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Tęczowe Przedszkole
czeka na dzieci

To będzie prawdziwy raj dla najmłodszych. Przestronne sale
dydaktyczne, nowoczesne zaplecze kuchenne, wspaniały
plac zabaw i udogodnienia dla niepełnosprawnych – tak oto
wygląda gminne Tęczowe Przedszkole przy ul. Jaworskiego
w Konstancinie-Jeziornie. Maluchy rozpoczną w nim naukę już
1 września.
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Sprawozdanie z VIII sesji Rady Miejskiej
Podczas VIII sesji Rady Miejskiej,
która odbyła się 27 maja radni
dokonali m.in. zmian w uchwale budżetowej na rok 2015. Zatwierdzone zostały także taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków.
Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawach:

a) budżetu:

n zmiany uchwały budżetowej
na rok 2015 r. (uchwała nr 87/
VII/8/2015)
n zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 (uchwała
nr 88/VII/8/2015)
n zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uchwała
nr 89/VII/8/2015)

b) stawek, taryf:

n ustalenia jednostkowej stawki
z przeznaczeniem na dopłatę do
różnicy ceny samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2015 r. (uchwała nr
94/VII/8/2015)
n zmiany uchwały nr 17/
VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia
2015 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na
dopłatę do 1 m3 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego
- Zakład Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie na 2015 r.
(uchwała nr 95/VII/8/2015)
n zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (uchwała
nr 93/VII/8/2015)

c) służebności przesyłu na
rzecz PGE:

n wyrażenia zgody na ustanowienie przez gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy
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ul. Warszawska 32
tel. 22 756-48-10
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na rzecz PGE Dystrybucja Spółka
Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na
działce ewidencyjnej numer 45/7
w obrębie 01-29, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Kazimierza Pułaskiego (uchwała nr 97/
VII/8/2015)
n wyrażenia zgody na ustanowienie
przez gminę Konstancin-Jeziorna
służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 25/3
i 126/1 w obrębie 01-24, położonych w Konstancinie-Jeziornie
przy ulicy Bielawskiej (uchwała nr
98/VII/8/2015)

d) nieruchomości:

n wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o odpłatnym korzystaniu
z nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających sięgacza ulicy Kołobrzeskiej (dz. ew. 42 z obr. 01-28)
(uchwała nr 99/VII/8/2015)
n wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej zniesienia
współwłasności
budynku i współużytkowania wieczystego
gruntu
położonego
w Warszawie przy ulicy Emilii
Plater 15 (dz. ew. 8 z obr. 5-05-03)
(uchwała nr 96/VII/8/2015)
n lokalizacji Przedszkola „Leśna
Chatka” w rejonie ulic: Granicznej,
Prusa i Sanatoryjnej (uchwała nr
92/VII/8/2015)

e) planów zagospodarowania
przestrzennego:

n uchylenia uchwały Nr 605/
VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca
2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 23, 87/2, 137/4,
138/1, 182 i 183/2 z obrębu 0004
(Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 100/VII/8/2015)
n przystąpienia do sporządzenia
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 101/VIII/8/2015)
n przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1
z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 102/
VII/8/2015)
n przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 103 VII/
8/2015)

Ponadto Rada Miejska:

n wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a Naczelnikiem
Urzędu Skarbowego w Piasecznie
w sprawie przejęcia od naczelnika
zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej
należności pieniężnych z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr 90/
VII/8/2015)
n uchwaliła oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2014 r. (uchwała nr
91/VII/8/2015)
n powołała zespół do wyboru ławników (uchwała nr 105/VII/8/20
15)
n rozpatrzyła ponowną skargę
na działanie burmistrza gminy
(uchwała nr 103 104/VII/8/2015)
oraz skargi radnego Cezarego
Żeglińskiego na działanie burmistrza gminy (uchwała nr 106/
VII/8/2015).
Protokoły z sesji oraz pełne treści
uchwał dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.konstancinjeziorna.pl

Redaktor naczelny:
Joanna Muszyńska-Dziurny

e-mail redakcji:
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Zmiana warty
w Piasecznie

Zmiana warty w piaseczyńskiej policji. Jarosława Konończuka
na stanowisku komendanta zastąpił Robert
Kokoszka, szef otwockich funkcjonariuszy.

P

ożegnanie
starego i powitanie
nowego komendanta
powiatowej
policji
w Piasecznie odbyło się 2 czerwca.
W ceremonii wzięli udział insp.
Michał Domaradzki - komendant
stołeczny, kadra kierownicza jednostki, samorządowcy z Piaseczna
i sąsiadujących gminy. Były podziękowania, gratulacje i życzenia wielu sukcesów. Nowym szefem piaseczyńskich mundurowych został
46-letni mł. insp. Robert Kokoszka.
Funkcjonariusz pełni służbę w policji od 25 lat, przez cały ten czas
związany był z pionem prewencji. Przez długi okres pracował w
komendzie powiatowej w Mińsku
Mazowieckim, a od 2010 roku był
jej szefem. Jesienią 2013 r. został
przeniesiony na identyczne stanowisko do Otwocka. Robert Kokoszka w swoim pierwszym publicznym
wystąpieniu zadeklarował pomoc
i dalszą współpracę na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

Nowe Tęczowe Przedszkole
To będzie prawdziwy raj dla najmłodszych. Przestronne sale dydaktyczne,
nowoczesne zaplecze kuchenne, wspaniały plac zabaw i udogodnienia dla
niepełnosprawnych – tak oto wygląda
nowe gminne Tęczowe Przedszkole
przy ul. Jaworskiego 3. Maluchy rozpoczną w nim naukę już 1 września.

I

nwestycja, którą realizowała firma „Dorbud” z Kielc powstawała
w błyskawicznym tempie. Prace budowlane ruszyły latem ubiegłego
roku i zgodnie z umową miały trwać
do 30 czerwca. Wykonawcy udało się jednak zakończyć je przed czasem.
Firma w imieniu inwestora wystąpiła już do sanepidu i straży pożarnej
o przeprowadzenie kontroli. – Po uzyskaniu od tych służb pozytywnych
opinii, kolejnym krokiem będzie złożenie do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu – wyjaśnia Janusz Kołodziejczak, zastępca kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów konstancińskiego magistratu. – Już 1 września dzieci i rodzice będą mogli w pełni cieszyć się z nowego przedszkola.
A te zmieniło się nie do poznania. W Tęczowym Przedszkolu jest nowoczesne zaplecze kuchenne, szatnie, sanitariaty i pomieszczenia administracyjne
dla personelu. Na maluchy czekają kolorowe i przestronne sale dydaktyczne,
w tym sala o pow. 125 mkw., która powstaje po złożeniu ściany dzielącej dwa
mniejsze pomieszczenia. Całości dopełnia atrakcyjny plac zabaw. Budynek
i znajdujące się w nim pomieszczenia w pełni przystosowane są do potrzeb
niepełnosprawnych – zamontowana została winda i wykonano specjalne
podjazdy. Powstał też parking, co z pewnością ucieszy zmotoryzowanych rodziców. Nowe Tęczowe Przedszkole w sumie ma pomieścić nawet 125 maluchów i będzie największą tego typu placówką w gminie. – Troska o edukację
zawsze była i pozostanie naszym priorytetem – mówi Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Sukcesywnie tworzymy naszym
najmłodszym mieszkańcom godne warunki do nauki i zabawy.

Wolontariusze wyróżnieni
Już po raz czwarty samorząd Konstancina-Jeziorny wręczył statuetki społecznikom działającym na
rzecz innych.

O

kazją do wręczenia statuetek
„Wolontariusz Roku 2014” była
coroczna Gala Samorządu Terytorialnego. W tym roku wyróżniono
trzy osoby. Kandydatów do tytułu
mogli zgłaszać m.in. mieszkańcy
gminy, instytucje i organizacje społeczne. Wpłynęło pięć wniosków.
Nazwiska laureatów odczytał Ryszard Machałek, zastępca burmistrza gminy. Statuetki w kształcie
konstancińskiego dębu otrzymali:
Anna Schubert - społeczniczka działająca na rzecz seniorów, Piotr Ku-

charski - zapalony sportowiec i koordynator biegów parkrun, a także
Adam Zyszczyk - miłośnik etnografii
i historii naszego regionu.
Spotkanie było także okazją do
nagrodzenia pracowników konstancińskiego urzędu i jednostek
podległych, którzy w wyróżniają
się zaangażowaniem i wzorową
pracą. Kwiaty i listy gratulacyjne
powędrowały do: Elżbiety Bartoszewskiej - zastępcy kierownika
Wydziału Planowania Przestrzennego, Elżbiety Ciećwierz - kierownika Działu Kadr i Płac Zakładu
Gospodarki Komunalnej, Joanny Micińskiej - inspektora w Wydziale Inwestycji i Remontów, Anny Sarzały
- podinspektora w Wydziale Admi-

nistracyjno-Gospodarczym, Stanisława Grudnia - komendanta Straży
Miejskiej, Pawła Kralika - kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych, Dariusza
Lipca - skarbnika gminy i Edwarda
Skarżyńskiego - dyrektora ZGK.
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Głosuj na projekty do budżetu obywatelskiego
To już ostatnie chwile, by zagłosować na projekty mieszkańców zgłoszone do budżetu obywatelskiego
gminy Konstancin-Jeziorna na 2016
rok. Do rozdysponowania jest milion
złotych.

W

ramach budżetu obywatelskiego do Urzędu Miasta i
Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło ponad 40 wniosków. Wszystkie
inicjatywy zostały zweryfikowane
m.in. pod kątem formalno-prawnym
przez komisję powołaną przez burmistrza Kazimierza Jańczuka. Do
kolejnego etapu przeszło 27 projektów – na łączną kwotę ponad 1,8 mln
zł. Do rozdysponowania jest jednak
milion złotych. Teraz o ich dalszym
losie zadecydują konstancinianie.
W
głosowaniu
mogą
wziąć
udział tylko mieszkańcy gminy,
którzy w dniu głosowania mają
ukończone 16 lat.
Zgłaszając się do jednego z jedenastu poniższych punktów otrzymamy kartę do głosowania. Z listy
projektów wybieramy tylko jeden
i w kratce przy nim stawiamy znak
„X” (dwie przecinające się linie).
Wyniki głosowania poznamy do
31 lipca. Głosować można również
listownie – kartę należy wysłać na
adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska
32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
z dopiskiem „Budżet Obywatelski” –
o ważności głosu decyduje data
wpływu do urzędu. Głosowanie
trwa do 30 czerwca.
Zestawienie wniosków
zakwalifikowanych
do głosowania:

Zadania inwestycyjne:

n Wykonanie oświetlenia drogi
gminnej na terenie Obórek
– 80.000 zł (2)
n Położenie nakładki asfaltowej
w m. Okrzeszyn – 72.000 zł (4)
n Zakup i montaż trzech znaków
drogowych „uwaga zwierzęta”
w m. Okrzeszyn – 4.500 zł (5)
n Zakup i montaż stojaka na
rowery w m. Okrzeszyn
– 1.000 zł (6)
n Wykonanie gazowego,
centralnego ogrzewania w

Tu możesz głosować:
Miejsce punktu głosowania:

Adres:

Godziny:

Zespół Szkół Integracyjnych nr 5

ul. Szkolna 7

8.00-21.00 w dni robocze

Konstanciński Dom Kultury os. Grapa

ul. Sobieskiego 6

15.00-20.00 pon.-czw.

Konstanciński Dom Kultury os. Mirków

ul. Jaworskiego 18

15.00-20.00 w dni robocze

ul. Oborska 2

7.00-16.30 w dni robocze

ul. Warszawska 32

pon. 9.00-17.00
wt.-pt. 8.00-16.00

Gminne Przedszkole nr 1
Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
pokój nr 4 - kancelaria
Szkoła Podstawowa nr 6

Opacz

pon.-pt. 7.30-17.00

Sklep spożywczy

Okrzeszyn 11

7.00-20.00 (w godz. otwarcia)

OSP Bielawa

ul. Wspólna 3

19,26,30.VI - 18.00-20.00
23.VI - 17.00-19.00

ul. Podlaska

18.00-20.00 pon.-sob.

OSP Skolimów

ul. Pułaskiego 72

17.00-19.00 w dni robocze

Zespół Szkół nr 3

ul. Bielawska 57

7.30-18.00 w dni robocze

Plac Sołecki Parcela

Domu Ludowym w Czernidłach – 90.000 zł (7)
n Zagospodarowanie placu
zabaw dla dzieci – II etap
w m. Parcela –100.000 zł (9)
n Położenie nakładki asfaltowej
w m. Opacz – 25.000 zł (10)
n Modernizacja istniejącego
placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 na os. Mirków
– 45.000 zł (11)
n Utwardzenie drogi w m. Kępa
Oborska – 70.000 zł (12)
n Modernizacja oświetlenia
ul. Paproci – 16.000 zł (13)
n Połączenia chodnika po
stronie południowej ul. Bielawskiej – 37.000 zł (14)
n „Minizdroje uliczne” na terenie miasta – 77.000 zł (15)
n Utwardzenie ul. Elektrycznej
– 190.000 zł (17)
n Modernizacja placu zabaw
w przedszkolu przy ul. Oborskiej – 292.000 zł (18)
n Zakup, montaż i podłączenie
kamer monitoringu miejskiego
w Skolimowie – 50.000 zł (19)
n Ocieplenie i elewacja budynku
gminnego w Bielawie
– 145.000 zł (21)
n Wykonanie oświetlenia drogi
gminnej w m. Łęg
– 64.000 zł (23)
n Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr
16/2 i 56 w m. Okrzeszyn
– 112.000 zł (24)
n Wyasfaltowanie odcinka
gminnej drogi wewnętrznej

dł. ok. 100 mb. w m. Cieciszew – 32.000 zł (26)
n Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Stawowej i Zaułek
– 30.000 zł (27)
n Remont Domu Ludowego
w Gassach oraz ułożenie
kostki brukowej przed domem – 65.000 zł (29)
n Kompleksowy remont ul. Kołobrzeskiej – 730.000 zł (30)
n Dokumentacja projektowa
nadbudowy nad częścią parteru budynku Zespołu Szkół
Integracyjnych nr 5 przy
ul. Szkolnej – 30.000 zł (33)
n Modernizacja Domu Ludowego
w Habdzinie – 182.500 zł
(w tym ok. 32.000 zł z funduszu
sołeckiego) (34)
Łącznie: 1.737.500 zł

Zadania z zakresu turystyki,
sportu, rekreacji i kultury:

n Rozruszaj Konstancin
– 21.700 zł (35)
n Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych w „Hugonówce”
– 9.300 zł (36)
n Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w „Hugonówce” – 33.000 zł (39)
Łącznie: 64.000 zł

(W nawiasie podano numer przypisany danemu wnioskowi)
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Skontrolują szamba
W lipcu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ruszają kontrole
przydomowych szamb. Urzędnicy
i strażnicy miejscy sprawdzą m.in.
czy mieszkańcy mają rachunki za ich
opróżnianie. Za brak dokumentów
czekają mandaty.

N

ieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości na pola czy do lasu to zmora
każdego samorządu. Nie pomagają liczne apele. Teraz będą srogie
kary. Pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna w towarzystwie strażników miejskich
od lipca rozpoczynają kontrole
nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. – Podczas takiej wi-

zyty mieszkańcy są zobowiązani
do przedstawienia dokumentów,
rachunków lub paragonów od firm
wywożących ścieki z szamb oraz
umów potwierdzających korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności związanej z wywozem
nieczystości ciekłych – wyjaśnia
Anna Stefaniak, pełniąca obowiązki
kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna. – Ich
brak oznacza konsekwencje finansowe.
I to dość spore. Za brak wspomnianych dokumentów straż miejska
może nałożyć mandat w wysokości
od 50 zł do 500 zł. Przypomnijmy,
zgodnie z miejscowym prawem

właściciele nieruchomości muszą co
najmniej raz na kwartał opróżniać
szambo. Powinni oni też zadbać o to,
by taki zbiornik spełniał wszystkie
parametry wymagane przez prawo - miał nieprzepuszczalne dno
i ściany, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad
poziom terenu.

Nowe taryfy za wodę i ścieki Wywiozą dziki
Rada Miejska Konstancina-Jeziorny
zatwierdziła nowe stawki za dostarczenie wody i odbiór ścieków.
Ceny wzrosną, ale tylko nieznacznie.
Zmienione opłaty będą obowiązywać od 17 lipca.

N

owe stawki zaproponowane
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
radni zatwierdzili 27 maja. Dużych
zmian nie będzie. Obecnie mieszkańcy gminy – z wyłączeniem Borowiny i Kawęczynka - za 1 m3 dostarczonej wody płacą 2,58 zł (brutto).
Za odbiór ścieków opłata wynosi
7,11 zł. Od 17 lipca, bo wówczas kończy się czas obowiązywania dotychczasowych taryf, opłaty wzrosną,
ale tylko nieznacznie. W zależności
od grupy odbiorców, do której należymy - za wodę zapłacimy od 0,05
zł do 0,11 zł więcej, a za ścieki od
0,69 zł do 1,27 zł. – Podwyżka jest
na poziomie kilku procent – mówi
Edward Skarżyński, dyrektor konstancińskiego ZGK. – A podyktowana jest m.in. wzrostem amortyzacji
z tytułu przeprowadzonych inwestycji oraz wyższymi opłatami operatorów oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie i Moczydłowie.
Nie wszystko jednak podrożeje. Bez
zmian pozostają miesięcznie opłaty

TYLE ZAPŁACIMY ZA WODĘ I ŚCIEKI:
Rodzaj

Cena i stawki
opłat

WODA
Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Grupa 2
(pozostali odbiorcy - firmy,
instytucje)
Grupa 3
(odbiorcy w Borowinie
i Kawęczynku)
Stała opłata abonamentowa
(według wydajności przyłącza wodociągowego):
• qhmax ≤2,5 m3/h
• qhmax ≤2,5 m3/h,
<20,0 m3/h
• qhmax ≥ 20,0 m3/h

2,69 zł

2,77 zł

3,72 zł

na jednego
odbiorcę
na miesiąc
3,72 zł
18,57 zł
92,85 zł

ŚCIEKI
Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Grupa 2
(pozostali odbiorcy - firmy,
instytucje)
Grupa 3
(odbiorcy w Borowinie
i Kawęczynku)
Stała opłata abonamentowa:
• za gotowość (wodomierze główne i ryczałty)
• za odczyt (urządzenia
pomiarowe)

7,80 zł
7,80 zł

9,88 zł

na jednego
odbiorcę na
miesiąc
3,72 zł
3,72 zł

abonamentowe. Nowe taryfy będą
obowiązywać do 16 lipca 2016 r.

z gminy

Mieszkańcy odetchną z ulgą. Starostwo Powiatowe w Piasecznie wydało decyzję zezwalającą na odłowienie dzików grasujących w naszej
gminie.

D

ziki na dobre zadomowiły się
w Konstancinie-Jeziornie i jego
okolicach. Zwierzęta, które powinny żerować w lesie, od kilku
miesięcy buszują między domami
zdezorientowanych mieszkańców.
Są też stałymi gośćmi Parku Zdrojowego i konstancińskich osiedli. Nie
tylko niszczą przydomowe ogródki i miejskie trawniki, ale także
wywołują strach spacerowiczów.
To się zmieni. Piaseczyńskie starostwo wydało pozwolenie na wyłapanie 50 dzików. Odłów prowadzony
jest w Słomczynie - okolice: Zespołu
Szkół nr 4, domu ludowego, parafii
św. Zygmunta i placów zabaw, a także w Konstancinie-Jeziornie, w tym
w Parku Zdrojowym i pobliskich terenach. Pierwsza odłownia stanęła
przy ul. Wareckiej. Wyłapane zwierzęta zostaną wywiezione poza granice gminy. Koszty związane z całą
akcją wziął na siebie powiat piaseczyński.
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Oznakuj swój rower
Bądź sprytniejszy od złodzieja. Zgłoś
się na Komisariat Policji w Konstancinie-Jeziornie i oznakuj swój rower.
To nic nie kosztuje, a w przypadku
kradzieży, zwiększa szansę na odzyskanie naszego jednośladu.

W

akacje to okres, w którym
duża część osób wybiera rower jako środek lokomocji.
Zadbajmy o to, by nasze letnie
wyprawy kończyły się miłymi
wspomnieniami, a nie wizytą na
komisariacie policji. Pamiętajmy
o odpowiednim zabezpieczeniu naszego pojazdu przed złodziejami.
Warto też pomyśleć o jego oznakowaniu. Zrobimy to bezpłatnie m.in.

w konstancińskim komisariacie
przy ul. Polnej 1. Akcja prowadzona
jest w pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca, w godz. 9.30-11.30.
Wcześniej należy jednak zgłosić
zamiar oznakowania jednośladu.
Można to zrobić dzwoniąc pod jeden
z podanych numerów: 22-604-5237, 600-997-047 i 600-997-094.
– Procedura polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem kompilacji liter i cyfr oraz rejestracji ich
w bazie danych policji – wyjaśnia st.
asp. Maciej Blachliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Piasecznie. – Każdy oznakowany
rower zostanie opatrzony naklejką.
Przed wizytą na policji trzeba wy-

pełnić formularz zgłoszeniowy.
Rejestracja w komputerowej bazie
danych odbywa się na podstawie
dokumentu tożsamości i dowodu
zakupu roweru. Cały proces trwa
kilka minut. Dzięki oznakowaniu
funkcjonariusze są w stanie szybko
odnaleźć właściciela skradzionego
pojazdu.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości stanowiące własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położone przy ulicy:
Długiej - nieruchomość niezabudowana
• o powierzchni 1106 m2
• oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 40 w obr.
03-04
• użytek: LsV
• wpisana do księgi wieczystej KW Nr WA5M/00240499/0
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie
• cena wywoławcza netto: 500 000,00 zł
• wadium: 100 000,00 zł
Pułaskiego – nieruchomość niezabudowana
• o powierzchni 2038 m2
• oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 119/5 w obr.
01-26
• użytek: B, PsV, RV
• wpisana do księgi wieczystej KW Nr WA5M/00252797/6
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie
• cena wywoławcza netto: 820 000,00 zł
• wadium: 164 000,00 zł
Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek
od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Nieruchomość opisana w poz. 1 położona jest na terenie
objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej, działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN przeznaczonym
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
oraz zabudowę letniskową jako przeznaczenie podstawowe
(z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej i szeregowej).
Sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa i szpital.
Nieruchomość opisana w poz. 2 położona jest na terenie
objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 326/IV/21/2005 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno - zachodniego - I etap.,

działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem 5U przeznaczonym pod usługi o charakterze komercyjnym. Działka położona jest w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych, ogródków
działkowych na terenie wsi Chylice w gminie Piaseczno oraz
wsi Chyliczki na terenie gminy Piaseczno, dalej jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. W odległości około 300 m
znajduje się Dom Artystów Weteranów Scen Polskich. Od
strony zachodniej do przedmiotowej nieruchomości przylega
nieruchomość zabudowana – baza firmy EDEN. Ulica Pułaskiego jest drogą wojewódzką.
Nieruchomości nie są obciążone wpisami w dziale III i IV
ksiąg wieczystych oraz nie toczy się w stosunku do nich
postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości ich
nabycia przez gminę. Nieruchomości nie są przedmiotem
roszczeń osób trzecich.
Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do
przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej
następujące dokumenty:
a) dowód wpłaty wadium;
b) osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty
lub paszport);
c) reprezentanci osoby prawnej (jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) – dokument
tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z
oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na
nabycie nieruchomości;
d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i
oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na
każdym etapie postępowania przetargowego;
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może
nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw
Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z
dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1380). Nabywca
nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie do
ustalenia, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu wymaga takiego zezwolenia.
Przetargi odbędą się w dniu 25 sierpnia 2015 roku
o godzinie 11.00 sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 lipca 2013 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 25 października 2013 r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2014 r.
Czwarty przetarg odbył się w dniu 24 października 2014 r.
Piąty przetarg odbył się w dniu 06 marca 2015 r.

Szósty przetarg odbył się w dniu 29 maja 2015 r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2015 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna.
Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Gminy
Konstancin-Jeziorna numer 15 8002 0004 0200 1111 2002
0067, prowadzone przez Bank Spółdzielczy o. Konstancin-Jeziorna.
Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca
uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu
nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu
albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia,
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu
ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem
prawa własności nieruchomości.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym
Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może
być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu
podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.
Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów, o czym niezwłocznie poda informację
wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15
(budynek Galerii Lima) – tel. 22-756-44-51, 22-756-44-91,
o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39A, 05-520
Konstancin-Jeziorna – tel. 22-717-53-67.
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej organizatora przetargu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl.
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Gminna kanalizacja

i wodociągi coraz dłuższe
Sukcesywnie rozwija się gminna sieć
wodno-kanalizacyjna. Prace trwają
m.in. na terenach Skolimowa zachodniego i terenach południowych
miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna.

G

mina Konstancin-Jeziorna cały
czas się zmienia i rozwija. Stale wzrasta liczba kilometrów sieci
wodno-kanalizacyjnej. Jedna z czołowych inwestycji realizowana jest
obecnie na terenach Skolimowa
zachodniego. Trwają prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w:
ul. Kościuszki, fragmencie ul. Śniadeckich, ul. Głowackiego, ul. Bema,
ul. Traugutta, ul. Górnośląskiej, ul.
Nowej i ul. Dolnej. – W całości położono już główne ciągi kanalizacyjne
i wodociągowe – mówi Janusz Kołodziejczak, zastępca kierownika
Wydziału Inwestycji i Remontów
konstancińskiego magistratu. – Teraz nawierzchnie dróg odtwarzane
są do stanu pierwotnego.
Tempa nie zwalnia też budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej w ul. Kabackiej (na odcinku od ul. Pułaskiego
do ul. Ostrołęckiej) oraz kanalizacji
na fragmencie ul.: Pilskiej, Bydgoskiej, Toruńskiej, Ciechanowskiej
i Ostrołęckiej. Tutaj zaawansowanie prac wynosi ok. 95 proc., m.in.:
we wszystkich ulicach zrobiono już
główne ciągi sieci, wyjątkiem jest tutaj ul. Kabacka, gdzie do wykonania

pozostało ok. 200 mb. Całość trzeba
też włączyć w główny kolektor w ul.
Pułaskiego. Kanalizacja i wodociąg
powstają także na terenach południowych miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna. W tym przypadku
inwestycja prowadzona jest etapami. W ramach realizacji zadania nr
4 zakończono już budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Słomczynie,
wzdłuż ulic Wiślanej i Łyczyńskiej,
do skrzyżowania z drogą nr 724,
a także przebudowano fragment
sieci wodociągowej w tej miejscowości. Na ukończeniu jest kanalizacja w ul. Jabłoniowej - na odcinku od
ul. Wiślanej do skrzyżowania z drogą nr 724. Ponadto ogłoszono przetarg na budowę przesyłowej sieci
kanalizacji z Obór do komory zamknięć przy oczyszczalni ścieków
w Konstancinie-Jeziornie (zadanie
nr 1). Dobrą wiadomość mamy też
dla Parceli – gmina uzyskała pozwolenie na budowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej dla części sołectwa
(zadanie nr 3). W mieście z kolei powstaje sieć kanalizacji deszczowej w
ul. Kościuszki. Położono już główny
przewód i wykonano wylot kolektora deszczowego do rzeki Jeziorki.
Praca wre także na budowie Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Wareckiej. Tutaj zaawansowanie prac jest
na poziomie ok. 60 proc. Wykonano
już m.in. sieci międzyobiektowe,
nowy budynek technologiczny z fil-

trami ciśnieniowymi, zbiorniki - popłuczyn o poj. 300 m3 i wody uzdatnionej (500 m³), przepompownie
ścieków, wykonano nowe przyłącze energetyczne. Kolejne zadania
czekają w kolejce. Trzeba przyznać
samorząd plany ma ambitne. Gmina czeka na pozwolenie na budowę
sieci wod.-kan. wzdłuż ul. Wareckiej
– do skrzyżowania z ul. Potulickich
w Konstancinie-Jeziornie i Kierszku,
a także kanalizacji w ul. Jasiowej
i ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie. Urząd przygotowuje
się również do budowy sieci wod.-kan. na terenie sołectwa Czarnów. Całość została podzielona na
3 zadania: pierwsze obejmuje teren osiedla „U Siebie” (obszar na
południe od ul. Partyzantów i na
zachód od ul. Gościniec), drugie dotyczy „starego” Czarnowa - teren
na północ od ul. Partyzantów i na
zachód od ul. Gościniec, trzeci obejmuje obszar rozgraniczony ulicami:
na południe od ul. Partyzantów i na
wschód od ul. Gościniec. – Na ukończeniu są prace związane z opracowaniem dokumentacji zadania nr
1 – dodaje Janusz Kołodziejczak.
Przygotowujemy się do złożenia
wniosku o pozwolenie na budowę.

Nie chcą ani pracować, ani płacić
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie chciał pomóc dłużnikom spłacić zaległości
czynszowe za mieszkania komunalne. Ci jednak nie kwapią się ani do
pracy, ani do uregulowania długu.

K

onstancin-Jeziorna w marcu
dołączył do samorządów, które
wprowadziły program umożliwiający lokatorom mieszkań komunalnych odpracowanie zaległości
czynszowych w formie świadczenia
niepieniężnego. Miała być to pomocna dłoń dla osób, które znalazły się

w trudnej sytuacji życiowej. Niestety, dłużnicy nie kwapią się do pracy.
– Przez cztery miesiące wpłynęło do
nas osiem wniosków – mówi Edward
Skarżyński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. – Osoby te
zadeklarowały, że miesięcznie odpracują od 40 do 170 godzin.
ZGK zleca im przede wszystkim
prace porządkowe, za co dostają na
godzinę 10 zł. Dłużnicy pieniędzy
jednak nie widzą, wszystko idzie na
poczet zaległości. A te do najmniejszych nie należą. Obecnie sięgają już

ponad 4 mln zł. Rekordzista winny
jest gminie ponad 130 tys. zł. O pomoc oferowaną przez ZGK może się
ubiegać każdy, kto mieszka w budynku komunalnym, ma do 20 tys.
zł zaległości czynszowych i z tego
powodu została wypowiedziana
mu umowa najmu. Zainteresowani
powinni się zgłosić do sekretariatu ZGK przy ul. Wareckiej 22, gdzie
otrzymają do wypełnienia formularz oraz podpiszą stosowne porozumienie.
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Konstancin świętował
Za nami kolejne Dni Konstancina. Tym razem bawiliśmy się w klimacie
lat 20. i 30. Mnóstwo atrakcji i doskonała pogoda przyciągnęły do Parku Zdrojowego tłumy.

P

ark Zdrojowy 13 i 14 czerwca
tętnił życiem, a wszyscy, którzy
go odwiedzili nie mogli narzekać na
nudę. O atrakcje zadbali organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstanciński Dom
Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pierwszy dzień świętowania upłynął
na prezentacji
lokalnych grup
oraz zespołów
wokalnych i tanecznych.
Na
scenie amfiteatru wystąpili
m.in.
uczniowie z konstancińskich szkół
i zespół Old
Stars Konstancin. Dużo działo się
w okolicach amfiteatru i tężni.
W parkowych alejkach stanęły stoiska handlowe i gastronomiczne.
Sprzedawcy kusili m.in. rękodziełem artystycznym, obrazami, biżuterią, strojami oraz zdrową żywnością. W „Hugonówce” można było
obejrzeć liczne wystawy. Muzyczną
gwiazdą była Kasia Kowalska. Wokalistka przyciągnęła tłumy swoich fanów i nie tylko. Drugiego dnia
imprezę rozpoczęła parada retro,
którą poprzedził zlot pojazdów zabytkowych. Na
parkingu przed
„Starą Papiernią”
można było zobaczyć prawdziwe
perły motoryzacji, m.in. daimlera z 1939 r. Żeby
tradycji stało się
zadość
władze

Konstancina-Jeziorny, rajcy, goście,
mieszkańcy i turyści, przy akompaniamencie strażackiej Orkiestry
Dętej z Nadarzyna, przeszli ulicami miasta do Parku Zdrojowego,
gdzie burmistrz Kazimierz Jańczuk
oraz Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej powitali

wszystkich biesiadników i zaprosili do wspólnej zabawy. A działo się
wiele: animacje dla dzieci, atelier
fotograficzne, warsztaty artystyczne, zawody sportowe, turniej siatkówki, nieme kino, dancing, kasyno
i największa atrakcja - loty balonem.
Tego dnia o muzyczne i wizualne
doznania zadbali m.in.: Big Band
Rondo Konstancin, zespoły - Sonata i Przepióreczka, grupa teatralna
AB OVO. Z kolei w muzyczną podróż
dookoła świata zabrał wodzirej
Tomasz Nowicki. Na placu przed
Konstancińskim Domem Kultury
kilkadziesiąt osób zatańczyło m.in.
zorbę i belgijkę. Tego dnia poznaliśmy też zwycięzców konkursu na
najlepszy strój retro. W kategorii
rodzinnej pierwsze miejsce zajęli
Agnieszka, Robert i Staś Osowieccy. Wyróżnienia powędrowały
natomiast do Urszuli i Leszka Dybowskich. Wśród indywidualistów

najoryginalniej zaprezentowały się
Elżbieta Mazur i Karolina Paciorek. Jury doceniło również stroje:
Janiny Krysiukiewicz, Katarzyny
Gruszfeld, Alfredy Konopki, Wandy
Menke i Joanny Matejczuk. Dzień
zakończył barwny musical Teatru
Broadway. Na Dniach Konstancina
nie zabrakło również Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami
Społecznymi konstancińskiego magistratu. Nikt, kto odwiedził nasze
stoisko nie odszedł z pustymi rękoma. Na dzieci i dorosłych czekały
konkursy, w których do wygrania
były m.in. koszulki, kolorowanki,
kamizelki odblaskowe i długopisy.
Dla turystów mieliśmy m.in.: mapy,
foldery promocyjne i przewodniki
rowerowe po Krainie Jeziorki. Z kolei
o współpracy Konstancina-Jeziorny
z bliźniaczymi miastami opowiadał Piotr Stankiewicz,
przewodniczący Społecznego
Komitetu
ds.
Współpracy
z Miastami Partnerskim. Podobnie jak rok temu,
była też okazja do poznania
i rozmowy z miejskimi radnymi.
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Rodzinnie i wesoło w szkołach
Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny tłumnie bawili się 30 czerwca na
piknikach rodzinnych zorganizowanych w Zespołach Szkół nr 1 i 3.
Przygotowano mnóstwo atrakcji.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
a najmłodszych czekały zjeżdżalnie, plac zabaw, kule wodne,
pokazy samochodów - strażackich,
sportowych i policyjnych. – Piknik
jest doskonałą formą integracji środowiska lokalnego, wypoczynku
i zabawy – mówi Paulina Karczmarczyk, dyrektor szkoły. – Tak duży
sukces imprezy zawdzięczamy bardzo dobrej współpracy środowiska
szkolnego z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami i fundacjami.
Na pikniku obecni byli m.in. Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom
oraz Przytulisko Koci Azyl, z którymi placówka współpracuje. Ich
pracownicy uczyli najmłodszych
wrażliwości do zwierząt. Jednak
największe emocję wśród festynowiczów wzbudziły konkursy z nagrodami. Odwiedzający mieli okazję
wysłuchać licznych porad z zakresu
zdrowia, nauki i kosmetologii. Smakosze też znaleźli coś dla siebie - potrawy z kuchni staropolskiej, grilla,
przepyszne domowe ciasta. Naturalne soki, koktajle idealnie gasiły
pragnienie w ten słoneczny dzień.
Szkoła dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji pikniku.

N

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
„Szkoła na Bielawskiej rozwija pasje, marzenia, talenty” - to coroczne
hasło towarzyszące festynowi. Każ-

dy, kto tego dnia odwiedził „trójkę”
znalazł coś dla siebie. Maluchy do
woli mogły szaleć na dmuchanej
zjeżdżalni i w basenie z kulkami.
Gimnazjaliści zaprezentowali projekty edukacyjne, nad którymi pracowali w ciągu roku szkolnego pod
kierunkiem nauczycieli. Przygotowali także film o szkole widzianej
oczami uczniów. Było też coś dla
rodziców - kiermasz ubrań, kącik
porad psychologiczno-pedagogicznych. Na smakoszy czekały rarytasy
ze szkolnej stołówki. Festyn uświetniły występy: koncert grupy Adson; pokaz walk średniowiecznych
rycerzy; mecz nauczycieli, uczniów
i rodziców w „dwa ognie” oraz pokaz
szkolnego zespołu Samba. Główną
atrakcją pikniku było jednak przedstawienie w wykonaniu nauczycieli
pt. „Królewna Śmieszka”. Rodzice
i dzieci mieli szansę zobaczyć belfrów w nowej, zaskakującej roli
aktorów. Na piknikach w „jedynce”
i „trójce” obecna była też konstancińska Straż Miejska. W ramach zajęć edukacyjnych, dzieci poznały tajemnice pracy funkcjonariuszy. Zaprezentowano samochód służbowy
oraz znajdujące się w nim wyposażenie. Uczniowie mogli też zobaczyć
fotoradar laserowy, a także wziąć
udział w konkursach z wiedzy o ruchu drogowym. Najlepsi otrzymali
nagrody. Był też czas na pamiątkowe zdjęcia.

Zabawa do białego rana

Mieszkańcy Ciszycy bawili się 24 maja na imprezie plenerowej z okazji Zielonych Świątek. Atrakcji było bez liku.

Z

ielone Świątki w Ciszycy organizowane są już od kilku lat. Każdego roku
impreza przyciąga dziesiątki miłośników dobrej zabawy. Nie inaczej
było 24 maja. Festyn zainaugurowała msza św. Organizatorzy zadbali, by
każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Był pokaz i nauka tańca „szota”,
występ scholii parafialnej pod kierownictwem Krzysztofa Głowackiego.
Z ponad godzinnym show tanecznym zaprezentowały się Przepióreczka i
Etiuda. Wystąpili również: Natalia Sobczak, Jakub Stec i Dominika Rogalska
oraz Majkel Dżekson. Niewątpliwą atrakcja były loty helikopterem i pokaz
tańca ognia „Mantra”. Wieczór zakończyła zabawa taneczna pod gwiazdami.
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Zmiany w parafii
Konstancin-Jeziorna pożegnał ks.
Bogdana Przegalińskiego. Dotychczasowy proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP od 28 czerwca będzie
pełnił posługę w Pruszkowie.

Z miłości do pisania
Kocha teatr i literaturę. Mieszkanka Konstancina-Jeziorny Ewa Cielesz
wydała właśnie debiutancką powieść „Niskie drzewa”.

K

ażdy kto lubi wieczorami spokojnie usiąść na kanapie i bez opamięieszkańcy gminy 21
tania dać się wciągnąć lekturze - powinien ją obowiązkowo mieć
czerwca, na uroczyw swojej domowej biblioteczce. Tajemnice, sekta zagrażająca mieszstej sumie, pożegnali
kańcom, balansowanie na granicy rzeczywistości i magii – na pewno
ks. Bogdana Przegalińnie pozwolą tak po prostu zamknąć książki, bez zastanowienia się, co
skiego. Tłumy, wśród
będzie dalej – na kolejnej stronie.
których obecne były
Ta książka wciąga – takie opnie padały z widowni, po zakończewładze miasta poniu autorskiego spotkania z pisarką, które odbyło się 23 kwietnia
dziękowały proboszw Konstancińskim Domu Kultury - Hugonówka , z okazji Światowego
czowi oraz dziekanoDnia Książki. To jest chyba najlepsza rewi konstancińskiego
cenzja książki i pochwała talentu pisarki.
dekanatu za lata poEwa Cielesz urodziła się w Piasecznie.
sługi kapłańskiej. Ks.
Przez większość swojego życia związaBogdan rozstaje się
na była z Wrocławiem, gdzie skończyła
z naszą gminą, 11
studia na Wydziale Nauk Historyczczerwca otrzymał z rąk
nych i Pedagogicznych oraz Krakowską
kard. Kazimierza Nycza
Państwową Wyższą Szkołę Teatralną.
nominację
proboszczowJednak życie i sprawy prywatne przyską kierującą go do parafii
wiodły ją do Konstancina-Jeziorny,
Niepokalanego Poczęcia NMP
gdzie obecnie wraz z rodziną mieszka.
w Pruszkowie. – Otwieram się na nowe –
Zawodowo pracuje jako nauczycielka
mówi ks. Bogdan Przegaliński. – Cieszę
w Zespole Szkół nr 2. Od ponad 7 lat z wielkim zaangażowaniem
się, że w naszej małej ojczyźnie udało mi
jako scenarzysta, reżyser, choreograf prowadzi trzy grupy teasię stworzyć wspólnotę i zrealizować wietralne w domu kultury: dzieci, młodzież i dorosłych. Miłośników
le ciekawych inicjatywy, m.in. konkurs
teatru, już teraz serdecznie zapraszamy na spektakle wychowankolęd i pastorałek, bieg i rajd papieski. Ks.
ków pani Ewy.
Bogdan był też współinicjatorem budowy
W pisarskich planach autorki jest wydanie kolejnej książki – tym
pomnika św. Jana Pawła II w Parku Zdrorazem sagi, ale szczegółów pisarka nie chce zdradzić, oraz zbiojowym. Jak przyznaje, w Konstancinieru gotowych scenariuszy teatralnych, które będą pomocą dla
-Jeziornie zostawiam wielu przyjaciół.
innych grup teatralnych, szukających pomysłu na swoje spekKs. Bogdan Przegaliński do naszej gmitakle.
ny zawitał w 1998 roku. Od 2003 r.
był proboszczem parafii św. Józefa ObWYGRAJ KSIĄŻKĘ
lubieńca NMP. – Pragnę serdecznie poPierwsze sześć osób, które 3 lipca
dziękować wszystkim parafinom, darzgłoszą się do Wydziału Promocji i Współpracy z Organizaczyńcom, a także najbliższym współpracjami Społecznymi UMiG - ul. Warszawska 23
cownikom – dodaje. – Wielkie Bóg zapłać!
z najnowszym Biuletynem Informacyjnym
Parafianie z Mirkowa nowego proboszcza powi- dostanie od nas najnowszą książkę Ewy Cielesz.
tają 28 czerwca, a będzie nim ks. Robert Tomasik, wikariusz z parafii św. Mikołaja w Warce.

M

Serialowy Konstancin-Jeziorna

F

ilmowcy przyznają - Konstancin-Jeziorna to wyjątkowe i urokliwe miejsce. To także doskonały plan filmowy. Właśnie u nas powstają zdjęcia do najpopularniejszych
polskich seriali, m.in. „Barw Szczęścia” czy „M jak Miłość”. – Park Zdrojowy, pałac
w Oborach, kościół w Słomczynie, Stara Papiernia, która doskonale łączy w sobie historię
z nowoczesnością wyróżniają was na tle innych miast – mówi Anna Adamaszek-Druzd,
scenograf serialu „M jak Miłość”.
Naszą gminę można było również dostrzec w serialach - „Prawo Agaty” i „Sama słodycz”.
Natomiast w „Przyjaciółkach” rozpoznamy wille i domu stojące przy ul. Batorego i ul. Żeromskiego. W Konstancinie-Jeziornie kręcony jest też „Ojciec Mateusz”.

www.mjakmilosc.tvp.pl

Konstancin-Jeziorna przyciąga nie tylko turystów, ale i filmowców. „M jak Miłość” i „Barwy
Szczęścia” m.in. zdjęcia do tych seriali kręcone są w naszej gminie.
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Ćwierć wieku współpracy
To już ćwierć wieku współpracy Konstancina-Jeziorny z Leidschendam-Voorburg. Z tej okazji w holenderskim mieście odbyły się uroczystości
jubileuszowe, w których udział wzięła delegacja z naszej gminy.

O

d 29 do 31 maja Leidschendam-Voorburg świętował podwójnie. Holendrzy obchodzili ćwierć
wieku współpracy z gminą Konstancin-Jeziorna i czeskimi Hranicami. W jubileuszowych uroczystościach udział wzięła ponad
czterdziestoosobowa delegacja z
naszego miasta. Samorząd reprezentowali: Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy, Andrzej Cieślawski
- przewodniczący Rady Miejskiej
i Piotr Stankiewicz - przewodniczący Społecznego Komitetu ds. Współpracy z Miastami Partnerskimi. Do
Holandii pojechali także: Zespół
Pieśni i Tańca „Przepióreczka”, drużyna korfballistów z Zespołu Szkół
nr 3 w Konstancinie-Jeziornie oraz

członkowie Klubu Fotograficznego
F8. Konstancinianie uatrakcyjnili
przygotowane przez organizatorów
wydarzenia. I tak: „Przepióreczka”
zaprezentowała m.in. polskie tańce
ludowe, sportowcy dzielnie walczyli
w koszykówce „na wodzie”, a fotograficy uczestniczyli w wystawie
podsumowującej 25 lat współpracy. Wyjątkowy był również koncert
w starym kościele z udziałem
czeskich piosenkarzy i orkiestry.
Konstancin-Jeziorna współpracuje
z Leidschendam-Voorburg od 1991
roku. To już 25 lat wymiany informacji, wspierania aktywności na
wielu polach i zdobywania cennego
dla obu stron doświadczenia. Po polskiej stronie na czele komitetu miast
partnerskich od 2011 roku stoi Dorota Kasperska. W Leidschendam-Voorburg od samego początku wielkim orędownikiem współpracy jest
przewodniczący tamtejszego komitetu - Johan Kunst.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
o pow. 0,3353 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 75 w obrębie 03-10
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 8, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie
- IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00247040/7

1. Zgodnie z Uchwałą Nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy
„A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I, działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
15U/MNp/MN przeznaczonym pod zabudowę usługową w
zakresie handlu i gastronomii, zdrowia i opieki zdrowotnej,
administracyjno-biurową bądź pod zabudowę pensjonatową
i zabudowę mieszkaniowo jednorodzinną. Budynek znajduje
się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Nie jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działka znajduje się na
terenie zespołu budowlanego miasta Konstancin-Jeziorna
oraz układu urbanistycznego miasta Konstancin-Jeziorna wpisanego do rejestru zabytków decyzją z 28 lutego 1990 roku
pod numerem rejestru A-1415.
2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym
o powierzchni zabudowy 279 m2 – wymagającym generalnego remontu, ogrodzona (ogrodzenie zniszczone do wymiany),
położona w centralnej części Konstancina-Jeziorny przy ul.
Wierzejewskiego 8, która posiada nawierzchnię z kostki betonowej. W ulicy znajduje się pełne uzbrojenie techniczne
terenu. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa w większości rezydencjonalna oraz obiekty służby
zdrowia. Działka znajduje się w pobliżu Parku Zdrojowego.
Użytek działki zgodnie z danymi z ewidencji gruntów stanowią
Lasy V klasy (LsV) oraz grunty zabudowane (B).
3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest
obciążona prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem roszczeń i nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
4. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości ustala się na
kwotę 3.000.000,00zł (słownie: trzy miliony złotych). Cena
nabycia powinna być wpłacona przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży. (Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT).
5. Nieruchomość sprzedana zostanie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie
wadium w pieniądzach w wysokości 20% ceny wywoławczej
tj. w kwocie 600.000,00 zł w terminie do dnia 21 sierpnia

2015 r. (data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy organizatora przetargu) na rachunek bankowy Gminy
Konstancin-Jeziorna Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067
prowadzony przez Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.
7. Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca
uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu
nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub
zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne
oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przed otwarciem
przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są
przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
• dowód wpłaty wadium;
• osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
• reprezentanci osoby prawnej (jednostki organizacyjne
niebędącej osobą prawną) - dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy
spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu
osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości;
• pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i
oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na
każdym etapie postępowania przetargowego;
• w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920
roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj.
Dz. U. z 2014r., poz. 1380) w przypadku wygrania przetargu
zobowiązani są przed podpisaniem notarialnej umowy przenoszącej prawo własności uzyskać zgodę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników,
jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpie-

nia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
tj. 30.000,00 zł.
10. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu
ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem
prawa własności nieruchomości.
11. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej
nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Powiatowym
Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.
12. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.
13. Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r.
o godz. 12. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.
Organizator przetargu zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadomi
osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym niezwłocznie poda informację wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości.
15. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15 budynek Lima ul.
Warszawska 31, 05-520 Konstancin-Jeziorna – tel. 22-75644-51 bądź 22-756-44-91, oraz w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Mirkowska 39A, 05-520 Konstancin-Jeziorna – tel. 22-71753-67.
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej organizatora przetargu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl

Konstancin-Jeziorna, 8.06.2015		
		

Burmistrz Gminy
/-/ Kazimierz Jańczuk
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Żeby wakacje były bezpieczne
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie rozpoczyna akcję „Bezpieczne wakacje”. Będzie więcej patroli w okolicach miejsc spotykania się młodzieży,
placów zabaw i lokali usługowych.

S

pecjalnym nadzorem objęte zostały m.in. Park Zdrojowy, boiska szkolne, place zabaw, osiedla mieszkalne oraz inne miejsca,
w których spotykają się dzieci
i młodzież. Mundurowi pojawią
się w świetlicach środowiskowych
i innych placówkach organizujących półkolonie. – Będą spotkania i pogadanki – wymienia
Stanisław Grudzień, komendant
konstancińskiej Straży Miejskiej.

– Będziemy też zwracać szczególną
uwagę na osoby nieletnie pozostające bez opieki dorosłych, zwłaszcza
w nocy.
Wszystko po to, by letni wypoczynek upłynął uczniom nie tylko radośnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Przez całe wakacje funkcjonariusze obecni będą również na
festynach oraz innych uroczystościach, podczas których najczęściej
dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego. Pod lupę wzięte zostaną także punkty handlowe
sprzedające i podające napoje alkoholowe. – Sprawdzimy legalność posiadanych zezwoleń oraz przestrze-

Uczniowie wysprzątali Jeziorkę
Do Konstancina-Jeziorny przyjeżdża
się nie tylko, by odpocząć. Uczniowie
z Nadarzyna wsiedli do kajaków i wysprzątali rzekę Jeziorkę.

P

omysłodawczynią akcji była
Magdalena Mielcarek, nauczycielka wychowania fizycznego.
Efekty wyprawy gimnazjalistów

ganie zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim – dodaje komendant.
Funkcjonariusze mają być widoczni
także na drogach. Z kolei na wsiach
przestrzegać będą przed zagrożeniami czyhającymi na dzieci podczas wykonywania prac polowych.
W wakacje zaplanowano też więcej
kontroli rowerzystów. Mundurowi
sprawdzą nie tylko ich trzeźwość,
ale także obowiązkowe wyposażenie jednośladu. Przypominamy,
wszelkie interwencje z zakresu porządku publicznego można zgłaszać
straży miejskiej pod bezpłatny alarmowy numer telefonu - 986.

to 15 worków po brzegi wypełnionych śmieciami. Z rzeki wyławiali najczęściej szklane i plastikowe
butelki, folie oraz opony. Trafił się
też telewizor. Wyprawę zakończyło
ognisko. W podziękowaniu za udział
w akcji Ryszard Machałek, zastępca burmistrza gminy wręczył jej
uczestnikom gadżety promocyjne.

Przepióreczka i Sonata koncertują
Maj i czerwiec to miesiące, w których Sonata i Przepióreczka mają okazję zaprezentować swoje umiejętności
taneczno-sceniczne w plenerze.

Z

espoły wzięły udział w „Cygańskim Show”, koncercie
„Polska w Unii Europejskiej” i Wolskich Zdarzeniach
Kabaretowych w amfiteatrze parku im. Sowińskiego.
Dzieci i młodzież swoim występem uświetniły również obchody Zielonych Świątek w Ciszycy. Nie mogło
ich też zabraknąć w amfiteatrze podczas Dni Konstancina, gdzie Sonata i Przepióreczka zatańczyły m.in.
z grupą Rapsodia. W międzyczasie Przepióreczka reprezentowała godnie naszą gminę w Holandii, podczas
obchodów 25-lecia współpracy Konstancina-Jeziorny
z Leidschendam-Voorburg i Hranicami. Z wyjazdu dzieci wróciły trochę zmęczona, ale zadowolone i uśmiechnięte. Ten uśmiech oraz wiele innych atutów tancerek
i choreografa Lidii Leszczyńskiej doceniło jury podczas
XXXV Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych w Warszawie. Wśród ponad 1000 uczestników
„Fantazja polska”, którą zaprezentowała Przepióreczka
zajęła 1 miejsce, zaś dzięki wspaniale przygotowanemu układowi rewiowemu oraz country, Sonata I i Sonata II zdobyły dwa drugie miejsca. Podczas koncertu
laureatów dzieci otrzymały puchary i dyplomy. Przed

zespołami kolejne koncerty. Tancerzy zobaczymy podczas gali sportu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, Dni Białołęki i w parku w Powsinie, a później już
tylko zasłużony odpoczynek na obozie tanecznym.
Po wakacjach zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat do
przeżycia wspaniałej przygody w krainie tańca razem
z Przepióreczką i Sonatą. Deklaracje uczestnictwa należy przesyłać na adres: biuro@etiuda.waw.pl. Zapisy
prowadzi także Lidia Leszczyńska, kierownik zespołów
(tel.: 505-116-859,
531-782-892).
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Najlepsi z najlepszych
Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie
zdobywają liczne laury w konkursach na szczeblach międzyszkolnym,
wojewódzkim i ogólnopolskim.

R

ację miał J. W. Goethe mówiąc,
że działaniem i pracą osiągamy sukcesy. Niemal każdego dnia
udowodniają to uczniowie ZSI nr 5.
Lista laureatów konkursów w roku
szkolnym 2014/2015 jest bardzo
długa. Znalazła się na niej Justyna
Szewczyk, uczennica kl. III gimnazjum, która została laureatką przedmiotowego konkursu z j. polskiego
pod patronatem Mazowieckiego
Kuratora Oświaty. Z kolei uczeń kl.
VI Łukasz Topolnicki został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego im. mjr Marka Gajewskiego”. W Międzynarodo-

wym Konkursie Matematycznym
Kangur wyróżnienie otrzymał Kacper Radzikowski, uczeń kl. I gimnazjum. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Przedmiotowej Olimpus z chemii,
j. niemieckiego i j. angielskiego
szkoła doczekała się aż sześciu laureatów: Mikołaj Grysiak (kl. II gimnazjum, chemia), Marta Włodarczyk (kl. I gimnazjum, j. niemiecki),
Mateusz Kwiecień (kl. I gimnazjum,
j. niemiecki), Jan Olędzki (kl. I gimnazjum, język niemiecki), Jakub Urban (kl. II gimnazjum, j. angielski),
Agata Bednarska (kl. I gimnazjum,
j. angielski). Agata została również
wyróżniona w eliminacjach gminnych konkursu recytatorskiego
Warszawska Syrenka. To jeszcze nie
koniec. VII Międzyszkolny Konkurs
„W kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego” przyniósł 3 miejsce w kon-

Po medale do Denzlingen
Uczniowie z konstancińskich szkół
wzięli udział w międzynarodowej
olimpiadzie sportowej w Denzlingen.

B

yła to doskonała okazja, aby bliżej poznać przedstawicieli innych narodów oraz zacieśnić więzi
koleżeńskie między ambasadorami
wszystkich miast partnerskich gospodarza imprezy, która odbyła się
w połowie maja: Saint-Cyr-sur-Mer
(Francja), North Hykeham (Anglia),
Città della Pieve (Włochy). Emocji
i atrakcji sportowych nie brakowało. Gra w unihokeja, rzuty piłką
do kosza, biegi sztafetowe, rugby,
przenoszenie wody na torze z przeszkodami, ciągnięcie liny – to tylko
niektóre z zadań, z którymi musieli
zmierzyć się młodzi
sportowcy. Gospodarze przyjęli uczniów
bardzo gościnie. Polscy sportowy mieszkali u niemieckich
rodzin, gdzie mieli
okazję jeszcze inten-

sywniej poznać kulturę swoich rówieśników.
Oprócz sportowych zmagań, na
młodzież czekało jeszcze szereg dodatkowych atrakcji, m.in.: zajęcia
językowe, dyskoteka integracyjna,
wyjazd do kompleksu basenów,
wycieczka do parku linowego. Sporą dawkę emocji zapewnił uczniom
zjazd z góry rurą o długości 190 metrów - najdłuższą tego typu atrakcją
w Europie.
Zwieńczeniem pobytu była pożegnalna kolacja, w której uczestniczyli
nie tylko uczniowie, ale i ich opiekunowie, organizatorzy oraz rodziny
goszczące młodzież z Konstancina-Jeziorny.

kursie recytatorskim - Aleksandrze Białeckiej (kl. IV).
Placówka może
się też pochwalić podziękowaniami od królowej brytyjskiej - Elżbiety II. Uczeń
klasy I gimnazjum Patryk Szeligowski został bowiem zwycięzcą konkursu na własnoręcznie wykonaną
kartkę świąteczną dla monarchini.
– Jesteśmy kameralną placówką,
liczącą 180 uczniów – mówi Artur
Krasowski, dyrektor ZSI nr 5. –
W misję naszej szkoły włączyliśmy
ważną rolę integracji, która gwarantuje każdemu dziecku harmonijny rozwój i wrażliwość na drugiego
człowieka.
Ogłoszenie Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla działek o nr ew. 87/2,
137/7, 137/8, 138/1, 182, 183/5 i 183/6
z obrębu 0004 (Czarnów)
gm. Konstancin-Jeziorna.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 w związku
z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna
następujących uchwał:
• Nr 101/VII/8/2015 z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr
ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. KonstancinJeziorna,
• Nr 102/VII/8/2015 z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr
ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm.
Konstancin-Jeziorna,
• Nr 103/VII/8/2015 z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr
ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm.
Konstancin-Jeziorna.
Sporządzanymi planami objęto obszary w granicach
działek, o których mowa w ww uchwałach.
Z niezbędną dokumentacją spraw można się zapoznać
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin – Jeziorna ul. Mirkowska 39a, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Wnioski należy składać na piśmie, w terminie do
dnia 6 lipca 2015 r. do Burmistrza Gminy KonstancinJeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 KonstancinJeziorna. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem
właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
		
Konstancin-Jeziorna, 8.06.2015

Burmistrz Gminy
/-/ Kazimierz Jańczuk
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Setki uczestników
na starcie

Ponad 600 osób stawiło się 14 czerwca na starcie I Biegu Konstancińskiego im. Piotra Nurowskiego. Imprezę swoją obecnością uświetnili
też znani sportowcy, wśród których
nie zabrakło m.in. Adama Małysza.

F

rekwencja przerosła oczekiwania samych organizatorów.
Pierwsza edycja biegu konstancińskiego - zorganizowanego, by
uczcić pamięci Piotra Nurowskiego,
tragicznie zmarłego w katastrofie
smoleńskiej mieszkańca Konstancina-Jeziorny oraz prezesa Polskiego
Komitetu Olimpijskiego i Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki - ściągnęła do naszego miasta ponad 600 zawodników z całej Polski.

Na starcie pojawili się też olimpijczycy oraz znani sportowcy. Imprezę pilotował Adam Małysz. Bieg
swoją obecnością uświetnili również olimpijczycy: Jacek Wszoła,
Marian Woronin, Paweł Skrzecz
i Krzysztof Kosedowski. Dziesięciokilometrowa trasa prowadziła ulicami Konstancina-Jeziorny. Zawodników na każdym kroku gorąco dopingowali mieszkańcy. Najszybciej
do mety dobiegli Paweł Raczyński
(SKB Kraśnik) i Angelika Mach (AZS
UMCS Lublin), a w kategorii olimpijczyków pierwszy był Krzysztof Kosedowski. Dzięki atestowi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wielu
z uczestników imprezy pobiło swoje
rekordy życiowe.

Cykliści walczyli o medale
Konstancin-Jeziorna był pierwszym
miastem, w którym zainaugurowano
nowy cykl imprez sportowych Kross
Road Tour, organizowanych przez
znanego kolarza - Cezarego Zamanę.

N

a starcie pierwszej edycji Kross
Road Tour stawiło się ponad
100 osób z całego kraju. Zawodnicy
rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. Na liczącym 23 km dystansie najszybszy był Marek Stram
z Dziekanowa Leśnego (Retro Rowery Duda Team), który ukończył
wyścig z czasem 29 min 20 sek. Na

drugiej pozycji, ze stratą 14 sekund
do zwycięzcy, uplasował się Jakub
Gospodarczyk z Krakowa (Supreme
Style Mates). Trzecią pozycję zajął
Kamil Lewandowski z Warszawy,
który walkę o srebro przegrał zaledwie o jedną dziesiątą sekundy.
Dodatkową atrakcją imprezy był
specjalny rowerowy maraton MiniMini+ Mazovia dla dzieci do lat
8, który rozegrany został w Parku
Zdrojowym. Tej zabawie towarzyszyła znana wszystkim z ekranów
telewizyjnych Rybka MiniMini.
Podczas tegorocznego sezonu rozegrane zostaną jeszcze cztery etapy
cyklu Kross Road Tour, starannie
dobranych pod względem jakości
nawierzchni oraz atrakcyjności terenów.
Organizatorzy zapraszają do: Nowego Targu (18.07), Przasnysza
(29.08), Rawy Mazowieckiej (19.09)
i Nałęczowa (10.10). Do zobaczenia
na trasie!
>>> Więcej zdjęć na:
www.konstancinjeziorna.pl

Na mecie na wszystkich uczestników biegu czekały medale, a osoby,
które zwyciężyły w swoich kategoriach otrzymały drewniane statuetki oraz cenne prezenty. Dodatkowo
rozlosowano nagrody od sponsorów, a zwycięzcy biegu otrzymali
upominki specjalne - wieczne pióra
przekazane przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Sponsorem strategicznym imprezy był
PKN Orlen, a honorowy patronat
nad wydarzeniem objął Polski Komitet Olimpijski oraz Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.

Korfballiści

na podium

16 maja w Sulejówku odbyły się finały Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych w Korfballu. Po zaciętej
walce pomiędzy zespołem LUKS
„Olympic” Słupia, a UKS „Cirkus”
Konstancin-Jeziorna zwyciężyła nasza drużyna.

K

onstancińscy korfballiści okazali się również lepsi od ubiegłorocznego mistrza - UKS „Maratończyk” Koło. W skład zwycięskiej drużyny wchodzą uczniowie
Zespołu Szkół nr 3. Trenerem
i koordynatorem sekcji jest Elżbieta
Siemieniuk. Wszystkich chętnych,
do rozpoczęcia przygody z korfballem u boku mistrzów kraju zapraszamy od września.
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Wakacje pełne atrakcji

Weekendowe
koncerty,
kino
plenerowe i cotygodniowe potańcówki – tegoroczne wakacje
w konstancińskim Parku Zdrojowym
zapowiadają się wyjątkowo gorąco.

L

atem konstanciński amfiteatr
ponownie zamieni się w kino
plenerowe. Dzięki Saur Konstancja
na mieszkańców czekają polskie
i światowe hity filmowe. Zapraszamy do Parku Zdrojowego w wakacyjne piątki. Pierwszy seans już 3
lipca. Początek seansu, podobnie
jak wszystkich lipcowych, o godz.
21.45. W sierpniu projekcje będą się
rozpoczynały o godz. 21.15. Wstęp
do kina plenerowego jest bezpłatny. Repertuar będzie na bieżąco
publikowany na stronie www.konstancinskidomkultury.pl. Melomani
też znajdą coś dla siebie. Od popu,
przez rock i jazz, aż po klasykę. Park
Zdrojowy przez dwa najbliższe miesiące będzie rozbrzmiewał muzyką.
Program tegorocznego „Letniego
sezonu muzycznego” powinien zadowolić nawet najwybredniejszych.
W każdą sobotę (o godz. 19.00)
i niedzielę (o godz. 16.00) wakacji
na scenie amfiteatru zaprezentują
się przedstawiciele wielu gatunków muzycznych. Cykl koncertów
już 4 lipca zainauguruje Aleksan-

Świat w czerni i bieli

Zapraszamy na wystawę prac członków Klubu fotograficznego f8
pt. „Black and White”. Można ją oglądać w sali wystawienniczej Konstancińskiego Domu Kultury do 16 sierpnia.

C

zerń i biel stawiają przed fotografem poważne wyzwanie:
opanowanie umiejętności widzenia
w odcieniach szarości. Ponieważ na
co dzień oglądamy świat w kolorze,
widzenie w czerni i bieli stanowi dla
nas odstępstwo od normy, coś czego
trzeba się dopiero nauczyć. Czarno-biały świat jest abstrakcją, igraszką z rzeczywistością a nawet pewnym zafałszowaniem realiów, do
których przywykliśmy. Jest innym
światem - światem wyjałowionym
z bogactwa koloru. Zapraszamy do
jego bliższego poznania.

BĘDZIE się działo

ul. Mostowa 15
Hugonówka

Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15

każdy piątek lipca, godz. 21.45 Kino plenerowe,
amfiteatr - Park Zdrojowy, wstęp wolny
każda niedziela lipca, godz. 18.00 Roztańczona Hugonówka, altana przy Hugonówce,
wstęp wolny
4 lipca, godz. 19.00 Koncert letni: Aleksandra
Łochowska - „Agnieszka Osiecka wczoraj,
dziś, zawsze...”, amfiteatr - Park Zdrojowy,
wstęp wolny

dra Łochowska, która wystąpi w
programie „Agnieszka Osiecka
wczoraj, dziś, zawsze…”. W kolejne
wakacyjne weekendy zobaczymy
m.in.: Bożenę Zalewską Kwartet,
Patrycję Modlińską, Zagan Acoustic,
Małgorzatę Jarecką oraz Cindruszkę i Kuźnię Artystyczną. Szczegóły
w naszym kalendarium wydarzeń.
Miłośników tańca z kolei zapraszamy we wszystkie letnie niedziele
na potańcówki w altanie przy Hugonówce. Każdy znajdzie tu coś
dla siebie. Nastrojowe „przytulanki” przeplatać się będą z gorącymi
rytmami. Będą klasyczne dancingi
i szalone rock’n’rollowe imprezy.
Jednym zdaniem - czeka na nas
świetna zabawa! Starujemy o godz.
18.00. Wstęp wolny.

5 lipca, godz. 16.00 Koncert letni: Musica Da
Camera - Bożena Zalewska Kwartet, amfiteatr - Park Zdrojowy, wstęp wolny
11-12 lipca, godz. 15.00 III Jazz Zdrój Festiwal,
amfiteatr - Park Zdrojowy, wstęp wolny
13 lipca, godz. 18.00 Warsztaty artystyczne:
Romantyczne kolczyki – sutasz, KDK Hugonówka, koszt - 20 zł
18 lipca, godz. 19.00 Koncert letni: Patrycja
Modlińska, amfiteatr - Park Zdrojowy,
wstęp wolny
19 lipca, godz. 16.00 Koncert letni: Detonacja,
amfiteatr - Park Zdrojowy, wstęp wolny
25 lipca, godz. 19.00 Koncert letni: Małgorzata
Jarecka, amfiteatr - Park Zdrojowy, wstęp
wolny
26 lipca, godz. 16.00 Koncert letni: Cindruszka
i Kuźnia Artystyczna, amfiteatr - Park Zdrojowy, wstęp wolny
29 czerwca - 10 lipca Sportowe lato w mieście:
godz. 9.00-13 Klasy I-III; godz. 11.00-13.00
Klasy IV-VI; godz. 13.00-15.00 Gimnazjum
i młodzież, GOSiR

Jazz Zdrój Festiwal po raz trzeci
Konstancin-Jeziorna już trzeci raz
będzie gościł miłośników jazzu.
11 i 12 lipca zapraszamy do Parku
Zdrojowego na festiwal poświęcony pamięci Louisa Armstronga.

J

azz tradycyjny znakomicie współgra z klimatem uzdrowiska. Na
dwa dni amfiteatrem i całym Parkiem Zdrojowym zawładnie ta energetyczna, niepokorna muzyka. Zaproszone zespoły, zarówno z Polski,
jak i z Europy, zagrają w klasycznym
stylu New Orlean, Chicago i Dixie.
Na scenie wystąpią czołowi reprezentanci sceny jazzowej: Kayo
Band, Boba JazzBand, Malmö Jazz
King, Oldtimers, Jazz Band Iwonicz Zdrój, Blues Fellows, Dixie
Band, Leliwa Jazz Band i Jam Session. Koncerty, pierwszego i drugiego dnia festiwalu, rozpoczyna-

ją się o godz. 15.00. Wstęp wolny.
SOBOTA - 11 LIPCA
15.00 Kayo Band
16.30 Boba JazzBand
18.00 Malmö Jazz King
19.30 Oldtimers

NIEDZIELA -12 LIPCA
15.00 Jazz Band Iwonicz Zdrój
16.30 Blues Fellows
18.00 Dixie Band
19.30 Leliwa Jazz Band
21.00 Jam Session (Hugonówka)
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Wakacyjne dyżury przedszkoli Oleje i akwarele
Sprawdź, gdzie w lipcu i w sierpniu
opiekę znajdzie twoje dziecko.

Dyżury przedszkoli:
n od 1 do 14 lipca Gminne Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi “Leśna Chatka” przy ul. Wareckiej 6 (tel. 22-756-32-01)
n od 15 do 28 lipca Gminne Przedszkole nr 1 przy ul. Oborskiej 2
(tel. 22-756-41-66)
n od 29 lipca do 11 sierpnia Gminne
Przedszkole nr 5 w Oborach (nr 22)
(tel. 22-754-16-43)

Dyżur oddziału przedszkolnego:
Przez cały lipiec dyżur pełni oddział
przedszkolny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej 7
w Konstancinie-Jeziornie (tel. 22756-43-07). Zapisy w sekretariacie
szkoły.

Dyżur Gminnego Żłobka nr 1:
Gminny Żłobek nr 1 przy ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie
(tel. 22-754-39-39) czynny będzie
tylko w lipcu.
Dyżury świetlic
środowiskowych:
W lipcu dyżur pełni Świetlica Środowiskowa przy ul. Sobieskiego 6A.
Natomiast w sierpniu - Świetlica
Środowiskowa przy ul. Jaworskiego 24. Placówki w tych miesiącach
czynne będą w godz. 8.00-13.00.
Półkolonie
Od 29 czerwca do 10 lipca półkolonie dla dzieci organizuje Szkoła
Podstawowa nr 6 w Opaczy (tel. 22754-28-72). Zajęcia będą prowadzone od godz. 8.00 do godz. 17.00.

Leokadii Nastały

Do 16 sierpnia w Konstancińskim
Domu Kultury można oglądać prace
Leokadii Nastały.

A

rtystka
jest
absolwentką
Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem.
W 1975 r. założyła „Grupę Piaseczno” roztaczając opiekę nad artystami z powiatu piaseczyńskiego.
W latach 2003-2013 była członkinią istniejącego przy Konstancińskim Domu Kultury Stowarzyszenia Twórców Sztuk Plastycznych „Triada”. Zajmuje się głównie
malarstwem olejnym, akwarelą
i grafiką. Swoje prace prezentowała
na 43 wystawach indywidualnych
i ponad 100 wystawach zbiorowych.
Wystawa jest retrospektywnym
przeglądem jej prac powstałych na
przestrzeni ostatnich 30 lat.

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
spraw sądowych

ul. Wierzejewskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

ul. Piłsudskiego 11,
Konstancin-Jeziorna

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

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

l

10% rabatu na karnety:
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

