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16. i 17. sesja Rady Miejskiej
Te sesje Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna były inne niż dotychczasowe. 30 kwietnia i 27 maja radni
zasiedli przed monitorami we własnych domach. Obrady prowadzone były w formie wideokonferencji.
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2025 (uchwała
nr 210/VIII/16/2020);
 udzielenie pomocy finansowej województwu mazowieckiemu w kwocie 7 tys. zł z przeznaczeniem na działania
edukacyjno-przyrodnicze realizowane w 2020 r. na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (uchwała
nr 211/VIII/16/2020).

Pomoc dla przedsiębiorców

Radni już dwukrotnie
obradowali zdalnie,
w domowym zaciszu,
fot. UMiG

Koronawirus zmienił świat. W związku z obowiązującym
stanem epidemii w Polsce i ze względów bezpieczeństwa
dwie sesje Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbyły się
zdalnie. Takie rozwiązanie wprowadzono do odwołania.

16. SESJA
Pierwsze w historii gminy obrady w formie wideokonferencji odbyły się 30 kwietnia. Tego dnia radni nie spotkali
się tradycyjnie w sali konferencyjnej ratusza, tylko zasiedli przed monitorami komputerów we własnych domach. W Urzędzie Miasta i Gminy obecni byli natomiast
m.in. Agata Wilczek, przewodnicząca rady, i burmistrz Kazimierz Jańczuk. Sesja była transmitowana na żywo przez
internet. Przebiegła sprawnie, choć nie obyło się też bez
drobnych kłopotów technicznych – spowodowanych
w głównej mierze przepustowością mobilnych łączy internetowych. W zdalnych obradach 30 kwietnia wzięło udział
20 z 21 rajców. Oto wykaz podjętych przez nich uchwał.

Finanse gminy

Radni miejscy wyrazili zgodę na:
 wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
(uchwała nr 209/VIII/16/2020) – zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, wynikających z aktualizacji
prognozowanej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

Radni przyjęli dwie uchwały wspierające lokalnych
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi spowodowanymi przez COVID-19, w sprawach:
 z wolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 212/VIII/16/2020);
 niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Konstancin-Jeziorna
lub jej jednostkom organizacyjnym (uchwała nr 213/
VIII/16/2020).

Gospodarka nieruchomościami

Radni miejscy wyrazili zgodę na sprzedaż:
 nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie-Jeziornie – przy ul. Mieszka I, stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 49/2 z obrębu 03-23 (uchwała nr 214/
VIII/16/2020), przy ul. Piaseczyńskiej, stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 36 z obrębu 01-22 (uchwała
nr 215/VIII/16/2020);
 komunalnego lokalu mieszkalnego nr 15 o pow. użytkowej 83,97 mkw. położonego w budynku wielorodzinnym
przy ul. A. Walentynowicz 21L w Konstancinie-Jeziornie,
na działce ewidencyjnej nr 7/8 z obrębu 02-02 (uchwała
nr 217/VIII/16/2020);
oraz wydzierżawienie części:
 nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna
nr 32/6 z obrębu 00-16 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 216/VIII/16/2020);
 działek ewidencyjnych – nr 4/10 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkow-
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W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem bezpośrednie spotkania
radnych z mieszkańcami, w ramach dyżurów, zostały 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).

Najbliższa sesja:

30 czerwca godz. 10.00

Miejsce: sala posiedzeń Urzędu Miasta
i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, I piętro).
Sesja odbędzie się z ograniczonym
udziałem publiczności.

Z PRAC SAMORZĄDU
skiej (uchwała nr 218/VIII/16/2020) oraz
nr 98/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej
(uchwała nr 219/VIII/16/2020).

Gospodarka odpadami

Radni uchwalili też pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi:
 nowy Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 222/VIII/16/2020);
 szczegółowy sposób i zakres świadczenia
usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
(uchwała nr 223/VIII/16/2020);
 w ybór metody ustalenia opłaty i stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 224/VIII/16/2020);
 zasady korzystania z Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (uchwała nr 225/VIII/16/2020);
 
nowe wzory deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują
(uchwały nr 226/VIII/16/2020 i nr 227/
VIII/16/2020).

Inne sprawy

Ponadto radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
 
przyjęcia sprawozdania z realizacji
w 2019 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018–2020 (uchwała
nr 220/VIII/16/2020);
 
zmiany załącznika nr 2 uchwały nr
193/VIII/15/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 26 lutego
2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu
„Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” (uchwała nr 221/VIII/16/2020);
 przyjęcia Konstancińskiego Programu
Wsparcia Rodzin Wielodzietnych (uchwała
nr 228/VIII/16/2020).

Komisje Rady Miejskiej:

Aktualny terminarz posiedzeń dostępny jest
na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl,
zakładka: Rada Miejska/Terminarz posiedzeń
komisji RM. Z uwagi na pandemię koronawirusa posiedzenia odbywają się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji, do odwołania.

17. SESJA
Kolejna sesja również odbyła się w trybie
zdalnym. 27 maja przed laptopami zasiadło 20 z 21 rajców, co stanowiło kworum do
podejmowania uchwał. A tych do przegłosowania było kilkanaście, w tym ta najważniejsza, dotycząca zmian budżetowych i cięcia
wydatków, które wymusiły ubytki w dochodach z PIT, CIT i z lokalnych opłat. Tak na
finanse samorządu przełoży się epidemia
koronawirusa. Oto wykaz uchwał podjętych
na majowej sesji RM.

Finanse gminy

Radni zgodzili się na wprowadzenie zmian
w uchwale budżetowej na rok 2020 (uchwała
nr 229/VIII/17/2020) oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2025 (uchwała nr 237/
VIII/17/2020).

Sprawy komunalne i lokalowe

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach:
 
zmiany uchwały nr 182/VIII/14/2019
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn.
18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze
remontowe wspólnot mieszkaniowych
według udziału własności należącej do
gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu
budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej na rok 2020 (uchwała nr 231/
VIII/17/2020);
 zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 232/VIII/17/2020);
 uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (uchwała
nr 233/VIII/17/2020).

Gospodarka nieruchomościami

Radni zgodzili się na zawarcie przez gminę
Konstancin-Jeziorna kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami czę-

Sesje i posiedzenia komisji RM można
oglądać na platformie eSesja (esesja.tv).
Aby wejść na powyższą stronę, wystarczy
zeskanować kod QR.

ści działki ewidencyjnej nr 4/10 z obrębu
02-02, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej (uchwała nr 234/
VIII/17/2020).

Zagospodarowanie
przestrzenne

Zdecydowano o:
 zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów
os. Grapa i terenów przyległych – dla
działki o nr. ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 238/
VIII/17/2020);
 zmianie uchwały nr 312/VIII/20/2016
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn.
1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
centrum miasta Konstancin-Jeziorna –
rejon ul. Kolejowej (uchwała nr 239/
VIII/17/2020).

Inne sprawy

Zatwierdzone zostało także roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 230/
VIII/17/2020). Ponadto radni podjęli uchwały
w sprawach:
 przystąpienia gminy Konstancin-Jeziorna
do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych (uchwała
nr 235/VIII/17/2020);
 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (uchwała nr 236/
VIII/17/2020);
 oceny zasobów pomocy społecznej na
podstawie analizy lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2019 (uchwała nr 240/
VIII/17/2020);
rozpatrzenia skargi na działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna
dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy
publicznych – BRM 216/2019 (uchwała
nr 241/VIII/17/2020). Radni skargę uznali
za bezzasadną.
Protokoły sesji oraz uchwały
Rady Miejskiej dostępne są na:
bip.konstancinjeziorna.pl
w zakładce: Rada Miejska/Uchwały.
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Czerwiec w urzędzie

Pozamiata, wymyje i odśnieży chodniki

W zamian mieszkańcy gminy będą
mogli załatwić sprawy urzędowe
20 czerwca. W sobotę konstanciński
magistrat będzie czynny od godz.
8.00 do 16.00. Dzień wolny dla urzędników magistratu został ustanowiony
zarządzeniem nr 39/VIII/2020 burmistrza gminy. Powyższe zmiany nie
dotyczą Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto 12 czerwca
dyżur, w godz. 8.00–16.00, będzie
pełnił pracownik odpowiedzialny
za rejestrację i sporządzanie aktów
stanu cywilnego. Przepraszamy za
niedogodności.

To mercedes wśród zamiatarek. Zakład Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie, poprzez przetarg nieograniczony,
zakupił nowoczesny ciągnik, który będzie sprzątać nasze miasto.
Maszyna wyposażona jest w szczotki do zamiatania, myjkę
ciśnieniową, a zimą będą do niej podłączane pług do odśnieżania
i posypywarka. To jednak jeszcze nie wszystko. Jest też
klimatyzowana kabina operatora, niezależny hydrauliczny napęd
na cztery koła oraz kamery do podglądu pracy szczotek. Ponadto
zamiatarka ma system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu, spełnia tym samym
wymagania dotyczące ochrony środowiska w zakresie zapylenia (PM 10) – zamiatanie odbywa się
na mokro z odzyskiem wody. – Ze względu na swoją niewielką szerokość – 1,1 m – zamiatarka
wykorzystywana będzie głównie do utrzymania czystości na chodnikach i ścieżkach rowerowych –
mówi Edward Skarżyński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. – Funkcjonalność ciągnika
możemy zwiększyć poprzez doposażenie go w kolejne przystawki, np. w kosiarkę czy polewaczkę.
Nowa maszyna kosztowała prawie 350 tys. zł.

12 czerwca Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna będzie
nieczynny.

Dzięki tej maszynie w Konstancinie-Jeziornie będzie czyściej.
Do Zakładu Gospodarki Komunalnej trafiła nowoczesna
zamiatarka przeznaczona do sprzątania ciągów pieszych.

Brawurowa akcja
zastępcy komendanta

Komisja oszacuje
straty w rolnictwie

Zastępca komendanta Komisariatu
Policji w Konstancinie-Jeziornie,
będąc na urlopie, zatrzymał pijanego
kierowcę.

Wszystko rozegrało się pod koniec
kwietnia. Tuż przed godz. 21.00 uwagę
nadkom. Marka Kruszewskiego zwrócił
kierowca mazdy, który nie zważając na
pieszych, znaki drogowe i inne pojazdy,
pędził ulicami miasta i na jednym ze
skrzyżowań wymusił pierwszeństwo.
Niebezpieczny manewr kierowcy oraz tor
jazdy auta wzbudziły podejrzenia
policjanta. Funkcjonariusz natychmiast
przystąpił do działania, informując
o wszystkim dzielnicowego asp. Pawła
Kosińskiego, który tego dnia pełnił
służbę w tej części miasta. Aby nie
stracić z oczu kierowcy mazdy, zastępca
komendanta jechał cały czas za nim,

W gminie Konstancin-Jeziorna
powołano komisję do szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych
spowodowanych m.in. suszą,
gradem czy przymrozkami.

próbując jednocześnie uniemożliwić mu dalszą podróż. Do
zatrzymania doszło na ul. Mirkowskiej, przed jednym ze
sklepów. Kierowca mazdy wpadł w potrzask – został
zablokowany przez radiowóz i prywatny samochód nadkom.
Marka Kruszewskiego. Podczas badania trzeźwości okazało
się, że 42-letni mężczyzna ma w swoim organizmie niemal dwa
promile alkoholu. Pirat drogowy odpowie przed sądem nie
tylko za jazdę na podwójnym gazie, lecz także za próbę
wręczenia policjantom łapówki. Grozi mu za to do 10 lat
pozbawienia wolności.

W jej skład weszli przedstawiciele
konstancińskiego magistratu,
Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. Wnioski należy składać
w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Niezbędne wzory
dokumentów i szczegółowe
informacje dostępne są na stronie
internetowej Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego, zakładka:
Co robimy – Klęski żywiołowe
– Rolnictwo.

Powstaje koncepcja sieci ścieżek rowerowych

Gmina Konstancin-Jeziorna przystąpiła do opracowania koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych
oraz standardów ich projektowania i budowy. Pierwszym jego etapem są konsultacje społeczne.

Koncepcja będzie elementem długofalowej strategii, która obejmie działania mające na celu promocję
roweru jako atrakcyjnego środka transportu, oraz podstawą do ustalania przebiegu tras rowerowych
w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez gminę inwestycjach – związanych
m.in. z budową i przebudową infrastruktury drogowej. Z kolei standardy wyznaczą warunki techniczne
dla planowania, projektowania, wykonywania i utrzymywania infrastruktury rowerowej. W związku
z trwającymi od 11 maja konsultacjami można wyrazić opinię na temat potrzeb i oczekiwań związanych
w szczególności z: przebiegiem nowych ścieżek i szlaków rowerowych, lokalizacją infrastruktury
rowerowej towarzyszącej (stojaki i parkingi, wiaty, kładki, pochylnie) i rozwojem Konstancińskiego
Roweru Miejskiego. Wnioski należy składać do 8 czerwca – tradycyjnie (ul. Piaseczyńska 77) lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej (rowery@konstancinjeziorna.pl). Ważne! Każdy wniosek powinien
zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres. Dodatkowe informacje będą
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Gmina – Ścieżki rowerowe oraz udzielane
telefonicznie pod nr.: 22 484 23 92.
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Nowa organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy

Od 3 czerwca obowiązuje nowa organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna.

Życie w cieniu epidemii koronawirusa powoli wraca do normy. Reżim sanitarny
to jednak coś, o czym zapominać nie możemy. Obowiązuje on także w Urzędzie
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w którym od 3 czerwca wprowadzono nowe
zasady organizacji obsługi mieszkańców oraz pracy. Oto one:
interesanci do ratusza wchodzą pojedynczo, wejściem od ul. Kolejowej;
przed wejściem do urzędu zaleca się dezynfekcję rąk, a na jego terenie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa;
obsługa interesantów odbywa się od pon. do pt. w godz. 9.00–15.00;
w biurze obsługi mieszkańców czynne są następujące stanowiska: kancelaria
(informacja), planowanie przestrzenne, dowody osobiste, sprawy meldunkowe
oraz podatki i odpady komunalne;
przy każdym stanowisku może przebywać tylko jeden interesant, z wyłączeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;
poza kolejnością obsługiwani są interesanci ubiegający się o rejestrację zgonu;
w przypadkach wymagających konsultacji pracownik wydziału merytorycznego
obsługuje interesanta przy stanowisku w biurze obsługi mieszkańców.

W dalszym ciągu zaleca się załatwianie spraw drogą elektroniczną (e-mail:
kancelaria@konstancinjeziorna.pl, adres skrzynki podawczej na platformie
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP). Do odwołania zawieszone pozostaje przyjmowanie interesantów przez burmistrzów.

Firmy wspierają samorząd

Płyny i żele do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawiczki
ochronne przekazują Urzędowi Miasta i Gminy lokalne
firmy i przedsiębiorcy. To wymierna pomoc w walce
z koronawirusem. Dziękujemy!

Koszty zakupu środków dezynfekujących i ochrony
osobistej idą w dziesiątki tysięcy złotych. Te wydatki
w tegorocznym budżecie gminy nie były planowane,
a stanowią obecnie znaczną ich część. Na szczęście w tym
trudnym okresie z pomocą przychodzą lokalne firmy,
przedsiębiorcy i indywidualni darczyńcy. Jest wśród nich
Grzegorz Kowalczyk. Współwłaściciel firmy Franqars
bezpłatnie zdezynfekował – 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 żele oraz płyny
do dezynfekcji rąk i powierzchni przekazały firma KlinkierBud P.P.U.H. Czesław Penconek oraz Lecznica
Specjalistyczna św. Łukasza w Konstancinie-Jeziornie –
Czesława Gasik i Robert Gasik (łącznie to kilkaset litrów).
Restauracja Vietlabb w Konstancinie-Jeziornie nieodpłatnie podarowała 200 maseczek ochronnych,
a właścicielka trzech aptek zlokalizowanych
w Konstancinie-Jeziornie (na os. Mirków, w CH Stara
Papiernia i przy ul. Piłsudskiego) ofiarowała środki
ochrony osobistej – maseczki i płyny dezynfekujące.
Dzięki ich wsparciu łatwiej stawiać czoła epidemii
koronawirusa. Artykuły zostały rozdystrybuowane wśród
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
jednostek organizacyjnych gminy, Straży Miejskiej
i miejscowej Policji.

Razem na rzecz Urzecza

Gmina Konstancin-Jeziorna i Państwowe Muzeum
Etnograficzne podpisały umowę o współpracy na
rzecz upowszechniania wiedzy o Urzeczu.

Na Wisłę w Gassach wrócił prom

Po sezonowej przerwie w Gassach wznowiona została przeprawa przez Wisłę

Prom między konstancińskim a karczewskim brzegiem Wisły w dni powszednie (do
31 sierpnia) kursuje od godz. 6.00 do 20.00, w soboty – w godz. 8.00–20.00, a w niedziele
i święta – od godz. 9.00 do 20.00. Za przeprawę jednej osoby zapłacimy 3 zł (dzieci
do 7 lat bezpłatnie). Do tego należy doliczyć środek transportu, którym się poruszamy,
np. rower – 2 zł, motocykl – 5 zł, samochód osobowy – 9 zł. Operator przeprawy liczy,
że warunki atmosferyczne pozwolą na jego funkcjonowanie aż do końca listopada.

Środki ochrony osobistej dla OSP

Samorząd Mazowsza przekazał gminie Konstancin-Jeziorna środki
ochronne do przeciwdziałania COVID-19.

Gmina otrzymała jednorazowe: maseczki ochronne (450 szt.), kombinezony (45
szt.), rękawice (1200 par), a także 12 kompletów ubrań specjalistycznych, worki
na odpady (60 szt.) i płyn do dezynfekcji (30 l). Środki ochronne o wartości
ponad 41 tys. zł, zgodnie z decyzją Samorządu Mazowsza, trafią do jednostek
OSP w Bielawie, Kawęczynku i Konstancinie-Jeziornie.

Mikroregion Urzecze rozciąga się
po obydwu brzegach królowej polskich rzek, pomiędzy dawnymi
ujściami Pilicy i Wilgi a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną
Saską Kępą. Należą do niego także
wsie nadwiślańskie położone
w gminie Konstancin-Jeziorna,
m.in. Gassy, w których corocznie
odbywa się Jarmark Kultury Urzecza. Właśnie wspólne działania na
rzecz upowszechniania wiedzy
o tym barwnym mikroregionie
przyświecały podpisaniu umowy
o współpracy, którą 27 kwietnia zawarły gmina Konstancin-Jeziorna i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Ponadto dokument – sygnowany przez
burmistrza Kazimierza Jańczuka i Tadeusza Zająca,
pełniącego obowiązki dyrektora muzeum – zakłada
m.in. realizację badań i dokumentację kultury ludowej
Urzecza, a także budowę kolekcji artefaktów oraz dokumentów związanych z tym mikroregionem, w tym
nagrań filmowych i dokumentacji.
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Chwalą ratusz

Kolejny branżowy miesięcznik
chwali konstanciński ratusz.

„Inżynier Budownictwa” to
uznany w branży budowlanej magazyn. W jego
majowym numerze
zaprezentowano
konstanciński ratusz.
Redakcja poświęciła
siedzibie władz samorządowych całą
stronę. Urząd przy ul.
Piaseczyńskiej 77 wkrótce
będzie obchodził 2. urodziny
– został otwarty 7 czerwca 2018 r.

Rowery miejskie
znów dostępne

Płyny i przyłbice dla szkół

Gminne placówki oświatowe otrzymały płyny
dezynfekujące oraz inne środki ochrony.

Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni
zakupił i przekazał powiatom Mazowiecki Urząd Wojewódzki. W ramach przydziału nasza gmina
otrzymała łącznie 336 pojemników, każdy o pojemności 5 litrów.
Dodatkowo z własnych środków
konstanciński samorząd zakupił
przyłbice ochronne. Wszystko to
trafiło do konstancińskich szkół,
proporcjonalnie do potrzeb poszczególnych placówek, w celu zapewnienia
bezpiecznej nauki i pracy.

Mniej inicjatyw
lokalnych

Od 8 maja znów można
korzystać z Konstancińskiego
Roweru Miejskiego.

Epidemia koronawirusa zablokowała Konstanciński Rower Miejski
na ponad miesiąc. W związku
z „odmrażaniem” gospodarki
przez rząd 6 maja zakaz korzystania z jednośladów został zniesiony. Wypożyczalnia rowerów
ponownie została uruchomiona
8 maja. Nextbike Polska, operator
systemu, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia,
dezynfekuje rowery dwa razy
dziennie. KRM to 70 jednośladów
i sześć stacji: Klarysew, Mirków,
Stary Ratusz, Grapa, Skolimów
i Park Zdrojowy. Pierwsze 20 minut
każdego wypożyczenia jest bezpłatne. Za kolejne godziny zapłacimy od 1 do 7 zł. Z rowerów można
korzystać 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu aż do
30 listopada.

Pomoc dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie do 23 czerwca
przedłużył nabór wniosków o wsparcie w ramach
tzw. tarczy antykryzysowej.

Na pomoc zaplanowano ponad 16 mln zł, z czego 15 mln zł
to rezerwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
a 1 mln zł stanowią oszczędności własne PUP w Piasecznie.
W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców do
23 czerwca Urząd Pracy przedłużył nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających
pracowników oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: piaseczno.praca.gov.pl.

Na ten rok była zaplanowana
rekordowa liczba, bo aż
31 inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców, które
otrzymały wsparcie finansowe
z budżetu gminy.

Niestety, ze względu na epidemię
koronawirusa i związane z nią obostrzenia organizacja m.in. spotkań
czy zgromadzeń została znacznie
ograniczona. W związku z powyższym
przeprowadzenie obecnie zadań
w ramach inicjatywy lokalnej oraz
wielu innych gminnych wydarzeń jest
niemożliwe. Przedsięwzięcia mieszkańców, których realizacja była zaplanowana w okresie od kwietnia do
lipca, zostały odwołane. Zadania,
których termin realizacji przypada na
jesień i zimę br., będą natomiast mogły być przeprowadzone, o ile sytuacja
epidemiologiczna w kraju będzie na
to pozwalała.

Wóz strażacki dla OSP Słomczyn

fot. OSP Słomczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Słomczynie otrzymała samochód
ratowniczo-gaśniczy.
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Wóz do Słomczyna trafił z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Warszawie. Oficjalne wręczenie kluczyków do samochodu odbyło się
26 maja w Warszawie, a przekazał je druhom Mazowiecki Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. 16-letni średni samochód
ratowniczo-gaśniczy renault midlum zastąpi wysłużonego już, 38-letniego jelcza. Nowy nabytek OSP Słomczyn wyposażony jest m.in.
w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, 250-litrowy zbiornik środka
pianotwórczego i autopompę o wydajności 3000 litrów na minutę. Jak
podkreślają strażacy ochotnicy, wóz – mimo swojego wieku – jest
w bardzo dobrym stanie technicznym i w ciągu kilku tygodni powinien
już brać udział w akcjach bojowych. Samochód trafił do jednostki dzięki
staraniom m.in. Ireny Śliwki, radnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,
która od lat aktywnie działa w OSP Słomczyn.

WARTO WIEDZIEĆ

Parking na os. Grapa już otwarty

Mieszkańcy os. Grapa w Konstancinie-Jeziornie zyskali przestronne miejsce,
gdzie mogą pozostawić swój samochód.

W połowie maja zakończył się remont parkingu na os. Grapa w Konstancinie-Jeziornie. Wykonawca – firma Jacek Wocior Trakt z Milanówka – wyrównał teren,
drogi manewrowe utwardził kostką betonową, a miejsca postojowe – ażurowymi
ekokratami. Powstały też dwa wjazdy – od ul. Wilanowskiej i ul. Piłsudskiego.
Dzięki temu kierowcy zyskali 48 miejsc na bezpłatny postój w centrum miasta.
Inwestycja kosztowała ponad 220 tys. zł i była realizowana w ramach budżetu
partycypacyjnego gminy Konstancin-Jeziorna.

Budżet partycypacyjny na 2021 r.

Remont ul. Pogodnej

Mogli to zrobić bez wychodzenia z domu – poprzez stronę internetową lub
tradycyjnie – wypełniając formularz w wersji papierowej i składając go w Urzędzie Miasta i Gminy. Z powodu pandemii koronawirusa niektóre reguły budżetu
partycypacyjnego uległy modyfikacji – tym razem do projektów wnioskodawcy
wyjątkowo nie musieli
dołączać list poparcia.
W tej edycji do podziału zostało przeznaczone 400 tys. zł,
w tym na zadania inwestycyjno-remontowe – 300 tys. zł, a na
pozostałe, z zakresu
m.in. turystyki, sportu,
rekreacji i kultury –
100 tys. zł. W wyznaczonym terminie, czyli od 4 do 29 maja, mieszkańcy złożyli łącznie 34 wnioski.
W czerwcu projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-merytorycznej,
której dokona komisja powołana przez burmistrza. Listę projektów wybranych
do głosowania poznamy najpóźniej 15 lipca – zostanie ona opublikowana na
stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl. Głosowanie odbędzie się
od 1 do 15 września, a jego wyniki poznamy do 28 września.

Remont drogi obejmuje m.in.
wykonanie jezdni z kostki
brukowej oraz nawierzchni przepuszczalnej z płyt ażurowych,
co umożliwi zagospodarowanie wód opadowych. Wykonawcą
jest firma Cermat-Probet Sp. z o.o. ze Złotokłosu. Koszt to ponad
189 tys. zł. Całość ma być
gotowa na początku czerwca.

Od 4 do 29 maja mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogli zgłaszać
swoje pomysły do budżetu partycypacyjnego na 2021 r.

Wycieczki w przyszłym roku

Samorząd otrzyma wsparcie na realizację projektu pn. „Popularyzacja wśród
mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy
Konstancin-Jeziorna”.

Umowa o przyznaniu pomocy finansowej została podpisana 21 maja w Urzędzie
Marszałkowskim w Warszawie. W ramach projektu – jego realizacja miała odbyć
się w tym roku, niestety z uwagi na pandemię koronawirusa została przeniesiona
na 2021 r. – Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta i Gminy
zorganizuje 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. Całkowity koszt projektu to
ponad 88 tys. zł, z czego 38 289 zł stanowi wsparcie województwa mazowieckiego.
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ulica Pogodna w Konstancinie-Jeziornie zyska nową
nawierzchnię.

Gmina dokłada do wymiany pieca

Samorząd Konstancina-Jeziorny dopłaca do wymiany starych kopciuchów.

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę pieców węglowych
na nowe – gazowe, olejowe lub elektryczne. Gmina w 50%
pokrywa koszt zakupu nowego źródła ogrzewania – obecnie
jest to nie więcej niż 4 tys. zł brutto, ale już wkrótce kwota ta
może być wyższa. Na najbliższą sesję Rady Miejskiej burmistrz
Kazimierz Jańczuk zamierza wprowadzić projekt uchwały podnoszącej kwotę dofinansowania do 8 tys. zł. Więcej informacji
udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UMiG (pok. nr 5) lub pod nr. tel.: 22 484 24 24. Program dofinansowania wymiany pieców, funkcjonujący w gminie od trzech
lat, cieszy się sporym zainteresowaniem. W latach 2017–2019
przyznano 59 dotacji na łączną kwotę ponad 182 tys. zł. Wsparcie na wymianę kotłów oraz ocieplenie domów można uzyskać
również w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.
Jak zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 15 maja znacząco uproszczono procedury
uzyskiwania dotacji. Zmieniono m.in. formularz wniosku
o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu. Szczegóły: www.czystepowietrze.gov.pl.
n r 3 (47) 20 20
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Koronawirus uderzył w budżet
Epidemia koronawirusa negatywnie odbija się na finansach gminy Konstancin-Jeziorna. Według szacunków
tegoroczne wpływy do miejskiej kasy mogą być niższe nawet o 31 mln zł. Konieczne są cięcia wydatków.

44,6%

o tyle mniej
wpłynęło do
budżetu gminy
z udziałów
w podatku PIT
za kwiecień
w porównaniu
z analogicznym
okresem 2019 r.

Kryzys gospodarczy związany z pandemią koronawirusa ma
wpływ nie tylko na domowy budżet, lecz także na gminne
finanse. Obecna sytuacja wymusza podejmowanie przez
samorząd wielu trudnych decyzji związanych z ograniczeniem wydatków niemal w każdej dziedzinie swojego
funkcjonowania. Władze Konstancina-Jeziorny już podjęły
w tym kierunku pierwsze kroki.

W weekendy i święta bez linii lokalnych

Od 1 maja do końca sierpnia zawieszone zostało weekendowe i świąteczne kursowanie linii lokalnych L14, L15,
L16, L21 i L42. Decyzja ta podyktowana była nie tylko
oszczędnościami, lecz także – z uwagi na obowiązujący
w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego – mniejszym
zainteresowaniem pasażerów przejazdami komunikacją
publiczną. Autobusy linii lokalnych w weekendy i święta
jeździły niemal puste. – Musimy racjonalnie gospodarować
pieniędzmi – mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Podejmujemy szereg niepopularnych decyzji, ale koniecznych
dla zrównoważenia gminnych przychodów i wydatków.

Zawieszenie kursowania linii lokalnych w weekendy i święta
obowiązuje do końca sierpnia, fot. G. Żurawski

Wyłączenie oświetlenia

Również ze względu na oszczędności budżetowe od
16 kwietnia nocą wyłączane jest oświetlenie wybranych
przestrzeni publicznych. Lampy gasną m.in. w Parku

Pomoc samorządowa dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy z gminy Konstancin-Jeziorna mogą liczyć na wsparcie samorządu w walce z kryzysem ekonomicznym
wywołanym przez koronawirusa. Pomoc obejmuje zwolnienie ich z podatku od nieruchomości oraz odstąpienie od czynszu
najmu lub dzierżawy gminnych lokali, w których prowadzą działalność gospodarczą.
O podjęciu działań na rzecz lokalnych
przedsiębiorców, którzy w związku z epidemią koronawirusa i kryzysem gospodarczym znaleźli się w trudnej sytuacji
finansowej, zdecydowała Rada Miejska
Konstancina-Jeziorny podczas sesji, która
odbyła się pod koniec kwietnia. Radni poparli obie przedstawione przez burmistrza
Kazimierza Jańczuka uchwały pomocowe.
Dotyczyły one możliwości zwolnienia
przedsiębiorców z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz niedochodzenia
należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym.

Zwolnienie z podatku

Zwolnienie z podatku od nieruchomości (od
gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej)
obejmuje okres od początku kwietnia do
8
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Zwolnienie
przedsiębiorców
z podatku od
nieruchomości uszczupli
budżet gminy o mniej
więcej 2,4 mln zł,
fot. archiwum UMiG

końca czerwca 2020 r. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność
finansowa pogorszyła się w konsekwencji
pandemii oraz obostrzeń i zakazów nałożonych przez rząd w celu walki z epidemią
COVID-19. Chodzi o działalności takie jak:
restauracje i inne stałe punkty gastronomiczne; hotele i inne tego typu obiekty; salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz obiekty
związane z aktywnością fizyczną, sportem,

rekreacją i działalnością rozrywkową. Szacunkowa wartość tej formy pomocy to
blisko 2,4 mln zł (o tyle mniej pieniędzy
wpłynie do budżetu gminy, gdyby wszyscy
uprawnieni z niej skorzystali). Podatnik,
któremu przysługuje zwolnienie, powinien
złożyć w magistracie korektę deklaracji na
podatek od nieruchomości DN-1 z załącznikiem ZDN-2 (osoby prawne) lub informację
o nieruchomościach IN-1 z załącznikiem

GOSPODARKA
Zdrojowym, parku na os. Mirków, deptaku im. prof. Jana Haftka, na
ciągu pieszo-rowerowym – wzdłuż rzeki Jeziorki (od ul. Elektrycznej
do ul. Warszawskiej), na gminnych placach zabaw i boiskach wielofunkcyjnych, w otoczeniu willi Kamilin i Gryf oraz na parkingu przy
Urzędzie Miasta i Gminy. Do tej listy będą sukcesywnie dochodziły
kolejne miejsca.

i nauka szycia. Zrezygnowano także z zakupu naklejek ściennych,
podłogowych i na schody do Szkoły Podstawowej nr 2. – W sytuacji,
w której gmina wydaje pieniądze na walkę z epidemią oraz wprowadza mechanizmy chroniące przedsiębiorców, cięcia w budżecie są
niezbędne także w tej dziedzinie – dodaje Kazimierz Jańczuk. – Wierzę, że mieszkańcy wykażą się zrozumieniem dla podjętych decyzji.

Budżet partycypacyjny

Mniej w gminnej kasie

Gmina podjęła również decyzję o odstąpieniu od realizacji w 2020 r.
wybranych zadań z budżetu partycypacyjnego. Chodzi o budowę
dwóch placów zabaw – w Piaskach i w Kawęczynie oraz wydarzenia
i zajęcia, które przeszły pomyślnie głosowanie mieszkańców w ramach tzw. projektów pozostałych. I tak w tym roku nie odbędą się:
Hip-Hop Festiwal 2020, Gminny Dzień Seniora, Otwarte Kościoły –
muzyka w naszych świątyniach, Szyjący Cieciszew – warsztaty

Oszczędności wpłyną także na inne dziedziny funkcjonowania samorządu, m.in. gospodarkę komunalną, promocję, kulturę czy sport
i rekreację. Jak szacuje Urząd Miasta i Gminy, z powodu zmniejszenia
wpływów z PIT, CIT i podatków lokalnych oraz skutków finansowych
podjętych uchwał pomocowych dla przedsiębiorców tegoroczne
dochody gminy mogą być o mniej więcej 31 mln zł niższe, niż zakładano.

Porównanie wpływów podatkowych PIT w 2019 r. i 2020 r. (styczeń–kwiecień)
Miesiąc

Rok 2019

Rok 2020

Różnica kwotowa (+/-)

Procent spadku/wzrostu

styczeń

9 590 490 zł

8 827 609 zł

-762 881 zł

-7,95%

luty

5 763 155 zł

6 034 033 zł

+270 878 zł

+4,70%

marzec

4 463 656 zł

3 520 293 zł

-943 363 zł

-21,13%

kwiecień

9 404 051 zł

5 207 573 zł

-4 196 478 zł

-44,62%

Razem:

29 221 352 zł

23 589 508 zł

-5 631 844 zł

-19,27%

ZIN-2 (osoby fizyczne) oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie. Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy Wydziału Finansowego – Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej (nr tel.: 22 484 23 20,
22 484 23 21, 22 484 23 29 lub 22 484 23 30).

Zwolnienie z czynszu

Na mocy kolejnej uchwały, przyjętej przez
Radę Miejską, gmina może zrezygnować
z dochodzenia swoich należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do
podmiotów, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku ze stanem
epidemii. Mowa tu o czynszu z tytułu oddania nieruchomości lub lokalu w najem,
dzierżawę lub opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste przypadających gminie
lub jej jednostkom organizacyjnym. W tym
wypadku należy złożyć do Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna stosowny
wniosek z uzasadnieniem. Dodatkowe
informacje można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami UMiG
(nr tel.: 22 484 23 81 – użytkowanie wieczyste oraz należności z tytułu czynszu
dzierżawy gruntu lub najmu).

Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2019 r.
Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna rozliczył się z gospodarowania gminnymi
pieniędzmi w 2019 r. Wskaźniki są na bardzo dobrym poziomie – dochody
zrealizowano w 101,5 proc., a wydatki – 96,6 proc.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Konstancin-Jeziorna za 2019 r. zostało 27 marca
przedłożone Radzie Miejskiej i będzie podstawą do udzielenia burmistrzowi absolutorium. Zaprezentowane w nim wskaźniki są
na bardzo dobrym poziomie.

Dochody i wydatki

Dochody budżetowe gminy w 2019 r. wyniosły ponad 185,4 mln zł. Zostały wykonane na
poziomie 101,59 proc. Wydatki z kolei wykonano na poziomie 96,6 proc. To kwota ponad
187 mln zł. Znacznie niższy, niż zaplanowano, był deficyt. Pierwotnie miał wynieść
ok. 23,5 mln zł. Jednak na skutek różnych
zmian budżetowych zamknął się ostatecznie
w kwocie trochę ponad 1,5 mln zł.

Zadania inwestycyjne

Gmina Konstancin-Jeziorna w 2019 r. wykonała zadania inwestycyjne na łączną kwotę

ponad 38,1 mln zł. Do najważniejszych i najbardziej kosztownych zaliczyć należy m.in.:
rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 (6,9 mln zł), przebudowę na cele
publiczne willi Gryf przy ul. Sobieskiego 13
(5,3 mln zł) oraz adaptację willi Kamilin przy
ul. Piłsudskiego 42 (4,3 mln zł).

Interaktywne sprawozdanie

Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu dostępne jest w Biuletynie
Informacji Publicznej. Graficznie i w przejrzystej formie zostało też udostępnione na
platformie internetowej „Na co idą moje
pieniądze”. Mieszkańcy mogą się z nim zapoznać bez wychodzenia z domu. Pod adresem: nacoidamojepieniadze.pl znajdziemy
także prezentację tegorocznego budżetu,
a w zakładce Prognoza PIT dowiemy się,
jak gmina rozwija się dzięki swoim mieszkańcom.
n r 3 (47) 20 20
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INWESTYCJE

Inwestycje mają się dobrze
W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi
realizacji gminnych zadań inwestycyjnych burmistrz Kazimierz Jańczuk wyjaśnia, że wszystkie prowadzone
i zakończone w ubiegłym roku inwestycje zostały zaprojektowane i wdrożone do realizacji w wyniku
rozstrzygnięć przetargów publicznych w latach minionych, tj. przed stanem epidemii.
Gmina Konstancin-Jeziorna związana jest z wykonawcami umowami,
a ze względu na zaawansowanie robót ich rozwiązanie jest niezasadne.
Nieoddanie tych obiektów do użytkowania spowoduje niezadowolenie mieszkańców i konieczność poniesienia znacznych kosztów kar
finansowych. Zaznaczyć należy, że wszystkie zadania inwestycyjne są
realizowane za akceptacją Rady Miejskiej, wyrażaną corocznie w formie

uchwalanego budżetu gminy. Dotyczy to poniższych inwestycji. Ponadto informujemy, że w budżecie gminy na rok 2020 nie umieszczono
żadnych wydatków związanych z budową fontanny w Parku Zdrojowym
oraz pomostu na rzece Jeziorce (na wysokości Konstancińskiego Domu
Kultury). Zastanowić się należy, jaki cel przyświeca osobom, które
w sposób świadomy wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Przebudowa budynku OSP Jeziorna
przy ul. Świetlicowej 1 na potrzeby biblioteki
publicznej i strażnicy OSP

Inwestycję zaplanowano w budżecie gminy na lata 2017–2020.
W 2017 r. opracowano dokumentację budowlaną. Umowę na realizację
robót budowlanych zawarto 7 listopada 2018 r., z terminem zakończenia do 30 września 2020 r. Trwa realizacja inwestycji.

Przebudowa z adaptacją na cele publiczne
willi Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42

Inwestycję zaplanowano w budżecie gminy na lata 2016–2019.
W 2016 r. opracowano dokumentację budowlaną. Umowę na realizację robót budowlanych zawarto 30 czerwca 2017 r., z terminem
zakończenia do 31 sierpnia 2018 r. Z uwagi na znaczne opóźnienia
w realizacji robót gmina umowę z tym wykonawcą rozwiązała
24 października 2018 r. Po weryfikacji dokumentacji, uwzględniającej
prace wykonane, przeprowadzono i rozstrzygnięto nowy przetarg
na dokończenie inwestycji. Z nowym wykonawcą umowę podpisano
28 marca 2019 r., z terminem realizacji do 15 grudnia 2019 r. Roboty
odebrano 28 listopada 2019 r.

Przebudowa z adaptacją na cele publiczne
willi Gryf przy ul. Sobieskiego 13

Inwestycję zaplanowano w budżecie gminy na lata 2016–2019.
W 2017 r. opracowano dokumentację budowlaną. Umowę na realizację robót budowlanych zawarto 22 maja 2018 r., z terminem zakończenia do 15 grudnia 2019 r. Roboty odebrano 17 grudnia 2019 r.
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Remont z adaptacją budynku przy
ul. A. Walentynowicz 18 na Muzeum Wycinanki

Zadanie realizuje Konstanciński Dom Kultury. Inwestycja prowadzona
jest z udziałem środków finansowych zewnętrznych – w wysokości
ok. 2 570 000 zł. Umowę na realizację zadania podpisano 19 lipca 2019 r.,
z terminem zakończenia do 9 sierpnia 2020 r. Trwa realizacja inwestycji.

Przebudowa dawnej szkoły w Kępie
Okrzewskiej z adaptacją na cele publiczne

Inwestycję zaplanowano w budżecie gminy na lata 2017–2020.
W 2017 r. opracowano dokumentację. Umowę na realizację robót budowlanych zawarto 14 listopada 2018 r., z terminem zakończenia do
30 września 2020 r. Budynek jest elementem zaplanowanego Parku
Kultury Urzecza. Trwa realizacja inwestycji.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmiany w gospodarce odpadami
Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych, nowe stawki za ich odbiór, zniżki za kompostowanie
i dla rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny – to niektóre zmiany, które od 1 czerwca obowiązują w gminie
Konstancin-Jeziorna.
Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
rajcy podjęli pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Są one m.in. konsekwencją znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Samorządy dostały 12 miesięcy
na dostosowanie się do nowych przepisów (okres przejściowy mija 6 września 2020 r.). Gmina Konstancin-Jeziorna
już wywiązała się z tego obowiązku.

Nowa stawka, zniżka za kompostownik

36
złotych

tyle wynosi od
osoby nowa
miesięczna stawka
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

Oto najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 czerwca:
obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych na
5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady (odpady z ogrodów oraz odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego) oraz odpady zmieszane (będące
pozostałością po segregacji);
nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych – 36 zł miesięcznie od osoby;
podwyższona opłata za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 72 zł
miesięcznie od osoby;
obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy nowej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli, którzy do tej pory
nie segregowali odpadów komunalnych;
ulga w wysokości 3 zł miesięcznie od osoby dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy
podejmą się kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych (warunkiem jest złożenie
nowej deklaracji);
ulga w wysokości 10% miesięcznej stawki (od osoby) dla
rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (warunkiem skorzystania ze zniżki jest
zbieranie odpadów w sposób selektywny oraz złożenie
nowej deklaracji śmieciowej).

Nowy regulamin

Od 1 czerwca obowiązuje też nowy regulamin utrzymania
porządku i czystości na terenie gminy. Jest to dokument,
który określa: szczegółowe zasady zbierania odpadów
komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje, rodzaje pojemników i worków służących do selektywnej

Dzięki przydomowym kompostownikom można
mniej zapłacić za wywóz śmieci, fot. archiwum UMiG

zbiórki, a przede wszystkim – częstotliwość odbioru odpadów. Tutaj zmian nie ma. Tak jak do tej pory odpady
segregowane, papier, metal i tworzywa sztuczne z posesji
jednorodzinnych odbierane będą dwa razy w miesiącu,
szkło – raz w miesiącu, odpady zmieszane – raz na dwa
tygodnie, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku. Z kolei
odpady biodegradowalne odbierane są przez cały rok –
dwa razy w miesiącu.

Odbiór i reklamacje

Odpady od mieszkańców gminy odbierane są w godz.
7.00–20.00. Pamiętajmy, by w wyznaczonym dniu udostępnić je przed godz. 7.00. Odpady powinny zostać wystawione przed posesję lub udostępnione w otwartej
altanie wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru. Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po
dacie ich odbioru do Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić telefonicznie pod nr. tel.: 22 484 24 23, mailowo na adres:
odpady@konstancinjeziorna.pl lub w wydziale, pokój
nr 5. W reklamacji trzeba podać adres nieruchomości,
rodzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.
Posegregowane odpady, odpady bio, odpady wielkogabarytowe i elektroodpady, a także odpady remontowo-budowlane i niebezpieczne mieszkańcy mogą przywieźć
do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Mirkowska 43C). GPSZOK jest czynny od
poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00.
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Oświata w nowej rzeczywistości
Dzieci wróciły do samorządowych placówek oświatowych. Zajęcia opiekuńcze zostały uruchomione w żłobku
i przedszkolach oraz w szkołach podstawowych, ale tylko dla klas 1–3. Wciąż jednak obowiązują obostrzenia.
Gminna oświata dostosowuje się do nowej
rzeczywistości. 11 maja działalność opiekuńczo-wychowawczą wznowiły samorządowe
żłobek, przedszkola i punkty przedszkolne
przy szkołach podstawowych.

nych są w ciągłym kontakcie z rodzicami
i opiekunami dzieci – mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy. – Na razie zainteresowanie rodziców jest niewielkie.

Żłobek i przedszkola

25 maja natomiast do szkół wrócili uczniowie
klas 1–3 podstawówek. Tutaj też nauczyciele
prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz obowiązują rygorystyczne wytyczne.
Maksymalnie 14-osobowe klasy, odległość
pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m – to tylko niektóre z nich. Od
1 czerwca uczniowie pozostałych klas mają
możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Z kolei
tegoroczne egzaminy ósmoklasisty zaplanowano na 16–18 czerwca.

Wszystkie placówki zostały dostosowane do
wytycznych przeciwepidemicznych Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Opracowane zostały również nowe, indywidualne
procedury postępowania oraz organizacji
pracy. I tak np. zajęcia odbywają się w mniejszych grupach, do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie
jeden rodzic lub opiekun prawny. Ponadto
maluchy nie mogą zabierać do przedszkola
przedmiotów z domu, jak zabawki czy kredki.
Placówki zaopatrzone zostały w niezbędne
środki do dezynfekcji, które będą uzupełniane na bieżąco. Wszystko po to, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo maluchom
oraz pracownikom. – Dyrektorzy gminnych
żłobka, przedszkoli i punktów przedszkol-

Szkoły i egzaminy

Wakacyjne półkolonie

Choć tegoroczne wakacje będą inne niż
wszystkie poprzednie, gmina nie rezygnuje
z organizacji wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii, które zostaną zorganizowane w trzech gminnych szkołach. I tak od

W szkołach i przedszkolach obowiązują nowe zasady
bezpieczeństwa, fot. G. Żurawski

29 czerwca do 10 lipca na zajęcia zaprasza
Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy, od 13
do 24 lipca – Szkoła Podstawowa nr 2, a od
27 lipca do 7 sierpnia – Szkoła Podstawowa
nr 1. Rodzice zainteresowani udziałem
swoich pociech w półkoloniach powinni do
9 czerwca zgłosić ten fakt dyrekcji poszczególnych placówek. W przypadku małego
zainteresowania do 16 czerwca urząd, po
konsultacji z dyrekcją danej szkoły, podejmie decyzję o ich organizacji lub ewentualnym odwołaniu.

Laptopy dla uczniów i nauczycieli
Gmina Konstancin-Jeziorna zakupiła 27 laptopów z oprogramowaniem niezbędnych do zdalnej nauki. Sprzęt trafił
do sześciu gminnych szkół podstawowych. Samorząd pozyskał na ten cel blisko 80 tys. zł z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
Program „Zdalna Szkoła”, organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, umożliwia gminom oraz powiatom sfinansowanie zakupu
tabletów i laptopów dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie
posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych zajęć.
23 kwietnia gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę o powierzenie grantu z operatorem programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach umowy samorząd otrzymał
79 974 zł, za które zakupiono 27 laptopów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do nauki zdalnej. Komputery zostały przekazane do szkół podstawowych, a następnie wypożyczone – na czas zdalnego nauczania – uczniom i nauczycielom, którzy nie mają
warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Po zakończeniu pandemii
sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkół w celu dalszego wspierania uczniów i nauczycieli.
Laptopy zostały już
przekazane dyrektorom szkół,
fot. C. Puchniarz

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014–2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp
do szybkiego internetu”

12

BIG Ko ns tanc in-Jez io r n a

nr 3 ( 47) 2020

Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach”

Projekt grantowy
pn. Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego

OŚWIATA

Pedagodzy szkolni służą pomocą
Gminne placówki oświatowe uruchomiły specjalne telefony konsultacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców
i opiekunów. Pomoc psychologiczną oferuje również No Bell Szkoła Podstawowa i Fundacja Ludzi Otwartej
Wyobraźni Flow.
Pandemia koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia i niepewność jutra
negatywnie wpływają na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk.
Warto w tym trudnym okresie zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Z pomocą
przychodzą gminne placówki oświatowe, które uruchomiły specjalne telefony konsultacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów prawnych.
W wybrane dni tygodnia dyżurują przy nich szkolni pedagodzy i psycholodzy, którzy udzielają pomocy w trudnych sytuacjach związanych z pandemią
koronawirusa. Pomoc oferują również No Bell Szkoła Podstawowa i Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni Flow z Konstancina-Jeziorny, które uruchomiły Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne. Telefon zaufania dla uczniów
z powiatu piaseczyńskiego działa od środy do niedzieli w godz. 17.00–1.00.
Pod nr. tel. 725 400 309 dyżury pełnią psycholodzy.

Porady są udzielane
anonimowo i bezpłatnie,
fot. UMiG

Tutaj znajdziesz wsparcie
Imię i nazwisko

Telefon/kontakt

Dni i godziny
świadczonej pomocy

Paulina Lis-Pakulska – pedagog/psycholog w Szkole Podstawowej nr 1

697 612 750

pon.: 13.30–18.00
wt.: 8.30–13.00
śr.: 14.30–19.00
czw.: 8.30–13.00
pt.: 10.30–14.30

Dorota Alcan – pedagog w Szkole Podstawowej nr 2

519 087 383

wt.: 15.00–16.00
czw.: 15.00–16.00

Zuzanna Busk – psycholog w Szkole Podstawowej nr 2

571 520 062

wt.: 14.00–16.00
czw.: 14.00–16.00

Agata Gallewicz – pedagog w Szkole Podstawowej nr 3
i Szkole Podstawowej nr 4

519 716 079
22 484 22 15

pon.–pt.: 15.00–20.00

Anna Rogalska – psycholog w Szkole Podstawowej nr 4

22 484 22 15

pon.: 16.00–18.00

Grażyna Wołosewicz – pedagog w Szkole Podstawowej nr 4

22 484 22 15

pon.–pt.: 16.00–18.00

Maria Guszkowska – pedagog w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5

511 296 953

pon.: 13.00–15.00
śr.: 13.00–15.00

Maria Dąbrowska – psycholog w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5

797 415 481

wt.: 13.00–15.00
czw.: 13.00–15.00

Skype:
live:cid.ef73de40ff0f5a4

pon.: 14.00–16.00

Małgorzata Grochulska – psycholog w Szkole Podstawowej nr 6

663 055 187

wt.: 13.00–16.00
śr.: 14.00–16.00

Ewa Błaszczyk – psycholog w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe kredki"

516 904 280

pon.: 14.00–17.00
wt.: 14.00–17.00
śr.: 14.00–17.00

Zofia Maciejewska – psycholog w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi „Leśna Chatka”

573 360 191

pon.: 14.00–17.00
wt.: 14.00–17.00
czw.: 14.00–17.00

Elżbieta Ćwiklińska – pedagog w Szkole Podstawowej nr 6
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Na strażaków można liczyć
W dobie walki z koronawirusem strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych po raz
kolejny pokazują, że można na nich liczyć.
W działania na rzecz mieszkańców gminy
bardzo aktywnie włączył się OSP Skolimów.
Jednostka od połowy marca prowadzi akcję
„Pomoc dla seniorów”, w ramach której druhowie wspierają osoby starsze w robieniu
zakupów czy w innych codziennych czynnościach – zgłoszenia są przyjmowanie pod
nr.: 603 099 377 (w godz. 9.00–16.00). Strażacy ochotnicy dowozili też ciepłe posiłki
do mieszkań seniorów. Była to wspólna inicjatywa z konstancińskimi restauratorami,
którzy je bezpłatnie przygotowywali. – Akcja
trwała 56 dni – podsumowuje Justyna Ślusarczyk, prezes zarządu OSP Skolimów. – Dostarczyliśmy łącznie 1960 posiłków.
Działania te dostrzegają i doceniają inni.
Fundacja Anikar oraz Fiat Chrysler Automobiles PL bezpłatnie udostępnili druhom
samochód. Strażacy ze Skolimowa zaangażowali się również w dystrybucję zakupionych
przez gminę Konstancin-Jeziorna maseczek.
Do skrzynek mieszkańców Konstancina-Jeziorny wrzucili ponad 3,5 tys. sztuk.
W tych działaniach wsparła ich zaprzyjaźniona OSP Słomczyn, która również roznosiła maseczki w swojej miejscowości. Takich
działań jednostka podjęła więcej. – Ze środków własnych OSP pokryliśmy koszt zakupu

Strażacy z OSP Skolimów wspólnie z konstancińskimi restauratorami prowadzili akcję „Posiłek dla seniora”,
fot. OSP Skolimów

materiałów, z których zostały uszyte, we
współpracy z sołectwem Kawęczyn, maseczki ochronne – mówi Kamil Syskowski
z OSP Słomczyn. – Zostały one przekazane
strażakom do wykorzystania podczas działań bojowych, ale również kołom seniorów
i innym potrzebującym.
Członkowie OSP Słomczyn podjęli też decyzję o przekazaniu ekwiwalentu pieniężnego za udział w akacjach na zakup środków
ochrony osobistej dla lokalnych punktów

opieki zdrowotnej. Druhowie ze Słomczyna
służą także pomocą osobom starszym, samotnym i chorym, które z uwagi na ograniczenia związane z epidemią mają trudności
w załatwieniu codziennych spraw. Wystarczy
zadzwonić pod nr tel. 720 835 371.
Swoje wsparcie w tym trudnym czasie zaoferowali także strażacy ochotnicy z OSP
Bielawa, którzy pakowali i rozdawali mieszkańcom sołectwa maseczki ochronne zakupione przez samorząd.

Maseczki trafiły
do mieszkańców
Gmina Konstancin-Jeziorna rozdała swoim
mieszkańcom 25 tys. maseczek ochronnych.
Ich dystrybucja na tak szeroką skalę nie byłaby
możliwa, gdyby nie zaangażowanie i pomoc
wielu osób. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Od 16 kwietnia trzeba zasłaniać usta i nos w przestrzeni
publicznej. Rząd wprowadził taki obowiązek, ale w maseczki, przyłbice, chusty lub inne elementy odzieży zakrywające twarz każdy musiał wyposażyć się sam. Gmina
Konstancin-Jeziorna postanowiła wspomóc w tym swoich mieszkańców i zakupiła dla nich, mimo że samorząd
nie miał takiego obowiązku, maseczki ochronno-higieniczne wielokrotnego użytku. Akcja ich dystrybucji do
skrzynek pocztowych, zgodnie z liczbą osób zgłoszonych
w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi,
rozpoczęła się przed świętami Wielkanocy. Pakiety dla
mieszkańców przygotowywali po godzinach pracownicy
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Pakiety dla mieszkańców przygotowywali
pracownicy ratusza, fot. C. Puchniarz

Urzędu Miasta i Gminy, które następnie roznieśli sołtysi i członkowie rad
sołeckich, przewodniczący i członkowie zarządów osiedli, wolontariusze,
strażacy ochotnicy – m.in. z OSP Skolimów, OSP Konstancin-Jeziorna, OSP
Bielawa i OSP Słomczyn, instruktorki i instruktorzy ze Związku Harcerstwa
Polskiego „Uroczysko Konstancin”, urzędnicy, strażnicy miejscy, pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, a także zarządcy i administratorzy wspólnot mieszkaniowych. Za zaangażowanie i poświęcenie wszystkim serdecznie dziękujemy.
Do mieszkańców trafiło łącznie 25 tys. sztuk maseczek.

Z ŻYCIA GMINY

Harcerze na służbie
Pandemia koronawirusa to wielki sprawdzian dla „Uroczyska Konstancin” – naszego środowiska Związku
Harcerstwa Polskiego. Powstało rok temu, żeby odbudować harcerstwo w Konstancinie-Jeziornie. Nikt
wtedy nie przypuszczał, że tak szybko przyjdzie nam zdawać egzamin z harcerskiej postawy.
Zawsze, kiedy historia ciężko doświadczała
Polskę, harcerstwo stawało do służby. Było
tak podczas wojny o niepodległość i granice
w latach 1914–1921, w czasie II wojny światowej i powojennej odbudowy kraju, w dniach
stanu wojennego i wielkiej powodzi 1997 r. Nie
inaczej jest teraz – podczas pandemii koronawirusa. Nie mieliśmy wątpliwości, jak powinniśmy postąpić w tym trudnym momencie,
w którym wszyscy się znaleźliśmy. Choć świat
stanął w miejscu, my – harcerki i harcerze
Konstancina-Jeziorny – nie zatrzymaliśmy się
nawet na chwilę. Dobrze wiemy, do czego zobowiązuje przyrzeczenie harcerskie.

Harcerze
z Konstancina-Jeziorny
pomagają seniorom,
którzy nie powinni
teraz wychodzić
z domów, ale muszą
zrobić zakupy
spożywcze,
fot. „Uroczysko
Konstancin”

Pomoc starszym

Zaraz po ogłoszeniu pandemii koronawirusa „Uroczysko Konstancin” podjęło służbę
w trzech obszarach. Od początku marca działa
„Pogotowie harcerskie”. Jego celem jest niesienie pomocy ludziom starszym, samotnym
i chorym. Instruktorki i instruktorzy harcerscy –
ze względów bezpieczeństwa są to wyłącznie
osoby dorosłe – robią zakupy, pomagają
w rozwiązywaniu codziennych problemów,
a czasami po prostu rozmawiają, oczywiście
w bezpiecznej odległości i z zachowaniem
wszelkich procedur bezpieczeństwa. Pogotowie działa w porozumieniu z Ośrodkiem

Harcerze pomagali roznosić
maseczki ochronne dla
mieszkańców zakupione przez
Urząd Miasta i Gminy,
fot. „Uroczysko Konstancin”

Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
Komendantką „Pogotowia harcerskiego” jest
druhna Agnieszka Więckowska.

Szyją i roznoszą maseczki

Drugim obszarem działania „Uroczyska Konstancin” jest – realizowane we współpracy
z Klubem Kulturalnym „Drabina” – szycie
maseczek ochronnych. Do tej pory ponad
30-osobowy zespół wolontariuszek i wolontariuszy uszył ich ponad 17 tys. sztuk. Trafiły
one do kilkunastu szpitali w Polsce, w tym
m.in. do Szpitala św. Anny w Piasecznie i STOCER-u, a także Centrum Onkologii, Centrum
Zdrowia Dziecka, a nawet szpitali w Radomiu
i Rykach oraz domów pomocy społecznej –
w pierwszej kolejności do tych konstancińskich i domów dziecka. 15 kwietnia pod hasłem
„Kolej na maseczki” zawiesiliśmy wielką maseczkę na kolejce stojącej u wejścia do Parku
Zdrojowego, aby wszyscy pamiętali o ogłoszonym wtedy obowiązku noszenia maseczek.
Dzięki ludziom i firmom dobrej woli otrzymujemy dary w postaci materiałów, gumek, tasiemek, nici i igieł, a dzięki ogłoszonej przez
naszą koleżankę Marzenę Parys-Bednarczyk
zbiórce w serwisie pomagam.pl zebraliśmy
2234 zł! I wciąż szyjemy! Koordynatorką akcji
jest druhna Ewa Wojas-Kacprowicz z „Drabiny”.

Praca wychowawcza

Pandemia koronawirusa nie mogła też zatrzymać harcerskiej pracy wychowawczej,
choć zmusiła drużynowych do zmiany jej
formy. Od marca aż do wakacji przestrzenią
pracy gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich i wędrowniczych stał się internet.
Cotygodniowe zbiórki gromad i drużyn przeniosły się do sieci. Drużynowi i przyboczni
regularnie spotykają się z zuchami, harcerkami i harcerzami, a dzieci i młodzież mają
możliwość zdobywania zuchowych i harcerskich sprawności i choć na chwilę oderwania się od trudnej rzeczywistości. Jesteśmy
stale gotowi do służby i szybko reagujemy
na każde wezwanie, jak choćby wtedy, kiedy
pomagaliśmy roznosić maseczki ochronne dla
mieszkańców zakupione przez Urząd Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna czy na prośbę
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER
rozstawialiśmy namiot, który służy pacjentom
jako tymczasowa poczekalnia. Przez cały czas
myślimy też o „Harcerskiej Akcji Letniej”. Jeśli
tylko pozwolą na to warunki, nasze zuchy,
harcerki i harcerze pojadą w sierpniu na obóz
do Starego Karpna na Kaszubach.
hm. Robert St. Bokacki
komendant Kręgu Instruktorskiego
„Uroczysko Konstancin”
n r 3 (47) 20 20
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DLA SENIORA

Trzy lata z Kartą Seniora
W maju minęły 3 lata, od kiedy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna, którzy ukończyli 60. rok życia,
mogą bezpłatnie otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w Biurze
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy.
Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia
do zniżek w wielu punktach w całej Polsce,
w tym m.in. w sanatoriach, uzdrowiskach,
przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury – teatrach, kinach, muzeach. Realizatorem programu jest
Stowarzyszenie „Manko”, z którym Konstancin-Jeziorna podpisał umowę partnerską.
Aktualny wykaz partnerów oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień, a jest już
ich blisko 2 tys., publikowany jest na stronie: www.glosseniora.pl. W gminie Konstancin-Jeziorna i okolicy seniorzy mogą
liczyć na zniżki w ponad 100 miejscach.

Zapraszamy do współpracy instytucje publiczne, firmy, przedsiębiorców i organizacje
pozarządowe z terenu Konstancina-Jeziorny
i okolic. Każdy partner może przystąpić do
udziału w programie w dowolnym czasie,
a także sam określa wysokość ulg, zniżek
lub świadczeń oferowanych seniorom. Nie
wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. Zainteresowani, którzy chcieliby zostać partnerami programu, a tym samym
zaoferować swoje usługi i produkty w atrakcyjnych cenach, prosimy o kontakt z Biurem
Komunikacji Społecznej UMiG, pokój nr 4,
tel. 22 484 24 45.

Karta Seniora to m.in. niższe ceny w kawiarni
i restauracji, fot. archiwum UMiG

Wybrane zniżki z Ogólnopolską Kartą Seniora w Konstancinie-Jeziornie
Instytucja/firma
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Rodzaj zniżki

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
(ul. S. Żeromskiego 15)

5 0% zniżki na udział w odpłatnych zajęciach i imprezach organizowanych przez GOSiR
(dla seniorów posiadających Konstancińską Kartę Mieszkańca zajęcia są bezpłatne)

Konstanciński Dom Kultury
(ul. Mostowa 15)

15% zniżki na zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez KDK

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
(ul. S. Ryder 1)

10% zniżki na wszystkie usługi oferowane przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
20% na zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Białym Domu i Szpitalu Sue Ryder

MJB Audioprotetyka Przychodnia Grapa
(al. Wojska Polskiego 6)

bezpłatne konsultacje dyplomowanego protetyka słuchu i przeglądy aparatów słuchowych
50% zniżki na badania słuchu
5% rabatu na aparaty słuchowe nieobjęte refundacją
10% rabatu na baterie i akcesoria pielęgnacyjne do aparatów słuchowych

Przychodnia Grapa
(al. Wojska Polskiego 6)

5% zniżki na badania laboratoryjne

Gabinet stomatologiczny Kamila Kruk
(ul. Królewska 24)

10% zniżki na leczenie w godzinach 9.00–12.00

Gabinet dentystyczny Holidental
(ul. Bielawska 40)

10% zniżki na wszystkie usługi dentystyczne

Dwór Konstancin (ul. Od Lasu 23)

1 0% zniżki na dania z karty menu restauracji Dworu Konstancin (z wyłączeniem napojów
i napojów alkoholowych)
10% zniżki na noclegi

Cafe Beza (ul. P. Skargi 1)

15% zniżki w restauracji

Auto Szyby Glejzer (ul. Wierzbnowska 62H)

5% zniżki na wymianę szyby
10% zniżki na polerowanie reflektorów

Fit4All Gym&Fitness (ul. Warszawska 95)

10% zniżki na usługi
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LUDZIE Z PASJĄ

Śpiewam
nie tylko
o miłości

Ola Dzierżawska na
Konkursie Piosenki
Mistrza Jeremiego
w Kutnie została
wyróżniona za
wykonanie utworów
„Nie budźcie mnie”
i „Ballada o doktorze
Praszadku”,
fot. Facebook
Ola Dzierżawska

Od szkolnego koła teatralnego, przez zajęcia wokalne w Konstancińskim Domu Kultury, po płyty,
koncerty i nagrody w konkursach. Pisze teksty, komponuje i śpiewa – Aleksandra Dzierżawska ze
Słomczyna. Zapamiętajmy to nazwisko, bo już wkrótce może być o nim głośno, bardzo głośno.
Ola Dzierżawska była uczennicą Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Już jako mała
dziewczynka udzielała się w kole teatralnym. – Dzięki wskazówkom mojej polonistki
Adrianny Mańkowskiej-Rzezak oraz Barbary
Daniszewskiej, nauczycielki muzyki, odważyłam się wyjść poza szkolne mury i udało
się – wróciłam z nagrodą w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka – tak swoje
początki na scenie wspomina 28-letnia dziś
Ola Dzierżawska.

Zajęcia wokalne

Ponieważ jej zainteresowania skupiały się
wtedy na aktorstwie i piosence, trafiła na
zajęcia wokalne w Konstancińskim Domu
Kultury. Tam uznano, że dysponuje dobrze
rokującym głosem i kształcono ją w kierunku klasycznego śpiewu operowego. Ola

Ola Dzierżawska w programie „Śpiewajmy
razem. All Together Now”, fot. TV Polsat

równocześnie chętnie śpiewała na spotkaniach Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego Traper czy w parafialnej scholi
w miejscowym kościele. Wszystko to razem
było niezłą mieszanką różnorodności wokalnych stylów i nauki muzycznej wrażliwości.
Później przyszły studia, praca – muzyka zeszła na dalszy plan.

Piosenki dla ludzi

Po kilkuletniej absencji Ola wróciła do tego,
co kocha najbardziej – śpiewania, do piosenek, przy których można tańczyć, śmiać się
czy nawet gotować. Zachętą do tego były
nagrody i wyróżnienia zdobyte w licznych
konkursach i na festiwalach. A ich lista jest
naprawdę imponująca. Dziewczyna ma na
swoim koncie m.in. wyróżnienie jury i nagrodę starosty kutnowskiego na 15. Konkursie Piosenki Mistrza Jeremiego, 1. miejsce na
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej Reflektor 2019, 2. miejsce Przeglądu
Kabaretowego Teatru Rampa, Grand Prix
Przeglądu Piosenki Ulicznej im. Grzesiuka
czy nagrodę publiczności Festiwalu Pamięci
Andrzeja Zauchy „Serca Bicie”. Ola wzięła
też udział w muzycznym show Telewizji Polsat „Śpiewajmy razem. All Together Now”.
Dzięki temu wzmocniła się jako wokalistka
i otworzyła na kolejne wyzwania – zaczęła
pisać piosenki, które sama wykonuje. – Ich
tematyka jest bardzo różna – przyznaje
wokalistka. – Na przykład rzeka Wisła była
inspiracją do napisania piosenek „Flisak”

i „Na wi”, które z pewnością nie powstałyby,
gdybym nie wychowała się na skraju oborskiego rezerwatu.

Nowy singiel i autorski album

Pod koniec kwietnia ukazał się nowy autorski singiel Oli pt. „Piosenka o miłości”. Jest
to zapowiedź mającego się ukazać w listopadzie br. albumu pt. „Ciepłe popołudnie”.
Będzie on zawierał piosenki do posłuchania, potańczenia i nucenia. 28-latka przy
aranżacji utworów, które znajdą się na płycie, pracuje z Pawłem Kamińskim, również
mieszkańcem naszej gminy. – W tego rodzaju
produkcjach ważna jest także warstwa wizualna, lubię się angażować w realizację
klipów, bo przepadam za efektem, jaki daje
„sklejenie” muzyki z obrazem – przyznaje
Ola Dzierżawska.
„Piosenkę o miłości” można obejrzeć i posłuchać m.in. w serwisie YouTube. – Znacie,
to zobaczcie i posłuchajcie! Nie znacie? Zobaczcie i posłuchajcie koniecznie! – zachęca
wokalistka.
Zeskanuj kod QR i zobacz
najnowszy teledysk
Oli Dzierżawskiej „Piosenka o miłości”
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NASZE SZKOŁY

W szkole online też jest fajnie
Konstancińscy uczniowie, podobnie jak ich koleżanki i koledzy w całej Polsce, od ponad dwóch miesięcy
zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. O to, by nauka online była dla
nich ciekawa, codziennie dbają nauczyciele z gminnych szkół. Pedagodzy stanęli na wysokości zadania.
Szkoły z dnia na dzień stanęły przed wielkim
wyzwaniem organizacyjnym związanym ze
zmianą sposobu nauczania ze stacjonarnego
na zdalny. Gminne placówki oświatowe doskonale sobie z tym poradziły. Na wysokości
zadania stanęli także nauczyciele, którzy codziennie dbają o to, aby oferta edukacyjna
była atrakcyjna dla uczniów i dostosowana
do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Oto
przykłady niektórych działań podejmowanych przez poszczególne szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 1

„Jedynka” postawiła na mocne wsparcie
psychologiczne, tak potrzebne w tym trudnym czasie zarówno uczniom, jak i rodzicom. Porad udziela telefonicznie Paulina
Lis-Pakulska, pedagog i psycholog szkolny,
która ponadto za pośrednictwem platformy internetowej prowadzi wideozajęcia i konsultacje dla osób potrzebujących
np. rozmowy. Nauczyciele SP nr 1 starają się
urozmaicać i wzbogacać tradycyjne zajęcia. I tak np. dzięki lekcjom online Muzeum
Narodowego w Warszawie uczniowie uzupełnili wiedzę zdobytą na lekcjach języka
polskiego i plastyki. Pod okiem edukatorek
odczytywali historie wpisane w dzieła sztuki,
odszyfrowali ukryte informacje i znaczenia,
poznawali różne gatunki malarskie. Aby

rozbudzić pasję czytelniczą oraz pobudzić
wyobraźnię dzieci i młodzieży, bibliotekarze
szkolni zorganizowali konkurs pn. „Komiksy
z jedyneczki”. Dzieci odgadywały, na podstawie przygotowanej w formie komiksu
ilustracji oraz cytatu, tytuł książki. Dzięki
platformie Classroom uczniowie przygotowują i zamieszczają także własne rysunkowe historie. Szkoła zachęca też swoich
uczniów do aktywności ruchowej. Nauczyciele opracowali wirtualne lekcje wychowania fizycznego, nagrali filmy instruktażowe
i motywujące. „Jedynka” włączyła się także
w akcję „WF Online World Record”, podczas
której jej uczniowie ćwiczyli razem z koleżankami i kolegami z innych konstancińskich
szkół. Nie zapominano również o wpajaniu
zasad zdrowego żywienia, opracowując
wspólnie z dziećmi przepisy na fitposiłki.

Szkoła Podstawowa nr 2

Tutaj także działa pomoc psychologiczna.
Na Facebooku psychologowie i pedagodzy
z „dwójki” zamieszczają krótkie filmiki z propozycjami zabaw i ćwiczeń wzmacniających
wyobraźnię przestrzenną, doskonalących
spostrzegawczość, koncentrację uwagi
i sprawność rąk. Nauczyciele rozmawiają
i czatują z dziećmi oraz ich rodzicami, starają się dotrzeć do każdego, kto potrzebuje wsparcia i pomocy. W SP nr 2 działa
także wirtualna świetlica, w której uczniowie znajdą ciekawe pomysły na spędzenie
wolnego czasu. Są m.in. zagadki czytelnicze
czy kącik kulinarny. Społeczność „dwójki”
wspiera się w tym trudnym czasie. Dzięki aktywnym działaniom udało się zorganizować
10 laptopów dla uczniów do nauki zdalnej.
Z inicjatywy sekretarza szkoły nauczyciele
i jej pracownicy uszyli maseczki ochronne,
które następnie trafiły do potrzebujących.
Dzieci włączyły się też w podziękowania
dla pracowników służby zdrowia – jedni
napisali listy, inni wykonali plakaty
„Dziękuję Ci, mój bohaterze”.
Ich prace zawisły
w Szpitalu Wolskim
w Warszawie.
Szkoła online to przygotowywane przez
psychologów i pedagogów z „dwójki”
ciekawe zabawy i ćwiczenia, fot. SP nr 2
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Nauczyciele z SP nr 1
przeprowadzają zdalne
lekcje wychowania fizycznego
z przyborami dostępnymi
w każdym domu, fot. SP nr 1

Szkoła Podstawowa nr 3

W SP nr 3 uczniowie, ich rodzice i prawni
opiekunowie mogą liczyć m.in. na telefoniczne konsultacje psychologa, reedukatora
oraz logopedy. Nauczyciele „trójki” starają
się być w stałym kontakcie z uczniami.
Nagrywają i wrzucają do sieci filmy z czytanymi przez siebie bajkami i wierszami,
grają w czasie rzeczywistym w gry planszowe oraz, przede wszystkim, rozmawiają.
Wszyscy solidarnie starają się pomagać
i działać wspólnie. Nauczyciele zdobywają
i przekazują potrzebującym uczniom używane komputery. W ramach akcji „Maseczki,
herbata i słodkości dla medyków” uczniowie z rodzicami uszyli maseczki i zebrali
dary, które zostały przekazane do Szpitala
św. Anny w Piasecznie. Szkoła włączyła się
w ogólnopolskie akcje „Kartka dla medyka”
i „#BĘDZIEDOBRZE”. Uczestniczyła w Światowym Dniu Zespołu Downa a także w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu. Nie
zapomniano też o najmłodszych dzieciach
z oddziału przedszkolnego. W ramach projektu czytelniczego pn. „Magiczna moc bajek” pociechy słuchają bajek lub je oglądają,
a następnie wykonują określone zadania.
Efekty można podziwiać na facebookowym

NASZE SZKOŁY
profilu projektu. Szkoła zdobyła też certyfikat za udział w akcji „WF Online
World Record”. 22 kwietnia w wirtualnej lekcji wychowania fizycznego uczestniczyło ponad 50 uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Równie aktywnie działa szkoła w Słomczynie. Uczniowie mogą np. rozwijać
swoje zainteresowania czytelnicze, wyobraźnię i umiejętności plastyczne.
To wszystko dzięki autorskiemu projektowi Anety Pokorskiej,
nauczycielki języka polskiego, pn. „Lapbook, czyli książka na
kolanach”. Dzieci i młodzież wykonywały swoje „lapbooki” do
ulubionych lektur. Najważniejsze były fantazja i twórcze wykorzystanie papierowych materiałów. Prace
prezentowano podczas lekcji online. Dużym
zainteresowaniem cieszył się też konkurs
plastyczny pt. „Jak uratować świat?”, przygotowany przez nauczycielkę Marzenę Miszkurkę-Stoń. Mali artyści swoje arcydzieła,
które promowały działania na rzecz klimatu i sposoby na walkę z zanieczyszczeniem środowiska, zaprezentowali podczas
wideokonferencji.

Szkoła Podstawowa nr 5

Tworząc lapbooki, uczniowie SP nr 4
wykazywali się fantazją i twórczym
wykorzystaniem materiałów, fot. SP nr 4

Integracyjna „piątka” też zapewniła swoim
były wykonywane w formie papierowej
uczniom wiele ciekawych zajęć. Ich lista jest
lub elektronicznej. W SPI nr 5 działa też
długa. Były m.in. warsztaty online „W świecie
telefon pomocowy dla osób znajdujących
(nowych) mediów”, podczas których dzieci
się w trudnej sytuacji, którzy potrzebują
dowiedziały się, jak mogą pomóc lub zarozmowy lub wsparcia.
szkodzić media społecznościowe oraz jak
zaprojektować aplikację. Na interaktywSzkoła Podstawowa nr 6
ność postawiła Anna Szulc, nauczycielka
Do internetu przeniosła się także Szkoła
Uczniowie z SP nr 3 z rodzicami szyli
matematyki. Uczniowie chętnie korzystają
Podstawowa nr 6 w Opaczy. A placówka
maseczki i zbierali dary, które zostały
z przygotowanych przez nią gier, quizów i zagadek. Z kolei
działa w myśl hasła: „my się nie nuprzekazane do Szpitala św. Anny
polonistka Małgorzata Szymczak, starając się wychodzić
dzimy, zdalnie się uczymy”. Nauczyciele
w Piasecznie, fot. SP nr 3
poza schematy, przygotowuje na platformie internetom.in. udostępniają w sieci przygotowane
wej np. wywiady z bohaterami literackimi i interpretacje wierszy w formie przez siebie filmiki, w których pokazują pozaszkolne akplakatu. Szkoła organizuje też wycieczki, oczywiście tylko wirtualne. Dzięki tywności dzieci – ich pierwsze przygody kulinarne, rakiety
internetowym komunikatorom uczniowie z klas III–V rozmawiają po angielsku domowej konstrukcji czy recenzje przeczytanych książek.
ze swoimi rówieśnikami ze Stanów Zjednoczonych. Pogawędki uzupełniają Aby wspierać i rozwijać zainteresowania dzieci, powstała
filmiki, w których opowiadają sobie wzajemnie o swoim codziennym życiu. seria filmów pokazujących różne okresy w historii sztuki.
Wszystko koordynuje anglistka Małgorzata Stegenka. Biblioteka szkolna pro- Niektórym uczniom trudno jest zrozumieć aktualną sytuwadzi konkurs „Wyzwanie czytelnicze” z codzien- ację i wymuszone zachowania, dlatego pedagodzy z Opanymi zagadkami. Uczniowie najmłodszych klas, czy zamieszczają na Facebooku filmy oraz prezentacje
z okazji Dnia Zdrowia, układali piramidy zdrowego objaśniające najmłodszym, czym jest koronawirus, jak
żywienia oraz uczyli się segregować odpady do się przed nim chronić itp. Z kolei dzieci i młodzież aktywwłaściwych pojemników. Wszystkie zadania przy- nie angażują się w pomoc i np. szyją maseczki ochronne
gotowane przez nauczycielkę Annę Rembowską wspólnie z Klubem Kulturalnym „Drabina”. Ponadto w SP
nr 6 powołany został
nieformalny zespół poUczniowie z „piątki”
wirtualnie m.in. segregowali
mocowy – psycholog
odpady, fot. SPI nr 5
udziela telefonicznych
konsultacji, wspierając rozmową i radą
zarówno dzieci, jak
i dorosłych, a pedaDzieci z klas 1b i 2 szkoły
gog pomaga rodzicom
w Opaczy starają się poznać
rozwiązywać problemy
i przedstawić rówieśnikom
zagadnienia historii sztuki,
rozwojowe i wychowawfot. SP nr 6
cze ich pociech.
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SPORT I REKREACJA

Hala i boiska znów dostępne
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie wznowił funkcjonowanie hali sportowej
i boisk wielofunkcyjnych na os. Grapa i przy ul. Bielawskiej.

Na obiektach sportowych trzeba przestrzegać
nowych zasad sanitarnych, fot. archiwum GOSiR

W związku z „odmrażaniem” sportu powszechnego GOSiR otworzył niektóre swoje
obiekty, ale oczywiście pod określonym
reżimem sanitarnym.

Hala sportowa

Od 20 maja, po ponad dwóch miesiącach przerwy, znów można korzystać
z hali sportowej przy ul. Żeromskiego 15
(pierwszeństwo przysługuje kontrahentom, którzy mają obecnie zawarte umowy
z GOSiR na korzystanie z obiektu). Uwaga!
Wraz z otwarciem hali wprowadzono
nowe zasady jej funkcjonowania. Obiekt
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 16.00–22.00. Wprowadzone zostało ograniczenie liczby osób, które mogą
uczestniczyć w zajęciach sportowych, w zależności od liczby zajmowanych sektorów.
I tak w hali może ćwiczyć jednocześnie:
12 osób i trener (1 sektor), 16 osób i 2 trenerów (2 sektory) lub 24 osoby i 2 trenerów
(3 sektory), przy czym w określonym czasie w obiekcie może przebywać tylko jeden

podmiot wynajmujący (np. klub sportowy).
Dodatkowo w ponownie otwartej hali przy
ul. Żeromskiego 15 będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:
weryfikacja liczby osób wchodzących do
obiektu (na terenie GOSiR będą mogli
przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć);
obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (przy
wejściu);
brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC);
na zajęcia należy przyjść w stroju sportowym, nie będzie możliwości pozostawienia ubrania wierzchniego ani innych
rzeczy;
obuwie należy pozostawić w worku przy
wejściu do obiektu;
obowiązuje zakaz wnoszenia napojów
i jedzenia.

Boiska wielofunkcyjne

Od 25 maja GOSiR udostępnił boiska
wielofunkcyjne na os. Grapa oraz przy

ul. Bielawskiej. One również działają według nowych wytycznych. Oto one:
Boiska są dostępne w wybrane dni tygodnia. Są to: wtorek, czwartek i piątek
w godz. 11.00–15.00 i 16.00–20.00 oraz
w sobotę w godz. 14.00–20.00.
Z obiektów mogą korzystać wyłącznie
osoby, które dokonają wcześniejszej rezerwacji (minimum dwa dni przed planowanym korzystaniem) – telefonicznie
pod nr.: 22 754 61 86, 730 535 004 lub mailowo na adres: biuro@gosir-konstancin.pl (osoba rezerwująca/zgłaszająca
zobowiązana jest pozostawić do siebie
telefon kontaktowy).
Na boisku może przebywać jednocześnie maksymalnie 14 osób i 2 trenerów
(przy rezerwacji należy podać liczbę
osób, które będą korzystały z obiektu).
B oiska są dostępne do dwóch godzin
dla 1 grupy (tj. 14 osób). Ważne! Boisko
zostanie zamknięte, jeżeli grupa nie
stawi się w ciągu 15 minut od ustalonej
godziny.
W obiektach obowiązują dezynfekcja
rąk dla wchodzących i opuszczających
obiekt (przy wejściu) oraz zakaz wnoszenia napojów i jedzenia.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych możliwe jest odwołanie rezerwacji.
Ponadto przypominamy, że na obiektach
otwartych należy przestrzegać obowiązkowych zasad bezpieczeństwa, m.in. zachowania dystansu społecznego (podczas
przebywania na boisku nie ma obowiązku
zakrywania twarzy).

Chwycili za pędzle
Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie w czasie narodowej kwarantanny
chwycili za pędzle i sami odmalowali m.in. siłownię, korytarze
i pomieszczenia sanitarne.
Sportowych wydarzeń i zajęć rekreacyjnych w czasach pandemii koronawirusa
nie ma, co nie znaczy, że pracownicy ośrodka odpoczywają. Sami chwycili za
pędzle, wałki oraz kubły z farbą i odświeżyli wnętrza Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Odmalowane zostały ściany m.in. siłowni, korytarzy i pomieszczeń
sanitarnych. Obiekt jest już gotowy na przyjęcie mieszkańców, a jego dyrekcja
i pracownicy z niecierpliwością czekają na zniesienie ograniczeń.
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Siłownia w nowych biało-niebieskich kolorach,
fot. U. Rewkowska

NASZA HISTORIA

Pierwszy burmistrz w III RP
W tym roku obchodzimy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Ważną kartę
w historii naszej gminy zapisał Józef Hlebowicz – pierwszy burmistrz Konstancina-Jeziorny w wolnej
Polsce, założyciel i prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. 31 lipca minie 20 lat od jego śmierci.
i Biblioteki Publicznej. Wierząc, że także Konstancin-Jeziorna ma swoje miejsce w Europie,
zapoczątkował współpracę partnerską z Leidschendam-Voorburg w Holandii (1991 r.) oraz
Saint-Germain-en-Laye we Francji (1992 r.).

Rok 2020 jest dla samorządu terytorialnego datą wyjątkową. 27 maja minęło
30 lat od pierwszych wyborów samorządowych w III RP. To także rocznica powołania przez nowo wybrane rady gmin
władz wykonawczych. Pierwszym burmistrzem Konstancina-Jeziorny w wolnej Polsce był Józef Hlebowicz – funkcję
tę objął w 1990 r. i sprawował przez trzy
lata. Jubileusz powstania samorządu terytorialnego to doskonała okazja, aby przybliżyć postać, która zapisała ważną kartę
w najnowszej historii naszej gminy.

Lata młodzieńcze

Józef Hlebowicz urodził się 28 listopada
1916 r. w Petersburgu. Pochodził z ziemiańskiej rodziny, która po upadku powstania
styczniowego została zesłana do Rosji. Jego
matka była nauczycielką języka francuskiego,
a ojciec dyrektorem petersburskiego oddziału banku Credit Lyonnais. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości Hlebowiczowie
w 1920 r. przyjechali do Warszawy, gdzie
w 1936 r. Józef ukończył Gimnazjum Edwarda
Rontalera. Rok później, po odbyciu służby
wojskowej, rozpoczął studia w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. 24 sierpnia 1939 r.
został zmobilizowany do oddziału w Nowej
Wilejce. We wrześniu został zatrzymany wraz
z oddziałem przez Armię Czerwoną przy granicy litewskiej. Trafił do obozu w Ostaszkowie,
skąd w grudniu 1939 r. został przewieziony do
Niemiec. Do 31 marca 1945 r. był przetrzymy-

Uzdrowisko Konstancin

Józef Hlebowicz
burmistrz Konstancina-Jeziorny
w latach 1990–1993

wany w tamtejszych obozach jenieckich. Po
wyzwoleniu został wcielony do Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie. Od sierpnia 1946 r.
do marca 1947 r. pełnił funkcję adiutanta
gen. dyw. Tadeusza Piskora w Sztabie Głównym
w Londynie. Po powrocie w 1947 r. do Polski
ukończył rozpoczęte przed wojną studia. Był
współzałożycielem Towarzystwa dla Handlu
Międzynarodowego INCO, pracował w spółdzielczości mieszkaniowej w Warszawie. Od
1970 r. działał w Duszpasterstwie Weteranów
Kawalerii i Artylerii Konnej przy kościele
św. Anny w Warszawie, pełniąc od 1990 r.
funkcję przewodniczącego.

Burmistrz Solidarności

W 1990 r. Józef Hlebowicz trafił do konstancińskiego samorządu, w wyborach samorządowych kandydował z listy Solidarności.
Nowo wybrana rada gminy powierzyła mu
funkcję burmistrza. Sprawował ją do 1993 r.
Józef Hlebowicz należał do generacji, która
tworzyła samorządność i która jej się uczyła.
Wyróżniał się niezwykłą werwą i wolą działania, był podziwiany za bezkompromisowość. Działał z przekonaniem, że problemy
i zagadnienia należy rozpatrywać w wymiarze dobra wspólnego. Był inicjatorem
utworzenia w naszej gminie pierwszych instytucji kultury: Konstancińskiego Domu Kultury
Burmistrz Józef Hlebowicz (stoi) przyjaźnił się z Willemem
Fransem de Vreezem – burmistrzem (w latach 1980–1997)
bliźniaczego miasta Leidschendam-Voorburg w Holandii,
fot. archiwum UMiG

Burmistrz Józef Hlebowicz znakomicie znał
i rozumiał znaczenie i rolę lecznictwa uzdrowiskowego dla zdrowia i kondycji człowieka.
Był propagatorem rozwoju funkcji uzdrowiskowej gminy Konstancin-Jeziorna i jej realizacji w połączeniu z rekreacją i turystyką.
Rozumiał, że będąc gminą o charakterze
uzdrowiskowym, Konstancin-Jeziorna wymaga szczegółowych uregulowań prawnych
w zakresie jej funkcjonowania i prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. W 1990 r.
stanął na czele komitetu założycielskiego,
a następnie został wybrany prezesem
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
Dzięki jego działaniom stowarzyszenie to
zostało przyjęte do Europejskiego Związku
Uzdrowisk. Był współtwórcą projektu ustawy
o uzdrowiskach i gminach uzdrowiskowych.
Przez wiele lat pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Federacji Związków Gmin i Powiatów RP.

Uhonorowany w uznaniu

Józef Hlebowicz zmarł 31 lipca 2000 r.
w Konstancinie-Jeziornie. Jeszcze na chwilę
przed śmiercią Rada Miejska w uznaniu
zasług nadała burmistrzowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Konstancin-Jeziorna.
W 2010 r. otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Został też odznaczony przez
Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi
z Mieczami i Medalem Wojska. W 20. rocznicę
śmierci Józefa Hlebowicza do Urzędu Miasta
i Gminy wpłynął wniosek o nadanie projektowanej drodze gminnej, prowadzącej na
parking przy ratuszu, jego imienia. Teraz
propozycją zajmie się zespół konsultacyjny
działający przy Radzie Miejskiej. Jednak ostateczny głos będzie należał do radnych.
Na podstawie:
„Józef Hlebowicz. Życiorys” – maszynopis
ze zbiorów Hanny z Rossmannów Hlebowicz
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Pamiętam te dni…
Właśnie mija 31 lat od pierwszych po wojnie częściowo
wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do
Senatu oraz 30 lat od w pełni demokratycznych wyborów
samorządowych. O tym, jak wyglądała nasza droga do
wolności i samorządności, pisze w swoich wspomnieniach
Krystyna Cedro-Ceremużyńska, mieszkanka Konstancina-Jeziorny i uczestniczka tamtych wydarzeń.
Dzień pierwszy – 4 czerwca 1989 r., słoneczna, lecz chłodna i wietrzna niedziela. Do biało-czerwonej urny wrzucamy kartki, które zmienią peerelowską
rzeczywistość. Spełniają się nadzieje, którymi żyliśmy od dawna. Polska odrzuci sowiecką dominację. W świątecznym nastroju czujemy, że dzieje się coś
wspaniałego i bardzo ważnego.

W samo południe

Ten dzień był wynikiem wydarzeń zapoczątkowanych w sierpniu 1980 r. oraz kulminacją działań i emocji kilku zaledwie miesięcy czasu przedwyborczego. Rada
Państwa wyznaczyła termin wyborów na czerwiec (4. i 18., pierwsza i druga tura),
szybko, aby opozycja nie zdążyła się zorganizować. To uskrzydliło nas wszystkich.
Komitety obywatelskie przygotowują listy kandydatów spod znaku Solidarności. Codziennie na ulicach, a przed kościołami po niedzielnych nabożeństwach,
kandydaci zbierają podpisy, wszędzie punkty informacyjne Solidarności, plakaty,
ulotki, długie kolejki chętnych do złożenia podpisu poparcia. Plakaty „Musimy
wygrać”, „Głosuj na Solidarność” z podpisami Lecha Wałęsy. Kilka dni przed
wyborami pojawia się plakat „W samo południe 4 czerwca 1989” – kowboj ze
znaczkiem Solidarności przypiętym na piersi nad gwiazdą szeryfa i z kartą do
głosowania w ręce zamiast rewolweru. To doskonale nam znany plakat z westernu
„W samo południe” z Garym Cooperem, genialnie zaadaptowany do naszych
potrzeb przez Tomasza Sarneckiego.

Pierwszy numer „Gazety Wyborczej”

W kawiarni „Niespodzianka” przy pl. Konstytucji – centrum warszawskiego
Komitetu Obywatelskiego. Na antresoli urzęduje sztab, tam będą liczone głosy.
W niełatwych okolicznościach, bo komunistyczne realia dają się we znaki, ale
w pełnej uniesienia atmosferze odbywają się w całej Polsce przedwyborcze
wiece kandydatów Solidarności. 8 maja wychodzi pierwszy numer „Gazety
Wyborczej” – pierwszej legalnej gazety opozycyjnej, jakże bardzo wówczas
potrzebnej. Przecież cała legalna prasa i oczywiście telewizja są w dyspozycji rządzących. Pierwszy numer „Gazety” przedstawia sylwetki kandydatów
Komitetu Obywatelskiego Solidarność ze wszystkich województw: 161 osób
do Sejmu i 100 do Senatu. Na plakatach każdy kandydat sfotografowany
z Lechem Wałęsą. Ogromne kolejki po tę prasę. Wciąż zdelegalizowany od
1981 r. „Tygodnik Solidarność” ukaże się ponownie dopiero 2 czerwca, dwa
dni przed wyborami.

Plakat na ścianie domu

W tym gorącym majowym czasie powstaje także w Konstancinie-Jeziornie
Komitet Obywatelski, którego najbliższym celem jest kampania wyborcza na
rzecz kandydatów Solidarności. Pierwszym przewodniczącym komitetu jest
Józef Hertel, którego zastępuje wkrótce Henryk Budrewicz. Wiceprzewodniczącymi są Tadeusz Koss i Stanisław Turek, a funkcję sekretarza pełni Elżbieta
Paluch. Komitet czujnie śledzi działania urzędującej Rady Narodowej i naczelnika miasta, włącza się energicznie w akcję wyborczą do Sejmu i Senatu. Jak
wszędzie, także u nas wiszą przedwyborcze plakaty. I jak wszędzie – wciąż
są niszczone przez nieznanych – oczywiście – sprawców. Plakat „Głosuj na
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Krystyna Cedro-Ceremużyńska, fot. archiwum prywatne

Solidarność” wieszamy na ścianie naszego domu zamiast
na płocie. Z płotu szybko może zniknąć. Takie są komunistyczne realia. Z Komitetu Obywatelskiego wywodzą się
mężowie zaufania, którzy w dniu wyborów będą obecni
w lokalu każdej komisji wyborczej, pilnując, aby nie było
„cudów nad urną”, dobrze nam znanych z czasów PRL-u.
Swoją plakietkę z nazwiskiem i napisem „Mąż zaufania”
przechowuję do dziś w archiwum domowym.

Podniosłe święto

Niedzielę 4 czerwca pamiętam jako dzień przeżyty w atmosferze podniosłego święta. Ten nastrój udzielał się wszystkim. Nasza rodzinna młodzież – jeszcze niegłosująca, ale
w pełni świadoma znaczenia wydarzeń – w godzinie otwarcia lokali wyborczych stawia się w Stocerze (Stołeczne
Centrum Rehabilitacji). Wszyscy pacjenci chcą głosować,
więc wielu z nich trzeba zwozić na parter do lokalu komisji wyborczej na wózkach, a tych leżących – na łóżkach,
w opatrunkach gipsowych czy na wyciągach. Ania (wówczas uczennica drugiej klasy liceum w szkole im. Reytana)
i Wojtek (analogiczna klasa „u Królowej Jadwigi”) pracują
bez wytchnienia. Takich pomocników jest więcej. Wkrótce
dołączają do nich koleżanki i koledzy z naszego terenu.
A jeszcze wcześniej nasza młodzież rozlepiała plakaty kandydatów do Sejmu i Senatu w okręgu nr 2 na Mokotowie,
o czym przypominają przechowane do dziś dyplomy z podziękowaniem od Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego.
Jak pamiętamy, zwycięstwo było oszałamiające: z 261 kandydatów Solidarności 260 otrzymało mandaty. W myśl
koncepcji „wasz prezydent – nasz premier” Zgromadzenie
Narodowe w lipcu wybiera na to pierwsze stanowisko Wojciecha Jaruzelskiego (przewagą jednego głosu!),
a we wrześniu misję utworzenia rządu otrzymuje premier Tadeusz Mazowiecki. Do
kalendarium wielkich wydarzeń drugiej
połowy 1989 r. dopisują się następne:
upadają kolejne komunistyczne rządy
w Europie, a w listopadzie – pada mur
berliński.
„Gazetka Konstancińska” – pismo
Konstancińskiego Komitetu
Obywatelskiego Solidarność,
fot. zbiory autorki

NASZA HISTORIA
Komitet rośnie w siłę

W tym czasie Komitet Obywatelski Solidarność w Konstancinie-Jeziornie rośnie w siłę, wciąż przybywa członków,
pod koniec roku jest ich już ponad 200. W marcu 1990 r.
wychodzi pierwszy numer „Gazetki Konstancińskiej” – pisma Konstancińskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Cztery strony formatu A4, siermiężny papier i kiepski
druk, ale ze znaczkiem Solidarności i hasłem „Róbmy
swoje!” – z tym przesłaniem utożsamiamy się wszyscy.
Redakcja (redaktor naczelny – Zdzisław Skrok) zaprasza na swoje łamy. W najbliższym czasie „Gazetka” odegra ważną rolę w wypracowaniu społecznej akceptacji dla
przebywania na naszym terenie nosicieli wirusa HIV, którzy
znaleźli schronienie w jednym z konstancińskich domów.
Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina
im. Stefana Żeromskiego, utworzone przed zaledwie
dwoma laty, włączy się energicznie w tę akcję na rzecz
humanitaryzmu i tolerancji. Pomagają autorytety honorowej przewodniczącej Towarzystwa Moniki Żeromskiej
i prezes – dr Czesławy Gasik. Społeczność Konstancina zaprezentowała się wówczas godnie w ogólnopolskich mediach.
Powstały też pierwsze spontaniczne inicjatywy mieszkańców
gotowych służyć miastu, jak stowarzyszenie Urbi.

Początki samorządności

W marcu 1990 r. ustawa sejmowa przywraca w Rzeczypospolitej instytucję samorządu terytorialnego. Gminy
wybiorą radnych. Zadaniem Komitetu Obywatelskiego
Solidarność w Konstancinie-Jeziornie jest wyszukanie
i zaprezentowanie mieszkańcom kandydatów do Rady
Gminnej. Przekazywana z rąk do rąk „Gazetka Konstancińska” (wciąż w niewielkim nakładzie) odegrała w tych działaniach ważną rolę – prezentowała sylwetki kandydatów.
Decyzją Komitetu Obywatelskiego, przy akceptacji lokalnej
władzy administracyjnej, pełnię funkcję przewodniczącej
komisji wyborczej dla gminy i miasta, czyli terytorialnej,
a sekretarzem zostaje Cecylia Radziewicz. Ten niewątpliwy zaszczyt był okupiony ogromną tremą. Po czasach
PRL-u uczyliśmy się przecież samorządności od podstaw.
W obwieszczeniu z 17 kwietnia – informacja o podziale obszaru gminy i miasta na obwody i okręgi oraz o lokalizacji każdej komisji wyborczej. W następnym obwieszczeniu,
z 4 maja, możemy już podać do wiadomości dane o kandydatach na radnych w każdym okręgu wyborczym. Kandyduje
ogółem 36 osób, spośród których wybierzemy 28 radnych.

Wszyscy do urn

Pierwsze w powojennej historii Polski w pełni demokratyczne wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 r.,
a ich przygotowanie na własnym terenie było naszym wielkim wspólnym wysiłkiem. Pracowało 14 obwodowych komisji wyborczych – i tym razem pod strażą mężów zaufania.
Protokoły z policzonymi już wynikami ze wszystkich komisji wieziemy do Warszawy.
W obecnym ratuszu na pl. Bankowym (wówczas Stołeczna
Rada Narodowa, a plac –
o zupełnie innym imieniu)
urzęduje Wojewódzka Komisja Wyborcza.

Jadę pod czujną ochroną komendanta naszego komisariatu milicji –
kpt. Wojciecha Miętusiewicza. Ten nocny rajd radiowozem z „kogutem” na
dachu wspominać będziemy po latach…
Nazajutrz ogłaszamy wyniki wyborów już zatwierdzone przez wojewódzką komisję. Mamy radnych! Wojewódzki komisarz wyborczy sędzia Mieczysław Bareja
w specjalnym przesłaniu dziękuje wszystkim członkom komisji wyborczych „za
udział w tworzeniu nowego ładu w Rzeczypospolitej Polskiej”. W ciągu 14 dni
powinna odbyć się inauguracyjna sesja nowego samorządu terytorialnego.
Wybieramy bez wahania dzień pierwszej rocznicy poprzednich wyborów.

Skład Rady Miejskiej I kadencji:

Pierwsza sesja

Henryk Budrewicz, Edward Donat,
Edward Fosiewicz, Andrzej Giełżyński,
Zenon Jaworski, Bogusław Komosa,
Barbara Kulińska, Andrzej Mierzejewski, Bolesław Milewski, Tomasz Młyńczak, Jerzy Motz, Leszek Ochman,
Tomasz Orkisz, Julian Radziewicz,
Adam Roguski, Zofia Sitnik, Józef Statkiewicz, Grzegorz Szewczyk, Henryk
Śmietanka, Mariusz Terlikowski, Irena
Waśko, Ryszard Wójcik, Krzysztof
Ziółkowski i Marek Żółtowski

To był pamiętny dzień drugi – 4 czerwca 1990 r., wtorek, poprzedzony gorączkowymi przygotowaniami. Pokonanie problemów technicznych, które
teraz wydają się banalne, w tamtym
czasie wcale nie było sprawą prostą,
a oto przykład. Okazało się, że w siedzibie naszej dotychczasowej władzy
administracyjnej nie ma ani płyty,
ani taśmy z hymnem państwowym,
którym zamierzaliśmy rozpocząć –
zgodnie z obowiązującym protokołem – sesję inauguracyjną. Na szczęście
odpowiednią płytę posiadała szkoła przy ul. Żeromskiego. Pozostał problem
dobrego nagłośnienia, którego rozwiązanie wzięła na siebie młodzież. Nikt
już nie pamięta, od kogo mój syn Wojtek wraz z kolegami pożyczyli potrzebny
sprzęt. Ściągnęli go aż z Warszawy, zapewne ze szkoły. Podłączali, odbywali
liczne próby, efekt był znakomity. Jak znakomity – przekonaliśmy się tego
dnia. Gdy o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta buchnęły dźwięki Mazurka Dąbrowskiego – przez otwarte okna doskonale słyszane przez wszystkich obecnych wokół – nie wstydziliśmy się łez wzruszenia. Następnie wraz
z ks. dziekanem Tadeuszem Kowalikiem odmówiliśmy „Ojcze nasz”. Po raz
pierwszy od wielu lat odmawiano modlitwę w tym domu…

Mamy samorząd

Ta sesja miała kolejno troje przewodniczących. Rozpoczęła i pierwszą część
prowadziła przewodnicząca terytorialnej komisji wyborczej. Powitanie gości
i mieszkańców oraz relacja z przebiegu wyborów na naszym terenie wypełniły
czas. Wówczas, zgodnie z protokołem, prowadzenie przejął najstarszy wiekiem
radny, dr Jerzy Motz. Po złożeniu ślubowania nastąpił wybór przewodniczącego
rady. Funkcję tę objął – wybrany w tajnym głosowaniu większością głosów –
doc. Julian Radziewicz, który prowadził sesję do końca. Kilka dni później ukazał
się pierwszy numer biuletynu z triumfalnym napisem: „Mamy samorząd!”.
Tekst pochodzi z portalu Wirtualne Muzeum Konstancina,
prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury

Kazimierz Jańczuk
burmistrz gminy
Konstancin-Jeziorna

„Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz
30. rocznicy w pełni demokratycznych wyborów samorządowych składam najserdeczniejsze życzenia
wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą
naszą Małą Ojczyznę. Podziękowania kieruję do
byłych i obecnych radnych Rady Miejskiej, sołtysów i rad sołeckich, przewodniczących i zarządów
osiedli oraz pracowników samorządowych. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, codzienny trud oraz
ciężką pracę na rzecz gminy Konstancin-Jeziorna i jej
mieszkańców. Życzę dużo zdrowia, niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie oraz pomyślności w życiu osobistym”.
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Dni Konstancina
inne niż wszystkie
To będą Dni Konstancina inne niż wszystkie dotychczas. Z uwagi na
obecną sytuację związaną z COVID-19 w tym roku świętowanie
przenosimy do świata wirtualnego. Będą m.in. parada retro, konkursy
z nagrodami i warsztaty. Nie zabraknie także plenerowych wystaw,
które będzie można oglądać w Parku Zdrojowym.
Największa impreza plenerowa w naszym
mieście miała się odbyć 20 i 21 czerwca.
Pandemia koronawirusa pokrzyżowała
jednak plany Konstancińskiego Domu
Kultury i gminy Konstancin-Jeziorna. Niestety, w tym roku nie będziemy wspólnie
świętować w Parku Zdrojowym. Planowane
atrakcje z uwagi na rządowe obostrzenia
i bezpieczeństwo mieszkańców musiały zostać odwołane, ale Dni Konstancina 2020
będą wyjątkowe. Przenieśliśmy je do świata
wirtualnego. Atrakcji będzie sporo.

Wirtualna parada retro

Na Facebooku Konstancińskiego Domu Kultury zostaną zorganizowane konkursy na
strój w stylu retro (lata 20. i 30. lub belle
époque). Swoje zdjęcia w przebraniach będzie można publikować w komentarzach
pod postem do 15 czerwca. Wspólnie
z mieszkańcami wybierzemy te najlepsze,
a laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne
20 i 21 czerwca z okazji
Dni Konstancina zostaną
otwarte plenerowe wystawy,
fot. archiwum KDK

Kultura w czasie pandemii
W dobie pandemii koronawirusa Konstanciński Dom Kultury przeniósł
się do internetu i zaprosił mieszkańców na kilka wirtualnych wydarzeń,
które spotkały się z dużym zainteresowaniem.
W związku z zawieszeniem działalności
w formie stacjonarnej Konstanciński Dom
Kultury zorganizował niektóre zajęcia online,
m.in. malarstwa i rysunku, plastyki i rysunku
dla dzieci, tańca, nauki gry na instrumentach
oraz spotkania grupy teatralnej Teatrzaki.
Na Facebooku zapoczątkowany został cykl
„Przeżyjmy to jeszcze raz”. W jego ramach
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publikowane są filmy z najciekawszych koncertów, które w ubiegłych latach odbyły
się w Hugonówce i w amfiteatrze. Niemal
codziennie na profilu zamieszczanych jest
wiele interesujących linków do wydarzeń
online, a także archiwalnych materiałów
z zasobów KDK, m.in. spektakle grupy teatralnej Ad Rem. Prezentowane są histo-

nagrody. Chcielibyśmy też podtrzymać naszą tradycję i zaprosić mieszkańców gminy
oraz gości do udziału w wirtualnej paradzie retro. Szczegóły dotyczące zabawy już
wkrótce na Facebooku.

Historia i współczesność

Nie zabraknie również innych niespodzianek. Przypomnimy sobie, jak w ubiegłych latach bawiliśmy się podczas Dni Konstancina.
Na nowo odkryjemy wiele interesujących
miejsc w letnisku, przybliżymy pasjonującą
historię, wyjątkowe zabytki oraz nietuzinkowe postaci związane z naszym miastem.
Zachęcamy do tego, by również mieszkańcy
i goście uzdrowiska podzielili się z nami
swoimi wspomnieniami. Konstanciński Dom
Kultury planuje także cykl nagrań, które będzie można obejrzeć na Facebooku oraz na
YouTubie. Dla najmłodszych mieszkańców
zostanie zorganizowany specjalny konkurs
dotyczący naszego miasta.

Wystawy w Parku Zdrojowym

W weekend 20 i 21 czerwca w Parku Zdrojowym i przy Hugonówce zostaną otwarte
plenerowe wystawy – o dawnych strojach
oraz o wycinance polskiej. Ekspozycje
z pewnością umilą i uatrakcyjnią spacery.
Nie zabraknie również specjalnego wydania „Jednodniówki” Konstancińskiego Domu
Kultury, w której znajdziemy wiele ciekawostek o przedwojennym letnisku. Chcielibyśmy, by dzięki lekturze podczas spacerów
po Konstancinie każdy choć na chwilę mógł
poczuć atmosferę sprzed ponad 100 lat.
Na ten weekend specjalne niespodzianki
znajdą się także w menu kawiarni Hugonówka FoodArt Cafe. Zapraszamy do wspólnego świętowania!
Grzegorz Traczyk
Konstanciński Dom Kultury
ria Konstancina-Jeziorny i sylwetki postaci
związanych z naszym miastem.

Kultura w sieci

Na Facebooku KDK nie zabrakło także muzyki na żywo – dwukrotnie mogliśmy gościć na „domówce” u Janusza Radka, który
zaśpiewał swoje najpopularniejsze utwory.
Dużym zainteresowaniem cieszą się również spotkania na żywo. Z okazji Dnia Ziemi
o „Faktach i mitach zmian klimatycznych”
opowiedział dr hab. Jacek Pniewski z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Do internetu przeniósł się także
Klub Podróżnika, świętujący akurat 10-lecie
istnienia. Wirtualnie odwiedzili nas znani
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Biblioteka i jej filie już otwarte
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie wznowiła działalność po ponaddwumiesięcznej przerwie
spowodowanej pandemią koronawirusa. Placówka zaprasza czytelników o nowych godzinach i przy
zachowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego.

ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie zwracane
książki podlegają
trzydniowej
kwarantannie
i dezynfekcji,
fot. G. Żurawski

Od 18 maja czytelnicy ponownie mogą korzystać ze zbiorów
konstancińskiej książnicy. Biblioteka główna i jej filie wznowiły,
z nowymi godzinami i zasadami
funkcjonowania, działalność po ponaddwumiesięcznej przerwie. I tak
biblioteka główna (ul. Mirkowska
39A), filia na os. Grapa (willa Gryf,
ul. Sobieskiego 13), filia w Skolimowie (ul. Moniuszki 22B) i filia w Słomczynie (ul. Wiślana 83) zapraszają
od poniedziałku do wtorku w godz.:
14.00–18.00, od środy do czwartku
w godz.: 13.00–17.00 oraz w piątki
w godz.: 8.00–12.00. Filia w Opaczy
(Opacz 8) czynna jest natomiast
w poniedziałki w godz.: 14.00–18.00
oraz w środy w godz.: 9.00–13.00.

globtroterzy i blogerzy Beata i Witek Muchowscy. Opowiedzieli o swojej niezwykłej
wyprawie do Kazachstanu i Kirgistanu.

Dla najmłodszych

KDK nie zapomina również o najmłodszych.
W sieci odbyły się m.in. spektakl teatru
Forma „Brzydkie kaczątko” oraz warsztaty
rodzinne. Wspólnie z prowadzącą Jolantą
Łabą uczestnicy w swoich domach mogli
przygotować m.in. wielkanocne ozdoby
oraz wziąć udział w wiosennych zajęciach.
– Mamy nadzieję, że wkrótce minie zagrożenie koronawirusem, kultura wróci na swoje
miejsce i znów będziemy mogli spotkać się
w Parku Zdrojowym, w amfiteatrze, w Hu-

W pozostałych godzinach bibliotekarze prowadzą prace wewnętrzne
związane z kwarantanną zwracanych zbiorów oraz realizują zamówienia składane telefonicznie
i mailowo. We wszystkich placówkach bibliotecznych obowiązuje
podwyższony reżim sanitarny.
W dalszym ciągu wstrzymane jest
wypożyczanie prasy. Nieczynne do
odwołania pozostają czytelnie. Biblioteka zachęca też do korzystania z internetowych wypożyczalni:
Legimi (z audiobookami), Ibuk Libra, Polona, Academica oraz Lerni
(z kursami językowymi i specjalistycznymi). Bezpłatne kody można
uzyskać w placówkach biblioteki,
telefonicznie lub mailowo.

Zasady bezpieczeństwa (opracowane
według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego) obowiązujące
w placówkach bibliotecznych:
 przy punkcie wypożyczeń obowiązują maseczki ochronne (zasłaniające nos i usta) oraz zachowanie
bezpiecznego, 2-metrowego odstępu od drugiej osoby;
 przed zwrotem i wypożyczeniem
książek oraz okazaniem karty bibliotecznej należy zdezynfekować
ręce;
 stanowiska są dezynfekowane po
każdym czytelniku;
 c zytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek i regałów – książki
podaje pracownik biblioteki;
 książki, filmy, audiobooki oraz multimedia można zamawiać online
w godz. 20.00–8.00 przez stronę
internetową: www.bibliotekakonstancin.pl – czas odbioru wynosi
1 dzień;
 zamówienia książek, filmów, audiobooków oraz multimediów składane telefonicznie oraz mailowo
będą realizowane następnego
dnia – czas odbioru wynosi 2 dni.

gonówce oraz w innych placówkach
domu kultury – mówi Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektorka KDK.
– Tymczasem zachęcamy do odwiedzania naszych profili w mediach
społecznościowych.
Grzegorz Traczyk
Konstanciński Dom Kultury
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Flis Festiwal przed komputerem
W tym roku spotkaliśmy się w Gassach nad Wisłą, aby cieszyć się urokami Urzecza w trybie online. Tym
razem doroczny Flis Festiwal, w dobie epidemii koronawirusa, przybrał inną formę. Konstanciński Dom
Kultury zaprosił wszystkich fanów Urzecza na swojego Facebooka, a miłośnicy mikroregionu nie zawiedli.
Podczas wirtualnego Festiwalu nie zabrakło folkowej muzyki i odrobiny wyjątkowej
historii regionu. Przypomnieliśmy sobie poprzednie edycje Jarmarku Kultury Urzecza
i zaprezentowaliśmy tradycyjne potrawy.

Moje Urzecze w obiektywie

Festiwalowi towarzyszył również konkurs
fotograficzny na Facebooku „Moje Urzecze”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Zachęciliśmy mieszkańców do
spacerów i przejażdżek rowerowych po
wyjątkowym nadwiślańskim mikroregionie. Poprosiliśmy o zamieszczanie na Facebooku fotografii ulubionych miejsc nad
Wisłą. W konkursie wzięło udział aż
97 wyjątkowych zdjęć. Zwycięskie fotografie
zostaną zaprezentowane na wystawie podczas przyszłorocznego Jarmarku Kultury
Urzecza. Laureaci otrzymali m.in. książki
o Urzeczu i o naszej gminie, w tym najnowsze wydanie „Rocznika Nadwiślańskiego
Urzecza” wydanego przez Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku
oraz zestawy gadżetów gminy Konstancin-Jeziorna i powiatu piaseczyńskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w zabawie. Dzięki niej odkryliśmy Urzecze
na nowo. Do zobaczenia w przyszłym roku
nad Wisłą!

Bez wychodzenia z domu

Tajniki przygotowywania barszczu chrzanowo-buraczanego i sytochy zdradziła nam
Grażyna Łeśniak ze Stowarzyszenia Binduga.
Sprawdziliśmy także, co słychać u flisaków,
i odwiedziliśmy Tęczową Pasiekę, najstarszą
na Urzeczu. O przygotowaniach do wyjścia
na wodę opowiedział nam Robert Jankowski,
kapitan łodzi Dar Mazowsza oraz Rytman.
Dariusz Ślifirski natomiast oprowadził nas
po pasiece i pokazał, jak wiosną pracują
pszczoły. Historycy i badacze Urzecza dr Łukasz Maurycy Stanaszek oraz Paweł Komosa
opowiedzieli nam o najnowszych publikacjach o regionie oraz o ostatnich niezwykle interesujących odkryciach dotyczących
Urzecza i jego mieszkańców. Zaprosiliśmy
na rodzinne warsztaty, podczas których
można było poznać kulturę Urzecza, przygotowując m.in. tradycyjne wycinanki oraz
papierowe łodzie.

Bożena Rygalska „Prom Gassy – wschód słońca”

Piotr Garbowski „Plaża w Ciszycy”

Grzegorz Traczyk
Konstanciński Dom Kultury

Wyniki konkursu fotograficznego
Nagrody Konstancińskiego Domu Kultury

Dobrochna Frąc „Złociste Łęgi Oborskie”

I m.– Bożena Rygalska „Prom Gassy – Wschód słońca”
II m. – Piotr Garbowski „Plaża w Ciszycy”
III m. – Dobrochna Frąc „Złociste Łęgi Oborskie”
Wyróżnienie – Łukasz Bednarczyk „Kaczki na Łąkach Oborskich”

Nagrody w konkursie „lajkowym”
I m. – Joanna Rowicka
II m. – Justyna Dziuraniuk
III m. – Ania Lorbiecka

IV m. – Anastazja Błeszyńska
V m. – Paweł Ciećka
VI m. – Łukasz Bednarczyk

178

114

Joanna Rowicka „Plaża w Ciszycy”
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Joanna Rowicka „Gdzieś przy wale… na trasie Gassy–Ciszyca”

INFORMATOR
Przydatne kontakty
Instytucja

Numer telefonu

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

centrala: 22 484 23 00; kancelaria: 22 484 23 05; sekretariat: 22 484 23 10, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
Urząd Stanu Cywilnego: 22 484 23 50–51, ewidencja ludności – 22 484 23 52–54
podatki: m
 iasto – 22 484 23 21–22, środki transportowe i od osób fizycznych – 22 484 23 28,
sołectwa – 22 484 23 29–30, egzekucja administracyjna – 22 484 23 23–24,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22 484 23 25–26
drogi gmine: 22 484 23 60–65, awarie oświetlenia ulicznego – 535 481 335
gospodarka nieruchomościami: 22 484 23 80–86
planowanie przestrzenne: 22 484 23 99 (informacja ogólna)
gospodarka komunalna i sprawy lokalowe: 22 484 23 70–74
inwestycje i remonty: 22 484 24 00–03, 22 484 24 05–06 i 22 484 24 08-09
ochrona środowiska i rolnictwo: 22 484 24 20–21, 22 484 24 23–28, reklamacje odbioru odpadów – 22 484 24 23
oświata, kultura i zdrowie: 22 484 24 30–33; promocja i współpraca zagraniczna: 22 484 24 40–44
organizacje pozarządowe i rada seniorów: 22 484 24 45–46
Biuro Rady Miejskiej: 22 484 24 61–62, przewodnicząca Rady Miejskiej – 22 484 24 63

Straż Miejska (ul. Warszawska 32)

dyżurka: 22 484 24 91, 602 291 864 lub alarmowy: 986; e-mail: komendasm@konstancinjeziorna.pl

Komisariat Policji (ul. Polna 4)

22 756 42 17, 22 754 00 71, 477 245 861 lub 863; e-mail: dyzurny.kp-konstancin@ksp.policja.gov.pl

Konstanciński Dom Kultury
(ul. Mostowa 15)

kasa/recepcja: 22 484 20 20; sekretariat: 22 484 20 26; muzeum i wystawy: 22 484 20 29
e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
(ul. S. Żeromskiego 15)

730 535 004, 22 754 61 86; e-mail: biuro@gosir-konstancin.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
(ul. Warecka 22)

22 756 42 51 lub 22 756 46 83; telefony awaryjne: obsługa budynków – 600 434 444,
awarie wodno-kanalizacyjne – 600 899 628; e-mail: sekretariat@zgk-konstancin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
(ul. Rycerska 13)

kancelaria: 22 756 34 84, 22 756 34 85, świadczenia „500+” i „300+”: 22 756 34 86
e-mail: kancelaria@opskonstancinjeziorna.pl

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
(ul. Warecka 15A)

22 754 42 02 lub 608 458 084; e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl
Przychodnia Rejonowa nr 1 (ul. Warecka 15A): poradnia ogólna – 22 756 46 93, poradnia dziecięca – 22 756 48 23;
Przychodnia Rejonowa nr 2 – filia (ul. Pocztowa 6): poradnia ogólna – 22 756 43 09, poradnia dziecięca – 509 943
098: Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie – filia (ul. Wilanowska 277): poradnia ogólna – 22 754 43 61; Wiejski
Ośrodek Zdrowia w Opaczy – filia (Opacz 8): poradnia ogólna – 22 754 31 70

Biblioteka Publiczna

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

wypożyczalnia główna (ul. Mirkowska 39A): 22 484 25 52, e-mail: jeziorna@bibliotekakonstancin.pl;
filia Grapa (ul. Sobieskiego 5): 22 750 38 60; filia Skolimów (ul. Moniuszki 22 B): 22 756 49 89;
filia Opacz (Opacz 8): 22 750 16 09; filia Słomczyn (ul. Wiślana 83): 22 484 20 04
22 757 20 51 lub 22 757 20 60; filie i delegatury w Konstancinie-Jeziornie (ul. Piaseczyńska 77): wydział
architektoniczno-budowlany – 22 484 20 81; wydział komunikacji i transportu – 22 484 20 85 lub 89;
wydział geodezji i katastru – 22 484 20 83

Telefony alarmowe: pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998, policja – 997; postój taksówek (ul. Warszawska 21): 22 756 40 54;
rehabilitacja: Uzdrowisko Konstancin-Zdrój (ul. S. Ryder 1): 22 756 40 24, 22 756 40 60; Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER
(ul. I. Wierzejewskiego 12): 22 711 90 00; Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (W. Gąsiorowskiego 12/14): 22 703 00 00 lub 22 703 01 00.

Nocna pomoc lekarska

Dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, w tym gminy Konstancin-Jeziorna nocna i świąteczna pomoc lekarska świadczona jest w dwóch punktach: Szpitalu
św. Anny przy ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie (tel. 22 735 41 08) oraz Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie (tel. 22 888 29 20 lub 21). Do jednej w powyższych placówek możemy się zgłosić w godz. 18.00– 8.00 w dni robocze oraz w soboty i święta – całodobowo.
Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
INFO SMS – BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ul. Piaseczyńska 77, tel. 22 484 23 00
Zarejestruj się na:
Nakład: 6000 egz., ISSN: 2543-9723
www.konstancinjeziorna.pl
Adres redakcji: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 484 24 40
Otrzymuj bezpłatne informacje
e-mail: promocja@konstancinjeziorna.pl
Redaktor naczelny: Patryk Siepsiak
o wydarzeniach, komunikaty
Redakcja: Grzegorz Żurawski, Cezary Puchniarz, Magdalena Misiewicz
oraz ostrzeżenia pogodowe.
Współpraca: Grzegorz Traczyk
Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania niezamówionych materiałów.
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Krzyżówka wakacyjna
Lato i wakacje przed nami, a to idealny czas na odrobinę
relaksu. Usiądź w domowym ogrodzie, na kocu w Parku
Zdrojowym i rozwiąż naszą krzyżówkę. Czekają nagrody.
Zasady są proste. Odpowiadając na poniższe pytania, rozwiąż krzyżówkę. Zielone pola utworzą hasło, które należy dokończyć. Bądźcie kreatywni. Dla autorów
najciekawszych propozycji mamy upominki. Na rozwiązania czekamy do końca
czerwca. Przesyłajcie je mailowo na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl.
1.
2.
3.
4.

Nazwa zabytkowej willi, niedawno odrestaurowanej, przy ul. J. Piłsudskiego 42.
Imię pierwszej sołtys w Rzeczypospolitej.
Jedno z miast partnerskich Konstancina-Jeziorny.
Wyspy ..................... – jeden z rezerwatów przyrody okalający naszą gminę,
na południu graniczy z rezerwatem Wyspy Świderskie.
5. Nazwa zabytkowej willi, mieszkał w niej autor powieści „Przedwiośnie”.
6. Przyjeżdżają do uzdrowiska Konstancin w celu poprawienia zdrowia.
7. Serce Parku Zdrojowego im. hr. Witolda Skórzewskiego.
8. Najstarsza wieś na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
9. Tętnicze, solanka konstancińska ma na nie leczniczy wpływ.
10. Siedziba Konstancińskiego Domu Kultury.
11. Znajduje się tam Dom Artystów Weteranów Scen Polskich.
12. Miejscowość, w której odbywa się Flis Festiwal – Jarmark Kultury Urzecza.
13. Wojenny w Maryninie.
14. Nazwisko założyciela Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie.
15. Dominanta architektoniczna w krajobrazie Mirkowa.

„Wiosna, ach to Ty!”
Wiosenny konkurs plastyczny rozstrzygnięty!
Cieszył się on dużym zainteresowaniem
zarówno najmłodszych, jak i tych starszych
mieszkańców naszej gminy.
Spośród wszystkich nadesłanych do redakcji prac konkursowych wyróżniliśmy i nagrodziliśmy najciekawsze.
Dla wszystkich pozostałych uczestników mamy upominki.
Odbiór poszczególnych nagród zostanie ustalony z autorami
prac mailowo. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział
w konkursie.

Ewa Zielińska
„Jaskółka nad Papiernią”
Łucja Jabrucka
„CUDowna wiosna
w Konstancinie”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amelia Kwiecińska
„Wiosna”

7.
8.

Yao Yuqi
„Wiosna przy kościele w Mirkowie”

9.
10.
11.

Alicja Prusaczyk
„Pani Wiosna”

12.
13.
14.
15.

Klara Puchała-Szulc
„Wiosenna radość Konstancina”

to czas na ....................................
..........................................................
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Joanna Kania
„Altana na Kołobrzeskiej”

