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Sprawozdanie z V sesji Rady Miejskiej
Podczas V sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 lutego radni m.in.
wprowadzili zmiany w budżecie na 2015 rok i ustalili zasady odpłatności
za korzystanie z obiektów sportowych.

Zmienione zostały uchwały:
 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia przez gminę do realizacji przedsięwzięcia
pn. „Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej terenów
Skolimowa Zachodniego na obszarze aglomeracji Konstancin-Jeziorna”, ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka
wodno-ściekowa, w ramach konkursu nr: 15/POIiŚ/1.1/12/2014
(uchwała nr 27/VII/5/2015)
 w sprawie określenia warunków,
trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
(uchwała nr 30/VII/5/2015)

 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 37/VII/5/2015)
 w sprawie powołania radnych
do stałych komisji Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 38/VII/5/2015)
Wprowadzono zmian w budżecie na 2015 rok (uchwała nr 22/
VII/5/2015), a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 20152020, (uchwała nr 23/VII/5/2015)

Radni wyrazili zgodę na:

 sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wierzejewskiego 8, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 75
z obrębu 03-10
(uchwała nr 24/VII/5/2015)
 sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz udziału we własności budynku nieruWydawca:
Urząd Miasta i Gminy
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
tel. 22 756-48-10
www.konstancinjeziorna.pl

chomości położonej w Warszawie
przy ulicy Emilii Plater 15 (dz. ew.
8 z obr. 5-05-03)
(uchwała nr 25/VII/5/2015)

 zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z przeznaczeniem
na finansowanie deficytu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2015
(uchwała nr 26/VII/5/2015)
 zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna oraz
udzielenia dotacji celowej gminie
Piaseczno na jej funkcjonowanie
(uchwała nr 32/VII/5/2015)
 aktualizację obliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej,
stanowiącej prawo własności
gruntu oraz części budynku
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali usytuowanych w budynku
przy ul. Wilanowskiej 4A w Konstancinie-Jeziornie
(uchwała nr 33/VII/5/2015)

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

 aktualizację obliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej,
stanowiącej prawo własności
gruntu oraz części budynku
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali usytuowanych w budynku
przy ul. Mickiewicza 19 w Konstancinie-Jeziornie
(uchwała nr 34/VII/5/2015)
 aktualizację obliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej,
stanowiącej prawo własności
gruntu oraz części budynku
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali usytuowanych w budynku
przy ul. Wilanowskiej 18 w Konstancinie-Jeziornie
(uchwała nr 35/VII/5/2015)
 ustanowienie przez gminę
Konstancin-Jeziorna służebności
przesyłu na rzecz Polskiej Spółki
Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, na działkach
ewidencyjnych numer 108 i 124
w obrębie 0005 Czernidła, gmina
Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 36/VII/5/2015)

Ponadto radni przyjęli:

 Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 28/VII/5/2015)
 zasady sprzedaży komunalnych
lokali mieszkalnych w budynkach
wielomieszkaniowych
(uchwała nr 29/VII/5/2015)
 zasady odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych
administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie
(uchwała nr 31/VII/5/2015)
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
oraz pełne treści uchwał dostępne
są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl
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Lokatorzy mogą odpracować dług
Lokatorzy mieszkań komunalnych,
którzy zalegają z opłatami za czynsz
mogą odpracować swoje długi.
Pomocną dłoń wyciągnęli do nich
gmina Konstancin-Jeziorna i Zakład
Gospodarki Komunalnej.

K

onstancin-Jeziorna dołączył
do samorządów, które wprowadziły program umożliwiający lokatorom mieszkań komunalnych odpracowanie zaległości
czynszowych. Na początku marca
burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał zarządzenie w tej sprawie. – Jest
to pomoc dla osób, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej – wyjaśnia włodarz gminy. – Nie można jej
jednak traktować jako sposobu na
niepłacenie czynszu i nie zwalnia
dłużników z regulowania na bieżąco
swoich miesięcznych zobowiązań z
tytułu korzystania z zajmowanego
lokalu.

O pomoc może się ubiegać każdy, kto
mieszka w budynku komunalnym,
ma do 10 tys. zł zaległości czynszowych i z tego powodu została wypowiedziana mu umowa najmu. Zadłużony lokator, który chce skorzystać
z możliwości odpracowania długu,
powinien się zgłosić do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i podpisać
z jego dyrektorem stosowne porozumienie. – Będziemy zlecać prace
porządkowe, konserwacyjne i ad-

ministracyjne – wymienia Edward
Skarżyński, dyrektor ZGK. – Stawka
za godzinę ich wykonywania została ustalona na 10 zł i o taką kwotę
będzie każdorazowo pomniejszany
dług najemcy.
Zaległości czynszowe za mieszkania
komunalne to zmora każdego miasta. Obecnie zadłużenie lokatorów
sięga już ok. 4 mln zł. Rekordzista
winny jest gminie ponad 130 tys. zł.
Zainteresowanych spłatą zadłużenia w formie spełnienia
świadczenia rzeczowego prosimy o złożenie w sekretariacie
ZGK w Konstancinie-Jeziornie
wniosku (formularz dostępny
jest na stronach internetowych
ZGK i gminy oraz w siedzibie zakładu, przy ulicy Wareckiej 22).

Wybrano najciekawsze inicjatywy

Wybrano najciekawsze projekty
mieszkańców, które gmina Konstancin-Jeziorna wesprze finansowo w
ramach inicjatywy lokalnej. Samorząd na realizację dziesięciu zadań
przeznaczy łącznie 36 tys. zł.
o Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna wpłynęły 34 wnioski, z czego 24 nie
spełniały wymogów formalnych i
zostały odrzucone. Na liście zadań
wybranych do realizacji w ramach
inicjatywy lokalnej znalazło się dziesięć przedsięwzięć.
Gmina wesprze finansowo m.in.
organizację imprezy sportowo-edukacyjno-rekreacyjnej w Czernidłach,
zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Gassach i urządzenie boiska
do gry w siatkówkę plażową w Kępie
Okrzewskiej. Łączny koszt zaplanowanych zadań to 36 tys. zł.
Ale to nie koniec. Wciąż można
ubiegać się o wsparcie finansowe
na realizację zadań publicznych w
ramach inicjatywy lokalnej. Pozostało jeszcze 14 tys. zł. Wnioski można
składać na bieżąco, jednak nie później niż do 31 sierpnia.

D

Lp.

Grupa inicjatywna reprezentowana przez osobę/
osoby/podmiot

Nazwa zadania publicznego

Udział
finansowy
gminy (w zł)

1

Ryszard Sypiański, Dorota
Namyślak-Chmielewska

Urzecze – Nasza Mała Ojczyzna

1 600

3

Mieczysław Banach, Irena
Cejba

Impreza sportowo-edukacyjno- 6 000
-rekreacyjna Czernidła 2015

Kinga Sliwka, Joanna Kocoń

Poprawa estetyki oraz zagospo- 3 500
darowania placu rekreacyjnego
w Gassach przy OSP

2

4
5
6
7
8
9

10

Renata Dąbrowska, Jolanta Przystosowanie placu sportowe- 5 900
Grudzień
go do gry w piłkę siatkową plażową w Kępie Okrzewskiej
Waldon Krzysztof, Karol
Ługowski

Wiewióra Stefan, Edyta Gącikowska, Celina Łuszczyńska, Marek Stępnicki

Wędkarze Dzieciom

2 700

Upiększenie placu sportowo- 5 000
-rekreacyjnego przy OSP w Czernidłach.

Robert Bryzek, Piotr Ku- Wspieranie i upowszechnianie 6 000
charski
kultury fizycznej i sportu
Krzysztof Bajkowski
Rafał Maciaszek

Grażyna Leśniak, Andrzej
Stański, Dorota Osęka

Organizacja dwóch akcji wspól- 1 500
nego oczyszczania rzeki Jeziorki
ze śmieci. Akcje w formie tzw.
ekospływów kajakowych
Wspieranie i upowszechnianie 800
kultury fizycznej i turystyki

Zielone Świątki na Urzeczu – Or- 3000
szak Rzeczny
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Ogłoszono konkurs

na realizację zadań publicznych
Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu
m.in. kultury fizycznej, turystyki,
kultury, ratownictwa i integracji
społecznej. Termin składania ofert
mija 9 kwietnia.

O

rganizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie mogą otrzymać pomoc finansową na przygotowanie i przeprowadzenie m.in. turniejów, gier i zabaw
sportowych dla dzieci i młodzieży,

przedsięwzięć promujących turystykę i krajoznawstwo, a także realizację projektów aktywizujących
osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. Gmina przeznaczy na
ten cel 230 tys. zł.
Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna przy ul.
Warszawskiej 32 (pok. nr 4)
w nieprzekraczalnym terminie
do 9 kwietnia, do godz. 15.00.
Szczegóły na stronie
www.konstancinjeziorna.pl

Bieżące naprawy dróg
Za bieżącą naprawę dróg
asfaltowych i betonowych
w tym roku odpowiedzialna będzie
firma South Stream Sp. z o.o.
Firma z Kotorydza w postępowaniach przetargowych złożyła
najkorzystniejsze oferty.

W

najbliższym czasie burmistrz
gminy zawrze umowy z wykonawcą na kwoty około 221 tys.
zł (naprawa dróg o nawierzchniach
asfaltowych) i 468 tys. zł (naprawa
dróg z elementów betonowych, m.in.
z kostki).
Dzięki systematycznej przebudowie oraz remontom dróg (kilka, a nawet kilkanaście kilometrów w ciągu
roku) możliwe jest zmniejszenie na-

Zmiany w komisji
uzdrowiskowej RM

Radny Cezary Żegliński, w związku
ze zwiększeniem obowiązków zawodowych, zrezygnował z funkcji
przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej. Nie będzie też członkiem tej
komisji. Rajca nadal zasiada w komisjach Bezpieczeństwa, Oświaty Kultury i Sportu oraz Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych.

Nowi pracownicy

9 marca Sylewster Ropielewski,
mieszkaniec naszego miasta, objął
stanowisko zastępcy komendanta
Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Dzień później szeregi
strażników zasilił też Sławomir Kida
z Piaseczna. 9 marca zatrudniony został także Mateusz Niemczuk
z Międzyrzecza Podlaskiego. Będzie
on pracował w Wydziale Dróg Gminnych na stanowisku podinspektora.

Ogłoszenie

kładów na bieżące naprawy. Obecnie
największe wydatki ponoszone są
na utrzymanie w dostatecznym stanie technicznym ulicy Działkowej w
Kieszku, z której korzystają głównie
mieszkańcy miejscowości gminy Piaseczno.

Gmina Konstancin-Jeziorna użyczy nieodpłatnie gabinet stomatologiczny
wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół
nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 w Konstancinie-Jeziornie, w zamian za świadczenie
usług na rzecz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
gminę. Dopuszcza się możliwość prowadzenia praktyki prywatnej. Gabinet
można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z
jej dyrektorem – Lidią Piotrowską (tel.
22-756-42-82).

Prom wraca na wiosnę
Kursujący po Wiśle prom z Gassów do Karczewa rozpocznie nowy sezon prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia.

Uruchomiona w ubiegłym roku przeprawa promowa w Gassach okazała się
strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy gmin po obu stronach Wisły z niecierpliwością czekają na nowy sezon, tym bardziej, że zamknięcie mostu Łazienkowskiego w Warszawie daje się kierowcom mocno we znaki. Prom w Gassach może stać się doskonałą alternatywą dla tych, którzy muszą przeprawić
się na drugą stronę Wisły. Rozpoczęcie nowego sezonu armator planuje w
drugiej połowie kwietnia. Obecnie prom stacjonuje w porcie w Puławach.
– Przeprowadzamy jeszcze drobne zmiany techniczne, tak żeby – korzystając z
ubiegłorocznych doświadczeń – jak najlepiej udoskonalić prom – mówi właściciel
Jacek Jopowicz, który zapowiada, że ceny przeprawy będą takie jak w ubiegłym
roku.
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Odnowią
oznakowanie
Burmistrz Konstancina-Jeziorny
zawarł umowę na konserwację
i dobudowę oznakowania
drogowego z firmą WIMET
z Józefowa. Wartość podpisanej
umowy wynosi około 68 tys. zł.

U

mowa umożliwi odnowienie
oznakowania poziomego (m.in.
pasów na przejściach dla pieszych)
i pionowego przy drogach gminnych oraz naprawy i uzupełnienie
oznakowania miejskiego sytemu
informacji (w tym tabliczek z nazwami ulic) przy wszystkich drogach. Proste naprawy oznakowania będzie prowadził, tak jak do tej
pory konstanciński Zakład Gospodarki Komunalnej.

Będą równać i profilować
Gmina Konstancin-Jeziorna wybrała
firmę, która zajmie się w tym roku
równaniem i profilowaniem dróg
gruntowych. Przetarg nieograniczony wygrała spółka „South Stream”
z Tarczyna.

W

przetargu nieograniczonym
wystartowało pięć firm. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła
spółka z Tarczyna - „South Stream”.
To właśnie z nią Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna podpisał 9 marca umowę. Firma
odpowiedzialna będzie za równanie

i profilowanie dróg o nawierzchni
gruntowej na terenie naszej gminy.
Umowa opiewa na kwotę ponad 508
tys. zł.

Remonty nawierzchni

Wraz z wiosną ruszają remonty
gminnych dróg.

G

mina planuje w tym roku odnowić trzy drogi w Ciszycy oraz
ulice: Letnią, Wiśniową, Klonową
i Leszczynową w Konstancinie-Jeziornie. Roboty remontowe na tych
ulicach będą zakończone położeniem tzw. nakładki z asfaltu.
Ponadto przygotowywane są
dokumentacje, które pozwolą na
przeprowadzenie remontu istnieją-

cych nawierzchni asfaltowych ulic
Wiślanej, Jabłoniowej i Łyczyńskiej
w Słomczynie (w miejscach, w których obecnie wykonywane są sieci
kanalizacji sanitarnej), ulicy Makowej w Bielawie (wzdłuż wykonanego niedawno chodnika) oraz ulicy
Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie (pomiędzy ul. Rynkową i Mirkowską). Remont nawierzchni ulicy
Wiślanej w Słomczynie będzie przeprowadzony równolegle z dobudową
chodnika.

Budżet obywatelski 2016
Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny
ponownie zadecydują,
na co przeznaczyć część pieniędzy
z gminnej kasy. Do podziału
w ramach przyszłorocznego
budżetu obywatelskiego jest
milion złotych.

N

owe drogi i chodniki, a
może plac zabaw lub boisko
czy siłownia pod chmurką?
Konstancinianie kolejny raz zadecydują, na co wydać gminne pieniądze. Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego. W przyszłym
roku na inicjatywy mieszkańców
samorząd zamierza przeznaczyć
milion złotych, w tym: 800 tys.
zł na zadania inwestycyjno-remontowe i 200 tys. zł na zadania z
zakresu: turystyki, sportu, rekreacji i kultury. Uwaga! W ostatnim

przypadku wartość zgłaszanego
przedsięwzięcia nie może przekroczyć 50 tys. zł.
Nabór projektów do budżetu
obywatelskiego 2016 r. rozpocznie
się 1 kwietnia. Mieszkańcy na zgłaszanie swoich propozycji będą mieli miesiąc (do 30 kwietnia). Formularz zgłoszeniowy oprócz strony
internetowej gminy, dostępny będzie również w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32.
Po weryfikacji zgłoszeń powstanie lista zadań. O tym, które będą
realizowane w przyszłym roku zadecydujemy w głosowaniu. Zwycięskie projekty poznamy do 31 lipca.
Szczegóły w Regulaminie Budżetu
Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna na stronie www.konstancinjeziorna.pl.

Harmonogram
budżetu obywatelskiego:

od 1 do 30 kwietnia
zgłaszanie projektów

od 1 do 20 maja

weryfikacja projektów
przez komisję

do 30 maja

publikacja listy projektów
zakwalifikowanych
do głosowania

od 16 do 30 czerwca
głosowanie

do 31 lipca

publikacja
wyników głosowania
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Nowa kadencja sołtysów
Sołtysi gminy Konstancin-Jeziorna
i przewodniczący rad osiedli rozpoczęli nową, czteroletnią kadencję.
18 marca po raz pierwszy spotkali
się z burmistrzem Kazimierzem
Jańczukiem.

S

potkania w sołectwach oraz na
osiedlach w Konstancinie-Jeziornie i Oborach trwały przez
cały luty. Nowe władze wybrano jedynie w Cieciszewie, Kępie Oborskiej
i Obórkach. W pozostałych miejscowościach zostało po staremu.
18 marca sołtysi i przewodniczący
rad zainaugurowali nową, czteroletnią kadencję. Nie zabrakło gratulacji,
życzeń i drobnych upominków, które
wręczyli Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna i
Andrzej Cieślawski, przewodniczący
rady miejskiej. Na spotkaniu omówiono również realizację tegorocz-

nego budżetu i funduszu sołeckiego.
Poruszono m.in. sprawy komunikacji na terenie gminy oraz ustalono
harmonogram kolejnych spotkań

burmistrza z sołtysami i przewodniczącymi rad.

Habdzin Sołtys: Agata Wilczek

Parcela Sołtys: Robert Bryzek

Kawęczyn Sołtys: Mirosław Borowski

Piaski Sołtys: Jacek Kulczyk

Wyniki wyborów sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli

Sołectwa:
Bielawa Sołtys: Iwona Siudzińska

Rada Sołecka: Bogusław Łopaciński (przewodniczący), Mirosława Szlapańska, Krzysztof Siudziński, Wojciech Wilczek, Mariusz Lepianka

Borowina Sołtys: Magdalena Wierzchucka

Rada Sołecka: Kamil Nowicki (przewodniczący), Łukasz Buzak, Robert Rutowicz

Cieciszew Sołtys: Wojciech Kowalczyk

Rada Sołecka: Małgorzata Biernacka (przewodnicząca), Andrzej Świderski, Ireneusz Staśko, Hanna Szulc, Wojciech Latoszek

Ciszyca Sołtys: Iwona Odolińska

Rada sołecka: Jacek Rawski (przewodniczący),
Piotr Kwiatkowski, Radosław Ośka, Zbigniew
Morawiński, Tadeusz Pindelski

Czarnów

Sołtys: Małgorzata Wojakowska-

-Żeglińska
Rada sołecka: Andrzej Kreczmański (przewodniczący), Dariusz Utrata, Mirosław Szymański,
Paweł Gładecki, Paweł Gałka, Krzysztof Książek, Grzegorz Borkowski, Ryszard Charabin,
Leszek Klonowski

Czernidła Sołtys: Stefan Wiewióra

Rada sołecka: Celina Łuszczyńska (przewodnicząca), Marek Makulski, Renata Stępnicka,
Antoni Semeniuk, Małgorzata Baran

Dębówka Sołtys: Grzegorz Rytka

Rada Sołecka: Małgorzata Gozdołek (przewodnicząca), Mieczyław Pindelski, Agnieszka Skowron-Rodriguez, Dorota Ziemska, Ewa
Turczyńska-Rytka

Gassy Sołtys: Kinga Śliwka

Rada Sołecka: Joanna Kocon (przewodnicząca), Katarzyna Kanabus, Elżbieta Olesińska,
Dorota Kurkowska, Roman Śliwka

Rada Sołecka: Artur Bartoszewski (przewodniczący), Sławomir Kopyt, Robert Iwanicki, Maria Utrata, Tadeusz Węcławiak
Rada Sołecka: Mirosław Woźniak (przewodniczący), Marek Obarzanek, Bogusław Śliwka

Kawęczynek Sołtys: Zofia Organiściak

Rada Sołecka: Ewa Zawilińska (przewodnicząca), Leokadia Buraczyńska, Beata Kurzawa,
Marcin Biernacki, Renata Oklej- Kiełczykowska

Kępa Oborska Sołtys: Anna Nowotnik

Rada Sołecka: Andrzej Nowotnik (przewodniczący), Monika Młynarczyk, Grażyna Rylska,
Henryk Młynarczyk, Piotr Rylski

Kępa Okrzewska Sołtys: Renata Dąbrowska

Rada Sołecka: Jolanta Grudzień (przewodnicząca), Grażyna Piwowar, Mariusz Piłat,
Edward Matyjasiak, Barbara Lepianka

Kierszek Sołtys: Jacek Sokołowski

Rada Sołecka: Wiesław Sokołowski, (przewodniczący), Witold Laskowski, Magdalena Motyka

Łęg Sołtys: Jan Stankiewicz

Rada Sołecka: Piotr Stankiewicz (przewodnicząca), Anna Domżałowska, Agnieszka Cendrowska, Andrzej Bukat, Paweł Węcławiak

Obórki Sołtys: Dariusz Malarski

Rada Sołecka wsi: Danuta Białowąs (przewodnicząca), Łukasz Wilczak, Rafał Rybacki, Marcin
Doliński, Patryk Młotek, Łukasz Lichocki

Okrzeszyn Sołtys: Katarzyna Wójcik

Rada Sołecka: Andrzej Siudziński (przewodniczący), Leokadia Lenart, Teresa Bielecka

Opacz Sołtys: Małgorzata Osuch

Rada Sołecka: Arkadiusz Utrata (przewodniczący), Janusz Odoliński, Grażyna Trzewik, Janina Czubek, Agnieszka Kulczyk

Katarzyna Jacyna (przewodnicząca), Dorota
Machnowska, Piotr Kucharski, Jolanta Durawa,
Jacek Nosal
Rada Sołecka: Lucyna Kowalik (przewodnicząca), Krzysztof Mirkowski, Edward Kowalski

Słomczyn Sołtys: Ksawery Gut

Rada sołecka: Grzegorz Kowalczyk (przewodniczący), Jacek Gosławski, Ewa Pęczek, Dariusz
Pindelski, Tomasz Trakul

Turowice Sołtys: Krystyna Wyszogrodzka

Rada Sołecka: Maria Moskalewicz (przewodnicząca), Katarzyna Gwizdoń, Andrzej Milewski

W sołectwach nie wybrano komisji rewizyjnych,
taka była decyzja zebrań wiejskich podjęta w
drodze głosowania jawnego, zgodnie ze statutami sołectw.

Zarządy Rad Osiedli:
Osiedle Grapa

Przewodnicząca: Anna Borowska
Członkowie Zarządu Osiedla: Maciej Łaba,
Grzegorz Jaworski, Marta Kruk, Elżbieta Dąbrowska, Jadwiga Sowińska, Rafał Lejzak

Osiedle Mirków

Przewodniczący: Jerzy Krzysztof Klucz
Członkowie Zarządu Osiedla: Lilianna Karpińska, Zbigniew Ciećwierz, Filip Rawski, Tomasz
Młyńczak

Osiedle Obory

Przewodnicząca: Alicja Welenc
Członkowie Zarządu Osiedla: Anna Majewska,
Marek Peterek, Barbara Pasamonik, Paweł Kopiec
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gmina Konstancin-Jeziorna przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań
zmierzających do m.in. redukcji
emisji zanieczyszczeń powietrza
i zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

N

a jego opracowanie gmina
otrzymała dofinansowanie
z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 20072013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu
pn.: „Opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna”.
Posiadanie PGN będzie konieczne do ubiegania się o środki unijne
w mowej perspektywie finansowej
do 2020 roku. Dobrze opracowany
dokument pozwoli podnieść szanse
gminy i innych podmiotów, działających na jej terenie, w tym przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych na skorzystanie

z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Na działania opisane w osi priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna przewidziane jest 324,4
mln euro. Działania te ukierunkowane są na zwiększenie poziomu
produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie mazowieckim, zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym
i mieszkalnictwie, a także zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach.
Natomiast na działania opisane w
osi priorytetowej VII – Rozwój Regionalnego Systemu Transportowego przewidziane jest 367,3 mln euro.
Działania te z kolei ukierunkowane
są na lepszą dostępność transportową regionu, poprawę funkcjonalności linii kolejowych.
PGN pozwala na zebranie w jednym dokumencie możliwych do realizacji pod względem ekonomicznym
oraz społecznym, wymienionych
wyżej, przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska i energetyki.

Bardzo ważnym elementem
w przygotowaniu planu jest określenie stanu istniejącego, związanego z rozpoznaniem wielkości
zużycia nośników energii (paliwa
stałe, ciekłe i gazowe, energia elektryczna, ciepło sieciowe) przez różnych jej użytkowników na terenie
gminy. W związku z tym zapraszamy wszystkich, a w szczególnosci
przedsiębiorców do współpracy
- wypełnienia ankiety i zgłaszania
propozycji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej.
Ankiety adresowane do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, właścicieli i zarządców
budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przedsiębiorców, instytucji publicznych zostały przesłane
drogą pocztową.
Szersze informacje o planie oraz
ankiety w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej
projektu: e-pgn.pl w dziale „Konstancin-Jeziorna”.
Zapraszamy do współpracy i wypełniania ankiet wszystkich mieszkańców.

się w tym samym budynku. W ramach dobrej współpracy i umowy
z gminą odnowili też pozostałe pomieszczenia. W sumie odmalowali:
dwie sale, dwa hole i dwie szatnie.
Wykonali też pawlacz na podręczny sprzęt, przywrócili dawny blask

żyrandolom i powycinali gałęzie,
które zagrażały rynnom.
– Zrobiliśmy to wszystko jak u
siebie w domu – mówi pan Zygmunt
z Koła Seniora. Gmina z kolei doposażyła świetlicę w stoły i krzesła.

Remont w czynie społecznym
16 marca uroczyście otwarto
nowe pomieszczenie dla konstancińskiego koła Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych.

D

o tej pory kombatanci spotykali się w maleńkim pokoiku
przy ulicy Jaworskiego 24.
– Czasem, kiedy przyszło więcej osób, musieliśmy siedzieć w
korytarzu, bo się nie mieściliśmy
– mówią.
Teraz przeprowadzili się do odremontowanego, ale też i większego pokoju, znajdującego się w tym
samym budynku. Pomieszczenie
zostało wyposażone w nowe stoły i
krzesła oraz dwie gabloty. Na głównej ścianie wyeksponowany został
sztandar związku.
Pokój dla kombatantów wyremontowali seniorzy z Koła Seniora
nr 21, którzy również spotykają
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Meldunki i dowody – zmiany po 1 marca
1 marca urzędy stanu cywilnego przeszły małą rewolucję.
Dowody osobiste bez adresu zamieszkania, ślub w plenerze – to tylko niektóre z nowości. O zmianach mówi Bożena
Pindelska, kierownik konstancińskiego USC.

Gdzie powinniśmy złożyć wniosek
o wydanie dowodu osobistego –
w miejscu zameldowania czy zamieszkania?
Od 1 marca nowością i znacznym
ułatwieniem jest możliwość wyrobienia dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy w kraju, niezależnie od miejsca zameldowania.
Jest to możliwe dzięki utworzeniu
elektronicznego rejestru dowodów
osobistych, do którego dostęp mają
wszystkie urzędy gmin.
Wniosek o wydanie dowodu możemy także przesłać elektroniczne
na zasadach określonych w ustawie,
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Mimo braku wskazania miejsca
zameldowania w nowych dokumentach, w dalszym ciągu istnieje obowiązek meldunkowy.
Czy można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w jednym urzędzie, a dowód odebrać w
innym?
Nie. Dowód osobisty odbierzemy
wyłącznie w siedzibie urzędu gminy,
w którym został złożony wniosek.

Czy mając stary dowód możemy
wyrobić nowy?
Jeśli mamy ważny dowód osobisty i nie zaszły żadne okoliczności
dotyczące zmiany danych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany
nazwy organu wydającego, zmiany
wizerunku twarzy, uszkodzenia dowodu, upływu terminu ważności
dowodu, nie wymienia się dowodu
osobistego.
Czy osoba przebywająca na stałe
za granicą musi wymienić dowód

np. z powodu upływu terminu
ważności?
Obywatele polscy przebywający
na stałe za granicą mają prawo, a nie
obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego. Osoby te mają natomiast obowiązek posiadania ważnego paszportu. Obywatele, którzy
przebywają poza granicami Polski,
mogą dokonać wymiany dowodów
osobistych po przyjeździe do kraju.
10 maja są wybory prezydenckie.
Czy nie będzie problemów podczas głosowania związanych z brakiem adresu w nowych dowodach?
Brak informacji o adresie zameldowania nie będzie miał wpływu
na kwestię ustalania tożsamości
wyborcy. W nowym dowodzie osobistym nadal jest numer ewidencyjny PESEL. Obwodowa komisja wyborcza będzie mogła porównać go z
tym, który znajduje się w spisie wyborców, co pozwoli uniknąć ewentualnych pomyłek.

W jaki sposób instytucje np. banki, notariusz czy policja będą weryfikować miejsce zameldowania?
Według informacji Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych „notariusz
podczas spisywania aktu notarialnego musi potwierdzić naszą tożsamość, a nie adres zameldowania.
Przepisy przewidują, że w akcie notarialnym zamieszcza się oświadczenia, a nie zaświadczenia stron”.
Z informacji MSW wynika także,
że sprawy zmian w dowodach były
skonsultowane ze Związkiem Banków Polskich. Banki nie będą wymagały od swoich klientów dodatkowych zaświadczeń o zameldowaniu.
Informację o adresie pozyskają z
pisemnych oświadczeń, w których
klient potwierdzi prawdziwość danych własnoręcznym podpisem.
Jak naprawdę będzie to wyglądało
w praktyce, tego nie wiemy. Czy zastosują się do tego wszystkie banki
– czas pokaże. Zawsze możemy, na
pisemny wniosek strony, wydać zaświadczenie o zameldowaniu – koszt

17 zł (pierwsze zaświadczenie o zameldowaniu jest bezpłatne).
Jeśli chodzi o policję – nie ma żadnego problemu z dostępem do informacji adresowej. Policja od dawna
ma zapewniony dostęp do bazy PESEL, w której gromadzone są dane
osób z całej Polski.

A co z rejestracją urodzeń, zgonu?
Rejestracji urodzenia i zgonu – tak
jak dotychczas dokonuje się w USC
właściwym ze względu na miejsce
zdarzenia.
Po odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu będzie można zgłosić się
do dowolnego urzędu stanu cywilnego, ale uzyskanie jego może trwać
do 10 dni. Zmienia się ilość wydawanych odpisów bezpośrednio po
sporządzeniu aktu stanu cywilnego.
Do tej pory „z urzędu” wydawane
były 3 egzemplarze . Teraz będzie
wydawany tylko jeden. Będzie można wystąpić odrębnym wnioskiem o
wydanie kolejnych egzemplarzy, ale
już płatnych.

Czy ślub w plenerze może odbyć
się w każdym wybranym miejscu?
Jaki jest jego koszt?
Miejsce musi zapewniać zachowanie uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwo osób
obecnych na uroczystości.
W sytuacji, kiedy termin zawarcia małżeństwa nie jest możliwy
do realizacji przez kierownika USC
lub miejsce nie spełnia wymagań,
odmowa następuje w formie pisemnej. Ponieważ nie jest to decyzja administracyjna, nie przysługuje od
niej żaden środek odwoławczy. W
terminie 14 dni od daty doręczenia
odmowy można wystąpić do sądu o
rozstrzygnięcie. Postanowienie sądu
jest wiążące dla kierownika USC.
Do tej pory w konstancińskim USC
przyjęte zostały dokumenty od 6
par, które chciałby zawrzeć związek
małżeński w wybranym przez siebie
miejscu. Są to przede wszystkim śluby w pałacach, dworach czy hotelach.
Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktokolwiek poprosił o ślub w nietypowym
miejscu, w plenerze np. nad Wisłą.
Koszt zawarcia małżeństwa
poza lokalem USC wynosi 1.000
zł plus 84 zł za sporządzenie aktu
małżeństwa.
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Nowe perspektywy dla szkoły
Zespół Szkół im. Władysława
Stanisława Reymonta otwiera nowy
rozdział w swojej historii. Placówka zamierza przyciągnąć uczniów
nowymi kierunkami kształcenia.
Powstaną klasy o profilu m.in.:
rehabilitacja, logistyka i spedycja.

N

iedawna decyzja władz
powiatu
piaseczyńskiego
o utrzymaniu Zespołu Szkół
przy ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie otworzyła nowe
możliwości dla absolwentów gimnazjów. Już niedługo, 11 maja 2015 r.
rozpocznie się nabór do pierwszych
klas kształcących w nowoczesnych
i poszukiwanych na rynku pracy
kierunkach.
W Liceum Ogólnokształcącym
chętni rozpoczną edukację w klasach: kreacja wizerunku, rehabilitacja i sportowej. Wszystkie
kierunki prowadzone będą z rozszerzonym językiem angielskim
i biologią.
Dlaczego rehabilitacja? – Konstancin to miasto uzdrowiskowe.
– Chcielibyśmy zainteresować zawodem, który uczniowie będą mogli zdobyć kontynuując studia czy
naukę w szkole policealnej – mówi
Anna Dulnik, dyrektor ZS. – Młodzież pozna ten zawód od podszewki biorąc udział w licznych warsztatach w placówkach medycznych
współpracujących ze szkołą.
W klasie kreacja wizerunku szkoła będzie uczyć sztuki wystąpień

publicznych i prezentacji, wprowadzi w świat wizażu i stylizacji.
– W klasie o profilu sportowym
postawiliśmy na siatkówkę i piłkę
nożną – dodaje dyrektorka szkoły.
W reaktywowanym Technikum, już od września 2015 roku
młodzież zdobędzie wykształcenie i umiejętności zawodowe jako
technik logistyk, spedytor i handlowiec. Wszystkie kierunki techniczne będą prowadzone z rozszerzonym programem języka angielskiego i geografii.
Takie kierunki zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosnące
potrzeby przyszłych pracodawców.
Najnowsze dane wskazują, że właśnie pracownicy o takich kwalifikacjach będą najbardziej poszukiwani
na współczesnym rynku pracy. Spedytor zajmuje się organizowaniem
przewozu ładunków na potrzeby
własne lub w ramach świadczo-

nej usługi. Musi znać odpowiednie
przepisy krajowe oraz międzynarodowe, a także języki obce. Z kolei logistyk zarządza procesem przepływu surowców do przedsiębiorstwa,
a następnie gotowych produktów
do odbiorców. Do jego zadań należy też odpowiednie zaplanowanie spraw związanych z zaopatrzeniem, produkcją, transportem oraz
komunikacją w przedsiębiorstwie.
Gwarancją wysokiego poziomu
nauczania jest nie tylko dotychczasowa tradycja szkoły, ale również
determinacja władz powiatu piaseczyńskiego.
Szczegółowe informacje o nowych
kierunkach i naborze można uzyskać
w sekretariacie szkoły (tel. 22-75642-81). Zespół Szkół zaprasza także
na dzień otwarty 10 kwietnia 2015
r. w godzinach 17.00-18.30 oraz do
odwiedzenia strony internetowej
www.zskj.pl

Pani Kazimiera świętowała 100 lat
Uzdrowiskowy klimat Konstancina-Jeziorny sprzyja długowieczności.
Kolejna mieszkanka naszego miasta obchodziła swoje setne urodziny. Wyjątkowy jubileusz świętowała tym razem Kazimiera
Pijanowska, mieszkanka os. Grapa. 2 marca pogody ducha
i kolejnych lat życia w zdrowiu życzyli jubilatce burmistrz Kazimierz Jańczuk, Irena Krasnopolska - sekretarz gminy i ks. Jan Tondera, proboszcz parafii
Wniebowzięcia NMP. Goście nie zapomnieli też o
kwiatach i prezentach. Pani Kazimiera nie kryła
wzruszenia. Jaką ma receptę na długowieczność? – Pogoda ducha, zdrowy styl życia, aktywność fizyczna i praca, która dawała babci
ogromną satysfakcję – wymienia Agnieszka
Walaszczyk, wnuczka sędziwej jubilatki. – Nie
można zapomnieć też o genach.

/ 11 /

Żeromski TV w Zespole Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie kształci przyszłych dziennikarzy. W placówce od lat funkcjonuje Szkolna Agencja Informacyjna,
uczniowie biorą udział w licznych
zajęciach z edukacji medialnej, a od
niedawna działa też telewizja internetowa - Żeromski TV.

Z

espół Szkół nr 2 im. Stefana
Żeromskiego chętnie korzysta z nowoczesnych technologii. O medialny wizerunek placówki od wielu lat dba Szkolna Agencja
Informacyjna. Profesjonalnie prowadzona strona internetowa oraz
fanpage na Facebooku, realizacja
przeróżnych projektów, sekcje fotograficzne i filmowe sprawiają, że
młodzież coraz lepiej odnajduje się
w świecie dzisiejszych mediów.
W roku szkolnym 2013/2014
„dwójka” znalazła się w gronie pięciu gimnazjów wybranych z całej
Polski i wzięła udział w pilotażu
edukacji medialnej organizowa-

nym przez Fundację Nowoczesna
Polska. Z kolei w „podstawówce”
zainicjowano autorskie zajęcia z
zakresu edukacji medialnej i nowych technologii pt. “Start z TIK”.
Były one skierowane do uczniów
klas piątych. Działania te zostały
zauważone i opisane przez redakcję „Głosu nauczycielskiego”.
Od września 2014 r. zajęcia
edukacji medialnej “Start z TIK”,
w ramach innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz
burmistrza gminy Konstancina-Jeziorna, prowadzone są też w
pierwszych klasach gimnazjum.
Uczniowie zdobywają wiedzę na
temat mediów, pracując na internetowej platformie edukacyjnej i

korzystając z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej,
m.in. blogów.
Podobne lekcje, ale w formie autorskiej odbywają się w szóstych
klasach szkoły podstawowej. Uczniowie realizują program Centrum
Edukacji Obywatelskiej “Włącz
się. Młodzi i media”, w
ramach którego realizują tematy z zakresu edukacji medialnej,
prowadzą blogi. Dzięki
programowi wybrane
uczennice
ukończyły
trzymiesięczny
kurs
internetowy edukacji
medialnej oraz wzięły
udział w dwudniowym
ogólnopolskim Festiwalu “Młodzi i media” w
Warszawie. Teraz młodzież przygotowuje się do przeprowadzenia
dwóch kampanii społecznych przeciw uzależnieniom od Internetu oraz propagującej jedzenie
śniadań.
Bardzo ważnym wydarzeniem,
które miało miejsce tuż przed
świętami bożonarodzeniowymi,
było uruchomienie szkolnej telewizji. Start „Żeromski TV” poprzedziło spotkanie z Adamem Federem, reporterem
“ Wiadomości”
TVP1. Dziennikarz poprowadził warsztaty
na temat występowania przed
kamerą i przygo-

towywania materiałów informacyjnych na różne tematy.
W tworzenie szkolnej telewizji
zaangażowali się początkujący kamerzyści, prezenterzy i montażyści
ze szkoły podstawowej i z gimnazjum. Efekty ich pracy można już
oglądać na YouTube. Opiekunowie
Szkolnej Agencji Informacyjnej planują kolejne spotkania z ludźmi mediów oraz wycieczkę do telewizji.
Bardzo interesującym działaniem
szkoły w zakresie edukacji filmowej
jest Dyskusyjny Klub Książki, gdzie
gimnazjaliści oglądają filmy i biorą
udział w dyskusjach na ich temat. Od
ponad dwóch miesięcy Zespół Szkół
nr 2 należy też do lokalnej sieci edukacji filmowej, założonej przez liderkę Justynę Całczyńską, nauczycielkę
Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie. Już w marcu „dwójka” weźmie udział w pierwszym wspólnym
maratonie filmowym.
Opiekunami Szkolnej Agencji
Informacyjnej oraz Żeromski TV
są nauczyciele: Agnieszka Halicka, Katarzyna Marcińczyk oraz
Wojciech Guszkowski. Dodatkowo
Agnieszka Halicka zainicjowała
i prowadzi zajęcia innowacyjne
z edukacji medialnej, DKK oraz
„Start z TIK”.
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Zajrzeliśmy
na budowę
ratusza

Trwa budowa nowego ratusza
w Konstancinie-Jeziornie. Wykonano już m.in. podbudowę pod fundamenty budynku. Inwestycja realizowana przy ul. Nowopiaseczyńskiej
ma być gotowa do listopada 2016 r.

Ł

agodna zima sprzyjała realizacji
inwestycji. Na budowie nowego
ratusza trwają intensywne prace.
Wykonano już płytę denną zbiornika wód opadowych oraz w ok. 70
proc. podbudowę pod fundamenty
budynku. – Obecnie trwają przy-

gotowania do wykonania zbrojenia
i betonowania ław fundamentowych
– mówi Janusz Kołodziejczak, zastępca kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów konstancińskiego
magistratu.
Zgodnie z planem nowy ratusz ma być gotowy do listopada
2016 r. W kompleksie swoje sie-

dziby znajdą wszystkie wydziały
urzędu, które teraz rozrzucone
są w kilku lokalizacjach miasta. Prócz części dla urzędników
w budynku powstanie też przestronny punkt obsługi mieszkańców i sala konferencyjna.
Więcej zdjęć na www.konstancinjeziorna.pl

Działając na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r,. Nr 102,
poz, 651 z późn. zm.), rozdziałów 3 i 4 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały nr 351/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 7 marca 2013 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza
Trzeci Przetarg Ustny Nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość
gruntowa, położona w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Pułaskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 119/8
w obrębie 01-26 o powierzchni 1510 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WA5M/00252797/6, stanowiąca własność
Gminy Konstancin-Jeziorna.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 1.000,00
zł+23%VAT miesięcznie
Wadium - 200 zł Minimalne Postąpienie – 10 zł
Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ul.
Pułaskiego, tuż przy zachodniej granicy miasta, wzdłuż której
przepływa rzeka Jeziorka.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
wg 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 16
MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Szczegółowe informacje na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się na stronie internetowej
organizatora przetargu bip.konstancinjeziorna.pl.
Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV
ksiąg wieczystych oraz nie toczy się w stosunku do niej postępowanie administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawe i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

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 prawej lub jednostki organizacyjnej
nie posiadające osobowości prawnej – dokument tożsamości
oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem:
umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego
organu zezwalającą na dzierżawę 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.
Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w
sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej dzierżawionej nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015r. o godz. 1200
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Świetlicowa 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzach w wysokości 20% ceny wywoławczej
tj. w kwocie 200,00 zł w terminie
do dnia 20 kwietnia 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
w Banku Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna.
Wadium przepada jeżeli wyłoniony
w przetargu dzierżawca 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.

Wydzierżawiający nie odpowiada za wady ukryte dzierżawionej nieruchomości.
Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami
przetargu, ze stanem technicznym budynku oraz z zapisami
szczegółowymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Organizator przetargu zawiadamia dzierżawcę o miejscu
i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie
może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia
umowy dzierżawy.
Umowa dzierżawy będzie zawierała m.in. następujące zapisy:
1. Czynsz dzierżawny miesięczny płatny w terminie do 15 dnia
każdego miesiąca.
2. Aktualizacja czynszu nie częściej niż raz w roku o wskaźnik
cen towarów i usług publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.
3. Poza czynszem dzierżawnym, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości, bez względu
na sposób zakwalifikowania nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków. Opłaty niniejsze liczone będą
zgodnie z właściwą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
4. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach gdy:
• dzierżawca dopuści się zwłoki w zapłacie czynszu dzierżawnego przez okres ponad dwa miesiące od dnia terminu
płatności,
• nieruchomość będzie wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
• jeżeli w skutek prowadzonej przez Dzierżawcę działalności,
nieruchomość będzie ulegać dewastacji.
5. W przypadku rozwiązania umowy i nie wydania nieruchomości Dzierżawca płacił będzie wynagrodzenie na rzecz
Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości dwukrotnego
aktualnie obowiązującego czynszu dzierżawnego tytułem
bezumownego korzystania z nieruchomości.
6. Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany będzie
do wydania nieruchomości w stanie niepogorszonym. Wydzierżawiający nie będzie zobowiązany do zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Budynek Lima) w pokoju nr 15 tel.: (22) 756-44-51.
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Znalazłeś psa? Nie wiesz co zrobić?
Oto krótka instrukcja:

Te czworonogi czekają na nowy dom

1. Jeśli psiak sprawia wrażenie przyjaznego, podejdź i sprawdź
czy nie ma przy obroży adresówki lub innej informacji o swoim pochodzeniu (np. numer telefonu napisany na obroży).
2. Jeśli znalazłeś kontakt do opiekuna - super! Skontaktuj się
z nim i przekaż zgubę.
3. Jeśli pies nie ma żadnych zawieszek umożliwiających kontakt z opiekunem zostań z nim i zadzwoń do Straży Miejskiej (tel.: 22-757-65-49 lub tel. alarmowy: 986) i zgłoś znalezienie.
4. Bardzo ważne! Nie zabieraj psa z miejsca znalezienia! Straż
Miejska może chcieć przyjechać na miejsce w celu weryfikacji
zgłoszenia, lub przyjdzie opiekun szukający uciekiniera.
Po całej tej procedurze po znajdę powinna przyjechać Straż
Miejska lub inna, upoważniona do tego, jednostka i odwieźć
psiaka do odpowiedniego schroniska, przytuliska. Jeśli będziesz interesować się losem psiaka zadzwoń lub odwiedź
miejsce do którego trafi ł. Na pewno ucieszy się z dodatkowego spaceru.

Czaruś
– starszy, spokojny, dostojmy piesek szuka domku na jesień życia.
Bohun
– pies w typie owczarka niemieckiego, silny, potrzebujący dużo
ruchu. Najlepiej dom z ogrodem.
Angel
– młoda, wilczasta sunia. Wulkan
energii. Szuka rodziny, która pokaże jej jak życ w rodzinie.
Bobas
– ok. 5letni bardzo przyjazny pies,
akceptuje inne zwierzaki. Jest zapatrzony w człowieka.
Elvis – piesek starszy, ale w pełni
sił. Przyjazny i radosny. Szuka bezpiecznej przystani na jesień życia.
Kontakt w sprawie adopcji:
502 507 466

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza
Szósty Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości stanowiące
własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położone przy ulicy:
1. Leśnej – nieruchomość niezabudowana
• o powierzchni 1349 m2,
• oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 62 w obr.
03-16
• użytek: RVI
• wpisana do księgi wieczystej KW Nr WA5M/00246357/5
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie
• cena wywoławcza netto : 480 000,00 zł
• wadium: 96 000,00 zł
2. 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: 600 000,00 zł
• wadium: 120 000,00 zł
3. 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: 920 000,00 zł
• wadium: 184 000,00 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 12MN
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz na terenie przeznaczonym pod komunikację – droga
dojazdowa – oznaczona na rysunku planu symbolem KUD.
Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane.
Nieruchomość opisana w poz. 2 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. 3 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:
dowód wpłaty wadium;
a) osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty lub paszport);
b) 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;
c) 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 29 maja 2015 roku o godzinie
1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 lipca 2013r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 25 października 2013r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2014r.
Czwarty przetarg odbył się w dniu 24 października 2014r.
Piąty przetarg odbył się w dniu 06 marca 2015r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2015 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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Ze śpiewem i tańcem na Urzeczu

Nadwiślańskie Urzecze od kilku lat
przeżywa renesans. Obyczaje, obrzędy, tradycje, a także stroje fascynują
coraz większe grono ludzi.

N

iemałą zasługę w odtworzeniu historii sprzed lat mają
panie z zespołu Łurzycanki. Od wielu lat kultywują tradycje
związane z tym mikroregionem.
Spisane przez najstarsze członkinie
zespołu piosenki ludowe, a zwłaszcza kronika wsi nadwiślańskich są
dzisiaj nieocenionym źródłem informacji o wydarzeniach i obyczajach
sprzed lat.
Tak jak kiedyś – pisząc kronikę, tak
i dziś Łurzycanki dążą do zachowania
spuścizny kulturowej dla przyszłych
pokoleń. Zespół od kilku lat starał się
nagrać płytę z łurzyckimi piosenkami ludowymi. Udało się. Pod koniec
stycznia odbyła się sesja nagraniowa
w profesjonalnym studiu.
Płyta miała już swoją prapremierę w Konstancińskim Domu Kultury,
podczas spotkania dotyczącego organizacji Zielonych Świątek na Urze-

czu. Jeden z prezentowanych na niej
utworów „Od Łurzyca jadę” znalazł
się na szczycie listy piosenek wytypowanych do wspólnego wykonywania przez zespoły z pięciu gmin
biorących udział w tym wydarzeniu.
Przygotowując nagranie płyty
pomyślano również o opracowaniu
śpiewnika. „Ze śpiewem i tańcem na
Urzeczu” to nietypowe wydawnictwo, które zawiera nie tylko teksty
piosenek, ale i przepisy regionalnych
specjałów. Takie potrawy jak sytocha
czy barszcz chrzanowo-buraczany,
które do tej pory można było degu-

stować tylko podczas szczególnych
wydarzeń kulturalnych w Konstancinie-Jeziornie, teraz możemy przyrządzić samodzielnie w domu. Nie zabrakło w nim też informacjo o tańcu,
bo na Urzeczu królowały mazurki,
olęder i szot.
Śpiewnik wstępem opatrzył i czuwał nad jego stroną merytoryczną
dr Maurycy Stanaszek, antropolog z
Państwowego Muzeum Archologicznego w Warszawie, autor książki
„Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski mikroregion etnograficzny”. Wydział Promocji i Współpracy
z Organizacjami Społecznymi zajął
się zaś stroną techniczną i organizacyjną wydania śpiewnika i płyty.
Wydawnictwo współfinansowane
jest ze środków Unii Europejskiej.

Grand Prix dla Zespołu Szkół nr 2

Spektakl „Ja chłopiec” wystawiony
przez uczniów Zespołu Szkół nr 2
zdobył Grand Prix XII Festiwalu Małych Form Teatralnych w Konstancinie-Jeziornie. W tym roku o statuetkę walczyło dziewięć przedstawień.

P

rzegląd Małych Form Teatralnych na stałe zagościł w kalendarzu imprez kulturalnych
Konstancina-Jeziorny. W tym roku
imprezę zorganizowano już po raz
dwunasty. Miejscem dwudniowych
(21 i 22 marca) zmagań był ponownie Konstanciński Dom Kultury. Na

scenie wystąpiło dziewięć amatorskich grup teatralnych.
Dzieci i młodzież z gminnych
szkół w prezentowanych inscenizacjach poruszali wiele ważnych
społecznie tematów. Ich występy
oceniało jury w składzie: Radosław
Dunaszewski, Katarzyna Michalska i Leszek Zduń. Główną nagrodę
- Grand Prix oraz wyjazd do Teatru
Studio w Warszawie - przyznano uczniom Zespołu Szkół nr 2 za
spektakl „Ja chłopiec”. Zwycięzcy
odebrali statuetkę z rąk Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy
Konstancin-Jeziorna. Tego
wieczora wręczono także
wyróżnienia za najlepsze
m.in.: kostiumy, scenografię i reżyserię. Nagrodzono
również młodych aktorów.
Za stworzenie indywidualnych kreacji docenieni
zostali: Aleksander Kurek,
Filip Bartczak, Tosia Hairulin, Stanisław Łukaszewicz
i Filip Fiszer.

WYNIKI XII FESTIWALU
Grand Prix: Zespół Szkół nr 2 za spektakl „Ja
chłopiec”
Wyróżnienia:
Beata Siwicka - za odwagę w podejmowaniu
trudnych tematów w spektaklu ,,Guma do
życia”
Paulina Jaszczuk-Sikorska - za kreatywne łączenie konwencji baśniowych w spektaklu
,,Harry Koper, czyli opowieść o chłopcu, który
chciał zostać czarodziejem”
Grupa KDK Teatrzaki - za kostiumy do spektaklu
,,Królewna Hortensja”
Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy - za kostiumy
do spektaklu ,,Harry Koper, czyli opowieść
o chłopcu, który chciał zostać czarodziejem”
Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie - za scenografię
do spektaklu ,,Game over - życie w realu”
Ewa Cielesz - za reżyserię spektaklu ,,Papierowi
ludzie”
Zespół Szkół nr 3 w Konstancinie -Jeziornie - za
grupową kreacje aktorską w spektaklu ,,Sekret”
Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie - za grupową
kreację aktorską w spektaklu ,,Game over życie w realu”
Aleksander Kurek - za indywidualną kreację aktorską w spektaklu ,,Ja chłopiec”
Filip Bartczak - za indywidualną kreację aktorską
w spektaklu ,,Ja chłopiec”
Tosia Hairulin - za indywidualną kreację aktorską
w spektaklu ,,Papierowi ludzie”
Stanisław Łukaszewicz - za indywidualną kreację
aktorską w spektaklu ,,Papierowi ludzie”
Filip Fiszer - za indywidualną kreację aktorską
w spektaklu ,,Przedstawienie z jajem”
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Popłynęli po medale
Zawodnicy Integracyjnego Klubu
Sportowego Konstancin sięgają po
kolejne laury. Siedem medali to ich
ostatnia zdobycz na mistrzostwach
Polski rozegranych m.in. w Olsztynie
i Ostrowcu Świętokrzyskim.

I

KS „Konstancin” w Olsztynie reprezentowało 6 zawodników, w
Oświęcimiu - 2, a w Ostrowcu
Świętokrzyskim - 2 zawodniczki.
Nasza kadra na każde mistrzostwa
jechała z wielkimi nadziejami. Zawodnicy nie zawiedli i popłynęli na
medal.
W stolicy Warmii i Mazur najlepsza była Barbara Mazurkiewicz.
Konstancinianka zdobyła 3 złote medale w konkurencjach: 100 m i 200
m stylem motylkowym oraz 400 m
sposobem zmiennym, a także 2 srebra za: 50 m motylkiem i 200 m stylem zmiennym. Klubowa koleżanka

BĘDZIE się działo

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15
9 kwietnia, godz.12.00 – Pływanie - Międzyszkolne Zawody Gimnazjów, GOSiR, bezpłatnie
11 kwietnia, godz.10.00 – Zgrupowanie kadry
Polski w Korfballu, GOSiR, bezpłatnie
11 kwietnia, godz.12.00 – Polska Liga Koszykówki na wózkach, GOSiR, bezpłatnie
11 kwietnia, godz.10.00 – Mini Konstancin CUP
Turniej Piłki Nożnej dla dzieci, GOSiR, bezpłatnie
12 kwietnia, godz.10.00 – Turniej Szachów, GOSiR, 5 zł dzieci
17 kwietnia, godz.10.00 – Przedszkoliada, GOSiR, bezpłatnie
18

kwietnia, godz.10.00 – Grand Prix
Badmintona,GOSIR,5 zł dzieci /10 zł dorosli

19 kwietnia, godz.14.00 – Konstancińska Liga
Siatkówki, GOSIR, 50 zł młodzież/ 100 zł dorośli
25 kwietnia, godz.10.00 – Zgrupowanie kadry
Polski U-19 w Korfballu, GOSiR, bezpłatnie
25 kwietnia, godz.10.00 – Mini Konstancin CUP
Turniej Piłki Nożnej dla dzieci, GOSiR, bezpłatnie
26kwietnia, godz.10.00 – Grand Prix Tenisa
Stołowego,GOSIR, 5 zł dzieci / 10 zł dorosli

Basi, 14-letnia Zuzanna Sokół, zajęła
w Olsztynie 9. miejsce, na dystansie
800 m stylem dowolnym. To duży
sukces, tym bardziej, że jeszcze pół
roku temu zawodniczka w ogólnopolskich rankingach plasowała się w
okolicy 20. i 30. miejsca.
W Ostrowcu Świętokrzyskim
triumf odniosła natomiast 15-letnia
Michalina Pecyna. Zawodniczka popłynęła po złoto (400 m sposobem
zmiennym) oraz brąz (800 m stylem
dowolnym), przegrywając zaledwie
o 2 sekundy walkę o drugie miejsce.
Mistrzostwa w Oświęcimiu dla
zawodników IKS Konstancin nie
były już tak udane. Maciej Pecyna
i Kacper Lenartowicz popłynęli bardzo dobrze, jednak ich występ nie
był na tle mocny, by przynieść im
upragniony medal. Konstancinianie
uplasowali się w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodników w kraju.

Sportowcy nie spoczywają na laurach. Pod koniec marca kolejni zawodnicy klubu wezmą udział w międzywojewódzkich mistrzostwach 12
i 13-latków. Trenerzy liczą na medale: Macieja Rabana i Jana Rembowskiego, którzy od 2 lat w rankingach
ogólnopolskich zajmują czołowe
miejsca.

W zdrowym ciele, zdrowy duch
Sezon wiosenno-letni zbliża się wielkimi krokami. Warto o siebie zadbać
i odwiedzić siłownię Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

J

ak zrzucić zbędne kilogramy po
zimie? Jak poczuć się lepiej? Odpowiedź jest prosta, natomiast
realizacja zamierzeń może sprawiać problemy. Oprócz silnej woli
związanej z dietami i ćwiczeniami,
wiele osób potrzebuje motywacji zewnętrznej. Niezwykle ważne jest też
miejsce, w którym możemy zrealizować swoje plany.
W kameralnej siłowni GOSiR-u
możemy osiągnąć sukces. Pomoże nam w nim trener Tomek, który przygotuje odpowiedni trening
i udzieli wszelkich wskazówek dla
początkujących. Ćwiczenia rozpoczynamy rozgrzewką. Do naszej
dyspozycji są profesjonalna bieżnia,
rowerek i stepper. Kolejnym punktem jest trening siłowy. W zależności od życzenia możemy skupiać się
na poszczególnych partiach mięśniowych lub przeprowadzić trening
całościowy na wszystkich stanowiskach. Tutaj obowiązuje prosta
zasada: jeżeli chcemy wzmocnić

mięśnie i uzyskać szczupłą sylwetkę
wykonujemy ćwiczenie niewielkim
ciężarem z dużą ilością powtórzeń.
Dla następców Pudziana trening
jest z dużymi ciężarami i małą ilością powtórzeń. Na zakończenie proponujemy trening cardio, zwanym
także tlenowym lub wytrzymałościowym. To właśnie wtedy możemy
spalić najwięcej kalorii. Na koniec
czeka na nas sauna, w której oczyścimy organizm z wszelkich toksyn.
Karnet na siłownie jest inwestycją
w zdrowie i dobre samopoczucie. Za
jednorazowe wejście zapłacimy 10 zł
(dorośli) lub 7 zł (uczniowie i studenci). Koszt 10-wejściowych karnetów
to odpowiednio 75 zł i 55 zł. Na 10
proc. zniżkę mogą liczyć posiadacze
Konstancińskiej Karty Mieszkańca.
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Ku czci św. Jana Pawła II
29 marca zapraszamy
na uroczystoste ochody
dziesiątej rocznicy śmierci
i pierwszej rocznicy kanonizacji
Jana Pawła II.

U

roczystości rocznicowe rozpocznie o godz. 16 msza św.
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy
ul. Piłsudskiego 54. Po mszy delegacje złożą kwiaty oraz zapalą znicze
przed pomnikiem św. Jana Pawła II
w Parku Zdrojowym.
Uroczystości zwieńczy 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. W programie koncertu:
fragmenty Tryptyku Rzymskiego,

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
DZIEKAN DEKANATU KONSTANCIŃSKIEGO,
i PROBOSZCZ PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP

zapraszają na

UROCZYSTE OBCHODY
ROCZNICY KANONIZACJI oraz 10. ROCZNICY ŚMIERCI

Św. Jana Pawła II

29 marca, niedziela
godz. 16.00

Msza św. w kościele pw.Wniebowzięcia NMP,
ul. Piłsudskiego 54

godz. 17.15

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
pod pomnikiem św. Jana Pawła II
w Parku Zdrojowym

godz. 18.00
Koncert pasyjny, Konstanciński Dom Kultury,
Hugonowka, ul. Mostowa 15

NAJPIĘKNIEJSZE PIEŚNI I ARIE SAKRALNE,
TRYPTYKI ŚW. JANA PAWŁA II

Nina NOWAK

– śpiew, solistka Teatru Wielkiego
Filharmonii Narodowej
Halina ANDRZEJEWSKA
- fortepian
ORGANIZATORZY:

PATRONAT:

pieśni paschalne i wielkopostne oraz
najpiękniejsze arie i pieśni ze słowami Ojca Świętego. Wstęp na koncert
jest bezpłatny.

Bajkowe warsztaty
Konstanciński Dom Kultury wraz
z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
przygotował unikalny program
animacji dla rodzin w formie cyklu
bajkowych przedstawień i warsztatów kreatywnej pracy z bajką.

W

spółczesny świat wymusza
na nas nieustanny pośpiech.
Portale społecznościowe zastępują
nam rozmowy z przyjaciółmi, a natłok informacji przygniata i wywołuje uczucie chaosu. Na przekór temu
Konstanciński Dom Kultury przygo-

tował unikalny program przywracający zapomnianą już nieco tradycję
opowiadania historii. W przyjaznej
atmosferze Parku Zdrojowego organizujemy spotkania animacyjne dla
rodzin w formie cyklu bajkowych
przedstawień i warsztatów kreatywnej pracy z bajką. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci i rodziców
pragnących zgłębić ścieżki własnej
kreatywności oraz rozwinąć potencjał osobistych możliwości. Wstęp
wolny.
Niedziela, 19.04, godz. 15.00

Filmowa noc w Hugonówce
Konstanciński Dom Kultury zaprasza
18 kwietnia na maraton filmowy
z Clintem Eastwoodem.

C

lint Eastwood na szczytach filmowego świata znajduje się już
od pięciu dekad. Uwielbiany jako
aktor, obsypywany nagrodami jako
reżyser, z powodzeniem komponuje
również muzykę do filmów. Mimo
że dawno już przekroczył osiemdziesiątkę, nie zwalnia tempa i nadal
tworzy, biorąc na warsztat tematy,
które nie pozostawiają widza obojęt-

BĘDZIE się działo

nym. Dlatego podczas kolejnego maratonu zapraszamy kinomanów na
przegląd filmów wyreżyserowanych
przez tego niezwykłego artystę. Wytrwałych widzów zapraszamy na
kawę.
Informacje o tytułach filmów
można uzyskać: bezpośrednio w Hugonówce, pod numerem telefonu 22484-20-20 lub pisząc na adres e-mail
biuro@konstancinskidomkultury.pl
Wstęp wolny – bezpłatne wejściówki do odebrania w KDK.
Sobota, 18.04, godz. 21.00

ul. Mostowa 15, Hugonówka
1 kwietnia, godz. 18.30 – Czas dla nas - Twórcze
spotkania mieszkańców, KDK, wstęp wolny
7 kwietnia , godz. 19.00 – Konstanciński Klub
Filmowy, KDK, wstęp wolny
8 kwietnia , godz. 18.00 – Akademia Pozytywnego Myślenia, KDK, 18 zł
9 kwietnia, godz. 19.00 Sokrates Cafe, KDK,
wstęp wolny
10 kwietnia, godz. 20.00 Wieczory filmowe,
KDK, wstęp wolny. Informacje o tytułach można
uzyskać: w Hugonówce, tel. 22 484 20 20, biuro@konstancinskidomkultury.pl

11 kwietnia, godz. 17.00 - warsztaty tanga argentyńskiego, KDK, Wstęp 20 zł/para
11 kwietnia, godz. 19.00 – RAJ GOOD BYE - boska
komedia w jednym akcie, KDK, bilety 20 zł
12 kwietnia, godz. 16.00 – Bajkowa Niedziela,
Wielkanocne pisanki, OSP Gassy, wstęp
wolny
12 kwietnia, godz. 17.00 – Wieczór poetycko-muzyczny „Jedenastu z Konstancina”,
KDK, wstęp wolny
13 kwietnia, godz. 18.00 – spotkanie z Żołnierzem Niezłomnym – podpułkownik Józef
Małek ps. „Tygrys”, KDK, wstęp wolny
13 kwietnia, godz. 18.00 – Warsztaty artystyczne – Kolorowy naszyjnik, KDK, 20 zł
15 kwietnia, godz. 18.30 Czas dla nas - Twórcze
spotkania mieszkańców, KDK, wstęp wolny
16 kwietnia, godz. 19.00 – Klub podróżnika.
Opowieść o Indianach Ameryki Centralnej
i Południowej, KDK, wstęp wolny
18 kwietnia, godz. 15.00 – Warsztaty rodzinne.
W Krainie Kwietniowej Baśni, KDK, 15 zł
18 kwietnia, godz. 21.00 – Maraton filmowy z
Clintem Eastwoodem, KDK, wstęp wolny
19 kwietnia, godz. 15.00 Co sosny usłyszały…
Cykl bajkowych przedstawień i warsztatów kreatywnej pracy z bajką, Park Zdrojowy, wstęp wolny
21 kwietnia, godz. 17.00 – Klub Turystyczno-Krajoznawczy, KDK, wstęp wolny
22 kwietnia , godz. 18.00 – Akademia Pozytywnego Myślenia, KDK, 18 zł
23 kwietnia,, godz. 18.00 – Dyskusyjny Klub
Książki, wstęp wolny
24 kwietnia, godz. 20.00 Wieczory filmowe,
KDK, wstęp wolny. Informacje o tytułach można
uzyskać: w Hugonówce, tel. 22 484 20 20, biuro@konstancinskidomkultury.pl

25 kwietnia, godz. 17.00 – Promocja księgi pamiątkowej z okazji 25-lecia Towarzystwa
Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina, KDK, wstęp wolny
26 kwietnia, godz. 16.00 Bajkowa Niedziela,
Bajka o Piracie Buciorze, który zgubił skarb
a zyskał przyjaciela. KDK, bilety w cenie 15
zł dostępne w KDK i na kupbilecik.pl
28 kwietnia, godz. 11.00-14.00 Uniwersytet
Trzeciego Wieku, KDK, 5 zł
Piątki, godz. 18.00 Klub brydżowy, KDK, wstęp
wolny
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Konstancińska

Karta
Mieszkańca
Mieszkasz w gminie Konstancin-Jeziorna
i tu płacisz 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

Noce i Dnie
Hotel & Restauracja

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

Usługa hotelowa : 10% rabatu
Usługa gastronomiczna: 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

