m.in.:	zgody	właściciela	
nieruchomości,	niebędącej	we	władaniu	gminy	Konstancin-Jeziorna,	na	wykorzystanie	tej	nieru-
chomości	na	cele	realizacji	projektu	oraz	–	uwaga	nowość	-	zgody	jednostki	organizacyjnej	gminy	
na	realizację	projektu,	jeśli	będzie	on	realizowany	na	jej	terenie.	

Warto pamiętać

Masz pytania? Przyjdź na spotkanie konsultacyjne

Projekty inwestycyjne:
n	9 kwietnia,	godz.	17.00	-	19.00	
n	18 kwietnia,	godz.	16.00	-	18.00
	(sala	posiedzeń	Urzędu	Miasta	 
i	 Gminy	 Konstancin-Jeziorna,	 
ul.	Świetlicowa	1)

Projekty pozostałe:
Sport	i	rekreacja:
n	10 kwietnia,	godz.	14.00	-	16.00
n	17 kwietnia,	godz.	16.00	-	18.00
(	Gminny	Ośrodek	Sportu	i	Rekre-
acji,	ul.	Żeromskiego	15)

Kultura:
	n		23 i 24 kwietnia,  

godz.	16.00	-	18.00
	(Konstanciński	Dom	Kultury,	 
ul.	Mostowa	15)
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Pokazali na co ich stać

Ścieżka zdrowia zmieni się nie do poznania

6 marca na PGE Narodowym odbyły się ogólnopolskie finały zawodów łyżwiarskich Mistrzowie 
Białego Orlika. Nasza reprezentacja walczyła dzielnie i zajęła 14. miejsce.

Już niebawem Ścieżka Zdrowia im. Tomasza Hopfera przejdzie metamorfozę. W planach jest 
odnowienie istniejących drewnianych wiat oraz montaż nowych urządzeń do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. 

W	ogólnopolskim	finale	wystartowały	23	drużyny	
z	całej	Polski.	Gminę	Konstancin-Jeziorna	na	PGE	
Narodowym	w	Warszawie	reprezentował	zespół,	
który	został	wyłoniony	w	gminnych	eliminacjach	
przeprowadzonych	na	konstancińskim	lodowisku	
pod	koniec	 lutego.	W	jego	skład	weszli	uczniowie	
trzech	podstawówek:	Wiktoria	Jaworska	(SP	nr	1),	
Joshua	Weber	(SP	nr	1),	Antoni	Zakrzewski	(SP	nr	1),	
Bartosz	Rudowski	(SP	nr	2)	oraz	rezerwowi:	Konrad	
Gałka	(SP	nr	1),	 Julian	Kucicki	(SP	nr	2)	 i	Martyna	
Liszewska	(SP	nr	6).
Rywalizacja	była	bardzo	zacięta.	Zawodnicy	mu-

sieli	wykazać	się	doskonałą	umiejętnością	jazdy	na	
łyżwach,	co	było	weryfikowane	na	sprawnościowym	
torze	 przeszkód.	Wygrywali	 ci,	 którzy	 pokonali	
go	najszybciej,	popełniając	przy	tym	jak	najmniej	
błędów.
Nasza	 reprezentacja,	 pod	 opieką	 nauczycielek	

Katarzyny	Żegnałek	i	 Jolanty	Mikulskiej,	walczyła	
dzielnie.	 Niestety,	 byli	 lepsi.	 Zawody	 wygrała	

Konstancińska	Ścieżka	Zdrowia	położona	jest	na	
terenie	Chojnowskiego	Parku	Krajobrazowego,	na	
skraju	lasu	oborskiego	przylegającego	do	naszego	
miasta.	To	bardzo	atrakcyjne	miejsce	wypoczynku	
i	relaksu,	idealne	dla	całych	rodzin.	Ścieżka	liczy	
ok.	1860	metrów.	Wzdłuż	trasy	zlokalizowanych	
jest	siedem	stacji	z	ponad	30	urządzeniami	prze-
znaczonymi	do	ćwiczeń	„pod	chmurką”.	Niestety,	
istniejący	sprzęt	 lata	swojej	świetności	ma	 już	

drużyna	z	Mińska	Mazowieckiego.	Konstancinia-
nie	zajęli	ostatecznie	14.	miejsce.	Jednak	z	tego	spo-
tkania	nikt	nie	wrócił	z	pustymi	rękami	–	każdy	
uczestnik	otrzymał	pamiątkowy	medal	oraz	kubek,	
a	zespoły	zostały	uhonorowane	pucharami	wrę-
czanymi	przez	najsłynniejszego	polskiego	hokeistę,	
Mariusza	Czerkawskiego.

dawno	 za	 sobą.	 Teraz	 to	 się	 zmieni	 –	 siłownie	
przejdą	gruntowną	modernizację,	a	przeprowadzi	
ją	Gminny	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	w	Konstan-
cinie-Jeziornie.	Co	się	zmieni?	Zakres	prac	obej-
muje	odnowienie	istniejących	drewnianych	wiat,	
drabinek	i	koszy	na	śmieci.	Z	poszczególnych	stacji	
znikną	stare,	wysłużone	urządzenia,	a	w	ich	miej-
scu	pojawią	się	nowoczesne	sprzęty.	Do	dyspozycji	
miłośników	aktywnego	wypoczynku	będą	nowe	
m.in.:	drążki	gimnastyczne,	równoważnie	oraz	
ścianki	sprawnościowe	 i	wspinaczkowe.	Także	
osoby	niepełnosprawne,	poruszające	się	na	wóz-
kach	inwalidzkich,	znajdą	coś	dla	siebie.	To	jeszcze	
nie	wszystko.	Swoje	porządki	planuje	także	Nad-
leśnictwo	Chojnów,	z	którym	gmina	Konstancin-
-Jeziorna	od	lat	aktywnie	współpracuje.	Leśnicy	
uporządkują	drzewostan	biegnący	wzdłuż	ścieżki,	
a	także	odnowią	tablice	edukacyjne.	Szacowany	
koszt	inwestycji,	po	stronie	GOSiR,	to	blisko	100	
tys.	zł.	Pierwsze	prace	rozpoczną	się	w	maju.	Ca-
łość	ma	być	gotowa	jeszcze	przed	wakacjami.	

/ SPORT / / SPORT /

Konstancińska drużyna na Narodowym, fot. GOSiR

Ścieżka zdrowia zmieni się nie do poznania, 
fot. GOSiR
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Wolne  
miejsca  
na zajęciach

Zanim	konstancińscy	uczniowie	
zmierzyli	się	ze	swoimi	kolegami	
z	innych	szkół,	pokazali	na	co	ich	
stać	w	gminnych	i	powiatowych		
eliminacjach.	 Organizatorem	
turnieju	tenisa	stołowego,	roze-
granego	14	 i	 15	 lutego	w	Szkole	
Podstawowej	nr	6	w	Opaczy,	był	
Gminny	Ośrodek	Sportu	i	Rekre-
acji	 w	 Konstancinie-Jeziornie.	
O	mistrzostwo	 gminy	walczyli	
reprezentanci	 czterech	 szkół:	
„jedynki”,	 „dwójki”,	 „trójki”	
i	„szóstki”.	Zawodnicy	rywalizo-
wali	w	dwóch	kategoriach	wieko-
wych	-	dziecięcej	i	młodzieżowej.	
Wśród	dziewcząt	młodszych	naj-
lepsza	 była	 drużyna	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	nr	1,	w	składzie	Maja	
i	Róża	Sławińskie	(trenerem	za-
wodniczek	jest	Katarzyna	Żegna-
łek).	Pozostałe	kategorie	należały	
do	uczniów	ze	Szkoły	Podstawo-
wej	nr	6	w	Opaczy.	I	tak:	Mateusz	
i	Konrad	Burakowscy	zwyciężyli	
w	kat.	chłopcy	młodsi,	a	Patryk	
Burakowski,	Kacper	Gącikowski	
i	Szymon	Bogdan	w	kat.	chłopcy	
starsi.	Z	kolei	w	kat.	dziewczęta	
starsze,	numerem	jeden	był	duet	
-	Natalia	Przybysiak	i	Victoria	Go-
łębiowska.	Wszystkie	zespoły	ze	
SP	nr	6	trenują	pod	okiem	Iwony	
Górskiej.	 Zwycięzcy	 gminnych	
eliminacji	 zmierzyli	 się	 19	 i	 20	
lutego	na	szczeblu	powiatowym.	
Turniej	 został	 zorganizowany	
również	 przez	 konstanciński	
GOSiR,	a	nad	jego	prawidłowym	

przebiegiem	czuwali		Katarzyna	
Żegnałek,	 koordynator	 sportu	
szkolnego	w	Konstancinie-Jezior-
nie	i	Henryk	Pawlik,	instruktor	
tenisa	stołowego	GOSiR.	Konstan-
cinianie	udział	w	zawodach	mogą	
zaliczyć	do	bardzo	udanych.	Nasi	
sportowcy	zdobyli	trzy	medale.	
Dwa	złote	krążki	powędrowały	
do	 uczennic	 z	 „jedynki”	 (kat.	
dziewczęta	młodsze)	 i	uczniów	
z	„szóstki”	(kat.	chłopcy	młodsi).	
Srebro	wywalczyły	dziewczęta	
starsze	 z	 SP	 nr	 6.	Niestety,	 ich	
koledzy	zakończyli	turniej	na	5.	
miejscu.	Najlepsi	tenisiści	swoje	
umiejętności	 zaprezentowali	
w	międzypowiatowych	zawodach	
rozegranych	w	Serocku.	Tutaj	sre-
bro	w	kat.	dziewcząt	młodszych	
zdobyły	Maja	i	Róża	Sławińskie	ze	
SP	nr	1,	a	w	kat.	chłopców	młod-
szych	–	Mateusz	i	Konrad	Bura-
kowscy	z	SP	nr	6	w	Opaczy.

Złoto i srebro dobyte
Sukces młodych tenisistów z „jedynki” i „szóstki”. Uczniowie 
zdobyli złoty i srebrny medal na zawodach międzypowiatowych 
w Serocku. 

Są jeszcze wolne miejsca  
na zajęcia „Gimnastyka ciała 
i umysłu dla seniorów” 
prowadzone w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Konstancinie-Jeziornie.
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Gimnastyka ciała i umysłu dla seniorów, 
fot. GOSiR

To był bardzo udany turniej dla naszych zawodników, 
fot.  GOSiR

Organizatorzy	 składają	
podziękowania	 za	 pomoc	
w	 organizacji	 turniejów:	 Jo-
lancie	Urbańskiej	 -	 dyrektor	
Gminnego	 Ośrodka	 Sportu	
i	Rekreacji,	Małgorzacie	Mysz-
kowskiej	 -	 dyrektor	 Szkoły	
Podstawowej	nr	6	w	Opaczy	
oraz	Katarzynie	Chiszko	-	dy-
rektor	Szkoły	Podstawowej	nr	
2	w	Konstancinie-Jeziornie.

PODZIĘKOWANIE

Seniorzy	 z	 gminy	 Konstancin-
-Jeziorna	 chętnie	 uczestniczą	
w	 zajęciach	 sportowo-rekre-
acyjnych	organizowanych	przez	
Gminny	 Ośrodek	 Sportu	 i	 Re-
kreacji	w	Konstancinie-Jezior-
nie.	Mimo	dużej	 frekwencji,	są	
jeszcze	wolne	miejsca	na	zajęcia	
„Gimnastyka	ciała	i	umysłu	dla	
seniorów”	odbywające	się	w	po-
niedziałki	i	środy	o	godz.	11.20	 
(3.	grupa),	wtorki	o	godz.	11.20	
oraz	 w	 piątki	 o	 godz.	 12.30	 
(5.	grupa).	Zapisy	na	zajęcia	pro-
wadzone	są	w	siedzibie	GOSiR:	
w	biurze	(od	pon.	do	pt.	w	godz.	
9.00-15.30)	oraz	w	recepcji	(od	
pon.	do	pt.	w	godz.	15.30-21.00).	
Zgłoszenia	 przyjmowane	 są	
także	 telefonicznie	 pod	 nr:	 22	
754	61	86	wew.	23	lub	mailowo:	
biuro@gosir-konstancin.pl.	Ser-
decznie	zapraszamy!
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ZAPRASZAMY

Kwiecień w Konstancińskim 
Domu Kultury zapowiada się 
różnorodnie i niezwykle 
interesująco. Muzykę korzeni 
zaprezentuje wirtuoz 
akordeonu Marcin Wyrostek. 
Na scenie teatralnej 
Hugonówki zobaczymy 
spektakl ze znakomitą Hanną 
Śleszyńską, w roli 
niezapomnianej Judy 
Garland. Kinomanów 
zapraszamy na maraton 
filmowy z Javierem 
Bardemem, a najmłodszych 
na Bajkową Niedzielę 
ze spektaklem Tymoteusz 
wśród ptaków.

W	 niedzielę,	 8	 kwietnia,	
w	ramach	obchodów	78.	rocznicy	
zbrodni	 katyńskiej,	 odbędzie	
się	uroczysty	koncert	pamięci	
ofiar.	 Zabrzmią	 m.in.	 utwory	
Fryderyka	Chopina,	Krzysztofa	
Pendereckiego,	 Ignacego	 Jana	
Paderewskiego	i	Witolda	Luto-
sławskiego	w	wykonaniu	duetu	
doskonałych	muzyków:	Voytka	
Proniewicza	 (skrzypce)	 oraz	
Wojciecha	Waleczka	(fortepian).	
Tragicznym	wydarzeniom	1940	
roku,	będzie	poświęcone	także	
spotkanie	Klubu	Patriotyczno-
-Historycznego,	podczas	którego	
wspominać	będziemy	mieszkań-
ców	Konstancina	i	okolic,	którzy	
zginęli	w	katyńskich	lasach.	Za-
interesowanych	 lokalną	histo-
rią	zapraszamy	14	kwietnia	na	
spotkanie	z	cyklu	Wirtualne	Mu-
zeum	Konstancina,	poświęcone	
historii	rodziny	Piętków.	

Muzyczny kalejdoskop
Kwiecień	 to	 także	 wyjątkowe	
propozycje	 muzyczne.	 W	 nie-
dzielę	15	kwietnia,	zapraszamy	
na	 koncert	 „Muzyka	 korzeni”	
wirtuoza	 akordeonu	 Marcina	
Wyrostka,	 zwycięzcy	 drugiej	
edycji	 programu	 Mam	 Talent,	
wykładowcy	 Akademii	 Mu-
zycznej	im.	Karola	Szymanow-
skiego	w	Katowicach.	Usłyszymy	
utwory	 z	 najnowszej	 płyty	

POLACC,	dla	których	inspiracją	
była	polska	muzyka	ludowa,	mu-
zyka	klasyczna	jak	i	rozrywkowa	
z	różnych	regionów	kraju.	Kon-
cert	poprzedzą	warsztaty	dla	in-
strumentalistów,	poprowadzone	
przez	Marcina	Wyrostka.	Zapisy	
na	warsztaty:	tel.	22	484	20	20	
lub	e-mail:	psiedlecka@konstan-
cinskidomkultury.pl.
Kombinacja	 uzdrawiających	

dźwięków	 tybetańskich	 gon-
gów	i	mis	dźwiękowych	z	mu-
zyką	elektroniczną,	połączenie	
najstarszych	 instrumentów	
z	nowoczesnymi	syntezatorami	
czy	looperami,	czekać	będzie	na	
uczestników	koncertu	multiin-
strumentalisty	 Macieja	 Hanu-
ska.	27	kwietnia	w	Hugonówce	
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KWIECIEŃ
3 kwietnia, godz. 19.00  
KONSTANCIŃSKI KLUB FILMOWY  
- Chiwetel Ejiofor, wstęp wolny
4,6,11,13,18,20,25,27 kwietnia, godz. 17.00 
TOWARZYSTWO BRYDŻOWE,  
wstęp wolny
7 kwietnia, godz. 17.00  
WERNISAŻ WYSTAWY prac Anny 
Buczkowskiej Magia Tkaniny,  
wstęp wolny
8 kwietnia, godz. 18.00  
KONCERT PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI 
KATYŃSKIEJ, wstęp wolny
9, 23 kwietnia, godz. 18.00  
STREFA KOBIET POZYTYWNIE  
ZAKRĘCONYCH, wstęp wolny
10, 24 kwietnia, godz. 11.00  
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
10, 24 kwietnia, godz. 18.00  
GRANIE BEZ KLIKANIA - KLUB GIER 
PLANSZOWYCH, wstęp wolny
10 kwietnia, godz. 18.00  
KLUB HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY 
– KATYŃ, wstęp wolny
12 kwietnia, godz. 19.00  
KLUB PODRÓŻNIKA – PATAGONIA, 
Wojciech Lewandowski, wstęp wolny
13 kwietnia, godz. 19.00  
BEZSENNA NOC W HUGONÓWCE  
Maraton Filmowy z Javierem  
Bardemem, wstęp wolny
14 kwietnia, godz. 15.00  
WARSZTATY RODZINNE – Gry fami-
lijne hand made, udział 5 zł/os.
14 kwietnia, godz. 17.00  
WIRTUALNE MUZEUM KONSTANCINA  
– Rodzina Piętków, wstęp wolny
15 kwietnia, godz. 19.00 
MARCIN WYROSTEK - MUZYKA KO-
RZENI, bilety w cenie 35 zł do nabycia  
w kasie KDK oraz na  
www.konstancinskidomkultury.pl
19 kwietnia, godz. 18.00  
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI  
Charles Belfoure Paryski architekt, 
wstęp wolny
21 kwietnia, godz. 19.00  
SPEKTAKL Własność znana jako Judy 
Garland, bilety w cenie 50 i 45 zł  
do nabycia w kasie KDK oraz na  
www.konstancinskidomkultury.pl
22 kwietnia, godz. 16.00  
BAJKOWA NIEDZIELA Z TEATREM 
BAJ Tymoteusz wśród ptaków,  
bilety w cenie 20 i 25 zł do nabycia  
w kasie KDK oraz na  
www.konstancinskidomkultury.pl
27 kwietnia, godz. 19.00  
MUZYKA SFER koncert Macieja  
Hanuska, bilety w cenie 25 zł  
do nabycia w kasie KDK oraz na  
www.konstancinskidomkultury.pl

Kultura na wiosnę
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zaprezentuje	Muzykę	 Sfer	 bę-
dącą	 kombinacją	 ambientu,	
glitch,	muzyki	eksperymental-
nej	i	relaksacyjnej,	dopełnioną	
efektami	świetlnymi.

Teatralna Hugonówka
W	 sobotę,	 21	 kwietnia	 Hanna	
Śleszyńska	 wcieli	 się	 w	 Judy	
Garland	w	przeboju	scenicznym	
Billy’ego	Van	Zandta	Własność 
znana jako Judy Garland.	Spek-
takl	poświęcony	jednej	z	legend	
amerykańskiego	kina,	pokazuje	
filmową	 gwiazdę	 od	 strony	
prywatnej,	 intymnej,	 jak	 i	 za-
wodowej.	 Szokująca,	 zabawna	
i	wzruszająca	historia	z	aktor-
stwem	na	najwyższym	poziomie.	
Najmłodszą	 publiczność	 te-

atralną	zapraszamy	w	niedzielę,	
22	kwietnia	na	spektakl	Teatru	
Baj	 Tymoteusz wśród ptaków.	
To	żywe,	muzyczne	widowisko	
z	 ciekawą	 oprawą	 plastyczną,	
pełne	zabawnych	sytuacji	 i	 in-
terakcji	z	widownią.	

Spotkania z gwiazdami 
wielkiego ekranu
Kinomanów	ucieszy	Maraton	Fil-
mowy	z	hiszpańskim	aktorem	Ja-
vierem	Bardemem.	Nagrodzony	
Oscarem	za	rolę	w	filmie	To nie 
jest kraj dla starych ludzi,	gdzie	
pokazał	 jedną	 z	 najmroczniej-
szych	 postaci	 w	 historii	 kina.	
W	piątek,	13	maja	będzie	można	
zobaczyć	go	aż	w	3	filmach.
Bohaterem	spotkania	Konstan-
cińskiego	Klubu	Filmowego,	na	
które	 zapraszamy	 we	 wtorek,	 
3	 kwietnia,	 będzie	 Chiwetel	
Ejiofor.	 Tego	 brytyjskiego	 ak-
tora	nigeryjskiego	pochodzenia,	
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zobaczymy	w	najlepszej,	pamięt-
nej	filmowej	roli.	Informacje	o	ty-
tule	filmu	pod	adresem	biuro@
konstancinskidomkultury.pl	lub	
telefonicznie	pod	nr	22	484	20	20.	

O sztuce, podróżach  
i grach planszowych
Magia tkaniny	to	tytuł	wystawy	
Anny	Buczkowskiej,	mieszkanki	
Konstancina-Jeziorny,	wernisaż	
której	 odbędzie	 się	 w	 sobotę,	 
7	kwietnia.	Twórczość	artystki	
jest	połączeniem	kunsztu	wy-
konawczego	z	żywą	reakcją	na	
problemy	świata.	Prace	przekra-
czają	typowe	dla	tkaniny	rozwią-
zania	 formalne	 i	materiałowe,	
artystka	dodaje	też	niekiedy	do	
swoich	kompozycji	przedmioty	
codziennego	użytku.	Wystawa	
jest	pokazem	tkanin	z	różnych	
okresów	twórczości	Anny	Bucz-
kowskiej,	uzupełnionym	przez	
zestaw	 kilku	 powstałych	 nie-
dawno	obrazów	malarskich.	
Egzotyka	 będzie	 obecna	 na	

spotkaniu	12	kwietnia	w	Klubie	
Podróżnika.	Globtroter,	pisarz	
i	 naukowiec	Wojciech	 Lewan-
dowski	 zabierze	 uczestników	
do	 Patagonii,	 krainy	 na	 sa-
mym	 końcu	 świata.	 	 Opowie-
ści	o	wyprawie	podróżnika	od	
Przylądka	 Horn	 do	 półwyspu	
Valdes,	 uzupełni	 pokaz	 autor-
skich	fotografii.
Własnoręcznie	wykonane	gry	

planszowe	będą	efektem	warsz-
tatów	rodzinnych,	na	które	za-
praszamy	14	kwietnia.	Familijne		
gry	 hand	made	 to	 wyjątkowa	
propozycja	na	 rodzinne	popo-
łudnie,	która	ucieszy	zarówno	
rodziców,	jak	i	dzieci.	

Spektakl Teatru Baj Tymoteusz wśród ptaków
22 kwietnia

n		Klub	 Szachowy	 w	 skoli-
mowskiej	filii	zaprasza	mi-
łośników	królewskiej	 gry	
w	każdy	czwartek	od	14.30	
do	17.00.

n		Fantastyczny	Klub	Dysku-
syjny	działający	w	biblio-
tece	przy	ul.	Świetlicowej	1,	
zaprasza	w	środę	28	marca	
o	godz.	18.15,	na	spotkanie	
poświęcone	systemom	ma-
gii	w	fantastyce.	

n		Dzieci	do	lat	10	zapraszamy	
do	 udziału	 w	 konkursie	
na	 wielkanocną	 pisankę	
w	 stylu	 ludowym.	 Prace	
można	składać	do	28	marca,	
a	rozstrzygnięcie	konkursu	
nastąpi	5	kwietnia.	Szcze-
góły	 w	 placówkach	 i	 na	
stronie	biblioteki.

n		Trwają	prace	nad	dokumen-
tacją	przebudowy	siedziby	
biblioteki	przy	ul.	Świetli-
cowej	1.	Budynek	przejdzie	
gruntowny	 remont,	 a	 od-
nowione	wnętrza	placówki	
zyskają	szereg	udogodnień	
zarówno	dla	czytelników,	
jak	pracowników	biblioteki.

n		Od	początku	marca	ruszyła	
nowa	 strona	 internetowa	
biblioteki.	 Kolorystyka	
i	szata	graficzna	pozostała	
bez	większych	zmian,	na-
tomiast	układ	 strony	 jest	
bardziej	przejrzysty	i	miły	
dla	oka.	Zapraszamy	do	ko-
rzystania	z	katalogów	on-
line,	zapoznania	się	z	ofertą	
e-booków	oraz	bieżącymi	
wydarzeniami	 z	 życia	 bi-
blioteki,	pod	adresem:

www.bibliotekakonstancin.pl
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Zrób zdjęcie własnego świątecznego wypieku 

i wraz z przepisem prześlij na adres e-mail: 
promocja@konstancinjeziorna.pl  

 
 Na pierwszych 20 osób, które prześlą 

zdjęcia i przepisy, czekają atrakcyjne nagrody!
Zapraszamy do udziału.

Wielkanocny
konkurs 

fotograficzny 


