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RADA MIEJSKA

15. sesja Rady Miejskiej
26 lutego obradowała Rada Miejska Konstancina-Jeziorny. Samorządowcy podjęli kilka ważnych uchwał, m.in.
zgodzili się na wprowadzenie zmian w statucie uzdrowiska oraz przyjęli dwa programy – roczny opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i wieloletni gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Radni na lutowej sesji
dyskutowali m.in.
o wieloletnim programie
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
gminy,
fot. archiwum

Konstancińscy radni wrócili do pracy po świąteczno-noworocznej przerwie. Pierwsza w 2020 r. i piętnasta
w kadencji sesja Rady Miejskiej odbyła się 26 lutego tradycyjnie w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. W obradach wzięło udział 18 z 21 rajców,
co stanowiło kworum do podejmowania uchwał. Zgodnie z porządkiem posiedzenia radni na początek powołali skład komisji uchwał i wniosków. Po wystąpieniach
mieszkańców, interpelacjach i zapytaniach rajców oraz
wolnych wnioskach sprawozdanie z działalności między
sesjami przedstawili kolejno Kazimierz Jańczuk, burmistrz
gminy, Agata Wilczek, przewodnicząca Rady Miejskiej,
oraz przewodnicząca stałych komisji RM. Dariusz Lipiec,
skarbnik gminy, zapoznał radnych ze zmianami uchwały
budżetowej na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2025.
Później przyszedł czas na omawianie projektów uchwał
i głosowanie nad nimi. Radni zgodzili się m.in. na udzielenie powiatowi piaseczyńskiemu wsparcia finansowego

w wysokości do 615 tys. zł na zakup masy bitumicznej
niezbędnej do odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej (ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki) na odcinku prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna prac budowlanych
sieci sanitarno-wodociągowej. Przyjęte zostały także dwa
ważne programy – opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Oto wykaz uchwał podjętych na lutowej sesji RM.

Finanse gminy

Radni miejscy wyrazili zgodę na:
wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok
2020 (uchwała nr 185/VIII/15/2020) oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na
lata 2020–2025 (uchwała nr 186/VIII/15/2020);
udzielenie pomocy finansowej dla powiatu piaseczyńskiego na zakup masy bitumicznej do wykonania
nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki
(uchwała nr 187/VIII/15/2020).

Zmiany uchwał

Rada Miejska podjęła szereg uchwał zmieniających przyjęte wcześniej dokumenty:
zmieniono uchwałę nr 244/V/17/2008 z dn. 8 września
2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 189/VIII/15/2020);
zmieniono uchwałę nr 24/VIII/3/2018 z dn. 19 grudnia
2018 r. w sprawie powołania radnych do stałych Komisji
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna – z pracy w Komisji
Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej zrezygnował
radny Krzysztof Bajkowski (uchwała nr 197/VIII/15/2020),
którego miejsce zajął radny Hubert Meronk (uchwała nr
198/VIII/15/2020);
zmieniono uchwałę nr 25/VIII/3/2019 z dn. 19 grudnia
2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej – z uwagi na

Agata Wilczek
przewodnicząca Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny
Przewodnicząca RM pełni dyżur
w czwartki w godz. 14.00–16.00
w Urzędzie Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
(ul. Piaseczyńska 77, pokój nr 69).
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Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym
z koronawirusem bezpośrednie spotkania radnych z mieszkańcami w ramach
dyżurów zostają odwołane. W sprawach
pilnych można się kontaktować mailowo
(adresy e-mail dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce: Rada
Miejska/Skład RM) lub telefonicznie
(tel. 22 484 24 61).

Najbliższe sesje Rady Miejskiej:
2 1 kwietnia godz. 10.00,
2 0 maja,
2 4 czerwca,
9 września,
2 1 października,
2 5 listopada,
1 6 grudnia.

Miejsce: sala posiedzeń Urzędu Miasta
i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, I piętro).

RADA MIEJSKA
rezygnację z zasiadania w tej komisji radnej Izabeli Wieczorek (uchwała nr 195/
VIII/15/2020);
zmieniono uchwałę nr 26/VIII/3/2019
z dn. 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – z pracy w tej
komisji zrezygnował radny Hubert Meronk (uchwała nr 194/VIII/15/2020);
zmieniono uchwałę nr 116/VIII/10/2019
z dn. 11 września 2019 r. w sprawie
powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej
– z pracy w tej komisji zrezygnowała
radna Anna Borowska (uchwała nr 196/
VIII/15/2020).

Programy i regulaminy

Radni przyjęli:
„ Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna w 2020 r.” (uchwała
nr 190/VIII/15/2020);
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 191/
VIII/15/2020);
„Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2024”
(uchwała nr 207/VIII/15/2020);
plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (uchwała nr 208/VIII/15/2020).

Inne sprawy

Ponadto radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na
doskonalenie zawodowe nauczycieli
w 2020 r. (uchwała nr 188/VIII/15/2020);
nadania ulicy znajdującej się na działce
ewidencyjnej nr 61 z obrębu 01-14 w Kon-

Najbliższe komisje Rady Miejskiej:

1 4 kwietnia, godz. 17.00
– Komisja Budżetu i Spraw Majątkowych;
1 5 kwietnia, godz. 16.00
– Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw
Komunalnych;
Miejsce: sala konferencyjna UMiG
(ul. Piaseczyńska 77).
Aktualny terminarz posiedzeń komisji RM:
bip.konstancinjeziorna.pl, zakładka: Rada
Miejska/Terminarz posiedzeń komisji RM

stancinie-Jeziornie nazwy „Braci Komorowskich” (uchwała nr 192/VIII/15/2020);
ustanowienia tytułu „Zasłużony dla

gminy Konstancin-Jeziorna” (uchwała
nr 193/VIII/15/2020);
rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dn. 28 listopada
2019 r. (uchwała nr 199/VIII/15/2020).

Skargi

Rada Miejska rozpatrzyła także skargi na
burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna
dotyczące:
pisma z dn. 20 maja 2019 r. – BRM
271/2019 (uchwała nr 200/VIII/15/2020);
pisma z dn. 12 czerwca 2019 r. – BRM
272/2019 (uchwała nr 201/VIII/15/2020);
b raku wskazania urzędnika odpo
wiedzialnego za zredagowanie pisma – BRM 278/2019 (uchwała nr 203/
VIII/15/2020);
niedopełnienia obowiązków służbowych
przez urzędników nadzorujących firmy
zewnętrzne – BRM 291/2019 (uchwała
nr 204/VIII/15/2020);
braku skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy ul. Sobieskiego –
BRM 292/2019 (uchwała nr 205/
VIII/15/2020);
niedopełnienia obowiązków służbo
wych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej – BRM 293/2019 (uchwała nr 206/
VIII/15/2020); a także skargę na działania dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej – BRM 277/2019 (uchwała nr
202/VIII/15/2020). Radni wszystkie skargi
uznali za bezzasadne.
Protokoły sesji oraz uchwały
Rady Miejskiej dostępne są na:
bip.konstancinjeziorna.pl
w zakładce: Rada Miejska/Uchwały.

Transmisje obrad można oglądać
na platformie eSesja (esesja.tv)
oraz na portalu mieszkańca eSesja
(www.konstancin-jeziorna.esesja.pl,
zakładka: Transmisje z obrad rady).
Aby wejść na powyższą stronę,
wystarczy zeskanować kod QR.

Dla osób zasłużonych

Rada Miejska Konstancina-Jeziorny
ponownie będzie przyznawać tytuł
„Zasłużony dla gminy Konstancin-Jeziorna”. Można już składać wnioski.
Tytuł dla uhonorowania osób zasłużonych miastu Konstancin-Jeziorna był już
w przeszłości przyznawany. Kilkanaście lat
temu otrzymali go m.in. literatka Monika
Żeromska i Jan Haftek, światowej sławy
lekarz oraz promotor rozwoju neurochirurgii i rehabilitacji. Niestety, przepisy, na
podstawie których przed laty wręczano
te zaszczytne wyróżnienia, straciły na
swojej aktualności. Teraz Rada Miejska
Konstancina-Jeziorny podjęła decyzję
o „reaktywacji” tytułu „Zasłużony dla
gminy Konstancin-Jeziorna”. Zgodnie
z nowym regulaminem może go otrzymać
osoba fizyczna, zarówno obywatel Polski,
jak i cudzoziemiec, jako wyraz wyróżnienia
i uznania za działalność na rzecz gminy
Konstancin-Jeziorna i jej społeczności.
Trzeba tylko do Rady Miejskiej złożyć
wniosek. A mogą to zrobić burmistrz
gminy, co najmniej 5 radnych, organizacje
społeczne i stowarzyszenia działające na
terenie naszej gminy, a także co najmniej
25 jej pełnoletnich mieszkańców. Kandydatów do tytułu opiniuje Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej, jednak ostateczny głos mają
radni, którzy na sesji podejmują stosowną
uchwałę w tej sprawie.

Pamięci braci Komorowskich
Radni zdecydowali, że droga
wewnętrzna w pobliżu
konstancińskiego ratusza, od
ul. Kolejowej, otrzyma nazwę „Braci
Komorowskich”.

Z wnioskiem upamiętnienia braci Komorowskich – Tadeusza, ps. Roman,
Kazimierza, ps. Otto i Stanisława, ps.
Sęp – uczestników powstania warszawskiego, którzy 1 sierpnia 1944 r. w wyniku
niemieckiego ostrzału zginęli w miejscu
walki oddalonym o mniej więcej 300 m od
obecnego budynku Urzędu Miasta i Gminy,
wystąpiła Bożena Wierzbicka, radna miejska. Propozycję pozytywnie zaopiniował
zespół konsultacyjny działający przy Radzie Miejskiej, który zawnioskował, by ich
nazwiskiem nazwać drogę wewnętrzną
odchodzącą od ul. Kolejowej, niedaleko
konstancińskiego ratusza. Zastrzeżeń co
do tej propozycji nie mieli Instytut Pamięci
Narodowej ani radni, którzy jednogłośnie
podjęli uchwałę w tej sprawie. Za opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji rajcy,
czyli 18 osób.
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RAPORT SPECJALNY

W obliczu pandemii koronawirusa
Pandemia koronawirusa zmieniła życie Polaków i mieszkańców Konstancina-Jeziorny. Zamknięte szkoły,
przedszkola, żłobek i biblioteka, zawieszone zajęcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne oraz odwołane gminne
wydarzenia i imprezy, Urząd Miasta i Gminy oraz wszystkie gminne jednostki pracujące w trybie awaryjnym
– tak od kilku tygodni wygląda codzienność w naszej gminie. Niestety nikt nie wie, jak długo to wszystko jeszcze
potrwa.
Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce w błyskawicznym tempie. Zakażonych jest kilka tysięcy osób, a w kwarantannie domowej przebywa kilkadziesiąt tysięcy. Aby
powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, rząd do odwołania wprowadził na terenie całego kraju stan epidemii.
Od 12 marca zmieniło się życie milionów Polaków, w tym
mieszkańców Konstancina-Jeziorny.

Zamknięte placówki

Z powodu koronawirusa Prezes Rady Ministrów podjął
decyzję o zamknięciu w całym kraju wszystkich, publicznych i niepublicznych, placówek oświatowych (szkół,
przedszkoli i żłobków) i szkół wyższych – do 10 kwietnia.
Zawieszona została także działalność instytucji kultury:
teatrów, filharmonii, muzeów oraz kin. Dodatkowo Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna,
wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez samorząd.
Do odwołania zamknięte zostały świetlice środowiskowe
przy ul. A. Walentynowicz 24 i ul. J. Sobieskiego 13.

Zawieszone zajęcia, odwołane imprezy

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy
Konstanciński Dom Kultury od 12 marca do odwołania
zawiesił wszelkie zajęcia, warsztaty i spotkania. Nie ma
koncertów i spektakli. Nie odbędzie się m.in. Flis Festiwal,
czyli Jarmark Kultury Urzecza w Gassach, oraz organizowany przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
– Dzień Strażaka (10 maja). Pod znakiem zapytania stoją
także inne zaplanowane wydarzenia. Wszystkie zajęcia
sportowo-rekreacyjne wstrzymał również Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Odwołano
zajęcia odbywające się w ramach budżetu partycypacyjnego w Słomczynie
i w Opaczy. Nieczynne
Aktualnych informacji szukaj na stronie: są siłownia i sauna.
Zawieszony został wywww.konstancinjeziorna.pl oraz
na Facebooku: gminakonstancinjeziorna najem hali sportowej
przy ul. Żeromskiego
15. Z kalendarza imprez
GOSiR wypadły: turnieje badmintona i tenisa stołowego, Regionalny Puchar
Nordic Walking (18 kwietnia) i Olimpiada Przedszkolaka
(24 kwietnia). Tymczasowo z użytkowania wyłączone zostały wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym:
place zabaw, siłownie plenerowe oraz wybieg dla psów
przy ul. Chylickiej, których właścicielem jest gmina Konstancin-Jeziorna. Zamknięta dla czytelników została również Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie wraz
z filiami. Jej dyrekcja zachęca mieszkańców do korzystania
4
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Tymczasowo z użytkowania wyłączone zostały obiekty sportowe
i rekreacyjne, w tym m.in. siłownia plenerowa w Parku Zdrojowym,
fot. C. Puchniarz

z darmowych książek elektronicznych oraz kursów językowych dostępnych online.

Urząd w trybie awaryjnym

Trudna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w Polsce
wymusiła zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
Spotkania urzędników z interesantami zostały ograniczone do niezbędnego minimum. W biurze obsługi mieszkańców wyznaczono jedno stanowisko podawcze, czynne
od pon. do pt. w godz. 9.00–14.00, w którym mieszkaniec
może złożyć dokumenty, ale tylko w sprawach niecierpiących zwłoki (wydanie aktu zgonu, konieczność złożenia
wniosku o nowy dowód osobisty, odbiór dokumentu itp.).
Interesanci do budynku ratusza mogą wchodzić tylko pojedynczo, wejściem od strony ul. Kolejowej. W sprawach,
które nie są pilne, magistrat prosi o kontakt wyłącznie:
telefoniczny – wykaz numerów do poszczególnych wydziałów i biur urzędu dostępny jest na końcu Biuletynu oraz na stronie: konstancinjeziorna.pl w zakładce:
Samorząd/Urząd Miasta i Gminy/Dane teleadresowe;
mailowy – e-mail: kancelaria@konstancinjeziorna.pl;
poprzez ePUAP – adres elektronicznej skrzynki podawczej: /4576mqsekc/SkrytkaESP.

RAPORT SPECJALNY
Ponadto do odwołania zawieszone zostało przyjmowanie
interesantów przez burmistrza i jego zastępców. Ograniczono także wyjazdy służbowe kierownictwa urzędu.

Straż Miejska

Bezpośredni kontakt z interesantami ograniczyła w swojej
siedzibie przy ul. Warszawskiej 32 również konstancińska
Straż Miejska. Mundurowi zachęcają do przekazywania
zgłoszeń o interwencję telefonicznie pod nr.: 22 484 24
91 lub 602 291 864, 986 (alarmowy) lub mailowo: komendasm@konstancinjeziorna.pl.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zamknięty dla interesantów został Zakład Gospodarki
Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Jeśli sprawy nie
są pilne, jednostka prosi o skorzystanie z możliwości
załatwienia ich elektronicznie (e-mail: sekretariat@
zgk-konstancin.pl) lub telefonicznie w godz. 7.00–15.00
pod nr.: 22 756 42 51, 22 756 46 83, a w pozostałych godzinach pod nr. tel. alarmowych: 600 434 444 (administracja)
i 600 899 628 (wodociągi).

Ośrodek Pomocy Społecznej

O ograniczenie lub zaniechanie wizyt apeluje Ośrodek
Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Jego dyrekcja zapewnia, że pracownicy pozostają do dyspozycji osób potrzebujących, ale obecnie preferowane drogi
kontaktu to telefoniczna (22 156 34 84 – kancelaria;
22 756 34 84 wew. 22, 27, 23 lub 24 – pracownicy socjalni;
22 756 34 84 wew. 20 – świadczenie 500+; 22 756 34 84
wew. 31 – fundusz alimentacyjny i dodatek mieszkaniowy;
22 756 34 84 wew. 28 – świadczenia rodzinne; 22 756 34 84
wew. 15 – kasa) lub mailowa: kancelaria@opskonstancinjeziorna.pl. Można również kontaktować się poprzez platformy – ePUAP i emp@tia. Ponadto wydawanie decyzji
administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej będzie możliwe po przeprowadzeniu rodzinnych
wywiadów środowiskowych nie w miejscu zamieszkania
osób korzystających z pomocy, lecz na podstawie posiadanej dokumentacji z ostatnich
6 miesięcy sprzed złożenia wniosku o pomoc, a także informacji od tych osób uzyskanych elektronicznie i telefonicznie oraz
informacji uzyskanych przez pracowników
socjalnych od np. sądu, kuratora, Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, szkoły czy
organizacji pozarządowych, zgodnie z art.
105 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie. Porady są
udzielane tylko zdalnie (e-mail: poradnictwo@npp.piaseczno.pl). Nadleśnictwo Chojnów od 23 marca zamknęło
wszystkie swoje leśne obiekty turystyczne. Niedostępne
do odwołania są m.in. parkingi, place zabaw i siłownie
plenerowe. Ograniczenia wprowadzono także w wielu
innych urzędach, instytucjach i firmach (szczegółów należy szukać na ich stronach internetowych i serwisach
społecznościowych).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w powiecie piaseczyńskim teoretycznie nadal jest świadczona w dni
robocze w godz. 18.00–8.00 oraz soboty, niedziele i święta
całodobowo w następujących placówkach:
Szpital św. Anny w Piasecznie (ul. Mickiewicza 39, tel.
22 735 41 08) – szpital wprowadził ograniczenia
w działalności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Wszystkie osoby przed przyjściem na dyżur proszone
są o kontakt telefoniczny w celu przeprowadzenia wywiadu lekarskiego. Co ważne, na nocną i świąteczną
opiekę zdrowotną będą przyjmowani pacjenci tylko
w bardzo pilnych przypadkach.
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie (ul. Długa 40/42, tel. 22 888 29 20, 22 888
29 21) – w placówce nie wprowadzono, przynajmniej na
razie, ograniczeń dotyczących tej usługi.

Odwołana kwalifikacja wojskowa

Przedterminowo zakończono tegoroczną kwalifikację
wojskową – działalność zakończyły powiatowe komisje
lekarskie, działające przy starostwach, a wezwania do
stawienia się do kwalifikacji w okresie od 16 marca do
30 kwietnia straciły ważność. Ponadto na zlecenie ratusza rozpoczęła się dezynfekcja pomieszczeń gminnych
placówek oświatowych – żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych.

Instytucje ograniczają dostęp

Bezpośrednią obsługę interesantów zawiesiło Starostwo Powiatowe w Piasecznie. Zamknięte zostały także wszystkie
jego filie, w tym te mieszczące się w budynku konstancińskiego urzędu. Chodzi
o Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział
Geodezji i Katastru oraz Wydział Architektoniczno-Budowlany. Nieczynne są także
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w Zespole Szkół przy

Władze gminy podjęły niezbędne środki ostrożności mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom załatwiającym swoje sprawy
w urzędzie, fot. UMiG
n r 2 (46) 20 20
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RAPORT SPECJALNY

Koronawirus – to musisz wiedzieć
Epidemia SARS-CoV-2 zbiera żniwo na całym świecie. W Polsce sukcesywnie rośnie liczba zakażonych
koronawirusem. Są też przypadki śmiertelne. Dlatego przypominamy najważniejsze informacje o tym
niebezpiecznym wirusie oraz zasady, których stosowanie pozwoli zmniejszyć ryzyko zakażenia.
Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę
o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami,
bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg
choroby obserwuje się u ok. 15–20% osób.
Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych.
Prawdopodobnie dane te są zawyżone, ponieważ u wielu osób z lekkim przebiegiem
zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na
rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon
są osoby starsze, z obniżoną odpornością,
którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Wirus przenosi się
drogą kropelkową. Obecnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.
Można natomiast stosować inne metody
zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane
poniżej. Stosuje się je również w przypadku
zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową, np. grypie sezonowej (w przypadku której szczyt zachorowań
przypada w okresie od stycznia do marca
każdego roku). Oto zalecenia Ministerstwa
Zdrowia ws. przestrzegania higieny i zachowań w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem.

Często myj ręce

Często myj ręce, używając mydła i wody,
a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min.
60 proc.). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on
na rękach.

Przy kichaniu zakryj usta i nos

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego
kosza i umyj ręce, używając mydła i wody,
a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/
żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu

Częste mycie rąk,
koniecznie wodą
z mydłem, to
podstawa, aby móc
zapobiec
przeziębieniom,
grypie, a także
koronawirusowi,
fot. UMiG

się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub
kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić
przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj odległość

Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają
gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony
wirusem powodującym chorobę układu
oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle
lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe
kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa.
Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko,
że możesz wdychać wirusa.

Nie dotykaj oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust
zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Maseczki

Noszenie maseczki zasłaniającej usta
i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu
oddechowego. Jednak stosowanie samej

Więcej informacji nt. koronawirusa można znaleźć na specjalnej stronie
internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz pod bezpłatnym nr. infolinii:

800 190 590
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maseczki nie gwarantuje powstrzymania
infekcji. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy
masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz
u siebie infekcję SARS-CoV-2 przebiegającą
z łagodnymi objawami lub opiekujesz się
osobą z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2.
Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który
potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany oraz wykonany
z właściwych materiałów.

Zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje koronawirus, i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak
gorączka, kaszel, duszności i problemy
z oddychaniem, to bezzwłocznie zasięgnij
pomocy medycznej, ale uwaga – nie zgłaszaj się sam do przychodni zdrowia (chyba
że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala
bez wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to
potrzebne. Jeden chory pacjent, również
ty, może być źródłem zakażenia wszystkich
pozostałych osób w poczekalni przychodni.
Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (tel.: 22 756
46 20 lub 609 299 647) lub – w przypadku
nasilonych objawów – zadzwoń pod nr alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do
oddziału zakaźnego (nr tel. do najbliższego
oddziału – 22 335 53 32).

AKTUALNOŚCI
Członkowie KK „Drabina”
zachęcają do włączenia się
w akcję szycia maseczek,
fot. Facebook „KK Drabina”

Oto odmieniony Biuletyn

Oddajemy w ręce czytelników nowe
wydanie Biuletynu Informacyjnego
Gminy w odmienionej szacie graficznej.
Od nowego roku Biuletyn wydawany
jest na nowym papierze. Ale wiosennych
zmian ciąg dalszy. Teraz oddajemy do
Państwa rąk Biuletyn w odmienionej szacie graficznej. Po czterech latach zmieniliśmy nie tylko layout, lecz także logotyp.
Od teraz czasopismo ma nowy, przejrzysty układ treści i czytelną czcionkę.
Dodaliśmy nowe rubryki i działy. Mamy
nadzieję, że odmieniona gazeta przypadnie Państwu do gustu.

Mieszkańcy łączą siły
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna i lokalne firmy solidaryzują
się w czasie walki z koronawirusem – organizują akcje społeczne,
pomagają seniorom oraz szyją maseczki dla szpitali i ratowników.
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna już
niejednokrotnie pokazali, że mają wielkie
serca. Udowadniają to także teraz. Pojedyncze osoby, lokalne firmy i instytucje, na
miarę swoich możliwości, włączają się do
walki z pandemią koronawirusa.

Pomoc seniorom

Pomoc osobom starszym, samotnym i chorym – mieszkańcom naszej gminy – oferują
m.in. druhowie ze Skolimowa i Słomczyna
oraz konstancińscy harcerze, którzy m.in.
zrobią i dostarczą zakupy, kupią leki czy
przywiozą drewno na opał. Wystarczy zadzwonić pod nr: 603 099 377 – OSP Skolimów
(w godz. 9.00–16.00), 720 835 371 – OSP
Słomczyn lub napisać maila do Agnieszki
Więckowskiej, szefowej „Pogotowia harcerskiego” w Konstancinie-Jeziornie (e-mail:
agnieszka.wieckowska@zhp.net.pl).

Szyją maseczki

Ponadto Związek Harcerstwa Polskiego
„Uroczysko Konstancin” wspólnie z Klubem
Kulturalnym „Drabina”, działającym przy
Konstancińskim Domu Kultury, zainaugurowali akcję szycia maseczek dla szpitali
i służb ratunkowych. Mogą wziąć w niej
udział zarówno profesjonalne krawcowe,
jak i osoby, które po prostu potrafią i lubią szyć. Każdy chętny wykonuje maseczki
samodzielnie w domowym zaciszu. Robi to
już 19 wolontariuszy. Przez trzy dni uszyli
oni ponad 500 maseczek. – Zorganizowa-

liśmy sieć złożoną z kilkunastu osób rozrzuconych po całej naszej gminie – mówi
Kama Bokacka, zastępczyni komendanta
Kręgu Instruktorskiego „Uroczysko Konstancin”. – Wolontariusze odbierają bele
bawełny od darczyńców i przewożą je do
krojczych, a potem do domów osób, które
szyją maseczki.
Te trafiają m.in. do Szpitala św. Anny w Piasecznie, straży pożarnej czy pogotowia.
Osoby, które chciałyby włączyć się w tę
ważną inicjatywę, proszone są o kontakt
z jej koordynatorką Ewą Wojas-Kacprowicz
(e-mail: drabinaskolimow@gmail.com).

Firmy też pomagają

Do walki z koronawirusem przyłączają się
też lokalne przedsiębiorstwa. Grzegorz Kowalczyk, współwłaściciel firmy Franqars,
bezpłatnie dezynfekuje – poprzez ozonowanie – pojazdy użytkowane przez Straż
Miejską, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Urząd Miasta i Gminy, a także wozy bojowe
jednostek OSP oraz radiowozy należące do
Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie. Z kolei firma Klinkier-Bud P.P.U.H. Czesław Penconek zakupiła 100 litrów płynów
dezynfekujących, które przekazała na potrzeby magistratu. Takich działań „od serca”
jest więcej. Restauracja Adama Gesslera
w Konstancinie-Jeziornie bezpłatnie przygotowuje posiłki dla potrzebujących seniorów, które następnie rozwożą druhowie
z OSP Skolimów.

Poznajemy gminę

Pieszo, rowerem i kajakiem – gmina
Konstancin-Jeziorna zorganizuje cykl
bezpłatnych wycieczek weekendowych.
W ramach realizacji projektu „Popularyzacja wśród mieszkańców walorów
kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna” gmina
Konstancin-Jeziorna przeprowadzi cykl
36 tematycznych wycieczek. Będą to m.in.:
„Na ornitologicznym szlaku”, „Kajakiem po
Jeziorce”, „Obszary chronione i rezerwaty
przyrody”, „Z wizytą na Urzeczu”, „Szlakiem
kolejki wilanowskiej”, „Szlakiem Stefana
Żeromskiego i sławnych rodów” oraz „Artyści dawnego Konstancina”. Uroki naszej
gminy będziemy poznawać pieszo, rowerem i kajakiem. Na wycieczki będą obowiązywać zapisy. Będą też niespodzianki
– każdy uczestnik otrzyma folder z opisem
szlaku oraz gadżety, które z pewnością
przydadzą się podczas wyprawy – oraz
konkurs fotograficzny. Szczegółowe informacje, w tym harmonogram i regulamin
wycieczek, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa zostaną opublikowane
najprawdopodobniej w maju na stronie:
konstancinjeziorna.pl. Gmina na popularyzację walorów kulturowych, historycznych
i przyrodniczych otrzyma 38 289 zł dofinansowania, całkowity koszt projektu wyniesie
ponad 88 tys. zł. Projekt będzie realizowany
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Pamiętaj
o zdrowiu pupila
Gmina Konstancin-Jeziorna
kontynuuje akcję zapobiegania
bezdomności zwierząt. Samorząd
ponownie finansuje czipowanie
psów oraz dopłaca do sterylizacji
i kastracji czworonożnych pupili.
Właściciele psów będący mieszkańcami
gminy Konstancin-Jeziorna za zabieg czipowania nic nie płacą. Zwierzęciu w gabinecie weterynaryjnym wszczepiany jest
podskórnie, na szyi lub między łopatkami,
mikroczip. To elektroniczny identyfikator zawierający unikatowy kod, który jest
rejestrowany w międzynarodowej bazie
danych Safe-Animal. Dzięki temu, jeśli
zwierzę zaginie i zostanie wyłapane np.
przez straż miejską, można sprawdzić, kto
jest jego właścicielem. Akcja darmowego
czipowania potrwa do końca listopada
lub do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel. Również w tym

Gmina dba o bezdomne
zwierzęta

Rada Miejska przyjęła „Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna
w 2020 r.”.
Większość działań ujętych w dokumencie
dotyczy psów i kotów, ponieważ skala ich
bezdomności jest w naszej gminie największa. Gros pieniędzy zarezerwowano
na odławianie i utrzymywanie zwierząt
w schroniskach, w tym m.in. na ich sterylizację i kastrację, całodobową opiekę
weterynaryjną w przypadkach zdarzeń
drogowych. W tym roku zajmuje się tym
Gabinet Weterynaryjny Prima-Vet Dariusz Różycki w Konstancinie-Jeziornie.
Odłowione czworonogi docelowo trafią
do schroniska dla bezdomnych psów
i kotów w Czaplinku. Z kolei zaniedbane
zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom są odwożone do gospodarstwa
rolnego w Okrzeszynie. Gmina zapewnia
też opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
ich dokarmianie w miejscach ich skupisk,
kupuje karmę. W ubiegłym roku sporym
zainteresowaniem cieszyła się akcja
bezpłatnego czipowania psów oraz dofinansowanie sterylizacji lub kastracji tych
domowych pupili. W tym roku będą kontynuowane. Szczegóły powyżej.
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Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
pod nr. tel. 22 484 24 23

roku gmina dofinansowuje sterylizację
oraz kastrację psów i kotów. Posiadacz
czworonoga płaci za zabieg tylko połowę
ceny. Finansowanie obejmuje: wizytę kwalifikującą, wykonanie zabiegu w narkozie,
opiekę pooperacyjną do czasu wybudzenia z narkozy oraz wizytę kontrolną obejmującą badanie kliniczne i zdjęcie szwów.
Aby skorzystać z akcji czipowania, kastracji lub sterylizacji, właściciel pupila musi

wypełnić wniosek o wykonanie zabiegu
elektronicznego oznakowania zwierzęcia
(formularz do pobrania w przychodniach
weterynaryjnych), okazać dowód tożsamości i książeczkę szczepień, rodowód lub
inny dokument potwierdzający prawa do
zwierzęcia. W przypadku psów wymagane
jest także aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie. Ważne też jest, aby zwierzęta
poddawane zabiegom kastracji lub sterylizacji były zaczipowane.
Właściciele zwierząt na zabiegi mogą umówić się telefonicznie w jednej z poniższych
lecznic:
Lecznica Weterynaryjna Bielawa
(ul. Lipowa 1D, nr tel. 22 754 39 19);
Gabinet Weterynaryjny M. Skrzek
(ul. Piłsudskiego 10, nr tel. 22 756 42 87);
Lecznica Weterynaryjna Anda
(ul. Długa 8, nr tel. 22 754 09 75);
Przychodnia Weterynaryjna WetMe
dyka24 – Tomasz Kalinowski, Konrad
Kowalczyk (ul. Pułaskiego 103, nr tel.
22 462 44 62);
Animales Specjalistyczna Przychodnia
Weterynaryjna (ul. Warszawska 56,
nr tel. 502 348 46).

Pomogą w walce z komarami
Gmina Konstancin-Jeziorna zakupiła 70 skrzynek lęgowych dla jerzyków
i 10 budek dla nietoperzy. Te wyjątkowe zwierzęta są jedną z biologicznych
metod walki z komarami.

Budki dla jerzyków
zostały zamontowane
bardzo wysoko –
minimum to 6 metrów,
dzięki czemu jest większa
szansa na ich zasiedlenie
przez ptaki,
fot. UMiG

Jerzyki to niewielkie ptaki przypominające jaskółki, które żywią się owadami, w tym muchami
i komarami – jeden osobnik dziennie może ich zjeść do 20 tys. sztuk. Zwierzęta gniazdują
na budynkach, najchętniej w otworach stropodachowych, ale ze względu na ich zatykanie
jerzyków jest coraz mniej. W trosce o mieszkańców Konstancina-Jeziorny, niepokojonych
przez dokuczliwe owady, oraz w celu zwiększenia populacji pożytecznych jerzyków gmina
Konstancin-Jeziorna kupiła dla nich 70 skrzynek lęgowych. Drewniane domki zostały już
zamontowane na czterech gminnych budynkach komunalnych oraz na dwóch – należących
do wspólnot mieszkaniowych. Jerzykom w walce z komarami pomagają także nietoperze.
Również o tych ssakach pomyślał konstanciński magistrat i zakupił dla nich 10 drewnianych
budek. Specjalnie skonstruowane skrzynki zapewnią nietoperzom schronienie w dzień, tak
aby w nocy mogły polować na owady w najbliższym swoim otoczeniu. Budki zostały zamontowane na drzewach w Parku Zdrojowym. Jeden nietoperz w ciągu nocy potrafi zjeść nawet
kilka tysięcy owadów, w tym blisko 1,2 tys. komarów.

AKTUALNOŚCI

Rowery miejskie wróciły na ulice
1 marca wystartował nowy sezon
Konstancińskiego Roweru
Miejskiego. Do dyspozycji
mieszkańców jest 70
jednośladów, które można
wypożyczać na 6 stacjach.
Konstanciński Rower Miejski to 70 jednośladów i 6 stacji: Klarysew, Mirków, Stary Ratusz, Grapa, Skolimów i Park Zdrojowy. W tej
ostatniej lokalizacji wypożyczymy także rowerki dla dzieci. Operatorem systemu w tym
roku ponownie jest firma Nextbike Polska,
która wygrała ogłoszony przez Urząd Miasta i Gminy przetarg. Za uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację KRM
samorząd zapłaci 377 863,38 zł.
Rowery, po zimowej przerwie, na konstancińskie ulice wyjechały 1 marca. Zasady
korzystania z KRM w nowym sezonie pozostały bez zmian. Rower może wypożyczyć
każdy użytkownik (osoby w wieku 13–18 lat
muszą mieć zgodę rodzica). Wystarczy zarejestrować się w systemie, np. na stronie
internetowej, i zasilić indywidualne konto

Jedna ze stacji Konstancińskiego Roweru Miejskiego zlokalizowana jest w Parku Zdrojowym,
fot. A. Piętka

kwotą co najmniej 10 zł, z której finansowane będą późniejsze wypożyczenia.
Co ważne, w systemie nie muszą się rejestrować osoby, które posiadają już konto
w Nextbike. Pierwsze 20 minut każdego
wypożyczenia jest zawsze bezpłatne.
Za czas do godziny zapłacimy – 1 zł, za drugą
godzinę – 3 zł, trzecią – 5 zł, a za każdą następną – po 7 zł. Z rowerów można korzystać
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

aż do 30 listopada. Przypominamy! Rowerem można poruszać się po terenie naszej
gminy lub dojechać do Warszawy albo Piaseczna i tam zwrócić go na jednej ze stacji
Veturilo lub Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego. Systemy rowerowe tych miast są
ze sobą kompatybilne. W latach 2017–2019
liczba wypożyczeń KRM wyniosła łącznie
ponad 26 tys. W systemie zarejestrowanych
jest już ponad 2,3 tys. użytkowników.

O bezpieczeństwie z nowym komendantem
Burmistrz Kazimierz Jańczuk gościł w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna podinsp. Pawła Krauza,
pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie. Spotkanie było okazją do zapoznania się
władz gminnych z nowym szefem mundurowych.
W spotkaniu Kazimierza Jańczuka z nowym szefem piaseczyńskiej policji uczestniczyli
także zastępcy burmistrza
– Ryszard Machałek i Dariusz
Zieliński oraz nadkom. Marek Kruszewski, zastępca Komendanta Komisariatu Policji
w Konstancinie-Jeziornie. Wizyta podinsp. Pawła Krauza
w magistracie była okazją
do rozmowy m.in. o dalszej
współpracy między samorządem a Komendą Powiatową
Policji na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy. Podinsp. Paweł Krauz obowiązki
Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie pełni od 10 lutego. Nowy szef mundurowych

pracuje w policji od 1996 r.
Karierę zawodową zaczynał
w powiecie wołomińskim, gdzie
pracował na stanowiskach wykonawczych: w zespole patrolowo-interwencyjnym, rewirze

dzielnicowych, a następnie
w ogniwie kryminalnym. Pełnił też stanowiska kierownicze.
Był kierownikiem ogniwa i referatu oraz zastępcą komendanta komisariatu. Od 2010 r.

Od prawej: burmistrz Kazimierz Jańczuk i podinsp. Paweł Krauz,
fot. A. Bakalarczyk
n r 2 (46) 20 20

podinsp. Paweł Krauz związany jest ze stołeczną policją. W Komendzie Rejonowej
Policji Warszawa IV tworzył
Wydział Patologii i Nieletnich,
a następnie nim kierował. Od
kwietnia 2011 r. zajmował stanowisko zastępcy Komendanta
Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo, gdzie nadzorował
pion kryminalny. W 2013 r. został Komendantem Komisariatu Warszawa-Ursynów. Od
25 października 2018 r. pełnił
obowiązki pierwszego zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. Kilka miesięcy
później, 7 marca 2019 r., został
nim mianowany. W lutym br. trafił do KPP w Piasecznie.
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Niepubliczne z gminną dotacją
Samorząd Konstancina-Jeziorny w ubiegłym roku przekazał niepublicznym przedszkolom i szkole
podstawowej działającym na terenie naszej gminy ponad 8,6 mln zł dotacji.
przedszkolaka. Stawki dotacji są
znacznie większe, jeśli dziecko ma
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego – miesięcznie to nawet
ponad 4,3 tys. zł. Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne otrzymały w ubiegłym roku łącznie ponad
6,3 mln zł. Największa dotacja trafiła do Niepublicznego Przedszkola
„Krasnalek” w Bielawie – ponad
963 tys. zł.

Jedna szkoła

W gminie
Konstancin-Jeziorna
zarejestrowanych jest
17 niepublicznych
placówek
oświatowych, fot.
Archiwum UMiG

W gminie Konstancin-Jeziorna zarejestrowanych jest 17 niepublicznych placówek oświatowych, w tym:
12 przedszkoli, 4 punkty przedszkolne
i 1 szkoła podstawowa. W minionym
roku uczęszczało do nich ponad
624 dzieci i uczniów. Do ich nauki
gmina co miesiąc dopłaca kilkaset
złotych.

Przedszkola i punkty
przedszkolne

W 2019 r. dotacja dla niepublicznych
przedszkoli wynosiła 1040,69 zł mie-

sięcznie na każde dziecko. – Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań
oświatowych dotacja wynosi 75 proc.
wydatków bieżących ponoszonych na
jedno dziecko w przedszkolu prowadzonym przez gminę – wyjaśnia
Magdalena Gołębiowska, kierownik
Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
konstancińskiego magistratu.
Gmina wspiera też punkty przedszkolne, które otrzymują dotację
w wysokości 40 proc. wspomnianych wyżej wydatków. W 2019 r. było
to 555,04 zł miesięcznie na każdego

Miesięczna stawka dotacji na ucznia
szkoły podstawowej jest równa wysokości subwencji przekazywanej
na takie dziecko w szkołach publicznych. W 2019 r. wyniosła 739,02 zł.
W przypadku dzieci z orzeczeniami
do kształcenia specjalnego stawka
dotacji jest znacznie wyższa. – Jest
ona w wysokości zgodnej z wagą, do
której przypisana jest dana niepełnosprawność, i może wynieść nawet
kilka tysięcy złotych – dodaje Magdalena Gołębiowska.
W Konstancinie-Jeziornie działa
tylko jedna niepubliczna szkoła
podstawowa. No Bell Montessori
w ubiegłym roku otrzymała ponad
2,2 mln zł dotacji.

Nowe kierunki lecznictwa uzdrowiskowego
Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna wzbogaciło się o dodatkowe, nowe kierunki lecznicze związane z chorobami
otropedyczno--urazowymi, reumatologicznymi i dolnych dróg oddechowych.
Gmina Konstancin-Jeziorna zaktualizowała statut uzdrowiska. O zmiany w dokumencie wystąpiła spółka Uzdrowisko
Konstancin-Zdrój, która wzbogaciła swoją
ofertę leczniczą o nowe kierunki związane
z chorobami otropedyczno-urazowymi,
reumatologicznymi oraz dolnych dróg oddechowych, z przeciwwskazaniem osób
chorych na astmę. Wniosek o poszerzenie
profilu leczniczego pozytywnie zaopiniował konsultant krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. W statucie
zaktualizowano także liczbę łóżek, którymi
10
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dysponuje szpital uzdrowiskowy przy
ul. Sue Ryder 1 – w 2008 r. było to 29,
obecnie jest 61. Z listy zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych przez Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji wykreślono: sanatorium,
zakład przyrodoleczniczy i basen rehabilitacyjny. Zmiany zatwierdził minister
zdrowia, a zaktualizowany statut przyjęła Rada Miejska. Pozwoli to zakładom
uzdrowiskowym leczyć kuracjuszy w nowych kierunkach, które wcześniej się nie
pojawiały.

Szpital uzdrowiskowy to specjalistyczna placówka
lecząca pacjentów z całego kraju, a także z zagranicy,
fot. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój

AKTUALNOŚCI
Dotacje przekazane w 2019 r. dla niepublicznych placówek oświatowych
Nazwa przedszkola

Przekazana kwota dotacji

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Nutki”

264 335,26 zł

Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”

94 845,96 zł, w tym: 8 736,86 zł – kształcenie specjalne
i 772,52 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”

345 795,42 zł, w tym: 17 473,72 zł – kształcenie specjalne
i 1 545,04 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”

711 177,93 zł, w tym: 52 421,16 zł – kształcenie specjalne

Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”

630 649,47 zł, w tym: 157 263,48 zł – kształcenie specjalne
i 12 360,32 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

No Bell Przedszkole Montessori

692 881,53 zł, w tym: 17 473,72 zł – kształcenie specjalne

Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”

543 240,18 zł

Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. E. Bojanowskiego”

477 676,71 zł

Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”

647 127,51 zł, w tym: 52 421,16 zł – kształcenie specjalne
i 4 635,12 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Niepubliczne Przedszkole „Krasnalek”

963 506,18 zł, w tym: 305 790,10 zł – kształcenie specjalne

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Little Academy”

416 276,00 zł

Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Tygrysek”

225 188,04 zł, w tym: 30 579,01 zł – kształcenie specjalne

GoodStart Niepubliczny Punkt Przedszkolny

64 384,64 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ABC Montessori Education”

143 200,32 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Skrzatka Oczatka”

136 539,84 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Borowina”

39 675,32 zł, w tym: 17 473,72 – kształcenie specjalne

No Bell Szkoła Podstawowa Montessori

2 213 128,46 zł, w tym: 342 668,84 zł – kształcenie specjalne

Ponad

8,6
mln zł

dotacje o takiej
łącznej wysokości
przekazała gmina
w 2019 r.
niepublicznym
jednostkom
oświatowym

RAZEM: 8 609 628,77, w tym: 1 002 301,77 zł – kształcenie specjalne i 19 313,00 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Gmina kontroluje

Niepubliczne placówki z tego, co
otrzymały, muszą się skrupulatnie rozliczyć i co roku składają do

Urzędu Miasta i Gminy sprawozdania z wydatkowania dotacji. Jeśli
placówka nie wydała jej w całości
lub zrobiła to źle – kontrolują to

urzędnicy – pieniądze musi zwrócić.
W 2019 r. wszystkie placówki wykorzystały dotacje zgodnie z przeznaczeniem.

Strażnicy miejscy testowali
Konstancińska Straż Miejska testowała w Czarnowie mobilną stację do monitoringu jakości powietrza. Wyniki
badań pokazały, że nie jest tam tak źle, jak alarmują mieszkańcy sołectwa.
Straż Miejska regularnie otrzymuje zgłoszenia od mieszkańców Czarnowa zaniepokojonych czarnym dymem unoszącym się nad
ich domami. Strażnicy sygnały sprawdzają
i kontrolują nieruchomości z nadzieją na
wykrycie osób, które palą w swoich piecach niedozwolonymi materiałami lub odpadami. – Do tej pory żadne zgłoszenie się
nie potwierdziło – mówi Stanisław Grudzień,
komendant. – Dlatego właśnie w Czarnowie postanowiliśmy przetestować mobilną stację monitoringu jakości powietrza.
Strażnicy w Czarnowie pojawili się 5 lutego.

Badania przeprowadzono w godz. 16.27–18.24,
gdy temperatura na dworze wahała się od
0,2 do 1,8 stopnia. Było niemal bezwietrznie, wilgotność powietrza i ciśnienie prawidłowe. Warunki do badania niemal idealne.
W wyznaczonym czasie auto z urządzeniem pomiarowym parkowało w kilku miejscach, na ul. Starego Dębu, ul. Partyzantów
i ul. Gościniec, a także w Konstancinie-Jeziornie na ul. Akacjowej, ul. Granicznej i przy Centrum Handlowym Stara Papiernia, niedaleko
ronda św. Jana Pawła II. Nowoczesne, certyfikowane urządzenie kontrolno-pomiarowe ba-

dało stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM
10, tlenku azotu i węgla oraz stężenie sumy lotnych związków organicznych VOD w powietrzu.
Wszystkie parametry pomiarów były poniżej
dopuszczalnej normy. I tak np. wyniki pomiarów pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 zawierały się w wartościach śladowych, od 2,7 do 10
jednostek (dopuszczalne wartości to dla PM 2,5
– 25, a dla PM 10 – 50). – Wyniki te pokazują, że
jakość powietrza w Konstancinie-Jeziornie nie
jest tak zła, jak uważają niektórzy mieszkańcy,
co nie oznacza, że nie może być jeszcze lepsza
– podkreśla Stanisław Grudzień.
n r 2 (46) 20 20
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Masz wpływ na rozwój gminy
Chcesz sprawdzić, jak wygląda budżet gminy na 2020 r.? Dowiedzieć się, ile pieniędzy z podatków samorząd
przeznacza na szkoły czy inwestycje? To umożliwia platforma internetowa „Na co idą moje pieniądze”.
Lektura uchwały budżetowej dla wielu
stanowi twardy orzech do zgryzienia.
Pełno w niej liczb, tabel i paragrafów. Ale
nie trzeba się już z nią męczyć. Wystarczy
wejść na stronę internetową: konstancinjeziorna.nacoidamojepieniadze.pl, aby
łatwo i w przejrzysty sposób, bez wychodzenia z domu, sprawdzić, jak samorząd
gospodaruje publicznymi pieniędzmi.
Mieszkaniec znajdzie tu, przedstawiony
w sposób graficzny, m.in. podział dochodów i wydatków gminy. Ponadto – ustawiając wysokość swojego miesięcznego

wynagrodzenia brutto – może sprawdzić,
jaka część jego podatku trafia do budżetu gminy i na co jest przeznaczana.
Znajdziemy tutaj także prezentację tegorocznych zadań inwestycyjnych i funduszu sołeckiego. W zakładce „Prognoza PIT”
dowiemy się, jak gmina rozwija się dzięki
swoim mieszkańcom. – Podatek dochodowy w Konstancinie-Jeziornie rozlicza już
97% mieszkańców – mówi Dariusz Lipiec,
skarbnik gminy. – Te pieniądze wracają do
nich w postaci m.in. nowoczesnych szkół,
nowej infrastruktury drogowej, bezpłat-

nej komunikacji – tzw. „elek” czy ciekawej
oferty kulturalno-sportowej.
Pamiętaj! Do prawidłowego rozliczenia
PIT należy przyjąć adres zamieszkania,
pod jakim mieszkaliśmy na dzień 31 grudnia r., za jaki jest składana deklaracja.
Oznacza to, że deklarację PIT składamy
do Urzędu Skarbowego właściwego dla
miejsca zamieszkania na ostatni dzień
roku podatkowego – w przypadku gminy
Konstancin-Jeziorna będzie to Piaseczno.
Proste! Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy.

Dotacje na sport przydzielone
Gmina Konstancin-Jeziorna rozstrzygnęła konkurs ofert na wsparcie rozwoju sportu. Osiem klubów otrzyma
w tym roku pół miliona złotych m.in. na organizację zawodów i szkolenia, w szczególności dzieci i młodzieży.
Na ogłoszony otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu
w gminie Konstancin-Jeziorna wpłynęło 18 projektów. O dotacje ubiegało się 9 klubów sportowych działających na terenie naszej gminy
– tylko takie mogły startować w konkursie. W wyniku oceny formalnej
i merytorycznej komisja, powołana przez burmistrza gminy, odrzuciła
3 projekty: 2 nie spełniały wymogów formalnych, a 1 – merytorycznych.
Pozostałe 15 projektów komisja zarekomendowała burmistrzowi do

przyznania dotacji z budżetu gminy. Ostateczne wyniki konkursu poznaliśmy 28 stycznia. W tym roku do 8 klubów trafi łącznie 500 tys. zł.
Najwyższa dotacja, o łącznej wysokości 100 tys. zł, została przyznana
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna z przeznaczeniem m.in. na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział drużyn
żeńskiej i męskiej w rozgrywkach III ligi Mazowiecko-Warszawskiego
Związku Piłki Siatkowej.

Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2020 r.
Nazwa klubu

Nazwa projektu sportowego

Dotacja

UKS Zryw
Słomczyn

Organizacja zawodów na torze w Słomczynie – IX Międzynarodowy Puchar Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2020
Udział zawodników UKS Zryw we współzawodnictwie sportowym na łyżwach i wrotkach w roku 2020

51 000 zł

IKS Konstancin

Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach w okresie 10.02.2020–15.12.2020

17 000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w dyscyplinie piłka siatkowa

32 500 zł

Udział drużyny żeńskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach III ligi MazowieckoWarszawskiego Związku Piłki Siatkowej

28 500 zł

Zgrupowanie szkoleniowo-treningowe zawodników KS SPS w piłce siatkowej w 2020 r.

20 000 zł

Udział drużyny męskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach ligowych MazowieckoWarszawskiego Związku Piłki Siatkowej

19 000 zł

MUKS Kosa
Konstancin

Piłka nożna – szkolenia, uczestnictwo, organizacja i udział w rozgrywkach MZPN, turniejach i obozach sportowych
wszystkich grup MUKS Kosa Konstancin

97 000 zł

UKS Cirkus

Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z gminy Konstancin-Jeziorna oraz XXI Ogólnopolskiego
Turnieju Korfballu

20 000 zł

Szkolenie sportowe i uczestnictwo w zawodach w korfballu

12 000 zł

IKS Konstancin

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gminy Konstancin-Jeziorna w dyscyplinie pływanie

51 000 zł

KS Konstancin

Klub Sportowy Konstancin – działalność szkoleniowa, uczestnictwo w zawodach, turniejach, organizacja obozów
w dyscyplinie piłka nożna

93 000 zł

KS
Stowarzyszenie
Piłki Siatkowej

UKKK IPPON
Konstancin-Jeziorna

12

Organizacja turnieju Mistrzostwa Konstancina-Jeziorny w karate kyokushin

8 000 zł

7 000 zł

Udział w zawodach sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w kraju i za granicą w dyscyplinie karate kyokushin

16 000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushin

28 000 zł
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Mieszkańcy aktywnie działają
Aż 31 przedsięwzięć zrealizują w tym roku mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna w ramach inicjatywy lokalnej. Samorząd przeznaczy na ten
cel 50 tys. zł.
Na ogłoszony na początku stycznia nabór wniosków o realizację w 2020 r. zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
wpłynęło 35 wniosków. Po analizie formalnej oraz ocenie merytorycznej złożonych
przez mieszkańców projektów komisja do
rozpatrzenia i oceny wniosków zarekomendowała burmistrzowi wsparcie finansowe
31 inicjatyw lokalnych. Propozycję podziału

środków 13 lutego zatwierdził Kazimierz
Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. Samorząd wesprze inicjatywy
mieszkańców na łączną kwotę 50 tys. zł.
Dzięki wsparciu finansowemu gminy możliwa będzie organizacja m.in. warsztatów
i spotkań dla seniorów, pikniku w Słomczynie czy zawodów wędkarskich. Szczegóły
poniżej.

Inicjatywy lokalne realizowane w 2020 r.
Nazwa inicjatywy lokalnej

Udział finansowy
gminy

Malujemy pisanki, ozdoby świąteczne, przygotowujemy wielkanocne potrawy

2 000 zł

Promocja kultury i rękodzieła regionu Urzecza

1 000 zł

Warsztaty dla mieszkańców osiedla „Coś z niczego”

700 zł

Seniorzy seniorkom z okazji Dnia Kobiet

1 650 zł

Warsztaty kulinarne i artystyczne seniorów z Mirkowa

2 000 zł

Warsztaty kulinarne – młodzi gotują

1 600 zł

Spotkania muzyczne seniorów, spotkania kulinarne

1 500 zł

Pożegnanie lata w Słomczynie – rekreacyjny i kulinarny piknik jesienny

1 800 zł

Świąteczne warsztaty seniorów

1 500 zł

Seniorzy aktywnie i bez wykluczenia

2 300 zł

Wielkanocne tradycje

1 900 zł

Aktywne wakacje dzieci i młodzieży w Czernidłach

2 400 zł

Lokalne tradycje kulinarne i zwyczaje świąteczne w Kawęczynku

1 500 zł

Mikołajkowe i świąteczne zwyczaje i obrzędy

1 700 zł

Poprawa estetyki przy gminnej świetlicy w Kawęczynku

1 000 zł

Warsztaty eko na Dniu Ziemi

1 100 zł

Piknik na koniec lata „Pieczenie ziemniaka”

1 700 zł

Wędkarze dzieciom

1 700 zł

Dzień seniora w Konstancinie

1 600 zł

Klub bajki – warsztaty z bajką i opowieścią

800 zł

Świąteczne spotkanie integracyjne

1 500 zł

Poznajemy lokalne tradycje kulinarne Urzecza

1 500 zł

Rekreacyjny piknik w Cieciszewie

1 500 zł

Sadzimy i chronimy środowisko naturalne

1 100 zł

Spotkanie wigilijne seniorów

1 500 zł

Zabawa karnawałowa połączona z Dniem Kobiet

850 zł

Spotkanie z Mikołajem w Mirkowie

2 000 zł

Mirkowski Dzień Dziecka

2 400 zł

Międzypokoleniowy quiz wiedzy o samorządzie i historii Konstancina-Jeziorny

1 100 zł

Seniorzy seniorom na 8 marca

2 500 zł

Seniorzy wraz z osobami niepełnosprawnymi przygotowują Święta Wielkanocne

2 600 zł

Osobowości Roku 2019
Dziennik „Polska Times” wybrał
Osobowości Roku 2019. W powiecie
piaseczyńskim w kategorii polityka,
samorządność i społeczność lokalna
zwyciężyła Bożena Wierzbicka.

Plebiscyt na Osobowość Roku 2019 podzielony był na trzy etapy – powiatowy,
wojewódzki i ogólnopolski, a wśród nominowanych znalazło się kilkanaście
osób związanych z naszą gminą. O tym,
kto otrzyma tytuł, decydowali w głosowaniu internauci. W powiecie piaseczyńskim w kategorii polityka, samorządność
i społeczność lokalna zwyciężyła Bożena
Wierzbicka. Radną Rady Miejskiej nominowano „za aktywne działania na rzecz
lokalnej społeczności i włączanie się
w akcje społeczne” (w głosowaniu wojewódzkim Bożena Wierzbicka zajęła trzecie
miejsce – zdobywając z obu etapów łącznie 2521 głosów). W czołówce plebiscytu
znalazły się także Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektorka Konstancińskiego
Domu Kultury, która w powiecie zajęła
drugie miejsce w kategorii kultura
(908 głosów), oraz Celina Łuszczyńska.
Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów uplasowała się na trzecim miejscu w kategorii
działalność społeczna i charytatywna
(152 głosy). W imieniu samorządu składamy paniom gratulacje. Pełne wyniki
głosowania dostępne są na stronie internetowej: www.polskatimes.pl.

Radna odznaczona medalem
Bożena Wierzbicka, radna Rady
Miejskiej, otrzymała Medal Stulecia
Odzyskanej Niepodległości.

Odznaczenia zostały wręczone 28 lutego
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie. Wyróżnienia w imieniu
prezydenta RP przekazał wicewojewoda
mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Bożena
Wierzbicka była w gronie 29 osób uhonorowanych pamiątkowym Medalem Stulecia
Odzyskanej Niepodległości. Radna Rady
Miejskiej Konstancina-Jeziorny została doceniona za „wybitne zasługi w utrwalaniu
pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o niepodległość Polski”.
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INWESTYCJE

Zimą urzędnicy nie próżnowali
Kilkanaście zapytań ofertowych, postępowań przetargowych, a w efekcie podpisanych umów.
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zimą nie próżnowali i z powodzeniem wyłonili
wykonawców miejskich inwestycji i nie tylko.
na okres od 2 stycznia do 26 czerwca 2020 r. Wartość: 348 700 zł.
 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół realizuje firma Przewóz Osób – Marek Kowalski. Umowa
obejmuje okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Wartość: 548 720 zł.
 Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Jabłoniowej
i ul. Sarenki w Słomczynie i Kawęczynku zrealizuje
firma Sławomir Dymowski IBF. Termin zakończenia prac, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, to 30 września 2020 r. Wartość umowy:
3 781 838,63 zł.

Wiele przetargów czeka też na
ostateczne rozstrzygnięcia, o których
wynikach będziemy informować
w kolejnych wydaniach Biuletynu
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy
Konstancin-Jeziorna,
fot. C. Puchniarz

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
intensywnie pracują nad realizacją gminnego budżetu,
czego efektem są pozytywne rozstrzygnięcia prowadzonych przez nich postępowań o udzielenie zamówień
publicznych. Do końca marca z sukcesem wyłoniono
wykonawców kilkunastu miejskich inwestycji oraz różnych usług świadczonych na rzecz gminy Konstancin-Jeziorna. Oto one:
 Dowóz uczniów do gminnych szkół zapewnia firma
PKS Skierniewice sp. z o.o. Umowa została podpisana

 Z a konserwację w 2020 r. kanalizacji deszczowej na terenie naszej gminy odpowiedzialna jest
firma Admar sp. z o.o. z Zakrzewa. Wartość umowy:
138 110,40 zł.
 W tym roku za równanie i profilowanie nawierzchni
betonowych (chodników, ciągów pieszo-rowerowych
i jezdni) odpowiedzialna jest firma Jacek Wocior
TRAKT, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiła najkorzystniejszą
ofertę. Umowa opiewa na kwotę 538 380,84 zł. Ta sama
firma, za kwotę do 297 699,36 zł, prowadzić będzie
remonty nawierzchni bitumicznych gminnych dróg.

Inwestycje zmierzają ku końcowi
Tegoroczna zima była łaskawa dla dwóch gminnych inwestycji.
Modernizacja siedziby Biblioteki Publicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej
Jeziorna oraz budowa domu ludowego i muzeum Urzecza prowadzone były
bez większych przerw.

Budynek domu ludowego i muzeum
regionalnego został zaprojektowany
w stylu olęderskim z zachowaniem
charakterystycznych elementów
architektonicznych, m.in. dwuspadowego
dachu krytego gontem drewnianym,
fot. G. Żurawski
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Przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie prace budowlane idą zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Obecnie
trwa wykańczanie pomieszczeń, do których już wkrótce – po niemal dwuletniej
przerwie – wrócą biblioteka publiczna
oraz jednostka OSP Jeziorna. Układane są
glazura i terakota, montowane podwieszane sufity i brama garażowa. Wkrótce
rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej, a na koniec zaplanowano prace

związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wszystko ma być gotowe do
lipca br., ale dzięki łagodnej zimie są duże
szanse na ukończenie inwestycji przed
terminem. Koszt całości wyniesie ponad
3,3 mln zł. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły też na prowadzenie, bez
większych przerw, prac budowlanych w Kępie Okrzewskiej, gdzie w budynku dawnej
szkoły powstaje dom ludowy i muzeum
regionalne Urzecza. W okazałym, dwu-

INWESTYCJE
 Przetarg na kompleksową obsługę systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego od 1 marca do 30 listopada
2020 r. wygrała firma Nextbike Polska SA. Wartość umowy:
377 863,38 zł.
 Energię elektryczną na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna dostarczać będzie od 1 kwietnia 2020 r. do
2023 r. firma Orange Energia sp. z o.o. Wartość umowy:
7 622 798,93 zł.
 Gminne oświetlenie uliczne w okresie od 1 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2022 r. konserwować będzie
firma ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska. Wartość
umowy: 444 301,20 zł.
 Najkorzystniejszą cenowo ofertę na równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w 2020 r. przedstawiła spółka South Stream z Tarczyna. To właśnie
z nią gmina Konstancin-Jeziorna zawarła umowę opiewającą na kwotę 420 143,40 zł.
 Firma MT-Projekt sp. z o.o. z Grójca opracuje dokumentację budowlaną na wykonanie odwodnienia i wyprofilowania drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od
ul. Mirkowskiej do Ciszycy. Wartość umowy: 149 000 zł.
 Remont przepustów w gminnych drogach wykona
firma SOKOM Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek. Wartość umowy: 122 485 zł.
 Parking przy ul. Wilanowskiej 2a na os. Grapa w Konstancinie-Jeziornie przebudowuje firma Jacek Wocior
TRAKT. Koszt realizacji inwestycji to 220 443,06 zł. Termin
wykonania robót budowlanych – 15 maja 2020 r.
 Wyłoniony został wykonawca przebudowy ul. Pogodnej
w Konstancinie-Jeziornie. Jest nim firma CERMAT-PROBET

kondygnacyjnym obiekcie, z wysuniętym gankiem na piętrze, trwają roboty
wykończeniowe. W najbliższym czasie
wykonawca zapowiada rozpoczęcie prac
związanych z pokryciem dachu gontem
drewnianym, co nada obiektowi olęderskiego wyglądu.
Na parterze budynku znajdą się m.in.
sala konferencyjna, aneks kuchenny, siłownia, sanitariaty i kotłownia. Na piętrze będzie m.in. sala wystawiennicza
oświetlona naturalnym światłem dzięki
12 oknom połaciowym. Układ poszczególnych pomieszczeń został tak zaprojektowany, aby mogły one funkcjonować
w sposób od siebie niezależny. Wykonawca na zakończenie prac i uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie ma czas do
końca lipca br. Koszt tej inwestycji to
2,3 mln zł.

sp. z o.o. Koszt tej inwestycji to 189 420 zł. Termin wykonania robót budowlanych – 30 kwietnia 2020 r.
 
Drugi etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej
w Czarnowie, obejmujący ul. Koncertową, ul. Skowronka i ul. Powstańców Warszawskich, realizuje firma
Sławomir Dymowski IBF z Warszawy. Wartość to
1,3 mln zł, a prace mają się zakończyć do 30 września
2020 r.
Poza tym w toku są postępowania, które wyłonią wykonawców poniższych zadań:

 Oświetlenie na ul. Jabłoniowej w Słomczynie – gmina
jest w trakcie rozstrzygania postępowania przetargowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELES-BUD
Ewa Konopka-Strusińska na kwotę 127 249,93 zł, z terminem realizacji do 30 września 2020 r.
 Oświetlenie ulic w Parceli – trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu „Kolorowe Kredki” w Oborach i „Tęczowym Przedszkolu”
w Konstancinie-Jeziornie – wysłano zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców.
 Pielęgnacja zieleni niskiej na terenie gminy – 25 marca
ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony, pierwszy
został unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną
przewyższała kwotę, którą gmina planowała przeznaczyć na realizację usługi. Oferty można składać do
6 kwietnia do godz. 10.00.
 Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej, Podgórskiej i Świerkowej – trwa postępowanie wyboru wykonawcy. Szacowany koszt inwestycji to 1,6 mln zł.

Siedziby biblioteki
i strażaków ochotników zmienią
się nie do poznania,
fot. G. Żurawski
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WYDARZENIA

Setne urodziny Pana Stanisława
Uzdrowiskowy klimat Konstancina-Jeziorny sprzyja długowieczności. Stanisław Bednarek, mieszkaniec
Domu Aktywnego Seniora „Biała Dalia”, obchodził setne urodziny.
Solenizanta zaszczycili wizytą m.in. burmistrz Kazimierz Jańczuk i Bożena Pindelska, sekretarz gminy. Przedstawiciele
konstancińskiego samorządu wręczyli
kwiaty, list gratulacyjny i kosz upominkowy. – Osiągnięcie tak pięknego wieku jest
wydarzeniem szczególnym i doniosłym dla
całej społeczności naszej gminy – podkreślał burmistrz, życząc solenizantowi dużo
zdrowia i pomyślności.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również wysocy rangą przedstawiciele ambasad – Królestwa Niderlandów oraz Wielkiej
Brytanii. Wzruszające przemówienie wygłosił kmdr dypl. Henryk Leopold Kalinowski,
prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, wspominając
wspólnie ze Stanisławem Bednarkiem
lata walki o wolność ojczyzny. Spotkanie
było także okazją do wręczenia solenizantowi wyjątkowych odznaczeń. Stanisław Bednarek otrzymał Gwiazdę Pamięci
„Polska Niepodległa 1918”, medal Holenderskiego Instytutu Weteranów oraz Odznakę

Przedstawiciele konstancińskiego
samorządu wręczyli kwiaty, list
gratulacyjny i kosz upominkowy,
fot. A. Bakalarczyk

Weterana Sił Zbrojnych Jej Królewskiej Mości
Królowej Elżbiety II.
Oczywiście, jak przystało na prawdziwe
urodziny, nie zabrakło tortu, toastu i wspólnego odśpiewania „Trzysta lat”. Wiele radości panu Stanisławowi sprawił występ
artystyczny w wykonaniu dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Ochronka im. bł.
E. Bojanowskiego”.

Stanisław Bednarek w czasie II wojny
światowej służył w lotnictwie we Francji
i w Anglii. Uczestniczył w historycznych wydarzeniach, takich jak lądowanie w Normandii czy wyzwolenie Bredy. Walczył
z okupantem, a później z nadzieją patrzył
na zmieniającą się Polskę. Po wojnie zamieszkał na Mokotowie, gdzie założył rodzinę, godnie żył i pracował.

Seniorzy świętowali w gronie przyjaciół
i zaproszonych gości, fot. A. Piętka

Seniorzy świętowali
Koło Seniora nr 15 w Słomczynie ma już 10 lat. Z tej
okazji 17 lutego jego członkowie i sympatycy spotkali
się, aby wspólnie świętować.
Jubileuszowe spotkanie stało się
okazją do przypomnienia historii
koła oraz zaprezentowania jego
dorobku. – Zaczęło się od zorganizowania, z inicjatywy ówczesnej
16
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sołtys Ireny Śliwki oraz rady sołeckiej, dnia seniora – wspomina
Maria Moskalewicz, przewodnicząca koła. – Świetna atmosfera
podczas spotkania zachęciła
nr 2 ( 46 ) 2020

jego uczestników do regularnego kontynuowania wspólnego
spędzania czasu. Od tamtej pory
seniorzy regularnie spotykają
się, by prowadzić miłe dyskusje, tańczyć i śpiewać, a przede
wszystkim wzajemnie sobie
pomagać. Czynnie uczestniczą
w imprezach organizowanych
przez radę sołecką, aktywnie
udzielają się w lokalnych wydarzeniach. Spełniają się również
artystycznie – zorganizowali we
własnym zakresie montaż słowno-muzyczny z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości Polski. Miejscem ich spotkań jest
dom ludowy, w którym w ciągu
lat gościli lekarzy, dietetyków
i kosmetyczki. Członkowie koła,
gdy jest taka potrzeba, wspólnie organizują pomoc materialną
dla potrzebujących. Seniorzy ze

Słomczyna działają na różnych
polach – z entuzjazmem podjęli się uporządkowania terenu
przed domem ludowym oraz posadzili krzewy i kwiaty ozdobne.
W ramach inicjatywy lokalnej
zorganizowali zajęcia kulinarne
i warsztaty świąteczne, podczas
których blisko 80 mieszkańców
wspólnie kolędowało i przygotowywało ozdoby choinkowe.
Działania te sfinansował konstanciński samorząd. Koło kultywuje tradycję i przygotowuje
wieńce dożynkowe, które rokrocznie zdobywają wyróżnienia
i nagrody. Pieniądze uzyskane
w ten sposób przeznaczane są
na wyjazdy do teatru, organizację np. Dnia Seniora, ogniska,
spotkania świąteczne. Wyróżniająca się działalność koła została
doceniona przez Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który przyznał Marii Moskalewicz Odznakę Honorową.

LUDZIE Z PASJĄ
Najważniejsza wyobraźnia, a nie zręczne
palce – przyznaje Iwona Odolińska,
fot. archiwum rodzinne

Wielkanoc szydełkiem dziergana
Iwona Odolińska, sołtys Ciszycy, od lat udowadnia, że Wielkanoc to nie tylko pisanki czy kraszanki.
Kolorowe koguciki, zajączki, jajka czy dziergane koszyczki, które wyszły spod jej ręki, stanowią ozdobę
wielu świątecznych stołów.
Iwona Odolińska jest mistrzynią szydełkowych robótek. Miłością do dziergania
zaraziła ją ciocia – Janina. – Jako mała dziewczynka podpatrywałam, jak robi przecudne
serwetki i obrusy – wspomina sołtys. – To
ona nauczyła mnie techniki robienia wszystkich ściegów i pokazała, co można wyczarować ze zwykłej włóczki. Z tatą z kolorowych
tkanin robiliśmy narzuty na łóżko.
Lata mijały, a pasja została. Teraz obie panie
często spotykają się, by wspólnie, przy kawie, ze zwykłej włóczki wyczarowywać małe
dzieła sztuki.

Zajączki i kurczaczki

W domu Iwony Odolińskiej pełno jest
szydełkowych serwetek, obrusów, a przy
okazji Wielkanocy – kolorowych koszyczków,
zajączków, kurczaczków i jajek. – Robię je
jeszcze zimą, na długo przed świętami
– opowiada sołtys. – Kordonkowa kurka
powstaje w ciągu ok. 1,5 godziny.
Baranek czy zajączek wymagają nieco więcej
czasu, a zrobienie dużego kolorowego
jajka to zajęcie na całe popołudnie, czyli
ok.5 godzin. – Po wydzierganiu robótkę
należy usztywnić krochmalem lub klejem
oraz wymodelować – wyjaśnia pani Iwona.
– Dopiero wtedy można je eksponować na
stole.
Bardziej skomplikowane oraz pracochłonne
są serwety i wielkanocne koszyczki – na ich

wydziergane z włóczki zajączki, kurki czy
baranki stanowią w rodzinie Odolińskich
nieodzowny element Wielkanocy. – W lany
poniedziałek wieszam moje koszyczki ze słodyczami na drzewach w ogrodzie, to taka
nasza świąteczna tradycja – mówi Iwona
Odolińska. – Z dzieciństwa pamiętam, jak
całą rodziną szliśmy na rezurekcję, pamiętam obfite śniadania, a także takie właśnie
wiszące koszyczki z łakociami.
Barwny kurczaczek, który tuż przed świętami
wyszedł spod szydełka sołtys Odolińskiej,
fot. archiwum autorki

wykonanie trzeba zarezerwować kilka dni.
Inspiracje czerpie z fachowych magazynów,
od cioci Janiny, ale najwięcej podpowiada
jej własna wyobraźnia. Jak podkreśla,
każdy projekt trzeba dobrze przemyśleć
i zaplanować.

Przekazać innym

Szydełkowanie nie jest dla pani Iwony tylko
zwykłym hobby. Dzięki niemu odpoczywa
i zapomina o troskach codzienności. Swoją
pasją próbuje zainteresować wnuczkę oraz
młode sąsiadki, które chętnie się uczą
i uczestniczą we wspólnym dzierganiu –
Wnuczka na razie odwija tylko nitkę i próbuje trzymać szydełko w ręku, ale wszystko
jest na dobrej drodze – śmieje się sołtys.

Cudeńka dla rodziny

Materiały do dziergania pani Iwona kupuje
w jednej z konstancińskich pasmanterii, ale
coraz częściej w pracy wykorzystuje to, co
ma w szafie. Stare, zniszczone swetry są doskonałym źródłem kolorowych nitek, które
zmieniając się w barwne ozdoby, dostają
nowe życie. Wykonanymi własnoręcznie
cudeńkami pani Iwona obdarowała już całą
rodzinę i znajomych. Od lat własnoręcznie

Zajączki, kurki, baranki i jaja Iwony Odolińskiej są
ozdobą wielu wielkanocnych stołów,
fot. archiwum autorki
n r 2 (46) 20 20
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NASZE SOŁECTWA

Jacek Kulczyk pytany
o klucz do sukcesu
mówi: Dobry sołtys
powinien być otwarty
i dyspozycyjny dla
mieszkańców oraz
chętnie nieść pomoc,
fot. G. Żurawski

Dobry sołtys to skarb
Jest najdłużej urzędującym sołtysem w gminie Konstancin-Jeziorna. Jacek Kulczyk swoją funkcję
sprawuje od ponad 20 lat. W czym tkwi tajemnica jego sukcesu? – Otwartość i dyspozycyjność wobec
mieszkańców oraz chęć niesienia pomocy – odpowiada bez namysłu gospodarz wsi Piaski.
W gminie Konstancin-Jeziorna jest ich 23. Na co dzień
działają na rzecz rozwoju i poprawy życia społeczności lokalnej. Rozwiązują też liczne problemy swoich mieszkańców. Sołtysi, bo o nich mowa, 11 marca obchodzili swoje
święto. Z tej okazji odwiedziliśmy najdłużej urzędującego
sołtysa w gminie Konstancin-Jeziorna. Jacek Kulczyk od
20 lat gospodarzy w podkonstancińskich Piaskach.

Tak to się zaczęło

Jacek Kulczyk dumnie podkreśla swoje pochodzenie. W Piaskach mieszka od 1986 r., ale jego rodzina z gminą Konstancin-Jeziorna związana jest od kilku pokoleń. – Tak jak
mój ojciec, ojcowie jego ojców, jestem Łurzycokiem albo
Urzykiem, czyli „u rzeki żyjącym” – podkreśla. – Moi przodkowie pochodzą m.in. z Opaczy, Brześców czy Cieciszewa.
Pan Jacek wspólnie z żoną Anną prowadzą gospodarstwo

Wszystkim sołtysom z gminy Konstancin-Jeziorna
składamy podziękowania za dotychczasową działalność
oraz życzymy zdrowia, szczęścia i optymizmu
rolne. 1 marca 1999 r. został sołtysem wsi. – Od czasu
tamtego zebrania minęła cała epoka naszej lokalnej demokracji – wspomina sołtys Kulczyk. – To były lata nauki
samorządności i kolektywnego działania, przez które udało
się nam, mieszkańcom, stworzyć prawdziwą wspólnotę.
Mieszkańcy sołectwa Piaski od przeszło 20 lat regularnie,
co cztery lata, obdarzają pana Jacka swoim zaufaniem i wybierają na kolejną kadencję – obecnie trwa piąta. – Znam
swoich sąsiadów, jesteśmy ze sobą na co dzień, wiemy,
czego potrzebujemy i czego nam brakuje – przyznaje.

Nadwiślańska wieś

Mieszkańcy położonych przy Wiśle Piasków żyją w cieniu
rzeki. Wszelkie ich działania podejmowane były, i są nadal,
z uwzględnieniem kaprysów wylewnej sąsiadki. Stąd dla Jacka
Kulczyka priorytetem zawsze było bezpieczeństwo wsi, jej
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zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów zalewowych. Duże nakłady pracy i środków pochodzących
z urzędu wojewódzkiego pochłonęło odnowienie obiektów
takich jak tama (ostroga) i opaska brzegowa, chroniących
brzegi przed podmywaniem i pogłębianiem. – Jako Urzycoki
wiemy, jak się żyje na terenach, które nagle mogą znaleźć się
pod wodą – dodaje. – Dlatego też bez chwili wahania zorganizowaliśmy zbiórkę towarów i produktów żywnościowych dla
gminy Słubice, której mieszkańcy ucierpieli podczas wielkiej
powodzi w 2010 r.

Mieszkańcy sami decydują

To, co powinno być zrobione w sołectwie, ustalają sami
mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Remonty dróg czy
większe inwestycje finansowane są przez powiat lub
gminę. Ze środków funduszu sołeckiego przez wiele lat
wykonano plac zabaw i siłownię pod chmurką, rozbudowano i zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej,
przeprowadzono wiele okolicznościowych spotkań integrujących mieszkańców, jak np. Wigilia. – Decyzję podejmują mieszkańcy, ja wraz z radą sołecką je realizujemy
lub nadzorujemy wykonanie – zapewnia najdłużej urzędujący sołtys gminy Konstancin-Jeziorna.

Przepis na wzorowego sołtysa

Otwartość i dyspozycyjność oraz chęć niesienia pomocy
– to zdaniem Jacka Kulczyka niezbędne cechy idealnego
sołtysa. Do tego wystarczą szczypta zmysłu organizacyjnego oraz wytrwałość w dążeniu do celów. – Od ponad
20 lat staram się być sołtysem dla tych, którzy są moimi
sąsiadami i znajomymi, z którymi tworzymy naszą wiejską społeczność – podkreśla pan Jacek, który w wolnych
chwilach amatorsko zajmuje się historią, zwłaszcza tą
związaną z nadwiślańskimi wsiami i gminą Konstancin-Jeziorna. – Jeżeli dokądś wyjeżdżam, to zawsze staram się
odwiedzać skanseny, aby zobaczyć, jak dawnej żyli ludzie.
Bardzo ciekawe są takie porównania – dodaje sołtys.

RADA SENIORÓW

Owocny rok Rady Seniorów
W marcu minął rok od ukonstytuowania się i rozpoczęcia działalności Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna drugiej kadencji. – Ostatnie 12 miesięcy było dla nas niezwykle pracowitym i jednocześnie
owocnym okresem – podsumowuje jej przewodnicząca, Danuta Błeszyńska.
Nowa Rada Seniorów działalność rozpoczęła 6 marca 2019 r. Zasiada w niej 12 członków, z czego 9 osób kontynuuje swoją pracę
rozpoczętą jeszcze w pierwszej kadencji.
Tym samym zachowana została ciągłość
działań poprzedniej rady, a było ich sporo.

niu poparcie mieszkańców i będzie w tym
roku realizowany. Ponadto rada aktywnie
włączyła się w prace związane z opracowaniem polityki senioralnej oraz uczestniczyła
w gminnych dożynkach. Opracowano też
pierwszy „Niezbędnik seniora”.

Aktywne działania

Ważna współpraca

Rada Seniorów w ciągu ostatnich 12 miesięcy aktywnie działała na rzecz stworzenia
w naszej gminie warunków do zwiększenia
różnorodnych form opieki nad osobami
starszymi, wzmocnienia ich bezpieczeństwa i aktywności w przestrzeni publicznej.
W tym celu do burmistrza i Rady Miejskiej
skierowane zostały wnioski dotyczące
m.in. zakupu opasek ratujących życie, założenia klubów seniora, w których można
realizować współpracę międzypokoleniową,
i stworzenia domu seniora. Starania rady
przyniosły wymierne efekty. W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki finansowe na zakup opasek telemedycznych
SOS oraz opracowanie koncepcji i planu
uruchomienia w gminie domu dziennego
pobytu seniora.

Integracja seniorów

W 2019 r. nie brakowało również działań aktywizujących środowisko osób 60+ poprzez
realizację różnych inicjatyw, przygotowanie
spotkań okolicznościowych z okazji np. świąt
czy udział w wydarzeniach wojewódzkich
i ogólnopolskich. Członkowie Rady Seniorów
byli organizatorami lub współorganizatorami kilkunastu spotkań w ramach inicjatywy lokalnej w Cieciszewie, Czernidłach,

Danuta Błeszyńska
przewodnicząca Rady Seniorów

„Zachęcamy do kontaktu
z nami. Posiedzenia Rady
Seniorów są otwarte dla
wszystkich mieszkańców
Konstancina-Jeziorny.
Dbajmy o zdrowie i bądźmy
aktywni w społeczności
lokalnej”
na os. Grapa i Mirków. Godnie reprezentowali też gminę podczas pikniku „Mazowsze
Seniorom aktywnie, zdrowo, sportowo”
w Kozienicach oraz dorocznych „Wrzosowiskach” w Konstancińskim Domu Kultury.
Włączyli się w ogólnopolską akcję „Narodowe czytanie”. Członkowie rady z sukcesem
przygotowali także projekt do budżetu partycypacyjnego – ich pomysł zorganizowania
Gminnego Dnia Seniora zyskał w głosowa-

Praca w Radzie Seniorów to także zdobywanie doświadczenia. Jej członkowie
utrzymują przyjacielskie stosunki z innymi radami. – Spotykamy się i wymieniamy doświadczeniem, uczestniczymy
w szkoleniach – wymienia Danuta Błeszyńska, przewodnicząca Rady Seniorów.
– Pomocna w tym zakresie jest Fundacja
„Zaczyn”, dzięki której w Zespole Szkół im.
Wł. S. Reymonta przeprowadzono projekt
„Zrozumieć starość”.
W ubiegłym roku członkowie Rady pozyskali środki finansowe, które w całości zostały przeznaczone na działania
statutowe. Można było dofinansować
m.in. udział pielęgniarek podczas pikniku rotariańskiego, zakup nagłośnienia
do świetlicy w Czernidłach i zakup urządzeń gastronomicznych dla kół seniorów.
– Wspólne biesiadowanie przy herbacie
i własnoręcznie ulepionych pierogach zachęca do wyjścia z domu i sprawia dużo
radości, zwłaszcza osobom samotnym
– dodaje Danuta Błeszyńska. – Ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo psychiczne osób starszych.
Jak podkreśla przewodnicząca, członkowie
Rady Seniorów są pełni zapału i planów na
przyszłość.

Rada Seniorów (od lewej):
Celina Łuszczyńska,
Marek Szewczyk, Witold
Biernacki, Anna Mrówka,
Wanda Pindelska, Marek
Skonecki, Maria Matejak,
Przemysław Rogalski,
Krystyna Siemiątkowska,
Danuta Błeszyńska, Bożena
Zwolińska i Teresa Sendor,
fot. Archiwum UMiG
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Książka zamiast smartfona

Ekologia od
najmłodszych lat
Poprzez spektakle, warsztaty
plastyczne i zajęcia edukacyjne – tak
dzieci z oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej Integracyjnej
nr 5 w Konstancinie-Jeziornie uczą się
ekologii.
Piętnastoosobowa grupa przedszkolaków z „piątki” przez kilka miesięcy
uczestniczyła w programie ekologicznym „Czyste powietrze wokół nas”, autorstwa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie. Wśród
licznych działań podjętych w ramach
projektu był m.in. spektakl teatralny dla
dzieci, na który zaprosił i który sfinansował konstanciński samorząd. Występujący w nim aktorzy w ciekawy i zabawny
sposób opowiedzieli dzieciom, co należy
robić, aby chronić środowisko naturalne
i powietrze, którym oddychamy. Przedszkolaki uczestniczyły również w warsztatach plastycznych oraz zajęciach edukacyjnych organizowanych zarówno
w plenerze, jak i w szkole. Na spotkaniach były poruszane tematy związane
nie tylko z ekologią, lecz także ze szkodliwością dymu papierosowego. Szkolnym koordynatorem programu „Czyste
powietrze wokół nas” była Anna Rembowska, nauczycielka wspierająca w SPI
nr 5, a w jego realizację aktywnie włączyli
się rodzice dzieci uczestniczących w projekcie oraz szkolna pielęgniarka.
Prace plastyczne związane z edukacją
antytytoniową stanowią stałą
ekspozycję w szkole, fot. SPI nr 5

Uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej nr 1
w Konstancinie-Jeziornie na bok odłożyli smartfony, a do rąk wzięli książki. Wszystko za sprawą
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czytamy
z klasą – lekturki spod chmurki”, w którym placówka
uczestniczy.
W dobie gier komputerowych i smartfonów coraz trudniej jest
zachęcić dzieci do sięgnięcia po książkę. Właśnie do odłożenia na
bok telefonów komórkowych zachęca uczniów konstancińska „jedynka”.
Szkoła od października ubiegłego roku uczestniczy w ogólnopolskim proW bibliotece szkolnej
powstały specjalne
jekcie edukacyjnym „Czytamy z klasą – lekturki spod chmurki”, autorstwa
kąciki, gdzie uczniowie
Honoraty Szaneckiej ze Szkoły Podstawowej w Klonowie. – Jego celem jest
czytają książki,
rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej i rozwijanie aktywności czyfot. E. Mróz
telniczej – wyjaśnia Ewa Mróz, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP
nr 1. – Chodzi o doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz umiejętności aktywnego słuchania.
Innowacja w nauczaniu opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa poprzez atrakcyjne
formy pracy z tekstem. W „jedynce” projekt z powodzeniem realizuje klasa 3a. Uczniowie na początek
jako swoją lekturę wybrali książkę pt. „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej. W sali lekcyjnej
i w bibliotece szkolnej powstały specjalne kąciki do realizacji zadań projektu. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia, podczas których dzieci czytały niesamowitą historię przyjaźni osnutą wokół pewnego
drzewa. – Uczniowie korzystali m.in. z atlasów drzew i albumów przyrodniczych – dodaje Ewa Mróz. –
Obserwowali i badali w grupach drzewa rosnące wokół szkoły.
Na zakończenie I etapu projektu dzieci dokonały samooceny swojej pracy. Teraz realizowany jest kolejny moduł. Tym razem wybór padł na książkę „Cukierku, Ty łobuzie” Waldemara Cichonia. Klasa już
planuje wizytę w konstancińskiej Fundacji św. Franciszka „Koci Azyl”, opiekującej się bezdomnymi
kotami i psami. – Już dziś można zaobserwować pozytywne efekty prowadzonych działań – przyznaje nauczycielka. – Każdego dnia dzieci rozmawiają o książkach, które czytają, biorą udział w konkursie czytelniczym, dopytują kolegów, co czytają, doradzają sobie nawzajem, co warto przeczytać.

Doradzali uczniom, co robić po szkole
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 w Konstancinie-Jeziornie pomaga w wyborze
drogi zawodowej. Placówka zorganizowała dla uczniów klas 7 i 8 spotkanie
m.in. z przedstawicielem ambasady Niemiec.
W spotkaniu z uczniami „piątki”, zorganizowanym w ramach Tygodnia Doradztwa Zawodowego,
uczestniczyli Joanna Janecka z Wydziału Kultury Ambasady Niemiec oraz Christian Schmidt,
policjant kryminalny z Poczdamu, a zarazem prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa. Goście opowiedzieli młodzieży o współczesnym rynku pracy oraz o korzyściach
wynikających z nauki języków obcych, szczególnie niemieckiego. Uczniowie chętnie zadawali
pytania dotyczące ich pracy, ścieżki edukacyjnej, współpracy polsko-niemieckiej, a także różnic i podobieństw między Polską a Niemcami. Na zakończenie
szkoła otrzymała zaproszenie
do ambasady, a każdy z uczniów
– drobną pamiątkę. Z kolei Artur Krasowski, dyrektor SPI nr 5,
wręczył gościom podziękowania.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników
spotkania zorganizowanego
w ramach Tygodnia Doradztwa
Zawodowego,
fot. SPI nr 5
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Strażnicy spotkali się z uczestnikami półkolonii w SP nr 1,
fot. Straż Miejska

Z dziennikarką
o bezpieczeństwie w sieci
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5
w Konstancinie-Jeziornie gościła w swoich murach
popularną dziennikarkę i prezenterkę telewizyjną.
Magda Mołek, bo o niej mowa, wzięła udział
w konferencji zorganizowanej w ramach Dnia
Bezpiecznego Internetu.

Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską
Ferie zimowe upłynęły uczniom na beztroskiej zabawie. O to, aby była ona
bezpieczna, zadbała Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie. Mundurowi
prowadzili m.in. działania prewencyjne i edukacyjne.
W ramach działań pn. „Bezpieczne ferie 2020”, trwających od 10 do 23 lutego, konstancińscy strażnicy codziennie patrolowali okolice placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych organizujących zajęcia dla dzieci. Mundurowych można było
spotkać również w pobliżu lodowiska w Parku Zdrojowym. Na cenzurowanym były
też miejsca spotkań osób nieletnich, m.in. place zabaw, ogródki działkowe, salony
gier zręcznościowych i rejony osiedli mieszkaniowych. – Działania te miały na celu
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz zapobiegnięcie zjawiskom
demoralizacji nieletnich – mówi Stanisław Grudzień, komendant Straży Miejskiej
w Konstancinie-Jeziornie. – Podejmowaliśmy zdecydowane kroki wobec m.in. osób
nietrzeźwych lub spożywających alkohol w miejscach publicznych oraz kierowców
nieprawidłowo parkujących swoje samochody.
Mundurowi wystawili 21 wezwań i 15 pouczeń oraz nałożyli 24 mandaty na łączną
kwotę 2,4 tys. zł. – Na szczęście nie odnotowaliśmy przypadków braku opieki nad
nieletnimi – dodaje komendant. – Nie było też interwencji w sprawie pozostawiania dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Straż nie zapomniała
również o edukacji. Strażnicy odwiedzili półkolonie organizowane w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie udzielili cennych rad dotyczących bezpieczeństwa podczas
zimowego wypoczynku. Na spotkaniu z dziećmi przypomnieli również o zasadach
wzywania pomocy i numerach telefonów alarmowych oraz uczyli, jak należy się
zachować w sytuacji, gdy są zaczepiane przez nieznajomego. Mundurowi mieli też
dla każdego upominki w postaci kolorowanki i gry planszowej. – Uczniowie wypoczywali, a my czuwaliśmy, aby ferie przebiegały dla nich beztrosko – podsumowuje Stanisław Grudzień.

Konferencję na początku lutego zorganizowały nauczycielki – Anna Szulc i Agnieszka Halicka. Spotkanie związane było z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, a zainaugurował je 13-letni Jerzy Molak. Uczeń klasy 8 wygłosił prelekcję dotyczącą działalności młodzieży w internecie – tę samą, którą zaprezentował w grudniu 2019 r.
podczas międzynarodowego seminarium „parDIGIpate”
w Berlinie. Konferencję swoją obecnością uświetnił też
wyjątkowy gość – Magda Mołek. Popularna dziennikarka
i prezenterka telewizyjna z ogromnym zaangażowaniem
włączyła się w dyskusję na temat mediów społecznościowych. Mówiła o jasnych i ciemnych stronach internetu,
fake newsach oraz mowie nienawiści w sieci. – Uświadomiła uczniom, że hejt to zjawiska, które słabną na sile
wtedy, gdy budujemy silne poczucie własnej wartości oraz
prawdziwe relacje z drugim człowiekiem, oparte na szczerości i kontakcie osobistym – mówi Agnieszka Halicka. –
Uczniowie byli zachwyceni gościem, pytaniom z ich strony
nie było końca.
Magda Mołek w podziękowaniu za udział w konferencji
otrzymała bukiet kwiatów oraz pamiątkową tabliczkę.
Była też chwila na autografy i wspólne zdjęcia.
Magda Mołek dyskutowała z uczniami,
traktując ich z serdecznością i szacunkiem,
fot. A. Halicka

Wypożycz książkę bez wychodzenia z domu
Nadrobić zaległości lub przeczytać gorące nowości, posłuchać audiobooka, a może rozpocząć naukę włoskiego, na którą nigdy nie było czasu?
To wszystko możliwe jest dzięki platformom cyfrowym dostępnym w Bibliotece Publicznej w Konstancinie-Jeziornie.
Placówki biblioteki są nieczynne do odwołania, ale bez przeszkód można korzystać z bezpłatnego wypożyczania książek w postaci elektronicznej, audiobooków oraz uzyskać dostęp do kursów językowych online. Platformy „Legimi”, „IBUK Libra”, „POLONA” i „Academica” oferują czytelnikom bogaty zasób publikacji, zarówno tych specjalistycznych, naukowych, w tym zdigitalizowane czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, jak i nowości, kryminały, literaturę faktu,
fantastykę, ksiąki obyczajowe i wiele innych. Platforma „Lerni” to nieograniczony dostęp do bazy multimediów edukacyjnych, kursów językowych online
akredytowanych przez MEN. Język angielski, niemiecki, hiszpański, włoski czy francuski – uczniowie uczą się o dowolnej porze dnia i w wybranym przez siebie
miejscu, wykonują kurs w aplikacji na telefonie lub w przeglądarce swojego komputera. Aby w sposób nieograniczony z dowolnego miejsca i w wybranym czasie korzystać z cyfrowych zasobów serwisów czy kursów online, należy wystąpić o bezpłatny kod dostępu. Można go uzyskać, telefonując pod nr 508 262 118
lub wysyłając maila na adres: jeziorna@bibliotekakonstancin.pl. Elektroniczne wypożyczenia nigdy nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, jak
w ostatnich tygodniach – od stycznia wydano już 2/3 kodów z puli przeznaczonej na cały 2020 r. Ale bez obaw – biblioteka będzie je uzupełniała poprzez dodatkowy zakup, tak aby zapewnić jak największej liczbie czytelników dostęp do portali oferujących elektroniczne publikacje.
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ROZMAITOŚCI

To były ferie pełne atrakcji
Dzieci, które spędziły tegoroczne ferie w Konstancinie-Jeziornie, nie miały
powodów do narzekania na nudę. O atrakcje dla nich zadbały Konstanciński
Dom Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Podstawowa nr 1.
W pierwszym tygodniu ferii, od 10 do 14 lutego, Konstanciński Dom Kultury przygotował dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat warsztaty artystyczne. Ich uczestnicy
własnoręcznie wykonywali i wypełniali skarbami tajemnicze pudełka. Zajęcia
prowadziły Jolanta Łaba i Marta Wieremiejuk-Łęcka, instruktorki z KDK. Dzieci
odwiedziły też kino. Sportową „Zimę w mieście” zorganizował z kolei Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. W pierwszym tygodniu ferii
w zajęciach uczestniczyło 45 dzieci, a w drugim – 30. W ramach akcji uczniowie
poznawali popularne dyscypliny sportowe. Był też czas na gry, zabawy i zajęcia
przy muzyce. Ponadto dzieci brały udział w konkursach m.in. na najfajniejszą pidżamę i na najśmieszniejszy dowcip oraz w turniejach sportowych, a na lodowisku
miejskim doskonaliły umiejętności jazdy na łyżwach. Nad ich bezpieczeństwem
czuwali wykwalifikowani instruktorzy. Równie atrakcyjnie było na półkoloniach
zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. Uczestniczyło w nich 50 dzieci. Uczniów odwiedzili strażnicy miejscy, którzy przypominali
o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. To był
jednak dopiero przedsmak tego, co szkoła przygotowała na kolejne dni. Wizyta
w fabryce lizaków i kinie, wyjazd na basen, wycieczka na wystawę budowli z klocków Lego na PGE Narodowym czy zabawy w parku trampolin w Warszawie – to tylko
niektóre z atrakcji, które czekały na dzieci. Na terenie szkoły odbywały się także
zajęcia w nowej hali sportowej, gry i zabawy w kącikach zainteresowań w nowo-

Konstanciński Dom Kultury przygotował dla dzieci
warsztaty artystyczne (po lewej), a jedną z atrakcji półkolonii
w „jedynce” była wycieczka na wystawę budowli z klocków Lego,
fot. G. Traczyk, archiwum SP nr 1

Uczestnicy sportowej „Zimy w mieście” świetnie bawili się
na lodowisku w Parku Zdrojowym, fot. GOSiR

Młodzież zapobiega pożarom
O zapobieganiu pożarom wiedzą niemal wszystko.
Maja Ludwin ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5
i Dawid Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2
zwyciężyli w gminnych eliminacjach Turnieju Wiedzy
Pożarniczej.

Piotr Malinowski z bohaterami bajki „Spotkanie z Księżycem”, fot. archiwum prywatne

Coraz więcej bajkowych opowieści
„Spotkanie z Księżycem” to tytuł siódmej już opowieści, która powstała
w ramach projektu „Bajka wizytówką miasta i gminy Konstancin-Jeziorna”.
Zachęcamy do jej przeczytania i obejrzenia.
Osoby skupione wokół projektu obywatelskiego „Bajka wizytówką miasta i gminy
Konstancin-Jeziorna” nie próżnują – zaprezentowały nową, siódmą już, opowieść.
Tym razem jej bohaterowie wybiorą się na Księżyc, gdzie spotkają mało przyjacielskiego Smoga Smrodziuszka. Szczegółów dalszych przygód nie będziemy
zdradzać. Zapraszamy do czytania, słuchania i oglądania, bo bajki są także nagrywane i udostępniane w serwisie YouTube. Więcej informacji o projekcie można
znaleźć na facebookowym fanpage’u: Miasto Słońca – Królestwo Bajek Konstancin-Jeziorna. Autorami bajki pt. „Spotkanie z Księżycem” są: bajkopisarka Jolanta
K. Żytkiewicz, Maria Guszkowska – nauczyciel i pedagog, Jakub Guszkowski – aktor telewizyjny i teatralny, Michał Malinowski z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
w Czarnowie, Aleksandra Dzierżawska – konferansjerka, lektorka i wokalistka,
Maria Czarkowska z „Gazety Wyborczej” oraz Piotr Malinowski – psycholog, nauczyciel i asystent rodziny.
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W gminnym etapie turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się 4 marca w konstancińskiej „trójce”,
wzięli udział laureaci szkolnych eliminacji – łącznie 12 osób.
Uczniowie w części teoretycznej musieli wykazać się wiedzą ze znajomości m.in. przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń, a w części praktycznej sprawdzana była ich umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym
roku w kategorii kl. I–VI zwyciężyła Maja Ludwin, uczennica
Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie, a w kategorii kl. VII–VIII – Dawid Włodarczyk ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez konstanciński magistrat. Zwycięzcy poszczególnych kategorii
pojadą na eliminacje powiatowe.

INFORMATOR
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77 • 05-520 Konstancin-Jeziorna • urzad@konstancinjeziorna.pl

Wydziały/biura/stanowiska 			

Numer telefonu

Centrala

22 484 23 00 i nr wewnętrzny,
bezpośredni nr do wydziału/biura: 22 484 2X XX (gdzie XXX to nr wewnętrzny)

Kancelaria

wew. 305–307

Sekretariat (burmistrz i zastępcy burmistrza)

wew. 310

Sekretarz gminy

wew. 314

Skarbnik gminy

wew. 315

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr

wew. 316–317

Audytor wewnętrzny

wew. 318

Wydział Finansowy – Referat Podatków,
Opłat i Egzekucji Administracyjnej

wew. 320 – kierownik wydziału
wew. 321–322 – podatki teren miasta
wew. 323–324 – egzekucja administracyjna
wew. 325–326 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wew. 328 – podatek od środków transportowych
wew. 328 – podatek od osób prawnych
wew. 329–330 – podatki teren wsi

Biuro Informatyzacji i Infrastruktury
Informacji Przestrzennej

wew. 337–339

Wydział Finansowy – Referat Budżetowy

wew. 340 – kierownik wydziału, wew. 341–347

Urząd Stanu Cywilnego

wew. 350 – kierownik urzędu, wew. 351 – z-ca kierownika
wew. 352–354 – ewidencja ludności

Wydział Dróg Gminnych

wew. 360 – kierownik wydziału, wew. 361 – z-ca kierownika, wew. 362–365 i 487

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

wew. 370 – kierownik wydziału, wew. 371 – z-ca kierownika, wew. 372–374

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wew. 380 – kierownik wydziału, wew. 381 – z-ca kierownika, wew. 382–386

Wydział Planowania Przestrzennego

wew. 399 – informacja ogólna
wew. 390 – kierownik wydziału, wew. 391 – z-ca kierownika, wew. 392–398 i 411

Wydział Inwestycji i Remontów

wew. 400 – kierownik wydziału, wew. 401 – z-ca kierownika, wew. 402–403 i 405–409

Wieloosobowe Stanowisko
ds. Technicznego Utrzymania Obiektów

wew. 404

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

wew. 420 – kierownik wydziału, wew. 421 – z-ca kierownika, wew. 422–427

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

wew. 430 – kierownik wydziału, wew. 431–433

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

wew. 440 – kierownik wydziału, wew. 441–444

Biuro Komunikacji Społecznej

wew. 445 – kierownik biura, wew. 446

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

wew. 450 – kierownik wydziału, wew. 451–455

Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP

wew. 456

Biuro Rady Miejskiej

wew. 460 – kierownik biura, wew. 461–462
wew. 463 – przewodnicząca Rady Miejskiej

Biuro Prawne

wew. 465–468

Biuro Zamówień Publicznych

wew. 480 – kierownik biura, wew. 481

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

wew. 482 – kierownik biura, wew. 483

Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej wew. 485–486
Straż Miejska (ul. Warszawska 32)

22 484 24 90 – komendant, 22 484 24 92 – z-ca komendanta, 22 484 24 91 – dyżurka

Biuro Zarządzania Kryzysowego (ul. Warszawska 32)

22 484 24 98 – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
22 484 24 97 – inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego
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Redakcja: Grzegorz Żurawski, Cezary Puchniarz, Magdalena Misiewicz, Anna Bakalarczyk
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do skracania niezamówionych materiałów.
n r 2 (46) 20 20
BI G Ko ns tanc i n-Jeziorn a

23

Konkurs

plastyczny
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny już za nami.
Z pewnością jej oznaki już pojawiły się w najbliższym
otoczeniu, dlatego też zapraszamy do wzięcia udziału
w naszym wiosennym konkursie plastycznym poświęconym
gminie Konstancin-Jeziorna i tej właśnie porze roku.
Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. Pierwsze krokusy czy „kotki” na drzewach
można już zauważyć wszędzie. Chyba każdy
z nas czekał na cieplejsze dni, pierwsze kwiaty
i śpiew ptaków. Wszyscy wiemy, że wiosna
sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, ale w obecnej sytuacji zostańmy w domu
i przedstawmy tę piękną porę roku w pracach
plastycznych. Jest mnóstwo możliwości i technik artystycznych, dlatego też nie ograniczamy
Was! Farby, pastele, a może kredki? Rozwińcie
Na prace czekamy

„Wiosna,
ach to Ty!”

swoją kreatywność, pobudźcie fantazję. Pamiętajcie tylko, że tematem przewodnim jest
wiosna w gminie Konstancin-Jeziorna i musi
to być widoczne w Waszych pracach. Redakcja
Biuletynu wybierze i nagrodzi trzy najciekawsze. Podpisane przez autora prace konkursowe,
z dopiskiem „Wiosna, ach to Ty”, należy przysyłać pocztą tradycyjną do siedziby urzędu
(ul. Piaseczyńska 77). Dopuszczamy również
przysyłanie prac w formie skanu na adres mailowy: promocja@konstancinjeziorna.pl.

Regulamin konkursu na:

do 31 maja 2020 r. www.konstancinjeziorna.pl.

