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24. sesja Rady Miejskiej
Konstancińscy radni, mimo pandemii COVID-19, obradują zgodnie z przyjętym harmonogramem sesji.
Ostatnie posiedzenie odbyło się 24 lutego, a rajcy przegłosowali na nim m.in. utworzenie Klubu „Senior+”
oraz pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem spowodowanym pandemią.
To już rok, jak sesje Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbywają
się w formie hybrydowej i nic na razie nie zapowiada, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. 24 lutego radni obradowali
po raz 24. w tej kadencji. Część rajców obecna była w ratuszu,
a część przed ekranami komputerów – w swoich domach.

Finanse gminy

Radni zgodzili się na zmiany w uchwale budżetowej na 2021 r.
(uchwała nr 317/VIII/24/2021) oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2028 (uchwała nr
318/VIII/24/2021). Przyjęli też uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców dotkniętych kryzysem
spowodowanym pandemią COVID-19 (uchwała nr 325/VIII/24/2021)
oraz wyrazili zgodę na udzielenia pomocy finansowej województwu mazowieckiemu z przeznaczeniem na działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego w 2021 r. (uchwała nr 326/VIII/24/2021).

Polityka społeczna

Podczas lutowej sesji radni przyjęli trzy gminne programy:
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021–2025 (uchwała nr 329/VIII/24/2021);
wspierania rodziny w gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021–
2023 (uchwała nr 330/VIII/24/2021);
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r. (uchwała nr 327/VIII/24/2021).
Ponadto wprowadzili zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii (uchwała nr 319/VIII/24/2021), a dotyczyły one określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gospodarka nieruchomościami

Rada Miejska wyraziła też zgody na wydzierżawienie:
c zęści nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna
numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 320/VIII/24/2021);

W Konstancinie-Jeziornie radni obradują w sposób mieszany – część z domu,
część na sali posiedzeń w urzędzie, fot. C. Puchniarz

nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer
12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna (uchwały
nr: 321/VIII/24/2021, 322/VIII/24/2021, 323/VIII/24/2021, 324/
VIII/24/2021).

Planowanie przestrzenne

Rada dała też zielone światło na przystąpienia przez gminę do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek-Borowina (uchwała nr 332/VIII/24/2021).

Sprawy różne

Ponadto przegłosowano uchwały w sprawach:
w yznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konstancin-Jeziorna
(uchwała nr 328/VIII/24/2021);
utworzenia Klubu „Senior+” oraz zasad jego funkcjonowania
(uchwała nr 331/VIII/24/2021);
zasad i warunków sytuowania w gminie Konstancin-Jeziorna
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń

Dyżury radnych

Dyżury zostały wstrzymane do odwołania. Z radnymi
można się kontaktować mailowo (adresy e-mail dostępne
są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Rada
Miejska/Skład RM) lub telefonicznie (nr tel. 22 484 24 61).

Agata Wilczek

Posiedzenia komisji

przewodnicząca Rady Miejskiej
nr tel.: 22 484 24 63
e-mail: awilczek@konstancinjeziorna.pl
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Terminarz dostępny jest na: bip.konstancinjeziorna.pl.
Posiedzenia odbywają się w trybie mieszanym – stacjonarnie
(w ratuszu) oraz zdalnie (w formie wideokonferencji, którą
można oglądać na esesja.tv).
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Harmonogram sesji
31 marca
30 czerwca
20 października
15 grudnia

12 maja
8 września
24 listopada

Obrady będą odbywały się w środy od
godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu
Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77,
I piętro). Sesje RM można oglądać na
platformie eSesja (esesja.tv).

Z PRAC SAMORZĄDU
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (uchwała nr
333/VIII/24/2021);
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (uchwała nr 339/
VIII/24/2021).

Skargi i petycje

Rada uznała za bezzasadne skargi na
nieprawidłowości w działaniu Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 334/VIII/24/2021)
oraz na burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna dotyczące:
uchylania się przez gminę Konstancin-Jeziorna od zaspokojenia roszczeń finansowych skarżącego z tytułu
udokumentowanych wykonanych,
kompleksowych robót budowlanych
i montażowych przy budowie ogrodzenia w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12 w Konstancinie-Jeziornie
(uchwała nr 335/VIII/24/2021);
braku wypłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Piaseczyńskiego
nr 29/20 z dnia 11.02.2020 r., utrzymaną
w mocy decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2424/2020 z dnia 30.07.2020 r.
(uchwała nr 336/VIII/24/2021);
d ziałania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie: „Decyzji
burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna
nr 46/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie usunięcia drzew znajdujących
się na terenie nieruchomości położonej
przy ul. Kołobrzeskiej 54 w Konstancinie-Jeziornie, w skład której wchodzą
działki o nr. ewidencyjnych 55/24, 55/11
i 55/18 z obrębu 01-28” (uchwała nr 337/
VIII/24/2021).

Życzymy Państwu
zdrowych, spokojnych i radosnych

Świąt Wielkanocnych.

Niech będzie to czas
odpoczynku i refleksji
w gronie najbliższej rodziny.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna
Agata Wilczek

Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

Ponadto radni rozpatrzyli petycję złożoną
przez adwokat Renatę Sutor w sprawie
zmiany przepisów prawa miejscowego
w szczególności poprzez dofinansowanie
pieniężne i rzeczowe rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w gminie w zakresie edukacji oraz utworzenie
miejsc i pomieszczeń na pozostawienie
odzieży i żywności dla potrzebujących.
Rajcy nie uwzględniali postulatów w niej
zawartych (uchwała nr 338/VIII/24/2021).
Protokoły sesji
oraz uchwały Rady Miejskiej
dostępne są na:
bip.konstancinjeziorna.pl
w zakładce: Rada Miejska/Uchwały.
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PULS GMINY
Rowery miejskie wyjadą na ulice w maju

Zmiany w Konstancińskim Rowerze Miejskim. W tym roku wypożyczalnia
jednośladów wystartuje 1 maja i będzie dostępna do 30 września. Gmina
ogłosiła przetarg, który wyłoni nowego operatora.
Po sześciu latach działalności Konstancińskiego Roweru Miejskiego przyszedł
czas na zmiany. Nowy sezon, który będzie krótszy od dotychczasowych o kilka
miesięcy, wystartuje najprawdopodobniej z początkiem maja, a nie – jak było
to do tej pory – 1 marca. Zgodnie z założeniami wypożyczalnia rowerów będzie
czynna do 30 września. Z wnioskiem o skrócenie funkcjonowania KRM wystąpiła
bowiem do burmistrza gminy Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw
Komunalnych Rady Miejskiej. Zanim jednak jednoślady wyjadą na ulice miasta,
gmina Konstancin-Jeziorna, z uwagi na zakończoną umowę z poprzednim
operatorem systemu – Nextbike Polska, ogłosiła nowy przetarg. Wyłoni on
firmę, która w kolejnym sezonie będzie administrowała wypożyczalnią rowerów.
Mieszkańcy oraz turyści odwiedzający jedyne uzdrowisko na Mazowszu
w dalszym ciągu będą mogli korzystać z sześciu stacji rowerowych
zlokalizowanych w głównych punktach miasta: Klarysew, os. Mirków, os. Grapa,
Park Zdrojowy, Skolimów i Stary Ratusz. W zakończonym 30 listopada 2020 r.
szóstym sezonie miejskie rowery były wypożyczane blisko 12 tys. razy. Najwięcej
osób skorzystało z nich w sierpniu (3425 wypożyczeń) i w lipcu (2395
wypożyczeń), a najmniej w kwietniu (0 wypożyczeń), co spowodowane było
pandemią COVID-19 i czasowym wyłączeniem systemu z użytkowania, oraz
w listopadzie (236 wypożyczeń).

Powiadom urząd o zmianie adresu

Jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości
położonej w gminie Konstancin-Jeziorna i zmieniasz
adres zamieszkania, zameldowania czy do korespondencji? Nie zapomnij o tym powiadomić Urzędu
Miasta i Gminy.
Konieczność zgłaszania danych o zmianach adresu wynika z ordynacji podatkowej. – W artykule 146 określono
obowiązek strony oraz jej przedstawiciela lub pełnomocnika do zawiadomienia organu podatkowego o zmianie adresu, pod którym dokonuje się doręczeń, lub
adresu elektronicznego – wyjaśnia Katarzyna Ignaczak,
kierownik Referatu Podatków konstancińskiego ratusza.
– W razie jego niedopełnienia, wysłane pod dotychczasowy adres pismo uważane będzie za doręczone,
co niesie określone skutki prawne. Pamiętajmy więc
o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian adresu, tak
swoich, jak i osób prawnie nas reprezentujących. Możemy
to zrobić na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl) w zakładce
Przewodnik interesanta. Wypełniony dokument należy
złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, adresując docelowo
do Wydziału Podatków i Gospodarki Odpadami
Komunalnymi.

Więcej miejsc postojowych
przy Urzędzie Miasta i Gminy
Rozbudowa ul. Józefa Hlebowicza w Konstancinie-Jeziornie ruszyła na dobre. Po jej zakończeniu przy
ratuszu przybędzie ponad 40 nowych miejsc
postojowych.

Bezdomne zwierzęta pod opieką fundacji

Od 1 marca bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
zajmuje się Fundacja Animal Rescue Poland z Piaseczna. Bezpańskie psy i koty
są umieszczane w schronisku w Celestynowie.
Gmina Konstancin-Jeziorna zawarła nową umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku. Od 1 marca jest za to
odpowiedzialna Fundacja Animal Rescue Poland z Piaseczna, która jako jedyna
wystartowała w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez gminę. Zgodnie
z zapisami umowy, bezdomne lub błąkające się po gminie psy i koty są odławiane
przez fundację wyłącznie na zgłoszenie Straży Miejskiej (tel. 22 484 24 91)
lub pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 22 484 24 21 – w godzinach pracy urzędu). Następnie zwierzęta trafiają do schroniska w Celestynowie,
gdzie przechodzą 14-dniową kwarantannę. Jeśli nie zgłosi się po nie właściciel,
zostaną przeznaczone do adopcji. Umowa z Fundacją Animal Rescue Poland obowiązuje do 31 grudnia 2023 r. Jej wartość to 349 950 zł.

19 321

tyle decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego wystawił w tym roku Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna. W związku z trwającą pandemią COVID-19
ich dystrybucją do mieszkańców zajmuje się Poczta Polska.
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Ul. Józefa Hlebowicza to gminna droga prowadząca na
parking zlokalizowany na tyłach Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna. Właśnie ruszyła jej rozbudowa.
W ramach inwestycji powstanie 100-metrowej długości
odcinek z 42 miejscami postojowymi. Jezdnia, parkingi
oraz chodnik będą wykonane z kostki betonowej. Droga
zostanie również odwodniona. Stanie też oświetlenie.
Roboty budowlane realizuje firma Cermat-Prodbet
z Prac Dużych. Koszt zadania to 519 tys. zł. Zakończenie
prac planowane jest na połowę maja.

AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy chętnie się szczepią
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna chętnie szczepią się przeciw COVID-19. Wśród osób,
które przyjęły szczepionkę są już m.in. mieszkańcy domów seniora oraz nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni gminnych placówek oświatowych.
Trwa pierwszy etap szczepień przeciw
COVID-19. Zgodnie z rządowym harmonogramem, od 22 marca w całej Polsce powinna być szczepiona grupa 1c, czyli służby
mundurowe oraz osoby pomiędzy 60 a 65
rokiem życia.

Mało szczepionek

Niestety, cały czas największym problemem jest brak dostatecznej liczby szczepionek oraz ich nieregularne dostawy do
punktów. I tak na przykład w Przychodni
Grapa przy al. Wojska Polskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie do końca marca grafik szczepień zajęty jest przez pacjentów
z grupy wiekowej 80+. Jak informują w placówce, w każdym tygodniu szczepionych
jest 30 osób. Być może tempo szczepień
przyspieszy po 26 marca. Wtedy to do
punktów powinny trafić preparaty firmy
AstraZeneca, które będą podawane zarejestrowanym osobom z uprawnionej
grupy. W gminie Konstancin-Jeziorna
szczepienia przeciwko COVID-19 prowadzone są w siedmiu punktach:
Medivita-Konstancin (ul. Mirkowska 56,
tel. 22 717 34 15);
Przychodnia Konstancin (ul. Warszawska 22, tel. 666 079 426);
Przychodnia Grapa (al. Wojska Polskiego 4, tel. 22 717 40 03);
Przychodnia Rejonowa nr 1 SPZZOZ
(ul. Warecka 15A, tel. 22 756 46 93);
P rzychodnia Rejonowa nr 2 (filia)
SPZZOZ (ul. Pocztowa 6, tel. 22 756 43
09);
W
 iejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie
(filia) SPZZOZ (ul. Wilanowska 277, tel.
22 754 43 61);
W iejski Ośrodek Zdrowia w Opaczy
(filia) SPZZOZ (Opacz 8, tel. 22 754 31 70).

Nauczyciele zaszczepieni

Szczepienia mają już za sobą nauczyciele
i pracownicy niepedagogiczni placówek
oświatowych. Spośród pracowników gminnych placówek – żłobka, przedszkoli i szkół
podstawowych – szczepionkę przyjęło
łącznie 206 osób na 215 uprawnionych.
Szczepienia konstancińskiej kadry pedagogicznej prowadzone były w dwóch szpitalach węzłowych – Mazowieckim Centrum

Wśród zaszczepionych są już m.in. nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Opaczy,
fot. Archiwum SP nr 6

Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie i Szpitalu św. Anny w Piasecznie. Na
razie nieznane są jeszcze daty startu rejestracji kolejnych osób z grupy I – w wieku
60–65 lat oraz grup II i III. Mowa tu m.in.
o osobach w wieku poniżej 60 roku życia
z chorobami przewlekłymi zwiększającymi
ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Informacje te mają być podawane na bieżąco
przez Ministerstwo Zdrowia.

Gminna infolinia dłużej

Cały czas działa też gminna infolinia, gdzie
udzielane są aktualne i wiarygodne informacje na temat szczepień przeciwko
COVID-19. Ponadto pod numerem telefonu
22 484 23 36 zarejestrowani na szczepienie
mieszkańcy gminy – osoby starsze oraz
niepełnosprawne posiadające aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wymienionymi wyżej
schorzeniami – mogą zgłaszać chęć skorzystania ze zorganizowanego przez gminę

transportu do punktu szczepień. Infolinia
czynna jest w dni robocze w godz. 8.00–
18.00. Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień znajdziemy na
stronie www.gov.pl/szczepimysie, a także
pod numerem ogólnopolskiej infolinii 989.

Bezpłatne maseczki

Pod koniec lutego Ministerstwo Zdrowia
zaostrzyło przepisy związane z zasłanianiem ust i nosa. Zakazane zostały kominy
i przyłbice, a rekomendację otrzymały
jednorazowe maseczki medyczne. 98 tys.
takich zabezpieczeń, przekazanych przez
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych,
trafiło do mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Ich dystrybucję wojewoda zlecił samorządom. W dniach 19–26 marca
darmowe maseczki można było odebrać
w Urzędzie Miasta i Gminy. W sołectwach
ich wydawaniem zajmowali się sołtysi,
a w budynkach wielorodzinnych – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz
Zakład Gospodarki Komunalnej.

Rejestracja na szczepienie

Są 4 możliwości rejestracji na szczepienie:

b
 ezpłatna infolinia 989 – do rejestracji wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu
komórkowego;

I nternet – za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, na stronie internetowej
www.pacjent.gov.pl, aby skorzystać z e-Rejestracji trzeba mieć założony Profil Zaufany;
SMS – wysyłając wiadomość o treści: SzczepimySie na numer 664 908 556;

punkt szczepień.
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Przez gminę przejdzie gazociąg
Blisko 17 kilometrów ma liczyć projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia z Gassów do Elektrociepłowni
Siekierki w Warszawie. Jego planowana trasa jest już znana, ale cały czas trwają rozmowy z władzami
gminy Konstancin-Jeziorna, dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz mieszkańcami.

Wstępna lokalizacja gazociągu przez gminę Konstancin-Jeziorna,
rys. PGNiG Termika

Gazociąg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi powstanie na potrzeby zasilenia Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.
Inwestorem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika
SA. Prace projektowe już się rozpoczęły.

Bezpieczeństwo energetyczne

Inwestycja, której rozpoczęcie planuje się na 2025 r., jest częścią
głównego projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Siekierki. Oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego
stolicy ma przynieść też korzyści dla środowiska, w tym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Trasa gazociągu wyniesie
około 17 km i przebiegać będzie od Gassów, przez teren gminy
Konstancin-Jeziorna oraz dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy, do
Siekierek. Jej dokładny przebieg nie jest jeszcze znany. Wprawdzie
inwestor przedstawił już proponowaną trasę, jednak nadal trwają
rozmowy z władzami gminy Konstancin-Jeziorna oraz Wilanowa.
Biorą w nich udział także radni i zainteresowani mieszkańcy.

Przysługuje odszkodowanie

Inwestycja prawdopodobnie będzie się wiązać z koniecznością wykupu działek, przez które mają iść rury gazociągu. Ponadto po jego wybudowaniu zostanie ustalona tzw. strefa
kontrolowana, wynosząca 12 m, po 6 m od jego osi. W jej granicach obowiązywać będą pewne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Mowa tu m.in. o zakazie sytuowania obiektów
budowlanych. Należy jednak wspomnieć, że właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym
przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, przysługuje odszkodowanie. Więcej informacji dostępnych jest na:
www.termika.pgnig.pl. Urząd Miasta i Gminy udostępnił stronę
internetową (gsip.konstancinjeziorna.pl, zakładka: Projektowany gazociąg do EC Siekierki), na której mieszkańcy mogą
zapoznać się m.in. z planowanym przebiegiem inwestycji.
Wszelkie pytania na jej temat należy kierować na adres e-mail:
gazociag@termika.pgnig.pl.

Wspólnie zadbajmy o zabytki
Do 31 marca trwają konsultacje społeczne nad projektem Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2021–2024.
W Konstancinie-Jeziornie zabytków nie
brakuje, stąd właśnie kompleksowa
ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego
jest głównym celem opracowanego przez
samorząd Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021–2024. Od 15 do 31 marca
trwają konsultacje społeczne projektu
tego dokumentu. Opinie i wnioski można
zgłaszać w formie pisemnej, z adnotacją
„Opinie i wnioski do projektu Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2024”:
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w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy przy
ul. Piaseczyńskiej 77 (po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie
pod nr. tel. 22 484 23 05–07);
w zamkniętej kopercie – pozostawiając ją
w skrzynce podawczej, która znajduje się
w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej);
drogą korespondencyjną – na adres:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP (adres skrzynki podawczej:

/4576mqsekc/SkrytkaESP) lub poczty
elektronicznej (urzad@konstancinjeziorna.pl).
Projekt Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami Gminy Konstancin-Jeziorna
dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Program opieki nad
zabytkami, a także w siedzibie urzędu, po
telefonicznym umówieniu wizyty pod nr.
tel.: 22 484 23 91 lub 22 484 23 95.
Jeden z konstancińskich zabytków –
willa Gryf, fot. A. Piętka

AKTUALNOŚCI

„Elki” wróciły na trasy
Nie pomarańczowo-czerwony, a niebieski – taki kolor mają nowe autobusy linii lokalnych, które od 1 marca
ponownie kursują w gminie Konstancin-Jeziorna. Trasy są obsługiwane przez nowy tabor.
Powrót „elek” był możliwy dzięki oddaleniu przez Krajową Izbę Odwoławczą skargi
na wyniki przetargu na obsługę komunikacyjną linii lokalnych w gminie, a którą złożył
jeden z oferentów biorących w nim udział.
Dzięki temu Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie i gmina Konstancin-Jeziorna
mogli podpisać umowę z nowym przewoźnikiem.

Nowy tabor

Od 1 marca linie lokalne w naszej gminie
obsługuje firma Przewóz Osób – Dariusz
Średnicki z Karpina, która w postępowaniu przetargowym zaoferowała najniższą
stawkę za wozokilometr w wysokości 4,31 zł
netto. Jednocześnie tego dnia zlikwidowana
została zastępcza linia Z14. Trasy są obsługiwane przez nowe autobusy, zarejestrowane po raz pierwszy w 2021 r., wyposażone
w częściowo niską podłogę i wyświetlacze.
Tabor jest certyfikowany przez warszawski
ZTM, co potwierdza spełnienie wysokich
standardów, a kierowcy są zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę. Ponadto autobusy mają nowy kolor – pomarańczowy
i czerwony zostały zastąpione przez niebieski, dzięki czemu pojazdy są teraz łatwo
rozpoznawalne. Nowa umowa obowiązuje
do końca tego roku.

Od 1 marca wszystkie linie L obsługuje wyłącznie nowy tabor,
fot. C. Puchniarz

Bezpłatne przejazdy

„Elki” współfinansuje samorząd. Ich rozkłady jazdy są synchronizowane z godzinami
odjazdu innych autobusów w miejscach
dogodnych przesiadek. Można nimi podróżować na podstawie biletów emitowanych przez przewoźników. Honorowane
są też bilety ZTM: 90-dniowe, 30-dniowe,
dobowe, 3-dniowe, weekendowe, weekendowe grupowe, bilet seniora, bilety

dla dzieci z rodzin posiadających troje
dzieci oraz wszystkie uprawnienia do przejazdów ulgowych.Ponadto przypominamy
też, że w autobusach linii L14, L15, L16, L21
i L42 oraz L28 honorowana jest Konstancińska Karta Mieszkańca upoważniająca jej
posiadacza do bezpłatnych przejazdów na
całej trasie. Aktualne rozkłady jazdy oraz
zmiany w komunikacji publikowane są na
stronie wtp.waw.pl.

Tu mieszkam, tu płacę podatki
Trwa sezon rozliczeń z fiskusem. Wypełniając roczne zeznanie pamiętajmy, że warto płacić podatki w miejscu
swojego zamieszkania. Za pieniądze z rocznych rozliczeń PIT samorząd może realizować liczne inwestycje, np.
budowę chodników i dróg czy sieci wodno-kanalizacyjnych.
Pieniądze z podatku dochodowego trafiają w 38,23 proc. do budżetu
gminy, w której mieszka podatnik, reszta zasila budżet państwa.
Dzięki nim gmina może się rozwijać, rozbudowywać infrastrukturę,
realizować zadania pomocy społecznej czy utrzymywać placówki
oświatowe. Środki te przeznaczane są także na kulturę i sport,
ochronę zdrowia oraz transport publiczny. Swój podatek w Konstancinie-Jeziornie rozlicza już 98 proc. mieszkańców, za co dziękujemy.
Jak szacuje magistrat, tegoroczne wpływy z tego tytułu wyniosą
ponad 90,6 mln zł. Gdyby jednak podatek płacił każdy, kto w naszej gminie przebywa i pracuje, wówczas samorząd
mógłby otrzymać z PIT-ów o wiele więcej

pieniędzy – blisko 93 mln zł. Przypominamy! Do prawidłowego rozliczenia PIT należy przyjąć adres, pod jakim mieszkaliśmy 31 grudnia
roku, za jaki jest formularz podatkowy składany. Natomiast w samej
deklaracji wpisujemy – w części A – Urząd Skarbowy w Piasecznie,
któremu podlega gmina Konstancin-Jeziorna, a w części B – miejsce faktycznego zamieszkania, nie zameldowania. To wszystko. Nie
trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. Zachęcamy do
odwiedzenia strony konstancinjeziorna.nacoidamojepieniadze.pl,
gdzie znajdziemy m.in. symulator PIT, który pokazuje, w jakim stopniu każdy, kto płaci podatki w miejscu zamieszkania, przyczynia
się do rozwoju swojej małej ojczyzny. Na wspomnianej stronie można także zobaczyć, jak
brakujące 2 proc. wpływów z PIT jest w stanie
zmienić naszą gminę na lepsze.
n r 2 (51 ) 2021
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Gmina sprzedaje nieruchomości
Gmina Konstancin-Jeziorna sprzedaje, w drodze przetargów nieograniczonych, cztery nieruchomości,
zabudowane i niezabudowane, w tym m.in. zabytkową willę Biała przy ul. Mickiewicza 7.
Najbliższe licytacje odbędą się 21 kwietnia.
Planowałeś rozpocząć budowę własnego domu? Teraz jest ku
temu doskonała okazja. Urząd Miasta i Gminy ogłosił cztery
przetargi na sprzedaż nieruchomości należących do samorządu. Na nowych właścicieli czekają w sumie 4 parcele,
w tym trzy zabudowane, przy ul. Letniej 14, ul. Grodzkiej 17,
ul. Pułaskiego 81 i ul. Mickiewicza 7. Rozstrzygnięcia przetargów
zaplanowano na 21 kwietnia 2021 r. Oto szczegółowe informacje na
temat poszczególnych nieruchomości.
Nieruchomość zabudowana, ul. Kazimierza Pułaskiego 81
Działka ewidencyjna nr 64 z obrębu
01-21 ma kształt prostokąta z wjazdem od ul. Bydgoskiej. Nieruchomość
z pełną infrastrukturą techniczną
(wodociąg, kanalizacja, gaz i energia
elektryczna). Teren jest częściowo
ogrodzony siatką, a od strony ul. Bydgoskiej znajduje się brama z furtką.
W środkowej części działki znajduje
się budynek mieszkalny.
P owierzchnia: 0,0940 ha;
C ena wywoławcza: 600 000 zł
(bez podatku VAT);
W
 adium: 120 000 zł;
Przetarg: 21 kwietnia 2021 r.
godz. 10.00.

Nieruchomość niezabudowana przy ul. Letniej 14
Działka ewidencyjna nr 46 z obrębu
03-04 położona jest w odległości ok.
100 m od ul. Długiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych, a w niedalekiej odległości
od niej zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i uzdrowiskowa oraz
tereny leśne. W pobliżu są rzeka Jeziorka, Ośrodek Ortopedyczno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer oraz autobusy komunikacji
publicznej. W ul. Letniej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
a w niedalekiej odległości także – gazowa.
Powierzchnia: 0,1907 ha;
Cena wywoławcza: 907 732 zł (do ceny sprzedaży nieruchomości, ustalonej w wyniku przetargu, należy doliczyć 23% podatku VAT);
W
 adium: 90 000 zł;
Przetarg: 21 kwietnia 2021 r. godz. 11.00.
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Nieruchomość zabudowana przy ul. Grodzkiej 17
Działka ewidencyjna nr 24 z obrębu 03-02 położona jest niedaleko granicy miasta. Jej kształt
zbliżony jest do kwadratu. Dojazd
do nieruchomości prowadzi drogą
lokalną o małym natężeniu ruchu.
Odległość do centrum Konstancina-Jeziorny wynosi około 3 km.
Działka jest uzbrojona i ogrodzona.
W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna. Zgodnie z danymi ewidencji
gruntów i budynków użytek działki stanowią lasy klasy V (LsV) oraz tereny
mieszkaniowe (B). W bliskiej odległości, wzdłuż ul. Długiej, kursują autobusy komunikacji publicznej. Na działce znajduje się murowany budynek
mieszkalny jednorodzinny z ok. 1921 r.
P owierzchnia: 0,3318 ha;
C ena wywoławcza: 1 907 224 zł (bez podatku VAT);
Wadium: 190 000 zł;
P rzetarg: 21 kwietnia 2021 r. godz. 12.00.

Nieruchomość zabudowana przy ul. Adama Mickiewicza 7
Działka ewidencyjna nr 50 z obrębu 03-12 położona jest w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
rezydencyjnej i wielorodzinnej. Na
działce znajduje się budynek mieszkalny
willa Biała, który wraz z otoczeniem jest
wpisany do rejestru zabytków. Budynek
został wybudowany w 1903 r. według
projektu Józefa Piusa Dziekońskiego
w stylu architektonicznym nawiązującym do zakopiańsko-szwajcarskiego.
Jest obiektem zaliczanym do kategorii
budynków niskich (2 kondygnacje naziemne) podpiwniczony, o konstrukcji
tradycyjnej z nieużytkowanym poddaszem. Od strony ul. Mickiewicza budynek posiada dwukondygnacyjną drewnianą werandę.
Powierzchnia: 0,3316 ha;
C ena wywoławcza: 1 900 000 zł (od uzyskanej w wyniku przetargu
ceny zostanie udzielona 10-proc. bonifikata zgodnie z uchwałą
nr 109/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków);
W
 adium: 190 000 zł;
P rzetarg: 21 kwietnia 2021 r. godz. 13.00.
Szczegółowe informacje o planowanych przetargach dostępne są na
stronie: www.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Samorząd/Urząd Miasta
i Gminy/Sprzedaż nieruchomości.

INWESTYCJE

Kolejne przetargi rozstrzygnięte
Gmina Konstancin-Jeziorna z powodzeniem wyłoniła wykonawców kolejnych miejskich inwestycji.
Wiemy już kto wybuduje sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Słomczynie oraz jaka firma będzie w tym
roku remontowała i naprawiała gminne drogi.
Już blisko 200 różnego rodzaju umów podpisały władze gminy Konstancin-Jeziorna
w pierwszym kwartale 2021 r. Są to zarówno
zamówienia, których wartość nie przekracza 130 tys. zł netto (zawierane w trybie
bezprzetargowym), jak i te, których wykonawcy zostali wyłonieni w przetargach
nieograniczonych. Wszystkie umowy dotyczą zadań ujętych w budżecie gminy.
Oto niektóre z rozstrzygniętych ostatnio
postępowań.
Za remonty dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
w 2021 r. odpowiedzialna będzie firma
Fal-Bruk z Warszawy. Umowa o wartości
796 425 zł została podpisana 10 marca.
Sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Słomczynie wybuduje firma Sławomir Dymowski – IBF z Warszawy. Wartość kontraktu
to 336 893,85 zł.
W ykonawcą remontów cząstkowych

nawierzchni drogowych z elementów
betonowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 r. będzie firma BRUK-BUD Piotr Zdrojewski z Laskowizny, która

Burmistrz Kazimierz Jańczuk sukcesywnie
podpisuje umowy z wykonawcami realizującymi
zadania określone w budżecie, fot. UMiG

złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę
615 tys. zł i z 36-miesięczną gwarancją
na wykonane roboty.
W 2021 r. równać i profilować drogi
gminne będzie firma South Stream z Kotorydza. Spółka w postępowaniu prze-

targowym złożyła ofertę opiewającą
na kwotę 411 435 zł.
Ponadto w toku są postępowania, które
wyłonią wykonawców poniższych zadań:
Uszczelnienia kondygnacji podziemnej
amfiteatru w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie – oferty w przetargu
złożyły 2 firmy.
Przebudowy ulicy Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie – w przetargu nieograniczonym udział bierze 7 firm,
kwoty w ofertach wahają się pomiędzy
499 810,50 zł a 938 490 zł.
Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w Czarnowie – etap 3. – wpłynęło 6 ofert, z których najdroższa opiewa
na kwotę ponad 938 tys. zł, a najtańsza
na 499 810,50 zł.
Rozbudowy ul. Kamiennej i ul. Topazowej (na odcinku między skrzyżowaniem
z ul. Kamienną i ul. Rynek Czarnowski)
w Czarnowie – w postępowaniu uczestniczą 3 firmy, oferty nadesłane w przetargu wahają się między 1 378 124,07 zł
a 1 896 045,00 zł.

Urzędnicy wnioski piszą
Samorząd Konstancina-Jeziorny regularnie ubiega się o fundusze,
zarówno krajowe, jak i unijne. W ostatnich miesiącach magistrat złożył
9 wniosków na łączna kwotę ponad 18,4 mln zł.
W ramach trzeciego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na
przełomie 2020 i 2021 r. samorząd złożył
aż sześć projektów, których łączna wartość
przekracza ponad 18 mln zł. Trwa ich procedowanie przez komisję powołaną przez
Prezesa Rady Ministrów. Gmina ubiega się
o dofinansowanie m.in. budowy ul. Mostowej i ul. Łącznej, projektu i budowy
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Czarnowie, przebudowy Szkoły Podstawowej
nr 4 w Słomczynie (wnioskowana kwota to
10,5 mln zł) oraz budowy domu s ołeckiego
i przebudowy oświetlenia drogowego
w Kawęczynie. Dwa kolejne wnioski – na
modernizację drogi w Obórkach i remont
dachu Konstancińskiego Domu Kultury –
czekają na rozpatrzenie przez Marszałka

Województwa Mazowieckiego. Wartość tych
projektów to 347 tys. zł. Obecnie na etapie
przygotowywania są wnioski do programów
wsparcia, realizowanych przez samorząd
województwa. Pieniądze można pozyskać
na projekty związane m.in. z ochroną powietrza, rozbudową infrastruktury sportowej, aktywizacją działkowców i sołectw.
Z kolei do Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie utworzenia Klubu „Senior+”.
Niestety, skuteczne ubieganie się o zewnętrzne środki utrudnia gminie wysoki
wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca – tzw. wskaźnik G. Według Ministerstwa Finansów nasz
samorząd, uzyskując wpływy z podatków
w kwocie 4973,12 zł na mieszkańca, plasuje

Gmina ubiega się m.in. o dofinansowanie
remontu dachu Konstancińskiego
Domu Kultury, fot. A. Piętka

się na 20. miejscu w kraju i jest najwyżej notowany w powiecie piaseczyńskim. Mimo to
gmina regularnie aplikuje o fundusze, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W ubiegłym
roku pozyskano ich na łączną kwotę blisko
6 mln zł.
n r 2 (51 ) 2021
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WARTO WIEDZIEĆ

Rekrutacja do przedszkoli i szkół
Do 31 marca trwa rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych.
Na dzieci czekają nowoczesne i dobrze wyposażone placówki.
Aktualny rok szkolny naznaczony jest pandemią COVID-19. Niestety, nikt nie wie,
jak będzie wyglądał następny. Mimo to
1 marca ruszyła rekrutacja do gminnych
szkół podstawowych i przedszkoli. Oto
garść informacji, o których powinni wiedzieć rodzice.

Miejsca w przedszkolach

Na najmłodszych mieszkańców gminy
Konstancin-Jeziorna w czterech nowoczesnych placówkach czeka łącznie 440
miejsc, w tym: 75 miejsc w Przedszkolu
nr 1 „Zielony Zakątek” przy ul. Oborskiej 2;
125 miejsc w Przedszkolu nr 2 „Tęczowe
Przedszkole” przy ul. A. Walentynowicz 3;
100 miejsc w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe
Kredki” w Oborach; 140 miejsc w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
„Leśna Chatka” przy ul. Sanatoryjnej 8.
Wszystkie gminne przedszkola to nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone
obiekty. Maluchy spędzą w nich czas
w sposób bezpieczny, radosny i kreatywny.

Oddziały przedszkolne

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest
z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Takie
oddziały mają wszystkie gminne podstawówki: Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul.
Wojewódzkiej 12, Szkoła Podstawowa nr 2
przy ul. Żeromskiego 15, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Bielawskiej 57, Szkoła
Podstawowa nr 4 przy ul. Wilanowskiej 218
w Słomczynie, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 przy ul. Szkolnej 7 i Szkoła
Podstawowa nr 6 w Opaczy. Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach
podstawowych zapewniają takie same
warunki jak te w przedszkolu. Ich dodatkowym atutem może być np. szkolna baza
sportowa.

Rekrutacja do przedszkoli

O przyjęcie do samorządowego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
mogą się ubiegać dzieci zamieszkałe na
obszarze naszej gminy. Zgodnie z prawem
oświatowym w pierwszej kolejności miejsce w placówce przysługuje kandydatom
spełniającym poniższe kryteria:
10
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Gminne przedszkola i szkoły to doskonale wyposażone nowoczesne placówki,
fot. C. Puchniarz

 
wielodzietność rodziny;
 
niepełnosprawność;
 
niepełnosprawność – jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa,
 
s amotne wychowywanie w rodzinie;
 
objęcie pieczą zastępczą.
Drugi etap rekrutacji oparty jest na zasadach naboru określonych uchwałą nr 892/
VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W tym przypadku obowiązują
poszczególne kryteria, za które dziecko
może dostać określoną liczbę punktów.
Oto ich lista:
 
o boje rodzice kandydata pracują
lub się uczą – 4 pkt;
 
kandydat zamieszkuje w odległości do
3 km od przedszkola lub oddziału
przedszkolnego – 4 pkt;
 
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego przedszkola
lub szkoły – 4 pkt;
 
k ryterium dochodowe – dochód na
jedną osobę w rodzinie kandydata nie
przekracza 150% kwoty, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych (obecnie jest to 792 zł)
– 2 pkt;

 oddział przedszkolny utworzony w szkole
pokrywa się z obwodem szkoły podstawowej kandydata – 4 pkt.

Nabór do klasy pierwszej

1 września we wszystkich gminnych szkołach
podstawowych swoją przygodę z edukacją
rozpoczną także 7-latki. Samorządowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych określa
uchwała nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna. Oto lista kategorii,
za których spełnienie kandydaci otrzymują
punkty:
 rodzeństwo w roku szkolnym, na który
prowadzona jest rekrutacja będzie
uczęszczało do tej samej szkoły – 4 pkt;
 wielodzietność rodziny – 4 pkt;
 kandydat objęty jest kształceniem specjalnym – 4 pkt;
 niepełnosprawność w rodzinie – 4 pkt;
 absolwent oddziału przedszkolnego
spoza obwodu danej szkoły – 4 pkt.

Harmonogram rekrutacji

Wnioski o przyjęcie, zarówno do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, będą
przyjmowane do 31 marca. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
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z akwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 6 kwietnia. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia do wybranego
przedszkola lub szkoły (do 12 kwietnia), 14 kwietnia placówki podadzą
ostateczne wyniki rekrutacji. Przewidziane jest także p ostępowanie
uzupełniające – w przypadku niepełnej rekrutacji i wolnych miejsc.
Dodatkowe postępowanie będzie prowadzone od 16 do 20 sierpnia według tego samego trybu jak postępowanie główne. Wnioski
o przyjęcie do gminnych szkół i przedszkoli dostępne są w szkołach,
przedszkolach oraz na stronie www.konstancinjeziorna.pl. Oprócz

wniosku każdy rodzic lub opiekun musi podpisać także klauzulę
informacyjną RODO (są one dostępne w placówkach, które będą
przetwarzały dane osobowe).

Szczegóły w Internecie

W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 placówki zrezygnowały z dni otwartych w tradycyjnej formie. Rodziców i opiekunów
zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych wybranych przedszkoli i szkół, gdzie można poznać ich szczegółowe oferty.

Terminarz rekrutacji do przedszkoli i pierwszej klasy szkoły podstawowej
Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania
uzupełniającego

1–31 marca 2021 r.

16–20 sierpnia 2021 r.

6 kwietnia 2021 r. godz. 12.00

23 sierpnia 2021 r. godz. 12.00

6–12 kwietnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

14 kwietnia 2021 r. godz. 12.00

25 sierpnia 2021 r. godz. 12.00

1.

Składanie wniosków

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

3.

Potwierdzenie na piśmie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

5.

Składanie wniosków o sporządzenie
odmowy przyjęcia

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

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

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

8.

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

7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od dnia otrzymania odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Doceńmy wolontariuszy
Po rocznej przerwie gmina Konstancin-Jeziorna znów przyzna tytuł
„Wolontariusza Roku”. Kandydatów można zgłaszać do 30 kwietnia.
Samorząd Konstancina-Jeziorny ponownie uhonoruje osoby działające bezinteresownie
oraz charytatywnie na rzecz gminy i jego mieszkańców. Wyróżnienia zostaną przyznane w 3
kategoriach: kultura, sport i rekreacja oraz działalność społeczna. Do tej ostatniej można
zgłaszać m.in. osoby zaangażowane w niesienie pomocy potrzebującym w czasie pandemii. Propozycje kandydatów do tytułu mogą składać instytucje i organizacje społeczne działające na terenie gminy; organizacje pozarządowe
oraz mieszkańcy. Zgłoszenia, na formularzu dostępnym na stronie
www.konstancinjeziorna.pl, będą przyjmowane do 30 kwietnia
w formie elektronicznej (skan formularza i załączników należy przesłać na adres: urzad@konstancinjeziorna.pl) lub papierowej (na adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem na kopercie: „Wolontariusz Roku
2020”). Laureatów konkursu wyłoni jury. Szczegóły na stronie
internetowej gminy. Laureatów plebiscytu poznamy w maju.

Wakacyjne dyżury
gminnych przedszkoli
Znany jest już harmonogram
tegorocznych wakacyjnych dyżurów
gminnych przedszkoli.
Dyżury będą pełniły:
 od 1 do 14 lipca – Przedszkole nr 3
„Kolorowe Kredki” w Oborach oraz
Przedszkole nr 1 „Zielony Zakątek”
(ul. Oborska 2);
 od 15 do 28 lipca – Przedszkole nr 2
„Tęczowe Przedszkole” (ul. Anny Walentynowicz 3);
 od 29 lipca do 11 sierpnia – Przedszkole
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” (ul. Sanatoryjna 8).
Zapisy będą przyjmowane bezpośrednio
w wybranej placówce.
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski
1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej,
czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest,
jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości
naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas.
Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie,
a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom
władze państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp
do informacji i danych niezbędnych do podejmowania
działań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają
długą tradycję – w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia
są realizowane od ponad 200 lat.

100 lat od pierwszego spisu

Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona
w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak
można domyślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli wiejskie chałupy i zagrody. Pierwszy
w pełni tego słowa znaczeniu
spis powszechny ludności odbył
W 1921 r. Rzeczpospolita
się w Polsce już po odzyskaniu
liczyła 25,7 mln osób, w tym niepodległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przePolaków było niecałe 70%
prowadzenie spisu było jednym
z priorytetów, ale ze względu
na niezwykle trudną sytuację
młodego państwa udało się go zorganizować dopiero
w 1921 r. „Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał,
że odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln
osób. Etniczni Polacy stanowili niecałe 70 proc. ludności,
najliczebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15
proc.). Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań odbędzie się zatem równo w 100. rocznicę
pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski.

Każdy musi się spisać

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu
podlegają:
 Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego
lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe
lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania;
 cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy
są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami
lub obiektach zbiorowego zakwaterowania;
 Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez
względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę;
12
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 osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele
polscy i cudzoziemcy;
 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu
dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

Dlaczego spis jest tak ważny?

Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania się niepodległej
Polski wynikały z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu jest niezbędna dla
sprawnego zarządzania państwem. Dziś jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek skutecznych działań
w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy i danych statystycznych. Spisy powszechne odbywają się w Polsce co
10 lat. Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale
jednocześnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty
i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi
mieszkańców. Dane zebrane podczas Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć
do planowania i podejmowania działań we wszystkich
najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzin-
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nej, mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej, a nawet
transportowej. Przykład? W trakcie spisu powszechnego
będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania
oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy
sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie
kraju, województwa oraz gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i we właściwy sposób organizować połączenia
w regionie. Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu
poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną całego polskiego społeczeństwa, jak i naszej
gminy, a także przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniejszemu
starzeniu się naszego społeczeństwa. Spis to również
jedyne badanie dające pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności,
wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności,
w którym podstawową i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. W ten sposób statystyka publiczna
wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw
urzędowych. Dzięki aplikacji spisowej można się spisać
wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia,
a nawet nocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: spis.gov.pl od 1 kwietnia do końca spisu,
czyli do 30 czerwca br. Osoby, które nie mają w domu
komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. W każdej gminie
w Polsce będzie bowiem funkcjonować miejsce do przeprowadzenia samospisu internetowego, będzie też można
liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika urzędu.
Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić i zapytać o możliwość spisania się.

jak najszybciej skorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić
obowiązek spisowy w dogodnym dla siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany majątek

W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane żadne
informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych kosztowności. Również w części formularza
dotyczącej zasobów mieszkaniowych nie będzie pytań
o wartość nieruchomości. Rachmistrz może zadawać
tylko pytania zawarte w formularzu spisowym. Nie ma
zatem np. prawa sprawdzać, czy mamy w domu odbiornik
radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament. Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości
i woli mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi
w formularzu spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić. Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia strony
internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie – będą
na nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania.

Rachmistrz osobiście lub telefonicznie

Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego
750 w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami przeszły
specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Musiały też
złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej
– nie wolno im pod żadnym pozorem ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych podczas wywiadów spisowych. Praca rachmistrzów spisowych
będzie się odbywać na dwa sposoby:
Infolinia spisowa poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów
22 279 99 99
będzie zależeć od sytuacji epidemicznej
oraz preferencji rachmistrzów. W razie
wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod
numerem 22 279 99 99. Ważne! Jeśli zgłosi się do nas
lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić
na rozmowę i nie możemy już poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego warto
n r 2 (51 ) 2021
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Rok obowiązkowej segregacji
Minął rok od wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jak sobie z nią radzą
mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna? Niestety, nie za dobrze. Wciąż największy odsetek odebranych
śmieci stanowią te nieposegregowane.
Obowiązkową segregację odpadów komunalnych wprowadziła nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2020 r. każde gospodarstwo domowe musi zbierać je w sposób
selektywny i dzielić na pięć frakcji – szkło,
metale i tworzywa sztuczne, papier i tektura, odpady bio oraz zmieszane. Niestety,
mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna nie
są w tym najlepsi.

Najwięcej zmieszanych

W styczniu 2021 r., dokładnie rok po wprowadzeniu nowego obowiązku, na ponad
886 t odebranych i zagospodarowanych
przez firmę Lekaro odpadów komunalnych, aż 48 proc. stanowiły te nieposegregowane (zmieszane). – Jest to bardzo
niepokojące – przyznaje Dariusz Zieliński,
zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. – Przecież główną zasadą segregacji jest oddzielenie surowca od odpadów,
które nie nadają się do powtórnego przetworzenia, ze względu na skład materiałowy lub nieekonomiczność w procesie
Rodzaje i masa odpadów

Tworzywa sztuczne i metale

Niesegregowane
(zmieszane)

8%
Szkło

Procentowy
udział frakcji
w całkowitej masie
odpadów odebranych
przez Lekaro od mieszkańców
gminy Konstancin-Jeziorna
w styczniu 2021 r.

70,26

Papier i tektura

67,99

Odpady
biodegradowalne

52,22

Nie wiesz? Zapytaj

Odpady odebrane
z PSZOK

22,83

426,68

Przeterminowane leki

0,04

Wielkogabaryty

132,12

Choinki

16,33

Razem:

886,32
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Odpady
biodegradowalne

17%

Szkło

Niesegregowane
(zmieszane)

6%

Pozostałe: przeterminowane leki,
wielkogabaryty, choinki

97,85

Masa [t]

Papier i tektura

2%

Tworzywa sztuczne

Rodzaj odpadów

8%

Odpady odebrane
z Gminnego Punktu
Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych

recyklingu. Właśnie te odpady powinny
stanowić najmniejszy odsetek śmieci,
bo w rzeczywistości są to pozostałości
po segregacji. Zgodnie z zasadami, w pojemniku na odpady zmieszane powinny
„lądować” na przykład zużyte artykuły
higieniczne – pampersy, środki higieny
osobistej; niedopałki papierosów; odpady
pochodzenia zwierzęcego – resztki mięsa,
wędlin, ryb, kości czy ości; skorupy naczyń,
odchody zwierzęce i tekstylia. W rzeczywistości trafiają do niego wszystkie inne
odpady z gospodarstwa domowego.

odebranych w styczniu
2021 r. przez Lekaro

14

11%

48%

Segregowanie odpadów nie jest trudne,
ale wymaga pewnej wiedzy. – Jeśli mamy
wątpliwości, dzwońmy do Urzędu Mia-

sta i Gminy – zachęca zastępca burmistrza. – Pytajmy, gdzie wrzucić np. karton
po mleku, skorupki jajek, a gdzie resztki
żywności pochodzenia zwierzęcego.
Co zrobić ze zużytymi bateriami czy starym radioodbiornikiem? Nasi pracownicy
pomogą rozwiązać te dylematy.
Segregować powinniśmy wszyscy, to naprawdę się opłaca. Odbiór i zagospodarowanie tony szkła kosztuje 704,16 zł,
papieru – 970,92 zł, a odpadów zmieszanych – 1 244,16 zł. Szczegółowych informacji na temat prawidłowego segregowania
odpadów komunalnych udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – telefonicznie pod nr. 22 48
424 22 i 22 484 24 23 lub mailowo: odpady@
konstancinjeziorna.pl.

Opłata podwyższona
Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnej zbiórki
odpadów, muszą się liczyć z konsekwencjami i nałożeniem na nich opłaty podwyższonej.
W gminie Konstancin-Jeziorna wynosi ona 72 zł od osoby miesięcznie.
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Czujniki monitorują powietrze
Samorząd Konstancina-Jeziorny uruchomił na terenie gminy sieć
czujników do oceny jakości powietrza. Dane z 12 urządzeń są na
bieżąco aktualizowane i dostępne dla mieszkańców przez Internet
oraz aplikację mobilną.
W skład systemu wchodzi 12 czujników
do stałego monitoringu jakości powietrza. Urządzenia 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu mierzą stężenie pyłów
PM10 i PM2,5, a także ciśnienie, temperaturę i wilgotność. Dzięki temu mieszkańcy gminy o każdej porze dnia i nocy
mogą sprawdzić stan powietrza w pobliżu
swojego domu, pracy czy szkoły dziecka.
Czujniki zostały wydzierżawione od firmy
Syngeos, która zamontowała je w 12 lokalizacjach rozproszonych po całej gminie,
m.in. przy wybranych szkołach i przedszkolach oraz w sołectwach. Sieć czujników pozwala na rzeczywistą ocenę stanu
jakości powietrza w poszczególnych
częściach miasta i gminy. – Pamiętajmy
jednak, że dane z tych urządzeń mają

Czujnik zamontowano m.in. w Kępie
Okrzewskiej, na budynku nowego domu
ludowego, fot. G. Żurawski

jedynie charakter edukacyjny i informacyjny – podkreśla Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Same
czujniki jakości powietrza nie poprawią,
ale wierzę, że zwiększą świadomość społeczną problemu smogu i dyskusję na temat jego ograniczenia. Zróbmy wszystko,
aby nasze czujniki przez okrągły rok świeciły tylko na zielono!
Dane z mierników jakości powietrza są automatycznie aktualizowane i publikowane
na platformie internetowej panel.syngeos.pl (aby je zobaczyć należy wyrazić
zgodę na udostępnienie witrynie informacji o naszym położeniu) oraz na stronie
www.konstancinjeziorna.pl. Po kliknięciu
na wyróżniony na mapie punkt pojawia
się informacja o stężeniu wybranej frakcji

Lokalizacja czujników jakości powietrza

Konstancin-Jeziorna: Przedszkole nr 1 „Tęczowe Przedszkole” (ul. A. Walentynowicz 3),
Straż Miejska (ul. Warszawska 32), willa Gryf (ul. Sobieskiego 13), Ochotnicza Straż Pożarna
w Skolimowie (ul. Pułaskiego 72) oraz Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” (ul. Wierzejewskiego 12) – certyfikowany punkt prowadzony w ramach państwowego monitoringu
środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
Bielawa (Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wspólna 3);
Cieciszew (dom ludowy, Cieciszew 67A);
C zarnów (plac zabaw, ul. Partyzantów 20);
 Kawęczynek (Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Prosta 52);
Kępa Okrzewska (budynek nowego domu ludowego, Kępa Okrzewska 27);
Obory (Przedszkole nr 3 „Kolorowe Kredki”, Obory 22);
 Opacz (Szkoła Podstawowa nr 6, Opacz 9);
 Słomczyn (Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wilanowska 218).

pyłu w danej godzinie oraz komunikat
o sugerowanym zachowaniu związanym
z bieżącą jakością powietrza. Wyniki pomiarów są także dostępne w aplikacji mobilnej Syngeos – Nasze Powietrze. Można
ją bezpłatnie pobrać w Google Play i App
Store. Dzięki temu będziemy na bieżąco
informowani o stanie jakości powietrza
w okolicy, w której obecnie przebywamy.
Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej w smartfonie lokalizacji.

Pozbądź się trującego azbestu
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą za darmo pozbyć się ze swych nieruchomości szkodliwego
azbestu. Samorząd zwraca koszty jego demontażu, odbioru, transportu i utylizacji.
Gmina Konstancin-Jeziorna już od 18 lat realizuje program bezpiecznego usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest i zwraca
mieszkańcom koszty demontażu, odbioru i utylizacji płyt azbestowo-cementowych pokrywających budynki mieszkalne czy gospodarcze.
O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, również wspólnoty mieszkaniowe, nieprowadzące działalności gospodarczej. Wymogiem
podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do położonej na terenie gminy nieruchomości, z której ma zostać usunięty eternit. Gminna
dotacja pokrywa 100 proc. wydatków związanych z demontażem, odbiorem, transportem oraz utylizacją azbestu. Jedynym kosztem, jaki
muszą ponieść mieszkańcy, jest ten związany z wykonaniem nowego dachu na obiekcie. W 2020 r. z takiej formy wsparcia skorzystało 48
osób. W ten sposób z terenu gminy usunięto blisko 126 ton materiałów azbestowo-cementowych. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane
są przez cały rok. Komplet dokumentów należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr. tel. 22 484 24 21.
n r 2 (51 ) 2021
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Złóż wniosek i weź dotację
Nawet do 37 tys. zł można otrzymać na termomodernizację domu, wymianę starego pieca lub kotła
w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu
– przez Internet.
Głównym celem ogólnopolskiego programu
„Czyste Powietrze” jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł
ogrzewania na nowe i ekologiczne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Dopłata: dla kogo i na co?

Program adresowany jest do właścicieli
i współwłaścicieli domów jednorodzinnych
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie
obejmuje wymianę starych, nieefektywnych pieców i kotłów na paliwo stałe na
nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. W ramach dotacji można się
również ubiegać o dotację na ocieplenie
domu oraz do wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej – odpowiednia izolacja nie
pozwala na ucieczkę ciepła na zewnątrz
i zapobiega marnowaniu energii, tym samym nasze rachunki za prąd oraz wydatki
na ogrzewanie mogą być niższe o nawet 40
proc. Dostępne są także pożyczki na instalacje odnawialnych źródeł energii.

Poziomy dofinansowania

Biorąc udział w programie „Czyste Powietrze” można liczyć na dotację lub pożyczkę.
To, jaki zwrot kosztów uzyskamy i jaki będzie konieczny wkład własny, zależy od
miesięcznego dochodu na osobę w danym
gospodarstwie domowym. Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom
fizycznym o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł. Podwyższony poziom
dofinansowania należy się w wypadku, jeżeli
miesięczny dochód na jedną osobę wynosi
nie więcej niż 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie
jednoosobowym. W tym przypadku warunkiem jest zaświadczenie o dochodzie wydane przez ośrodek pomocy społecznej.

Gmina dokłada do wymiany pieca

Kwota dofinansowania

Podstawowa kwota dofinansowania przy
termomodernizacji i wymianie źródła ciepła wynosi do 30 tys. zł, a podwyższona
– nawet 37 tys. zł. Dodatkowo – przy połączeniu z programem „Mój Prąd” – osoby,
które chcą założyć instalację fotowoltaiczną,
otrzymają jeszcze 5 tys. zł. Warto pamiętać,
że maksymalnie można otrzymać do 75 proc.
poniesionych kosztów takiego przedsięwzięcia, przy czym nie mogą być one niższe
niż 3 tys. zł.

Minimum formalności

W ubiegłym roku znacząco uproszczono
procedury uzyskiwania rządowej dotacji.
Zmieniono m.in. formularz wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało
złożenia jedynie niezbędnych załączników.
Wprowadzono także nowe udogodnienia,
m.in. kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku
oraz skrócenie czasu oceny wniosku – do
30 dni.

Uchwała antysmogowa
Na Mazowszu obowiązuje uchwała antysmogowa, która wprowadziła ograniczenia:
 od 1 stycznia 2023 r. nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg
normy PN-EN 303-5:2012;
 od 1 stycznia 2028 r. nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy
3 lub 4 wg wyżej wymienionej normy;
 użytkownicy kotłów klasy 5 będą mogli
z nich korzystać do końca ich żywotności;
 posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które
spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję
pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Lista urządzeń i materiałów spełniających
wymagania techniczne określone w programie
„Czyste Powietrze” dostępna jest na stronie:
www.lista-zum.ios.edu.pl, fot. UMiG

Złożenie wniosku

Wniosek można złożyć bez wychodzenia
z domu – przez Internet lub w formie papierowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (druk formularza do
pobrania ze strony wfosigw.pl). Jeśli zdecydujemy się złożyć wniosek online, musimy
być posiadaczami podpisu zaufanego lub
kwalifikowanego potwierdzającego naszą
tożsamość. Samorząd Konstancina-Jeziorny
zgłosił też chęć podpisania porozumienia,
dzięki czemu możliwe będzie uruchomienie w gminie punktu informacyjno-konsultacyjnego, w którym pracownik będzie
informował o programie „Czyste Powietrze”
i pomagał w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
czystepowietrze.gov.pl lub pod nr. tel.:
22 504 41 35 i 887 447 758.

Gmina Konstancin-Jeziorna także pomaga swoim mieszkańcom w modernizacji systemów ogrzewania. Dotację może otrzymać każdy, kto jest
właścicielem ogrzewanego piecem na paliwo stałe budynku znajdującego się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – zarówno osoba fizyczna,
jak i przedsiębiorca. Starego kopciucha należy wymienić na proekologiczne urządzenie grzewcze. Może to być piec gazowy, olejowy lub elektryczny, ewentualnie pompa ciepła. Pomoc finansowa, którą oferuje gmina wynosi 75 proc. wartości nowego urządzenia, ale nie więcej niż
8 tys. zł. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy (tel. 22 484 24 24).
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Miejsce wyłącznie dla seniorów
Już niedługo seniorzy z gminy Konstancin-Jeziorna będą mieli swoją siedzibę. W budynku przy
ul. Anny Walentynowicz 24 powstanie klub spotkań, w którym skorzystają m.in. z zajęć kulturalnych
czy prozdrowotnych.
Konstancińskie społeczeństwo się starzeje. Potwierdzają to statystyki Urzędu Stanu Cywilnego. W naszej gminie obniża się liczebność populacji w wieku produkcyjnym: w 2010 r. osób w przedziale
wiekowym 19–60 lat było 14 882, w 2020 r. – 13 248. Spadek pociąga
za sobą wzrost liczebności w grupie seniorów. W 2010 r. łączna
liczba kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 60 lat wynosiła 8709
osób. Dziesięć lat później było ich już 10 993. Dlatego tak ważne
jest stworzenie osobom w podeszłym wieku dogodnych warunków do aktywnego życia i realizacji swoich pasji. Właśnie takie
znajdą w Klubie „Senior+”, który ma powstać na osiedlu Mirków,
w świetlicy przy ul. Anny Walentynowicz 24. Pierwszy krok w kierunku jego utworzenia został zrobiony w lutym – rada miejska
wyraziła na to zgodę i określiła zasady funkcjonowania. Finansowe
wsparcie na uruchomienie placówki samorząd zamierza pozyskać
z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.
Wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej został już
złożony. Gmina może otrzymać maksymalnie 80 proc. dofinansowania, jednak nie więcej niż 200 tys. zł, z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń, w których będzie działać klub.
– Uważnie wsłuchujemy się w głos seniorów, stąd wiemy, że takie miejsce w Konstancinie-Jeziornie jest potrzebne – podkreśla Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy. – Klub „Senior+” będzie
środowiskową formą wsparcia dla nieaktywnych już zawodowo
mieszkańców naszej gminy powyżej 60. roku życia. Osoby starsze
znajdą tam możliwość korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizu-

Klub „Senior+” będzie miejscem, gdzie rozwijane będą różnorodne formy
życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych, fot. UMiG

jącej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.
Poszczególne pola możliwych aktywności czy opieki będą zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych predyspozycji
uczestników. Klub działać będzie w strukturach Ośrodka Pomocy
Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Ta opaska może uratować życie
Do seniorów z gminy Konstancin-Jeziorna trafiły już pierwsze opaski
bezpieczeństwa. Otrzymało je 16 osób. Wnioski kolejnych 33. czekają na
rozpatrzenie.
Pod koniec ubiegłego roku gmina Konstancin-Jeziorna za kwotę 20 tys. zł zakupiła 90 opasek bezpieczeństwa dla
seniorów. To niewielkie, przypominające
zegarek na rękę urządzenia, wyposażone
m.in. w przycisk szybkiego powiadomienia
SOS, który w sytuacjach nagłego zagrożenia życia wysyła alarm do całodobowego systemu teleopieki. Ich dystrybucją
zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie. Jeszcze w grudniu 2020 r. opaski otrzymało 16 osób, które
złożyły wniosek i spełniły wymogi regulaminowe. W marcu urządzenia trafią do kolejnych chętnych – na rozpatrzenie przez
komisję czekają 33 nowe zgłoszenia. Ale
na tym nie koniec. OPS planuje w kwietniu
ogłosić nabór kolejnych wniosków. Urzą-

dzenia są przeznaczone dla mieszkańców
gminy powyżej 65. roku życia, którzy nie są
czynni zawodowo, mieszkają samotnie lub
opiekują się chorym małżonkiem cierpiącym na ciężkie dolegliwości wykluczające
pomoc, np. choroba Alzheimera lub zespół otępienny. Zainteresowani nieodpłatnym otrzymaniem opaski powinni złożyć
wniosek do OPS-u (formularz dostępny
jest na www.opskonstancinjeziorna.pl).
Urządzenia będą wydawane do wyczerpania puli. Należy pamiętać, że opaska
jest własnością gminy, a osoby, które ją
otrzymają na podstawie umowy użyczenia
nie mogą jej przekazywać osobom trzecim. Wszystkich niezbędnych informacji
udzielają pracownicy ośrodka pod nr. tel.:
22 756 34 84 lub 22 756 34 85.

Wystarczy nacisnąć czerwony przycisk
z napisem SOS, żeby wezwać pomoc
— tak działa opaska ratująca życie,
fot. C. Puchniarz
n r 2 (51 ) 2021
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Druhowie wybierają nowe władze
W gminie Konstancin-Jeziorna trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczych Straży
Pożarnych. Do tej pory odbyły się w dwóch jednostkach. Zmiana warty na stanowisku prezesa nastąpiła
jedynie w OSP Gassy.
W gminie Konstancin-Jeziorna działa dziewięć Ochotniczych Straży
Pożarnych, z czego trzy – Bielawa, Kawęczynek i Konstancin-Jeziorna – są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. We wszystkich jednostkach trwają właśnie zebrania
sprawozdawczo-wyborcze, na których strażacy ochotnicy wybierają nowe władze, w tym roku kończą się bowiem pięcioletnie
kadencje obecnych zarządów i komisji rewizyjnych. Do tej pory
spotkania odbyły się w dwóch jednostkach. Zmiana warty na stanowisku prezesa nastąpiła jedynie w OSP Gassy. Tam szefem
został Maciej Sadowski. Zastąpił on doświadczonego Romana
Śliwkę, który po ponad 30 latach rządzenia nie ubiegał się o kolejną kadencję. W Bielawie na czele OSP ponownie stanął Mateusz
Siudziński, z jednostką natomiast – po 25 latach – pożegnała się
Maria Sadowska, dotychczasowa skarbnik. Zebrania w kolejnych
gminnych jednostkach OSP będą organizowane sukcesywnie.
Z uwagi na pandemię COVID-19 termin wyboru nowych zarządów
został wydłużony do 30 września 2021 r. (pierwotnie był to 31
marca br.).

Ochotnicza Straż Pożarna w Gassach

Liczba członków: 27, w tym 17 mogących brać bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych
Skład zarządu: Maciej Sadowski (prezes), Krzysztof Lemieszek
(naczelnik), Łukasz Smoliński (sekretarz), Janusz Rawski (gospodarz)
i Michał Wiewióra (skarbnik), fot. A. Piętka

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie

Liczba członków: 33, w tym 24 mogących brać bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych
Liczba członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: 16
Skład zarządu: Mateusz Siudziński (prezes), Damian Komosa (wiceprezes
naczelnik), Tomasz Jaworski (wiceprezes), Daniel Lepianka (skarbnik), Michał
Krzyżewski (sekretarz), Kamil Siudziński (zastępca naczelnika) i Damian
Matyjasiak (gospodarz), fot. C. Puchniarz

Organizacjo! Złóż ofertę i działaj
Do 7 kwietnia organizacje pozarządowe, w ramach otwartego konkursu, mogą składać oferty na dofinansowanie
realizacji zadań publicznych. W tym roku do podziału jest 221 tys. zł.
Konkurs skierowany jest do organizacji
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, i ma formę
wsparcia realizacji zadań z zakresu: kultury fizycznej; ratownictwa i ochrony ludności; turystyki i krajoznawstwa; kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; integracji społecznej;
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
18
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obywatelskiej i kulturowej oraz ochrony
środowiska. Katalog zadań, które mogą
liczyć na dofinansowanie, obejmuje łącznie 24 przedsięwzięcia. Jest wśród nich
organizacja m.in. turniejów i zawodów
w różnych dyscyplinach sportowych; zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych
dla niepełnosprawnych mieszkańców;
obozów, wycieczek, rajdów pieszych, rowerowych, gier miejskich; przedsięwzięć
kulturalno-artystycznych popularyzujących historię i dziedzictwo kulturowe

czy szkoleń, warsztatów i prelekcji dotyczących segregacji odpadów i ich utylizacji, wykorzystania alternatywnych źródeł
energii, ochrony i przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska. W tym roku
do podziału jest 221 tys. zł. Oferty należy
składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska
77) w nieprzekraczalnym terminie do
7 kwietnia do godz. 13.00. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji
Społecznej UMiG (nr tel. 22 484 24 46).
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Urodzinowe życzenia dla Zuli
O takich bohaterach i rocznicach trzeba pamiętać. Uczestniczka Powstania Warszawskiego Barbara
Kulińska-Żugajewicz, ps. Zula, skończyła 93 lata. Z tej okazji burmistrz gminy Kazimierz Jańczuk
przekazał Honorowej Obywatelce Konstancina-Jeziorny życzenia i kwiaty.
Powstańcy warszawscy to najwięksi bohaterowie naszych czasów. Niestety,
z każdym rokiem jest ich coraz mniej. Dlatego tak ważna jest pamięć o nich.
Możemy ją pielęgnować na różne sposoby. Odwiedziny w dniu urodzin oraz
ważnych rocznic, w święta lub tak bez żadnej okazji – to małe
gesty, które wiele dla tych osób znaczą.

W dniu urodzin

17 lutego urodziny obchodziła wyjątkowa osoba. Powstaniec warszawski i Honorowa Obywatelka
Konstancina-Jeziorny Barbara
Kulińska z domu Żugajewicz
skończyła 93 lata. Niestety,
czas pandemii COVID-19
nie sprzyja organizowaniu
uroczystości w większym
gronie, dlatego solenizantkę
odwiedził kierownik Wydziału
Promocji i Współpracy Zagranicznej konstancińskiego magistratu. Patryk Siepsiak przekazał
w imieniu burmistrza Kazimierza
Jańczuka życzenia i upominek. –
Dziękuję serdecznie za pamięć i życzenia – powiedziała pani Barbara odbierając
bukiet kwiatów. – To wiele dla mnie znaczy.

Uczestniczka powstania

Barbara Kulińska-Żugajewicz urodziła się 17 lutego 1928 r. w Klarysewie
– w domu, w którym mieszka do dziś. Jako 14-latka dołączyła do Narodo-

wych Sił Zbrojnych, przyjmując pseudonim Zula Barszczewska. Przeszła kurs sanitariuszki, zajmowała się
kolportażem. Wsławiła się wielką odwagą i została łączniczką. Po wybuchu Powstania Warszawskiego udała się
do Mirkowa, gdzie stacjonował Samodzielny Batalion
NSZ im. bryg. Czesława Mączyńskiego. Tam pomagała rannym powstańcom w konspiracyjnym
szpitalu mieszczącym się w budynku przy
ul. Mirkowskiej 56, za co wraz z grupą
mieszkańców miała zostać rozstrzelana przez Niemców. Na szczęście
egzekucji nie wykonano.

Pani Barbarze życzymy
dużo zdrowia oraz wielu
powodów do radości

Honorowa Obywatelka

Po zakończeniu II wojny światowej
była przez wiele lat prześladowana przez
Służbę Bezpieczeństwa. Na początku lat 90.
została radną Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny pierwszej kadencji. Była wielokrotnie odznaczana. 24 lutego 2016 r. Rada Miejska nadała Barbarze
Kulińskiej-Żugajewicz tytuł Honorowego Obywatela
Konstancina-Jeziorny. W tym samym roku została awansowana na wyższy stopień oficerski – porucznika.

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Gmina Konstancin-Jeziorna oddała cześć niezłomnym
żołnierzom antykomunistycznego podziemia.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe obchodzone od 10 lat 1 marca. To data symboliczna, która nawiązuje do wydarzeń
z 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok
śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Z tej okazji przedstawiciele konstancińskiego samorządu oddali
hołd bohaterom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
1 marca zastępca burmistrza gminy Dariusz Zieliński, w asyście straży miejskiej,
w imieniu mieszkańców gminy złożył kwiaty i zapalił znicze pod umieszczoną
przy ul. Wierzejewskiego 9 tablicą poświęconą żołnierzom Armii Krajowej
Batalionu „Krawiec”, Narodowych Sił Zbrojnych Batalionu „Mączyński” oraz
innym ofiarom reżimu komunistycznego. Biało-czerwoną wiązankę położono
też na kamieniu upamiętniającym żołnierzy NSZ Batalionu „Mączyński” przy
ul. Wilanowskiej. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne uroczystość miała
charakter symboliczny.

Kwiaty przed Białym Dworkiem, konstancińską kaźnią bezpieki,
złożył Dariusz Zieliński, fot. C. Puchniarz
n r 2 (51 ) 2021
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OŚWIATA
Charytatywna akcja
„Wylosuj Anioła”

Nauczyciele uczą się programowania

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Konstancinie-Jeziornie w kolejnej akcji
charytatywnej wsparli chore dzieci
przebywające w szpitalach onkologicznych.
Od lutego konstancińska Trójka bierze udział
w akcji ,,Wylosuj Anioła”, autorskim projekcie
Fundacji „Gdy Liczy się Czas”, w której ramach
uczniowie placówki pomagają dzieciom
ze szpitali onkologicznych odnaleźć odrobinę
radości w trudnych chwilach życia. A uśmiech
na ich twarzach i ogromną radość w sercach
wywołują kartki, laurki, obrazki i komiksy
własnoręcznie wykonane przez przedszkolaki
oraz uczniów z klas 1-8. Prace opatrzone są
indywidualnymi życzeniami i dopiskami. Dzięki
temu mali pacjenci szpitali onkologicznych
wiedzą, że ktoś zupełnie im obcy pamięta o nich
i na chwilę choćby mogą zapomnieć o smutku,
bólu i cierpieniu. I w taki sposób każdy z nich
otrzymuje swojego anioła. – Czasami wystarczy
tak niewiele, aby wesprzeć drugiego człowieka
– mówi Aneta Rawska, nauczycielka wychowania
przedszkolnego w SP nr 3. – Nasi uczniowie
zawsze chętnie pomagają i tym razem też
zaangażowali się w promowanie dobroci.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie nowych technologii uczą przez zabawę.
Placówka uczestniczy w projekcie „Kod do przyszłości”, w którego ramach uczniowie poznają
podstawy programowania oraz budują roboty.
„Kod do przyszłości” to edukacyjny projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014–2020, którego wiodącym partnerem jest Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej
w Warszawie. Jest on realizowany w szkołach w całej Polsce, a od grudnia ubiegłego roku także
w konstancińskiej Jedynce. Do programu przystąpiły nauczycielki oddziału przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej. Panie wzięły udział w warsztatach, podczas których miały możliwość poznania podstaw programowania w środowisku Scratch Junior i aplikacji WeDo 2.0 oraz sprawdzenia praktycznego
zastosowania wybranych narzędzi na sprzęcie podarowanym szkole przez fundację – tabletach oraz
zestawach konstrukcyjnych Lego. Teraz swoją wiedzę przekazują uczniom wybranych klas 1–3. Dzieci
poprzez zabawę odkrywają m.in. tajniki budowania i działania robotów, poznają komponenty wykorzystywane do ich tworzenia. Zajęcia prowadzone w ramach godzin świetlicowych spotkały się z dużym
zainteresowaniem. – Pierwsze kroki w świecie programowania mają rozbudzić w młodych ludziach zainteresowanie praktycznym zastosowaniem nowoczesnych technologii – wyjaśnia Paulina Karczmarczyk,
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. – Dzieci rozwijają kreatywność, cierpliwość czy umiejętność logicznego myślenia. Swoimi
działaniami chcemy wyposażyć uczniów w te tak pożądane obecnie cechy i kompetencje, które pomogą
im sprostać wyzwaniom współczesnego świata.
Podczas warsztatów dzieci kształcą zdolności
manualne oraz rozwijają wyobraźnię, kreatywne
myślenie i umiejętność obsługi komputera,
fot. Archiwum SP nr 1

Plan daltoński w Trójce
Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie-Jeziornie z sukcesem wprowadziła innowację
pedagogiczną – plan daltoński. Teraz placówka bierze udział w procesie certyfikacji.

Uczniowie prezentują swoje prace,
fot. Archiwum SP nr 3

Wirtualny Festiwal Nauki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Konstancinie-Jeziornie zorganizowała wyjątkowe
wydarzenie – Wirtualny Festiwal Nauki.
Było ciekawie, interaktywnie i mądrze.
Festiwal przebiegał pod hasłem „Przyroda jest
inspirująca”. Do udziału w wydarzeniu szkoła
zaprosiła wykładowców z uniwersytetów –
Warszawskiego i Śląskiego, którzy poprowadzili cykl prelekcji online. W każdej klasie
prowadzone były również ciekawe projekty
edukacyjne. I tak na przykład starsi uczniowie
przygotowywali prezentacje – tegoroczne tematy, z którymi przyszło im się zmierzyć, to:
hejt, aktywność prozdrowotna i przyroda,
a dzieci z klas 0–3 – m.in. wiosenny pokaz
mody i diademy. – Uczniowie bardzo się zaangażowali – mówi Paulina Karczmarczyk, dyrektorka SP nr 1. – Było ciekawie, interaktywnie
i mądrze.
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Plan daltoński to nowatorski system nauczania, opracowany w latach 20. XX w. przez amerykańską
nauczycielkę Helen Parkhurst. Polega na m.in. dostosowaniu tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia i indywidualnej pracy z nim, a więc zrywa z tradycyjnym, sztywnym, klasowo-lekcyjnym
systemem nauczania. Jego idea oparta jest na czterech filarach: samodzielności, odpowiedzialności,
współpracy i dokonywaniu przez uczniów refleksji dotyczącej nabytych umiejętności. Nauczanie
zgodne z założeniami planu daltońskiego od kilku lat z sukcesem prowadzone jest w zerówkach,
a także w oddziale przedszkolnym. W najbliższym czasie zostanie
ono wprowadzone również do klas 1–3. Praca w tej formie
przede wszystkim umożliwia dzieciom: swobodę w wykonywaniu działań, naukę odpowiedzialności za
siebie i za innych, zapewnienie realizacji działań
we własnym tempie i czasie. – Dzięki takiemu
rozwiązaniu nasi uczniowie są samodzielni,
odpowiedzialni, chętnie współpracują
w parach oraz grupach, dzielą się z innymi
swoją wiedzą, umiejętnościami oraz pomagają sobie nawzajem – wymienia Aneta
Rawska, nauczycielka wychowania przedszkolnego. – Obecnie szkoła bierze udział
w procesie certyfikacji placówki z zakresu
edukacji daltońskiej.
Uczniowie chętnie pracują w grupach,
fot. Archiwum SP nr 1

OŚWIATA
Dwójka w hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstancinie-Jeziornie co roku uroczyście obchodzi Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Z tej okazji odbywa się m.in. konkurs historyczny, plastyczny oraz apel. Uczniowie pamiętają też o złożeniu kwiatów w miejscach pamięci.
Uczniowie Dwójki dbają o historię i pielęgnują wspomnienia o bohaterach niezłomnych.
W ramach przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
placówka od lat organizuje obchody tego święta. Nie inaczej, mimo pandemii COVID-19,
było i w tym roku. Budynek szkoły został udekorowany flagami narodowymi, odbył się
uroczysty apel, choć tym razem online. Ponadto uczniowie pod kierunkiem Wojciecha
Guszkowskiego, nauczyciela historii i koordynatora obchodów, przygotowali film pt.
„Inka – Apel Pamięci 2021”. Przedstawia on najważniejsze fakty z życia Danuty
Siedzikówny, ps. Inka, sanitariuszki Armii Krajowej zamordowanej przez komunistów
w 1946 r. Wideo było prezentowane w klasach IV–VIII. Ince poświęcone były również
konkursy – historyczny i plastyczny. Laureatami pierwszego zostali – Julia Sakowicz
(I miejsce); Bartosz Goliszewski, Dominik Rawski i Dominika Szkoda (ex aequo II miejsce)
oraz Łucja Januszko, Adam Lempkowski, Kalina Misiak, Weronika Szkoda i Zofia Zalewska
(ex aequo III miejsce). Z kolei za szczególne umiejętności artystyczne i kreatywność
nagrodzono: Amelię Ratajczyk i Łucję Januszko (ex aequo I miejsce); Nataszę Kondraciuk,
Milenę Madej i Julię Kobusińską (ex aequo II miejsce) oraz Polę Szlapańską, Hannę
Sabarańską i Sebastiana Bernaciaka (ex aequo III miejsce). Zwycięzcy otrzymali dyplomy

oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez radę rodziców,
a konkursy przeprowadzili wspomniany już Wojciech Guszkowski oraz Iwona Wojewoda-Jedynak – nauczycielka plastyki
i Anna Woźniak – nauczycielka historii. Uczniowie i nauczyciele
pamiętali też, by 1 marca złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie zamordowanego przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w konstancińskiej willi Biały Dworek Henryka
Stokowskiego ps. Jaskółka, a także pod tablicą poświęconą
żołnierzom AK Batalionu „Krawiec”, NSZ Batalionu „Mączyński” oraz innym ofiarom reżimu komunistycznego.

W skład delegacji weszli nauczyciele – Wojciech Guszkowski i Anna Woźniak oraz uczniowie:
Agata Kraśnicka, Oliwia Bąk, Piotr Doroszuk i Adam Lempkowski, fot. Archiwum SP nr 2

Nowe kompetencje na nowe czasy
Od stycznia grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Konstancinie-Jeziornie uczestniczy w projekcie edukacji
cyfrowej „Lekcja: Enter”. Współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej przedsięwzięcie ma na celu podnieść kompetencje cyfrowe pracowników szkół i uczniów.
Placówka przy ul. Wojewódzkiej 12 od lat dysponuje nowoczesnym multimedialnym zapleczem dydaktycznym, na który
składają się m.in. tablety, rzutniki i tablice interaktywne. Część
urządzeń wykorzystywana jest przez program dydaktyczny
przeznaczony dla przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, a oferujący rozbudowaną galerię zdjęć, materiałów wideo, a także
modeli trójwymiarowych. Jego stosowanie uatrakcyjnia lekcje,
co zawsze pozytywnie wpływa na przyswajanie wiedzy przez
uczniów. Pojawienie się pandemii COVID-19 i związane z nią
obostrzenia całkowicie przemodelowały system edukacji w Polsce. Wprowadzenie zdalnego nauczania nie tylko pozwoliło, ale
wręcz wymusiło korzystanie z nowoczesnych technologii. Praca
w trybie online, wykorzystywanie dynamicznie rozwijających
się multimediów i cyberprzestrzeni – wszystko to spowodowało
konieczność podnoszenia kompetencji nauczycieli. Stąd też
zainteresowanie konstancińskiej Jedynki udziałem w projekcie
„Lekcja: Enter”, który powstał właśnie z myślą o jeszcze efektywniejszym i pełniejszym wykorzystaniu nowych technologii
w edukacji. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Na potrzeby szkolenia stworzono
cztery grupy przedmiotowe – edukację wczesnoszkolną, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, przedmioty humanistyczne
oraz przedmioty artystyczne, do których – zgodnie ze swoimi
kompetencjami. 40-godzinny cykl szkoleniowy podzielono na
osiem modułów. Uczestniczący w nim nauczyciele dowiadują

się jak m.in. korzystać z portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych, poznają zasady tworzenia i budowania własnych e-materiałów, uczą się reguł bezpieczeństwa oraz zaznajamiają z zasobami edukacyjnymi
sieci internetowej. Na uwagę zasługuje również platforma edukacyjna stworzona
na potrzeby projektu (dostępna pod adresem lekcjaenter. pl), gdzie do dyspozycji
są liczne pomoce i materiały w formie tutoriali, webinariów oraz narzędziowników
przedmiotowych. Na forum platformy nauczyciele mogą dzielić się doświadczeniami
i na bieżąco zamieszczać swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie do projektu. – Liczymy, że szkolenie pozwoli nam efektywniej wykorzystywać sprzęt znajdujący się
w naszej szkole oraz umożliwi jeszcze szersze i swobodniejsze korzystanie z nowoczesnych programów i narzędzi multimedialnych – podkreśla Paulina Karczmarczyk,
dyrektorka SP nr 1. – Pozycja tradycyjnego papierowego podręcznika i zeszytu
wydaje się być w polskiej szkole niezagrożona. Jednak technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym nowoczesne programy i aplikacje, znacząco uatrakcyjniają
lekcje, zwiększają zainteresowanie zajęciami wśród uczniów, co znacząco wpływa
na jakość edukacji.

Uczniom Jedynki w nauce pomaga nowoczesny sprzęt, fot. Archiwum SP nr 1
n r 2 (51 ) 2021
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O zwyczaju wielkanocnym
Wiele rytuałów czy obrzędów wielkanocnych osadzonych jest głęboko w przeszłości. Niektóre z nich
bezpowrotnie zniknęły, z innymi nadal spotkamy się w naszych domach. Część z nich, występująca
w tutejszych wsiach w XIX wieku, opisana została przez Oskara Kolberga i Stefanię Ulanowską, inne
znamy ze wspomnień mieszkańców. Warto przyjrzeć się, jak obchodzono niegdyś święta Wielkanocne
w naszych stronach.
Okres świąt poprzedzał czterdziestodniowy
post, w trakcie którego spożywano ryby łowione w starorzeczach i Wiśle, do czego
służyły specjalne wiklinowe pułapki-kosze, zwane wiraszkami. Ryby pieczono lub
smażono. W piątki podczas postu udawano
się do kościołów parafialnych w Powsinie
i Słomczynie, po nabożeństwach zdarzało
się, iż spotykano się w domach i śpiewano
postne pieśni. W Niedzielę Palmową święcono palmy, niektórzy, by zachować zdrowie,
łykali później poświęcone bazie. Następnie
rozpoczynano sprzątanie i bielenie chat,
by powitać nadchodzące święta. Oprócz
przyozdabiania na święta domostw wycinankami, strojono też okna wycinanymi
w motywy wilanowskie firankami z glansowanego papieru i bibuły z tutejszej papierni.
Święconka w Okrzeszynie, lata 40. XX w., fot. zbiory M. Stanaszek

Zwyczaje Wielkiej Soboty

Stefania Ulanowska w 1884 r. zapisała, iż
pisanki przygotowywano w tych stronach
pisząc po nich igłą moczoną w wosku
lub używając do wydrapania wzoru nożyka, a jajka następnie farbowano na czarno
w bazylii, na żółto w cebuli, zaś wzory pozostawały dzięki temu białe. Z czasem pojawiły się barwy brązowe z łupin c ebuli,

zielone z ozimego żyta czy czerwone
z buraków. Badaczka stwierdzała, iż kolory
te są symboliczne dla barw wiosennych,
zastępując jednostajność zimowej bieli.
Na sobotę szykowano talerze lub półmiski, w których do kościoła noszono pisanki,
do tego niemalowane jaja, sól, chrzan i kiełbasy. W dwudziestoleciu międzywojennym
pojawiły się koszyczki wiklinowe i kurczaczki
robione z kolorowego papieru. Po święceniu pokarmów spotykano się z proboszczem
na wielkanocnym jaju – tradycja ta istniała
już w 1917 r., gdy wybudowano w Słomczynie
dom parafialny, do którego przeniesiono
obchody.

Niedzielne śniadania

Pocztówka wielkanocna ze strojem
wilanowskim, lata 30. XX w., zbiory M. Stanaszek
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Oskar Kolberg pisał, że także tu, tak jak
i w innych wsiach Mazowsza, po niedzielnym
nabożeństwie wszyscy ścigali się wzajemnie, by przybiec do domu i zacząć spożywać
przygotowane jadło. Dzielono się jajkiem,
składano życzenia, jedzono białą kiełbasę,
szynkę, chrzan, ćwikłę i majonez ucierany
z żółtek, musztardy i oleju z dodatkiem soli
i pieprzu. Wszystkie potrawy przygotowywano rzecz jasna własnoręcznie, a charakterystyczną potrawą świąteczną był barszcz

chrzanowo-buraczany. Robiono go właśnie
na Wielkanoc na wędzonce i z dużą ilością
wędliny. Nawet najbiedniejsi w tym dniu
jedli kawał wieprzowiny, kiełbasę, placek
i jaja, święcone przed kościołami. Później
pojawiały się ciasta parzone, baby petynetowe, drożdżowe, makowce i serniki. Nie
brakło także napitku pędzonego z buraków
cukrowych. A wieczorem się bawiono na potańcówkach, gdzie grały miejscowe kapele.
Nie można zapomnieć rzecz jasna o dyngusie, lecz wodą oblewali się jedynie „parobcy
i dziewki”, podczas gdy dzieci chodziły po
domu i dyngusowały – „śpiewając i winszując, zbierały podatki, złożone z jaj, sera,
kukiełek (bułeczek), drobnych pieniędzy”.
Na zakończenie przywołajmy jeszcze piosenkę, którą Oskar Kolberg spisał na dziewiętnastowiecznej wielkanocnej zabawie
w Bielawie:
A w browarze grają gracze,
Pod browarem Maciek skacze,
Czemuś ty, Maćku, mocny?
Bom jadł placek wielkanocny.
Paweł Komosa
portal historyczny Okolice Konstancina
www.okolicekonstancina.pl

NASZA HISTORIA

Odkrywamy tajemnice Kamilina
Kontynuujemy nasz cykl
artykułów poświęconych
konstancińskim zabytkom.
Tym razem zapraszamy do
zapoznania się z historią willi
Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42,
która pierwotnie nosiła nazwę
Halszka.
Zaczynając opowieść o willi Kamilin należy się cofnąć do lat 1905–1906, kiedy to
prawdopodobnie została wybudowana
według projektu Bronisława Collony-Czosnowskiego. Pierwszymi jej właścicielami
byli Leon Karol Jankiewicz i jego żona –
Anna Maria. A od imienia ich córki Haliny
wzięła się pierwotna nazwa willi, czyli
Halszka.

Potentat kawowy

Dwukondygnacyjny budynek, utrzymany
w stylistyce neoklasycystycznej, pełnił
funkcję pensjonatu oferującego do dyspozycji gości m.in. oranżerię i stajnię. Wiedzę o możliwości wynajęcia mieszkania czy
pokoi w willi Halszka można było zaczerpnąć w Warszawie w kantorze firmy Jankiewicza przy ul. Leszno 50, centrali jednej
z największych wówczas firm importujących kawę. Leon Karol Jankiewicz w 1869 r.
założył własną, wówczas niewielką jeszcze palarnię kawy, składającą się z małego
pieca i dwóch maszyn do oczyszczania
i sortowania ziarna. Na początku XX w.
firma zatrudniała już ponad 40 pracowników, a kierował nią syn założyciela
– Tadeusz. Kawę palono wtedy w trzech

Elewacja willi Kamilin od strony ogrodu,
fot. C. Puchniarz

Willę Kamilin otacza park z alejkami spacerowymi, stylizowanymi ławkami i latarniami,
fot. A. Piętka

piecach i sprzedawano w głównym sklepie firmowym przy ul. Marszałkowskiej 137
w Warszawie, a także w czterech innych
własnych sklepach w stolicy. Czasopismo
„Świat” informowało, że można tam nabyć
„najlepszą kawę paloną w obanderolowanem opakowaniu. Mięszanki: Wiedeńska,
Deserowa, Cesarska. Mielone: Mokka
w puszkach blaszanych”. Jankiewiczowie
bardzo dbali o jakość kawy. Do paczkowania wybierane były tylko ziarna dobrze
upalone, które dawały wspaniały aromat.
Pozostałe sprzedawano kupcom do dalszej
odsprzedaży.

Zmiana właścicieli

Po śmierci Leona Jankiewicza właścicielką pensjonatu Halszka została żona
Anna Maria, a po jej śmierci w 1919 r.
– syn Tadeusz, po uprzednim spłaceniu
siostry Haliny z męża Winiarskiej. On to
sprzedał pod koniec lat dwudziestych XX w.
willę małżeństwu Arturowi i Kamili Gornigom, którzy zmienili jej nazwę na obecny
Kamilin. Nowi właściciele byli pochodzenia
niemieckiego, dlatego też prawdopodobnie pod koniec II wojny światowej opuścili
Polskę. W willi przejętej w latach 50. przez
Skarb Państwa, przez krótki czas funkcjonowało przedszkole, a później mieściły się
w niej mieszkania komunalne. Gmina Konstancin-Jeziorna została właścicielem działek, na których stoi willa Kamilin, w 1998 r.
i 2014 r.

Nowe funkcje zabytku

Dzisiejszy Kamilin to perełka wśród konstancińskich zabytków. Zrewitalizowany
w latach 2017–2019 r. budynek jest wizytówką naszego miasta. Na parterze willi
mieści się sala ślubów i punkt informacji
turystycznej. Na pierwszym piętrze znajduje się m.in. sala wystawiennicza, gdzie
prezentowane będą materiały i eksponaty
poświęcone historii Konstancina-Jeziorny.
Elewacja frontowa willi ma kształt litery L,
z umiejscowionymi – od południa drewnianą werandą z elementami ozdobnymi,
a od północy parterową przybudówką z obszernym tarasem. Nad wejściem frontowym
znajduje się dwukolumnowy portyk z kopulastym daszkiem. Willę otacza ogrodzenie
charakterystyczne dla Konstancina z początków XX w. Te niewysokie, ustawione
na betonowej podmurówce kute sztachety
zaznaczały tylko granice posesji, pozwalając przechodniom na podziwianie architektury budynku.
Elżbieta Rydel-Piskorska

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia
willi Halszka zamieszczone w „Kurierze
Warszawskim” nr 255 z 1906 r., fot. zbiory UMiG
n r 2 (51 ) 2021
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POZNAJMY SIĘ

Strażakiem jest się przez całe życie
Wychował się w rodzinie ze strażackimi tradycjami, więc i sam założył mundur. W Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gassach Roman Śliwka służbę pełni od ponad 50 lat, w tym przez ostatnie 30 był jej prezesem.
20 lutego władzę przekazał młodszemu następcy.
W rodzinnym domu Romana Śliwki od pokoleń wisiał w szafie mundur strażaka. Jego
dziadek – Jan – dwukrotnie był prezesem
straży pożarnej w Gassach-Kopytach, a ojciec – Józef – skarbnikiem. – W końcu lat
20. ubiegłego wieku dziadek wraz z innymi
mieszkańcami Gassów budowali strażnicę,
do której cegły wyrabiali na wiślanej wyspie
– opowiada druh Roman. – Razem w bratem
wychowaliśmy się i wzrastaliśmy w rodzinnej tradycji, ze strażackim etosem pomocy
i współpracy.

Jak druh prezesem został

Jako pełnoprawny strażak zadebiutował
w 1965 roku podczas gminnych zawodów
pożarniczych. Przez kolejne lata służył
lokalnej społeczności, uczestnicząc w akcjach strażackich i pomagając w wielu niecodziennych sytuacjach. – Kiedyś strażacy
znacznie częściej niż obecnie wyjeżdżali
do pożarów, bo budynki w większości były
kryte słomianą strzechą i łatwo płonęły–
wspomina Roman Śliwka. – Tak jak podczas
wielkiego pożaru w latach 60. w Turowicach i Kawęczynie, kiedy to z dymem poszło kilkanaście zabudowań gospodarskich.
Szczególnie głęboko utkwił mi też w pamięci pożar młyna pod Piasecznem – był
ogromny, a akcja bardzo trudna.
Mieszkając na terenach sąsiadujących
z Wisłą, tutejsi strażacy każdego roku zmagali się z okresowymi powodziami, zalaniami i podtopieniami. – Wczesną wiosną
i na Jana, w czerwcu, zawsze przychodziła
tu woda – wspomina pan Śliwka. Największa była chyba w roku 1970, kiedy to przez
4 noce i dni woziliśmy piach i dociskaliśmy
wały, pod którymi przeciskała się woda
zalewając pola. Wszyscy wtedy ofiarnie
pracowali razem, aby uchronić swoje zabudowania i pola.

Prezes Roman

Po wielu latach sumiennej służby Roman
Śliwka został wybrany przez członków OSP
Gassy na prezesa jednostki. Był nim przez
30 lat – do 20 lutego, kiedy to stery przekazał w ręce młodego pokolenia. – Jeszcze
kilkadziesiąt lat temu każdy chłopak we
wsi chciał być strażakiem, bo to było jakieś
wyróżnienie i jedna z niewielu możliwości
24
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Roman Śliwka prezentuje sztandar PSL Gassy, ukrywany przez jego dziadka podczas okupacji,
fot. G. Żurawski

działania – przyznaje. – Ale czasy się zmieniły, niewiele osób tu mieszkających także
tu pracuje, stąd mniejsze jest zaangażowanie w życie społeczne i mniejsza niż dawnej
liczba druhów w naszej straży. A i zadania
dla strażaków też inne...
Pan Roman za wieloletnią służbę i postawę
oraz wyróżniającą się działalność na rzecz
ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. otrzymał Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a nowy zarząd OSP Gassy powołał go
na Prezesa Honorowego.

Pożarniczą tradycję rodziny Śliwków kontynuuje syn Mariusz, który również jest członkiem OSP Gassy.

Syn kontynuuje tradycję

Historia rodzinna związała go nie tylko
z pożarnictwem. W domu Śliwków przechowywany jest stuletni sztandar Koła Gassy
Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego
członkiem byli dziadek oraz ojciec, a on sam
nadal aktywnie w nim działa. – Sztandar ten
podczas wojny przechowywał w domu mój
dziadek, a teraz służy nam w obchodach
gminnych uroczystości – Roman Śliwka
z dumą prezentuje materialny ślad pamięci
przeszłości, która na trwale określiła życie
mieszkańców Gassów.

Zawody pożarnicze na placu sportowym
w Skolimowie, przełom lat 50. i 60. XX w.,
fot. Archiwum rodzinne

SPORT

Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu w ścisłym reżimie sanitarnym,
fot. GOSiR

Ćwicz bezpiecznie w plenerze
Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 i rządowymi obostrzeniami, Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie wznowił plenerowe zajęcia dla dorosłych, seniorów oraz
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Zajęcie sportowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą być realizowane wyłącznie na świeżym powietrzu.
Wszystkie spotkania odbywają się rzecz
jasna w ścisłym reżimie sanitarnym. Od
13 lutego miłośnicy chodzenia z kijami
znów mogą uczestniczyć w bezpłatnym
nordic walkingu. Zajęcia tradycyjnie odbywają się na ścieżce edukacyjno-sprawnościowej im. Tomasza Hopfera w soboty
od godz. 08.30 do 10.00 (grupa zaawansowana) oraz od godz. 10.00 do 11.30 (grupa
początkująca). Od 1 marca seniorzy ponownie mogą wzmacniać swoją sprawność

i kondycję psychofizyczną na zajęciach tai
chi. GOSiR na ćwiczenia zaprasza w poniedziałki i w piątki o godz. 9.30 (grupa I),
10.30 (grupa II) i 11.30 (grupa III). Zajęcia są
realizowane na terenie Parku Zdrojowego
w Konstancinie-Jeziornie. Także w poniedziałki i w środy, na terenie ośrodka sportu
– w cieniu drzew – odbywa się gimnastyka
ciała i umysłu (godz. 9.20 grupa I i godz.
10.20 grupa II) oraz Gyrokinesis (w godz.
11.20–12.20). Do regularnych ćwiczeń od
13 marca wróciły również dzieci niepełnosprawne ruchowo oraz z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim i umiarko-

wanym. Dla nich zajęcia ruchowe w plenerze prowadzone są przez fizjoterapeutów
w soboty o godz. 11.30 (grupa I) oraz o godz.
13.00 (grupa II). Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy pod nr. tel. 22 754 61 86
lub 730 535 004. Przypominamy, że zajęcia
dla seniorów z gminy Konstancin-Jeziorna
są bezpłatne. Pozostali uczestnicy wnoszą opłaty zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 14/2019
Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie
z 9 września 2019 r.

Kolejne laury dla panczenistki
Wiktoria Dąbrowska z Uczniowskiego Klubu Sportowego Zryw
w Słomczynie nie zwalnia tempa i sięga po kolejne laury.
Tym razem panczenistka triumfowała w Pucharze Polski,
zdobyła też „Srebrną Łyżwę”.
15-letniej Wiktorii, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie, nie trzeba nikomu
przedstawiać. Od jakiegoś czasu głośno jest o niej w sportowym świecie, a to za sprawą
jej świetnych występów na arenach krajowych i międzynarodowych. Na początku lutego
zawodniczka UKS Zryw z sukcesami startowała na IX Mistrzostwach Polski Młodzików w Łyżwiarstwie Szybkim w Zakopanem. Panczenistka ze stolicy polskich Tatr wróciła ze „Srebrną
Łyżwą” oraz trzema złotymi medalami i jednym brązowym. Dużym sukcesem zakończył
się także jej udział w zawodach o Puchar Polski, które pod koniec lutego rozegrano w Tomaszowie Mazowieckim. Spośród ponad osiemdziesięciu zawodniczek, biorących udział
w zawodach, nastolatka była najlepsza na dystansach 500 i 1000 m. Wiktoria Dąbrowska
mimo młodego wieku ma już na swoim koncie zdobytych ponad 60 pucharów i 130 medali,
ale to dopiero początek, bo 15-latka mierzy wysoko i nie ma zamiaru spocząć na laurach.
Jej największym sportowym marzeniem jest udział w igrzyskach olimpijskich i zdobycie
na nich miejsca na podium.

Wiktoria Dąbrowska w Tomaszowie
Mazowieckim wygrała Puchar Polski,
fot. UKS Zryw
n r 2 (51 ) 2021
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Miasto naznaczone historią
Utrzymująca się od ponad roku pandemia COVID-19 wywróciła do góry nogami wiele obszarów naszej
codzienności. Mocno ograniczona została możliwość swobodnych podróży. Stąd też – jednym dla
przypomnienia, innym w celu zainteresowania – prezentujemy miasta partnerskie Konstancina-Jeziorny.
Jako pierwszy odwiedzamy Krzemieniec na Ukrainie.
Pierwsza pisemna wzmianka o Krzemieńcu
pochodzi z 1227 r., niektóre źródła podają
jeszcze wcześniejszą datę (1069 r.). W 1241 r.
Krzemieniec, jako jedyny zamek na Rusi,
oparł się mongolskiej nawale. Wskutek
wojny o Księstwo Halicko-Wołyńskie od
1340 r. Krzemieniec był przedmiotem rywalizacji Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Królestwa Polskiego i Królestwa Węgier.

Rozwój rzemiosła i handlu

Od pierwszej połowy XV w. aż do końca
XVII w. miasto stało się siedzibą starostwa krzemienieckiego. Przywileje nadane
przez królową Bonę, żonę Zygmunta I Starego, zapewniły sprzyjające warunki dla
szybkiego wzrostu liczby ludności oraz
rozwoju rzemiosła i handlu. Miejscowość
stała się jednym ze znaczących centrów
ekonomicznych Wołynia i jednym z czterech największych miast Ukrainy. W pierwszej połowie XVII w. Krzemieniec był już
ważnym ośrodkiem życia kulturalnego
i religijnego. Jego mieszkańcy byli świadkami i uczestnikami powstania pod wodzą
Bohdana Chmielnickiego. Jesienią 1648 r.
pod naporem jego wojsk i sześciotygodniowym oblężeniu padł, wcześniej niezdobyty, zamek w Krzemieńcu. W 1795 r.
na skutek III rozbioru Rzeczypospolitej,
miasto zostało włączone do Rosji, stając
się siedzibą powiatu krzemienieckiego.

Gimnazjum Wołyńskie

W 1805 r. z inicjatywy Tadeusza Czackiego
w Krzemieńcu otwarto Gimnazjum Wołyńskie, które w 1819 r. przekształcono
w liceum o tej samej nazwie. Liceum Wołyńskie przez ćwierć wieku zapewniało
miastu sławę jako najbardziej uznany
ośrodek edukacyjno-naukowy na Wołyniu,
doprowadziło do znaczącej zmiany oblicza

Współpraca partnerska

Widok na kompleks kolegium jezuickiego, fot. Konstantin Brizhnichenko

miasta, ożywiło jego życie publiczne i kulturalne. Z tego też względu zwane było
Atenami Wołyńskimi. Biblioteka liceum
krzemienieckiego, oparta na księgozbiorze
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
liczyła 50 tys. woluminów. Po powstaniu
listopadowym liceum zostało zamknięte,
a zgromadzone zbiory (m.in. biblioteka,
zbiory przyrodnicze, galeria obrazów
i gabloty numizmatyczne) przekazano
nowo powstałemu uniwersytetowi św.
Włodzimierza w Kijowie. W 1922 r. w mury
dawnego jezuickiego kolegium powróciło
reaktywowane dekretem Józefa Piłsudskiego Liceum Krzemienieckie. Uczniem
Liceum Wołyńskiego był urodzony w 1809
r. w Krzemieńcu Juliusz Słowacki. I choć
mieszkał tu krótko, krzemieniecki dom
dziadków uważał za dom rodzinny, a Krze-

mieniec za swoją małą ojczyznę, do której
wracał często w twórczości. W rodzinnym
dworku poety mieści się obecnie Muzeum
Juliusza Słowackiego, z licznymi pamiątkami i eksponatami. Na krzemienieckim
cmentarzu pochowana jest matka poety,
Salomea.

Znane osoby

Słowacki nie jest jedyną ważną postacią
związaną z Krzemieńcem. Wspomnieć należy tu między innymi o Izaaku Ber Lewinsonie, jednym z ojców żydowskiego
Oświecenia w Rosji; o kompozytorze Mychajło Werbyckim, autorze muzyki do pieśni „Szcze ne wmerła Ukrajina”, hymnu
narodowego Ukrainy; o amerykańskim
skrzypku pochodzenia żydowskiego Isaaku Sternie; o Aleksandrze Czekanowskim,

Krzemieniec łączą z Konstancinem-Jeziorną więzi partnerstwa i wieloletniej przyjaźni. Zainicjowane w 2005 r. przez Marię i Wojciecha Guszkowskich z Klubu Traper oraz Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu kontakty doprowadziły do
podpisania 27 kwietnia 2007 r. umowy partnerskiej Konstancina-Jeziorny i Krzemieńca. Od tego czasu intensywnie rozwijają się kontakty
pomiędzy miastami, odbywają się cykliczne wymiany młodzieży szkolnej i nauczycieli z konstancińskich szkół i Liceum Krzemienieckiego,
wizyty oficjalne przedstawicieli samorządów. Dzięki temu wielu mieszkańców naszej gminy miało okazję poznać to piękne miasto, jego historię
i jego dzisiejszych mieszkańców, naszych ukraińskich przyjaciół.
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podróżniku i geologu, badaczu Syberii
Środkowej (Góry Czekanowskiego); Aleksandrze Chotowickim, kanonizowanym
jako męczennik kapłanie prawosławnym
czy Marku Kacu, przedstawicielu lwowskiej
szkoły matematycznej.

Krzemieniec dzisiejszy

Przedwojenne przewodniki określały spojrzenie ze wzgórza Bony na Krzemieniec
jako „najpiękniejszy widok Wołynia, a jeden z najpiękniejszych w Polsce”. Położony
w dolinie między siedmioma wzgórzami,
poprzez które przepływa rzeka Ikwa, Krzemieniec – nazywany także Szwajcarią Wołyńską – jest jednym z najpopularniejszych
miejsc turystycznych na Ukrainie. Piękna
przyroda, bogate dziedzictwo przeszłości,
tradycje życia intelektualnego i rozwijająca się infrastruktura stwarzają miastu
doskonałe perspektywy rozwoju. Ukształtowanie terenu – bliskość Gór Krzemienieckich – umożliwiło wybudowanie
w mieście kompleksu skoczni narciarskich
(z których jedna nosi imię Juliusza Słowackiego), a także jednego z największych
torów saneczkowych w Europie, na którym
trenują uczestnicy zimowych igrzysk olimpijskich. Można tu także spróbować lotów
na paralotni. Współczesny Krzemieniec
zmienia się każdego dnia – rośnie i rozwija się pod każdym względem, a jego
mieszkańcy pracują razem dla przyszłości miasta.
Podziękowania dla
Wojciecha Guszkowskiego za pomoc
w przygotowaniu artykułu oraz dla
Luby Kurek za tłumaczenie materiałów
informacyjnych o Krzemieńcu.

Fizjoterapia uroginekologiczna
O tym, czym jest fizjoterapia uroginekologiczna i jak może ona pomóc
w leczeniu kobiecych dolegliwości rozmawiamy z fizjoterapeutką Agnieszką
Zając z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie.
J akie problemy rozwiązuje fizjoterapia uroginekologiczna? Fizjoterapia uroginekologiczna zajmuje się zaburzeniami w obrębie narządów miednicy mniejszej, takich jak
nietrzymanie moczu, dysfunkcje pęcherza moczowego, obniżenie narządów, zespoły
bólowe miednicy, bolesne miesiączki czy bolesne współżycie. To także opieka nad
kobietami przygotowującymi się do ciąży, w ciąży i okresie połogu – w mojej opinii
niezbędna dla każdej młodej mamy. W swojej praktyce uczę pacjentki świadomości
własnego ciała, prawidłowych wzorców ruchowych, wykorzystując różne formy terapii,
które są dostosowane do ich potrzeb. Te elementy są niezbędne, by w jak najkrótszym
czasie wrócić do zdrowia i cieszyć się życiem.
 jakim wieku są przeważnie pacjentki? Trafiają do mnie kobiety w różnym wieku.
W
Począwszy od młodych dziewczyn, które cierpią z powodu bolesnych miesiączek,
jak również trochę starsze, które chcą świadomie przygotować swoje ciało do ciąży,
a później do porodu. Dużą liczbę pacjentek stanowią panie w wieku 45+ z różnymi
dolegliwościami uroginekologicznymi, a także te, które przeszły operacje w obrębie
jamy brzusznej lub narządów rodnych.
J ak wygląda pierwsza wizyta? Pierwsza wizyta to szczegółowy wywiad, by móc jak
najlepiej dobrać terapię do potrzeb pacjentki, bowiem wspólnie określamy plan działania. Oceniam postawę ciała i wzorce ruchowe, ustawienie miednicy, zakres ruchomości
sąsiadujących struktur. W dalszej kolejności przechodzę do badania palpacyjnego
obszaru dna miednicy zewnętrznie i wewnętrznie. Badanie per vaginam odbywa się
tylko wtedy, jeśli są ku temu wskazania i nie musi być przeprowadzone na pierwszej
wizycie. Badanie pozwala ocenić pracę mięśniową, napięcie tkanek miękkich, struktur
mięśniowych i powięziowych. Do diagnostyki wykorzystuję również badanie EMG.
Po badaniu, w zależności od dysfunkcji, możliwa jest pierwsza terapia.
 zy pacjentki uczą się jak ćwiczyć w domu pomiędzy wizytami? Jak najbardziej tak!
C
Sukces terapeutyczny to nie tylko moja praca, ale przede wszystkim zaangażowanie
samej pacjentki. Od tego zależy, czy efekty utrzymają się na stałe czy tylko na okres
rehabilitacji. Ćwiczenia są dobierane indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjentki,
nie ma uniwersalnego zestawu. Najpierw jednak uczymy się jak napinać i rozluźniać
mięśnie dna miednicy. Często zdarza się, że panie napinają nie te mięśnie co trzeba
i nie potrafią ich rozluźnić. Zanim zacznie się ćwiczyć, konieczna jest wizyta u fizjoterapeuty uroginekologicznego.
 a czym polega terapia blizny po cesarskim cięciu? Na początku
N
warto zaznaczyć, że w pierwszej kolejności ważna jest profilaktyka, dzięki niej unikniemy wielu powikłań, a leczenie zajmie
mniej czasu. Terapia uzależniona jest od fazy gojenia. Ja
zaczynam od wywiadu, sprawdzam stan blizny i dobieram
terapię polegającą generalnie na zastosowaniu technik
mobilizacyjnych. Inaczej wygląda praca ze świeżą blizną,
a inaczej kilkumiesięczną. Nad każdą można i wręcz należy
pracować.

Agnieszka Zając

fizjoterapeutka specjalizująca się
w fizjoterapii uroginekologicznej
Cerkiew Podniesienia Krzyża,
fot. Archiwum miasta Krzemieniec

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 703 06 66
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KULTURA

Nowe życie wycinanek
Pamiątkowe kalendarze, notesy, notatniki magnetyczne, magnesy i ołówki zdobione w inspirowane
ludowymi wycinankami wzory – w ten oto sposób Konstanciński Dom Kultury promuje wycinankę
polską, która narodziła się w Jeziornie w XIX w.
W 2011 r. Antoni Śledziewski, kolekcjoner, filolog, kulturoznawca i badacz folkloru przekazał miastu Konstancin-Jeziorna bezcenny
zbiór ponad 3200 wycinanek. Badacz uznał
nasze miasto za miejsce narodzin tradycyjnej polskiej wycinanki. Przyjmując kolekcję,
Konstanciński Dom Kultury zobowiązał się
do popularyzowania w kraju i za granicą
wartości artystycznych i społecznych oryginalnej formy twórczości ludowej jaką jest
wycinanka, a także do należytego wyeksponowania kolekcji.

Unikatowe gadżety

Korzystając z bogactwa ludowej sztuki, która
jest naszym lokalnym dziedzictwem, Konstanciński Dom Kultury przygotował wyjątkową edycję użytkowych przyborów, które
zdobią oryginalne wzory najstarszych wycinanek. Pochodzą one z regionu kołbielskiego i Powiśla garwolińskiego. Można więc
zakupić m.in. eleganckie kalendarze książkowe na 18 miesięcy z mandalami, relaksacyjnymi kolorowankami zaprojektowanymi
z myślą o dorosłych użytkownikach; notesy
kieszonkowe oraz notatniki magnetyczne
na lodówkę, a także pamiątkowe magnesy,
ołówki oraz ściereczki do okularów. Wszyst-

kie przedmioty zostały zaprojektowane
w dwóch wersjach kolorystycznych, inspirowanych oryginalnymi kolorami wycinanek –
zielono-kobaltowej oraz żółto-magentowej.
Wycinanki zdobią również płócienne ekotorby, a gra Memory pozwoli poprzez zabawę
poszerzać wiedzę o różnorodności i bogactwie polskiego wycinankarstwa. Wkrótce
w sprzedaży znajdą się także wycinankowe
puzzle. Wszystkie przedmioty można kupić w Konstancińskim Domu Kultury przy
ul. Mostowej 15 oraz w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Piłsudskiego 42,
a także skorzystać ze sprzedaży wysyłkowej
(mail: sklep@hugonowka.pl).

O wycinance

Powstanie wycinanki było związane z rozwojem papiernictwa, szczególnie z rozkwitem fabryki papieru w Jeziornie. W 1838 r.
fabryka, w której do tej pory produkowano
głównie papier czerpany, jako pierwsza
na ziemiach polskich sprowadziła z Londynu maszyny parowe do wyrobu papieru
cienkiego, nawijanego na walec, zwanego
„papierem bez końca”, który wkrótce zaczęła
barwić i glansować. Do produkcji papieru
potrzebna była celuloza, produkowana

Kalendarze 2021–2022 z motywami
wycinanki polskiej., fot. KDK

ze szmat. Fabryka skupowała je we wsiach
na prawym brzegu Wisły lub wymieniała
za kolorowy glansowany papier, który, jak
się okazało, doskonale nadawał się do tworzenia wycinankowych ozdób chłopskich
chat. Dzięki szlakowi handlowemu na Wiśle
kolorowy papier dotarł wkrótce do wielu
miejscowości po obu stronach rzeki, a wycinankarstwo szybko rozpowszechniło się
na terenie całego Mazowsza.
Grzegorz Traczyk
Konstanciński Dom Kultury

Kultura! Edukacja! Zabawa!
Konstanciński Dom Kultury swoją edukacyjną ofertę kieruje do wszystkich, bez względu na wiek. Pod hasłem
„Kultura! Edukacja! Zabawa!” instruktorzy uczą, czyniąc to często przez zabawę, pomagają rozwijać pasje
i zainteresowania, wprowadzają w świat sztuki i kultury.
Zajęcia są prowadzone w sekcjach: plastycznej, muzycznej, teatralnej,
tanecznej i językowej. Na możliwości ich realizacji i formę znacząco
wpływa sytuacja epidemiczna, na szczęście znaczną część udaje się
prowadzać online dzięki nowym technologiom. Aktywnie działa też
Konstanciński Chór Kameralny i teatralna grupa ad rem. Z myślą
o stałych bywalcach naszych zajęć, a także nowych uczestnikach cyklu „Swego nie znacie…”, przygotowaliśmy parę słów o sekcji plastycznej KDK. To właśnie w jej ramach odbywa się najwięcej cyklicznych
zajęć: tkania, nauki rysunku, plastyki, rzeźby i sztuki. Dzieci, młodzież
i dorośli mogą uczyć się zarówno od podstaw, jak i szlifować nabyte
już umiejętności. Poznają też nowe techniki. Artyści plastycy Marta
Wieremiejuk-Łęcka, Joanna Kania, Marek Łukasik, Aleksander Ryszka
w inspirujący sposób i w różnorodnej formie prowadzą swe oparte
o autorskie programy zajęcia. Choć sekcja plastyczna jest najbardziej
rozbudowana i różnorodna, w planach mamy nowe kursy – z szycia
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Wirtualna galeria Konstancińskiego
Domu Kultury, fot. KDK

i makramy. Zachęcamy do zapisów i zapraszamy na zajęcia. Szczegóły
na stronie: www.konstancinskidomkultury.pl oraz na Facebooku.
Wszystkim, którzy nie mogą już się doczekać nowych plastycznych
wyzwań, polecamy cykl filmów instruktażowych dostępnych na FB
– „Wiosną się uda!”
Konstanciński Dom Kultury

KULTURA

Ale kosmos – Rok Lema
Gotowi na kosmiczną przygodę? Zapnijcie więc pasy, bo wkrótce startujemy! W ramach obchodów Roku
Stanisława Lema Konstanciński Dom Kultury przygotował wiele kosmicznych atrakcji nawiązujących
do twórczości najwybitniejszego polskiego pisarza fantastyki naukowej.
We wrześniu 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Lema – najbardziej uznanego przedstawiciela polskiej
fantastyki i jednego z najpopularniejszych
pisarzy tego gatunku literatury na świecie.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając
miejsce pisarstwa Stanisława Lema w literaturze XX w. i jego znaczenie dla rozwoju
kultury polskiej i światowej, ustanowił rok
2021 Rokiem Stanisława Lema.

Dla każdego coś kosmicznego

W ramach obchodów Konstanciński Dom
Kultury zaprasza na cykl różnorodnych
wydarzeń pod hasłem: „Ale kosmos!”.
Mieszkańców Konstancina zabierzemy
w kosmiczną podróż, podczas której
przedstawimy postać pisarza i jego twórczość, nie zabraknie także nieco mniej
znanych faktów z biografii Lema i mnóstwa naukowych ciekawostek. Planujemy
zarówno wydarzenia online, jak i stacjonarne, skierowane do dzieci, młodzieży
i dorosłych. Będzie dużo zabawy, nauki
i sztuki. Odbędą się m.in. liczne warsztaty, spotkania z „lemologami”, pisarzami,
popularyzatorami nauki i artystami, interdyscyplinarne konkursy dla dzieci i dorosłych, pokazy filmów, wystawy, pokazy
w przestrzeni publicznej i spektakle. Nie
zabraknie wspólnego czytania Lema, posłuchamy m.in. jego tworów w plenerze.

Z Lemem przez naukę i sztukę

Obchody roku lemowskiego będą podzielone na cztery cykle, w ramach których
zaplanowaliśmy różnorodne wydarzenia. W pierwszym odkryjemy tajemnice
kosmosu, po którym oprowadzi nas

oczywiście autor „Solaris”. W naszej międzyplanetarnej podróży poznamy niezwykle interesujące dziedziny, jakimi są
kosmologia, astronomia czy astrofotografia. Dzięki współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie udowodnimy,
że nauka to pasjonująca przygoda. Można
ją zgłębiać świetnie się przy tym bawiąc.
Osobny cykl wydarzeń poświęcimy filozofii Lema, m.in. jego niezwykle trafnym
spostrzeżeniom na temat postępu technologicznego, wynikającym z niego zaletom i zagrożeniom, mającym wpływ na
różne aspekty ludzkiego życia. W kolejnym
cyklu – w myśl cytatu z „Bajek Robotów”
Stanisława Lema: „Nauka nie zajmuje się
takimi własnościami bytu, do których należy śmieszność. Nauka objaśnia świat, ale
pogodzić z nim może jedynie sztuka” – pokażemy, jak nauka współistnieje ze sztuką.
Natomiast w cyklu „Widziałem przyszłość
– Lem wizjoner” wspólnie prześledzimy te
fragmenty prozy, w których pisarz przewidział powstanie wielu współczesnych
wynalazków, jak choćby e-booki czy audiobooki. Może wspólnie uda nam się również
„wyczytać” to, co nas czeka w przyszłości.
Wyobraźnia Stanisława Lema wydaje się
bowiem nieograniczona, tak jak Wszechświat, a jego twórczość jest istną kopalnią
niekończących się inspiracji.

Fantastyczna fantastyka

Książki Stanisława Lema wydane w nakładzie 30 milionów egzemplarzy przetłumaczono na ponad 40 języków. Jego powieści
i opowiadania od lat inspirują rozmaitych
twórców literatury, sztuki, teatru i kina.
Ekranizacje prozy Lema należą do kanonu

Uwaga, konkurs!

Konstanciński Dom Kultury ogłasza konkurs plastyczno-konstruktorski pod hasłem: „Lem
by tego nie wymyślił – wynalazek XXII w.”
Co trzeba zrobić? Wystarczy zaprojektować własny wynalazek, używając do tego dowolnych
materiałów, także z recyklingu. Wymiary pracy dowolne, najważniejsze, by była przestrzenna i można ją było bez problemów dostarczyć do siedziby KDK w Hugonówce. Najlepsze prace konkursowe będą zaprezentowane na wystawie plenerowej. Projekty można
zgłaszać do końca maja. A na uczestników czekają „kosmiczne” nagrody. Puśćcie więc
wodze fantazji i do dzieła! Zapraszamy do zabawy dzieci, młodzież i dorosłych. Szczegóły
w regulaminie dostępnym na stronie www.konstancinskidomkultury.pl oraz na Facebooku
Konstancińskiego Domu Kultury.

Stanisław Lem – 1990 r., fot. Jacek Wcisło

światowej kinematografii, a motywy z jego
utworów zadomowiły się w kulturze masowej. Autor „Solaris” w swojej twórczości łączył fantastykę z niezwykle trafną
filozoficzną i społeczną refleksją na temat
współczesnego świata, kondycji człowieka
i postępu technologicznego. To sprawia,
że proza Lema jest uniwersalna i ponadczasowa, a lektura jego dzieł to nie tylko rozrywka, lecz także niezwykłe intelektualne
doświadczenie. Zapraszamy na tę pasjonującą podróż. Śledźcie nasze zapowiedzi
na Facebooku oraz na www.konstancinskidomkultury.pl. Startujemy już wiosną.
Grzegorz Traczyk
Konstanciński Dom Kultury
n r 2 (51 ) 2021
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CO? GDZIE? KIEDY?
DOKOŃCZ ZDANIE,
WYGRAJ NAGRODĘ

konkurs
do 2.04

KSIĄŻKA Z UŚMIECHEM
Biblioteka Publiczna – Filia w Słomczynie zaprasza dzieci w wieku 3–12
lat do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Książka z uśmiechem –
polecam!”. Czytałeś książkę, przy której głośno się śmiałeś? Jeśli tak
– wykonaj do niej ilustrację! Jeśli nie – przyjdź do biblioteki i wypożycz
„książkę z uśmiechem”, przeczytaj ją i weź udział w naszej zabawie.
Technika wykonania prac plastycznych (format A3) dowolna. Zgłoszenia
do 2 kwietnia przyjmuje filia biblioteki w Słomczynie.
Szczegóły na stronie: www.bibliotekakonstancin.pl

konkurs
26.04–4.05

PODEJMIJ WYZWANIE

akcja
5–11.04

WIOSNA WEGE – ZMIENIAMY NAWYKI

Biblioteka Publiczna – Filia na osiedlu Grapa zaprasza do udziału w akcji
,,Wiosna Wege – zmieniamy nawyki” i zachęca do podzielenia się swoimi
pomysłami na to, w jaki sposób można zmienić dietę, nawyki, przestrzeń
wokół siebie. Akcja adresowana jest do wszystkich grup wiekowych. Wegeprzepisy i historie można przesyłać w terminie od 5 do 11 kwietnia na
adres mailowy: grapa@bibliotekakonstancin.pl. Najciekawsze zostaną
opublikowane na Facebooku biblioteki i nagrodzone.

Biblioteka Publiczna – Filia w Opaczy zaprasza czytelników do wspólnej zabawy. Wystarczy 26 kwietnia wejść na kanał YouTube biblioteki i obejrzeć
zamieszczony tam filmik z trudnymi „zbitkami” języka polskiego. Dasz radę? Na
pewno! A jeżeli się spodoba – zapraszamy do wypożyczania ksiązabawa
żek! Będziesz mógł sam poćwiczyć
26.04
w domu – to wspaniała zabawa dla
całej rodziny.

Szczegóły na stronie: www.bibliotekakonstancin.pl

KSIĄŻKA ZA DARMO
akcja
19–23.04
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slomczyn@bibliotekakonstancin.pl

Biblioteka Publiczna – Filia w Słomczynie ogłasza zabawę na dokończenie zdania: „Chodzę
do biblioteki, ponieważ...”. Odpowiedzi można
wysyłać od 26 kwietnia do 4 maja na adres
e-mail: slomczyn@bibliotekakonstancin.pl,
w temacie maila należy wpisać: „Zabawa: chodzę do biblioteki”.

Konstancińska biblioteka, z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, ma dla
nowych czytelników niespodziankę. Każdy, kto w dniach 19–23 kwietnia zapisze się
do biblioteki głównej lub jednej z jej filii, otrzyma za darmo książkę. Akcja trwa do 23
kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

INFORMATOR
Ograniczenia w pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

W Urzędzie Miasta i Gminy obowiązują ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Aby załatwić sprawę w magistracie, trzeba z wyprzedzeniem
umówić termin wizyty. Można to zrobić telefonicznie (tel. 22 484 23 05–07) lub mailowo (e-mail: kancelaria@konstancinjeziorna pl). Obsługa
mieszkańców odbywa się od poniedziałku do piątku wyłącznie w godz. 9.00–15.00. Interesantom udostępniona została także skrzynka podawcza
na korespondencję (hol, wejście od ul. Kolejowej). Uwaga! Wniosek o wydanie dowodu osobistego lub dokumenty dotyczące spraw meldunkowych,
działalności gospodarczej należy składać osobiście w biurze obsługi mieszkańca, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Przypominamy też,
że do odwołania zawieszone jest także przyjmowanie interesantów przez burmistrza gminy i jego zastępców.

Instytucja

Numer telefonu

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
(ul. Piaseczyńska 77)

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: miasto – 22 484 23 21–22, od środków transportu – 22 484 23 27, sołectwa – 22 484 23 29–30,
od osób prawnych – 22 484 23 28,
gospodarka odpadami komunalnymi: opłata za gospodarowanie odpadami – 22 484 23 25, 22 484 24 49,
egzekucja administracyjna – 22 484 23–24, reklamacje i kontrole – 22 484 24 22–23, deklaracje – 22 484 23 26
drogi gminne: 22 484 23 60, 22 484 23 62–65, 22 484 24 87, awarie oświetlenia ulicznego – 535 481 335
gospodarka nieruchomościami: 22 484 23 80–86
planowanie przestrzenne: 22 484 23 90–92, 22 484 23 94–98, 22 484 24 11
gospodarka komunalna i sprawy lokalowe: 22 484 23 70–74
inwestycje i remonty: 22 484 24 00–03, 22 484 24 05, 22 484 24 08-09
ochrona środowiska i rolnictwo: 22 484 24 20–21, 22 484 24 24–29,
oświata i zdrowie: 22 484 24 30–33; infolinia ds. szczepień przeciwko COVID-19: 22 484 23 36 (pn.–pt. 8.00–15.00)
promocja i współpraca zagraniczna: 22 484 24 40–44; NGO 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. 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. Świetlicowa 1): 22 484 25 52; filia Grapa (ul. Sobieskiego 13): 22 484 21 15;
filia Skolimów (ul. Moniuszki 22B): 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

Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
ul. Piaseczyńska 77, tel. 22 484 23 00

INFO SMS – BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Zarejestruj się na:
www.konstancinjeziorna.pl
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Ko nkurs
fotograficzny

Kwitnące przebiśniegi, pączkujące drzewa, budząca się do
życia przyroda Parku Zdrojowego, a może wschód słońca
nad Wisłą? Pokaż nam swoje wiosenne fotografie.
Najciekawsze zdjęcia oczywiście nagrodzimy. Na zgłoszenia
czekamy do 14 maja.

Wiosna
w obiektywie

Wiosna to zachwycająca pora roku, wyczekiwana przez wszystkich. Coraz dłuższe i cieplejsze dni sprzyjają
spacerom i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu; oczywiście pamiętajmy o zachowaniu zalecanych przez
Ministerstwo Zdrowia środków ostrożności. Zapraszamy do uwiecznienia budzącej się przyrody i udziału w naszym konkursie fotograficznym. Nie ważne czy zdjęcia robisz telefonem, czy profesjonalnym aparatem – wiosna
w gminie Konstancin-Jeziorna jest piękna w każdym kadrze. Budzące się z zimowego snu krajobrazy, kwitnące
krzewy, dzikie życie na łąkach i w lasach – pomysłów na oryginalne fotografie jest mnóstwo. 10 osób, które
przyślą najciekawsze prace, nagrodzimy. Mamy dla Was m.in. koce piknikowe, leżaki ogrodowe, kubki, torby
i wiele innych gadżetów. Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 14 maja 2021 r. Należy je przesłać na adres
e-mail: promocja@konstancinjeziorna.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: „Wiosna w obiektywie”. Wyniki
oraz nagrodzone zdjęcia opublikujemy w kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna. Powodzenia! Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz klauzula informacyjna dostępne są na
stronie www.konstancinjeziorna.pl.

