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Przedszkole „Leśna Chatka”, Konstancin-Jeziorna
Fot. Cezary Puchniarz

XLVIII sesja Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna
Na pierwszej po wakacjach sesji w dniu 5 września 2018 r., radni przyjęli 41 uchwał, w których
m.in.: nadano akty założycielskie gminnym przedszkolom, ustalono maksymalną liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc ich sprzedaży, wyrażono
zgodę na realizację działań służących kompatybilności systemów wypożyczalni rowerowych
Konstancina-Jeziorny i Otwocka.

n

n

n

Sesja XLVIII
Sprawy finansów Gminy
Konstancin-Jeziorna
były przedmiotem uchwał
w sprawach:
n zmian uchwały budżetowej
na rok 2018 (Uchwała 834/
VII/48/2018);
n zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
(Uchwała 835/VII/48/2018)

Radni nadali akty
założycielskie:
n Przedszkolu nr 1 „Zielony zakątek” w Konstancinie-Jeziornie
(Uchwała 838/VII/48/2018)
n P rzedszkolu nr 2 „Tęczowe
Przedszkole” w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała 839/
VII/48/2018)
n Przedszkolu nr 3 „Kolorowe
Kredki” w Oborach (Uchwała
840/VII/48/2018)
n Przedszkolu nr 4 z oddziałami
integracyjnymi „Leśna Chatka”w Konstancinie-Jeziornie
(Uchwała 841/VII/48/2018).

Wyrażono zgodę na
ustanowienie służebności
przesyłu na rzecz PGE
Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie:
n na działce ewidencyjnej numer
29/17 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna (Uchwała 848/
VII/48/2018);
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n

n

W trakcie sesji Rady Miejskiej ppłk Mariusz Muskus w imieniu Ministra Obrony
Narodowej wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe kombatantowi
oraz żołnierzom rezerwy zamieszkałym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
oraz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. fot. C. Puchniarz UMiG

n na działce ewidencyjnej numer 78/4 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina
Konstancin-Jeziorna (Uchwała
849/VII/48/2018);
n na działce ewidencyjnej numer
50 z obrębu 03-12, położonej
w Konstancinie-Jeziornie
(Uchwała 850/VII/48/2018);
n na działce ewidencyjnej numer 355/3 z obrębu 0014 Łęg,
gmina Konstancin-Jeziorna
(Uchwała 851/VII/48/2018);
n na działce ewidencyjnej numer
10 z obrębu 0011 Kępa Oborska,
gmina Konstancin-Jeziorna
(Uchwała 852/VII/48/2018);
n na działce ewidencyjnej numer
48/7 z obrębu 0021 Słomczyn,
gmina Konstancin-Jeziorna
(Uchwała 853/VII/48/2018);
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n na działkach ewidencyjnych
numer 13/5 i 96/1 z obrębu
0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna (Uchwała 854/
VII/48/2018);
n na działkach ewidencyjnych
numer 7/27, 7/29, 4/10 z obrębu
02-02, położonych w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała 855/
VII/48/2018).
Wyrażono zgodę na
ustanowienie służebności
przesyłu na rzecz Polskiej
Spółki Gazownictwa
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Oddział Zakład Gazowniczy
w Warszawie:
n na działkach ewidencyjnych
numer 126/1 i 126/2 z obrębu
Redakcja: Agnieszka Jarzębska-Isio, Grzegorz Żurawski,
Cezary Puchniarz
Redaktor naczelny: Joanna Muszyńska-Dziurny
Współpracują: Patryk Siepsiak, Grzegorz Traczyk
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01-24, położonych w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała 856/
VII/48/2018);
na działce ewidencyjnej numer 355/3 z obrębu 0014 Łęg,
gmina Konstancin-Jeziorna
(Uchwała 857/VII/48/2018);
na działce ewidencyjnej numer
3/9 z obrębu 01-09, położonej w Konstancinie-Jeziornie
(Uchwała 858/VII/48/2018);
na działce ewidencyjnej numer
853/6 z obrębu 0001 Bielawa,
gmina Konstancin-Jeziorna
(Uchwała 859/VII/48/2018);
na działce ewidencyjnej numer
67/4 z obrębu 01-22, położonej w Konstancinie-Jeziornie
(Uchwała 860/VII/48/2018);
na działkach ewidencyjnych
numer 92/14, 92/18, 117/6,
117/7, 117/8 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina
Konstancin-Jeziorna (Uchwała
861/VII/48/2018)

Wyrażono zgodę
na ustanowienie
służebności gruntowej
na nieruchomościach
stanowiących:
n d ziałkę ewidencyjną numer
13/5 z obrębu 0003 Ciszyca,
gmina Konstancin-Jeziorna
(Uchwała 862/VII/48/2018);
n d ziałkę ewidencyjną numer
96/3 z obrębu 0003 Ciszyca,
gmina Konstancin-Jeziorna
(Uchwała 863/VII/48/2018).

Gminnych nieruchomości
i planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczą
uchwały w sprawach:
n s przedaży udziału wynoszącego 1/4 części w prawie
własności do zabudowanej
nieruchomości położonej
w Konstancinie-Jeziornie przy
ulicy Toczyskiego 4 (dz. ew.
nr: 11/1, 11/2, 44/1 oraz 44/2
z obr. 01-27) (Uchwała 864/
VII/48/2018);
n nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części
nieruchomości gruntowej,
położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Granicznej

n

n

n

n

(proj. dz. ew. nr 81/5 i 81/6
z obr. 03-28) (Uchwała 865/
VII/48/2018);
nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka ewidencyjna numer 13/3 z obrębu
0004 Czarnów (Uchwała 866/
VII/48/2018);
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki o nr ew. 39/30 z obrębu
03-12 w Konstancinie-Jeziornie
(Uchwała 867/VII/48/2018);
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 37,
38, 39, 40/1, 40/2 i 41z obrębu
00-21 (Słomczyn) w gminie
Konstancin-Jeziorna (Uchwała
868/VII/48/2018);
s tanowiska w przedmiocie
wniosków do projektu zmiany
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała
869/VII/48/2018)

Radni rozpatrzyli skargi na
działania Burmistrza Gminy
Konstancin- Jeziorna:
BRM 223/2018 (Uchwała 870/
VII/48/2018), BRM 224/2018
(Uchwała 871/VII/48/2018),
zmieniając uchwałę nr 824/
VII/46/2018 dot. skargi BRM
147/2018 (Uchwała 87 2/
VII/48/2018), zmieniając uchwałę
nr 825/VII/46/2018) dot. skargi
BRM 148/2018 (Uchwała 873/
VII/48/2018), BRM 248/2018
(Uchwała 874/VII/48/2018), BRM
220/2018 oraz 221/2018 (Uchwała
875/VII/48/2018).
Wszystkie skargi zostały uznane
za bezzasadne.
Podjęto także uchwały
w sprawach:
n u
 tworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach
do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz

n

n

n

n

n

n

n

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
(Uchwała 836/VII/48/2018);
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2018-2020 (Uchwała 837/
VII/48/2018);
u stalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Konstancin-Jeziorna
(Uchwała 842/VII/48/2018);
z atwierdzenia regulaminu
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie
(Uchwała 843/VII/48/2018);
z miany Uchwały nr 814/
VII/46/2018) Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna w sprawie Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna
(Uchwała 844/VII/48/2018);
u
 stalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna (Uchwała 845/
VII/48/2018);
z awarcia porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna a Gminą Otwock oraz
Nextbike Polska S.A. w celu
realizacji wspólnego działania
dotyczącego kompatybilności
systemów Konstancińskiego
Roweru Miejskiego i Otwockiego Roweru Miejskiego
(Uchwała 846/VII/48/2018);
z miany uchwały nr 832/
VII/47/2018) Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Województwu Mazowieckiemu (Uchwała 847/
VII/48/2018).

Protokoły z sesji i uchwały Rady
Miejskiej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip. kon s t a nc injez ior na .pl
w zakładce Rada Miejska.
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Koniec kadencji
- czas podsumowań

WYBRANE WYDATKI Z BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W LATACH 2011-2018

Szanowni Państwo,
dobiega końca kadencja 2014-2018 Rady Miejskiej i Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna. To czas, aby złożyć sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych pochodzących z naszych podatków,
w okresie ostatnich dwóch kadencji, kiedy byłem burmistrzem. Starałem się prowadzić zrównoważony rozwój gminy, w sposób racjonalny
i oszczędny wydatkować nasze pieniądze. W okresie sprawowania przeze
mnie urzędu burmistrza łączne dochody gminy wyniosły 1 117 551 776,03
zł. Średni stopień realizacji wydatków w tym okresie wyniósł 96 proc.
wydatków zaplanowanych.
Priorytetem moich obydwu kadencji jako burmistrza były inwestycje gminne, które uważam za podstawowy warunek poprawy standardów życia mieszkańców. W dniu obejmowania urzędu burmistrza
Gmina Konstancin-Jeziorna była zadłużona na kwotę 20 395 869,93 zł.
Na koniec 2017 roku zadłużenie Gminy Konstancin-Jeziorna wynosiło
jedynie 664 065,10 zł, czyli 27 zł na mieszkańca. To zadłużenie sytuuje naszą gminę na 9. miejscu w Polsce wśród gmin miejsko-wiejskich
z najmniejszym długiem.
W budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna największe środki finansowe
przeznaczane były na oświatę i wychowanie. Inwestycje gminne, które
zostały wykonane w okresie 2011-2018, mogłyby być zrealizowane na jeszcze większą skalę, gdyby nie obowiązek wpłaty do budżetu państwa tzw.
Janosikowego. Gmina Konstancin-Jeziorna dokonała w tym okresie wpłat
na łączną kwotę 80 454 547,00 zł, stanowiących średnio 7,2% dochodów
budżetu.
		
Burmistrz Gminy
Kazimierz Jańczuk

Burmistrz Kazimierz Jańczuk,
fot. Archiwum

STAN FINANSOWY GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA

Oświetlenie dróg i ulic

Komunikacja
publiczna

2011

2 571 749,98 zł

1 815 056,29 zł

2012

2 109 655,50 zł

2 313 071,77 zł

2013

2 167 430,57 zł

2 712 401,25 zł

2014

2 690 393,66 zł

3 241 343,30 zł

245 762,50 zł

2 877 104,63 zł

2015

2 597 759,49 zł

3 247 898,30 zł

249 975,00 zł

2 710 692,72 zł

2016

2 988 900,93 zł

3 104 594,07 zł

249 975,00 zł

3 019 021,73 zł

2017

3 833 775,86 zł

3 336 430,76 zł

295 875,68 zł

2 771 489,58 zł

2018*

2 918 465,00 zł

5 113 800,00 zł

347 156,00 zł

3 776 329,00 zł

RAZEM:

21 878 130,99 zł

24 884 595,74 zł

1 388 744,18 zł

21 785 639,24 zł

Rok

Gospodarka
komunalna

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód na
terenie gminy

Gospodarka odpadami

Utrzymanie zieleni
na terenie gminy

Konstanciński
Rower Miejski

Bezpieczeństwo
publiczne

1 856 024,60 zł
2 717 541,37 zł

0,00 zł

2 057 435,61 zł

Rok

Zadłużenie gminy
(w zł)

2011

8 446 578,50 zł

8 313 653,43 zł

295 529,59 zł

10 185 167,12 zł

2010

20 395 869,93

2012

11 885 111,59 zł

5 867 012,30 zł

244 670,90 zł

5 844 059,42 zł

2011

12 579 785,93

2013

9 950 416,62 zł

12 583 325,46 zł

1 148 798,70 zł

1 148 535,98 zł

2012

8 612 500,00

2014

4 748 706,37 zł

20 019 033,31 zł

2 249 249,76 zł

1 158 535,99 zł

2013

7 801 639,00

2015

5 162 160,39 zł

12 762 358,33 zł

3 027 072,56 zł

1 619 540,63 zł

2016

11 745 062,73 zł

2 602 016,93 zł

1 337 470,58 zł

2014

5 420 555,00

4 411 522,29 zł

2017

7 319 801,17 zł

5 731 786,96 zł

2 839 326,47 zł

1 755 751,54 zł

2015

5 281 558,24

2018*

5 689 725,00 zł

10 175 065,00 zł

5 593 135,00 zł

2 180 934,00 zł

2016

1 432 802,10

RAZEM:

57 614 021,93 zł

87 197 297,52 zł

17 999 799,91 zł

25 229 995,26 zł

2017

664 065,10

Rok

Oczyszczanie
miast i wsi

2011

2 284 514,20 zł

2012

2 085 887,31 zł

2013

2 261 946,71 zł

2014

1 858 013,82 zł
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Rok

Rok

Oświata i wychowanie,
Edukacyjna opieka
wychowawcza

Drogi

Kultura fizyczna

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

2011

31 637 499,67 zł

6 770 264,86 zł

1 578 153,85 zł

2 918 796,86 zł

2012

36 895 505,21 zł

7 201 103,27 zł

3 624 584,61 zł

3 200 309,90 zł

2015

1 949 203,69 zł

2013

33 922 106,53 zł

8 036 052,39 zł

2 004 497,17 zł

3 308 902,58 zł

2016

1 677 314,12 zł

2014

39 913 087,8 zł

8 433 849,05 zł

4 014 946,05 zł

4 433 337,89 zł

2017

1 728 409,17 zł

2015

40 325 789,08 zł

10 230 912,09 zł

2 048 647,13 zł

4 905 309,14 zł

2018*

2016

37 588 606,47 zł

7 903 363,51 zł

2 482 424,89 zł

4 962 459,46 zł

2 081 500,00 zł

2017

43 484 863,36 zł

10 606 795,81 zł

2 730 424,94 zł

6 522 351,04 zł

RAZEM:

15 926 789,02 zł

2018*

57 451 124,55 zł

10 531 945,00 zł

2 789 185,00 zł

12 334 229,00 zł

RAZEM:

321 218 582,67 zł

69 714 285,98 zł

21 272 863,64 zł

42 585 695,87

* W 2018 r. przyjęto plan po
zmianach na dn. 5 września
2018 r.

WPŁATY NA TZW. JANOSIKOWE
Rok

Kwota wpłaty (w zł)

Udział wpłaty do
dochodów budżetowych

2011

12 059 780,00

10,06%

2012

8 280 285,00

6,91%

2013

10 611 729,00

8,23%

2014

8 352 397,00

6,24%

2015

11 514 853,00

7,38%

2016

12 651 485,00

8,64%

2017

8 691 256,00

5,69%

2018*

8 292 762,00

5,21%

RAZEM:

80 454 547,00

7,20%

* Planowana kwota rocznej wpłaty
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Oświata i wychowanie – najlepiej
owocujące gminne inwestycje
Ostatnie lata, dla wszystkich placówek oświaty i wychowania, których organem prowadzącym
jest Gmina Konstancin-Jeziorna, oznaczały czas wielkich inwestycji i zmian. Powstały nowe
obiekty, remontowano i przebudowywano istniejące, inwestowano w ich wyposażenie.
Systematycznie wzrastały też wydatki bieżące na gminną oświatę i wychowanie.
W 2011 r. na gminną oświatę
wydatkowano 31. 637 499,67 zł,
a w 2018 roku 57. 451 124,55 zł.
Oznacza to zwiększenie środków w tym obszarze aż o 82%.
Ogółem w latach 2011-18 wydatki
z budżetu gminy na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę
wychowawczą wyniosły aż 321
218 582,67 zł.

n Najmłodsi otrzymali w 2014
roku na osiedlu Mirków nowoczesny, wybudowany za kwotę
blisko 5,7 mln zł Gminny Żłobek,
w tym ponad 1,4 mln zł pozyskano
w ramach programu „Maluch”.
Placówka zapewnia bezpieczeństwo i opiekę 75 dzieciom. Ponadto, w 2015 r., na doposażenie
budynku otrzymano również
z programu „Maluch” 207 421,35
zł, a w 2018 r. na bieżące utrzymanie 123 750 zł.

najmłodszych dzieci w całej gminie. Budynki, w których znajdują
się przedszkola są nowo wybudowane lub przeszły gruntowne
remonty.
n Nowoczesne Przedszkole nr
3 „Kolorowe Kredki” w Oborach
wybudowano w 2014 r. za kwotę
3, 6 mln zł. W placówce, w komfortowych warunkach, bawi
się i zdobywa umiejętności 100
milusińskich.

Przedszkole „Kolorowe Kredki"
w Oborach, fot. Archiwum UMiG

n W 2015 r. Przedszkole nr 2
w Mirkowie zostało wybudowane
za kwotę blisko 3,5 mln zł, opiekę
w nim znalazło 125 dzieci.

n Trwa modernizacja Przedszkola nr 1 „Zielony Zakątek”
w Skolimowie: w 2017 roku wykonano remont budynku oraz
ogrodzenia za 195 980 zł, aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie
wykonawcy nowego placu zabaw.
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Warunki do nauki, a także uprawiania sportu
i rekreacji dla
dzieci uczęszczających do gminnych
szkół podstawowych
również uległy znaczącej
poprawie.

Gmina
zapewnia
miejsca
w przedszkolach
i oddziałach
przedszkolnych
dla 615 dzieci

n Trwa kompleksowa przebudowa SP nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z budową sali
gimnastycznej. Nowe sale lekcyjne oraz kuchnia wraz ze stołówką, kosztować będą ponad
10,3 mln zł.

Przedszkole „Leśna Chatka",
fot. Archiwum UMiG

Budowa sali gimnastycznej
przy SP nr 1, fot. Archiwum UMiG

n Nowo otwarte Przedszkole
nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka”, zapewnia
bezpieczny pobyt 150 dzieciom
(także tym z niepełnosprawnościami). Obiekt jest bardzo przestronny i nowoczesny, posiada
dobrze wyposażony plac zabaw.
Na nową „Leśną Chatkę”, gmina

n Zmiany w SP nr 2 przy ul. Żeromskiego objęły: remonty wykonane w latach 2014-2015,

Żłobek gminny na os. Mirków
fot. Archiwum UMiG

Wszystkie przedszkola prowadzone przez Gminę Konstancin-Jeziorna zapewniają miejsca
dla 450 dzieci. W oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych miejsc jest 165,
co daje łącznie 615 miejsc dla

wydatkowała blisko
7,7 mln zł.

„Tęczowe Przedszkole" na os. Mirków, fot. Archiwum UMiG

termomodernizację w 2016 r.  oraz  
przebudowę
kotłowni w br.
i kosztowały
blisko 1,1 mln zł.

n Przebudowa budynku SP nr 6
w Opaczy w 2012 roku, oraz dobudowa nowej sali gimnastycznej
w 2016 roku  kosztowały łącznie
ponad 6 mln zł.

n R e mon t y
prowadzone
w budynku SP
nr 3 przy ul. Bielawskiej, w latach
2014-2017 kosztowały 617 354 zł.

n Modernizacja i remonty
obiektu SP nr 4 w Słomczynie kosztowały budżet gminy
w latach 2013 – 2017 łącznie 564
769,86 zł. Dodatkowy koszt podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wyniósł 84
952,60 zł. Aktualnie trwają prace
projektowe kompleksowej przebudowy budynku szkoły wraz
z zagospodarowaniem terenu.

Sala gimnastyczna w SP nr 6 w Opaczy,
fot. Archiwum UMiG

Szkoły, przedszkola i żłobek
to również miejsce pracy dla
nauczycieli, pracowników administracji i personelu pomocniczego. Łącznie gminne placówki
oświaty i wychowania zatrudniają na dzień dzisiejszy 495 osób.
n Oddana do użytkowania
– Koszty utrzymania placów 2012 roku sala gimnawek oświaty i wystyczną przy SP z Oddziachowania w naszej
W gminnych
łami Integracyjnymi
gminie są bardzo
nr 5 kosztowała poistotną pozyplacówkach
nad 1,6 mln zł. Obeccją w budżecie,
oświaty
uważam jednak,
nie trwa nadbudowa
i wychowania
piętra nad częścią
że są to pieniądze
zatrudnionych jest dobrze zainwebudynku oraz moder495 osób
nizacja boiska szkolstowane w naszą
nego kosztem ponad
przyszłość.
2,3 mln zł.

„Radosna Szkoła”, czyli plac zabaw
przy każdej gminnej szkole
Wykorzystując zewnętrzne dofinansowanie, przy każdej z gminnych szkół powstały nowoczesne,
dobrze wyposażone place zabaw dla dzieci za łączną kwotę 1 045 196,60 zł., w tym:
n SP nr 1 - plac zabaw z 2012 r. za kwotę 157 945,53 zł
(dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 82 500 zł)
n SP nr 2 - plac zabaw z 2012 r. za kwotę 198 437,13 zł
(dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 114 965 zł)
n SP nr 3 - plac zabaw z 2012 r. za kwotę 198 226,80 zł
(dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 115 000 zł)
n SP nr 4 - plac zabaw z 2013 r. za kwotę 216 624,30 zł
(dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 115 450 zł)
n	
SP nr 5 - plac zabaw z 2013 r. za kwotę 273 962,84 zł 
(dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 115 450 zł)
n SP nr 6, plac zabaw z 2011 r. za kwotę 136 315,71 zł
Plac zabaw przy SP nr 3,
(dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 31 925 zł)
fot. Archiwum UMiG
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Komunikacja publiczna
na terenie gminy

Sieć wodociągowa
i kanalizacyjna

Dobra komunikacja publiczna, czyli sprawnie funkcjonująca sieć dogodnych i tanich połączeń
autobusowych była i jest jednym z priorytetów działań konstancińskiego samorządu.
Efektem przeprowadzanych zmian są dziś lokalne linie autobusowe z darmowymi przejazdami
dla mieszkańców gminy, objęcie obszaru całej gminy I strefą biletową, szybsze i dogodniejsze
dojazdy do Warszawy, nowa linia obsługiwana przez autobusy hybrydowe, a w najbliższej
przyszłości także autobusy elektryczne. Zakupiono też teren w Jeziornie pod budowę
centralnego węzła komunikacyjnego, z dogodnymi przesiadkami i systemem P+R.
Zmiany w komunikacji publicznej
nie byłyby możliwe bez zwiększania wydatków w tym obszarze. W 2011 r. była to kwota ok.
1,8 mln zł. Nakłady na transportu
publiczny systematycznie wzrastały, osiągając w 2018 r. kwotę ok.
5,1 mln zł, czyli prawie trzykrotnie większą. Łącznie, w przeciągu
8 lat gmina Konstancin-Jeziorna
przeznaczyła na komunikację publiczną 24 884 595,74 zł.

Darmowa i sprawna
komunikacja lokalna
Z myślą o mieszkańcach sołectw
wchodzących w skład gminy
Konstancin-Jeziorna, z inicjatywy burmistrza, od 1 września
2011 r. wprowadzono lokalne linie autobusowe „L”. Początkowo
linie: L 14, L15 i L16 ułatwiały
dojazdy mieszkańcom sołectw:
Gassy, Cieciszew, Obory, Łęg,
Opacz, Czernidła, Słomczyn,
Kawęczynek, Borowina, Habdzin oraz Czarnów, ciesząc się
coraz większą popularnością.
W 2014   r. dołączyła linia L21,

Od 1 lipca br. mieszkańcy naszej gminy
z linii L14, L15, L16 i L 21, korzystają bezpłatnie,
fot. UMiG
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W gminie Konstancin-Jeziorna z każdym rokiem przybywa
kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W minionych dwóch kadencjach na gospodarkę wodnościekową samorząd przeznaczył ponad 87 mln zł.

Wiaty rowerowe wrosły już w pejzaż
małej architektury miasta,
fot. Cezary Puchniarz

Zgodnie z trendami wprowadzany jest autobus
hybrydowy, który obsługuje linie 251 i 139,
fot. Andrzej Piętka

a od 2017 r, po porozumieniu
z gminą Góra Kalwaria, linia
L28. Obecnie po terenie gminy
jeżdżą autobusy linii: L14, L15,
L16, L21, L28 i L42, które zapewniają sprawną komunikację
publiczną.
Od 1 lipca br. mieszkańcy naszej gminy posiadający Konstancińską Kartę Mieszkańca mogą
bezpłatnie korzystać z komunikacji publicznej liniami: L14, L15,
L16, L21 i L 42.

I strefa biletowa - tańsze
przejazdy dla wszystkich
Od 1 września 2018 r. dzięki
temu, że Konstancin-Jeziorna
została włączona do I strefy biletowej, mieszkańcy płacą mniej
za bilety autobusowe. Może to
dawać mieszkańcowi nawet 840
złotych oszczędności rocznie.
Rozszerzenie I strefy biletowej
wymagało zwiększenia do 60
procent dofinansowania przez
samorząd komunikacji publicznej na terenie gminy.

Szybciej do i z Warszawy
W wyniku zmian wprowadzonych od 24 września br.
mieszkańcy naszej gminy mogą
znacznie sprawniej i szybciej
dostać się do lub z Warszawy.
Autobusy linii nr: 742, 724 i 710
dojeżdżają do Metra Kabaty - wygodnego punktu przesiadkowego,
linia nr 139 jeździ dotychczasową
trasą, a nowe linie nr 251 i 339
pozwalają na dobrą komunikację z Wilanowem i stacją Metro
Wilanowska. Na osiedlu Grapa,
przy ul. Wilanowskiej 1, jest budowany przystanek końcowy dla
autobusu elektrycznego, który
będzie obsługiwał kolejną, nową
linię autobusową, łączącą Konstancin-Jeziorną z Warszawą.

Inwestycje w infrastrukturę
Nowe linie i zwiększony ruch wymagał inwestycji w dodatkową
infrastrukturę. W latach 20112018 wybudowano 77 nowych
wiat przystankowych, co zwiększyło ich łączną ilość do 120, przy
214 przystankach na terenie

gminy. Dodatkowo postawiono
4 wiaty rowerowe, umożliwiające użytkownikom jednośladów
pozostawienie swoich pojazdów
i przesiadkę do środków transportu zbiorowego.

Wygodny węzeł
komunikacyjny
Gmina zakupiła teren na obszarze Jeziorny przeznaczony
na budowę centralnego węzła
komunikacyjnego, zlokalizowanego w rejonie ulic Warszawska
i Świetlicowa. Tam właśnie ma
powstać wygodny punkt przesiadkowy typu P+R, umożliwiający mieszkańcom bezpieczne
pozostawienie własnego środka
komunikacji (samochodu czy
pojazdu jednośladowego)
i skorzystanie z komunikacji
publicznej.
Zmiany w komunikacji publicznej, jakie zaszły w gminie
Konstancin-Jeziorna, stanowią
jeden z punktów programu
walki z zanieczyszczeniem  powietrza naszego uzdrowiska,
głównie smogiem. Mają one na
celu zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców
i ograniczenie indywidualnego
ruchu samochodowego, w największym stopniu generującego
zanieczyszczenia powietrza.

– Obejmując urząd burmistrza
zastałem gminę bez sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na połowie jej obszaru.
Głównym celem uruchamianych inwestycji było podniesienie
standardu życia mieszkańców,
dlatego też niezwłocznie urząd
przystąpił do projektowania i budowy ww. sieci. Na gospodarkę
wodno-ściekową w minionych
dwóch kadencjach zostały przeznaczone duże środki finansowe,
łącznie ponad 87 mln zł. Znaczną
część środków finansowych na
ten cel pozyskano w formie bezzwrotnych dotacji.
Wielu mieszkańców otrzymało
dostęp do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W chwili
obecnej obszary nieposiadające
dostępu do gminnej sieci zostały
objęte projektowaniem, aby
można było zrealizować nowe
inwestycje w tym zakresie i podnieść komfort życia mieszkańców
gminy.
Nowo wybudowane sieci wodno-kanalizacyjne obejmowały
tereny:
n	
Skolimowa Północno-Zachodniego - 17 679 421,88 zł,
n	
Słomczyna Wschodniego 
i Słomczyna Zachodniego 
- 3 622 559,39 zł,
n	
Czarnowa - 2 110 353,94 zł,
n	
Parceli - 7 801 671,47 zł,
n	
Ciszycy, Czernideł, Gassów,
Habdzina, Łęgu i Opaczy 
– 1 880 007,03 zł,
n	
Kawęczynka i Borowiny 
– 3 092 161,27 zł,
n	
Kierszka - 1 010 686,78 zł,
n	
Bielawy - 151 973,71 zł,
n	
ul. Mirkowskiej - 2 214 190,75 zł.
n	
ul. Wareckiej – 991 504,27 zł,
n	
ul. Potulickich - 548 906,43 zł,

n	
ul. Literatów - 110 250,20 zł,
n	
ul. Zakopane - 64 260,77 zł,
n	
ul. Warszawskiej - 127 200,00 zł,
a także kolektor ściekowy od
Obór do oczyszczalni ścieków
- 2 782 033,38 zł.
W trosce o to, aby nie zabrakło
wody na wyższych piętrach budynków, tak jak to miało miejsce
kilka lat temu, rozbudowane zostały dwie stacje ujęcia i uzdatniania wody: przy ul. Wareckiej
za kwotę ponad 7,2 mln zł. oraz
w Opaczy – za kwotę ponad
1,8 mln zł. Zrealizowane inwestycje zwiększyły wydajność
stacji a także, poprzez zastosowanie najnowszych technologii
oczyszczania wody, pozytywnie
wpłynęły na jakość wody pitnej
w naszych domach.
Jednocześnie zostały zlecone
prace projektowe sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach:
Kawęczyna, Turowic, Dębówki,
Piasków, Cieciszewa, Okrzeszyna, Kępy Okrzewskiej, Kępy
Oborskiej, Obórek i części Bielawy. Realizacja tych przedsięwzięć pozwoli na pokrycie
całego obszaru gminy sieciami
wodno-kanalizacyjnymi.

Stacja uzdatniania wody w Opaczy,
fot. Cezary Puchniarz
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Dobre i bezpieczne drogi

droga w Łęgu
droga wewnętrzna na osiedlu Grapa
w Konstancinie-Jeziornie
ul. Bielawska w Konstancinie-Jeziornie

Warunkiem rozwoju każdej gminy w Polsce, jak i zadowolenia jej mieszkańców, jest posiadanie
sieci dobrych i bezpiecznych dróg, połączonych z drogami powiatowymi i wojewódzkimi. Władze
samorządowe Gminy Konstancin-Jeziorna systematycznie inwestują w budowę i remonty dróg
gminnych, co służy poprawie użytkowania i bezpieczeństwu kierowców i pieszych. Poniższe dane
z lat 2011 – 2017 pokazują skalę gminnych inwestycji drogowych.
Rok 2011

Wartość inwestycji
(w zł)

Nakładki asfaltowe
ul. Działkowa w Kierszku

246 305,00

ul. Wiejska, ul. Przyjacielska,
ul. Grzybowa w Konstancinie-Jeziornie

381 000,00

ul. Słowackiego, ul. Wschodnia,
ul. Ujejskiego w Konstancinie-Jeziornie
ul. Broniewskiego, ul. Topolowa,
ul. Zaleśna w Konstancinie-Jeziornie
ul. Kołobrzeska
w Konstancinie-Jeziornie
ul. Piasta w Konstancinie-Jeziornie
ul. Wągrodzka w Konstancinie-Jeziornie

269 417,85
1 216 000,00
175 890,00
92 250,00
125 460,00

ul. Pańska w Konstancinie-Jeziornie

89 790,00

ul. Wesoła w Konstancinie-Jeziornie

52 637,25

Remonty
ul. Mickiewicza
w Konstancinie-Jeziornie

247 185,36

ul. Ścienna w Bielawie

237 600,03

ul. Powsińska w Bielawie

92 865,00

Stałe zadania
remonty cząstkowe nawierzchni
drogowych z elementów betonowych
równanie i profilowanie dróg gruntowych
cząstkowe naprawy nawierzchni bitumicznych
oznakowanie poziome i pionowe dróg
projekty organizacji ruchu
remont przepustów i rowów
konserwacja kanalizacji deszczowej
Dokumentacje projektowe
przebudowy m.in. ul. Wągrodzkiej, ul.
Pańskiej, ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie oraz drogi w Bielawie
Razem za wykonanie nakładek asfaltowych, remonty, stałe zadania
i dokumentacje projektowe w roku 2011
Rok 2012
Nakładki asfaltowe
ul. Słowackiego, ul. Ceglana,
ul. Spokojna, ul. Makuszyńskiego
w Konstancinie-Jeziornie
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188 006,80
406 651,43

ul. Modrzewiowa, ul. Jałowcowa,
ul. Jodłowa w Konstancinie-Jeziornie

175 600,00

ul. Broniewskiego, ul. Chylicka
(od ul. Akacjowej do ul. Grzybowej),
ul. Grodzka (od ul. Wiejskiej
do ul. Piaskowej), ul. Czysta w Konstancinie-Jeziornie

407 130,00

ul. Szkolna w Konstancinie-Jeziornie

250 920,00

łącznik od ul. Wilanowskiej
ul. Partyzantów w Czarnowie
i ul. Sągi w Kępie Okrzewskiej

430 500,00

ul. Kraszewskiego i ul. Szpitalna
w Konstancinie-Jeziornie

196 800,00

ul. Jasiowej, ul. Czarnieckiego,
ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie

578 100,00

Stałe zadania

315 560,33

oznakowanie poziome i pionowe dróg

88 675,00

projekty organizacji ruchu

24 231,00

86 835,00

projekty organizacji ruchu

19 065,00

remont przepustów i rowów

177 883,62

konserwacja kanalizacji deszczowej

105 084,00

Razem za wykonanie nakładek asfaltowych, remonty, stałe zadania
i dokumentacje projektowe w roku 2012
Rok 2013

3 902 871,35
Wartość inwestycji
(w zł)

Nakładki asfaltowe
ul. Chopina, droga Cieciszew-Kawęczyn,
droga w Kawęczynie
droga Obórki - Okrzeszyn
ul. Kasztanowa w Konstancinie-Jeziornie

143 910,00

konserwacja kanalizacji deszczowej
przebudowy m.in.: ul. Klonowej, Mostowej, drogi w Obórkach, drogi wewnętrznej
wzdłuż ul. Wilanowskiej, drogi wewnętrznej w Obórkach, remontu: ul. Głowackiego, drogi w Oborach, ul. Jaworskiego,
placu przy ul. Polnej, dróg wewnętrznych
na osiedlu Mirków
Razem za wykonanie nakładek asfaltowych, remonty i stałe zadania w roku 2014

przebudowy m.in. parkingów przy
ul. Jaworskiego, przebudowy ulic:
Kasztelańskiej, Mostowej, Ogrodowej,
Chopina, przedłużenia ul. Widok, dróg
we wsiach Łęg, Gassy, Obórki, budowy
chodnika ul. Rynkowej, drogi Cieciszew-Kawęczyn, Kawęczyn (dz. nr ew. 39) na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Nakładki asfaltowe

Razem za wykonanie nakładek asfaltowych, remonty i stałe zadania
w roku 2013

59 040,00

2 554 072,53
Wartość inwestycji
(w zł)

droga w Łęgu

100 495,82

droga Obórki-Okrzeszyn

247 845,00

droga w Obórkach

46 200,01

ul. Powsińska w Bielawie

137 500,00

ul. Klonowa w Konstancinie-Jeziornie

114 000,00

ul. Kazimierzowska w Konstancinie-Jeziornie

43 500,00
414 000,17

121 492,00
57 810,00
128 628,00

ul. Klonowa w Konstancinie-Jeziornie

126 800,00

ul. Wiśniowa w Konstancinie-Jeziornie

135 300,00

droga w Ciszycy
ul. Makowa w Bielawie
droga w Kępie Okrzewskiej

37 500,00

ul. Literatów i ul. Mickiewicza
w Konstancinie-Jeziornie

385 200,00

droga w Kępie Okrzewskiej, od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy
Warszawy

221 400,00

droga w Kępie Okrzewskiej, od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy
Warszawy

48 954,00

Remonty

droga w Ciszycy

65 795,50

ul. Jaworskiego

201 427,49
33 380,00

Stałe zadania
remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych

792 099,64

213 680,00

równanie i profilowanie dróg gruntowych

782 535,67

cząstkowe naprawy nawierzchni
bitumicznych

367 867,92

189 426,81
21 000,00

ciąg ulic w Słomczynie

330 900,65

43 050,00

sięgacz ul. Sągi w Kępie Okrzewskiej

55 350,00

drogi na osiedlu Obory

Wartość inwestycji
(w zł)

44 280,00

ul. Bielawska w Konstancinie-Jeziornie

104 463,11

4 281 911,99

ul. Letnia w Konstancinie-Jeziornie

21 600,01

droga Ciszyca – Kliczyn

84 640,00

50 430,00

ul. Deotymy w Konstancinie-Jeziornie

droga Ciszyca –Kliczyn

30 381,00

ul. Leszczynowa w Konstancinie-Jeziornie

ul. Bielawska od ul. Rynkowej
do ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie

356 085,00

81 180,00

sygnalizacja świetlna

Rok 2015

ul. Głowackiego w Konstancinie-Jeziornie
49 227,00

oznakowanie poziome i pionowe dróg

Dokumentacje projektowe

Remonty

remontu ulic m.in.: Szkolnej, Potulickich,
Czarnieckiego, Jasiowej, Sągi, Partyzantów w Konstancinie-Jeziornie, drogi
w Okrzeszynie oraz przebudowy sięgacza
ulic: Wilanowskiej i Jaworskiego
w Konstancinie-Jeziornie

299 100,00

cząstkowe naprawy nawierzchni
bitumicznych

528 875,40

95 872,00
12 500,00
37 800,00
202 800,00

Wartość inwestycji
(w zł)

307 129,86

równanie i profilowanie dróg gruntowych

oznakowanie poziome i pionowe dróg

projekty organizacji ruchu

Dokumentacje projektowe

równanie i profilowanie dróg gruntowych

Rok 2014

315 000,00

81 648,05
335 433,29

229 751,33

cząstkowe naprawy nawierzchni
bitumicznych

347 000,00

remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych

remonty cząstkowe nawierzchni
drogowych z elementów betonowych

Dokumentacje projektowe

4 566 889,89

53 000,00

52 000,00

Stałe zadania

konserwacja kanalizacji deszczowej

Remonty

360 872,00

36 285,00

droga w Gassach

148 500,00

odwodnienie ul. Makowej w Bielawie

186 960,00
1 072 560,00
36 000,00

Stałe zadania
remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych

610 736,91

równanie i profilowanie dróg gruntowych

508 137,60

cząstkowe naprawy nawierzchni
bitumicznych

258 747,36

oznakowanie poziome i pionowe dróg

162 326,00

projekty organizacji ruchu
konserwacja sygnalizacji świetlnej
konserwacja kanalizacji deszczowej

24 600,00
4 405,00
146 378,00
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Dokumentacje projektowe

Dokumentacje projektowe

przebudowy m.in. dróg w Słomczynie,
ul. Klonowej I, ul. Bielawskiej (odc.
Rynkowa do ul. Mirkowskiej), Literatów,
Mickiewicza, drogi w Ciszycy, drogi
Ciszyca-Kliczyn

68 376,00

95 414,00

Razem za wykonanie nakładek asfaltowych, remonty, stałe zadania
i dokumentacje projektowe w roku 2015

przebudowy ulic m.in. : Jaśminowej,
Wrzosowej, Pocztowa BIS, Słowackiego,
Sadowej, sięgacza ul. Wierzbnowskiej,
Biedronki, Uzdrowiskowej, Bielawskiej,
dróg w sołectwach: Okrzeszyn, Gassy,
Czernidłach

4 382 567,68

Razem za wykonanie nakładek asfaltowych, remonty, inwestycje,
stałe zadania i dokumentacje projektowe
w roku 2016

4 370 349,18

Rok 2016

Wartość inwestycji
(w zł)

Remonty
drogi w Okrzeszynie
oraz Kępie Okrzewskiej
sięgacz ul. Wierzbnowskiej

Rok 2017
28 400,00
108 000,00

Wartość inwestycji
(w zł)

Nakładki asfaltowe
ul. Poziomkowa w Borowinie

46 000,00

droga w Okrzeszynie

62 000,00

ul. Słowackiego

85 080,00

droga w Czernidłach

60 533,33

droga w Okrzeszynie

47 800,00

ul. Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie

44 000,00

droga w Łęgu

26 200,00

Remonty

ul. Biedronki

43 800,00

ul. Sadowa

469 000,00

droga w Kępie Okrzewskiej

213 000,00

ul. Uzdrowiskowa

117 000,00

ul. Wrzosowa

31 900,00

droga wewnętrzna we wsi Opacz
(dz. nr w. 340)

12 500,00

droga wewnętrzna we wsi Opacz
(dz. nr w. 186/3)

27 800,00

ul. Kopernika (od ul. Wilanowskiej
do ul. Literatów)
droga w Gassach

174 660,00
90 897,00

ul. Kołobrzeska pomiędzy posesjami
nr 52-54

175 565,00

ul. Jaśminowa

156 712,00

droga w Piaskach

63 037,50

ul. Bielawska

849 700,00

ul. Pocztowa BIS

152 587,98

fragment ul. Kraszewskiego
przy ul. Źródlanej

106 580,78

Inwestycje
most Opacz-Borek

631 005,92

Stałe zadania
remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych

315 341,13

równanie i profilowanie dróg gruntowych

458 703,00

cząstkowe naprawy nawierzchni bitumicznych

151 702,67

oznakowanie poziome i pionowe dróg

166 405,00

projekty organizacji ruchu
konserwacja sygnalizacji świetlnej

39 975,00
5 629,00

remont przepustów i rowów

99 433,20

konserwacja kanalizacji deszczowej
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149 600,00

droga dz. 65 w Habdzinie

50 000,00

droga dz. nr 7 w. 222 w Habdzinie

778 022,18

kładka pieszo-rowerowa przez Jeziorkę
w Parku Zdrojowym

198 000,00

Stałe zadania

Inwestycje drogowe
w latach 2011–2017
Obecne władze samorządowe Gminy Konstancin-Jeziorna przywiązują dużą wagę
do systematycznej i kompleksowej budowy dróg, wraz z niezbędną infrastrukturą
wodno-kanalizacyjną i oświetleniem. W latach 2011 – 2017 Wydział Inwestycji
i Remontów Urzędu Miasta i Gminy zrealizował w tym zakresie następujące zadania:
Rok zakończenia
realizacji inwestycji

Nazwa ulicy/odcinek ulicy

Nakłady na zadanie
łącznie
z dokumentacją
(od roku 2011) w zł

2011

Wykonanie brakujących zjazdów do posesji przy ul. Sienkiewicza

63 269,42

2012

ul. Strumykowa

242 826,80

2012

ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do Parku Zdrojowego)

477 447,76

2012

ul. Jaworowska (od ul. Piasta do ul. Prusa)

341 209,79

2012

ul. Wierzejewskiego

1 656 965,84

2013

ul. Piasta (od ul. Piłsudskiego do Sanatoryjnej),
ul. Jagiellońska (od ul. Piłsudskiego do Wierzejewskiego)

2 398 852,47

2013

ul. Batorego (od ul. Piłsudskiego do ul. Piotra Skargi)

2013

ulice: Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna

2013

Sięgacz z ul. Pułaskiego 21-23

463 956,00
1 007 321,31

remonty cząstkowe nawierzchni
drogowych z elementów betonowych

251 405,22

równanie i profilowanie dróg gruntowych

631 506,64

2013

ul. Mirkowska - koncepcja ścieżki rowerowej

cząstkowe naprawy nawierzchni
bitumicznych

154 046,91

2014

ul. Piasta (od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego),
ul. Jagiellońska (od ul. Batorego do ul. Od lasu)

1 411 669,31

oznakowanie poziome i pionowe dróg

153 844,00

2014

ul. Batorego (od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej)

1 706 598,96

2015

ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do ul. Sobieskiego)

807 328,54

2015

ul. Jagiellońska (od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego)

606 458,47

2015

ul. Przesmyckiego

3 706 541,73

2016

ul. Skargi

1 498 661,26

2016

ul. Wąska

1 259 693,90

2016

ul. Zakopane

2017

Ciąg pieszo-jezdny (od ul. Elektrycznej do jazu na rzece Jeziorce)

1 495 449,35

2017

ul. Saneczkowa

1 276 611,50

2017

ul. Kasztelańska

2017

ul. Jagiellońska (od ul. Żeromskiego do ul. Batorego)

1 328 748,48

2017

ul. Kolejowa

1 936 143,00

projekty organizacji ruchu
konserwacja sygnalizacji świetlnej
remont przepustów i rowów
wycinanie krzaków i zakrzewień z trójkąta widoczności oraz przysłaniających
znaki pionowe
konserwacja kanalizacji deszczowej

33 050,00
5 588,00
138 956,20
82 494,87
109 620,00

Dokumentacje projektowe
remontu ul. Poziomkowej, dróg w sołectwach: Kępa Okrzewska, Habdzin,
Dębówka, ul. Olszynki, drogi nr 900120W
w Okrzeszynie, drogi 900129W ul. Złotej
Wilgi, drogi 280265 w ul. Leśnej,
ul. Sobieskiego droga nr 281224W
Razem za wykonanie nakładek asfaltowych, remonty, stałe zadania
i dokumentacje projektowe w roku 2017

99 920,00

3 622 067,35

Łącznie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna
na drogi w latach 2011–2017 wydatkowano kwotę
27 680 729,97 zł.

Razem koszt zakończonych inwestycji

480 126,00
12 201,60

526 626,20

683 159,64

25 387 867,33
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Budynki użyteczności publicznej

Gmina z planami przestrzennymi

Lata 2011-2018 były czasem dużych inwestycji budowy
i modernizacji budynków spełniających funkcje publiczne.

Już ponad 82 proc. powierzchni gminy Konstancin-Jeziorna posiada miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Przez ostatnie blisko osiem lat rada miejska przyjęła 32
takie dokumenty.

Do najważniejszych z nich
zaliczam:
n budowę ratusza miejskiego
przy ul. Piaseczyńskiej 77;
n przebudowę budynku przy
ul. Moniuszki 22B z przeznaczeniem na bibliotekę
publiczną, czytelnię i salę
multimedialną;
n rewitalizację z przebudową
budynku „Hugonówki” z przeznaczeniem na siedzibę Konstancińskiego Domu Kultury;
n przebudowę zabytkowego
budynku willi „Gryf” przy ul.
Sobieskiego 13 z przeznaczeniem na siedzibę biblioteki
publicznej, świetlicę środowiskową oraz filię KDK;
n przebudowę zabytkowego

budynku willi „Kamilin” przy
ul. Piłsudskiego 42 z przeznaczeniem na pałac ślubów,
informację turystyczną oraz
sale wystawiennicze;
n p
 rzebudowę wraz z modernizacją gminnego budynku OSP
Cieciszew;
n przebudowę wraz z modernizacją gminnego budynku
Domu Ludowego w Habdzinie.
Duże środki finansowe inwestowane w rewitalizację zabytkowych budynków mają na celu
rozszerzenie bazy pomieszczeń
dla prowadzenia działalności
kulturalnej, działań integracyjnych różnych grup i organizacji
społecznych, zajęć dla dzieci,
młodzieży i seniorów.

Najnowocześniejszy ratusz w Polsce
cieszy oko, fot. Cezary Puchniarz

Nowoczesne wnętrza w zabytkowej
willi udało się połączyć projektantom
biblioteki publicznej przy Moniuszki,
fot. Cezary Puchniarz

Remonty budynków
i mieszkań komunalnych
Gmina Konstancin-Jeziorna dba o stan techniczny oraz warunki lokalowe mieszkańców budynków
komunalnych. W latach 2011-2018 wykonano remonty i konserwacje budynków oraz mieszkań
będących własnością gminy, poprawiając znacznie stan techniczny obiektów i standard życia
mieszkańców.
W 2011 r. oddano do użytku dwa
budynki mieszkalne na terenie
osiedla Mirków za kwotę ponad
15 mln zł. Łącznie zapewniły
one mieszkania komunalne dla
105 rodzin. Ze środków gminy
Konstancin-Jeziorna w latach
2016–2018 zostały sfinansowane remonty 24 mieszkań za
łączną kwotę blisko 1,3 mln zł.
Obecnie trwa procedura związana z rozpoczęciem remontu
kolejnych 3 lokali mieszkaniowych. Systematycznie w każdym
roku gmina Konstancin-Jeziorna
poprawia warunki mieszkaniowe użytkownikom gminnych lokali komunalnych. Ze
środków Zakładu Gospodarki
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Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, w latach 2011-2018 wykonano remonty i konserwację
gminnych budynków mieszkalnych za łączną kwotę blisko
4,9 mln zł.   W kwocie tej jest
m.in. wymiana stolarki okiennej (512 707 zł), remonty
i naprawa dachów (982 835 zł)
i termomodernizacja 8 budynków (1 515 645 zł). Ponadto ZGK
wykonał w tym okresie remonty
131 lokali mieszkalnych za kwotę
5 386 084 zł, podwyższając
standard życia lokatorom tych
mieszkań.
W tym roku ZGK wykonał remont dachu i termomodernizację budynku komunalnego przy

ul. Brzozowej 2D. Obecnie wykonywany jest remont budynku
przy ul. Piłsudskiego 28. Wszystkie prace ZGK finansuje ze środków własnych.

Budynek przy ul. Brzozowej 2D
po remoncie dachu
i termomodernizacji, fot. ZGK

Głównym celem polityki przestrzennej realizowanej przez
gminę Konstancin-Jeziorna jest
kształtowanie zasad zabudowy
i zagospodarowania terenu w sposób uwzględniający wymagania
ładu przestrzennego, walory architektoniczne i krajobrazowe,
wymagania ochrony środowiska,
dziedzictwa kulturowego i zabytków, prawo własności i potrzeby
interesu publicznego. Funkcją
wiodącą w rozwoju przestrzennym i gospodarczym gminy jest
funkcja uzdrowiskowa wraz
z towarzyszącymi jej funkcjami
usługową, mieszkaniową i rolniczą, a zachowanie i zrównoważony rozwój tych funkcji jest
nadrzędną zasadą prowadzonej
polityki przestrzennej.

Studium uwarunkowań
Polityka przestrzenna gminy,
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, zostały
określone w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-
-Jeziorna przyjętym Uchwałą nr
97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia
1999 r. Aktualnie trwa procedura
sporządzenia nowego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Konstancin-Jeziorna. Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego sporządza się
w celu ustalenia przeznaczenia
terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy.
Obowiązujące plany
Obecnie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązują 64
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które
obejmują powierzchnię 6465
ha (82,3% powierzchni gminy).

Plany w opracowaniu
Stopień pokrycia powierzchni
gminy obowiązującymi planami
Aktualnie opracowywanych jest
miejscowymi jest znacząco wyż71 miejscowych planów zagoszy od średniej krajowej
spodarowania przestrzennego.
– dla porównania
Potrzeba aktualizacji planów
jedynie ok. 30%
obowiązujących wynika
powierzchni
głównie z konieczności dostosowania ich
Polski jest
miejscowe plany
do zmian przepisów
objęte plazagospodarowania
nami miejoraz z uwzględniania
przestrzennego
scowymi.
wniosków o zmianę
obowiązują
W okresie
lub sporządzenie planu
obecnie w gmine
zgłoszonych przez mieszod 1 stycznia 2011 r.
kańców gminy.
do chwili
Miejscowe plany zagospoobecnej
darowania
przestrzennego
zostały uchwalone 34 miejscowe plany zagospodarowania
- obowiązujące oraz projekty
przestrzennego oraz 11 zmian
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.konobowiązujących miejscowych
stancinjeziorna.pl w zakładce
planów zagospodarowania
przestrzennego.
Planowanie przestrzenne.

64
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Rok 2018 – kolejny rok wielkich
gminnych inwestycji
Inwestycje zmieniają nasze codzienne życie na lepsze, stąd też z roku na rok władze gminy
Konstancina-Jeziorny przeznaczają na nie coraz większe środki finansowe.
A oto przegląd zadań inwestycyjnych zaplanowanych i realizowanych w roku 2018.
Inwestycje zrealizowane:
n n
 akładka asfaltowa 
na ul. Złotej Wilgi, za kwotę
131  725,62  zł;
n n
 akładka asfaltowa 
na ul. Leśnej, za kwotę 
136 523,85 zł;
n n
 akładka asfaltowa na drodze gminnej w Okrzeszynie,
za kwotę 546 899,94 zł;
n s ieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Głowackiego,
za kwotę 854 166,65 zł;
n p
 rzedszkole „Leśna Chatka”,
za kwotę 7 647 585,41 zł;

n p
 rzygotowanie pomieszczeń w nowym ratuszu na
potrzeby filii Wydziałów
Starostwa Powiatowego, 
za kwotę 154 857,00 zł;
n m
 odernizacja placu zabaw 
i siłowni przy ul. Mirkowskiej za kwotę 51 417,00 zł;
n p
 rzebudowa placu zabaw
przy ul. Południowej, 
za kwotę 116 850,00 zł.
n przebudowa ul. Królowej
Bony, za kwotę 477 855,00 zł;
n p
 rzebudowa ul. Dąbrówki, 
za kwotę 379 455,00 zł;
n p
 lac zabaw w Słomczynie, 
za kwotę 10 000,00 zł;
n p
 lac zabaw w Bielawie, 
za kwotę 76 000,47 zł;
n m
 odernizacja budynku OSP
w Gassach z zagospodarowaniem terenu, za kwotę 
129 000,00 zł;

Przedszkole Leśna Chatka,
fot. Cezary Puchniarz

n D
 om Sołecki w Habdzinie, 
za kwotę 1 024 369,42 zł;
OSP Gassy,
fot. Cezary Puchniarz

Dom Sołecki w Habdzinie,
fot. Cezary Puchniarz
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n m
 odernizacja budynku 
OSP Czernidła, za kwotę 
143 295,00 zł;
n w
 yburzenie budynku 
na osiedlu Kozia, 
za kwotę 35 301,00 zł;
n w
 yburzenie budynku 
po stacji TRAFO na Mirkowie,
za kwotę 21 217,50 zł;
n w
 ymiana urządzeń kotłowni wraz z węzłem

ciepłowniczym w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2 
przy ul. Żeromskiego, 
za kwotę 262 020,26 zł;

Remont kotłowni w SP nr 2,
fot. Cezary Puchniarz

n b
 ieżące remonty w Szkole
Podstawowej nr 3 przy 
ul. Bielawskiej, za kwotę 
ok. 25 000 zł;
n r emont chodnika przy 
ul. Skolimowskiej, za kwotę
557 047,00 zł;
n s ieć kanalizacyjna w ul.
Wilanowskiej (od ul. Łyczyńskiej do Szkoły Podstawowej
Nr 4) i w ulicy Śnieżnej, 
za kwotę 2.541 698,70 zł;
n o
 świetlenie ul. Zaułek, 
na osiedlu Kozia, za kwotę 
22 201,50 zł;
n d
 okumentacja projektowa
przebudowy ul. Elektrycznej, za kwotę 114 021,00 zł;
n t ablice informacyjno–
ogłoszeniowe, za kwotę 
89 180,00 zł;
n m
 odernizacja ścieżki zdrowia w lesie chojnowskim, 
za kwotę 95 000,00 zł.

Inwestycje w trakcie
realizacji:
n p
 rzebudowa Szkoły Podstawowej nr 5, przy ul. Szkolnej,
za kwotę 2 249 800,00 zł;

n
n
n
n
n

SP nr 5 przy ul. Szkolnej,
fot. Cezary Puchniarz

n o
 grodzenie placu sołeckiego
w Kawęczynie, za kwotę 
39 299,00 zł;
n p
 rojekt przebudowy OSP
Skolimów,
n b
 udowa sali gimnastycznej,
sal lekcyjnych, kuchni 
i stołówki przy Szkole 
Podstawowej nr 1, przy 
ul. Wojewódzkiej, 
za kwotę 10. 395 000,00 zł;

n
n
n
n

n

n
n
n
SP nr 1 przy ul. Wojewódzkiej,
fot. Cezary Puchniarz

n e kspertyza i koncepcja przebudowy willi „Biała”, 
za kwotę 52 890,00 zł;
n k
 oncepcja i projekt przebudowy Szkoły Podstawowej
nr 4 w Słomczynie, za kwotę
127 920,00 zł;
n w
 ymiana wodociągu, przebudowa ul. Sobieskiego, 
za kwotę 1 939 710,00 zł;
n p
 rzebudowa ul. Szpitalnej, 
za kwotę 670 350,00 zł;
n w
 ykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia

n
n
n
n
n

na budowę miejsca pamięci
„Biały Dworek” 
przy ul. Wierzejewskiego 9, 
za kwotę 12 300,00 zł;
p
 rojekt sieci wodociągowej
w ul. Podgórskiej, za kwotę
10 000,00 zł;
o
 świetlenie drogi gminnej 
w Łęgu, za kwotę 48 564,60 zł;
o
 świetlenie drogi gminnej 
w Obórkach, za kwotę 
85 154,99 zł;
o
 świetlenie ul. Ściennej 
w Bielawie, za kwotę 
11 808,00 zł;
k
 olektor ściekowy 
w ul. Mirkowskiej, 
za kwotę 2 152 500,00 zł;
p
 rojekt oświetlenia 
ul. Akacjowej, za kwotę 
10 947,00 zł;
s ieć wodno-kanalizacyjna 
w ul. Literatów, za kwotę 
125 650,20 zł;
d
 okumentacja projektowa
przebudowy ul. Mostowej, 
za kwotę 63 345,00 zł;
d
 oposażenie istniejącego
placu zabaw w Kępie
Okrzewskiej, 
za kwotę 9 300,00 zł;
z akup urządzenia zabawowego na plac zabaw 
w Okrzeszynie, 
za kwotę 12 771,09 zł.
p
 rojekt sieci wodociągowej
w ul. Świerkowej, 
za kwotę 7 500,00 zł;
z akup samochodu bojowego
dla OSP Bielawa, za kwotę
949 560,00 zł;
d
 oświetlenie przejścia dla
pieszych na ulicy Bielawskiej, za kwotę 170 109,00 zł;
s ieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Warszawskiej, 
za kwotę 127 209,50 zł;
d
 okumentacja projektowa
przebudowy ul. Łącznej, 
za kwotę 45 510,00 zł;
d
 okumentacja projektowa
przebudowy ul. Uzdrowiskowej, za kwotę 109 347,00 zł;
s kwer sportowo-rekreacyjny
przy ul. Kołobrzeskiej, 
za kwotę 449 950,00 zł;
d
 okumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w sołectwach położonych

w północno-wschodniej
części gminy, 
za kwotę 246 000,00 zł;
n d
 okumentacja projektowa
uzupełnienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie 6 wsi, 
za kwotę 69 000,00 zł;
n d
 okumentacja projektowa
uzupełnienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie południowej 
części gminy, za kwotę 
68 800,00 zł;
n p
 rzebudowa budynku OSP
Jeziorna, za kwotę 
3 318 152,39 zł;

Budynek OSP Jeziorna,
fot. Cezary Puchniarz

n z akup zestawu zabawowego
na plac zabaw w Ciszycy, 
za kwotę 9 501,00 zł.

Trwają postępowania
przetargowe dotyczące:
n b
 udowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Czarnowie;
n p
 rzebudowy starej szkoły 
w Kępie Okrzewskiej;
n b
 udowy peronu i stacji ładowania autobusu elektrycznego przy ul. Wilanowskiej 1;
n b
 udowy placu zabaw Przedszkola „Zielony Zakątek”
przy ul. Oborskiej;
n p
 rzebudowy starego ratusza
przy ul. Warszawskiej 32;
n p
 rzebudowy budynku po
dawnym kinie na Osiedlu
Mirków.

Zadania inwestycyjne wskazane
powyżej dowodzą, że gmina kontynuuje program inwestycyjny
mający na celu podnoszenie jakości naszego życia we wszystkich
obszarach.
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Po pracy – sport i wypoczynek

Kompleks sportowy przy Bielawskiej,
fot. C. Puchniarz

Sport i rekreacja są czynnikami kształtowania osobowości i zachowania zdrowia, rozwijania
prozdrowotnych postaw, a także wartościową formą spędzania wolnego czasu.
Dziś mieszkańcy Konstancina-Jeziorny mają wiele możliwości
aktywnego spędzania wolnego
czasu. Do wyboru są liczne siłownie na świeżym powietrzu,
place zabaw dla dzieci, ścieżki
rekreacyjne, miejskie rowery  również w wersji dziecięcej czy
też kajaki, którymi teraz można
bezpiecznie cumować przy pomoście koło „Starej Papierni".

Dać radość dzieciom,
fot. C. Puchniarz

Siłownie pod chmurką
Nowoczesny skwer rekreacyjno-sportowy powstał niedaleko
tężni i Konstancińskiego Domu
Kultury, tuż obok boiska do siatkówki. Ćwiczyć można w każdym
wieku, o każdej porze i to w dodatku na świeżym powietrzu. Miłośnicy aktywnego wypoczynku

znajdą tu aż 15 różnych, w tym 3
dla niepełnosprawnych, sprzętów do ćwiczeń. Są to m.in.
expander, stepper, orbitrek, rowery, drążki, ławki oraz stanowiska do wyciskania i wiosłowania.
Plac zabaw przy ul. Południowej, na którym jest m.in. boisko do gry w piłkę, skatepark,
stoły tenisowe oraz siłownia
plenerowa został gruntownie
odnowiony. Dla zachowania bezpiecznej zabawy najmłodszych
dzieci, wydzielono i ogrodzono
część terenu z huśtawkami, zjeżdżalniami i piaskownicą.

Kompleksowo i z rozmachem
Kompleks sportowy przy ul. Bielawskiej o powierzchni 254 m 2
powstał w roku 2014. Na oświetlonym, wielofunkcyjnym boisku
z miękką, sztuczną nawierzchnią grają miłośnicy piłki nożnej
i ręcznej. Swoje miejsce mają też

Pomost kajakowy
na końcu szlaku spływu Jeziorką,
fot. C. Puchniarz

Obecne władze miasta i gminy
dołożyły wszelkich starań,
żeby mieszkańcy Konstancina-Jeziorny mogli bezpiecznie
i w godziwych warunkach oddawać się swoim ulubionym
aktywnościom.

Ku uciesze wszystkich dzieci
Najczęściej odwiedzany przez
mieszkańców i przyjezdnych
Park Zdrojowy może się pochwalić 3 nowoczesnymi placami zabaw. Maluchy mogą korzystać
z huśtawek, zjeżdżalni, bujaków,
pajączka do wspinania, no i oczywiście z piaskownic. Na nieco
starszych czeka konstrukcja do
wspinania z różnymi przeszkodami i zjeżdżalnią. Place zabaw
są ogrodzone, z ławkami do siedzenia dla rodziców.
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Niepełnosprawni też mogą
tu ćwiczyć, fot. C. Puchniarz

Nowy plac zabaw na os. Mirków,
fot. C. Puchniarz

Na placu przy ul. Południowej stanęła m.in. siłownia pod chmurką,
fot. J. Muszyńska-Dziurny

siatkarze, na których czeka boisko z nawierzchnią trawiastą.
Dużym powodzeniem cieszy się
plac ze ścianką wspinaczkową,
a także siłownia na świeżym powietrzu. Przy obiekcie powstał
również duży parking.
Wspomnieć też należy o nowym placu zabaw na osiedlu Mirków, który ubarwił podwórko
między blokami na osiedlu
mieszkalnym, placu zabaw przy
ul. Sobieskiego wraz z siłownią
czy boisku na Grapie - obiekcie
położonym w rejonie oczka wodnego. Na terenie oświetlonego

Podczas przerwy można odpocząć
na placu zabaw przy SP 4 w Słomczynie,
fot. C. Puchniarz

boiska ze sztuczną nawierzchnią
można rozgrywać mecze piłki
siatkowej i koszykowej.

Odpocząć między lekcjami
Dzięki staraniom samorządu,
wszystkie konstancińskie szkoły
mają place zabaw, nowe lub odnowione, przystosowane do
możliwości i potrzeb uczącej się
młodzieży i dzieci.
Konstanciński Rower Miejski
Od 2014 roku w Konstancinie-Jeziornie działa wypożyczalnia rowerów systemu

Konstancińskiego Roweru Miejskiego. Rowery można wypożyczać od 1 marca do 30 listopada
w wypożyczalniach zlokalizowanych w Klarysewie, Mirkowie, na osiedlu Grapa, w Parku
Zdrojowym, Jeziornie oraz
w Skolimowie.
Konstanciński system jest
w pełni kompatybilny z warszawskim Veturilo oraz z Piaseczyńskim Rowerem Miejskim
i Otwockim Rowerem Miejskim.
Oznacza to, że rowery można
wypożyczać lub oddawać na
stacjach każdego z tych miast.
Konstanciński Rower Miejski
cieszy się dużą popularnością,
jako wygodna alternatywa komunikacyjna oraz sposób zwiedzania uzdrowiskowej gminy
Konstancin-Jeziorna. Jest również częścią programu zmiany
przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców oraz ograniczenia ruchu samochodowego
w gminie. Od uruchomienia do
zakończenia sezonu w listopadzie zeszłego roku jednoślady
Konstancińskiego Roweru Miejskiego były wypożyczane ponad
160 tys. razy.
Podsumowując powyższe sprawozdanie uważam, że gospodarkę
finansową gminy prowadziłem racjonalnie i oszczędnie, dzięki czemu
pozostawiam ją w bardzo dobrej
kondycji finansowej.
Burmistrz Gminy
Kazimierz Jańczuk

KRM przy wejściu do Parku Zdrojowego,
tu można pożyczyć rowerki dla dzieci oraz
skorzystać z samoobsługowej stacji serwisowej,
fot. C. Puchniarz
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Sześć lat inicjatywy lokalnej
Gmina Konstancin-Jeziorna już od 6 lat realizuje pomysły mieszkańców w ramach inicjatywy
lokalnej. W latach 2013-2018 samorząd wsparł przedsięwzięcia na łączną kwotę ponad 278 tys. zł.
Inicjatywa lokalna jest formą
w s p ó ł pr ac y
s a mor z ą du
z mieszkańcami polegającą na
wspólnej realizacji tzw. zadań
publicznych. W dużym stopniu
nawiązuje on do istniejących
w przeszłości społecznych komitetów do np. budowy kanalizacji,
drogi czy parku, które doprowadziły do realizacji wielu inwestycji z udziałem mieszkańców.

Wspólna realizacja
W 2012 roku burmistrz gminy
przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, który 11 października
2012 r. został uchwalony. W latach 2013-2018 mieszkańcy złożyli ogółem 142 wnioski, z czego
gmina wsparła finansowo 90
z nich. Najwięcej zrealizowanych przez mieszkańców pomysłów dotyczyło: pielęgnacji
zieleni i wykonania nasadzeń
na gminnych placach sołeckich
(13 zadań); przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych (11 zadań);
przedsięwzięć z zakresu kultury,
sztuki, kultywowania tradycji
narodowej i lokalnej (11 zadań);
przedsięwzięć integracyjnych
dla seniorów (9 zadań); konserwacji i modernizacji wyposażenia gminnych placów sołeckich
(8 zadań) i przedsięwzięć historyczno-edukacyjnych (5 zadań)
i inne (33 zadania).
Nabór wniosków
W projekcie budżetu gminy na

2019 r. na inicjatywę lokalną
zostały zarezerwowane środki
w wysokości 50 tys. zł. Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków.

Jakie zadania?
Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
zadania zgłaszane do realizacji
w ramach inicjatywy lokalnej
mogą dotyczyć:
• działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej
w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej,
stanowiących własność Gminy
Konstancin-Jeziorna, a także
budynków oraz obiektów małej architektury;
• działalności charytatywnej;
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka
regionalnego;
• kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
• promocji i organizacji
wolontariatu;
• edukacji, oświaty  i wychowania;
• działalności w sferze kultury
i turystyki;
• ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
• porządku i bezpieczeństwa
publicznego.

INFO

Masz pytania? Po szczegółowe informacje zapraszamy do Biura
Komunikacji Społecznej UMiG (ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4): pn.
w godz. 9.00 - 17.00 i wt. - pt. w godz. 8.00 - 16.00. Nr tel. 22 484
24 45, e-mail: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl
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Warsztaty artystyczne dla seniorów
fot. A. Jaskółowski

Zagospodarowanie terenu gminnego
w Kępie Okrzeskiej, fot. Archiwum

Zawody wędkarskie z okazji Dnia
Dziecka, fot. Archiwum

Obchody
upamiętniające
działania bojowe
Powstania
Warszawskiego
na terenie
Konstancina-Jeziorny, w tym
osłonięcie tablicy
historycznej,
fot. Archiwum

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
Gmina Konstancin-Jeziorna od kilkunastu lat aktywnie współpracuje z organizacjami
pozarządowymi m.in. zlecając im realizację zadań publicznych. W latach 2011-2018 stowarzyszenia
i fundacje otrzymały z budżetu gminy dotacje w łącznej wysokości ponad 2,2 mln zł.
Organizacje pozarządowe są
ważnym elementem funkcjonowania gminy. Dają one możliwość aktywności społecznej
oraz odgrywają istotną rolę
w realizacji zadań publicznych.
Szczególne znaczenie dla
rozwoju współpracy między
jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi miało uchwalenie
w 2003 r. uchwały o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa ta uregulowała zasady współpracy, w tym przede
wszystkim określiła zasady finansowego wspierania NGO przy
wykonywaniu przez nie zadań
publicznych. Kolejnym dokumentem, który szczegółowo określa
zakres i zasady współdziałania
gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego jest roczny
program współpracy. Wskazuje
on m.in.  priorytetowe zadania
publiczne, które gmina zamierza realizować za pośrednictwem sektora pozarządowego.
Na podstawie ww. dokumentów
samorząd udziela organizacjom,
w drodze otwartych konkursów
ofert lub z pominięciem otwartych konkursów ofert, dotacje na

wykonywanie zadań publicznych
na rzecz mieszkańców gminy.
Konstanciński magistrat w latach 2011-2018 przeprowadził 29
otwartych konkursów ofert
i udzielił organizacjom prowadzącym działalność na terenie
naszej gminy dotacje w poszczególnych zakresach: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym – na łączną kwotę
881 610 zł; kultura fizyczna – 602
784 zł; turystyka – 317 454; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– 145 800 zł; integracja społeczna
– 107 450 zł; tradycja narodowa,
pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej – 92
260 zł; ratownictwo i ochrona
ludności – 31 600 zł; ochrona
środowiska – 9 450 zł.
Współpraca z NGO ma także
charakter poza finansowy obejmujący m.in.: patronaty honorowe, udostępnianie zasobów
rzeczowych i lokalowych gminy
do realizacji zadań publicznych,
oferowanie narzędzi promocji
(strona internetowa, newsletter,
mailingi, Biuletyn Informacyjny
Gminy Konstancin-Jeziorna itp.),
wsparcie merytoryczne poprzez

W 2017 r. gmina przyznała dotację na organizację wycieczek
obejmujących zwiedzanie zabytków Konstancina-Jeziorny,
które przeprowadziła Fundacja Violet Kiwi, fot. Archiwum

W 2017 r. gmina wsparła dotacją Targi
Organizacji Pozarządowych,
fot. Fundacja „Strefa Działania”

organizację szkoleń i indywidualne doradztwo, wspieranie
procesów integracji trzeciego
sektora - m.in.: Targi Organizacji
Pozarządowych.
Po szczegółowe informacje zapraszamy do Biura Komunikacji
Społecznej UMiG (ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4): pn. w godz.
9.00 - 17.00 i wt. - pt. w godz.
8.00 - 16.00. Nr tel. 22 484 24 45,
e-mail: komunikacjaspoleczna@
konstancinjeziorna.pl

Gmina wsparła finansowo piknik sąsiedzki na os. Mirków,
zorganizowany przez Fundacja Inicjatyw Lokalnych
„Strefa Działania”, fot. Archiwum
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Mieszkańcy decydują o gminie
Już od pięciu lat mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna decydują na co wydawane są pieniądze
z budżetu. Przez ten czas do realizacji wybrano ponad 63 projekty o łącznej wartości
przekraczającej 3,7 mln zł.
Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na rozwój
gminy, a następnie, w bezpośrednim głosowaniu, decydować na co pieniądze zostaną
przeznaczone. W Konstancinie-
-Jeziornie pierwszy nabór projektów w ramach BO odbył się
w 2014 r. W pierwszej edycji
do realizacji zakwalifikowano
15 pomysłów mieszkańców.
W kolejnych latach liczba ta była
zmienna. I tak: w 2015 r. mieszkańcy do realizacji wybrali 9
projektów, w 2016 r. – 21 projektów, w 2017 r. – 18 projektów,
a w 2018 r. – 15 (te będą realizowane w 2019 r.). Łączna ich wartość wyniosła ponad 3,7 mln zł.
Projekty inwestycyjne
Projekty zgłaszane do BO mogą
obejmować zarówno obszar
inwestycyjno-remontowy, jak
również działania na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej
czy społecznej. Warunki są dwa
– przedsięwzięcia muszą mieścić się w katalogu zadań własnych samorządu i być zgodne
z regulacjami prawa. Co warto
podkreślić, zadania wybrane
w głosowaniu automatycznie
trafiają do budżetu na kolejny
rok i są przez gminę w miarę
możliwości realizowane. Najbardziej zauważalne projekty,
które powstają dzięki BO, to te
inwestycyjne obejmujące m.in.
remonty - dróg, chodników
i oświetlenia, a także modernizację budynków użyteczności
publicznej i małej architektury.
Dzięki budżetowi obywatelskiemu m.in.: przebudowany został plac zabaw przy ul. Koziej
w Konstancinie-Jeziornie oraz
zmodernizowany ten w Czarnowie, ocieplono i wykonano
elewację budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bielawie, jak
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W 2016 r. w ramach budżetu obywatelskiego sfinansowano modernizację
placu zabaw przy ul. Koziej, fot. J. Chmielewski

również wyremontowano znajdujące się w nim pomieszczenia
garażowe i socjalne, zmodernizowano kompleks sportowy przy
Zespole Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie, zagospodarowano
plac zabaw w Parceli. Ponadto
wybudowano chodnik wzdłuż ul.
Szkolnej – na odcinku od ul. Przeskok do ul. Górnej, rozbudowano
oświetlenie przy wybranych
przejściach dla pieszych na ul.
Warszawskiej i ul. Wilanowskiej,
przebudowano ul. Kołobrzeską
– na odcinku od nr 52 do 54, wyrównano i utwardzono kruszywem ul. Prawdziwka w Kierszku,
wykonano oświetlenie drogi
gminnej w Łęgu oraz ustawiono
dwa parkingi rowerowe. Ze środków BO w Parceli zamontowano
kamery monitoringu miejskiego,
wymieniono stolarkę okienną
i drzwiową w budynku przy ul.
Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie, zakupiono komputery
przenośne do Domu Ludowego
w Cieciszewie. Mieszkańcy
gminy, zgłaszając swoje pomysły, często skupiali swoją uwagę
na zagospodarowaniu terenów

zielonych. Jednym z przykładów
pokazujących, w jaki sposób
zmieniło się otoczenie dzięki
środkom z BO jest „Mirkowska
łąka kwietna” czy projekt zagospodarowania terenu wokół nowego placu zabaw w Mirkowie.

Realizacje z trudnościami
Realizacja poszczególnych zadań
inwestycyjnych nie zawsze była
możliwa w ciągu jednego roku
kalendarzowego. Przy bardziej
skomplikowanych projektach
konieczne było wykonanie najpierw dokumentacji projektowej,
na podstawie której później prowadzono roboty np. budowlane.
Tak właśnie było w przypadku:
modernizacji placów zabaw przy
ul. Jaworskiego 21 na os. Mirków
(zrealizowano w 2017 r.) i przy
ul. Południowej (zrealizowano
w 2018 r.), utworzenia węzła
sanitarnego i poprawy estetyki terenu przed budynkiem
OSP Gassy (w 2017 r. rozebrano
dawną „scenę”, a w 2018 r. wykonano nowe zjazdy, bramy
i utwardzono teren przed budynkiem), modernizacji Domu

Ludowego w Habdzinie (w 2016
r. wykonano dokumentację na
podstawie, której w 2018 r. zrealizowano inwestycję) oraz modernizacji systemu centralnego
ogrzewania w Domu strażaka
w Czernidłach (zrealizowano
w 2018 r.). Były też przypadki,
że wybrane w głosowaniu zadania zakładały wykonanie tylko
dokumentacji projektowej (takiej możliwości obowiązujący
regulamin BO już nie dopuszcza). Mimo tego, gmina w ramach
swojego budżetu, sfinansowała
planowane przedsięwzięcia. Tak
było w przypadku budowy toalety publicznej, czy nadbudową
budynku i przebudową boiska
Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie (obecnie trwają roboty
budowlane, a ich zakończenie
planowane jest na 2019 r.). W jednym przypadku – modernizacji
placu zabaw w przedszkolu
przy ul. Oborskiej – konieczna
była zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, co wiązało się z czasochłonną procedurą. Na szczęście
wszystko się udało – wykonano
już dokumentację projektową,
a obecnie rozstrzygany jest
przetarg, który wyłoni wykonawcę. Plac ma być gotowy do
30 kwietnia 2019 r. W tym roku
do realizacji czekają jeszcze:
montaż klatki funkcjonalnej do
street workoutu, przebudowa siłowni fitness na os. Mirków, plac
zabaw dla psów – w dwóch ostatnich przypadkach wyłoniono już
wykonawcę. Niestety, były też
przypadki, że zrezygnowano
z realizacji projektów. Z uwagi na
zapisy obowiązującego MPZP nie
było możliwe  wykonanie w rejonie ul. Elektrycznej miejsca do
wypoczynku dla mieszkańców
oraz gości odwiedzających Konstancin-Jeziornę. Z tego samego
powodu odstąpiono od budowy
przystanku rowerowo-kajakowego w Skolimowie.
Projekty pozostałe
W konstancińskim budżecie
obywatelskim nie tylko inwestycje cieszą się popularnością

W 2018 r. z budżetu obywatelskiego sfinansowano warsztaty artystyczne
w Parku Zdrojowym, fot. KDK

wśród głosujących mieszkańców.
Przeprowadzono wiele projektów miękkich z zakresu sportu,
rekreacji, kultury czy zdrowia.
Tutaj większych problemów z ich
realizacja nie było. I tak dzięki BO
w 2015 roku odbył się Flis Festiwal w Gassach, w latach 2016-2017
przeprowadzono akcję „Rozruszajmy Konstancin”, a w latach
2017-2018 zorganizowano festiwal muzyki ulicznej „Hip-Hop
Zdrój”. Ponadto w Konstancińskim Domu Kultury powstał
klub historyczno-patriotyczny
i brydżowy, przeprowadzono
cykl turniejów brydża, odbyły się
warsztaty kulinarne, a w Szkole
Podstawowej nr 4 w Słomczynie
powstała pracownia robotyki,
w której odbywają się zajęcia
dla dzieci i młodzieży finansowane z BO.  W Domu Ludowym
w Słomczynie prowadzone były
zajęcia z kreatywnego wykorzystania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży, a we
wszystkich gminnych szkołach
i przedszkolach zorganizowano
cykl szkoleń z pierwszej pomocy
przedmedycznej – udział w nich
wzięło ponad 2500 osób. W świetlicy w Bielawie prowadzone są
warsztaty dla dzieci i młodzieży.
W tym roku w Parku Zdrojowym
zrealizowano warsztaty artystyczne „ArtPark” – frekwencja
przeszła oczekiwania organizatorów, a w świetlicy gminnej przy
ul. A. Walentynowicz utworzono

klub kulturalny. Wiele pomysłów
tak spodobało się mieszkańcom,
że od lat są realizowane w ramach BO. Mowa tutaj o: Strefie
Kobiet Pozytywnie Zakręconych
w „Hugonówce”, zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Opaczy,
działalności Klubu Kulturalnego Drabina, prowadzenia zajęć zdrowy kręgosłup i zumba
w Szkole Podstawowej nr 4
w Słomczynie. W ciągu pięciu
lat w tej kategorii nie udało się
zrealizować dwóch projektów:
„Wspólnie dla dziecka” - wsparcie
edukacyjne dla rodzin z gminy
Konstancin-Jeziorna”- wnioskodawca wycofał projekt oraz „Centrum Integracji Społeczności
Lokalnej - Słoneczna 20" - tutaj
właściciel nieruchomości wycofał zgodę, na realizację zadania.
BO po nowemu
Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego była ostatnią według dotychczasowych zasad.
Od nowej kadencji. Na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie
gminnym to do kompetencji rady
miejskiej będzie należeć określenie w drodze uchwały wymagań,
jakie powinien spełniać projekt
BO, a w szczególności m.in.: wymogów formalnych, wymaganej
liczby podpisów mieszkańców
popierających projekt, zasad
oceny zgłoszonych projektów.

22

Gmina wspiera rozwój sportu

Nowa Leśna Chatka otwarta

Ponad 2,2 mln zł - właśnie tyle w latach 2011-2018 samorząd Konstancina-Jeziorny przeznaczył
na realizację projektów dotyczących rozwoju sportu na terenie gminy.

9 października przy ul. Sanatoryjnej 8 otwarto nowoczesne Gminne Przedszkole nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi „Leśna Chatka”. W przestronnym, doskonale wyposażonym i pięknie położonym
obiekcie 150 dzieci z gminy Konstancin-Jeziorna będzie spędzać swój najlepszy czas bezpiecznie
i w komfortowych warunkach.

Zgodnie z ustawą o sporcie z 2010 roku, kluby
sportowe działające na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotację celową
z budżetu tego samorządu. Warunki i tryb udzielania dotacji określa w drodze uchwały organ stanowiący danego samorządu. Na początku 2011 r.
Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-
-Jeziorna przedłożył Radzie Miejskiej projekt
uchwały w sprawie określenia warunków i trybu
udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu i kontroli ich wykorzystania,
który 30 marca 2011 r. został uchwalony.
Projekty z zakresu sportu, na które kluby otrzymywały dofinansowanie z budżetu gminy były wybierane w drodze otwartych konkursów projektów.  
Środki przeznaczane na ten cel z roku na rok rosną
- dla przykładu w 2011 r. było to 206 224 zł, a w tym
roku kwota ta wyniosła 395 tys. zł.
W latach 2011-2018 Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przeprowadził 8 konkursów, w wyniku
których burmistrz przyznał dotacje na realizację
95 projektów sportowych w łącznej kwocie ponad
2,2 mln zł. Pieniądze te trafiły do klubów sportowych reprezentujących takie dyscypliny jak m.in.:

Otwarty konkurs projektów ogłaszany jest zawsze
w grudniu danego roku, fot. Archiwum

piłka nożna,  siatkówka, koszykówka na wózkach,
pływanie,  karate kyokushin czy jazda szybka na
wrotkach.
Dotacje był wydatkowane wyłącznie na: realizację
programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu
sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w takich zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego oraz
na wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Nagrody burmistrza dla sportowców

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ponownie wyróżni
najlepszych sportowców. W tym roku pula nagród pieniężnych
wynosi aż 35 tys. zł. Wnioski można składać do 15 listopada.
Wyróżnienia finansowe przyznawane są coroczne. Tym razem samorząd przeznaczy na ten cel aż
35 tys. zł. O nagrodę burmistrza
mogą ubiegać się sportowcy
zameldowani w gminie Konstancin-Jeziorna na pobyt stały, którzy mają na swoim koncie wybitne
wyniki we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym
o randze m.in.: igrzysk olimpijskich, mistrzostw i pucharu
świata lub Europy, ligi światowej
lub europejskiej, organizowanych przez uprawnione federacje, związki i centrale sportowe.
Szansę na nagrodę mają również
osoby, które zajęły miejsca od
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I do IV w mistrzostwach województwa, grają w ligach krajowych (ekstraklasa, I i II liga)
lub osiągnęły inne, szczególne
sukcesy w różnych dyscyplinach
sportowych. Wnioski mogą składać: władze klubów sportowych,
stowarzyszenia kultury fizycznej lub związki sportowe, jednostki oświatowe, mieszkańcy
WAŻNE

gminy oraz właściwa komisja
Rady Miejskiej. Termin zgłaszania kandydatur mija 15 listopada.
Dokumenty należy złożyć w kancelarii UMiG lub przesłać drogą
pocztową na adres: Urząd Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul.
Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna (w tym przypadku
decyduje data wpływu wniosku
do urzędu). W ubiegłym roku nagrody powędrowały do 41 osób.
Listę tegorocznych wyróżnionych
sportowców poznamy w grudniu.  

Osiągnięcia sportowe z okresu od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. muszą być udokumentowane – do wniosku należy załączyć potwierdzenie wydane przez np. klub sportowy lub inny
uprawniony podmiot - federację, związek i centralę sportową).

Nowo otwarte przedszkole posiada sześć sal dydaktycznych,
olbrzymią salę sportowo-widowiskową, salę do zajęć sensorycznych oraz kuchnię. Wprost z sal,
przez drzwi tarasowe, dzieci
mogą wyjść na place zabaw czy na
tor do nauki jazdy na rowerze. Rosnące wokół przedszkola drzewa,
stwarzają zaś prawdziwie „leśny
klimat” „Leśnej Chatki”. Cały
obiekt dostosowany jest dla
dzieci z niepełnosprawnościami.
Projekt nieruchomości powstał
w pracowni Przedsiębiorstwo
Projektowo-Budowlane Ekobud.
Budynek przedszkola o kubaturze 4749 m3, usytuowany został
na działce o powierzchni 3445
m 2. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 7,7 mln zł.

Uroczystego przecięcia wstęgo dokonali od prawej: burmistrz Kazimierz Jańczuk,
dyrektor Ewa Bader oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cieślawski,
fot. J. Muszyńska-Dziurny

Gościliśmy mera Saint-Germain-en-Laye
5 października z oficjalną wizytą przyjechał do Konstancina-Jeziorny Arnaud Pericard, mer miasta
partnerskiego Saint-Germain-en-Laye. W towarzystwie wicemer Sylvie Habert-Dupuis,
oraz prezesa Komitetu Współpracy Saint-Germain-en-Laye – Konstancin-Jeziorna Michela Cloix,
goście zwiedzili nowy ratusz gminy, spotkali się z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy
oraz uczestniczyli w posadzeniu pamiątkowego miłorzębu.
Drzewko miłorzębu zostało podarowane przez Komitet Współpracy Miast Partnerskich Saint-Germain-en-Laye – Konstancin-Jeziorna. W symbolicznym
sadzeniu uczestniczył mer Arnaud Pericard, burmistrz Kazimierz Jańczuk oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2, uczestnicy niedawnej wycieczki
i wymiany szkolnej do Saint-Germain-en-Laye.  
– Niech drzewko to będzie kolejnym symbolem
więzi pomiędzy naszymi miastami – życzył wszystkim uczestniczącym w spotkaniu burmistrz Kazimierz Jańczuk.
Goście zwiedzili budynek ratusza, chwaląc architekturę i funkcjonalność obiektu. Nie zabrakło
także rozmów z pracownikami wydziałów Urzędu
Miasta i Gminy. Po południu goście z Francji odbyli
wycieczkę po naszym mieście podziwiając zabytkowe wille, Hugonówkę i Konstanciński Dom Kultury, Park Zdrojowy. Zwiedzali także Villę La Fleur
podziwiając zebrane tam dzieła sztuki.

Podczas uroczystej kolacji Burmistrz Kazimierz Jańczuk
wręczył gościom pamiątki z Konstancina-Jeziorny,
fot. J. Muszyńska-Dziurny

Wizyta z pewnością utrwali w gościach obraz Konstancina-Jeziorny jako miasta wielkich osiągnieć
i możliwości rozwoju partnerskiej współpracy.
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Poznaj wyniki głosowania!
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 i zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców
gminy Konstancin-Jeziorna – to zadania, które zdobyły największe poparcie w głosowaniu
w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Ale do realizacji w 2019 roku trafi także
trzynaście pozostałych pomysłów mieszkańców.
Do Budżetu Obywatelskiego
Gminy Konstancin-Jeziorna - edycja 2019 zgłoszonych zostało 47
projektów, z czego  weryfikację
formalno-merytoryczną przeszło
15 zadań. O ich losie od 1 do 16
września decydowali mieszkańcy
gminy. Urzędnicy zliczyli wszystkie głosy i 28 września poznaliśmy listę projektów, które trafią
do realizacji w 2019 roku.

Głosy ważne i nieważne
W głosowaniu wzięło udział 1 316
mieszkańców gminy, z czego 499
zagłosowało elektronicznie, a 817
tradycyjnie - w jednym z dwunastu punktów stacjonarnych
i tymczasowych. Na karcie do
głosowania można było zaznaczyć
maksymalnie dwa projekty: jeden
z listy projektów inwestycyjnych
i jeden z listy projektów pozostałych. Dopuszczalne było także
głosowanie tylko na jeden projekt
z dowolnie wybranej listy. Jednak

głosów, z czego 1 057 - ważnych
i 63 nieważnych. Największym
poparciem cieszył się projekt
„Modernizacja placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, który uzyskał
296 głosów. Drugi był projekt pn.
„Zakup narzędzi hydraulicznych
dla OSP Bielawa" (259 głosów),
a trzeci - „Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie
Kawęczyn" (z liczbą 213 głosów).
Projekty pozostałe
Na projekty pozostałe z zakresu
m.in.: kultury, zdrowia, rekreacji
i sportu oddano łącznie 1 145 głosów, w tym 1 059 ważnych i 86
nieważnych. Tutaj największym

poparciem cieszył się
Trafią do realizacji
W tej edycji Budżetu
projekt „Promocja
Obywatelskiego, poaktywności fizycznej poprzez
Suma wszystkich dobnie jak przed roorganizację zajęć
kiem, przegranych
głosów ważnych
rek reac y jnych
nie ma - wszystkie
oddanych na
dla mieszkańców
projekty uzyskały
1 316 kartach
Konstancina-Jeminimalny pułap
do głosowania
ziorny - Zdrowy
trzydziestu głosów,
kręgosłup" (278 głoa ich łączny koszt resów). Drugie miejsce zaalizacji nie przekrojęły „Białe soboty Konstancina
czył zarezerwowanych środków,
- akcja profilaktyki chorób serca,
które w tym roku wyniosły 800
nowotworów kobiecych, cukrzycy
tys. zł. Oznacza to, że wszystkie
i wad postawy oraz próchnicy
zadania zostaną ujęte w prou dzieci" (174 głosów). Na trzecim
jekcie budżetu gminy na 2019 r.,
miejscu znalazł się projekt „Gimi po przyjęciu go przez Radę Miejnastyka i taniec w Opaczy" (104
ską Konstancin-Jeziorna, będą
głosy).
w przyszłym roku sukcesywnie
realizowane.
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Więcej informacji na stronie: www.konstancin.budzet-obywatelski.org
WYNIKI GŁOSOWANIA - PROJEKTY POZOSTAŁE

Jednym z projektów, który będzie w przyszłym roku realizowany jest
modernizacja placu zabaw przy Szkolne Podstawowej nr 2, fot. GOSiR

nie wszyscy przestrzegali tych
zasad. 88 mieszkańców zagłosowało niezgodnie z regulaminem
- 85 osób złożyło niepoprawnie
wypełnione karty, a 3 osoby głosowały podwójnie - przez Internet

i w punkcie stacjonarnym. Te
głosy zostały uznane za nieważne.

Projekty inwestycyjne
Na projekt y inwest ycyjne
mieszkańcy oddali łącznie 1 120

Miejsce

Nazwa projektu

Wartość
projektu
(w zł)

Liczba
głosów
ważnych

1.

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

20 800

278

2.

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

49 500

174

3.

Gimnastyka i taniec w Opaczy

30 900

104

4.

Dni Kultury Francuskiej

44 700

84

WYNIKI GŁOSOWANIA - PROJEKTY INWESTYCYJNE
Miejsce

Nazwa projektu

Liczba
głosów
ważnych

1.

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

70 525

296

5.

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

29 282

80

2.

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa

19 200

259

6.

Szyjący Cieciszew – warsztat, nauka szycia

38 000

78

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

7.

Konstancin przyjazny seniorom

47 100

76

3.

30 000

213

8.

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

25 300

68

4.

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

97 006

159

9.

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań słownomuzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach
gminy z udziałem artystów

25 500

60

5.

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach

75 100

130

10.

Klub kaligraficzny „Littera"

16 000

57

291 831

1057

327 082

1059

RAZEM:
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Wartość
projektu
(w zł)

RAZEM:
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Sportowe zmagania seniorów

Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny włączyli się w ogólnopolską akcję narodowego czytania
powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Reprezentacja gminy Konstancin-Jeziorna wzięła udział
w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Trzy osoby wróciły
do domów ze srebrnymi medalami.
Wysiłek fizyczny im nie straszny
– udowodnili to uczestnicy tegorocznej Warszawskiej Olimpiady
Seniorów, która 29 września odbyła się na obiektach stołecznej
Polonii przy ul. Konwiktorskiej.
Zawody były rozgrywane w różnych kategoriach wiekowych,
a najlepsi wywalczyli atrakcyjne
nagrody oraz medale. Gminę
Konstancin-Jeziorna reprezentowała silna, ponad czterdziestoosobowa ekipa. – Ubrani
w zielone koszulki z logo gminy
i zaopatrzeni we flagi Konstancina-Jeziorny byliśmy najbardziej widoczną i rozpoznawalną
drużyną spośród wszystkich
startujących – przyznaje Marek

Szewczyk, członek Rady Seniorów i przewodniczący Koła Seniora nr 21.
Bieganie, pływanie, skok w dal
czy strzelanie z broni pneumatycznej – między innymi takie
konkurencje czekały na seniorów. Nasza reprezentacja wywalczyła trzy srebrne medale
– Wanda Bąk w pchnięciu kulą,
Barbara Utrata na ergometrach
wioślarskich i Piotr Krawczyk
w strzelaniu z łuku. Ale konstancinianie nie tylko wykazali
się sprawnością fizyczną. Na scenie swoje umiejętności wokalne
zaprezentowały: „Majtki Pana
Kapitana” i  „Pogodna Jesień”. Imprezę prowadził znany i lubiany

Reprezentacja gminy
Konstancin-Jeziorna, fot. Archiwum

Zygmunt Chajzer. – Udział w zawodach sprawił seniorom dużo
radości i był możliwy dzięki
wsparciu ze strony burmistrza
i Biura Komunikacji Społecznej
– podkreśla Danuta Błeszyńska,
przewodnicząca Rady Seniorów.

Nauka to ich pasja
Laureaci konkursów i zawodów sportowych, aktywiści oraz wolontariusze, a przy tym
wyróżniający się uczniowie - 2 października tytułem „Młody Mistrz Nauki 2018" wyróżniono 11
uczniów ze szkół podstawowych gminy Konstancin-Jeziorna.
Gala „Młodego Mistrza Nauki" odbyła się w Konstancińskim Domu Kultury. Wyróżnienia uczniom,
w imieniu władz samorządowych wręczali Kazimierz Jańczuk oraz Magdalena Gołębiowska,
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
Urzędu Miasta i Gminy.  Każde z młodych mistrzów
odbierało dyplom oraz nagrodę w postaci tabletu,
w towarzystwie dumnej dyrekcji szkoły, do której
uczęszcza. Burmistrz życzył wszystkim wyróżnionym wytrwałości oraz dalszych sukcesów w rozpoczynającej się dla nich przygodzie z nauką. Wielką
nagrodą dla wszystkich wyróżnionych był pokaz
zatytułowany „Ciśnienie”, przygotowany i przedstawiony przez Centrum Nauki Kopernik.

Nagrody uczniom wręczał burmistrz Kazimierz Jańczuk
fot. G. Żurawski

WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE

SP nr 1: Marta Pietrzak, Kamil Petryczkiewicz; SP nr 2: Dominika Gromada, Kinga Szymczak; SP nr 3:
Janusz Staniszewski, Wiktoria Wars; SP nr 4: Joanna Borecka, Carmen Karolina Skowron-Rodriguez;
SPI nr 5: Aleksandra Piwowarska, Łukasz Topolnicki; SP nr 6: Krystian Węcławiak.
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Narodowe czytanie Przedwiośnia
„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja publicznego
czytania największych dzieł
literackich. W tym roku, z racji
stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, wybrano „Przedwiośnie”. Mieszkańcy   Konstancina-Jeziorny z powieścią
Stefana Żeromskiego zmierzyli
się w kliku miejscach.

Razem w Bibliotece
Wszyscy, którzy 8 września
przyszli do Biblioteki Publicznej przy ul. Świetlicowej 1 mogli
przeczytać wybrany przez siebie
fragment ,,Przedwiośnia", bądź
posłuchać jak czytają go inni,
m.in.: Julia Jabłońska, Joanna Żurowska, Ewa Domagała, Paweł
Tochowicz, Anita Pilszyk i Karolina Dobrowolska. Dodatkowo
uczestnicy wysłuchali prelekcji
o Stefanie Żeromskim oraz wzięli
udział w quizie na temat powieści. Na koniec każdy, kto przyniósł swój egzemplarz książki
mógł oznaczyć go pamiątkowym
stemplem.

Seniorzy czytali i śpiewali
Z kolei w altanie przy Konstancińskim Domu Kultury fragmenty „Przedwiośnia" czytali
seniorzy: Wanda Bąk, Mieczysław Banach, Barbara Chmielewska, Maria Chmielewska, Alfreda
Konopka, Maria Matejak, Wanda
Pindelska, Przemysław Rogalski,
Krystyna Siemiątkowska, Marek
Szewczyk, Elżbieta Ziemkiewicz
i Bożena Zwolińska. Seniorzy
i mieszkańcy gminy spotkali,
by wspólnie nie tylko posłuchać
o losach Cezarego Baryki na tle
odradzającego się państwa polskiego, ale i pośpiewać pieśni
patriotyczne. Całość przygotowała i poprowadziła Danuta
Błeszyńska, przewodnicząca
gminnej Rady Seniorów. Konstancińska akcja została zorganizowana w ramach inicjatywy

Seniorzy „Przedwiośnie" czytali w altanie przy Konstancińskim Domu Kultury
fot. Archiwum

lokalnej pn. „Idee niepodległościowe w polskiej literaturze czytają seniorzy, młodzi, dzieci"
i wsparta finansowo z budżetu
gminy Konstancin-Jeziorna. Wydarzenie było objęte honorowym
patronatem pary prezydenckiej.

W willi Żeromskiego
Wyjątkową atrakcją była również możliwość posłuchania
„Przedwiośnia" w ogrodzie willi
Świt, gdzie mieszkał i tam ją
właśnie napisał Stefan Żeromski. Organizatorami spotkania
byli Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie
Żeromskim i Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków
Konstancina. W ogrodzie willi
Świt dwanaście fragmentów
„Przedwiośnia”, wraz z komentarzami przygotowanymi przez
Alinę Kowalczykową, czytali
m.in. wiceprezes Polskiego PEN
Clubu - Iwona Smolka, starosta
powiatu piaseczyńskiego - Wojciech Ołdakowski, wicestarosta
powiatu piaseczyńskiego - Arkadiusz Strzyżewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej - Andrzej
Cieślawski oraz pierwszy zastępca burmistrza - Ryszard
Machałek.
Z parą prezydencką
„Przedwiośnie” było czytane

Burmistrz Kazimierz Jańczuk przywitał
parę prezydencką wręczając bukiet
białych róż, fot. D. Błeszyńska

także przez samych inicjatorów
akcji, czyli parę prezydencką.
W ogrodzie Domu Artystów
Weteranów Scen Polskich im.
Wojciecha Bogusławskiego
w Skolimowie fragmenty powieści przeczytali prezydent Andrzej Duda oraz jego małżonka
- Agata Kornhauser-Duda. Towarzyszyli im: skolimowscy pensjonariusze -  Halina Kowalska
i Włodzimierz Nowak, a także
prezes ZASP - Paweł Królikowski
i wiceprezes ZASP - Małgorzata
Kożuchowska oraz zaproszeni
goście: Marta Chodorowska,
Anna Smołowik i Piotr Ligienza.
W ogrodzie Domu Artystów gościli pensjonariusze, ich rodziny,
mieszkańcy gminy oraz przybyli
goście z Warszawy.
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Dla każdego coś ciekawego
Blisko trzydzieści różnego rodzaju zajęć sportowo-rekreacyjnych oferuje w nowym sezonie
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Nowa oferta sportowo-rekreacyjna na sezon 2018/2019 obejmuje zarówno lubiane i oblegane
przez mieszkańców propozycje,
jak i zupełnie nowe zajęcia. Tutaj
każdy znajdzie coś dla siebie!
Uczniowie mają do wyboru:
szachy, tenis stołowy, zapasy
oraz zajęcia ruchowe dla dzieci
z niepełnosprawnością. Ale
to nie wszystko. Dzieci i młodzież  mogą również skorzystać
z oferty klubów sportowych
działających na terenie gminy,
a prowadzących swoje zajęcia w obiektach GOSiR. Chodzi
o m.in.: piłkę nożną, karate, badminton, gimnastykę artystyczną,
szermierkę, piłkę siatkową,
sztuki walki.
Długa jest również lista propozycji skierowanych do dorosłych.
O zdrowie i dobre samopoczucie
zadbamy na zajęciach: fitness,
zdrowy kręgosłup, pilates, płaski brzuch, tai chi, zumba, tenis
stołowy, mama i ja, badminton,
crossminton, nordic walking,
wzmacnianie i stabilizacja oraz
trening funkcjonalny.
Interesująco wygląda też
oferta dla konstancińskich seniorów. Zajęcia specjalnie dla
nich dedykowane to: zumba

gold, gimnastyka ciała i umysłu,
zdrowy kręgosłup, taniec, tai chi,
rehapilates czy nordic walking.
Spotkania odbywają się nie tylko
w siedzibie GOSiR, ale również
w świetlicy przy ul. Jaworskiego
24 oraz fili Konstancińskiego
Domu Kultury przy ul. Sobieskiego 6. Jedną z tegorocznych
nowości są zajęcia na siłowni,
na które w szczególności GOSiR
zaprasza panów. Warto podkreślić, że seniorzy za udział w zajęciach nic   nie płacą. Ale pod
warunkiem, którym jest posiadanie Konstancińskiej Karty
Mieszkańca.
Ponadto po dwumiesięcznej
przerwie do Szkoły Podstawowej
nr 6 w Opaczy i Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie powróciły
bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne, organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
2018. Ćwiczenia w Opaczy odbywają się dwa razy w tygodniu.
WOLNE MIEJSCA

Zajęcia dla seniorów odbywają się
m.in. w fili KDK przy ul. Sobieskiego,
fot. GOSiR

W poniedziałki jest to trening
fitness (godz. 19.30) i zumba
(godz. 20.30), a w środy – zdrowy
kręgosłup (godz. 19.39) i zumba
(godz. 20.30). W Słomczynie
kontynuowane są z kolei zajęcia
zdrowy kręgosłup i zumba. Zapraszamy we wtorki i w czwartki
od godz. 19.00.

Wolne miejsca są jeszcze na zajęcia rehapilates dla osteoporozy
(dla seniorów), Mama i ja oraz fitness (dla dorosłych).
Zapisy w recepcji GOSiR przy ul. Żeromskiego 15 od poniedziałku
do piątku w godz. 15.30-21.00. Info: www.gosir-konstancin.pl

Przybywa miejsc do rekreacji i zabawy

Kolejne place zabaw dla dzieci zmieniają oblicze. Tym razem te
w Okrzeszynie i w Kępie Okrzewskiej.
Na placu zabaw w Okrzeszynie
stanął nowy wielofunkcyjny
zestaw składający się z m.in.:
zjeżdżalni, drabinek oraz kółek akrobatycznych. Całość
kosztowała ponad 12 tys. zł. Z
kolei w Kępie Okrzewskiej zamontowano: huśtawkę, zestaw
ze zjeżdżalniami oraz trójkąt
sprawnościowy, co kosztowało  
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9,3 tys. zł. Inwestycje zostały
sfinansowane z funduszu sołeckiego. Dzieci mogą już do woli
korzystać z nowych atrakcji.
GOSiR realizuje też kolejny projekt z Budżetu Obywatelskiego
2018. Mowa o modernizacji strefy
fitness na os. Mirków. Prace prowadzi firma „NOVUM”. Projekt
obejmuje m.in.: wymianę 10

urządzeń do ćwiczeń. Zamontowane zostaną też ławki. Nowa siłownia ma być gotowa do końca
listopada.

Plac zabaw
w Kępie
Okrzewskiej,
fot. GOSiR

Bieg pamięci Tomasza Hopfera
Tomasz Hopfer wciąż w naszej pamięci. 22 września
w Konstancinie-Jeziornie odbył się piąty bieg jego imienia.
Najszybsi na mecie byli Piotr Szczepański i Aleksandra Golon.
W tym roku impreza odbyła się
w Parku Zdrojowym, a jego organizatorem był Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Zmieniło się
nie tylko miejsce, ale i dystans.
Tym razem uczestnicy biegu pamięci Tomasza Hopfera mieli do
pokonania pięciokilometrową
trasę. Choć frekwencja nie była
zbyt wysoka, to walka była zacięta
i pełna emocji. Bieg zgromadził
zarówno amatorów – sympatyków biegania, jak i bardziej doświadczonych zawodników.

Spośród mężczyzn najszybszy był
Piotr Szczepański, który dobiegł
do mety w 17 min 52 sek. Tuż za
nim uplasowali się Michał Mazurek, z czasem 19’02 i Krzysztof
Rupiński, z czasem 19’42. Wśród
kobiet na pierwszej pozycji uplasowała się Aleksandra Golon,
z czasem 21’51. Druga była Aneta
Waligóra (27’47), trzecia – Aleksandra Utrata (29’48). Oprócz
zmagań sportowych dla dorosłych zorganizowano także biegi
dla dzieci. Na najlepszych czekały
nagrody i pamiątkowe statuetki.

Top 3 kobiet: Aleksandra Golon, Aneta
Waligóra i Aleksandra Utrata,
fot. GOSiR

Rowerowe ściganie duktami leśnymi
Sześciuset zawodników wystartowało w wyścigu Lotto Poland Bike Marathon, który 23 września
ponownie zawitał do Konstancina-Jeziorny.
LOTTO Poland Bike Marathon,
cykl wyścigów organizowany
przez Grzegorza Wajsa, piąty raz
w historii zawitał do jedynego
uzdrowiska na Mazowszu.
Kolarskie miasteczko znajdowało się w Parku Zdrojowym, a wyścigi przebiegały
ścieżkami i duktami leśnymi
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W trzynastym etapie
tegorocznego LOTTO Poland
Bike wystartowało 600 miłośników dwóch kółek. Na dystansie
MAX (61 km) zwyciężył Kamil
Kuszmider, przed Łukaszem
Góralewskim (obaj z KK Catena
Wyszków) i Pawłem Kołodziejkiem (Go Sport AK Sped Team).
Wśród kobiet wygrała Sylwia
Tkaczyk (Mybike.pl), przed Izabelą Pazyną (Komobike Scott)
i Anną Kamińską (Wodociągi
Warszawskie).
Trasę MINI (32 km) najszybciej
pokonał Mateusz Rochowiak

(Kross Staff Team), finiszując
przed Mariuszem Szczepańskim
(Niewiadów Boro) i Robertem
Sawą (Inżynieria Rowerowa).
W rywalizacji kobiet triumfowała
Olga Niewiarowska z Warszawy,
która wyprzedziła Julitę Tomaszewską (Timbud Team) i Katarzynę Gregorowicz (Go Sport AK
Sped Team). Na dystansie FAN
(8 km) wśród chłopców zwyciężył Maciej Petryszyn (UKK
Huragan Wołomin), przed Mateuszem Szczepańskim (V-Max
Mińsk Mazowiecki) i Hadrianem
Gruszewskim z Mławy. W gronie
dziewcząt najlepsza była Hanna
Mazurkiewicz (Warszawski
Klub Kolarski), przed Katarzyną
Praszczałek i Aleksandrą Krzemińską (obie z UKK Huragan
Wołomin). W Mini Crossie na
terenie Miasteczka Poland Bike
swoje wyścigi miały też dzieci
w wieku 2-4 i 5-6 lat.
LOTTO Poland Bike Marathon

W wyścigu wystartowało 600
zawodników, fot. Poland Bike

w Konstancinie-Jeziornie został
zorganizowany przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna, Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz
sklepem i serwisem RafBike
Store.
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FESTIWAL OTWARTE OGRODY 2018

Tegoroczne Otwarte Ogrody obfitowały w wiele wyjątkowych wydarzeń. Odbyły się pokazy malarstwa
o różnym charakterze: oprócz wystawy w klimacie
szalonych lat 20. „Kobiety Montparnasse’u” w Villi La
Fleur, Joanna Małgorzata Brzostowska pokazała swoje
łąki pełne kwiatów, Państwo Kurkowie przedstawili
pejzaże Konstancina-Jeziorny i okolic, w Dworku Pod
Kasztanami odbyła się wystawa prac wykonanych
w różnych technikach plastycznych przez Alinę Rybarczyk, Zuzannę Pryć-Ziółkowskiej oraz Dorotę i Annę
Kasperskie. W ogrodzie artystycznym „W hamaku
i na leżaku” prace malarskie, ikony, biżuterię i grafikę prezentowali Dominika Piętkowska, Ela Waga,
Gabriela Przytuła, Bartosz Bremer oraz Joanna Sękowska-Rutka. W ogrodzie artystycznym „Pasja tworzenia” zwiedzających witały obrazy, oko przykuwała
także artystyczna biżuteria Iwony Żelazko, natomiast
nastoletnia Natalia Żelazko poprzez wystawę rysunków zaprosiła do świata wyobraźni. Wystawa akwarel
Janusza Roguskiego ukazała piękno Włoch. Na Festiwalu nie zabrakło też rzeźb, te można było podziwiać
w Kamiennym Ogrodzie Beaty Czapskiej oraz Ogrodzie
Sztuki Kazimierza Ryszki.
Był także spacer, odkrywający piękno w ukrytych
ruinach i zaniedbanych ogrodach. Grzegorz Łuniewski poprowadził grupę śladami pomników. Ogrody
dawne Konstancina-Jeziorny prezentowały tablice wykonane przez historyka, Adama Zyszczyka, ustawione
w ogrodzie Państwa Czelejewskich. Dzieci bawiły się
w kurpiowskiej chacie Państwa Ziołeckich, zaglądały
do Ogrodu smoków w Bielawie oraz do Ogrodu Pszczelego Tęczowej Pasieki. W ogrodzie przedszkola Bimbo
brały udział w warsztatach czytelniczych Agnieszki
Waszak, a w Domu Aktora w pokazie wypału gliny.
W Ogrodzie artystycznym House of Vezden mogły
uczestniczyć w podchodach, podczas gdy dorośli podziwiali willę Jutrzenkę.
Pojawiło się kilka wystaw fotograficznych: „Samotność kamieni” Moniki Bukowińskiej, dokumentująca
fascynującą i często zapomnianą kulturę, „Konstancin
Flash. Błyski” Dominika Bednarskiego, ukazująca bajkowe wyobrażenie o konstancińskich miejscach, kilka
projektów fotograficznych Andrzeja Krzyżanowskiego,
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właściciela willi Ave, felietonisty i podróżnika; „Bliżej
świata” fotografie z różnych zakątków globu Krzysztofa Górnickiego, oraz krajobrazy i zwierzęta na fotografiach Klubu F8. Fotograf Tomasz Myśluk zaprosił na
warsztaty fotograficzne „Konstancin Black & White”
oraz do zwiedzania ciemni analogowej.
Odwiedzający willę Moja mogli wziąć udział w zajęciach jogi i obejrzeć jej pokaz wzbogacony o zdjęcia
z Azji nauczycielki jogi, Renaty Szewczyk. W tej samej
willi zagościła też wiedźma, Agnieszka Waszak, która
poprowadziła fascynujące warsztaty zielarskie.
W zabytkowej willi Świt, muzeum Stefana Żeromskiego odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”.
Nieformalna Grupa Teatralna „Między słowami” zaprosiła na spektakl „Przyjdzie Walec”, poświęcony
twórczości Wojciecha Młynarskiego. W Hugonówce
odbył się natomiast pokaz filmów dokumentalnych
Jacka Knoppa, mieszkańca Konstancina.
W ogrodzie dworu Prekera, oprócz spaceru nad Jeziorkę można było wziąć udział w spotkaniu „Po co
nam genealogia czyli nie wyrzucaj starych papierów”
z Małgorzatą Karoliną Piekarską. Otwarte Ogrody
rozbrzmiewały w tym roku muzyką: profesor Bronisława Kawalla dała recital chopinowski, zagrał też
Kostaciński Chór Kameralny oraz Duo Vitare, duet
polsko-fiński, tworzony przez Agnieszkę Kotulską-Rahunen i Kimmo Tahunena. W amfiteatrze KDK
zorganizował Koncert na pożegnanie lata. Miłośników czworonogów witał Psiogród Natalii Ciemińskiej,
w którym oprócz pokazów psich sztuczek odbyły się
zajęcia szkoleniowe.
W tym roku po raz pierwszy otworzył swoje podwoje
Stary Młyn nad Jeziorką, po którym oprowadzała właścicielka oraz ogród Domu Seniora PAN roślinami, pochodzącymi ze „Szkółek Kórnickich”.
Tegoroczne Otwarte Ogrody, odbywające się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odwiedziło około
3 tys. osób. Wyżej wymienione wydarzenia nie byłyby
możliwe bez ogromnego zaangażowania właścicieli
ogrodów oraz występujących w nich artystów, a niekiedy właścicieli i artystów w jednym. Wszystkim
razem i każdemu z osobna należą się podziękowania.
Festiwal wspiera Towarzystwo Miłośników Piękna
i Zabytków Konstancina oraz Gmina Konstancin-Jeziorna. Koordynatorką wydarzenia była po raz
pierwszy mieszkanka Konstancina-Jeziorny, Izabela
Górnicka-Zdziech, lektorka, dziennikarka, poetka oraz
autorka książek, która już teraz zachęca do wzięcia
udziału w kolejnej edycji Festiwalu, zgłaszania ogrodów i pomysłów. XII Festiwal Otwarte Ogrody zapowiada się wspaniale!
Izabela Górnicka-Zdziech

JUBILEUSZOWE DOŻYNKI W BIELAWIE 2018

Tak, jak przed czterdziestu laty, dziękowano
za plony i dzielono się chlebem z ziaren tegorocznego zboża. W rocznicę pierwszych dożynek na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna, 2 września
w Bielawie odbyło się święto plonów, w którym
uczestniczyła rekordowa liczba mieszkańców
i gości. Były występy, zawody i konkursy, wyróżnienia dla rolników i dobra zabawa.
Świętowanie rozpoczął tradycyjny korowód
z wieńcami dożynkowymi, które przygotowały
sołectwa, grupy mieszkańców i zespoły. Po mszy
świętej celebrowanej przez ks. prałata Lecha Sitka
z parafii w Powsinie, starostowie uroczystości
Bogumiła i Mariusz Molakowie przekazali burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi wypieczony
z tegorocznego zboża bochen chleba. Przyjmując
go, burmistrz złożył serdeczne życzenia wszystkim
pracującym na roli oraz ich rodzinom. Tym dożynkowym bochnem chleba, oraz innymi przygotowanymi przez sołectwa, dzielono się ze  wszystkimi
uczestnikami.

Rolnicy Roku
Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych rolników z naszej gminy. Dyplomy Rolnik Roku 2018
wraz z nagrodami rzeczowymi trafiły do: Aleksandry i Zdzisława Komosów (Bielawa), Bogumiły
i Mariusza Molaków (Bielawa), Kamila Świderskiego
(Cieciszew), Andrzeja Odolińskiego (Ciszyca), Marka
i Renaty Stępnickich (Czernidła), Ewy i Jana Baranów (Dębówka), Janusza Węcławiaka (Habdzin),
Joanny i Franciszka Matyjasiaków (Kępa Oborska), Joanny, Szczepana i Artura Molaków (Kępa
Okrzewska), Janusza Biernackiego (Łęg), Mariana
Kornaszewskiego (Okrzeszyn), Grażyny i Zbigniewa

Trzewików (Opacz) i Sebastiana Kulczyka (Piaski).
Najpiękniejsze dożynkowe wieńce
Zgodnie z dożynkową tradycją, zaprezentowano
przygotowywane od wielu tygodni piękne wieńce
dożynkowe. Komisja Konkursowa, postanowiła
przyznać:
I miejsce dla wieńca wykonanego przez „Ciszyca
mieszkańcy”, II miejsce dla wieńca wykonanego
przez „Ciszyca młodzież” i III miejsce dla wieńców
wykonanych przez „Bielawa sołectwo” i „Bielawa
młodzież”.

Dożynkowe zabawy i konkursy
Na wyjątkowo licznie przybyłych uczestników,
czekało wiele atrakcji. Zwłaszcza dzieci nie były
zawiedzione z powodu rozmiarów i atrakcji wesołego miasteczka. Publiczność zachwyciły występy
naszych lokalnych gwiazd, w tym zespołów Łurzycanki i Jarzębina Czerwona z Kawęczynka. Tradycyjnie zaśpiewała pani Barbara Wiewióra. Wspaniały
występ dały zespoły Powsinianie i Majtki Pana
Kapitana. Dla nieco młodszej publiczności zaśpiewały zespoły Top Girls oraz Exelent. A wieczorem
całą imprezę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami
prowadzona przez DJ-a Piotra.
Organizatorów tj. Gminę Konstancin-Jeziorna i Sołectwo Bielawa, wsparły następujące firmy i instytucje: Klinkier-Bud P.P.U.H. Czesław Penconek, Bank
Spółdzielczy w Piasecznie, Bricoman Warszawa Wilanów, P.P.H.U., dormakaba Polska Sp. z o. o., Powiat
Piaseczyński, Medivita Przychodnia Konstancin,
Auchan Supermarket Konstancin-Jeziorna, LEKARO
Jolanta Zagórska, Egurrola Dance Studio Konstancin, Alternatywna Sztuka Wyrazu.

33

/ KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY /

ZAPRASZAMY

Towarzystwo Miłośników Piękna

i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego
uprzejmie zaprasza na dalsze obchody Jubileuszu 30-lecia
ul. Mostowa 15,
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22-484-20-20, 22-484-20-22,
www.konstancinskidomkultury.pl
NA IMPREZY PŁATNE BILETY
do kupienia w kasie KDK
i na www.konstancinskidomkultury.pl.

PAŹDZIERNIK
14, 21, 28 października, godz. 10
PLENER MALARSKI, wstęp wolny.

Sobota, 20 października 2018, godz. 17.00
Hugonówka, ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna
30 lat minęło....
Wieczór wspomnień o Towarzystwie
Finisaż wystawy okolicznościowej
Czwartek, 8 listopada 2018, godz. 17.00
Hugonówka, ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna
Jubileuszowe Zaduszki Konstancińskie

14 października, godz. 12
PATRZ WIĘCEJ Festiwal Filmów Dokumentalnych Szkoły Wajdy, wstęp wolny.
14 października, godz. 19
Koncert MIKROMUSIC TRIO,
Bilety w cenie 50 zł
17, 19, 24, 26, 31 października, godz. 17
SPOTKANIA BRYDŻOWE, wstęp wolny.
18 października, godz. 18.30
KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY FRANCUSKIEJ - Gdy Europa mówiła po francusku, KDK Hugonówka, wstęp wolny.
19 października, godz. 19
BEZSENNA NOC W HUGONÓWCE Apetyczny Maraton Filmowy, wstęp wolny.
20 października, godz. 9.30
MISTRZOSTWA KONSTANCINA
Seniorów w Brydżu, zapisy.
22 października, godz. 18
STREFA KOBIET POZYTYWNIE
ZAKRĘCONYCH, wstęp wolny.
25 października
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Jakub Małecki „Dżozef”, wstęp wolny.
28 października, godz. 17
„CUDOWNA TERAPIA” Komedia
małżeńska, Bilety w cenie 55 zł.
27 października, godz. 17
„ODERWANIE” Wystawa fotograficzna
na 100-lecie Lotnictwa Polskiego,
wstęp wolny.
LISTOPAD
4 listopada, godz. 16
BAJKOWA NIEDZIELA
„Przygody Zefirka i spółki”,
Bilety – dzieci 15 zł, dorośli - 20 zł.
4,18,25 listopada, godz. 10
PLENER MALARSKI, wstęp wolny.
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Jesień w kulturze
Jesień w Konstancińskim Domu Kultury zapowiada się
niezwykle interesująco. Z pewnością każdy wybierze coś dla
siebie z naszych październikowych i listopadowych propozycji.
Dla kinomanów mamy przegląd filmów dokumentalnych
„apetyczny”, nocny maraton filmowy. Nie zabraknie również
gwiazd. Na naszej scenie teatralnej wystąpią m.in. Aneta
Todorczuk-Perchuć, Dominika Ostałowska i Ewa Gorzelak.
Kino
19 października zapraszamy na
Bezsenną Noc w Hugonówce. Tym
razem proponujemy „Apetyczny
maraton filmowy”. Jedzenie jest
inspirującym tematem dla twórców kina. Podczas maratonu
zaprezentujemy trzy wybrane
produkcje – pełne smaku, kolorów i pasji, które ogląda się z
dużym apetytem. Natomiast na
deser zaserwujemy wieczór z Tomem Hanksem. W listopadzie na
dużym ekranie wyświetlimy jeden z najnowszych filmów z jego
udziałem.
Trochę historii
Do 20 października w Hugonówce
można oglądać wystawę z okazji
jubileuszu 30-lecia Towarzystwa
Miłośników Piękna i Zabytków
Konstancina im. Stefana Żeromskiego. Zainteresowanym lokalną
historią polecamy także   cykl
Wirtualne Muzeum Konstancina.

Dwa listopadowe spotkania będą
poświęcone rodzinom Bliklów i
Natansonów. W ramach obchodów 100-lecia niepodległości
w pobliżu Hugonówki można
oglądać wyjątkową, plenerową
wystawę „Pracą i orężem”, pokazującą konteksty wiążące Konstancin-Jeziornę z wydarzeniami
sprzed 100 lat. Wizyty Józefa
Piłsudskiego z żoną w Skolimowie; Józef Haller uczestniczący
w grze w bulle w parku w Konstancinie; szkolenia wojskowe
w prywatnym domu Henryka
Krok-Paszkowskiego - to tylko
niektóre wątki zaprezentowane
na wystawie.
Na 100-lecie Lotnictwa Polskiego
od 27 października zapraszamy
na niezwykłą wystawę  fotografii
Wojciecha Mazurkiewicza „Oderwanie”. Autor w swoich pracach
łączy dwie wielkie pasje - lotnictwo i fotografię.

/ KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY /
Teatr
Na deskach teatralnej sceny w
Hugonówce zobaczymy „Cudowną terapię” (28 października,
godz. 17), niezwykle zabawną komedię małżeńską w doborowej
obsadzie. Wystąpią Dominika
Ostałowska, Marcin Kwaśny oraz
Artur Pontek.
Czy istnieje recepta na pogodzenie trzech ról – matki, żony i
kochanki? Czy jest sposób, żeby
być jednocześnie kobietą i taranem? Niańką i sekstorpedą? Mistrzem kuchni, cichym zarządcą,
mózgiem, chodzącą subtelnością,
kokietką i blond-pułapką? Aneta
Todorczuk-Perchuć w muzodramie „Matka żona i kochanka”
w reżyserii Anny Gryszkówny
17 listopada postara się odpowiedzieć na te pytania. Będzie
szczerze, bardzo zabawnie, kobieco a czasem rubasznie. Bilety
w cenie 40 złotych do nabycia w
kasie KDK oraz na stronie www.
konstancinskidomkultury.pl.

Nie zabraknie także spektakli dla
dzieci. W cyklu Bajkowa Niedziela
w listopadzie zapraszamy dzieci
w wieku 4-12 lat na interaktywny
spektakl muzyczno-taneczny
„Przygody Zefirka i spółki”. Natomiast 25 listopada premiera spektaklu „Tata bez krawata” Anny Gil
i Ewy Gorzelak. Jest to opowieść
wychodząca naprzeciw zabieganiu dorosłych, którzy pochłonięci
ważnymi sprawami i pracą, nie
dostrzegają prostoty dziecięcych
pragnień. Dzieciom zazwyczaj
brakuje bowiem czasu spędzanego wspólnie z rodzicami.

Kluby dla każdego
Po wakacyjnej przerwie wracają
wszystkie kluby działające w
Konstancińskim Domu Kultury:
Konstanciński Kub Filmowy, Klub
Gier Planszowych, Klub Historyczno-Patriotyczny, Dyskusyjny Klub
Książki, Spotkania Brydżowe,
Klub Podróżnika, Klub Fotograficzny F8, Plenery Malarskie,
Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych oraz najnowszy – Klub Miłośników Kultury Francuskiej. 	

5, 19 listopada, godz. 18
STREFA KOBIET POZYTYWNIE
ZAKRĘCONYCH, wstęp wolny.
6 istopada, godz. 19
KONSTANCIŃSKI KLUB FILMOWY,
wstęp wolny.
6,20 listopada, godz. 11
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU,
czesne – 60 zł, pojedynczy wykład – 5 zł.
6, 20 listopada, godz. 18
GRANIE BEZ KLIKANIA
Klub Gier Planszowych, wstęp wolny.
7 listopada, godz. 19
KLUB FOTOGRAFICZNY F8,
wstęp wolny.
7,9,14,16,21,23,28,30 listopada, godz. 17
SPOTKANIA BRYDŻOWE, wstęp wolny.
8 istopada, godz. 17
ZADUSZKI KONSTANCIŃSKIE,
wstęp wolny.

Zapraszamy nie tylko frankofilów,
ale przede wszystkim osoby zainteresowane Francją, jej kulturą
i społeczeństwem, które chciałyby bliżej poznać literaturę,
muzykę, sztukę współczesnej
i dawnej Francji lub poszerzyć
i podzielić się z innymi swoimi
wiadomościami. Spotkania Klubu
będą odbywać się raz w miesiącu
i koncentrować wokół wybranego
tematu. W każdym spotkaniu
przewidujemy udział atrakcyjnych gości. Moderatorkami kubu
są Ewa Stocka-Kalinowska, filolog
romański, dziennikarz radiowy
Polskie Radio Dwójka oraz Joanna
Żurowska, filolog romański, wykładowca UW (literatura francuska XIX i XX w.). Na pierwszym,
inauguracyjnym spotkaniu Klubu
– 18 października 2018 r. o godz.
18.30 – gościem będzie pani prof.
Anna Grześkowiak-Krwawicz
z Instytutu Badań Literackich
PAN, która opowie o roli języka
francuskiego w XVIII wiecznej Europie, kiedy to postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
łączyła nas z europejskimi elitami
– „Gdy Europa mówiła po francusku”. Gościem drugiego spotkania – 22 listopada 2018 r., o godz.
18.30 – będzie red. Piotr Kieżun
z „Kultury Liberalnej”, który opowie o tym „Jak dziś postrzegamy
Francję i kulturę francuską, co
z niej czerpiemy i co o niej wiemy”.

10 listopada, godz. 17
WIRTUALNE MUZEUM KONSTANCINA
Bliklowie w Konstancinie, wstęp wolny.
10, 11 listopada
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI,
Park Zdrojowy, wstęp wolny.
13 listopada, godz. 17
KLUB HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY
Drogi do niepodległości, wstęp wolny.
15 listopada, godz. 18
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI,
wstęp wolny.
16 listopada, godz. 19
WIECZÓR FILMOWY Tom Hanks,
wstęp wolny.
17 listopada, godz. 15
WARSZTATY RODZINNE
Drewniane pudełka, 5 zł/os.
17 listopada, godz. 19
Spektakl „MATKA ŻONA I KOCHANKA”,
Bilety w cenie 40 zł.
18 listopada, godz. 16
WRZOSOWISKA V Przegląd Twórczości
Artystycznej Seniorów, wstęp wolny.
22 listopada, godz. 18.30
KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY FRANCUSKIEJ Jak dziś postrzegamy Francję
i kulturę francuską, wstęp wolny.
24 listopada, godz. 17
WIRTUALNE MUZEUM KONSTANCINA
Natansonowie, wstęp wolny.
25 listopada, godz. 16
BAJKOWA NIEDZIELA
Premiera spektaklu „Tata bez krawata”.
Bilety – dzieci 15 zł, dorośli - 20 zł.
29 listopada, godz. 19
KLUB PODRÓŻNIKA Bułgaria,
wstęp wolny.

