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Zapraszamy na dożynki

Iwona Siudzińska i Mariusz Lepianka zostali starostami Dożynek Gminy Konstancin-Jeziorna, które już 13 września odbędą się Bielawie. To oni przekażą
symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy - Kazimierza Jańczuka.
O atrakcjach tegorocznego święta plonów piszemy na stronach 12-13.
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Sprawozdanie
z IX i X sesji
Rady Miejskiej
Podczas IX i X sesji Rady Miejskiej,
radni m.in. zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok. Zgodzili się też na utworzenie odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na 6 września
2015 r.

Sprawozdanie
z IX sesji Rady Miejskiej
Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawach:
nzatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
(uchwała nr 107/VII/9/2015)

nudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2014 rok (uchwała nr 108/
VII/9/2015)

nwyrażenia zgody na wynajem
lokalu użytkowego położonego
w Konstancinie-Jeziornie przy ul.
Mirkowskiej 56 (uchwała nr 109/
VII/9/2015)

nprzystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
obszaru Skolimowa północno-zachodniego - I etap - dla działki
o nr ew. 53 z obrębu 01-28 (uchwała
nr 110/VII/9/2015)

nw sprawie nadania nazwy rondu
u zbiegu ulic Mirkowskiej i Bielawskiej imienia Majora Włodzimierza
Kozakiewicza „Barry’ego” (uchwała
nr 111/VII/9/2015)

Sprawozdanie
z X sesji Rady Miejskiej
Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawach:
nzmian uchwały budżetowej na rok
2015 (uchwała nr 112/VII/10/2015
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy
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nzmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziora na lata 2015-2020 (uchwała
nr 113/VII/10/2015)

nzmiany
uchwały
nr
18/
VII/4/2015 z dnia 14 stycznia 2015
r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności
należącej do gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego
- Zakład Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie na rok
2015 (uchwała nr 114/VII/10/2015)
nutworzenia odrębnych obwodów
głosowania w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień
6 września 2015 r. (uchwała nr 115/
VII/10/2015)

nwyrażenia zgody na ustanowienie przez gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie, na działkach
ewidencyjnych numer 77 i 78 w obrębie 03-20, położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wareckiej
(uchwała nr 116/VII/10/2015)

nnabycia do zasobu nieruchomości
gminy Konstancin-Jeziorna prawa
własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających
ulicy Stawowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działki ewidencyjne numer: 37/6,
37/8, 37/10 z obrębu 01-25 (uchwała
nr 117/VII/10/2015)

nwyrażenia zgody na ustanowienie przez gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz
Polskiej Spółki Gazownictwa Spół-
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ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
na działce ewidencyjnej numer 17
w obrębie 0016 Obory, gmina Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 118/
VII/10/2015)

nwyrażenia zgody na ustanowienie przez gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 25/3
1126/1 w obrębie 01-24, położonych w Konstancinie-Jeziornie przy
ulicy Bielawskiej (uchwała nr 119/
VII/10/2015)

nwyrażenia zgody na ustanowienie przez gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie, na działce
ewidencyjnej numer 19/2 w obrębie 03-10, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Źródlanej
(uchwała nr 120/VII/10/2015)

nwyrażenia zgody na ustanowienie przez gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz
Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
na działce ewidencyjnej numer 173
w obrębie 03-15, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Królowej Marysieńki (uchwała nr 121/
VII/10/2015)
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Absolutorium dla burmistrza
Burmistrz Kazimierz Jańczuk uzyskał
absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2014 roku. Rada Miejska
Konstancina-Jeziorny w głosowaniu
była jednomyślna.

K

onstancińscy radni rzetelność
i gospodarność burmistrza gminy ocenili 24 czerwca. Pozytywną
opinię o sprawozdaniu finansowym
z wykonania budżetu w 2014 roku
wydała również Regionalna Izba
Obrachunkowa.

Gmina może pochwalić się bardzo
dobrą kondycją finansową. Dochody
zrealizowane w 2014 r. były wyższe
niż rok wcześniej i wyniosły 133,9
mln zł, co oznacza realizację planu
na poziomie ponad 105 proc. Wydatki wyniosły natomiast ponad
135 mln zł, co stanowi 93,42 proc.
planu. Zadłużenie gminy na koniec
roku 2014 wyniosło 5,4 mln zł. Ubiegły rok samorząd zamknął planowanym deficytem w kwocie ponad
17,4 mln zł.

Budżet obywatelski podzielony
21 lipca poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców na projekty
w ramach drugiej edycji budżetu
obywatelskiego gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację w przyszłym roku czeka dziewięć projektów na łączną kwotę ponad 850
tys. zł.

W

ramach budżetu obywatelskiego do podziału był milion złotych (800 tys. zł na zadania
inwestycyjne i 200 tys. zł na projekty z zakresu turystyki, sportu,

Nr
zadania

rekreacji i kultury). Do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 27 wniosków. Oddano łącznie
3549 głosów (3475 - ważnych i 74
- nieważne), dla porównania w ubiegłym roku było ich trochę ponad
500. Najwięcej głosów - 911 - padło
na zadanie dotyczące wykonania
dokumentacji projektowej nadbudowy nad częścią parteru budynku
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5
przy ul. Szkolnej. Zagospodarowany
zostanie także plac zabaw dla dzieci
w Parceli (497 głosów). Podium za-

myka projekt „Modernizacja Domu
Ludowego w Habdzinie”, na który
zagłosowało 321 mieszkańców gminy. Spośród projektów kulturalno
-sportowych wybrano dwie akcje
“Rozruszaj Konstancin” i “Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych” oraz
cykl turniejów brydża dla seniorów.
Zwycięskie zadania zostaną ujęte
w projekcie budżetu gminy na 2016
r., i po przyjęciu go przez Radę Miejską Konstancina-Jeziorny, będą sukcesywnie realizowane w przyszłym
roku.

[WYNIKI GŁOSOWANIA]

Nazwa zadania

Suma
głosów

Kolejność
punktacji

Wartość
zadania
(w zł)

Zadania z zakresu zadań inwestycyjnych
33

Dokumentacja projektowa nadbudowy nad częścią parteru budynku
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej

911

I

30.000

9

Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela

497

II

100.000

34

Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie

321

III

182.500

18

Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej

281

IV

292.000

11

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21
os. Mirków

258

V

45.000

21

Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie

205

VI

145.000

Razem:

794.500

I

21.700

Zadania z zakresu turystyki, sportu, rekreacji i kultury
35

Rozruszaj Konstancin

31

39

Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w „Hugonówce”

4

II

33.000

36

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych w „Hugonówce”

2

III

9.300

Razem:

64.000
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Fundusz sołecki 2016
Znamy już wysokość środków funduszu sołeckiego na 2016 rok. O ich
przeznaczeniu, w ciągu najbliższych
tygodni, zdecydują zebrania sołeckie. Zaproponowane zadania zostaną wpisane do projektu budżetu
na 2016 rok.

P

odczas marcowej sesji Rady
Miejskiej radni wyrazili zgodę,
aby w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna, wzorem lat ubiegłych,
wyodrębnić środki, które będą stanowiły tzw. fundusz sołecki. Ideą
funduszu jest przekazanie decyzji
o wydatkowaniu określonych środków bezpośrednio mieszkańcom.
O sposobie wykorzystania pieniędzy decydują sołectwa na zebraniach wiejskich. Decyzje mieszkańców, w formie uchwały, przekazy-

wane są do realizacji przez Urząd
Miasta i Gminy.
Najczęściej, w ramach funduszu sołeckiego rozbudowywane są place
zabaw dla dzieci i świetlice wiejskie,
remontowane drogi, uzupełniane
oświetlenie uliczne. Mieszkańcy
decydują się także na organizację
imprez o charakterze kulturalnym
i turystycznym.
W przyszłym roku sołectwa otrzymają w sumie niemal 540 tys. zł. Pieniądze są przydzielane na poszczególne sołectwa proporcjonalnie,
w zależności od liczby mieszkańców. Licząca najwięcej mieszkańców Bielawa zdecyduje o wydaniu
w 2016 roku ponad 51 tys. zł. Wnioski do funduszu sołeckiego sołtysi
muszą złożyć w konstancińskim
magistracie do 30 września.

[WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 R.]

Lp.

Sołectwo

Wysokość środków przypadających na
poszczególne sołectwa w ramach funduszu
sołeckiego na 2016 rok (w zł)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bielawa
Borowina
Cieciszew
Ciszyca
Czarnów
Czernidła
Dębówka
Gassy
Habdzin
Kawęczyn
Kawęczynek
Kępa Oborska
Kępa Okrzewska
Kierszek
Łęg
Obórki
Okrzeszyn
Opacz
Parcela
Piaski
Słomczyn
Turowice

51 852,95
19 911,53
24 422,74
17 215,18
45 786,16
17 630,00
19 393,00
20 689,33
31 526,60
30 904,36
17 681,86
12 911,39
17 578,15
19 963,39
22 763,45
14 985,50
19 807,83
30 437,68
31 630,30
16 126,27
31 422,89
23 748,65

Nowy szef

komisariatu policji

Konstancińscy policjanci mają
nowego szefa. Został nim Ireneusz Kwiecjasz.
Ireneusz Kwiecjasz jest następcą Zbigniewa Ptaszyńskiego, który 15 kwietnia
przeszedł na zasłużoną
emeryturę. Na stanowisko
komendanta
Komisariatu
Policji w Konstancinie-Jeziornie
powołał go pod koniec lipca Robert Kokoszka, szef komendy powiatowej. Ireneusz Kwiecjasz ma
50 lat, posiada stopień aspiranta
sztabowego policji. Przez trzy lata
odpowiadał za bezpieczeństwo
mieszkańców gminy Łagów (woj.
świętokrzyskie) - najpierw jako komendant komisariatu w Łagowie,
a ostatnio jako komendant komisariatu w Rakowie. – W Konstancinie-Jeziornie nigdy nie byłem, ale
sądzę, że szybko poznam to miasto
i jego problemy – zapewnia Ireneusz
Kwiecjasz. – Na razie sprawdzam
jakie są możliwości komisariatu,
co można poprawić tak, by na ulicach było więcej patroli pieszych.
O tym czy konstancińską policję
czekają jakieś zmiany, nowy komendant na razie nie chce mówić. – Jest
jeszcze za wcześnie – dodaje.
Ireneusz Kwiecjasz jest żonaty, ma
troje dzieci. Jego hobby to pływanie
i jazda na rowerze.

Badają powietrze

Gmina Konstancin-Jeziorna zleciła
badania powietrza w okolicy wytwórni mas bitumicznych należącej
do spółki „Fal-Bruk”.

D

zięki badaniom powietrza dowiemy się m.in. czy emisja wybranych związków chemicznych
ma wpływ na zdrowie uczniów
szkół zlokalizowanych w pobliżu
wytwórni mas bitumicznych spółki
„Fal-Bruk”. Na zlecenie gminy wykonują je dwie firmy - „Zakład Chemii
Środowiska s.c.” z Warszawy oraz
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego z Sosnowca.
Pierwsze wyniki będą znane pod
koniec września.
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Ponad 21 mln zł
dla gminy
Konstancin-Jeziorna otrzyma ponad 21 mln zł ze środków unijnych
na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Skolimowa. 29
czerwca władze gminy podpisały
umowę o dofinansowaniu inwestycji.

C

ałkowita wartość projektu pn.
„Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa w aglomeracji KonstancinJeziorna” to 36,5 mln zł, z czego
ponad 21,2 mln zł stanowi pomoc
z Unii Europejskiej. Władze miasta
podpisały umowę, która pozwoli
samorządowi otrzymać refundację
środków poniesionych na realizację
inwestycji. Dokument na konferencji prasowej zorganizowanej w Konstancińskim Domu Kultury sygnowali: burmistrz Kazimierz Jańczuk,
skarbnik gminy Dariusz Lipiec i zastępcy prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Andrzej Daniluk i Ryszard
Dziadak. – Jeszcze nigdy w historii
gminy nie udało się pozyskać tak

dużych środków – podkreślił
podczas spotkania burmistrz.
– Jest to bardzo ważna inwestycja,
która z pewnością poprawi jakość
życia naszych mieszkańców i również pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska naturalnego.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu
powstanie łącznie ponad 30 km sieci kanalizacyjnej (15,55 km) i wodociągowej (15,28 km). Podłączonych
do nich zostanie ponad dwa tysiące
mieszkańców gminy. Projekt obejmuje także budowę dwóch przepompowni ścieków oraz 755 mb
sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja musi zostać ukończona i rozliczona do końca tego roku, z czym
- jak podkreślił burmistrz - nie będzie problemu, bo większość prac
została już zakończona. Pozostałe
zmierzają ku szczęśliwemu finało-

Gminne drogi w remoncie
Okres wakacyjny sprzyja prowadzeniu remontów dróg gminnych. Systematycznie rozstrzygane są przetargi na nakładki asfaltowe.

W

wyniku rozstrzygniętego już
przetargu zostały wykonane
roboty remontowe na następujących ulicach:
n ul. Leszczynowa
za kwotę 50 430 zł,
n ul. Klonowa I
za kwotę 126 800 zł,
n ul. Wiśniowa
za kwotę 135 300 zł,
n ul. Letnia
za kwotę 44 280 zł,
n droga w Ciszycy, w kierunku
Łęgu, za kwotę 43 050 zł,
Trwa przetarg na remont dróg
gminnych. Po jego rozstrzygnięciu
nową nawierzchnię otrzymają na-

stępujące drogi w Kępie Okrzewskiej:
n droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową do
granicy Warszawy;
n droga obok starej szkoły;
sięgacz ul. Sągi.

Ponadto wyremontowany zostanie ciąg ul. Mickiewicza i Literatów
- od ul. Wilanowskiej do zjazdu do
Pałacu w Oborach oraz ul. Makowa
w Bielawie. To jednak nie koniec.
Jeszcze w tym roku urząd ogłosi przetarg na remont ciągu ulic
w Słomczynie: ul. Jabłoniowej na odcinku od ul. Wilanowskiej do
ul. Wiślanej oraz ulicy Wiślanej.
Wyremontowana zostanie także
ul. Łyczyńska oraz ul. Bielawska na odcinku od ul. Mirkowskiej do ul.
Rynkowej.

wi. – Cieszę się, że te pieniądze powędrują właśnie do Konstancina-Jeziorny – podkreślił Andrzej Daniluk,
zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW. – Wszyscy doskonale widzimy,
że są one prawidłowo wykorzystywane.
Projekt „Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa
w aglomeracji Konstancin-Jeziorna”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet
I „Gospodarka wodno-ściekowa”, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Stary ratusz
odnowiony

Zakończył się ostatni etap remontu konstancińskiego ratusza. Tym
razem odnowione zostały pomieszczenia piwniczne budynku.
Znajdzie się w nich m.in. archiwum
urzędu.

W

budynku Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna
przy ul. Warszawskiej 32 zakończono ostatni etap prac remontowych - odgrzybiono, pomalowano
ściany i ułożono nowe posadzki
w piwnicy budynku. Przypomnijmy, wcześniej budynek urzędu
docieplono, odnowiono jego wnętrza i schody oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
Teraz konstanciński ratusz jest
przyjaźniejszy dla mieszkańców
i dla pracujących w nim urzędników.
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Inwestycje wodno-kanalizacyjne
Trwają prace przy budowie sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie
gminy. W najbliższym czasie zostanie zmodernizowany wodociąg
biegnący wzdłuż ul. Bielawskiej.
oraz rozpocznie się budowa długo
oczekiwanego kolektora do Obór.
Wymiana wodociągu wzdłuż
ul. Bielawskiej
Na ulicy Bielawskiej, na odcinku
między ulicą Rynkowa a ulicą Mirkowską, rozpoczęły się prace związane z wymianą wodociągu. Na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej zadanie wykonuje lokalna firma
„Energo-Wac”. Prace potrwają kilka
tygodni. Wodociąg będzie wykonywany metodą przecisku wzdłuż
ul. Bielawskiej. Nie przewiduje się
konieczności zamknięcia ruchu
na ul. Bielawskiej, ale z całą pewnością wystąpią utrudnienia w ruchu
na tym odcinku drogi. Kierowców

prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności.

Budowa sieci
w Parceli

18 lipca zostały komisyjnie otwarte koperty dotyczące wyłonienia
wykonawcy na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Parceli. O kontrakt ubiega się 20 firm. Trwa analiza złożonych wniosków.

opiewa na kwotę 3.178.986,32 zł
brutto. Przewidziany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia
2016 roku. Realizacja tego zadania
ma kluczowe znaczenie dla zrzutu
ścieków gminnych z terenu sołectw
południowych.

Budowa kolektora
w Oborach

24 lipca Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna
podpisał umowę z firmą „Skanska
S.A.” na budowę kolektora ściekowego od przepompowni w Oborach
do nowej oczyszczalni ścieków
w Mirkowie. W ramach inwestycji
przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja przepompowni w Oborach. Wartość kontraktu

Przedszkola zmieniają się
na naszych oczach
Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna konsekwentnie realizuje politykę prorodzinną. Powstają nowe obiekty oświatowe oraz nowe
miejsca pracy dla nauczycieli i pracowników oświaty. Więcej miejsc w żłobku
i w przedszkolach ułatwia mieszkańcom zapewnienie opieki nad dziećmi.

W

trakcie dotychczasowego urzędowania realizacji doczekały się następujące inwestycje oświatowe:

I. Na osiedlu Mirków wybudowano piękny, spełniający standardy europejskie żłobek nr 1. Obecnie może w nim przebywać do 75 dzieci. Inwestycję
zrealizowano za kwotę 5.585.783,99 zł, z czego ze środków zewnętrznych
pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.432.594,77 zł.
II. 1 grudnia 2014 r. do nowo otwartego Gminnego Przedszkola nr 5 na osiedlu Obory zostało wprowadzonych 100 przedszkolaków. Na budowę tego
obiektu wydatkowano z budżetu gminy kwotę 3.424.249,07 zł.

III. 28 sierpnia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej, całkowicie
zmodernizowanej i rozbudowanej placówki dla najmłodszych, tj. Tęczowego Przedszkola Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Jaworskiego 3. Dzięki tej
inwestycji w przedszkolu w Mirkowie będzie mogło przebywać 125 dzieci.
Obiekt kosztował gminę 3.262.109,26 zł. Placówka jest nowoczesna, spełnia
wszelkie wymogi formalno-prawne. Jest przestronna i dobrze wyposażona.
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Okradają

Konstanciński STOCER
otrzyma 5 mln zł

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
wykryli kilka nielegalnych podłączeń do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Niestety, to już
plaga. Złodziei nie odstraszają nawet
kilkutysięczne kary.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji
„STOCER” w Konstancinie-Jeziornie otrzyma 5 mln zł dofinansowania na zakup sprzętu medycznego
oraz remont oddziałów rehabilitacyjnych.

bez skrupułów

W

ostatnich dwóch miesiącach
nielegalne, bez zawarcia
umowy z ZGK, zrzuty ścieków do
kanalizacji ujawniono w Jeziornie
i Klarysewie. Sprawy wyszły na jaw
podczas rutynowej kontroli prowadzonej przez pracowników konstancińskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej. W namierzeniu osób,
które „za darmo” korzystały z miejskiej sieci pomocni byli też mieszkańcy gminy. Niestety, nie są to
odosobnione przypadki. Takie sytuacje powtarzają się każdego miesiąca. – Otrzymujemy sporo informacji
– przyznaje Edward Skarzyński, dyrektor ZGK. – Wszystkie oczywiście
sprawdzamy.
Zakład posiada specjalne przyrządy do wykrywania nielegalnych
podłączeń. Są to m.in. urządzenie
zadymiające i kamera inspekcyjna.
Sprawdzają się doskonale. – Jeśli
ktoś ma coś na sumieniu, szybko to
wykryjemy – dodaje dyrektor. – Nie
jest tajemnicą, że uczciwi odbiorcy
płacą nie tylko za siebie, ale również za sąsiadów, którzy nielegalnie
pobierają wodę lub odprowadzają
ścieki.
Aby ukrócić ten proceder ZGK zapowiada wzmożone kontrole. Pracownicy ZGK w asyście Straży Miejskiej
w każdej chwili mogą zapukać do
naszych drzwi. Sprawdzą nie tylko
rachunki i umowy na wywóz nieczystości płynnych, ale także to,
czy deszczówka z posesji przypadkiem nie trafia do sieci miejskiej.
– Są przypadki podłączenia rur
spustowych z dachów bezpośrednio do kanalizacji – dodaje Edward
Skarżyński. Oszuści muszą liczyć
się z konsekwencjami. Nielegalne
odprowadzanie ścieków podlega
karze ograniczenia wolności albo
grzywny do 10 tys. zł. Za pobór
wody na „lewo” grozi grzywna do 5
tys. zł.

P

ieniądze pochodzą z rezerwy
ogólnej budżetu państwa. O dodatkowe fundusze dla konstancińskiego centrum do premier Ewy
Kopacz wystąpił Jacek Kozłowski,
wojewoda mazowiecki - na wniosek
marszałka Adama Struzika. Odpowiedź była pozytywna. STOCER
otrzyma 5 mln zł.
Umowę w sprawie przekazania dotacji podpisano 31 lipca. Dzięki tym
środkom placówka wzbogaci się
o nowy sprzęt medyczny m.in. nowoczesny rentgen.
Ponadto w planach jest remont oddziałów rehabilitacji i rekonstrukcji ortopedycznej. Szpital zostanie
dostosowany do określonych przez
ministra zdrowia wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych.
Mazowieckie Centrum Rehabilitacyjne „STOCER” to nowoczesna
placówka medyczna, która oferuje kompleksowe, wysokospecjalistyczne usługi rehabilitacyjne
i ortopedyczne, udzielając pomocy
w schorzeniach i urazach narządu
ruchu, szczególnie kręgosłupa. Spe-

cjalizuje się w neuroortopedii (neurotraumatologii) oraz rehabilitacji.
W placówce wykonuje się wiele zabiegów, takich jak operacje neuroortopedyczne lub rekonstrukcyjne,
których nie podejmują się inne placówki medyczne w kraju. Centrum
dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów z ogromnym
doświadczeniem.
W skład „STOCER-u” wchodzi sześć
oddziałów szpitalnych (dysponujących łącznie 394 łóżkami), w tym
– rehabilitacyjny dla dorosłych
i dzieci, trzy urazowo-ortopedyczne
oraz intensywnej terapii. Ma także
oddział rehabilitacji dziennej dla
dorosłych, dwa oddziały rehabilitacji dziennej dla dzieci, przychodnię
specjalistyczną, pracownie diagnostyczne oraz zaplecze fizjoterapeutyczne.

LGD zaprasza na konsultacje
Lokalna Grupa Działania Perły Mazowsza zaprasza mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna na konsultacje społeczne w ramach opracowywanej „Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszaru Lokalnej Grupy Działania
na lata 2014-2020”.

D

rugie spotkanie poświęcone
konsultacjom społecznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich odbędzie się 8 września.
Zapraszamy mieszkańców o godz.
12.00 do sali konferencyjnej przy ul.
Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie. Na spotkaniu przedstawio-

na zostanie m.in. działalność i struktura Lokalnej Grupy Działania Perły
Mazowsza. Jej przedstawiciele omówią też plany na lata 2014-2020. Nie
zabraknie również dyskusji. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.lgd-tp.pl.
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Polacy zadecydują w referendum
Już 6 września odbędzie się ogólnokrajowe referendum, w którym Polacy zdecydują, czy chcą m.in. wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Głosować będzie
można w godz. 6.00-22.00.

P

owszechne głosowanie zarządził jeszcze prezydent Bronisław
Komorowski. 6 września odpowiemy na trzy pytania dotyczące:
wprowadzenia jednomandatowych
okręgów wyborczych, utrzymania
finansowania partii politycznych
z budżetu państwa oraz rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika.
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna będzie działało 21 Obwodowych
Komisji do spraw Referendum.
Swoich członków do pracy w nich
zgłosiło aż dziewięć stowarzyszeń
i partii politycznych. Są to: Stowarzyszenie „Republikanie”, Polskie
Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy
Demokratycznej, Stowarzyszenie
„Świętokrzyski”, Komitet Obrony
Społecznej, Stowarzyszenie „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”,
Prawo i Sprawiedliwość, Platforma
Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie Instytut
Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej. Ponadto w skład komisji wchodzą urzędnicy oraz osoby wytypowane spośród pracowników instyNr
obw.
1

2

tucji, w których zostały utworzone
odrębne obwody głosowania.
Prawo do udziału w referendum
mają obywatele, którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończyli 18 lat,
posiadają prawa wyborcze i znajdują się w stałym rejestrze wyborców.
6 września lokale zostaną otwarte o godz. 6.00 i będą czynne do
godz. 22.00.
Udając się na głosowanie, należy
mieć ze sobą ważny dokument
ze zdjęciem, może to być dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy
lub legitymacja. Każdy wyborca
otrzyma tylko jedną kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią.
Głosujemy stawiając znak „X”
w kratce „Tak” lub „Nie” znajdującej się obok każdego z trzech pytań referendalnych.

Wszelkie inne dopiski spowodują
nieważność głosu - w szczególności
są to przekreślenia kratki, jej zamazania, zygzaki, myślniki, kropki,
ptaszki itp. Po wypełnieniu karty
należy ją wrzucić do urny. Przypominamy, że do spisu wyborców
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania możemy dopisać
się, na pisemny wniosek, najpóźniej
pięć dni przed referendum (tj. do 1
września).

Ponadto wyborca zmieniając miejsce pobytu przed dniem referendum otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie
o prawie do głosowania w miejscu
pobytu w dniu referendum. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są w Urzędzie Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna przy
ul. Warszawskiej 32 (pok. nr 7),
w godzinach pracy magistratu.
W referendum odpowiemy
„Tak” lub „Nie”
na następujące pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do
wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

[TU ZAGŁOSUJESZ W REFERENDUM]

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Konstancin-Jeziorna, ulice: Kabacka, M.Konopnickiej, Dolna, B.Głowackiego, Nowa , Górnośląska, T.
Kościuszki, R.Traugutta, J.Bema, J.Sowińskiego, J.Toczyskiego, Śniadeckich, Kołobrzeska: numery
parzyste od 2 do końca i numery nieparzyste od 1 do końca, Białostocka, Siedlecka, Łomżyńska, Ostrołęcka, Ciechanowska, Toruńska, Bydgoska, Pilska, Gorzowska, Słupska, K.Pułaskiego, Chylicka od ul.
K.Pułaskiego do rzeki Jeziorki: numery parzyste od 2 do 6 i numery nieparzyste od 1 do 15, Szczecińska,
Koszalińska, Gdańska, Augustowska, Elbląska, Olsztyńska, Przyrzecze, Suwalska.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Pułaskiego 72
05-510 Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, ulice: Elektryczna, Piaseczyńska, Niska, Stawowa, Zaułek, Kozia, Szkolna,
Górna, Przeskok, Skolimowska, Wierzbowa, Nadwodna, Torowa, Kolejowa, Piaskowa, Wąska, Przejazd,
Warszawska: numery nieparzyste od 19 do 167, Pocztowa, Muchomora, Słoneczna, Pogodna, Tulipanów,
Saneczkowa, Orzechowa, Sadowa, Świerkowa, Podgórska, Biedronki, Koźlara, Dębowa, Borowa, Wczasowa, Prawdziwka.
Wieś: Kierszek

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5
ul. Szkolna 7
05-520 Konstancin-Jeziorna

3

Konstancin-Jeziorna, ulice: Warszawska: numery parzyste od 2 do 64 i numery nieparzyste od 1 do 17,
Fabryczna, Bielawska, Krzywa, Garbarska, Zgoda, Nadbrzeżna, Narożna, Polna, Ogrodowa, Zielona,
Mała, Paproci, Południowa, Cicha, Świetlicowa, Świeża, Aleja Wojska Polskiego, Mirkowska: numery
parzyste od 2 do 44, Sosnowa, Rynkowa, Brzozowa, Królewska, Willowa, Plac Zgody, 1000-lecia Państwa
Polskiego,

4

Konstancin-Jeziorna, ulice: Jaworskiego: numery nieparzyste od 1 do 25 oraz z oznaczeniami liteKonstanciński Dom Kultury
rowymi:21A, 21B, 21C, 21D,21E, 21F, 21G,21H, 21I, 21J, 21K, 21L, 21M, 21N, 21P, 21R, wraz z numerami ul. Jaworskiego 18
parzystymi od 20 do 26. Mirkowska: numery parzyste od 46 do 60 i numery nieparzyste:39A, 47,49 i 51.
05-520 Konstancin-Jeziorna

Zespół Szkół Nr 3,
ul. Bielawska 57
05-520 Konstancin-Jeziorna
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Konstancin-Jeziorna, ulice: Wilanowska: numery nieparzyste od 1 do końca i numery parzyste od 22 do
końca, Literatów, Mickiewicza: numery nieparzyste od 15 do 19, Zakopane, Czereśniowa, Kwiatowa,
Poprzeczna, Jesionowa, Witaminowa, Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki,
J.Sobieskiego: numery parzyste od 14 do 46 i numery nieparzyste od 15 do 47.

Lokal firmy „TIMED” ul. Wilanowska 1
05-520 Konstancin-Jeziorna,

6

Konstancin-Jeziorna, ulice: A. Mickiewicza: numery parzyste od 8 do 12, M. Kopernika, J. Piłsudskiego:
numery nieparzyste od 1 do 15, J. Sobieskiego: numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 6 do
12C, Wilanowska numery parzyste od 2 do 20.

Konstanciński Dom Kultury - Świetlica
ul. Sobieskiego 6
05-510 Konstancin-Jeziorna

7

Konstancin-Jeziorna, ulice: K. Szymanowskiego, J.Tuwima, M.Reja, J.Kochanowskiego, B. Chrobrego, A.
Asnyka, I. Paderwskiego, L.Staffa, Mieszka I, J.Sobieskiego: numery parzyste od 48 do końca i numery
nieparzyste od 49 do końca, J.Piłsudskiego: numery parzyste od 2 do końca i numery nieparzyste od 17
do końca, A.Mickiewicza: numery parzyste od 2 do 6 i od 14 do końca oraz numery nieparzyste od 1 do 7,
J.Matejki, H.Sienkiewicza od numeru 1 do nr 27 oraz numer 2, S.Żeromskiego, S.Batorego, Jagiellońska,
Piasta, Potulickich: numery parzyste od 24 do końca i numery nieparzyste od 23 do końca, W.Gąsiorowskiego, Wągrodzka, Od Lasu, J.K.Chodkiewicza, S.Czarnieckiego, S.Żółkiewskiego, Warecka, Jasiowa,
Strumykowa, Źródlana, A.Wierzejewskiego, P. Skargi, I.Kraszewskiego, Jaworowska: numery parzyste
od 2 do 6 numery nieparzyste 3, B.Prusa: numery nieparzyste, Graniczna: numery parzyste od 2 do 16
i numery nieparzyste od 1 do 27,Sanatoryjna nr 1 i nr 4, Chylicka: od numeru 16 do numeru 26 i od numeru
17 do 35, Kościelna: numery nieparzyste od 1 do 21 i numery parzyste od 2 do 22, Słomczyńska: numery
nieparzyste od 1 do 17B i numery parzyste od 2 do 22, Środkowa: numery nieparzyste od 1 do 21 i numery
parzyste od 2 do 18, Wojewódzka: numery parzyste od 2 do 16 i numery nieparzyste od 1 do 17, Rycerska:
numery parzyste od 2 do 16A i numery nieparzyste od 1 do 13, Sułkowskiego, Niecała, Szpitalna, Mostowa, Przebieg, Widok, Łączna, Oborska.

Zespół Szkół Nr 2
ul. Żeromskiego 15
05-510 Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, ulice: B.Prusa: numery parzyste od 2 do 34, Potulickich: numery nieparzyste od 1 do
21 i numery parzyste od 2 do 22,Wrzosowa, Jaśminowa, Leszczynowa, Klonowa, Akacjowa, Słomczyńska:
numery parzyste od 24 do końca i numery nieparzyste od 19 do końca, Kościelna: numery parzyste od
24 do końca i numery nieparzyste od 23 do końca, Środkowa: numery parzyste od 20 do końca i numery
nieparzyste od 23 do końca, Wojewódzka: numery parzyste od 18 do końca i numery nieparzyste od 21
do końca, Rycerska: numery parzyste od 18 do końca i numery nieparzyste od 15 do końca, Chylicka:
numery parzyste od 28 do końca i numery nieparzyste od 37 do końca, Graniczna: numery parzyste od
18 do 94 i numery nieparzyste od 29 do 101 z oznaczeniami literowymi, Jaworowska: numery parzyste od
8 do końca i numery nieparzyste od 9 do końca, Sanatoryjna: numery parzyste od 16 do końca i numery
nieparzyste od 7 do końca, Uzdrowiskowa, Witwickiego, Kasztanowa, Wiśniowa, Grzybowa, St.Moniuszki,
Kazimierzowska, Zielna, Wschodnia, K.Ujejskiego, K.Makuszyńskiego, Spokojna, Cedrowa, Deotymy,
Ceglana, Długa: numery nieparzyste od 53 do 67 i numery parzyste od 62 do 84, J. Słowackiego, Wierzbnowska, Grabowa, Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Słowicza.

Zespół Szkół Nr 1 ul. Wojewódzka 12
05-510 Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, ulice: Długa: numery nieparzyste od 1 do 51 i numery parzyste od 2 do 60, F.Chopina, Letnia, Łąkowa, Wiejska, Leśna, Parkowa, Wesoła, W.Broniewskiego, Pańska, Z.M.Przesmyckiego,
Grodzka, Jasna, Przyjacielska, Czysta, Dworska, Kasztelańska.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji
„STOCER” Sp. z o.o.
ul. Długa 40/42 , 05-510 Konstancin-Jeziorna

Wieś Bielawa, ulice: Agnieszki Osieckiej, Antoniego Gaudiego, Bielawska, Czesława Miłosza, Czesława
Niemena, Danuty Rinn, Jerzego Waldorfa, Leonarda da Vinci, Lipowa, Michała Anioła, Ogrody Bielawy,
Olgi Boznańskiej, Powsińska, Rembrandta, Salvadora Dali, Stanisława Lema, Ścienna, Vincenta van
Gogha, Marka Grechuty, Warszawska, Wspólna, Xawerego Dunikowskiego, Zakole, Bociania, Makowa,
Okrzewska, Olszynki, Mirkowska, Okrężna, Krótka. Wieś: Obórki.

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie
ul. Wspólna 1/3
05-520 Konstancin-Jeziorna

Wsie: Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Okrzeszyn, Ciszyca, Czernidła, Gassy, Piaski, Opacz, Habdzin, Łęg.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy
05-520 Konstancin-Jeziorna

Osiedle: Obory Wieś: Parcela

Gminne Przedszkole w Oborach
05-520 Konstancin-Jeziorna

Wsie: Cieciszew, Łyczyn, Kawęczyn, Turowice, Słomczyn, Dębówka, Borowina, Kawęczynek

Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie
ul. Wilanowska 218
05-520 Konstancin-Jeziorna

8

9

10

11
12
13

14
15
16
17

18

19

Wieś: Czarnów.
LUX MED „TABITA” (obwód głosowania dla pensjonariuszy)

LUX MED „TABITA” Sp.z o.o. ul. Długa 43,
05-510 Konstancin-Jeziorna

Dom Pomocy Społecznej(obwód głosowania dla pensjonariuszy)

Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1,
05-510 Konstancin-Jeziorna

Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk (obwód głosowania dla pensjonariuszy)

Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk,
ul. Chodkiewicza 3/5,
05-510 Konstancin-Jeziorna

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (obwód głosowania dla pacjentów)

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji,
ul. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich (obwód głosowania dla pensjonariuszy)

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich,
ul. Pułaskiego 6,
05-510 Konstancin-Jeziorna

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. (obwód głosowania dla pacjentów szpitala)

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER„
Sp. z o.o.
ul. Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin-Jeziorna

Dom Seniora „Willa Kalina” (obwód głosowania dla pensjonariuszy)

Dom Seniora „Willa Kalina”, ul. Fabryczna 3
05-520 Konstancin-Jeziorna

20

21

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rycerska 13
05-510 Konstancin-Jeziorna

Pamięci bohaterów
Powstania Warszawskiego
2 sierpnia odbyły się uroczystości
odsłonięcia pamiątkowej tablicy
poświęconej I Samodzielnemu Batalionowi im. Brygadiera Czesława
Mączyńskiego. Została ona umieszczona na budynku domu przy ul.
Mirkowskiej 56, w miejscu, gdzie
podczas Powstania Warszawskiego mieścił się szpital polowy.

U

roczystości rozpoczęły się Apelem Poległych, który w kościele
pw. św. Józefa w Mirkowie odczytał
Adam Rękawek. W uroczystej mszy
św. koncelebrowanej przez obecnego proboszcza, ks. Roberta Tomasika oraz ks. Bogdana Przegalińskiego, jednego z inicjatorów upamiętnienia powstańców walczących
na terenie Mirkowa, licznie uczestniczyli mieszkańcy Konstancina-Jeziorny. Dla wielu z nich było to
wzruszające wspomnienie bliskich,
którzy oddali swoje życie w obronie
Ojczyzny, zarówno podczas II wojny
światowej, jak również z rąk socjalistycznych władz po 1945 roku. Słowa wdzięczności skierowano także
do kombatantów, którzy do dziś
dają świadectwo o tym, co sami widzieli i przeżyli.
Druga część uroczystości odbyła
się przed budynkiem przy ul. Mirkowskiej 56. W budynku, w którym
obecnie znajduje się apteka i przychodnia zdrowia, w czasie II wojny
światowej odbywały się spotkania konspiracyjne, a w prywatnym

mieszkaniu Państwa Blusiewiczów
działał szpital polowy.
O historii Mirkowa, o tym, jak doszło do utworzenia Batalionu im.
Brygadiera Czesława Mączyńskiego, oraz o tym, co działo się w Konstancinie 1 sierpnia 1944 w godzinie „W” opowiedziała Barbara
Kulińska-Żugajewicz, która jako
kilkunastoletnia dziewczyna brała
udział w Powstaniu Warszawskim.
Uczestnicy uroczystości w głębokiej
ciszy i ze łzami w oczach wysłuchali
relacji o tym, jak pani Barbara znalazła się w grupie ok. 40 osób, które postawione przez hitlerowców
pod ścianą budynku szpitala czekały na wykonanie egzekucji. Ostatecznie, dzięki interwencji pani Łoziny, która wykazała się niezwykłą
odwagą, egzekucji nie wykonano.
Odsłoniętą przez Barbarę Kulińską-Żugajewicz tablicę

pamiątkową poświęcił ks. Bogdan
Przegaliński.
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Andrzej Cieślawski, zastępca burmistrza gminy - Ryszard Machałek
oraz przedstawiciele mieszkańców
złożyli pod nią kwiaty. Zwieńczeniem uroczystości był koncert Grupy Artystów „Pod Prąd”. Występom
towarzyszyła grupa rekonstrukcyjna, która przybliżyła uczestnikom czasy wojny przez prezentację umundurowania, broni oraz
przedmiotów codziennego użytku.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani wojskową
grochówką. Jeszcze długo po zakończeniu uroczystości, mieszkańcy Mirkowa wspólnie śpiewali powstańcze piosenki i słuchali opowieści powstańczych pani Barbary.
Inicjatorem odsłonięcia tablicy pamiątkowej była Grupa Inicjatywna
Mieszkańców Konstancina-Jeziorny, działająca w ramach gminnego
programu „Wsparcie inicjatywy
lokalnej”. Dzięki ich zaangażowaniu
gmina Konstancin-Jeziorna zyskała
kolejne miejsce, które będzie przypominać kolejnym pokoleniom
o historii miasta i jego bohaterach.
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Więcej niż uzdrowisko
Konstancin-Jeziorna to teraz „Więcej niż uzdrowisko”. Nowe hasło
i logo reklamowe mają pokazać,
że nasze miasto słynie nie tylko
z tężni solankowej, ale również jest
doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku.

L

ogo i hasło reklamowe są efektem projektu „Kalejdoskop Konstancina” prowadzonego przez
Konstanciński Dom Kultury. Ale
nowa identyfikacja wizualna miasta jest tylko małym fragmentem
gigantycznego przedsięwzięcia promocyjno-turystycznego, które ma
rozreklamować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Konstancina-Jeziorny.
Inauguracja „Kalejdoskopu” odbyła
się pod koniec czerwca. Z tej okazji w domu kultury „Hugonówka”
otwarto multimedialne muzeum
prezentujące historię jedynego
uzdrowiska na Mazowszu. Znalazły się w nim m.in. stare fotografie,
mapy, pamiątki i dokumenty, przechowywane do tej pory w pamięci
oraz domowych archiwach mieszkańców.
Ponadto w ramach projektu wytyczono tematyczne szlaki turystycz-

ne (m.in. kajakowy, przyrodniczy,
ornitologiczny i Stefana Żeromskiego) oraz ścieżki rowerowe m.in. śladami artystów, filmowy Konstancin i wiele innych. – „Kalejdoskop”
obejmuje również wydanie nowych
publikacji: przewodnika turystycznego, map oraz albumów: „Artyści
dawnego Konstancina” i „Wycinanka Polska” – wymienia Edyta
Markiewicz-Brzozowska, dyrektor
KDK. – W przygotowanym audio
-booku swojego głosu użyczyła Krystyna Czubówna.
Z kolei nową infrastrukturę turystyczną tworzyć będą zlokalizowane w różnych miejscach miasta
infokioski oraz zewnętrzny system
wystawienniczy. Twarzą „Kalejdoskopu Konstancina” został Karol
Strasburger, znany aktor i mieszkaniec Konstancina-Jeziorny.
– Tutaj się wychowałem, chodziłem
do szkoły, jeździłem na rowerze
i biegałem po lesie – wspomina prowadzący „Familiadę”. – Potem wyje-

chałem, ale dziesięć lat temu wróciłem. Zawsze pamiętałem Konstancin jako zielony, wakacyjny, piękny.
To z pewnością jeden z powodów,
dla których ludzie tu się osiedlają.
Dopełnieniem całości będzie strona:
www.visitkonstancin.pl, na której
znajdziemy wszystkie potrzebne
turyście informacje, w tym m.in.:
bazę noclegową i gastronomiczną,
a także atrakcje i zabytki gminy
Konstancin-Jeziorna.
Unia na realizację projektu dała
prawie pół miliona złotych.

Setne urodziny pani Zofii
Serce i uśmiech dla wszystkich to
przepis na szczęśliwe życie autorstwa Zofii Kęsik, która 10 sierpnia
obchodziła swoje setne urodziny.
Konstancinianka jubileusz świętowała w gronie najbliższej rodziny
i władz gminy.

T

o był wyjątkowy dzień dla Zofii Kęsik, jednej z najstarszych
mieszkanek Konstancina-Jeziorny.
Seniorka 10 sierpnia obchodziła
100. urodziny.
Z okazji jubileuszu mieszkankę os. Mirków odwiedzili: Kazimierz Jańczuk - burmistrz
gminy, sekretarz Irena Krasnopolska i Andrzej Cieślawski przewodniczący Rady Miejskiej.

Były kwiaty, lampka szampana i życzenia 200 lat.
– Osiągnięcie tak pięknego wieku
jest wydarzeniem szczególnym –
podkreślił burmistrz Kazimierz
Jańczuk.
Jubilatka nie kryła wzruszenia. –
Spotkało mnie dzisiaj
tyle szczęścia i zaszczytu – przyznała z łezką
w oku. – Za pamięć serdecznie dziękuję.
Pomimo
sędziwego
wieku, konstancinianka cieszy się dobrym
zdrowiem. Pani Zofia
urodziła się 10 sierpnia
1915 roku. Jest rodowitą konstancinianką.

Całe swoje życie poświęciła rodzinie i wychowaniu czwórki dzieci.
– Jesteśmy wdzięczni mamie za ciepło domowego ogniska – wyznaje
Magdalena Fastyn, córka jubilatki.
Seniorka doczekała się pięciorga
wnucząt i tyle samo prawnucząt.
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Park Łurzycki
w Kępie Okrzewskiej
3

sierpnia burmistrz Kazimierz
Jańczuk, zarządzeniem nr 130/
VII/2015 powołał zespół do spraw
realizacji Parku Łurzyckiego na terenie Kępy Okrzewskiej.
W skład zespołu wchodzą: Ryszard Machałek – zastępca burmistrza (przewodniczący zespołu);
Elżbieta Bartoszewska – zastępca
kierownika Wydziału Planowania
Przestrzennego UMiG (zastępca
przewodniczącego oraz sekretarz
zespołu); Piotr Bartoszewski – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMiG; Łukasz Maurycy Stanaszek – antropolog; Paweł
Komosa – historyk; Renata Dąbrowska – sołtys sołectwa Kępa Okrzewska; Jolanta Grudzień – przewodnicząca Rady Sołeckiej Kępa Okrzewska.
Zadaniem zespołu jest zapoznanie
się z koncepcją programową podobnych obiektów na terenie kraju,
wizja lokalna na trenie nieruchomości gminnych w Kępie Okrzewskiej,
na których planowana jest lokalizacja obiektów Parku Łurzyckiego.
Zespół zajmie się także opracowaniem założeń koncepcji funkcjonowania obiektu oraz wytycznych
do dokumentacji projektowej przestrzennego zagospodarowania terenu Parku Łurzyckiego.

Członkowie zespołu będą też odpowiedzialni za przeprowadzenie
konsultacji społecznych na terenie
sołectwa Kępa Okrzewska, a także za opiniowanie opracowanych
koncepcji budowy Parku, wybór
koncepcji do opracowania projektu budowlanego oraz współpracę
z projektantami w zakresie realizacji dokumentacji projektowej.
Komisja rozpoczęła już swoje działania. 6 sierpnia w Kępie Okrzewskiej, gdzie ma powstać Park, odbyła się wizja lokalna. Stwierdzono, że teren należący do gminy jest
wystarczający i idealnie nadaje się
na to przedsięwzięcie. Komisja interesowała się bardzo szczegółowo
zamiarem modernizacji budynku po byłej szkole podstawowej,
pod kątem funkcji edukacyjnych
i społecznych.
Na najbliższą sesję Rady Miejskiej,
która odbędzie się 9 wrześnie, burmistrz zamierza wprowadzić projekt uchwały wskazujący grunty
gminne w Kępie Okrzewskiej jako
teren Parku Łurzyckiego.
W najbliższym czasie planowane są
spotkania wyjazdowe zespołu do
spraw realizacji Parku Łurzyckiego,
podczas których członkowie jego
zespołu zapoznają się ze specyfiką
funkcjonowania podobnych obiektów, a także z problemami, które
mogą wystąpić na etapie ich realizacji i użytkowania.

Fot. J. Chmielewski

Wśród mieszkańców naszej Gminy
rośnie świadomość tożsamości regionalnej Urzecza. Sprzyjają temu
podejmowane decyzje władz samorządowych.

Poznaj
starostów
dożynek
Iwona Siudzińska i Mariusz Lepianka zostali starostami tegorocznych
Dożynek Gminy Konstancin-Jeziorna, które już 13 września odbędą się
w Bielawie. To oni przekażą symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy - Kazimierza Jańczuka.

G

ospodarzem tegorocznych dożynek będzie sołectwo Bielawa. Rolnicy i mieszkańcy za plony
podziękują już 13 września. Tradycyjnie ważną rolę podczas tego
święta pełnić będą starostowie
gminnych dożynek. Tę zaszczytną
funkcję będą pełnić w tym roku
Iwona Siudzińska i Mariusz Lepianka. Poznajmy ich bliżej.
Starosta ma 39 lat. Od urodzenia mieszka w Bielawie.
Wychował się w rodzinie
podtrzymującej
tradycje
rolnicze.
Gospodarstwo
o łącznej pow. 5 ha prowadzi
razem z ojcem Sławomirem,
a w pracy pomagają im także
żona Ewa i syn Daniel. Pan Mariusz
uprawia warzywa, przede wszystkim: marchew, buraki, kapustę, a
także zboże. Jak przyznaje rola starosty to dla niego wyzwanie. – O to,
jak zwalczyć stres zapytam żonę,
która dwa lata temu, również w
Bielawie, była starościną dożynek
– przyznaje z uśmiechem Mariusz
Lepianka.
Nie ma co do tego wątpliwości
Iwona Siudzińska. To ona będzie
towarzyszyć panu Mariuszowi
podczas obrzędów dożynkowych.
Starościny chyba nie trzeba nikomu
przedstawiać. Od ponad pięciu lat
jest sołtysem Bielawy. Ma 42 lata i
razem z rodzicami Janem i Teresą
Mrówka prowadzi gospodarstwo
rolne o pow. 4 ha., w którym uprawia warzywa i zboże. Doskonale łączy pracę na roli z pracą zawodową.
Pani Iwona jest także szczęśliwą
mamą - Mateusza, studenta Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Kamila, absolwenta
technikum samochodowego.

Zapraszamy
do Bielawy
na święto plonów
19.00 Koncert zespołu LOKA
Takiego święta plonów w gminie
Konstancin-Jeziorna jeszcze nie
było. Gotowanie na gigantycznej
patelni, koncerty gwiazd, pokaz pirotechniczny, park zabaw dla dzieci
i liczne konkursy z nagrodami – to
wszystko i znacznie więcej czeka
na wszystkich, którzy 13 września zawitają do Bielawy. Będzie się działo. Zapraszamy!
Atrakcji będzie co niemiara.
O to, by każdy świetnie się bawił zadbają organizatorzy imprezy - Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna oraz sołectwo Bielawa. Dożynki tradycyjnie w samo południe zainauguruje msza święta dziękczynna. Wspólne biesiadowanie
rozpoczynamy o godz. 13.
Na scenie, która stanie na boisku
sportowym przy ul. Wspólnej zobaczymy m.in.: Przepióreczkę, Sonatę, tancerzy z Egurrola Dance
Studio, grupę Samba z Zespołu
Partnerzy:

Organizatorzy:

Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie.
Sportowych emocji dostarczy nam
pokaz karate w wykonaniu IPPON
Konstancin. Nie zabraknie oczywiście przedstawicieli polskiego folkloru. Wystąpią zespoły: Łurzycanki,
Powsinianie oraz Jarzębina Czerwona. Dożynkowych gości rozbawi
kabaret „30+”. Do tańca zagra i zaśpiewa grupa Lovers.
Muzycznymi gwiazdami imprezy
będą zespoły: Loka - twórcy hitu
„Prawdziwe powietrze” oraz Jorrgus - znany z przeboju „Niebezpieczna”. Imprezę zakończy pokaz pirotechniczny i dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadzi DJ.
Będzie się działo także poza sceną. Mieszkańcy za darmo spróbują
pysznego gulaszu, który zawodowi kucharze przygotują na gigantycznej patelni. Ale to jeszcze nie
wszystko. Bezpłatne: badania profilaktyczne; zajęcia ruchowe: nordic
walking, karate, zumba; wystawa
maszyn rolniczych; warsztaty arSponsor główny:

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie

Sołectwo Bielawa

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie

Sponsorzy:
TELTOM Jan Sak
pokazy pirotechniczne

P.P.H.U. Fadromex
Stanisław Michalski
MAG BUD Sp. Jawna

Patronat medialny:

INBUD
inż Krzysztof Baranowski
usługi remontowo-budowlane

tystyczne i park zabaw dla dzieci
- to kolejne z przewidzianych atrakcji. Nie zabraknie też konkursów
z nagrodami - panowie zmierzą się
w konkurencjach: przeciąganie liny,
toczenie opony, rzut jajem i wbijanie
gwoździ w pal. Na płeć piękną czeka
m.in. ubijanie piany. Nie zabraknie
też stoisk handlowych i specjałów
serwowanych na stoiskach gastronomicznych.
Serdecznie zapraszamy!

20.30 Koncert zespołu Jorrgus

[PROGRAM DOŻYNEK]
11.30 Korowód dożynkowy i prezentacja tradycyjnych wieńców
12.00 Msza św. polowa
13.00 Otwarcie dożynek i powitanie gości
od 13.30 Występy artystyczne: Przepióreczka,
Sonata, Egurrola Dance Studio, zespół Samba
(ZS nr 3), pokaz karate (klub IPPON Konstancin),
Łurzycanki, Powsinianie, Jarzębina Czerwona,
Kabaret 30+ oraz wręczenie nagród Rolnik Roku
i za najładniejszy wieniec dożynkowy
od 18.00 Koncerty zespołów:
• Lovers
• Loka
• Jorrgus
21.40 Pokaz sztucznych ogni i zabawa pod
gwiazdami z DJ
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Zmiany kadrowe w urzędzie Konkurs
Ostatnie miesiące przyniosły szereg
zmian kadrowych w Urzędzie Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna. Objęły
one przede wszystkim dwa wydziały magistratu - dróg gminnych oraz
inwestycji.

O

d początku roku pracę w konstancińskim ratuszu znalazło
7 nowych osób, wszyscy zostali wyłonieni w konkursach. Sporo zmieniło się w Wydziale Dróg Gminnych.
I tak: 24 marca na stanowisku podinspektora został zatrudniony
Mateusz Niemczuk, a zastępcą kierownika został Sławomir Warchoł,
z którym została zawarta umowa
na czas określony - od 4 maja do
31 października 2015 r. Natomiast
30 czerwca był ostatnim dniem
pracy Michała Lewandowskiego,
głównego specjalisty. Umowa została rozwiązana na wniosek pracownika, za porozumieniem stron.
W ostatnim czasie we wspomnianym wydziale zakończył się także
nabór na stanowisko podinspektora. Burmistrz zatrudnił Jolantę
Zakrzewską, która rozpoczęła pracę 17 sierpnia. Poza tym, w lutym
burmistrz powierzył Patrykowi
Siepsiakowi pełnienie obowiązków
kierownika Wydziału Promocji
i Współpracy z Organizacjami Społecznymi. Zmiany mają związek

z planowaną, dłuższą nieobecnością Joanny Muszyńskiej-Dziurny,
dotychczasowej kierownik wydziału. W „promocji” od 8 czerwca
zatrudniona jest też Agnieszka Jarzębska, która zastępuje przebywającego na zwolnieniu pracownika.
Zmiany personalne objęły także
Wydział Inwestycji i Remontów.
9 marca na stanowisku inspektora
ds. sanitarnych został zatrudniony Andrzej Ćwiek, który następnie
zwrócił się z prośbą o rozwiązanie
umowy o pracę. Nastąpiło to 24
kwietnia. 31 sierpnia z konstancińskim urzędem żegna się też Edward
Grzybowski - burmistrz nie przedłużył z tym pracownikiem umowy na kolejny okres. Od 1 września na stanowisku inspektora ds.
budowlanych wydziału inwestycji
zostaną zatrudnieni Marzenna Trocińska i Tomasz Gajek. – Aby zapewnić sprawną pracę urzędu, na
zwalniane stanowiska, zatrudniani
są kandydaci wyłonieni w drodze
konkursu – wyjaśnia Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy KonstancinJeziorna. – Pierwsza umowa podpisywana jest na sześciomiesięczny
okres próbny. Jeżeli w tym czasie
praca nowej osoby zostanie oceniona pozytywnie, zawieramy kolejną
umowę.

Szkoły gotowe dla uczniów

Gdy milknie ostatni dzwonek i uczniowie udają się na zasłużony wypoczynek,
do szkół wkraczają budowlańcy. W ciągu dwóch miesięcy muszą zrealizować
zaplanowane na dany rok inwestycje i remonty.

W

tym roku intensywne prace trwały w szkołach przy ul. Żeromskiego
i Bielawskiej oraz w Słomczynie. Prace remontowe w „dwójce” prowadziła warszawska firma „te Neo”. Uczniów wracających z wakacji czeka wyremontowane pierwsze piętro, na którym wymieniono podłogi, drzwi oraz
odświeżono sale lekcyjne. Ta sama firma wykonała remont w szkole w Słomczynie. Wyremontowano salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, w którym
wymieniono okna, drzwi wejściowe, podłogi oraz sanitariaty. Na prace modernizacyjne w obu tych placówkach Urząd Gminy przeznaczył ponad 450
tysięcy złotych. Zmiany czekają także uczniów szkoły przy ul. Bielawskiej.
Wyłoniona w przetargu płocka firma „Dach Bogdan Stawicki” wyremontowała dużą i małą salę gimnastyczną, wymieniona została część drzwi
wewnętrznych oraz naprawiony dach. Odnowiona została także stołówka
szkolna. Koszt prac w „trójce” to ponad 184 tysiące złotych.

na stanowisko
dyrektora GOSiR

Od nowego roku szkolnego
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora.

29

maja Marcin Matyjasiak,
dotychczasowy
dyrektor
GOSiR złożył do Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna pismo o rozwiązanie umowy o pracę
z dniem 31 sierpnia 2015 roku.
Burmistrz, po przeprowadzeniu
rozmowy, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron. 25 czerwca burmistrz ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Oferty można było składać do 24
lipca. W wymaganym terminie
wpłynęło 14 ofert z całej Polski.
Powołana przez burmistrza komisja dokonała oceny pod względem
formalno-prawnym dokumentów,
które wpłynęły na konkurs. Okazało się, że 10 ofert nie spełnia wymogów stawianych kandydatom.
Oferty te zostały odrzucone.
3 sierpnia burmistrz zaakceptował protokół sporządzony przez
komisję i zakwalifikował do dalszego etapu 4 kandydatów, którzy
11 sierpnia przystąpili do testu
z zakresu wiedzy niezbędnej do
kierowania tą jednostką.

Po ocenie testów komisja przedstawiła dwóch kandydatów do
rozmowy z burmistrzem, który
ostatecznie podejmie decyzję,
komu od 1 września powierzy stanowisko dyrektora GOSiR-u.
W chwili, gdy oddajemy ten numer
do druku, burmistrz jeszcze nie
podjął ostatecznej decyzji. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.
konstancinjeziorna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Dziękuję za cztery lata
31 sierpnia jest ostatnim dniem
pracy Marcina Matyjasiaka, dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Poniżej zamieszczamy list do mieszkańców
Konstancina-Jeziony, w którym
odchodzący dyrektor podsumowuje swoją pracę.
Szanowni Państwo,

P

o ponad 4 latach sprawowania
funkcji dyrektora Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji podjąłem decyzję o rezygnacji z tego stanowiska, ale nadal zamierzam aktywnie uczestniczyć w sportowym
życiu naszego miasta. Przez ten
okres pracy starałem się propagować zdrowy i sportowy tryb życia.
n GOSiR posiada szeroką ofertę
zajęć rekreacyjno-sportowych dla
dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Zajęcia prowadzone są przez cały
rok. Od początku września do końca czerwca działają sekcje sportowe, natomiast w okresach wakacji
oraz ferii zimowych organizowane
są zajęcia dla dzieci i młodzieży
szkolnej, spędzających wolny czas
w Konstancinie-Jeziornie.
n GOSiR może obecnie pochwalić się udziałem w Mazowieckiej
Lidze Tenisa Stołowego, a jego zespół „Topspin GOSiR Konstancin”
awansował do IV ligi. Również,
działający przy ośrodku, zespół
taneczny „Sonata” odnosi liczne
sukcesy na scenach w całej Polsce.
Bardzo dużą popularnością cieszą
się zajęcia aerobiku. Licznie obsadzone są sekcje tenisa stołowego
oraz badmintona. Nie zapominamy
również o seniorach. Prowadzimy
dla nich sekcje tańca oraz gimnastykę usprawniającą. Osoby niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach
muzyczno-tanecznych. Raz w miesiącu w hali ośrodka odbywają się
otwarte turnieje tenisa stołowego,
badmintona, szachów oraz piłki
siatkowej.
n Do cyklicznych, bardzo lubianych imprez plenerowych należy
zaliczyć „Bieg Papieski” rozgrywany od wielu lat w Habdzinie, jak

również niezwykle popularny „Bieg
Niepodległości”. Do kalendarza
sportowego naszej gminy wszedł
również zorganizowany po raz
pierwszy w ubiegłym roku „Bieg
Tomasza Hopfera”. Uczcił on uroczystość nadania imienia Tomasza
Hopfera konstancińskiej ścieżce
zdrowia. Miejsce to ożywiają również cykliczne, sobotnie biegi Park
Run oraz zajęcia Nordic Walking.
n
Rozszerzamy ofertę sportów
zimowych, które cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców. Przy sprzyjających warunkach pogodowych na terenie
Lasu Chojnowskiego prowadzone
są zajęcia dla narciarzy biegowych.
Uczniowie konstancińskich szkół
wyjeżdżają corocznie na jednodniowy „Pierwszy krok narciarski”
do Krajna. Również od początku
mojego urzędowania, GOSiR wyszedł z ofertą do miłośników łyżwiarstwa, dla których urządzono
sztuczne lodowisko przy ul. Piasta.
W roku ubiegłym udostępniliśmy
w Parku Zdrojowym profesjonalne
lodowisko ze sztucznie mrożoną
taflą lodu, która umożliwiała jazdę
na łyżwach niezależnie od warunków pogodowych.
n
Dzięki wysiłkom wielu osób,
wspólnie udało się powrócić do
tradycji spływów kajakowych
rzeką Jeziorką. Obecnie przy Hugonówce powstają pierwsze pomosty, które będą wspierać kajakowy ruch turystyczny. Prowadzony
przeze mnie ośrodek wspierał liczne imprezy sportowe o charakterze
ogólnopolskim. Wymienić tu należy
wyścigi kolarskie z cyklu MTB Poland Bike Marathon, I Konstanciński Bieg im. Piotra Nurowskiego,
turnieje speed badmintona, korfbalu, a także, organizowane na torze w Słomczynie, międzynarodowe mistrzostwa Polski w jeździe
na rolkach.
n W okresie mojej pracy GOSiR
administrował 20 placami zabaw
na terenie naszej gminy. Wspólnie
z sołtysami, realizując zadania funduszu sołeckiego jak również zada-

nia własne, poprawiał infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.
n
Przez ostatnie 4 lata GOSiR
wspierał młodzieżową współpracę sportową Konstancina-Jeziorny
z partnerskim miastem Denzlingen.
Uczestniczył w corocznych wyjazdach do Niemiec oraz przygotowywał pobyty partnerów w naszym
mieście.
Szanowni Państwo,
Odchodząc pozostawiam Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ze
zrównoważonym budżetem, szeroką ofertą aktywnego wypoczynku,
zadbane obiekty oraz place zabaw.
Pozostawiam bardzo dobrą kadrę
instruktorską oraz pełny skład kadry pracowniczej.
Efekty pracy mojej oraz mojego
zespołu, są w ogromnej części również zasługą wielu osób, instytucji,
przychylności Rady Miejskiej oraz
władz miasta. Tym wszystkim, którzy przez ten czas wspierali mnie
swoją pomocą, pomysłami i zaangażowaniem bardzo serdecznie
dziękuję.
Osobie, która od września obejmie
kierownictwo Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji życzę samych
sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marcin Matyjasiak
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Oczyszczalnia już pracuje
Gmina Konstancin-Jeziorna wreszcie doczekała się w pełni profesjonalnej i nowoczesnej oczyszczalni
ścieków. To efekt podpisanej w 2012
roku przez burmistrza Kazimierza
Jańczuka wieloletniej umowy z francuską firmą Saur na odbiór i zagospodarowanie ścieków z gminnej
sieci kanalizacyjnej.

U

możliwiło to wybudowanie
w partnerstwie publiczno-prywatnym nowoczesnego, w pełni
zautomatyzowanego obiektu, który
jest w stanie przyjąć ok. 6 tys. m3
ścieków na dobę.
W ramach inwestycji powstało
9 nowych obiektów o łącznej powierzchni zabudowy ponad 2200
m2 i kubaturze ponad 8600 m3.
Najważniejszymi z nich są budynek
techniczny, w którym odbywa się
proces mechanicznego oczyszczania ścieków, a także odwadniania
osadów oraz sekwencyjny, czterokomorowy bioreaktor, odpowiedzialny za biologiczne oczyszczanie
ścieków. Zbudowano również bu-

dynek administracyjny, w którym
znajdują m.in. specjalistyczne laboratorium oraz komputerowe centrum dowodzenia, z którego steruje
się oczyszczalnią. I chociaż oficjalne
otwarcie inwestycji przewidziano
na 15 września, oczyszczalnia działa już od 1 kwietnia.
Przez pierwsze miesiące działalności, podczas tzw. rozruchu technologicznego przeprowadzono proces
optymalizacji oczyszczania, aby jakość wody odprowadzanej do Jeziorki była jak najwyższa. Jakość tę potwierdzają zarówno systematyczne
pomiary prowadzone przez firmę
Saur, jak również zewnętrzne kontrole. Przeprowadzone w czerwcu
pomiary Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska wykazały,
że parametry zanieczyszczeń zrzucanych wód są wielokrotnie niższe
niż te, przewidziane w pozwoleniu
wodno-prawnym wydanym dla
oczyszczalni.
Otwarcie nowej inwestycji kończy
okres eksploatacji przestarzałej
technologicznie, zbudowanej w la-

tach 60. i 80. XX wieku, na potrzeby miejscowej fabryki papieru,
oczyszczalni ścieków. Z krajobrazu
Habdzina zniknęły już pływające
turbiny napowietrzające stawy starej oczyszczalni. Wkrótce zbiorniki
zostaną oczyszczone i przekazane
właścicielowi – firmie Metsa Tissue,
która zajmie się ich zagospodarowaniem.
Nowy obiekt oczyszczalni został tak
zaprojektowany, aby nie stanowić
uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Do minimum ograniczono
zarówno emisję hałasu, jak również powstawanie nieprzyjemnych
zapachów. Spełniająca wszelkie
wymogi zarówno europejskiego,
jak i polskiego prawa oczyszczalnia
ścieków przyczyni się do poprawy
jakości środowiska, jedynej na Mazowszu gminy uzdrowiskowej.
Więcej zdjęć nowej oczyszczalni na:

www.konstancinjeziorna.pl

Strażnicy podsumowali półrocze
Więcej interwencji i pouczeń, za to mniej zgłoszeń od
mieszkańców i wypisanych mandatów z fotoradarów –
konstancińska Straż Miejska podsumowała swoją działalność w pierwszym półroczu 2015 roku.

P

ełne ręce roboty mieli w minionym półroczu konstancińscy strażnicy miejscy. Potwierdzają to statystyki. Między styczniem a lipcem strażnicy podjęli
łącznie 2268 interwencji. To o blisko 250 więcej niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wielokrotnie
to mieszkańcy przekazywali strażnikom cenne informacje, pomocne w zapobieganiu naruszeniom porządku
publicznego. Dziennie mundurowi interweniowali średnio 12 razy. Efekt ich pracy to 445 wypisanych mandatów oraz ponad 700 udzielonych pouczeń, dla porównania w I półroczu 2014 r. było ich 315. – Mandaty traktowane były jako środek ostateczny – wyjaśnia Stanisław
Grudzień, komendant Straży Miejskiej w KonstancinieJeziornie. – Wobec osób, które dopuściły się wykroczenia po raz pierwszy strażnicy najczęściej stosowali pouczenia.
Wśród popełnianych przez mieszkańców gminy wykroczeń dominowało: spożywanie alkoholu w miejscach
publicznych, nieprzestrzeganie ustawy o utrzymaniu
porządku, zakłócanie spokoju i porządku publicznego

oraz wandalizm. Nie brakowało również piratów drogowych. Batem na kierowców z ciężką nogą był fotoradar.
W omawianym okresie 376 kierowców otrzymało mandat za przekroczenie prędkości. – Polityka wykorzystania fotoradaru ma na celu głównie poprawę bezpieczeństwa, a nie zasilanie budżetu gminy – dodaje komendant.
Z czym jeszcze w pierwszym półroczu musieli się zmierzyć funkcjonariusze? – Wciąż aktualny jest problem
dzikich wysypisk śmieci – wymienia Stanisław Grudzień. – Mieszkańcy zgłaszają też pozostające bez opieki właścicieli psy i koty, jak również ranne i chore dzikie
zwierzęta.
W naszej gminie pracuje szesnastu strażników oraz pięć
osób cywilnych, które prowadzą całodobową obsługę
monitoringu miejskiego. Nasi strażnicy pełnią służbę
w trybie dwuzmianowym od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8.00 do 23.00, a w niedziele od 11.00 do
23.00. Należy jednak podkreślić, że dyżur telefoniczny jest całodobowy. Tak więc interwencje zgłoszone
przez mieszkańców gminy np. w nocy, realizowane są
przez strażników niezwłocznie po rozpoczęciu służby
w pierwszej zmianie, chyba że są to sprawy niecierpiące zwłoki, wówczas w ramach współpracy z policją zawiadomienia przekazywane są dyżurnemu Komisariatu
Policji.
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Susza niszczy Nie płacą
plony
za śmieci
Rolnicy, których uprawy zostały
zniszczone przez suszę, mogą liczyć
na wsparcie państwa. Urząd Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjmuje wnioski o oszacowanie strat
w gospodarstwach.

W

związku z trudną sytuacją
Kazimierz Jańczuk, burmistrz
gminy Konstancin-Jeziorna poprosił
wojewodę mazowieckiego o powołanie komisji terenowej, która oszacuje starty wyrządzone przez klęskę.
Zespół złożony z pracowników konstancińskiego magistratu i Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także
przedstawiciela Mazowieckiej Izby
Rolniczej wkrótce rozpocznie pracę.
Do tego czasu rolnicy, w gospodarstwach których szkody spowodowane suszą przekroczyły 30 proc. średniej rocznej produkcji (licząc średnią
z trzech lat po odrzuceniu najwyższych i najniższych plonów z okresu
2010-2014) mogą składać wnioski
o oszacowanie szkód. – Komisja
przeprowadzi w gospodarstwie
wizję lokalną, z której zostanie
sporządzony protokół – wyjaśnia
Anna Stefaniak, zastępca kierownika Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UMiG Konstancin-Jeziorna. – Na jego podstawie rolnicy
mogą ubiegać się m.in. o preferencyjne kredyty, pomoc od państwa
w momencie uruchomienia dodatkowych rządowych programów.
Może on być także potrzebny w
przypadku niewywiązania się z
określonych zobowiązań wobec
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski należy
składać na formularzu (do pobrania
na stronie www.konstancinjeziorna.
pl) w kancelarii konstancińskiego
urzędu przy ul. Warszawskiej 32,
pok. nr 4. Pamiętajmy, by dołączyć
do niego kopie wniosków do ARiMR
o dopłaty bezpośrednie na 2015 rok.
Do momentu oddania tego numeru
Biuletyny do druku, ostateczny termin przyjmowania wniosków nie
był jeszcze znany. Przypominamy,
że każdy rolnik musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze,
w tym OC upraw. Polisę taką należy
pokazać komisji terenowej sporządzającej protokół.

Ponad 173 tys. zł winni są gminie
Konstancin-Jeziorna dłużnicy, którzy zalegają z opłatami za wywóz
śmieci. Urzędnicy przypominają
- każdego, kto nie ureguluje należności, czeka egzekucja administracyjna.

W

prowadzenie nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi miało zlikwidować problem „dzikich wysypisk”. Okazuje
się jednak, że ochrona środowiska
nie wszystkim mieszkańcom gminy
jest bliska sercu.
Z płatnościami za odbiór odpadów
tylko przykładowo za maj zalega
1618 właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy. Biorąc pod uwagę okres od stycznia do maja dłużnicy winni są gminie już ponad 173
tys. zł. - Ściągalność opłaty śmieciowej kształtowała się w tym czasie
na poziomie 87 proc., w maju natomiast wyniosła 79 proc. – mówi
Agnieszka-Sobieraj, kierownik referatu podatków i opłat za odbiór

odpadów komunalnych. – Dłużnicy otrzymują od nas upomnienia
z siedmiodniowym terminem płatności, wszczynane jest też postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z nowelizacją ustawy śmieciowej, organem egzekucyjnym w sprawie opłat
za gospodarkę odpadami są urzędy
skarbowe.
– Przez pięć pierwszych miesięcy
tego roku z tytułu wystawienia
decyzji wykonawczych naliczono
koszty egzekucyjne w wysokości
7.431,90 zł – dodaje Agnieszka Sobieraj. Uregulowano je tylko w 35 proc.
Pamiętajmy, że opłaty za wywóz
śmieci należy dokonywać do 15 dnia
każdego miesiąca. W sytuacjach
powodujących zmianę wysokości
wspominanej opłaty musimy złożyć
korektę deklaracji. Dokument składamy w ciągu 14 dni od zaistnienia
zmian w Urzędzie Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 31 - Galeria Lima, pok.
nr 13. Nową deklarację możemy też
wysłać pocztą.

Eksmisja za długi
Koniec z upomnieniami i nakazami,
teraz czas na eksmisje - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie walczy z dłużnikami.
Pierwsze wyroki sądowe zostały już
wykonane, następne czekają w kolejce.

Z

GK ma już dość dłużników, którzy nie płacą za mieszkania
komunalne. Zaległości wobec zakładu sięgają już ponad 4 mln zł.
Lokatorzy od lat niepłacący czynszu nie chcą też zaległości odpracować, choć mają taką możliwość.
ZGK bierze się za dłużników i rozpoczyna ich eksmisje. Pod koniec
lipca pierwszych dziesięciu najemców lokali komunalnych straciło
mieszkania należące do gminy.
– Eksmisje wykonano przy współpracy z zewnętrzną firmą, która
w ramach umowy zabezpieczyła
tymczasowe pomieszczenia dla
wszystkich usuwanych dłużników
– wyjaśnia Edward Skarżyński,

dyrektor ZGK. – Była to ostateczna
forma oddziaływania na lokatorów
notorycznie niewywiązujących się
z opłat. Warto podkreślić, że żadna
z eksmitowanych osób nie skorzystała z zaproponowanego im lokalu.
W najbliższych tygodniach ZGK
wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna planuje kolejne
eksmisje. – Obecnie przygotowywana jest niezbędna dokumentacja kolejnych dziesięciu lokali
– dodaje Edward Skarżyński. –
Po uzyskaniu tytułów egzekucyjnych wyroki sądowe będą sukcesywnie wykonywane.
Odzyskane w ten sposób pomieszczenia zostaną wyremontowane
i w części przeznaczone na mieszkania socjalne, do których będą przekwaterowywani mieszkańcy posiadający prawomocne wyroki sądu
uprawniające do takiego lokalu.

Otwarte Ogrody 2015
Zwiedzanie zabytkowych willi, spotkania z artystami, wystawy, wycieczki, spektakle, koncerty i liczne
warsztaty artystyczne to tylko niektóre atrakcje tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody. Zapraszamy
do Konstancina-Jeziorny już 5 i 6
września.

M

ieszkańcy Konstancina-Jeziorny do swoich ogrodów zapraszają już po raz ósmy. Na wszystkich, którzy 5 i 6 września odwiedzą naszą gminę czeka mnóstwo
atrakcji, m.in. liczne koncerty, wystawy, a także spotkania z malarzami, artystami i pisarzami.
Organizatorzy Festiwalu Otwarte
Ogrody - gmina Konstancin-Jeziorna, Klub Inicjatyw Obywatelskich,
Towarzystwo Miłośników Piękna
i Zabytków Konstancina oraz Konstanciński Dom Kultury - zadbali, by
każdy znalazł coś dla siebie.
I tak na przykład 5 września warto
wybrać się do Willi AVE na wystawę
fotografii „Konstancin i reszta świata” autorstwa Adama i Andrzeja
Krzyżanowskich, z kolei w Willi La
Fleur zobaczymy obrazy i rysunki Maurycego Mędrzyckiego. Do
Cieciszewa zapraszamy natomiast
na miodobranie. W „Tęczowej Pasiece” m.in. poznamy pracę pszczelarza i spróbujemy pysznych miodów. Festiwal Otwarte Ogrody jest

doskonałą okazją do prezentacji
artystycznych i kulturalnych osiągnięć wybitnych i kreatywnych
mieszkańców gminy, a tych - o czym
świadczy bogaty program imprezy nie brakuje.
Amatorzy fotografii będą mogli doskonalić swój warsztat pod okiem
profesjonalisty Tomasza Myśluka.
Do swoich galerii i na warsztaty zapraszają liczni artyści - m.in. Anna
Buczkowska, a pisarze na spotkania
autorskie, np. Józef Hertel.
6 września dużo będzie się działo
w Pałacu w Oborach. W godz. 1216 przygotowano m.in.: kiermasz
rękodzieła artystycznego, spacer
po pałacu oraz pokaz zaganiania
kóz przez psy pasterskie.
Tradycyjnie w festiwalowy weekend zapraszamy na wycieczkę
po Konstancinie-Jeziornie, podczas
której przewodnik oprowadzi nas
szlakiem zabytkowych willi oraz
przybliży historię ich mieszkańców.
Warto też zajrzeć do Willi „Świt”,
czyli domu Stefana Żeromskiego. Ponadto swoje drzwi i ogrody
dla zwiedzających otworzą: Chata
Wuja Toma, Willa Moja i Hugonówka. Dwudniową imprezę oraz Letni
Sezon Muzyczny zakończy gala operowo-musicalowa. Na scenie konstancińskiego amfiteatru wystąpi
orkiestra La Strada pod dyrekcją
Radosława Labahua.

w Parku Zdrojowym czynny będzie
punkt informacyjny festiwalu. Znajdziemy w nim wszelkie niezbędne
informacje na temat planowanych
wydarzeń. W tym roku dodatkowo na festiwalowiczów, którzy odwiedza najwięcej ogrodów czekają
nagrody: książki, talony na kolacje
i gadżety promocyjne.
Tegoroczna edycja Otwartych Ogrodów odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem
„Dziedzictwo utracone”.
Festiwalowi patronuje: Narodowy
Instytut Dziedzictwa.
Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Piaseczyński,
Przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego oraz Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
Sponsorzy: Borodesign, TMPiZK,
Gruba Ryba, Pałac w Oborach,
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, Piekarnia - Leszek Jaskulski, Park Cafe
& Rest.
Patronat medialny: TVP Warszawa,
Kurier Południowy, Teraz Konstancin, Teraz Wilanów, mysleinaczej.pl,
Puls Konstancina

Wstęp na wszystkie spotkania,
wystawy i koncerty jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
Warto pamiętać, że przez dwa dni

Program Festiwalu Otwarte Ogrody

sobota

niedziela

adres ogrodu

10.00-16.00

11.00-13.30

10.00-17.00

-

11.00-15.00

10.30-16.00

Tęczowa Pasieka, Cieciszew 11
Spotkanie z królową matką pszczelą, drugie miodobranie na Urzeczu i pokaz pracy pszczelarza.

11.00-16.00

11.00-16.00

Willa „Świt” ul. S. Żeromskiego 4, Konstancin-Jeziorna
Zwiedzanie dom Stefana Żeromskiego.

11.00-16.00

12.00-16.00

ul. Przesmyckiego 25, Konstancin-Jeziorna (Chylice Letnisko)
„Artystyczny Ogród Smaków” - wystawa prac Zofii Hejke, Gabrieli Przytuły oraz Joanny Sękowskiej-Rutki.
Domowe wypieki autorstwa Sylwii Wolny.

11.00-17.00

11.00-17.00

ul. Kościelna 12, Konstancin-Jeziorna (Skolimów)
„Realizm i fantasmagorie” - wystawa obrazów Emilii Czyż-Kędzierskiej oraz jarmark staroci.

11.00-17.00

-

Willa AVE, ul. Wilanowska 37a, Konstancin-Jeziorna (Grapa)
„Konstancin i reszta świata” wystawa fotografii autorstwa Adama i Andrzeja Krzyżanowskich, „Mistrz
rysunku” – wystawa prac Zygmunta Madejskiego, zwiedzanie wnętrz willi Ave
ul. Sanatoryjna 1, Konstancin-Jeziorna (Skolimów)
„Ikony i inne nie ikony” - wystawa prac Bartosza Bremera

Willa La Fleur, ul. Szpitalna 14, Konstancin-Jeziorna (Skolimów)
Wystawy obrazów olejnych i rysunków Maurycego Mędrzyckiego z kolekcji Marka Roeflera, dzieł artystek-emigrantek - Alicji Halickiej i Meli Muter, rzeźb Art déco autorstwa Jana Lamberta-Ruckiego oraz
rysunków i litografii Amedeo Modiglianiego, André Salmona i Mojżesza Kislinga.
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ul. Działkowa 5, Konstancin-Jeziorna (Kierszek)
Galeria Rustic House oraz Atelier Malowana - wystawa polskiej sztuki użytkowej - mebli ręcznie malowanych, ceramiki artystycznej, biżuterii, rzeźby i obrazów.

11.00-18.00

11.00-18.00

11.00-18.00

11.00-18.00

11.00-19.00

11.00-19.00

12.00-13.30

11.00-17.00

12.00-15.00

-

12.00-16.00

12.00-16.00

ul. Oborska 18a, Konstancin-Jeziorna (Skolimów)
Spotkanie autorskie z konstancińskim pisarzem Józefem Hertlem.

12.00-16.00

12.00-16.00

Willa Moja, ul. Sienkiewicza 9, Konstancin-Jeziorna
sob: „Malarstwo inspirowane naturą” - wystawa prac Anny Buczkowskiej.
nd.: „Po drugiej stronie” - wystawa zdjęć Moniki Bukowińskiej i Dominika Bednarskiego.

12.00-17.00

12.00-17.00

Skwer pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Sienkiewicza, Park Zdrojowy (przy ogrodzeniu Konstancińskiego Centrum Hydroterapii)
„Podróże Stefana” - wystawa

12.00-17.00

-

12.00-20.30

12.00-18.00

13.00-17.00

-

ul. Kościelna 4, Konstancin-Jeziorna (Skolimów)
„Latem...” - wystawa prac Agaty Wierzbickiej - technika mieszana.

13.00-18.00

-

Park Cafe & Rest, ul. Sienkiewicza 3, Konstancin-Jeziorna
„Muzyka w ogrodzie” - koncert pianisty Stanisława Łukowieckiego

Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15
Wystawa „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Konstancina-Jeziorny”.
Chata Wuja Toma, ul. Elektryczna 4, Konstancin-Jeziorna (Skolimów)
„Korby z Wajchami” pokaz urządzeń na korbę z prywatnej kolekcji Tomasza Modzelewskiego. Rysunek
satyryczny Tomasza Lachowskiego oraz prezentacja jego książek poświęconych historii Konstancina-Jeziorny.
Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15
sob: sala plastyczna (I p.) Akcja reaktywacja - warsztaty fotograficzne z Tomaszem Myślukiem.
nd.: Wystawa lalek - Renaty Gołaszewskiej-Adamczyk.
Tężnia, ul. Sienkiewicza, Park Zdrojowy
„Między drzewami” - wystawa grafiki wielkoformatowej Wiesława Szamockiego, (wystawa w środku tężni,
w tych godzinach wejście jest bezpłatne).

ul. Grodzka 27, Konstancin-Jeziorna (Chylice Letnisko)
„Ogród muzyczny u Jolanty”: 14.00 „W lekkim powiewie..” - wernisaż Danuty Niklewicz, 15.00 Koncert
„Złota era swingu” - duet jazzowy „Tea For Two”.
ul. Poprzeczna 20, Konstancin-Jeziorna
„Ogród mody JOSUKU” - wystawa fotografii związanej z modą, ubrań z kolekcji autorskich oraz biżuterii,
godz. 20.00 - pokaz autorskiego filmu modowego

KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna
sob: „Historia ogrodów francuskich od średniowiecza do współczesności” - ilustrowany wykład doktor
Aline Rutily, naukowca Uniwersytetu Paris-Sorbonne.
nd.: sala multimedialna - Projekcja filmu „Lalki nie są do zabawy” - scenariusz i reżyseria Jan Strękowski.

14.00-16.00

15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

16.00-19.00

-

ul. Wojewódzka 23a, Konstancin-Jeziorna (Skolimów)
„Ulicami Zalesia” - wystawa linorytów Macieja Zadrąga, wzbogacona o występy klarnecistów - Antoniego
Zdziecha i Heleny Zdziech.

16.30-18.30

-

Willa Le Matin, ul. Słomczyńska 23, Konstancin-Jeziorna (Skolimów)
Zespół „Piąty Dzień” prezentuje piosenki E. Kazancewej w autorskim przekładzie.

20.00

-

Ogród restauracji „Gruba Ryba”, ul. Piłsudskiego 25, Konstancin-Jeziorna
Koncert „Frenchman show”

-

12.00-17.00

Dom Pracy Twórczej im. Bolesława Prusa, ul. Literatów 2, Obory
„Piknik w Pałacu w Oborach”: kiermasz rękodzieła artystycznego, spacer po pałacu, prelekcja „Historia
pałacu w pigułce”, pokaz zaganiania kóz przez psy, pokaz i prelekcja „Jak żyją pszczoły i dlaczego są tak
ważne”.

-

12.00-17.00

ul. Jaworowska 12, Konstancin-Jeziorna (Królewska Góra)
„Drzewo Życzeń” - akcja artystyczno- dendrologiczna: każdy odwiedzający nasz ogród może na kawałku
tkaniny napisać swoje życzenie i powierzyć je leszczynie. Wystawa obrazów Izabeli Zalewskiej-Kantek;
godz. 16.00 - opowieści wędrownej bajarki Magdy Polkowskiej.

-

13.00-14.30

Altana przy KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, Park Zdrojowy
„Smaczne książki dla dzieci” - spotkanie z autorkami książek dla dzieci i młodzieży: Małgorzatą
Strękowską-Zarembą i Dorotą Suwalską.

-

14.00-17.00

Gassy 34a, Konstancin-Jeziorna
Ogród na Urzeczu - o starych odmianach jabłoni opowie Ryszard Rawski, opiekun kolekcji starych odmian
w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie. Warsztaty tradycyjnego tłoczenia soku jabłkowego, poprowadzi
Dominik Sudoł

-

15.00-17.00

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich, ul. Pułaskiego 6, Konstancin-Jeziorna (Skolimów)
15.00 Koncert Szkoły Muzycznej I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie i Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Oskara Kolberga w Warszawie; 16.00 Pieśni, piosenki i ballady. Spotkanie z prof. Stanisławem
Górką i jego gitarą.

15.00-18.00

15.00-18.00

ul. Leszczynowa 10, Konstancin-Jeziorna (Nowe Wierzbno)
Sztuka w ogrodzie. Rzeźba i malarstwo Kazimierza Ryszki

-

16.00

Skwer niedaleko tężni w alei głównej parku
Wycieczka z przewodnikiem szlakiem zabytkowych willi Konstancina. Czas trwania wycieczki
ok. 2 godzin. W sobotę wycieczkę poprowadzi Tadeusz Władysław Świątek, a w niedzielę Grzegorz
Łuniewski

MuBaBaO, ul. Diamentowa 8, Konstancin-Jeziorna (Czarnów)
Kraina Bajkostworów - przedstawienie opowieści i zabawa z bajkostworami.
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Pokochaliśmy

rowery miejskie
Konstanciński Rower Miejski bije kolejne rekordy. W samym tylko lipcu
jednoślady wypożyczono prawie 8
tysięcy razy. A sezon jeszcze się nie
skończył.

M

inione trzy miesiące są rekordowe dla Konstancińskiego
Roweru Miejskiego. W maju zanotowano prawie siedem tysięcy
udanych wypożyczeń. W czerwcu
i lipcu było ich jeszcze więcej - odpowiednio 7609 i 7880. Szczyt popularności przypadł na 25 czerw-

Stacje KRM:
Klarysew - ul. Warszawska (obok skrzyżowania
z ul. Mirkowską
Mirków - ul. Mirkowska (parking przy Wydziale
Planowania Przestrzennego UMiG),
Grapa - ul. Wilanowska (parking przy poczcie),
Park Zdrojowy - główna aleja wejściowa do
parku - ul. Sienkiewicza
Skolimów - przy Ośrodku Pomocy Społecznej

ca. Tego dnia
jednoślady
w y poż yczono 350 razy.
Stale rośnie
też liczba nowych użytk ow n i k ów.
Od maja do
lipca nowe konta w systemie KRM
założyło 131 osób. Niestety, pojawiły się też kradzieże. Łącznie
przez trzy miesiące ze stacji zlokalizowanych na terenie naszego
miasta zniknęło prawie 80 jednośladów. Co ciekawe, w wakacje
na kilku stacjach KRM pojawiły
się dwuosobowe rowery, czyli tandemy. Przypomnijmy do dyspozycji mieszkańców jest 5 stacji i 55
jednośladów. Rowery KRM są dostępne 24 godziny na dobę, przez
siedem dni w tygodniu. Zgodnie
z taryfą, 20-minutowe wynajęcie
pojazdu jest bezpłatne, a kolej-

ne 40 minut kosztuje złotówkę.
Za drugą godzinę korzystania
z roweru zapłacimy 3 zł, a za trzecią
- 5 zł. Każda kolejna godzina kosztuje 7 zł. Żeby wybrać się na przejażdżkę musimy się najpierw zarejestrować do systemu (można
to zrobić na stronie internetowej:
konstancinskirower.pl). Trzeba
też wpłacić minimum 10 zł opłaty inicjalnej. Wystarczy 1 minuta
i gotowe.
Warto podkreślić, że KRM jest
w kompatybilny z warszawskim
Veturilo.

Wakacje w Opaczy nie były nudne
Przekonali się o tym uczestnicy
półkolonii w Szkole Podstawowej
w Opaczy. Przygotowano dla dzieci mnóstwo atrakcji - liczne zajęcia
artystyczne, wycieczki i wyjazdy
na basen. Na nudę nikt nie narzekał.

S

zkolne półkolonie zorganizowano już po raz dziewiąty. W tym
roku z dwutygodniowego wypo-

czynku w Opaczy skorzystała setka
dzieci z gminy Konstancin-Jeziorna. Organizatorzy zadbali o liczne
atrakcje.
I tak. Swoje talenty artystyczne
uczniowie szlifowali na warsztatach plastycznych i muzycznych.
Były też wycieczki. Dzieci zawitały
do wioski afrykańskiej w Sobanicach, gdzie m.in. grały na bębnach
i strzelały z łuku.
Ciekawym
przeżyciem były też wizyty
w Muzeum 2. Korpusu
Polskiego w Józefowie
i w „Czarodziejskiej
Dolinie”. Tam dzieci
przywitały
wróżki
i zaprosiły do swojego domu pełnego postaci z bajek. Uczniowie spacerowali też
szlakiem
ziejących
ogniem smoków. Jednak najwięcej zabawy

sprawiły wszystkim tajemnicze labirynty.
Ponadto koloniści odwiedzili Muzeum Kolejnictwa oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, a sekrety przyrody poznawały w gospodarstwie agroturystycznym „Gajówka”.
Nie zapomniano o aktywności fizycznej. Dzieci szalały na zajęciach
rekreacyjnych na basenie w Górze
Kalwarii.
Przez całe półkolonie nad ich bezpieczeństwem oprócz opiekunów
czuwała także konstancińska straż
miejska. Funkcjonariusze m.in.
przeprowadzili pogadankę na temat
bezpiecznego wypoczynku podczas
wakacji.
Uczniowie byli też w kinie. Wielką
niespodziankę na zakończenie półkolonii przygotowała firma cateringowa dostarczająca posiłki. Był nią
ogromny tort z fajerwerkami.
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Wydano już ponad tysiąc
Konstancińskich Kart Mieszkańca
Ponad tysiąc konstancinian ma już swoją Kartę Mieszkańca. Uprawnia ona do licznych zniżek na zakupy i usługi.

K

„ArtuRowery”. Z kartą mniej zapłacimy m.in za obiad
w restauracji, karnet na siłownię, przedszkole, zakupy
oraz usługi projektanckie i prawne. Aby otrzymać Kartę Mieszkańca, należy złożyć formularz , który dostępny
jest w magistracie, a także na stronie internetowej www.
konstancinjeziorna.pl - wraz z aktualnym zdjęciem. Gotowe dokumenty składamy w Wydziale Oświaty, Kultury
i Zdrowia (ul. Warszawska 31, I piętro, pok. nr 10). Imienną kartę otrzymamy od ręki.

onstancińska Karta Mieszkańca wydawana jest od
stycznia. Do tej pory plastikowy dokument uprawniający do zniżek odebrało już ponad tysiąc mieszkańców
naszej gminy. Jej posiadacze mogą liczyć m.in. na dopłaty
do okresowych biletów ZTM, 10 proc. rabat na - okresowe
bilety na linie „L”, odpłatne zajęcia i imprezy organizowane przez Konstanciński Dom Kultury oraz
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. KKM Chcesz zostać partnerem Konstancińskiej Karty Mieszkańca? Nic
to to także rabaty u partnerów programu. prostszego. Wystarczy przesłać swoją ofertę na adres e-mail: mgoleA są nimi: Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, biowska@konstancinjeziorna.pl, faksem na nr 22-756-48-85 lub poczKancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Po- tą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawdatkowego Pawła Skwarka, Niepubliczne ska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem na kopercie „KonstanPrzedszkole „Skrzatka Oczatka”, pracow- cińska Karta Mieszkańca”. Otrzymane zgłoszenia zostaną opublikonia projektowa „Projektancko”, restau- wane na stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl w zakładce
racja „Gruba Ryba”, Studio Fitness „Pro- „Konstancińska Karta Mieszkańca” oraz w Biuletynie Informacyjnym
Fit”, „nowaTaxi”, hotel i restauracja „Noce
Gminy Konstancin-Jeziorna, wydawanym co miesiąc. Zapraszamy!
i Dnie”, sklep Lawenda i serwis rowerowy

Konstancińska Karta Mieszkańca

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

10%

tańsze
okresowe bilety
na linie „L”

25%
rabatu
na prowadzenie

ul. Wilanowska 1 05-510 Konstancin-Jeziorna

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

spraw sądowych
ul. Piłsudskiego 11,
Konstancin-Jeziorna

Niepubliczne Przedszkole
„Skrzatka Oczatka”

ul. Fabryczna 14, 05-520 Konstancin-Jeziorna

ul. Pułaskiego 20 f, Konstancin-Jeziorna

opłata wpisowa – 25% zniżki, czesne przy pobycie dziecka
w przedszkolu powyżej 6 godzin – 10% zniżki, opłata
wpisową na drugie dziecko – 50% zniżki i każde kolejne
dziecko uczęszczające do przedszkola - 100% zniżki

usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków, wnętrz i krajobrazu – rabat 10%
usługi w zakresie wykonywania opinii oraz ekspertyz
mykologiczno-budowlanych – rabat 15%

10%

nowaTAXI

opłaty za

tel. 888-799-997

Gminny Żłobek

z wyłączeniem wyżywienia
ul. Jaworskiego 3,
Konstancin-Jeziorna

10%

zajęcia i imprezy
płatne

10%

zajęcia i imprezy
płatne

ul. Piłsudskiego 26, Konstancin-Jeziorna

Napoje, posiłki, imprezy
zorganizowane: 10% rabatu

ul. Pułaskiego 20 f, Konstancin-Jeziorna

10% rabatu na karnety:

l

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

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

Noce i Dnie
Hotel & Restauracja

ul. Pocztowa 15 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Usługa hotelowa : 10% rabatu
Usługa gastronomiczna: 10% rabatu

Piłsudskiego 38, Konstancin-Jeziorna

ul. Warszawska 48, Konstancin-Jeziorna

10 % rabatu na zakup ziół i

15 % rabatu na każdą usługę

produktów naturalnych

serwisową

Szczegółowe informacje o KKM można znaleźć na www.konstancinjeziorna.pl
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BĘDZIE się działo

Popłyneli po medale

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15

Trzy medale, dwa złote i jeden
srebrny, w rozegranych mistrzostwach Polski w pływaniu długodystansowym wywalczyli reprezentanci Integracyjnego Klubu
Sportowego Konstancin.

5 września, godz. 9.00 Mini Konstancin Cup turniej piłki nożnej dla dzieci, hala GOSiR,
wstęp wolny
5-6 września, godz. 9.00 Turniej badmintona,
hala GOSiR, wstęp wolny
12-13 września, godz. 9.00 I Puchar Polski
w Speed Badmintonie, hala GOSiR, koszt
udziału: od 60 zł
19 września, godz. 9.00 Mini Konstancin Cup turniej piłki nożnej dla dzieci, hala GOSiR,
wstęp wolny
19 września, godz. 10.00 Grand prix badmintona, hala GOSiR, koszt udziału: dzieci - 5 zł,
dorośli – 10 zł
20 września, godz. 14.00 Konstancińska Liga
Siatkówki, hala GOSiR, koszt udziału:
młodzież - 50 zł, dorośli – 100 zł
20 września, LOTTO Poland Bike Marathon
2015 Park Zdrojowy, wstęp wolny, szczegóły: www.polandbike.pl
26 września, II Bieg im. Tomasza Hopfera,
ścieżka zdrowia
26-27 września, Grand prix tenisa stołowego,
hala GOSiR, koszt udziału: dzieci - 5 zł,
dorośli – 10 zł

Trwają zapisy
na Bieg Hopfera
26 września w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się bieg upamiętniający związanego z naszym miastem
lekkoatletę, promotora sportu
i znanego dziennikarza - Tomasza
Hopfera. Uczestnicy wydarzenia
już po raz drugi spotkają się w alei
jego imienia, gdzie będą rywalizować na dystansie 5 kilometrów.

S

tart biegu jest planowany
na godz. 15.00, ale już od godz.
14.00 będzie można odbierać numery startowe. Bieg odbędzie się
na dwóch pętlach po 2,5 km, wyznaczonych w terenie leśnym po nawierzchniach szutrowych i gruntowych.
Zapisy zakończą się 23 września lub
po wyczerpaniu się limitu miejsc.
Zgłoszenia zawodników odbywają się on-line. Link do zapisów oraz
szczegółowe informacje znajdują
się na stronie www.biegtomaszahopfera.pl. Limit miejsc wynosi
150 osób. Zapraszamy!

M

istrzostwa w pływaniu długodystansowym rozegrano 25
i 26 lipca w Olsztynie. Pierwszego
dnia rywalizowały drużyny. Naszą
gminę reprezentowali: Michalina
Pecyna, Maciej Pecyna i Kacper Lenartowicz z IKS Konstancin, którzy
w kategorii juniorów na dystansie 3
km wywalczyli złoty medal, a w kategorii open, pokonując seniorów
z AZS UWM Olsztyn, srebro.
Dzień później (26 lipca) sportowcy
walczyli w indywidualnych konkurencjach. Także tutaj konstancinianie nie zawiedli. Na dystansie 5 km
najlepsza była Michalina Pecyna,
która w świetnym stylu zdobyła

mistrzostwo Polski. Jej koledzy Maciej Pecyna i Michał Durajczyk
- w swoich kategoriach wiekowych
zajęli czwarte miejsce, a Kacper
Lenartowicz - ósme. – Zawody indywidualne przebiegały w bardzo
trudnych warunkach atmosferycznych – mówi Aleksandra Golon, trener IKS Konstancin. – Było wietrznie i zimno. Zawodnicy walczyli
nie tylko ze zmęczeniem, ale także
z dużymi falami i wychłodzeniem
organizmu.

Rowerem
przez
Europę

Konstancinianin Rafał Maciaszek wyruszył na kolejną niezwykłą wyprawę.
22-latek w sto dni rowerem chce przejechać Europę. Do pokonania ma łącznie ponad 12 tys. km.

R

afał Maciaszek mieszka w Konstancinie-Jeziornie. Jest instruktorem kulturystyki. To także zapalony pasjonat dwóch kółek. Rok temu w dwa tygodnie objechał polskie wybrzeże. W te wakacje chce na rowerze przejechać
całą Europę. Cel jaki sobie wyznaczył to ok. 12,5 tys. km w 100 dni.
W swoją wyprawę wyruszył 1 lipca. Całą trasę podzielił
na siedem etapów przebiegających przez ponad 20 państw. – Odwiedzę europejskie stolice, malownicze pasma górskie i najpiękniejsze wybrzeża – wymienia Rafał Maciaszek. – Do pokonania będę miał również ponad pół tysiąca kilometrów górskich obszarów pustynnych.
Jak podkreśla 22-latek, jego wyprawa o nazwie „Tour de Shrimp” ma charakter nie tylko turystyczny, ale także naukowy. – Chcę przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą europejskich wód zasiedlonych przez gatunki obce
i inwazyjne wybranych gatunków - w tym raków, ryb i krewetek – wyjaśnia
konstancinianin. – Pozyskany w ten sposób materiał badawczy posłuży do
prac naukowych w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Relację z wyprawy na bieżąco można śledzić na Facebooku pod adresem: www.
fb.com/MSR360. Patronatem naukowym wyprawy jest Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW w Warszawie.
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Ostatni piknik lata
Pierwszy weekend
września to nie tylko
Festiwal Otwarte Ogrody. 5 września w Parku
Zdrojowym odbędzie
się też piknik Polskich
Sieci Energetycznych.
Bawimy się od godz. 14.

P

iknik rodzinny organizowany
jest
przy współpracy z Polskimi Sieciami Energetycznymi, na który
serdecznie zapraszamy
mieszkańców
Konstancina-Jeziorny oraz pracowników PSE. W
programie imprezy przewidziano
mnóstwo rodzinnych atrakcji, a ukoronowaniem dnia będzie koncert

znakomitego saksofonisty - Marcina
Nowakowskiego,
który zagra o godz.
20 w amfiteatrze.
Artysta jest obecny na polskiej scenie muzycznej od
lat 90. Współpracował m.in. z: Natalią
Kukulską,
Kasią Kowalską,
Marylą
Rodowicz i De Mono.
Muzyk ma na swoim koncie trzy solowe albumy:
“Smooth Night”, “Better Days”
i “Shine”. To będzie prawdziwa
muzyczna uczta. Wstęp bezpłatny.

Dla miłośników fotografii
Zapraszamy wszystkich miłośników
fotografii do Konstancińskiego
Domu Kultury na spotkania Klubu
Fotograficznego F8. Najbliższe,
powakacyjne spotkanie już
2 września.

K

lub F8 prężnie działa w Konstancinie-Jeziornie już od 10
lat. Jego członkami są osoby czynne
zawodowo,
które
amatorsko,
ale z wielką pasją zajmują się makrofotografią, fotografią pejzażową,

przyrodniczą, portretową i reportażową. Ich prace można oglądać na
licznych wystawach i w publikacjach
książkowych. Każdy może do klubu
dołączyć. Jeśli twoim zamiłowaniem
jest fotografia, zapraszamy serdecznie na spotkania, które odbywają
się raz w miesiącu w Konstancińskim
Domu Kultury przy ul. Mostowej 15.
Pierwsze już 2 września.
Koordynatorem klubu jest Robert
Bryłka (tel.: 601-329-238; e-mail:
robertobrylka@gmail.com).

BĘDZIE się działo
ul. Mostowa 15 Hugonówka

2 września, godz. 19.00 Klub fotograficzny F8,
KDK Hugonówka, wstęp wolny
5 września, godz. 14.00-21.00 Ostatni Piknik
Lata, koncert saksofonisty Marcina
Nowakowskiego, Park Zdrojowy, wstęp
wolny
5-6 września, Festiwal Otwarte Ogrody, program str. 18-19
6 września, godz. 17.00 Zakończenie Letniego
Sezonu Artystycznego: Orkiestra La Strada, amfiteatr - Park Zdrojowy, wstęp wolny
11 września, godz. 19.00 Koncert Grażyny
Łapińskiej „Piję wino, piję życie”, altana
przy KDK Hugonówka, wstęp wolny
12 września, godz. 15.00 Dzień Otwarty KDK,
KDK Hugonówka, wstęp wolny
13 września, godz. 11.30-1.00 Dożynki Gminne
2015, boisko sportowe w Bielawie, wstęp
wolny, program str. 13
13 września, godz. 13.00 Festyn Anielski, amfiteatr - Park Zdrojowy, wstęp wolny
17 września, godz. 18.00 Dyskusyjny Klub
Książki, KDK Hugonówka, wstęp wolny
19 września, godz. 19.00 Spektakl: Gwiazdy
polskiego baletu, KDK Hugonówka, wstęp
wolny
20 września, godz. 16.00 Bajkowa niedziela:
Teatr Wariacja - Jaś I Małgosia, KDK Hugonówka, wstęp wolny
20 września, godz. 17.00 Wirtualne Muzeum
Konstancina: Zespół Pieśni i Tańca Skolimów, KDK Hugonówka, wstęp wolny
21 września, godz. 18.00 Warsztaty artystyczne:
Koralikowe ozdoby, KDK Hugonówka,
udział: 20 zł
24 września, godz. 19.00 Klub podróżnika:
Antarktyka - dom, praca, pingwiny, KDK
Hugonówka, wstęp wolny
26 września, godz. 15.00 Warsztaty rodzinne:
Dawno temu w krainie dobrej zabawy,
KDK Hugonówka, udział: 20 zł
26 września, godz. 17.00 Wernisaż malarstwa

Kulturalny Klub w remizie
W świetlicy OSP Skolimów działa Kulturalny Klub „Drabina”. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
Warsztaty kulinarne, zajęcia krawieckie, szkoła makijażu i kursy językowe - to tylko niektóre z propozycji, jakie czekają na mieszkańców przy ul. Pułaskiego 72.

K

lub „Drabina” w konstancińskim Skolimowie został utworzony w ramach budżetu obywatelskiego, a swoją działalność zainaugurował w kwietniu tego roku. Placówka od samego początku jest
pod skrzydłami Konstancińskiego Domu Kultury. – Mamy ofertę dla dzieci, młodzieży, dorosłych i
seniorów – wylicza Małgorzata Jarecka, koordynator „Drabiny”. – U nas nikt nie będzie się nudził.
Mimo wakacji, klub cały czas prężnie działał. Nie mniej atrakcyjnie zapowiada się nowy sezon,
który rozpoczyna się we wrześniu. Obecnie klub prowadzi nabór na zajęcia: szycia na maszynie
i stylizacja, dietetyka i zdrowy styl życia. Będzie też joga, pilates i kursy językowe – angielski i
francuski. Na dzieci czeka szkoła gotowania.
Zapisy: mailowo - drabinaskolimow@gmail.com, telefonicznie - 730-959-100. Bliższych
informacji na temat poszczególnych zajęć można uzyskać pod nr tel.: 22-484-20-20.
Zapraszamy na fanpage na Facebooku - Klub Kulturalny Drabina.
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Zapraszamy na Festiwal
Sportów Teatralnych
Od 28 do 30 sierpnia sala widowiskowa Konstancińskiego Domu
Kultury „Hugonówka” stanie się
największą w Polsce sceną improwizacji kabaretowej. Podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Sportów Teatralnych, na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Kabaret Hrabi, Ab
Ovo. Gościem specjalnym będzie
grupa Combats Absurdes z Francji.
To już 5. edycja festiwalu, który narodził się w Konstancinie-Jeziornie
z inicjatywy, działającej przy Konstancińskim Domu Kultury, uwielbianej przez publiczność grupy
teatralnej AB OVO. Tych, którzy zetknęli się z konstancińskim festiwalem w ubiegłych latach, z pewnością
nie trzeba przekonywać, że najbliższy weekend warto spędzić w Hugonówce. Zapraszamy do zapoznania
się z programem imprezy.

Bilety w cenie: piątek (40zł), sobota
(30zł), niedziela (40zł), trzydniowy
karnet (80zł) do nabycia w Konstancińskim Domu Kultury oraz na
stronie: kupbilecik.pl

[PROGRAM FESTIWALU]
28 sierpnia, godz. 20.00
Program Festiwalu jest bardzo
obiecujący. Już pierwszego dnia na
scenie w Hugonówce wystąpią: Kabaret Hrabi i Grupa AB OVO.
29 sierpnia, godz. 17.00

W sobotę rozpoczną się prezentacje
konkursowe. O nagrodę publiczności
„End Scene” rywalizować będą grupy:
To mało powiedziane, SIC!, MolotoW,
MOVIEmy, IMPRO ATAK. Gościnnie
wystąpi grupa Combats Absurdes
z Francji. Sobotnie spotkanie przejdzie łagodnie w Nocny Impro Jam.
30 sierpnia, godz. 18.00

Finałowy, niedzielny koncert zostanie poprzedzony występami laureatów oraz meczem improwizacji. Po
nim zobaczymy już tylko Kabaret
Hrabi i Goście w programie „Improwizowana Szansa na Sukces”.

