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NAPISZ do radnego
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna od 10 lutego mogą kontaktować się
ze swoimi radnymi drogą elektroniczną.

P

o raz pierwszy w historii Rady
Miejskiej Konstancina-Jeziorny radni otrzymali służbowe
laptopy. Komputerowa rewolucja
ma wyeliminować papierowe dokumenty. Każdy z rajców otrzymał
też służbowe konto pocztowe, które
ma służyć nie tylko do komunikacji
z urzędem, ale także do korespondencji z mieszkańcami.
Elektroniczny sposób komunikacji jest udogodnieniem dla mieszkańców, którzy na co dzień nie
mają czasu bądź możliwości spotkania się z radnymi osobiście. Dla
wielu osób taki system wymiany
informacji jest też po prostu wygodniejszy.
Oprócz indywidualnych adresów mailowych, utworzona została
skrzynka pocztowa dla całej rady.

Dzięki temu wiadomość wysłaną
pod adres: radamiejska@konstancinjeziorna.pl otrzymają wszyscy
rajcy.
Zachęcamy więc mieszkańców do
kontaktowania się z radnymi Rady
Miejskiej Konstancina-Jeziorny drogą elektroniczną. Poniżej prezentujemy wykaz adresów mailowych,
które dostępne są również na stronie
www.konstancinjeziorna.pl

e-mail

Andrzej Cieślawski
- przewodniczący rady

andrzej.cieslawski@konstancinjeziorna.pl

Alfreda Konopka
- zastępca przewodniczącego rady

alfreda.konopka@konstancinjeziorna.pl

Grażyna Chojnowska
- zastępca przewodniczącego rady

grazyna.chojnowska@konstancinjeziorna.pl

Robert Baran

robert.baran@konstancinjeziorna.pl

Renata Dąbrowska

renata.dabrowska@konstancinjeziorna.pl

Arkadiusz Głowacki

arkadiusz.glowacki@konstancinjeziorna.pl

Adam Grzegorzewski

adam.grzegorzewski@konstancinjeziorna.pl

Katarzyna Jacyna

katarzyna.jacyna@konstancinjeziorna.pl

Mariusz Kucicki

mariusz.kucicki@konstancinjeziorna.pl

Izabela Skonecka

izabela.skonecka@konstancinjeziorna.pl

Aneta Słomba

aneta.slomba@konstancinjeziorna.pl

Jolanta Stradecka

jolanta.stradecka@konstancinjeziorna.pl

Jadwiga Magdziarz

jadwiga.magdziarz@konstancinjeziorna.pl

Tomasz Nowicki

tomasz.nowicki@konstancinjeziorna.pl

Zenobia Tuszyńska

zenobia.tuszynska@konstancinjeziorna.pl

Iwona Wiercińska

iwona.wiercinska@konstancinjeziorna.pl

Elżbieta Wiktorowicz

elzbieta.wiktorowicz@konstancinjeziorna.pl

Agata Wilczek

agata.wilczek@konstancinjeziorna.pl

Włodzimierz Wojdak

wlodzimierz.wojdak@konstancinjeziorna.pl

Arkadiusz Zewar

arkadiusz.zewar@konstancinjeziorna.pl

Cezary Żegliński

cezary.zeglinski@konstancinjeziorna.pl

Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
tel. 22 756-48-10
www.konstancinjeziorna.pl

jakość wody

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Piasecznie sprawdził
jakość wody dostarczanej przez
sieć wodociągową do mieszkańców
gminy Konstancin-Jeziorna. Wyniki
badań potwierdziły, że spełnia ona
wszystkie standardy.

Lista radnych oraz oﬁcjalne adresy e-mail :

Imię i nazwisko radnego

Sanepid
SPRAWDZIŁ

Redakcja:
Wydział Promocji i Współpracy
z Organizacjami Społecznymi
(Arkadiusz Jaskółowski,
Patryk Siepsiak,
Monika Zacharkiewicz)

M

onitoring prowadzony był od
marca do grudnia ubiegłego
roku. Próbki wody pobrano z ujęć
znajdujących się m.in. przy ul.: Potulickich 1, Wierzejewskiego 12, Mirkowskiej 56, Piłsudskiego 3 A, Wiśniowej 4 A, Waldorffa, Leonarda da
Vinci i al. Stanisława Lema 2, a także
w miejscowościach: Gassy, Obory,
Kawęczynek, Kawęczyn i Czarnów.
Badania przeprowadzone pod
kątem bakteriologicznym i fizykochemicznym nie wykazały żadnych
odstępstw od norm. Woda z wodociągów publicznych: Warecka,
Literatów, Opacz, Nowe Wierzbno,
Borowina – zarządzanych przez
konstanciński Zakład Gospodarki
Komunalnej, a także z wodociągu
w Czarnowie (Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w gm. Konstancin-Jeziorna) i wodociągu Konstancja (GTC Konstancja Sp. z o.o.),
spełnia wszystkie standardy.
Wyniki są zgodne z normami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61, poz.
417).

Redaktor naczelny:
Joanna Muszyńska-Dziurny

e-mail redakcji:
promocja@konstancinjeziorna.pl

Za treść listów i ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.

Adres redakcji:
Warszawska 23,
05-520 Konstancin-Jeziorna

Druk:
drukowalnia.pl
Nakład: 6 000 egz.

Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania niezamówionych materiałów.
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To nas czeka w 2015 roku
Najbliższy rok upłynie w Konstancinie-Jeziornie pod znakiem inwestycji. Szczególny nacisk położono
na realizację zadań, które w sposób
bezpośredni wpływają na jakość
życia mieszkańców. Poniżej prezentujemy ważniejsze z nich.

N

ajwiększym
przedsięwzięciem, na które zostaną wydane gminne pieniądze jest bez
wątpienia budowa ratusza. Projekt
rozpoczęto w listopadzie ub.r. i będzie zrealizowany w ciągu 24 miesięcy. Za budowę nowego ratusza
odpowiada wyłonione w przetargu polsko-hiszpańskie konsorcjum
firm, którego liderem jest spółka
„Coprosa”. W tym roku na ten cel
przewidziano 10 mln zł.
W połowie 2015 roku planowane
jest zakończenie budowy sali gimnastycznej w Opaczy. Rozpoczętą
w kwietniu inwestycję realizuje
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” z siedzibą w Radomiu. Gmina
w tym roku przeznaczy na to zadanie 1,8 mln zł. W tym samym czasie
powinna zakończyć się także modernizacja Tęczowego Przedszkola, na
którą w tegorocznym budżecie zarezerwowano 2,36 mln zł.
Kolejną nie mniej ważną, choć
nie tak efektowną inwestycją jest
kontynuacja budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Łącznie w budżecie przeznaczono na ten cel aż
12 mln zł, z czego 4 mln zł na skanalizowanie Skolimowa północno-zachodniego i 8 mln na budowę sieci
w tzw. wsiach południowych. 500
tys. zł zarezerwowano na projekt
i rozpoczęcie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Czarnowie, a na
rozbudowę stacji uzdatniania wody
Warecka – 1 mln zł.
Niemałe kwoty zarezerwowano na przebudowę dróg gminnych.
Po 750 tys. zł na przebudowę ulicy
Matejki (od Piłsudskiego do Sobieskiego) i ulicy Jagiellońskiej (od
Piłsudskiego do Żeromskiego wraz
ze skrzyżowaniem). Kompleksowa
przebudowa ulic obejmuje m.in. wymianę lub budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, wymianę nawierzchni
jezdni, budowę chodników i instalację typowego dla Konstancina-Jeziorny stylowego oświetlenia,

Najważniejsze inwestycje

Budowa ratusza
ul. Nowopiaseczyńska
Budowa Tęczowego
Przedszkola

Kontynuacja budowy sieci
wod-kan: Skolimów płn.-zach,

wsie południowe

Kompleksowa
przebudowa dróg

Remonty
szkół gminnych

Kontynuacja budowy
stacji uzdatniania
wody Warecka

Wzmocnienie skarpy
wokół amfiteatru,
budowa ścieżek
w Parku Zdrojowym

tzw. pastorałów. Kontynuowana
będzie przebudowa Zubrzyckiego-Przesmyckiego. Gmina przeznaczy
na ten cel 3 mln zł. Projektowana
i przebudowana zostanie także ulica Zakopane wraz z infrastrukturą
- 500 tys. zł oraz ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem na lewym wstecznym wale rzeki Jeziorki
od Warszawskiej (PKN Orlen) do
mostu na rzece Jeziorce przy tężni.
W budżecie przeznaczono na ten cel
800 tys. zł.
Konstancińskie szkoły czekają na
dalsze prace remontowe. W ub. roku
w „dwójce” wymieniona została posadzka i drzwi do sal lekcyjnych na
I piętrze. W tym roku takie same prace zostaną wykonane na II piętrze.
W Zespole Szkół nr 3 wyremontowane zostaną obie sale gimnastyczne, a
w Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie
– sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym. Na każdą placówkę
przeznaczono po 200 tys. zł. Z kolei
w Zespole Szkół nr 1 rozważana jest

Budowa sali gimnastycznej
w Opaczy

budowa drugiej sali gimnastycznej
i zaplecza kuchennego.
Park Zdrojowy przejdzie lekki
lifting. Odtworzona zostanie skarpa
wokół amfiteatru, którą wzmocnią
nasadzenia zieleni (30 tys. zł). Na
trawnikach, w miejscach wydeptanych przez spacerowiczów, powstaną ścieżki piesze z kostki, dokładnie
takie, jak w całym parku (ponad 80
tys. zł).
W planach na 2015 rok jest też
opracowanie koncepcji dwóch pomostów na rzece Jeziorce. Pierwszy
widokowo-rekreacyjny w okolicach
Hugonówki, drugi – przy rondzie
Jana Pawła II. Pomosty będą pełniły funkcje przystani, pozwalającej
na przeprawę kajakową pomiędzy
Hugonówką a Starą Papiernią – ok.
60 tys. zł. Kolejne 100 tys. zł zarezerwowano na projekt przebudowy
dawnej poczty przy ul. Moniuszki 22
B, w której – po remoncie – mogłaby
znaleźć się biblioteka miejska z ul.
Rycerskiej.
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ADMAR-U zadba
o burzówkę
12 lutego podpisana została umowa
na bieżące utrzymanie kanalizacji
deszczowej na terenie naszej gminy.
Usługi te do końca br. świadczyć
będzie firma ADMAR-U sp. z o.o.
z Zakrzewia.

W

tym roku na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej
gmina przeznaczy ok. 146,5 tys. zł.
Przetarg na realizację tego zadania
wygrała firma ADMAR-U sp. z o.o.
Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie sprawnego działania kanalizacji deszczowej, aby w pasach dróg
gminnych nie tworzyły się zastoiska
wód opadowych zagrażające uczestnikom ruchu drogowego – pieszym
i kierowcom.

Rzetelni

mieszkańcy

Pomoc dla pogorzelców
Gmina zapewniła mieszkania
zastępcze rodzinom poszkodowanym w pożarze willi komunalnej
przy ul. Mickiewicza 7 w Konstancinie-Jeziornie.

P

ożar w komunalnej willi przy ul.
Mickiewicza, który wybuchł 25
stycznia, postawił na nogi nie tylko
straż pożarną. Na miejscu zebrał się
też sztab Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, który na bieżąco rozwiązywał pojawiające się
problemy. Obok willi podstawiono
autokar, w którym każdy mógł się
ogrzać i napić ciepłej herbaty. Poszkodowanych zostało 6 rodzin, na
szczęście nikt nie odniósł uszczerbku na zdrowiu. Członkowie zespołu

Punkty doładowania KKM

Aż 96 proc. należnych podatków
za 2014 rok od osób fizycznych
i prawnych wpłynęło do budżetu
kasy gminnej.

R

eferat podatków i opłat za odbiór
odpadów komunalnych konstańcińskiego magistratu podsumował
2014 rok pod kątem ściągalności
podatków od osób fizycznych i prawnych. Łączna kwota podatków należnych do zapłaty w ub. roku wyniosła
niemal 11,5 mln zł. Do 31 grudnia
2014 r. do budżetu gminny wpłynęło
prawie 11 mln zł. Stanowi to 96 proc.
całkowitej kwoty podatku za 2014
rok.

oraz Starostwo Powiatowe i ZGK zorganizowali tymczasowe miejsca noclegowe i transport dla pogorzelców.
Zostali oni przewiezieni do szkoły
przy ul. Mirkowskiej. Tam, w nieczynnym już skrzydle szkoły, każdej
rodzinie przydzielono oddzielną salę
lekcyjną. Gmina zapewniła pogorzelcom materace, śpiwory i posiłki.
W międzyczasie szukano lokali zastępczych. Dwie rodziny otrzymały już docelowe mieszkania. Cztery
mieszkają nadal w lokalach tymczasowych, aż do czasu wyremontowania mieszkań docelowych.
Obecnie przeprowadza się ekspertyzy, czy budynek przy ul. Mickiewicza będzie się nadawał do
remontu.

Od stycznia Konstancin-Jeziorna
ma swoją kartę mieszkańca.
Dzięki niej konstancinianie mogą
korzystać m.in. z ulg na okresowe
bilety komunikacji miejskiej ZTM.

O

d 2 stycznia do 23 lutego magistrat wydał już 680 Konstancińskich Kart Mieszkańca.
Posiadaczom kart przypominamy,
że doładowanie biletu ze zniżką w

ramach taryfy Warszawa Plus jest
możliwe tylko w autoryzowanych
przez Zarząd Transportu Miejskiego
Punktach Obsługi Pasażera.
Poniżej lista POP, w których można naładować Konstancińską Kartę
Mieszkańca ze zniżką Warszawa
Plus:
• Punkt przy siedzibie ZTM Żelazna 61
• Punkt na terminalu „Lotnisko Chopina”
• Punkt na stacji metra „Imielin”
• Punkt na stacji metra „Służew”
• Punkt na stacji metra „Centrum”
• Punkt na stacji metra „Centrum 2”
• Punkt na stacji metra „Świętokrzyska”
• Punkt na stacji metra „Ratusz Arsenał”
• Punkt na stacji metra „Dworzec Gdański”
• Punkt na stacji metra „Plac Wilsona”
• Punkt na stacji metra „Marymont”
• Punkt przy stacji metra „Młociny”
• Punkt przy „Dworcu Wschodnim” ul. Lubelska

Rower miejski po zimie

1 marca, po zimowej przerwie, planowany jest powrót Konstancińskiego
Roweru Miejskiego (KRM). Mieszkańcy nie mogli z niego korzystać
od 30 listopada – wtedy oficjalnie skończył się sezon rowerowy sieci
wypożyczalni Veturilo, Bemowo Bike oraz KRM.

K

onstanciński Rower Miejski wystartuje 1 marca. Termin ten uzależniony
jest jednak od pogody. Ubiegłoroczny debiut Konstancińskiego Roweru
Miejskiego był bardzo udany. Od czasu inauguracji, jednoślady były wypożyczane 6.486 razy, a liczba zarejestrowanych użytkowników KRM i mieszkańców Konstancina-Jeziorny, posiadających konta w warszawskich systemach
sięgnęła 1115. Konstanciński Rower Miejski jest kompatybilny z warszawskim
systemem Veturilo i Bemowo Bike.
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Rusza nabór DO PR ZEDS ZKOLI
2 marca rusza rekrutacja na rok
szkolny 2015/2016 do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez gminę.
Nabór będzie prowadzony według
jednolitych kryteriów,
przyjętych przez konstancińską radę
miejską.

O

przyjęciu dziecka do danej
placówki decyduje liczba
punktów uzyskanych podczas
rekrutacji. Kryteria naboru zostały podzielone na cztery kategorie,
w tórych kandydaci na przedszkolaka mogą zdobyć łącznie 14 punktów.
Premiowane będzie m.in. posiadanie
rodzeństwa w danej placówce czy
odległość przedszkola od miejsca zamieszkania. Wnioski można składać
od 2 do 31 marca.
Obecnie do gminnych przedszkoli
uczęszcza 351 maluchów. W nowym
roku szkolnym publiczne przedszkola mogą przyjąć 420 dzieci. Najwięcej
Tęczowe Przedszkole, które po modernizacji zapewni miejsce aż 125
dzieciom.
Aby dziecko zgłosić do placówki,
należy pobrać kartę zgłoszeniową w
wybranej placówce. Wyjątek stanowi Tęczowe Przedszkole przy ulicy
Jaworskiego 3. W związku z przebu-

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania
uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

2-31 marca

17-21 sierpnia

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 kwietnia
br. o godz. 12.00

25 sierpnia
o godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
na piśmie woli przyjęcia

od 13 do 17 kwietnia

26 sierpnia

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

24 kwietnia
godz.12.00

28 sierpnia
godz. 12.00

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

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

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

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia
wniosku o sporządzenie
uzasadnienia
odmowy
przyjęcia (do 6 maja)

do 5 dni od daty złożenia
wniosku o sporządzenie
uzasadnienia
odmowy
przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
(do 13 maja)

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia
do dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 20
maja)

do 7 dni od dnia złożenia
do dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 23
września)

dową i kapitalnym remontem, wnioski o przyjęcie dziecka do Tęczowego
Przedszkola można pobrać w: Zespole Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej
57 – (sala nr 14 na parterze), Zespole Szkół Integracyjnych nr 5 przy ul.
Szkolnej 7 – (pokój nr 10 oraz sala nr

7 na parterze), Gminnym Żłobku nr 1
przy ul. Jaworskiego 3. Wypełnione
wnioski wraz z załącznikami do Tęczowego Przedszkola przyjmowane
będą tylko w siedzibie Zespołu Szkół
Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej
7 w pokoju nr 10 .

Samorządowe kryteria naboru:
1. Jeśli do przedszkola lub oddziału przedszkolnego uczęszcza już rodzeństwo kandydata, dziecko otrzymuje punkty.
2. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) dziecka
pracują lub uczą się i ich zajęcia odbywają
się w czasie pracy przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole bądź jeśli rodzic
samotnie wychowuje dziecko i pracuje lub
uczy się, a jego zajęcia odbywają się w czasie pracy przedszkola, kandydat otrzymuje
4 punkty.
3. Jeśli dziecko zamieszkuje w odległości do
3 km od przedszkola lub oddziału przedszkolnego, otrzymuje 4 punkty.
4. Jeśli dochód w rodzinie kandydata nie
przekracza 150% kwoty, o której jest
mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dziecko otrzymuje 2 punkty. („Art.
5. 1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom,
o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 504,00 zł”).
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Mieszkańcy wybierają sołtysów
Trwają wybory sołtysów
i rad sołeckich w miejscowościach
wiejskich gminy Konstancin-Jeziorna. Wielkich zmian na razie nie ma.
Nowych sołtysów wybrali jedynie
mieszkańcy Cieciszewa
i Kępy Oborskiej.

S

ołtys i rada sołecka są jednostkami pomocniczymi gminy. Ich
kadencja trwa 4 lata i właśnie
się skończyła. 15 lutego w gminie
Konstancin-Jeziorna rozpoczęły się
spotkania wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierają swoich
nowych przedstawicieli. Do tej pory
stanowisko sołtysa obsadzono w
16 z 22 sołectwach. Jak na razie dużych zmian nie ma. Nowego sołtysa
wybrano w Cieciszewie, gdzie Małgorzatę Biernacką zastąpił Wojciech
Kowalczyk oraz w Kępie Oborskiej.
Tam mieszkańcy Piotra Rylskiego
wymienili na Annę Nowotnik. Kolejne spotkania już w najbliższy weekend (harmonogram obok). Wybory
sołeckie potrwają do 1 marca. Z kolei
do końca lutego przewodniczących
rad wybierają mieszkańcy trzech
konstancińskich osiedli - Mirków,
Obory i Grapa. W dwóch pierwszych
zostaje po staremu. Na Grapie spotkanie wyborcze zaplanowano na 28
lutego.

Nowe meble
w świetlicy

Budynek świetlicy środowiskowej
przy ul. Jaworskiego 24 został doposażony w nowe meble.
Konstanciński magistrat kupił m.in.
stoły i krzesła.

W

yremontowany 1,5 roku temu
budynek wykorzystywany
jest przede wszystkim jako świetlica środowiskowa. Swoje miejsce do
spotkań znaleźli tu także: Klub Seniora z Mirkowa oraz kombatanci. To
właśnie z myślą o nich kupiono nowe
meble. Na potrzeby seniorów konstanciński magistrat kupił 130 krzeseł i 15 stołów, zaś dla kombatantów
– 4 stoły, 10 krzeseł i dwie gabloty.
Przed wejściem do budynku stanie
też ławka i kosz na śmieci

Wyniki wyborów sołtysów:
1. Sołectwo Dębówka - Grzegorz Rytka
2. Sołectwo Parcela - Robert Bryzek
3. Sołectwo Kępa Okrzewska
- Renata Dąbrowska
4. Sołectwo Kierszek - Jacek Sokołowski
5. Sołectwo Turowice
- Krystyna Wyszogrodzka
6. Sołectwo Piaski - Jacek Kulczyk
7. Sołectwo Bielawa - Iwona Siudzińska
8. Sołectwo Borowina
- Magdalena Wierzchucka
9. Sołectwo Cieciszew - Wojciech Kowalczyk
10. Sołectwo Kawęczynek - Zofia Organiściak
11. Sołectwo Kępa Oborska - Anna Nowotnik
12. Sołectwo Ciszyca - Iwona Odolińska
13. Sołectwo Opacz - Małgorzata Osuch
14. Sołectwo Czarnów
- Małgorzata Wojakowska-Żeglińska
15. Sołectwo Kawęczyn - Mirosław Borowski
16. Sołectwo Okrzeszyn - Katarzyna Wójcik

Wyniki wyborów
przewodniczących zarządów osiedli:
1. Os. Mirków - Jerzy Krzysztof Klucz
2. Os. Obory - Alicja Welenc
Harmonogram zebrań wiejskich
i mieszkańców osiedli:
28 lutego
Sołectwo Obórki, godz. 17.30,
miejsce: świetlica wiejska
w Kępie Okrzewskiej
Osiedle Grapa, godz. 17.00,
miejsce: ul. Sobieskiego 6
1 marca
Sołectwo Łęg, godz. 15.00,
miejsce: świetlica wiejska w Łęgu
Sołectwo Czernidła, godz. 17.00,
miejsce: świetlica wiejska w Czernidłach,
Sołectwo Habdzin, godz. 17.00,
miejsce: świetlica wiejska w Habdzinie,
Sołectwo Gassy, godz. 19.00,
miejsce: świetlica wiejska w Gassach

Więcej urodzeń i ślubów
Jest nas coraz więcej. W 2014 r. na
świat przyszło 235 nowych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
To o dwóch obywateli więcej niż w
roku poprzednim. W rankingu najpopularniejszych imion przodowały:
Zuzanny, Julie, Bartoszowie
i Jakubowie.

S

tatystyki Urzędu Stanu Cywilnego to kopalnia wiedzy o gminie.
Sprawdziliśmy jak w liczbach wyglądał miniony rok. Jest nas więcej
niż w 2013 r. Na świat przyszło 235
nowych mieszkańców - 121 dziewczynek i 114 chłopców. Od lat nie
zmienia się czołówka najpopularniejszych imion nadawanych noworodkom. W rankingu przodują:
Zuzanny, Julie, Marie i Maje. Nato-

miast wśród męskich imion prym
wiedzie: Bartosz, Jakub, Kacper
i Patryk. Rośnie nie tylko liczba
urodzeń.
Więcej jest także osób, które decydują się zamieszkać w Konstancinie-Jeziornie - na stałe (434 - 2014
r., 436 - 2013 r.) lub czasowo (2014
r. - 856, 2013 r. - 849).
Konstancinianie chętnie stają
też na ślubnym kobiercu. W 2014 r.
sakramentalne „tak” powiedziało
sobie 219 par, to o 18 więcej niż rok
wcześniej.
Niestety, w minionym roku
wzrosła też liczba zgonów - z 253 w
2013 r. na 283 w 2014 r. Na koniec
ubiegłego roku gmina Konstancin-Jeziorna liczyła ponad 23,6 tys.
mieszkańców.
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Nowe dowody i ślub w plenerze
Nowe dowody osobiste, łatwiejszy do wypełnienia wniosek
i możliwość złożenia go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce
– to tylko niektóre zmiany, jakie
czekają nas od 1 marca.

P

by gwarantowało ono zachowanie
powagi i doniosłość uroczystości. W
myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli
małżonkowie zapłacą 1000 zł.

Nadawanie obcego imienia

oczątkowo nowe dowody
osobiste miały obowiązywać
od 1 stycznia, jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
nie zdążyło dopiąć wszystkiego na
ostatni guzik. Teraz ma być inaczej
i zgodnie z zapowiedziami od 1
marca wydawane będą tylko dokumenty o nowym wzorze.

Dowody po nowemu

Wkrótce możliwe będzie również
nadawanie dzieciom imion obcego
pochodzenia. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że dziecku
można nadać maksymalnie dwa
imiona. Rodzice przy wyborze imienia dla swojej pociechy będą musieli
pamiętać, że nie może być ono zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające.
Decyzja o tym, czy zaproponowane
przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy
należy do kierownika USC.

Co się zmieni? Sporo. Na dokumencie pojawi się szereg nowych
zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki i tłoczenia. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na nowym
dowodzie tożsamości nie znajdziemy
już informacji o kolorze oczu i wzroście. Zniknie również podpis posiadacza i adres jego zameldowania.
W zamian pojawią się informacja o
polskim obywatelstwie i angielskie
opisy pól. Inne będzie też zdjęcie takie, jak w paszportach. Od nowego
miesiąca zmieni się także wniosek o
wydanie dowodu. Formularz będzie
bardziej przejrzysty, a jego wypełnienie nie sprawi nam już kłopotu.

Tak jak do tej pory dowód otrzymamy za darmo i co ciekawe – wyrobimy go w najbliższym urzędzie gminy,
niezależnie od posiadanego meldunku. Uwaga! Dotychczasowe dokumenty zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

Dobra widomość dla mieszkańców
gminy Konstancin-Jeziorna. W roku
2015 nie będzie podwyżki podatków
lokalnych.

te od środków transportu. I tak np.
ustalono stawkę, która wynosi teraz
za samochód ciężarowy o dopusz41,55 zł za 1 ha fizyczny lasu (było
czalnej masie całkowitej powyżej 3,5
37,63 zł). Podatki lokalne stanowią
tony do 5,5, tony zapłacimy 677,60
obecnie prawie 9 proc. dochodów
zł, a za ciągnik o tym samym tonagminy. Opłaty te wracają do mieszżu – 706,20 zł. O wysokość podatku
kańców w postaci lepszych dróg, planie muszą się martwić
ców zabaw czy imprez
także rolnicy. O nich
kulturalno-sportowych.
WAŻNE
jeszcze w ubiegłym Termin płatności I raty
Opłaty z tytułu m.in.
roku pomyślała po- podatku od nieruchomo- podatków
lokalnych
ści, rolnego i leśnego
przednia rada miejska,
można wnosić bezproktóra obniżyła cenę upływa w poniedziałek, wizyjnie tylko w kasie
16 marca
skupu żyta z 61,37 zł
Banku Spółdzielczego
do 50 zł za 1 dt. W 2015
przy ul. Warszawskiej
r. nieco wzrósł podatek leśny. Zgod24 w Konstancinie-Jeziornie. Punkt
nie z Komunikatem Prezesa Główneczynny jest: pn. od 10.15 do 18.00
go Urzędu Statystycznego w sprawie
oraz wt. -pt. od 8.15 do 16.00.
średniej ceny sprzedaży drewna

Ślub w plenerze

Zmiany w dowodach to nie jedyne, jakie czekają nas 1 marca. Również od tego dnia będzie możliwość
zawarcia małżeństwa poza urzędem
stanu cywilnego – trzeba w tej sprawie złożyć wniosek do kierownika
urzędu. Możemy również wybrać
dowolne, nawet nietypowe miejsce
ceremonii. Musimy jednak pamiętać,

Nowy system dla gmin

Zmiany są możliwe dzięki uruchomieniu przez MSW Systemu Rejestrów Państwowych. Jest to jedna,
centralna baza danych zawierająca
m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.
Dzięki temu adres zameldowania nie
będzie już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy związane z dowodami
osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.

Podatki lokalne BEZ ZMIAN

W

bieżącym roku obowiązują
takie same stawki w podatkach od nieruchomości i od środków
transportowych jak 2014 r. Przykładowo za 1 mkw. powierzchni użytkowej mieszkania w 2015 r. zapłacimy 0,57 zł. Prowadzący działalność
gospodarczą muszą liczyć się z nieco wyższą opłatą. W tym przypadku 1 mkw. powierzchni użytkowej
wynosi 19 zł. Warto podkreślić, że
opłaty za nieruchomości nie były
zmieniane od 2012 r. Tak samo jak

SUKCESY
NAUKOWE
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uczniów

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3
w Konstancinie-Jeziornie zdobywają
laury w licznych konkursach
i olimpiadach.

D

la uczniów najważniejszymi
konkursami wiedzy są te ogłaszane przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty. Ich laureaci mogą
zdobyć punkty potrzebne w procesie
rekrutacji do kolejnych szkół. W tym
roku szkolnym z Zespołu Szkół nr 3
w konkursach kuratoryjnych wzięło
udział 21 uczniów szkoły podstawowej oraz 75 uczniów gimnazjum.
Młodzi adepci nauki rywalizują
także w wielu konkursach ogólnopolskich, takich jak: ogólnopolskie
olimpiady OLIMPUS, Ogólnopolska
Olimpiada Mitologiczna czy Ogólnopolski Konkurs EDI PINGWIN.
Bierze w nich udział kilka tysięcy
uczniów z całego kraju. Z radością informujemy, że siedmiu uczniów z Ze-

społu Szkół nr 3 uzyskało tytuł laureata (Bartosz Stolarczyk, Sebastian
Lubomirski, Magdalena Tatarczuk,
Oskar Siemieniuk – podwójny laureat, Maja Grzegorzewska, Aleksandra
Wardak), jeden wyróżnienie (Mateusz Odoliński), a aż 136 otrzymałodyplomy uznania.
Wyjątkowe zasługi nie tylko uczniów, ale i nauczycieli doceniła dyrektor szkoły Lidia Piotrowska. Na
uroczystym apelu podsumowującym pracę w I semestrze, który odbył się 12 lutego, wręczyła pisemne
podziękowania nauczycielom (Ma-

rii Guszkowskiej – koordynatorowi
konkursów naukowych, Elżbiecie
Dominowskiej, Annie Matusiak, Dorocie Jankowskiej, Iwonie Brudniewskiej, Ewie Kosternie, Krzysztofowi
Rymarczykowi, Teresie Janickiej,
Walentynie Boyko, Dariuszowi Kowalskiemu, Ewie Ziemskiej, Aleksandrze Urbanek, Marioli Ptaszyńskiej)
oraz dyplomy i nagrody wyróżnionym uczniom.
Kolejne konkursy naukowe odbędą się już wiosną. Życzymy powodzenia.

Szkoła współpracy
Zespół Szkół nr 1 w Konstancinie-Jeziornie został
doceniony za dobrą współpracę nauczycieli z uczniami
placówki i ich rodzicami.

P

rojekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z
najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach
i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu
współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
Do I edycji projektu przystąpiło ponad 1000 placówek z całej Polski, w tym – jako jedyna w gminie – konstancińska „jedynka”. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
przez rok uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach oraz opracowywali Szkolny Program Aktywnej Współpracy, zawierający podstawowy
plan wspólnych działań. Wiele z nich już zostało
wprowadzonych w życie.
Zaproponowany przez ZS nr 1 projekt –
„Czytanie i zabawy starsi-młodszym”, znalazł
uznanie kapituły konkursu i konstancińska
placówka znalazła się gronie trzech uhonoro-

wanych szkół. Kapituła nagrodziła te dobre praktyki
współpracy, które mogą stać się wzorem i inspiracją
dla innych szkół i przedszkoli w Polsce. Nagrodą będzie
marcowy wyjazd przedstawicieli społeczności szkolnej na wizytę studyjną do Londynu.
Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, a współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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Wypełniając ankietę
współtworzysz plan
Gmina Konstancin-Jeziorna
opracowuje Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej.

P

lan gospodarki niskoemisyjnej
(PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje
się w nim działania prowadzące do
transformacji wszystkich sektorów
gospodarki, której efektami będą:
redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
i redukcja zużycia energii finalnej
poprzez podniesienie efektywności
energetycznej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej
ma na celu również wzmacnianie
działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.
Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej jest warunkiem uzyskania wsparcia środków funduszy
unijnych w zakresie dofinansowania
wielu inwestycji.
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli pod-

nieść szanse gminy i innych podmiotów działających na jej terenie, w tym
przedsiębiorstw, na skorzystanie ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.
Na opracowanie planu gmina uzyskała dofinansowanie ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Aby jak najlepiej rozpoznać
i diagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł
ciepła, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety – niezależnie od chęci
uczestnictwa w przyszłych potencjalnych programach wdrażanych
przez gminę.
Wypełnienie ankiety nie jest wiążącym zobowiązaniem z Państwa
strony, natomiast stanowi ważną
informację dla nas o możliwościach
dalszej poprawy jakości powietrza
w naszej gminie.
Ankieta jest udostępniona na
stronie internetowej projektu:
e-pgn.pl w dziale „Konstancin-Jeziorna/Ankietyzacja”.

Zapłać podatek i decyduj!
Jeśli płacisz podatek tam, gdzie
mieszkasz, wróci on do Ciebie
w postaci wyremontowanych dróg,
po których codziennie jeździsz,
oświetlenia w mieście, utrzymania
dziecka w gminnym przedszkolu,
oferty kulturalnej, stypendiów
i wielu innych inwestycji.

P

ieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych
– PIT37 w 38 proc. trafiają do
budżetu gminy, którą wskazują podatnicy jako miejsce zamieszkania.
Jeśli ktoś płaci 500 zł podatku, to
do gminy wpływa ok. 200 zł. Za te
pieniądze gmina może rozwijać się.
Rozliczając PIT w miejscu, w którym mieszkasz, współfinansujesz:
transport publiczny, edukację dzie-

ci, utrzymanie zieleni, rekreację,
sport i kulturę, rewitalizację zabytków, pomoc społeczną, budżet obywatelski, rozwój infrastruktury czy
ochronę zdrowia.
Jeśli mieszkasz w Konstancinie-Jeziornie, ale zameldowany jesteś
poza gminą i PIT rozliczasz w miejscu zameldowania, nie masz żadnych korzyści ze swojego podatku.
Jest on wykorzystywany tam, gdzie
go wysyłasz.
Możesz sam decydować, gdzie trafią Twoje pieniądze. Wypełniając PIT
wystarczy wskazać gminę Konstancin-Jeziorna jako miejsce zamieszkania i dołączyć ZAP-3. To dzięki Tobie
gmina będzie miała szansę na rozwój!

Tu MIESZKAM
tu płacę
podatki!
Z naszych podatków ﬁnansowane są m.in.:

ta
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Budowa terenów rekreacyjnych i sportowych
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Remonty i budowa dróg

Wypełniając PIT wystarczy
wskazać gminę Konstancin-Jeziorna
jako miejsce zamieszkania
i dołączyć ZAP-3
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Poznaj swojego dzielnicowego
Komisariat Policji w Konstancinie-Jeziornie

ul. Polna 1, 05-520 Konstancin Jeziorna
tel. 22-756-42-17, 22-754-00-71, 22-604-52-37, fax 22-604-52-06
e-mail: kp.konstancin-jeziorna@ksp.policja.gov.pl
Komendant Komisariatu – asp. szt. Zbigniew Ptaszyński
Zastępca Komendanta Komisariatu – podkom. Janusz Czamara
Kierownik rewiru dzielnicowych– asp. Paweł Kreczmański, tel. 22-754-00-71 wew. 106

REJON WIEJSKI
DZIELNICOWY:
sierż. Jacek Deptuła
tel: 600-997-047,
22-754-00-71
wew. 112,
22-754-00-71 wew.0
I. Wykaz miejscowości z ulicami:
1.Borowina: ulice Ariadny, Gruntowa,
Falista, Malinowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Zaleśna
2 Bielawa: ulice Bociania, Bielawska,
Lipowa, Krótka, Makowa, Mirkowska,
Okrężna, Olszynki, Okrzewska, Powsińska, Scienna, Warszawska, Wspólna, Zakole
Oś. Konstancja I
Oś . Konstancja II: ulice Boznańskiej Olgi,
Leonardo da Vincii, Dali Salwatora, Gaudiego, Picasso, Rembrandta, Van Gogha
3. Ciszyca
4. Czarnów: ulice Bazaltowa, Diamentowa, Gościniec, Granitowa, Kamienna,
Koncertowa, Nefrytowa, Partyzantów,
Pawia, Powstańców W-wy, Rubinowa,
Skalna, Starego Dębu, Szmaragdowa,
Topazowa, Wypoczynkowa
5. Cieciszew
6. Dębówka
7. Czernidła
8. Gassy
9. Habdzin 120 posesji
10. Kawęczyn
11. Kawęczynek: ul. Prosta (8, 11, 12,
14,14a, 15a, 21, 23, 25, 2, 5B, 30, 50,
53, 61, 63, 71, 109, 122, 136, 138, 141,
164,170,184,190), Zawiejska (2), Topolowa (28, 72), Sarenki (9,190, Ariadny,
Działkowa
12 Kierszek: ul. Działkowa nr nieparzyste, Muchomora (11,13,15), Prawdziwka
(2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 32a, 277, 285, 295, 297)
13. Kępa Oborska
14. Kępa Okrzewska
15. Łęg
16. Obory
17. Obórki
18. Okrzeszyn
19. Opacz
20. Parcela: Baczyńskiego (11, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20A, B, C, D, E, F, 21, 29, 31, 33,
34, 35, 36, 45, 47, 49, 51, 53, A, B, S, D, 55,
59, B, E, F, G, 61, 64, 67, 68, 74, 75, 77, 78,
83, 84, 85, 92, 99, 109, 113, 115, 117, 119,
121, 123, 129, 131, 133, 137, 143,149, 151,
153B, E, 167,169, 177), Grzybowska (5, 7,
10, 11, 28, 29, 33, 56, 65, 85, 99, 103, 111,
113, 117, 125), Podlaska (2, 4, 6, 8, 12, 16,

22, 24, 28, 40, 44, 60, 66, 68, 72, 74, 76, 78,
82, 84, 86, 94, 96, 112, 114, 122, 124, 126,
128, 130,132,134, 142, 144,150/160, 178,
180, 182, 186, 188, 190, 192), Żwirowa 17
( 3 domy w budowie)
21. Piaski
22. Slomczyn: Jabłoniowa, Łyczyńska (1,
3, 5,6, 7, 9, 42, 44),
Śnieżna, Wagarowa, Wilanowska, Wiślana (8, 1O, 11, 12/14, 15, 18, 20, 21, 28,
31, 32, 34, 38,39, 40, 42, 49, 50, 51/53,
52, 54, 56, 60, 62, 66, 69, 70, 72, 80, 82,
84, 85, 86, 87, 88, 90, 90a, 94, 100), Wiosenna
23. Turowice

REJON MIEJSKI

DZIELNICOWY:
st. sierż. Adam Janicki
tel.: 600-997-011,
22-754-00-71 wew. 114,
22-754-00-71 wew. 0
I. Wykaz ulic w rejonie:
1000
Lecia
Państwa
Polskiego,
Aleja Wojska Polskiego, Bielawska, Brzozowa, Cicha, Fabryczna,
Garbarska, Jaworskiego, Królewska,
Krzywa, Mała, Miła, Mirkowska cała
strona parzysta i strona nieparzysta od
rzeki do Al. Wojska Polskiego, Nabrzeżna, Narożna, Ogrodowa, Paproci, Plac
Zgody, Polna, Południowa, Rynkowa,
Sosnowa, Świetlicowa, Świeża, Warszawska strona parzysta, Willowa, Zgoda, Zielona

REJON MIEJSKI

DZIELNICOWY:
sierż.szt. Tomasz Awier
tel.: 600-997-013
I. Wykaz ulic w rejonie: Dworska, Przyjacielska, Jasna, Grodzka,
Przesmyckiego, Pańska, Wesoła, Parkowa, Leśna, Łąkowa,
Chopina, Deotymy, Słowackiego, Czysta,
Kasztelańska, Piaskowa, Wiejska, Letnia, Słowicza, Wierzbowska, Modrzewiowa, Jałowcowa, Jodłowa, Grabowa,
Moniuszki 2-58, Kazimierzowska, Zielna,
Wschodnia, Ceglana, Makuszyńskiego,
Ceglana, Spokojna, Ujejskiego, Cedrowa,
Prusa, Chylicka, Rycerska, Wojewódzka, Środkowa, Kościelna, Słomczyńska,
Graniczna, Sanatoryjna, Jaworowska,
Witwickiego, Potulickich, Uzdrowisko-

wa, Wrzosowa, Kasztanowa, Jaśminowa,
Jaśminowa II, Klonowa, Akacjowa, Wiśniowa, Grzybowa, Warecka, Piłsudskiego, Piasta, Jagiellońska, Batorego, Sienkiewicza, Matejki, Kopernika, Wilanowska, Literatów, Mickiewicza, Zakopane,
Sobieskiego, Czereśniowa, Kwiatowa,
Poprzeczna, Jesionowa, Witaminowa,
Żeromskiego, Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Czarneckiego, Chodkiewicza, Wągrodzka, Od Lasu, Dąbrówki, Królowej
Bony, K. Jadwigi, K. Marysieńki, Mieszka
I, Szymanowskiego, Paderewskiego, Staffa, Reja, Tuwima, Asnyka, Chrobrego, Kochanowskiego

DZIELNICOWY:
mł.asp.
Sebastian Majewski
tel.: 600-997-094,
22-754-00-71
wew. 113,
22-754-00-71 wew. 0

I. Wykaz ulic w rejonie: Stefana Batorego, Białostocka, Biedronki, Borowa,
Władysława Broniewskiego, Bydgoska, Frederyka Chopina, CHylicka, Ciechanowska, Deotymy, Dębowa, Długa,
Dolna, Dworska, Elbląska, Elektryczna, Gdańska, Głowackiego, Gorzowska, Górna, Górnośląska, Graniczna,
Grodzka, Jagielońska, Jasna, Jaworowska, Kabacka, Kolejowa, Kołobrzeska,
Koszalińska, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Kozia, Koźlara, Józefa Jgnacego
Kraszewskiego, Leśna, Łąkowa, Łomżyńska, Jana Matejki, Mostowa, Muchomora, Nadbrzeżna, Nadwodna, Niecała,
Oborska, Olsztyńska, Ostrołęcka, Pańska, Parkowa, Piaseczyńska, Piaskowa, Piasta, Pilska, Józefa Piłsudskiego
strona parzysta, Pocztowa, Podgórska,
Prawdziwka, Bolesława Prusa strona
nieparzysta, Przebieg, Przejazd, Przeskok, Zenona Miriama Przesmyckiego,
Przyjacielska, Przyrzecze, Kazimierza
Pułaskiego, Rycerska, Sadowa, Senatoryjna, Saneczkowa, Siedlecka, Henryka Sienkiewicza, Piotra Skargi, Skolimowska, Słoneczna, Słomczyńska,
Juliusza Słowackiego, Słupska, Józefa
Sowińskiego, Stawowa, Strumykowa,
Sułkowskiego, Suwalska, Szczecińska,
Szkolna, Szpitalna, Śniadeckich, Środkowa, Świerkowa, Józefa Toczyńskiego,
Torowa, Toruńska, Romualda Traugutta, Tulipanów, Uzdrowiskowa, Warszawska strona nieparzysta, Wągrodzka, Wąska, Antoniego Wierzejwskiego,
Wojewódzka, Źródlana
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Podsumowanie akcji bezpieczne ferie
Straż Miejska podsumowała akcję
„Bezpieczne ferie 2015” w gminie
Konstancin-Jeziorna. W tym roku
trwała ona od 19 do 30 stycznia.

A

kcja polegała głównie na
działaniach prewencyjnych.
Strażnicy pojawiali się
w strefach, gdzie mogło dochodzić
do wypadków z udziałem dzieci.
Kontrolowali między innymi miejsca zorganizowanego wypoczynku, ale również patrolowali okolice, w których gromadziła się młodzież. Przez całe ferie strażnicy
odwiedzali placówki kulturalno-oświatowe, w których odbywały
się zajęcia rekreacyjno-sportowe,

takie jak: Konstanciński Dom
Kultury, gdzie przebywało ok. 40
dzieci, Zespół Szkół nr 1 przy ul.
Wojewódzkiej, który zorganizował zajęcia dla ok. 50 dzieci czy
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Straż kontrolowała też sklepy
z alkoholem i wyrobami tytoniowymi, uczulając sprzedawców na
zakaz sprzedaży używek osobom
nieletnim. Patrole można było
spotkać w pobliżu lodowiska
w Parku Zdrojowym, na placach
zabaw dla dzieci. Funkcjonariusze kontrolowali także zbiorniki
wodne na terenie miasta: oczko
oraz rzeki Małą i Jeziorkę, aby zapobiec ewentualnym próbom śliz-

gania się dzieci na niezamarzniętych akwenach.
– Aktywnie prowadzone działania oraz współpraca z placówkami
oświatowymi zarówno strażników miejskich, jak i funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie sprawiły, że
wypoczynek najmłodszych mieszkańców naszego miasta przebiegł
bezpiecznie – ocenia komendant
straży Stanisław Grudzień. W czasie akcji ,,Bezpieczne ferie 2015’’
nie odnotowano żadnych niebezpiecznych zdarzeń, ani incydentów z udziałem dzieci .

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu Kawęczyna Zachodniego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647
z późn. zm.) w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.
871), oraz art. 39 ust. 1 i 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.) oraz
uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 67/IV/5/2003 z dnia
29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna
Zachodniego, zmienionej uchwałą nr 345/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Kawęczyna Zachodniego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 marca 2015 r. do 23 marca 2015 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania
Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie
w godz. od 9.00 do 15.30 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2015 r. (poniedziałek) w sali
posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1,
o godz. 17.00 .
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Kawęczyna Zachodniego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
jest dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do
piątku w godz. od 9.00 do 15.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 7 kwietnia 2015 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 262) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w
rozumieniu przepisów ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013
r. poz. 235) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Adres poczty elektronicznej: planowanie@konstancinjeziorna.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna.
BURMISTRZ
/......./
Kazimierz Jańczuk
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WARSZTATY urbanistyczne

Od 7 do 18 kwietnia w Konstancinie-Jeziornie odbędą się II Międzynarodowe Akademickie Warsztaty Urbanistyczne. W warsztatach uczestniczyć będą studenci
z trzech wyższych uczelni: Uniwersytetu Paris-Sorbonne, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Warsztaty są objęte patronatem honorowym burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna, a
prowadzone będą we współpracy z mieszkańcami.
Tematem tegorocznych warsztatów jest dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe, jako element atrakcyjności miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Poniższy kwestionariusz pomoże
studentom zebrać informacje, które później wykorzystają w trakcie warsztatów.
Wypełniony kwestionariusz można złożyć w Wydziale Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi UMiG (Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 23) lub przesłać mailem
pod adres: promocja@konstancinjeziorna.pl.
Dziękujemy Państwu za pomoc.

1
2

3
4

KWESTIONARIUSZ
Co Pan/Pani lubi w Konstancinie-Jeziornie, jeśli chodzi o atmosferę tego miasta?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czy są miejsca/obszary, które należałoby Pana/Pani zdaniem chronić w przestrzeni miasta ze
względu na ich walory kulturowe lub przyrodnicze?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Co według Pana/Pani należałoby zmienić w krajobrazie Konstancina-Jeziorny?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czy wie Pan/Pani o jakichś działaniach dotyczących ochrony miejsc o walorach kulturowych
i przyrodniczych, podejmowanych przez Urząd Miasta i Gminy ? Jeśli tak, jakie to działania?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyjazny Brzeg
dla Szerokich Wód

„Szerokie Wody” otrzymały
nagrodę „Przyjazny Brzeg 2014”.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze doceniło fundację
za organizację corocznego „Flis
Festiwalu” w Gassach.

L

aureatów tegorocznej edycji
poznaliśmy oficjalnie 14 lutego. Nagrody wręczono podczas
Targów Sportów i Rekreacji „Wiatr i
Woda” odbywających się w Warszawie. Fundacja „Szerokie Wody” została doceniona za organizację „Flis
Festiwalu – spotkania kultur nadrzecznych na Łurzycu”.
Wyróżnienie „Przyjazny brzeg
2014” z rąk Tomasza Jędrzejczaka,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odebrali
Grażyna Leśniak z Fundacji „Szerokie Wody” i Andrzej Cieślawski, przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Ćwierć miliona
na SPORT


2. Wiek?

Mężczyza

Kobieta

15 – 18 lat
19 – 35 lat
36– 60 lat
60 lat i więcej
3. Wykształcenie?
podstawowe
średnie
wyższe
4. Czy mieszka Pan/Pani w Konstancinie-Jeziornie?
Tak
Nie
Jeśli tak, to czy:
w mieście
w części wiejskiej gminy
Jeśli tak, od jakiego czasu?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeśli nie, czy często Pan/Pani przyjeżdża do tego miejsca? Dlaczego?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Konstancina-Jeziorny
ogłosił ostateczne wyniki konkursu
projektów na wsparcie rozwoju
sportu w gminie.

W

tym roku do klubów sportowych trafi ćwierć miliona złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia i organizację zawodów, udział w
rozgrywkach ligowych.
Na liście znalazło się trzynaście
projektów, które będą realizować:
MUKS Kosa Konstancin, UKS Cirkus
Konstancin-Jeziorna, IKS Konstancin, UKS Zryw Słomczyn, KS Konstancin UKS GC United Gassy, UKKK
IPPON Zalesie Górne oraz KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna.

"

1. Płeć?

Łurzycanki
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nagrały płytę

Pod koniec stycznia zespół ludowy
Łurzycanki, przy akompaniamencie
akordeonisty Macieja Liwskiego nagrał
w profesjonalnym studiu tradycyjne
pieśni z Urzecza.

C

złonkowie zespołu podeszli do
sprawy nagrania bardzo profesjonalnie. Na początku w głosach
pań słychać było jeszcze odrobinę stresu, ale towarzyszący im Dariusz Falana,
zastępca dyrektora Konstancińskiego
Domu Kultury, szybko rozładował skrępowanie, zachęcając panie do śpiewania
z radością i uśmiechem.
Podczas przerwy Łurzycanki wspominały różne historie związane z pieśniami, wracały pamięcią do dni, kiedy
na zabawach, weselach czy imieninach
śpiewano właśnie te stare, tradycyjne
utwory. Przypominały sobie lata 50.,

kiedy we wsiach funkcjonowały kołchoźniki, a z głośników nierzadko
płynęła ludowa muzyka. Słowa pieśni ulegały zapomnieniu, więc panie
wymyślały swoje wersje pasujące
do melodii, ale o tematyce związanej
z Urzeczem. Następnie, przez lata,
teksty ulegały nieznacznym przeróbkom, by śpiewało się je wygodniej
i w takiej formie możemy usłyszeć je
właśnie dziś.
Pieśni trafią na płytę, która będzie dołączona do śpiewnika łurzyckiego, powstającego z inicjatywy
Wydziału Promocji Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna. Projekt
otrzymał dofinansowanie w zakresie
małych projektów w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Imprezowy rozkład jazdy

Koncerty, festiwale, imprezy plenerowe i wielkie wydarzenia sportowe – będzie się działo w gminie
Konstancin-Jeziorna.

Z

Wisłą związany jest Flis Festiwal, który w tym roku odbędzie
się 9 i 10 maja. Na scenie w Gassach rozbrzmiewać będzie muzyka
ludowa oraz folkowa. W programie
też m.in.: warsztaty rzemiosła, a także parada tradycyjnych żaglowców
i regaty na wiosłach.
Nie mniej ciekawie zapowiadają
się Zielone Świątki na Urzeczu. Będzie się działo: orszak łodzi po Wiśle,
rajd rowerowy na orientację, pokazy
tańców ludowych i warsztaty kulinarne – to tylko część z zaplanowanych atrakcji, na które możemy
liczyć 24 maja.
Z kolei 10 maja będziemy świętować Dzień Strażaka i 90-lecie OSP
w Cieciszewie. Zaplanowano m.in.
paradę orkiestr strażackich i piknik
rodzinny.
Hucznie obchodzone będzie też
święto miasta. Na Dni Konstancina
zapraszamy 13 i 14 czerwca. W tym

roku tematem przewodnim imprezy będą lata 20. XX wieku. W tych
dniach przeniesiemy się do czasów,
kiedy po Konstancinie-Jeziornie spacerowały damy w przepięknych sukniach i niesamowitych kapeluszach,
a dżentelmeni zachwycali idealnie
skrojonymi garniturami. Nie zabraknie koncertów gwiazd – w amfiteatrze zobaczymy m.in. Kasię Kowalską, wystaw, a także okazji do zakupów, przede wszystkim rękodzieła
i wyrobów artystycznych. Warto
zobaczyć wystawę zabytkowych aut
i wziąć udział w paradzie retro.
Przez całe wakacje w Parku Zdrojowym będzie działała letnia scena.
W lipcowe i sierpniowe weekendy
konstanciński amfiteatr rozbrzmiewać będzie muzyką – od popu, przez
rock i jazz, aż po klasykę.
W wakacyjne piątki na miłośników filmów czeka „Kino pod chmurką”. Nie zapomniano też o Jazz Zdrój
Festiwalu (11 i 12 lipca) i Festiwalu
Sportów Teatralnych 3 2 1 Impro (29
i 30 sierpnia).
5 i 6 września warto pamiętać
o festiwalu Otwarte Ogrody. W sce-

nerii konstancińskich willi zaplanowano liczne wystawy malarstwa,
fotografii i rzeźby. Miejscowi artyści
zaprezentują swoje dzieła w cieniu
wiekowych drzew.
Z kolei sportowych emocji dostarczy nam Lotto Poland Bike Marathon
(20 września), druga edycja biegu
im. T. Hopfera (26 września) i Bieg
Niepodległościowy (11 listopada).
13 grudnia ponownie spotkamy
się w Parku Zdrojowym na Jarmarku
Bożonarodzeniowym. W świąteczną
atmosferę wprowadzą nas kolędy
i Mikołaj, a na kramach kupimy prezenty i lokalne pyszności. Do zobaczenia w Konstancinie-Jeziornie!
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Srebrni
medaliści
Sukcesem zakończył się udział
zawodników UKS Zryw w mistrzostwach Polski juniorów łyżwiarstwie szybkim. Sportowcy w rywalizacji drużynowej wywalczyli srebro.
Dodatkowo cztery brązowe medale
zdobył Gaweł Oficjalski

Wicemistrzowie Polski. Od lewej: Jan Świątek, Marek Kania, Gaweł Oficjalski

minę Konstancin-Jeziorna w
mistrzostwach Polski juniorów reprezentowali: Gaweł
Oficjalski, Jan Świątek i Marek Kania
z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zryw” w Słomczynie. Występ

młodych sportowców w Zakopanem
okazał się dużym sukcesem. Nasza
drużyna zdobyła srebro. Dodatkowo
w rywalizacji indywidualnej Gaweł
Oficjalski wywalczył cztery brązowe medale. Konstancinian był trzeci

na dystansach: 500 m, 3000 m, 5000
m, a także w punktacji wielobojowej.
Zawody odbywały się w dniach 31
stycznia-1 lutego 2015 na torze Centralnego Ośrodka Sportu.

Bieganie stało się obok jazdy
na rowerze najpopularniejszą
dyscypliną sportu w Polsce. Biegają
wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli.
Wytrwałości i zapału nie brakuje
także mieszkańcom naszej gminy.

24.05 – Bieg Zielone Świątki – trasa 5
km z Gassów do Ciszycy,
26.09 – Bieg im. Tomasza Hopfera – trasa 5 km na ścieżce zdrowia im. Tomasza
Hopfera w Konstancinie
11.10 – Bieg Papieski w Habdzinie
11.11 – Bieg Niepodległości w Konstancinie

G

BĘDZIE się działo

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15
1 marca, godz. 10.00 – Mistrzostwa Młodzików
Mazowsza w Tenisie Stołowym, GOSiR, bezpłatnie
4 marca, godz. 14.00 – Piłka Ręczna Chłopców Międzyszkolne Zawody Gimnazjów, GOSiR,
bezpłatnie
5 marca, godz. 14.00 – Piłka Ręczna Dziewcząt Międzyszkolne Zawody Gimnazjów, GOSiR,
bezpłatnie
8 marca, godz. 10.00 – Grand Prix Tenisa Stołowego, GOSiR, 5 zł dzieci / 10 zł dorośli
8 marca, godz. 10.00 – Aerobik dla Kobiet, GOSiR,
bezpłatnie
11 marca, godz. 14.00 – Tenis Stołowy - Międzyszkolne Zawody Szkoł Podstawowych, GOSiR,
bezpłatnie
12 marca, godz. 14.00 – Tenis Stołowy - Międzyszkolne Zawody Szkoł Podstawowych, GOSiR,
bezpłatnie
14 marca, godz. 9.00 – Otwarty Turniej Speed
Badmintona, GOSiR 20 zł dzieci / 30 zł dorośli
15 marca, godz. 10.00 Turniej Szachów, GOSiR,
5 zł dzieci
15 marca, godz. 11.00 – Topspin GOSiR - SCKiS
HALS V, GOSiR, bezpłatnie
15 marca, godz. 15.00 – Mini Konstancin CUP Turniej Piłki Nożnej dla dzieci, GOSiR, bezpłatnie
21 marca, godz. 10.00 – Grand Prix Badmintona,
GOSiR, 5 zł dzieci / 10 zł dorosli
22 marca, godz. 10.00 – Topspin GOSiR - UKS 14 II
Ursus, GOSiR, bezpłatnie
22 marca, godz. 15.00 – Turniej Samorządowców
w piłce nożnej, GOSiR, bezpłatnie
25 marca, godz. 12.00 Pływanie - Międzyszkolne
Zawody Szkół Podstawowych, GOSiR, bezpłatnie
26 marca, godz. 12.00 Pływanie - Międzyszkolne Zawody Gimnazjów, bezpłatnie
28 marca, godz. 9.00 – Mini Konstancin CUP Turniej Piłki Nożnej dla dzieci, GOSiR, bezpłatnie
29 marca, godz. 14.00 – Konstancińska Liga Siatkówki, GOSiR, 50 zł młodzież/ 100 zł dorośli

Biegaj z nami!

K

onstancinianie z pewnością
nie narzekają na brak miejsc
do biegania. Urokliwe leśne
dukty i balsamiczne powietrze zachęcają do uprawiania tego sportu.
Okazji także nie brakuje. W kalendarzu imprez sportowych na stałe wpisały się m.in. Bieg Papieski czy Bieg
Niepodległości. Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniach sportowych organizowanych
w naszej gminie:

Coraz popularniejsze są także biegi w ramach parkrun. Odbywają się
one w każdą sobotę o godz. 9.00 na
ścieżce zdrowia im. Tomasza Hopfera w Konstancinie-Jeziornie. Udział
jest bezpłatny. Należy tylko zarejestrować się w systemie parkrun.
Uzyskany kod uczestnika pozwala
na udział w dowolnej lokalizacji parkrun na świecie. Rezultaty zapisywane są w indywidualnych profilach
i przesyłane na adres e-mail.

„Lecimy w Pieniny!”, tak nazwany został wyjazd
rowerowy zorganizowany przez Rafała Maciaszka. Był to pierwszy z cyklu wyjazdów urozmaicających otwarte i bezpłatne treningi rowerowe, które
odbywają się w każdą niedzielę na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna. Nie była to jednak pierwsza
taka inicjatywa Rafała – pomysł na organizację wyjazdów wziął się z sukcesu jego letniej wyprawy nad
polskie morze i Mazury, kiedy to zdobył wszystkie
latarnie morskie polskiego wybrzeża.
Tym razem trasa, która biegła przez malownicze
Pieniny i Beskidy, rozpoczęła się i zakończyła w
Nowym Targu. Więcej na: www.facebook.com/
MaciachsSurvivalRace
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Koncert pasyjny
Wyjątkowym koncertem pasyjnym
uczcimy 10. rocznicę śmierci
św. Jana Pawła II. Na uroczystości
zapraszamy 29 marca.

Ś

w. Jan Paweł II jest Honorowym
Obywatelem naszego miasta. Tytuł przyznała mu 1999 roku Rada
Miejska Konstancina-Jeziorny. W
związku z przypadającą w tym roku
10. rocznicą śmierci papieża Polaka,
burmistrz gminy zaprasza 29 marca na wyjątkowy koncert pasyjny. O
godz. 18 w Konstancińskim Domu
Kultury (Hugonówka, ul. Mostowa

15) wystąpi Nina Nowak, solistka
Teatru Wielkiego i Filharmonii Narodowej w Warszawie. Uroczystości rocznicowe rozpocznie jednak
o godz. 16 msza św. w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny przy ul. Piłsudskiego 54. Później, ok. godz. 17.15, władze gminy,
zaproszeni goście i delegacje złożą
kwiaty oraz zapalą znicze przed pomnikiem św. Jana Pawła II w Parku
Zdrojowym. Wstęp na koncert jest
bezpłatny.
Termin: 29 marca, godz. 16.00.

Romanca w Hugonówce
Magdalena Walach,
Marcel Wiercichowski
i Paweł Okraska
7 marca wystąpią
w brawurowej komedii
pt. „Romanca”.
To ostatnie chwila , by
kupić wejściówki.

R

omanca to przewrotna, brawurowa komedia współczesna.
Napisana
niezwykle dowcipnie
przez Jacka Chmielnika. Spektakl, który konstancinianie zobaczą już 7
marca pełny jest niecodziennych
wyzwań, pikantnego humoru i namiętności, jednocześnie skłania do

głębszych
przemyśleń, a także
gorących dyskusji.
Gwiazdorska obsada z ognistym ruchem scenicznym
Jarosława Stańka,
a także dopełniająca całości, zmysłowa oprawa muzyczna sprawią, że
spektakl na długo
pozostanie w pamięci widzów. Zapraszamy o godz.
19 do Konstancińskiego Domu Kultury. Bilety w cenie 40 i 30 zł dostępne są w KDK
i na stronie: kupbilecik.pl.
Termin: 7 marca, godz. 19.00.

Dla Żołnierzy Wyklętych
Wystawa, koncert i projekcja filmu
– Konstancin-Jeziorna w hołdzie
Żołnierzom Wyklętym.

1

marca przypada Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
który jest obchodzony w całej Polsce.
Nie inaczej będzie w Konstancinie-Jeziornie. Tego dnia o godz. 17 w Konstancińskim Domu Kultury zostanie
otwarta wystawa „Zaplute karły
reakcji”, prezentująca polską konspirację niepodległościową w latach
1944-1956. Wystawa będzie czynna
do 13 kwietnia. O godz. 18 w sali widowiskowej Hugonówki rozpocznie

się koncert poetycko-muzyczny pt.
„Listy cz. 1”. W programie artystycznym przygotowanym przez grupę
„Pod Prąd” znajdą się m.in. pieśni
partyzanckie. Gościem specjalnym
koncertu będzie ppłk Józef Małek ps.
Tygrys. Ponadto 10 marca o godz. 19
zaplanowano pokaz filmu pt. „Panna
Lodzia” (sala widowiskowa Hugonówki) oraz 13 kwietnia o godz. 18
– spotkanie z ppłk Józefem Małkiem,
które poprowadzi Marcin Sołtysiak z Instytutu Pamięci Narodowej.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest
bezpłatny.
Termin: 1 marca, godz. 17.00.

BĘDZIE się działo

ul. Mostowa 15, Hugonówka
1 marca, godz. 16.00 – Bajkowa Niedziela w Gassach, Plastuś i jego pierwszy dzień w szkole,
OSP Gassy, wstęp wolny
1 marca, godz. 17.00 – Wystawa „Zaplute karły
reakcji” KDK, wstęp wolny
1 marca, godz. 18.00– Koncert Listy cz. I, KDK,
wstęp wolny
3 marca, godz. 19.00 – Konstanciński Klub Filmowy, KDK, wstęp wolny
7 marca, godz. 19.00 – Romanca, KDK. Bilety w
cenie 40 i 30 zł
8 marca, godz. 19.00 – DZIEŃ KOBIET. Konstanciński Dom Kultury i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają:
godz 10.00-12.00 - Aerobik dla pań, GOSiR,
wstęp wolny do sauny i siłowni
godz. 14.00-17.00 - Spotkanie z dietetykiem; Prelekcja pt. „Diety dla Kobiety, czyli
co jeść, by czuć się pięknie i zdrowo” - mgr
Ewelina Bancerz; Pokaz makijażu na dzień
i na wieczór oraz upiększający zabieg na
dłonie; Spotkanie pt. „Świeżość w twoim
domu na przedwiośniu” - Marta Olszewska i Iwona Szulczak-Peryt;
godz. 17.00 Muzyczne bukiety - koncert zespołu Old Stars, KDK, wstęp wolny.
10 marca, godz. 19.00 – Pokaz filmu „Panna Lodzia”, KDK, wstęp wolny
11 marca, godz. 18.00 Akademia Pozytywnego
Myślenia, KDK, 18 zł
13 marca, godz. 20.00 Wieczory filmowe, KDK,
wstęp wolny
14 marca, godz. 19.00 Raj Goodbye - boska komedia w jednym akcie, KDK, bilety 20 zł
15 marca, godz. 16.30 Wirtualne Muzeum Konstancina, Machlejdowie, KDK, wstęp wolny
19 marca, godz. 19.00 Sokrates Cafe, KDK,
wstęp wolny
21-22 marca XII Festiwal Małych Form Teatralnych, KDK, wstęp wolny
23 marca, godz. 18.00 Warsztaty artystyczne Decoupage 3D, KDK, 20 zł
24 marca, godz. 11.00-14.00 Uniwesytet Trzeciego Wieku,KDK, 5 zł
25 marca, godz. 18.00 Akademia Pozytywnego
Myślenia, KDK, 18 zł
26 marca, godz. 18.00 Dyskusyjny Klub Książki,
KDK, wstęp wolny
27 marca, godz. 20.00 Wieczory filmowe, KDK,
wstęp wolny
28 marca, godz. 15.00 Warsztaty świąteczne,
KDK, wstęp wolny
28 marca, godz. 17.00 Warsztaty tanga argentyńskiego, KDK, wstęp 20 zł/para
godz. 18.30 - milonga, KDK, wstęp wolny
29 marca, godz. 16.00 Bajkowa Niedziela, Wielkanocne pisanki, KDK, wstęp wolny
29 marca, godz. 18.00 Koncert Pasyjny, KDK,
wstęp wolny
29 marca, godz. 15.00 Bajkowa Niedziela w
Słomczynie - Królestwo wiosennego smoka Śpiocha, Dom Ludowy, wstęp wolny
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Konstancińska

Karta
Mieszkańca
Mieszkasz w gminie Konstancin-Jeziorna
i płacisz tu podatki?

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

10%

tańsze
okresowe bilety
na linie „L”

i NASZYCH PARTNERÓW

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”

nowaTAXI

ul. Fabryczna 14, 05-520 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

10%
ul. Jaworskiego 3,
Konstancin-Jeziorna

10%

zajęcia i imprezy
płatne

10%

zajęcia i imprezy
płatne

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

Pro-Fit

opłaty za

Gminny Żłobek

z wyłączeniem wyżywienia

tel. 888-799-997

ul. Pułaskiego 20 f,
Konstancin-Jeziorna

10%

ul. Piłsudskiego 26, Konstancin-Jeziorna

Napoje, posiłki, imprezy zorganizowane:
10% rabatu



rabatu na karnety:
4 wejścia/1msc  8 wejść/1 msc.  12 wejść/1 msc.

Ty też możesz zostć partnerem
Konstancińskiej Karty Mieszkańca

Dołącz do nas!
Szczegółowe informacje o KKM można znaleźć na www.konstancinjeziorna.pl

