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Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna obradowała 11 września. W trakcie 10. sesji radni dyskutowali  
m.in. na temat wysokości opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Uchwalony został także Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Konstancin-Jeziorna.

Po przerwie wakacyjnej 10. w ka-
dencji posiedzenie Rady Miejskiej 
zostało zwołane na 11 września. 
Radni przyjęli protokoły z 8. i 9. 
sesji. Sprawozdanie z działalności 
między sesjami przedstawili Ka-
zimierz Jańczuk, burmistrz gminy, 
Agata Wilczek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej, oraz przewodni-
cząca stałych komisji RM. Po wy-
słuchaniu wniosków i interpelacji 
Dariusz Lipiec, skarbnik gminy, 
zapoznał radnych ze zmianami 
uchwały budżetowej na rok 2019 
oraz Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Konstancin-Jeziorna 
na lata 2019–2023. Rajcy podjęli 
17 uchwał. Poniżej prezentujemy 
szczegóły. 

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili zmiany w:
n  Uchwale budżetowej na rok 2019 

(uchwała nr 117/VIII/10/2019);
n  Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej Gminy Konstancin-Jeziorna 
na lata 2019–2023 (uchwała  
nr 118/VIII/10/2019).

Zdrowie
Rajcy przyjęli:
n  Program szczepień profilaktycz-

nych przeciw grypie dla gminy 
Konstancin-Jeziorna (uchwała  
nr 121/VIII/10/2019);

n  zmianę uchwały nr 108/
VIII/8/2019 w sprawie uchwa-
lenia statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Konstan-
cinie-Jeziornie (uchwała nr 123/
VIII/10/2019).

Ochrona środowiska
W kwestiach związanych z ochroną 
środowiska radni zadecydowali o:

n  przyjęciu Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji (PONE) 
dla gminy Konstancin-Jeziorna 
(uchwała nr 126/VIII/10/2019);

n  uchwaleniu „Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku 
na terenie gminy Konstancin- 
-Jeziorna” (uchwała nr 127/
VIII/10/2019);

n  szczegółowym sposobie i za- 
kresie świadczenia usług doty- 
czących odbioru odpadów ko-
munalnych od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych 
i zagospodarowania tych od-
padów w zamian za uisz-
czoną opłatę (uchwała nr 128/
VIII/10/2019).

Nieruchomości i planowanie 
przestrzenne
Rajcy podjęli uchwały w sprawie:
n  wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości położonej 

w Konstancinie-Jeziornie przy 
ul. Asnyka, stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 22/6 z obrębu  
03-23 (uchwała nr 124/
VIII/10/2019);

n  wyrażenia zgody na sprzedaż za-
budowanej nieruchomości poło-
żonej w Konstancinie-Jeziornie 
przy ul. Pułaskiego 81, stanowią-
cej działkę ewidencyjną nr 64 
z obrębu 01-21 (uchwała nr 125/
VIII/10/2019);

n  miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu 
obejmującego obręb geodezyjny 
03-32 w mieście Konstancin-Je-
ziorna – etap 2 (uchwała nr 131/
VIII/10/2019).

Sport i rekreacja
Radni dyskutowali także na temat 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji i podjęli uchwały w sprawie:
n  zasad i trybu korzystania 

z gminnych obiektów użytecz-
ności publicznej zarządza-
nych przez Gminny Ośrodek 

Radni obradowali tradycyjnie w sali posiedzeń konstancińskiego ratusza, 
fot. C. Puchniarz
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Sportu i Rekreacji w Konstan-
cinie-Jeziornie (uchwała nr 129/
VIII/10/2019);

n  wysokości cen i opłat za korzy-
stanie z gminnych obiektów 
użyteczności publicznej zarzą-
dzanych przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Konstan-
cinie-Jeziornie (uchwała nr 130/
VIII/10/2019).

Pozostałe sprawy
Ponadto Rada Miejska zadecydo-
wała o:
n  powołaniu doraźnej Komisji Sta-

tutowo-Regulaminowej Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
(uchwała nr 116/VIII/10/2019);

n  zasięgnięciu od Komendanta Sto-
łecznego Policji informacji o kan-
dydatach na ławników (uchwała 
nr 119/VIII/10/2019);

n  ustaleniu wzoru wniosku o wy-
płatę zryczałtowanego dodatku 
energetycznego (uchwała nr 120/
VIII/10/2019);

n  zmianie uchwały nr 346/VI/ 
31/2013 Rady Miejskiej Konstan-
cin-Jeziorna z 7 marca 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia regu-
laminu określającego niektóre 
zasady wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach, dla których orga-
nem prowadzącym jest gmina 
Konstancin-Jeziorna (uchwała 
nr 122/VIII/10/2019);

n  zmianie uchwały nr 24/VIII/3/ 
2018 Rady Miejskiej Konstan-
cin-Jeziorna z 19 grudnia 2018 r. 
(uchwała nr 132/VIII/10/2019).

Protokoły sesji oraz uchwały 
Rady Miejskiej dostępne są na: 
bip.konstancinjeziorna.pl w za-
kładce: Rada Miejska. 

Transmisje obrad można oglą-
dać na oficjalnym kanale gminy 
Konstancin-Jeziorna w serwisie 
YouTube.

Kolejna sesja Rady Miejskiej  
Konstancin-Jeziorna  

odbędzie się 23 października 
o godz. 10.00  

w sali posiedzeń  
Urzędu Miasta i Gminy  

(ul. Piaseczyńska 77, I piętro).

Konstancin-Jeziorna to jedyne 
uzdrowisko na Mazowszu. Status 
ten nie jest jednak przyznawany 
dożywotnio. Dlatego każda uzdro-
wiskowa miejscowość na terenie 
Polski – zgodnie z ustawą o lecz-
nictwie uzdrowiskowym z 2005 r. 
– musi co 10 lat aktualizować tzw. 
operat uzdrowiskowy, wykonać ba-
dania klimatu i potwierdzić właści-
wości posiadanych złóż. Spełnienie 
wszystkich tych warunków decy-
duje o przedłużeniu statusu. Wspo-
mniany dokument konstanciński 
samorząd przedłożył Ministrowi 
Zdrowia. Ten zlecił drobne korekty, 
a po ich wykonaniu i odesłaniu ope-
ratu w połowie sierpnia wydana 
została decyzja potwierdzająca, że 
Konstancin-Jeziorna przez kolejne 
10 lat może legitymować się mia-
nem uzdrowiska. A zawdzięczamy 
to m.in.: posiadanym złożom natu-
ralnych surowców – solanki, klima-
towi o właściwościach leczniczych 
oraz znajdującym się w naszej 
gminie zakładom lecznictwa uzdro-
wiskowego. Minister potwierdził 

również, że Konstancin-Jeziorna 
spełnia określone w przepisach 
wymagania w stosunku do środo-
wiska oraz posiada odpowiednią 
infrastrukturę techniczną w zakre-
sie gospodarki wodno-ściekowej, 
transportu zbiorowego, a także 
gospodarki odpadami. – Jesteśmy 
uzdrowiskiem i przez następne lata 
również nim będziemy – podkre-
śla Kazimierz Jańczuk, burmistrz 
gminy. – Decyzja ministra powinna 
rozwiać wszelkie wątpliwości oraz 
ukrócić rozmaite plotki, które 
w ostatnim czasie krążyły na ten 
temat.

Status uzdrowiska
został utrzymany
Minister Zdrowia potwierdził, że Konstancin-Jeziorna  
przez kolejne 10 lat może oficjalnie i zgodnie z ustawą  

być uważany za uzdrowisko. 

Konstancin-Jeziorna posiada złoża surowców leczniczych,  
wśród których jest solanka, fot. A. Piętka

Status uzdrowiska zawdzięczamy także 
zakładom lecznictwa uzdrowiskowego, 

fot. CKR

/ RADA MIEJSKA /
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Akcja „Białe Soboty Konstan-
cina” wystartowała 14 września. 
W październiku jest kontynuowana.  
W trzy kolejne soboty miesiąca  
(12, 19 i 26 października) na miesz-
kańców czekają bezpłatne konsul-
tacje (kardiologiczne, onkologiczne, 
ginekologiczne, diabetologiczne 
i ortopedyczne), badania (USG 
piersi, cytologia, EKG, echo serca 
i badania krwi) oraz wykłady spe-
cjalistów, dotyczące m.in. chorób 
serca i nadciśnienia, nowotwo-
rów kobiecych, cukrzycy i otyło-
ści. Planowane są także szkolenia 
z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Realizatorem ak-
cji na zlecenie gminy Konstancin-
-Jeziorna jest Przychodnia Medivita 
Konstancin przy ul. Mirkowskiej 56. 
Uwaga! Aby wziąć w niej udział, 
należy się zarejestrować – w przy-
chodni lub telefonicznie pod nr.: 22 
717 34 15 lub 502 390 220. 

Samorząd kontynuuje w tym roku 
także akcję bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie. Mogą z niej sko-
rzystać mieszkańcy, którzy ukoń-
czyli 55 lat. Akcję na zlecenie gminy 
prowadzi Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowot-
nej. Wszystkich chętnych zapra-
szamy do poniższych przychodni:

Gmina w rankingu Wniosek rozpatrzy  
zespół konsultacyjnyGmina Konstancin-Jeziorna znalazła się wśród 

samorządów, które mogą pochwalić się  
dużą samodzielnością finansową. Powstańców Braci Komorowskich. Taką nazwę 

miałby nosić plac przed Urzędem Miasta i Gminy. 
Wniosek w tej sprawie wpłynął do magistratu.Ranking powstał na podstawie danych ze sprawo- 

zdań jednostek samorządu terytorialnego z wykonania 
budżetów. Jak wyjaśnia Krajowa Rada Regionalnych Izb 
Obrachunkowych, w 2018 r. budżety samorządów mniej 
więcej w połowie opierały się na dotacjach i subwencji 
ogólnej przekazywanych z budżetu państwa. Pozostałą 
część dochodów całkowitych stanowiły dochody wła-
sne. Według RIO „są to szczególne rodzaje dochodów, 
ponieważ świadczą o poziomie samodzielności finan-
sowej samorządu”. Spośród wszystkich samorządów 
dużą samodzielność finansową, mierzoną wskaźnikiem 
udziału dochodów własnych na poziomie przekracza-
jącym 70% dochodów, charakteryzowały się 23 gminy 
i 3 miasta na prawach powiatu. Na szczycie rankingu 
jest gmina Kleszczów (samodzielność: 90,66%). Po-
dium uzupełniają gminy Rewal (84,86%) i Dziwnów 
(80,93%). Gmina Konstancin-Jeziorna w zestawieniu 
zajęła 12. pozycję (75,23%). 

Autorką wniosku jest Bożena Wierzbicka, radna miej-
ska. Według niej plac przed konstancińskim magi-
stratem powinien nosić nazwę: Powstańców Braci 
Komorowskich. W ten sposób radna chce upamięt-
nić bohaterską śmierć Tadeusza Komorowskiego ps. 
„Roman”, Kazimierza Komorowskiego ps. „Otto” i Sta-
nisława Komorowskiego ps. „Sęp”. Bracia z Jeziorny 
walczyli w powstaniu warszawskim, zginęli na po-
lach niedaleko konstancińskiego ratusza. Wnioskiem 
(można go pobrać ze strony: www.konstancinjeziorna.
pl) zajmie się zespół konsultacyjny działający przy 
Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Ponadto zainte-
resowane osoby prawne i mieszkańcy gminy w ciągu  
21 dni po ogłoszeniu propozycji nadania nazwy miej-
scu publicznemu mogą zgłaszać swoje opinie oraz 
zgłosić chęć udziału w pracach zespołu.

/ AKTUALNOŚCI /

Zadbaj o swoje zdrowie 
Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny mogą skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji i badań specjalistycznych oraz zaszczepić się przeciwko 
grypie. 

• Przychodnia Rejonowa nr 1 (ul. Warecka 15A, tel. 22 756 46 93),
• Przychodnia Rejonowa nr 2 (ul. Pocztowa 6, tel. 22 756 43 09),
•  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie (ul. Wilanowska 277,  

tel. 22 754 43 61),
• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Opaczy (Opacz 8, tel. 22 754 31 70).

Ale to nie jedyne miejsca, w których skorzystamy z bezpłatnych scze-
pień przeciwko grypie. Wkrótce do tej listy dołączy kolejne – Przychodnia 
Konstancin przy ul. Warszawskiej 22 w Konstancinie-Jeziornie. Lecznica 
wygrała konkurs ofert ogłoszony przez magistrat. Szczepienia ruszą zaraz 
po podpisaniu umowy z gminą.

/ AKTUALNOŚCI /
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Nowa wicedyrektor „dwójki”
Konstancińska „dwójka” ma 
nowego wicedyrektora. Funkcję 
tę powierzono Dorocie Alcan. 

Dorota Alcan ze Szkołą Podstawową 
nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zwią-
zana jest od 1997 r. Była nauczycie-
lem klas „0” i plastyki. Później także 

/ AKTUALNOŚCI /

O oczyszczalni ścieków w ratuszu 
Gmina Konstancin-Jeziorna była gospodarzem wizyty studyjnej zorganizowanej w ramach projektu 
„Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. W murach ratusza mówiono o przeprowadzonej 
kilka lat temu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego modernizacji konstancińskiej oczyszczalni 
ścieków.

To już 11. krajowa wizyta studyjna 
w ramach projektu „Rozwój part-
nerstwa publiczno-prywatnego 
w Polsce”. Organizatorami takich 
jednodniowych spotkań w różnych 
regionach Polski są Ministerstwo In-
westycji i Rozwoju oraz konsorcjum 
Związku Miast Polskich i Związku 
Powiatów Polskich. – Podczas każ-
dej wizyty uczestnicy zapoznają się 
z praktycznymi doświadczeniami 
jednostki, gospodarza, zdobytymi 
przy realizacji projektów publicz-
no-prywatnych – wyjaśnia Anna 
Wiktorczyk-Nadolna ze Związku 
Miast Polskich. – Takie spotkanie 
to możliwość obserwacji i dyskusji 
z przedstawicielami zarówno pod-
miotu publicznego, jak i partnera 
prywatnego na temat szczegółów 
dotyczących każdego z etapów re-
alizacji inwestycji. 

Tym razem gospodarzem wi-
zyty studyjnej był Konstancin-Je-
ziorna. Podczas spotkania, które  
19 września odbyło się w sali posie-
dzeń Urzędu Miasta i Gminy, jego 
uczestnicy poznali doświadczenia 
naszego samorządu w realizacji 

Po spotkaniu w ratuszu uczestnicy wizyty zwiedzili oczyszczalnię ścieków,  
fot. C. Puchniarz

projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego 
oczyszczalni ścieków przy ul. Mirkowskiej, należącej do spółki Saur Kon-
stancja, i przyjmowania przez nią ścieków komunalnych z terenu gminy. 

Na wstępie gości przywitał burmistrz Kazimierz Jańczuk. Szczegóły 
dotyczące poszczególnych kroków wdrożenia projektu partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego przedstawili Dariusz Lipiec, skarbnik gminy, i Edward 
Skarżyński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. Informacje o pro-
jekcie ze strony partnera prywatnego uzupełnił przedstawiciel Saur Kon-
stancja – Andrzej Kruk, prokurent. 

Po prezentacji uczestnicy wizyty udali się do oczyszczalni ścieków, gdzie 
zapoznali się z jej infrastrukturą i zwiedzili obiekt. Nie zabrakło również 
czasu na dyskusję.

Oczyszczalnia przy ul. Mirkowskiej została zmodernizowana przez spółkę Saur Konstancja na podstawie umowy zawartej 
z gminą Konstancin-Jeziorna w 2012 r. Współpraca w systemie PPP zakłada przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunal-
nych z terenu gminy przez 32 lata. Oczyszczalnia spełnia restrykcyjne normy środowiskowe, a także gwarantuje bezpieczeń-
stwo ekologiczne uzdrowiska. Obiekt może przyjąć aż 6000 m3 ścieków na dobę, co całkowicie zaspokaja obecne potrzeby 
gminy, a jednocześnie uwzględnia przyszły wzrost liczby mieszkańców oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

O OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

doradcą zawodowym, a w ostatnich latach pedagogiem szkol-
nym. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Warszaw-
skim oraz studia podyplomowe z zarządzania kapitałem 
ludzkim. – Lubię swoją pracę, a szczególnie rozmowy 
z uczniami – przyznaje nowa wicedyrektor „dwójki”. – 
Mogę powiedzieć, przytaczając słowa Thomasa Edisona, 
że nie przepracowałam ani jednego dnia w swoim życiu. 
Wszystko, co robiłam, to była przyjemność.
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Inwestycja Zarządu Dróg Miejskich 
w Warszawie była długo wyczeki-
wana przez cyklistów. Na szczęście 
pod koniec września wystartowały 
prace związane z budową nowego 
ciągu pieszo-rowerowego łączą-
cego stolicę z konstancińskim 
uzdrowiskiem. Nowy fragment 
będzie miał ponad pół kilometra 
i zepnie ze sobą już istniejące trasy 
na terenie Warszawy, po wschod-
niej stronie ul. Przyczółkowej, oraz 
w Bielawie, po wschodniej stronie 
ul. Warszawskiej. Na placu budowy 
przy ul. Drewny trwają roboty 
ziemne oraz osadzanie krawężni-
ków. Koniec prac planowany jest 
jeszcze w tym roku. Koszt to ponad 
860 tys. zł. Znacznie więcej, bo aż 
ponad 2 mln zł, będzie kosztowała 
budowa sygnalizacji świetlnej na 

Rowerem ze stolicy do uzdrowiska
Rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja budowy ciągu pieszo-rowerowego, który połączy 
Warszawę z Konstancinem-Jeziorną. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Inwestycja zepnie ze sobą już istniejące drogi rowerowe w Bielawie i Warszawie, 
fot. ZDM Warszawa

skrzyżowaniu ul. Drewny i ul. Przyczółkowej (w rejonie ul. Historycznej). 
Inwestycja ma znacznie poprawić komfort i bezpieczeństwo na tej niebez-
piecznej wylotówce z Warszawy. Piesi zyskają dwa dodatkowe przejścia, 
rowerzyści – przejazd rowerowy, a kierowcy skręcający w lewo, w ul. 
Przyczółkową – wydzieloną fazę sygnalizacji. To dobra wiadomość także 
dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Całość ma być gotowa do 
końca 2019 r.

Willa Biała idzie pod młotek
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna szuka nabywcy dla historycznej willi Białej przy  
ul. Mickiewicza 7. Cena wywoławcza wynosi 3,8 mln zł.

Nieruchomość o powierzchni 0,3316 
ha położona jest przy ul. Mickiewi-
cza 7, w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej rezyden-
cyjnej i wielorodzinnej w Konstan-
cinie-Jeziornie. Na działce znajduje 
się budynek mieszkalny willa Biała, 
która w 2009 r. została wpisana do 
rejestru zabytków. 

Budynek został wybudowany 
w 1903 r. według projektu Józefa 
Piusa Dziekońskiego w stylu archi-
tektonicznym nawiązującym do za-
kopiańsko-szwajcarskiego. Budowę 
zleciła Leontyna Rudzka, znana 
edukatorka, która prowadziła żeń-
skie gimnazjum humanistyczne 
przy ul. Zielnej 13 w Warszawie. 
W willi Białej spędzały wakacje 
uczennice warszawskiej pensji. 
W 1929 r. budynek odziedziczyła 
Maria Anita Rudzka, która razem 
z siostrą przekształciła go w gim-

Przeszklona dwukondygnacyjna weranda 
willi Białej wyróżnia się bogatą dekoracją 

snycerską, fot. UMiG

nazjum koedukacyjne istniejące do  
1936 r. W latach 1936–1962 nieru-
chomość należała do Marii Klau-
sius, a następnie została przejęta 

przez Skarb Państwa. Obecnie jest 
własnością gminy Konstancin-Je-
ziorna. Teraz urząd szuka dla niej 
nowego właściciela. 

Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 3,8 mln zł netto. Przetarg 
odbędzie się 25 listopada o godz. 
11.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
(ul. Piaseczyńska 77). Warunkiem 
przystąpienia do licytacji jest wpła-
cenie wadium w kwocie 380 tys. zł 
w terminie do 20 listopada. Nowy 
nabywca może liczyć na bonifikatę 
w wysokości 10% od ceny uzyska-
nej w przetargu. Więcej informacji 
udzielają pracownicy Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami pod nr. 
tel. 22 484 23 85. 

Szczegóły przetargu dostępne 
są na: bip.konstancinjeziorna.pl 
w zakładce: Nieruchomości do 
sprzedaży. 

/ AKTUALNOŚCI /
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Bezpłatne szkolenia czekają
Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Konstancin- 
-Jeziorna, którzy ukończyli 25 lat. Do wyboru jest siedem bloków tematycznych skierowanych m.in.  
do rodziców, seniorów, przedsiębiorców czy rolników. Zapraszamy.

W ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfro-
wych mieszkańców województwa mazowieckiego”, na 
podstawie umowy powierzenia grantu z Fundacją Pro-
mocji Gmin Polskich, planowane jest przeprowadzenie  
25 dwudniowych bezpłatnych szkoleń dla 12-osobo-
wych grup. 

Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności in-
formacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania proble-
mów czy korzystania z usług publicznych. Gmina 
zapewnia też ciepły posiłek podczas trwania kursu. 
Dla potrzeb realizacji projektu magistrat zakupił  
24 laptopy. Osoby powyżej 25. roku życia. mogą wziąć 
udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych. 
Do wyboru są: „Rodzic w internecie”, „Mój biznes  
w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam 

w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną 
stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci” i „Kultura  
w sieci”. 

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu są zobo-
wiązane do wypełnienia, podpisania i złożenia do-
kumentów określonych w regulaminie rekrutacji 
uczestnictwa w projekcie – dostępnych poniżej oraz 
w biurze projektu, znajdującym się w Urzędzie Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 
77 (Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, pok. 
nr 107) w godzinach pracy urzędu (pon. w godz. 9.00–
17.00, wt.–pt. w godz. 8.00–16.00). 

Nabór kandydatów do projektu prowadzony jest na 
bieżąco do momentu uzyskania pełnej liczby uczest-
ników (ponad 300 osób).

Życzenia 200 lat w setną rocznicę
Uzdrowiskowy klimat gminy Konstancin-Jeziorna sprzyja długowieczności. Tym razem setne urodziny 
obchodził Henryk Bujańczyk z Cieciszewa. Na uroczystość z okazji tak pięknego jubileuszu zjechali 
rodzina, przyjaciele oraz znajomi. Z życzeniami pośpieszyły też władze gminy.

Setne urodziny pan Henryk świę-
tował 5 października. Okazją do 
tego był Dzień Seniora, który zor-
ganizowano w miejscowym domu 
ludowym. Dostojnemu jubilatowi 
towarzyszyli rodzina, przyja-
ciele oraz mieszkańcy Cieciszewa 
i Gassów. 

Z tej okazji z życzeniami pogody 
ducha i kolejnych lat życia w zdro-
wiu pośpieszyli także Ksawery Gut, 
starosta piaseczyński, oraz Kazi-
mierz Jańczuk, burmistrz gminy, 
wraz ze swoim zastępcą – Ryszar-
dem Machałkiem. – Dane było panu 
przeżyć cały wiek w naszej polskiej 
historii, doświadczyć trudów i ra-
dości życia – podkreślił włodarz 
Konstancina-Jeziorny. – Jest pan 
skarbnicą wiedzy i doświadczeń 
dla kolejnych pokoleń Polaków.

Goście pamiętali o kwiatach i pre-
zentach. Był też tort, a za zdrowie 
i pomyślność 100-latka wzniesiono 
toast. Dostojny jubilat pomimo 
upływu lat cieszy się dobrym zdro-
wiem i pogodą ducha. – Nie pić al-
koholu, nie palić papierosów, praca 

Życzenia dostojnemu jubilatowi złożył burmistrz Kazimierz Jańczuk (z lewej),  
fot. A. Piętka

i przede wszystkim być cały czas aktywnym – oto recepta pana Henryka 
na długie życie. Urodzinowe spotkanie było okazją do wspomnień. 

Henryk Bujańczyk urodził się 7 października 1919 r. w Gassach. Pocho-
dzi z wielodzietnej rodziny – miał pięcioro rodzeństwa. Chodził do szkół 
w Łęgu i Opaczy. Gdy ukończył 14 lat, zrezygnował z nauki i pomagał rodzi-
com w gospodarstwie. W 1946 r. ożenił się z panią Leokadią. Bujańczykowie 
dochowali się trzech córek. Małżonkowie przeżyli razem szczęśliwie blisko 
70 lat, aż do śmierci pani Leokadii w 2013 r. Obecnie pan Henryk mieszka 
z córką Janiną w Cieciszewie. Doczekał się 7 wnuków i 10 prawnuków.
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Konstanciński Rower Miejski wy-
startował w 2014 r. Od samego po-
czątku swojego funkcjonowania 
wypożyczalnie jednośladów, zloka-
lizowane w sześciu punktach mia-
sta, cieszą się dużą popularnością 
wśród mieszkańców i turystów od-
wiedzających Konstancin-Jeziornę. 
W trwającym jeszcze sezonie miej-
skie rowery były wypożyczane po-
nad 10,5 tys. razy (dane od marca do 
sierpnia). Najwięcej osób skorzy-
stało z nich w maju (2610 wypoży-
czeń) i czerwcu (2405), a najmniej 
w marcu i kwietniu (po 1058). 
W ciągu mijających sześciu mie-
sięcy do systemu KRM przystąpiło 
ponad pół tysiąca nowych użyt-
kowników. Z jednośladów można 
korzystać jeszcze do końca listo-
pada. Potem znikną z ulic i ponow-
nie pojawią się dopiero na wiosnę. 
Jednak nim to się stanie, z uwagi 
na kończącą się umowę z Nextbike 

Zbliża się koniec sezonu
Wielkimi krokami zbliża się koniec tegorocznego sezonu 
funkcjonowania Konstancińskiego Roweru Miejskiego. 
Wypożyczalnie jednośladów czynne będą do 30 listopada.

Rowerzyści mają do dyspozycji 6 stacji 
i 60 rowerów, fot. Archiwum UMiG

Polska, prowadzącym KRM, gminę 
czeka ogłoszenie przetargu i wy-
łonienie firmy, która w kolejnych 
latach będzie administrowała kon-
stancińskimi wypożyczalniami.

Na początku września urucho-
miono testowo kilkanaście punk-
tów z bezpłatnym dostępem do 
internetu, tzw. hotspotów. Doce-
lowo będzie ich ok. 70. Są one do-
stępne w różnych częściach naszej 
gminy, także poza terenem miej-
skim, np. w Słomczynie, Cieciszewie 
czy Czarnowie (mapę wszystkich 
punktów znajdziemy na stronie: 
www.konstancinjeziorna.pl). 

W samym Konstancinie-Jeziornie 
będzie ich kilkadziesiąt i obejmą 
swoim zasięgiem m.in. wszystkie 
parki, place zabaw oraz główne 
przystanki autobusowe, tak aby 
umożliwić mieszkańcom i turystom 
dostęp do internetu w trakcie wy-
konywania codziennych czynności, 

np. spacerów czy korzystania z ko-
munikacji publicznej. 

Zgodnie z wymogami Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej bezpłatne 
Wi-Fi będzie miało prędkość mak-
symalną do 30 Mb/s na użytkow-
nika, a pojedyncza sesja będzie 
mogła trwać maksymalnie dwie 
godziny. 

Z siecią można połączyć się za 
pomocą laptopa lub komórki. W fa-
zie testowej niepotrzebne są żadne 
dane. Wystarczy z listy sieci Wi-Fi 
dostępnych na naszym urządzeniu 
wybrać tę o nazwie: „Konstancin-Je-
ziorna-Free” i po chwili można już 
korzystać z bezpłatnego internetu.

Wszystkie punkty hotspot zo-
staną oznakowane tabliczkami 

Internet miejski dostępny jest m.in. na 
przystankach autobusowych,  

fot. A. Pomianowski

Już jest darmowy internet
Konstancin-Jeziorna staje się coraz bardziej cyfrowy. Samorząd stawia na rozwój publicznych 
hotspotów, dzięki którym mieszkańcy i turyści uzyskają bezpłatny dostęp do mobilnego internetu. 
Obecnie trwają testy sieci, ale można już z niej korzystać.

Przeszklona dwukondygnacyjna weranda 
willi Białej wyróżnia się bogatą dekoracją 

snycerską, fot. UMiG

z napisem „Strefa Wi-Fi”. Koszty 
związane z ich uruchomieniem 
i utrzymaniem pokrywa gmina 
Konstancin-Jeziorna.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
sukcesywnie remontuje admini-
strowane przez siebie budynki. 
W ostatnich latach odnowione zo-
stały m.in. te stojące przy ul. Kró-
lewskiej 13, ul. Mirkowskiej 48D  
i ul. Piłsudskiego 28. Obecnie 
trwa wymiana dachu bloku przy  
ul. Koziej 1A. Zakres prac obejmuje 
wykonanie izolacji termicznej 
stropodachu, wymianę obróbek 
blacharskich, naprawę kominów 
i usprawnienie wentylacji grawi-
tacyjnej. Całość pochłonie ponad 
203 tys. zł.

Remonty  
komunalnych
Budynek komunalny przy  
ul. Koziej 1A w Konstancinie- 
-Jeziornie zyska nowy dach. 

/ AKTUALNOŚCI / / AKTUALNOŚCI /
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Strażnicy miejscy świętowali
Awanse zawodowe, nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy i pożegnanie odchodzących na 
emeryturę pracowników – tak pod koniec sierpnia konstancińscy mundurowi obchodzili Dzień Strażnika 
Miejskiego. 

Nadkom. Marek Kruszewski i asp. szt. Paweł Kreczmański z Komisariatu Policji w Konstancinie- 
-Jeziornie są wzorem dla innych funkcjonariuszy. Mundurowi zostali odznaczeni za wieloletnią 
oraz wzorową służbę.

Funkcjonariusze świętowali w swo-
jej nowej siedzibie przy ul. Warszaw-
skiej 32. Na odprawie służbowej 
z okazji Dnia Strażnika Miejskiego 
oprócz burmistrza Kazimierza Jań-
czuka obecni byli również Dariusz 
Zieliński – jego zastępca, Agata 
Wilczek – przewodnicząca Rady 
Miejskiej oraz nadkom. Marek Kru-
szewski – zastępca komendanta 
Komisariatu Policji w Konstanci-
nie-Jeziornie. Było podniośle i uro-
czyście. – Etos pracy strażnika to 
świadomość pełnienia swoistej mi-
sji, wymagającej ciągłej aktywno-
ści, dyspozycyjności i poświęcenia 
– podkreślał Stanisław Grudzień, 
komendant straży miejskiej. – To 
służba społeczeństwu w pełnym 
znaczeniu tego słowa. 

Jak zaznaczył szef municypalnych, 
tylko w ubiegłym roku łączna liczba 
interwencji wyniosła blisko 6,5 tys. 
– Traktujemy z szacunkiem i god-
nością powierzane nam zadania 
– zapewniał Stanisław Grudzień. – 
W miarę posiadanych umiejętności 

Odznaczenia zostały wręczone 16 września. Okazją do tego był 
apel z okazji ślubowania nowo przyjętych policjantów garnizonu 
stołecznego Policji. Podczas uroczystości uhonorowanych zostało 
blisko 50 funkcjonariuszy. W gronie wyróżnionych znalazło się 
dwóch reprezentantów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, 
pełniących na co dzień służbę w konstancińskim komisariacie. 
W imieniu Prezydenta RP srebrnym medalem za długoletnią 
służbę odznaczony został nadkom. Marek Kruszewski, zastępca 
komendanta Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie.  
Z kolei brązową odznakę „Zasłużony Policjant”, nadawaną 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymał  
asp. szt. Paweł Kreczmański, kierownik rewiru dzielnicowych 
konstancińskiego komisariatu. Odznaczenia wręczyli gen. insp. 
Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, oraz nadinsp. 
Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji, w obecności 
komendantów rejonowych i powiatowych. 

Krzysztof Kanabus (z prawej) został 
odznaczony Krzyżem za Zasługi dla 
Straży Miejskiej, fot. Archiwum SM

i możliwości realizujemy i będziemy 
je realizować ze świadomością obo-
wiązku sumiennego wypełniania 
misji, do jakiej zostaliśmy powołani.
Z kolei burmistrz Kazimierz Jańczuk 
podziękował funkcjonariuszom za 
zaangażowanie, poświęcenie oraz 
aktywną i efektywną pracę oraz 
życzył im wielu sukcesów i satys-
fakcji z sumiennie spełnianego 
obowiązku czuwania nad bezpie-
czeństwem mieszkańców gminy. 
Podczas uroczystości 9 strażni-
ków otrzymało akty mianowania na 
wyższe stanowiska służbowe. I tak 
inspektorami zostali Małgorzata 
Lewandowska i Dariusz Jankowski, 
młodszymi inspektorami – Janusz  
Piekarniak, Mariusz Kruk i Krzysz-
tof Rewerski, starszym specjalistą 
–  Sławomir Kida, strażnikiem – Ma-
rek Gutowski, a młodszymi strażni-
kami – Paulina Cichecka i Wojciech 
Flisiak. Spotkanie było również 
okazją do pożegnania dwóch pra-
cowników straży odchodzących 
na emeryturę: Ewy Łukasiuk, 

starszego operatora Centrum Mo-
nitoringu Miejskiego, oraz Krzysz-
tofa Kanabusa, który zdjął mundur 
strażnika po 28 latach pracy. Funk-
cjonariusz w uznaniu za wzorową 
służbę został odznaczony Krzyżem 
za Zasługi dla Straży Miejskiej.

Odznaczenia dla naszych policjantów

Nadkom. Marek Kruszewski (z prawej)  
i asp. szt. Paweł Kreczmański,  

fot. C. Puchniarz
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Więcej światła,  
niższe rachunki 
Jeszcze w tym roku na os. Mirków w Konstancinie-Jeziornie staną 
nowoczesne, energooszczędne latarnie typu LED. Kompleksowa 
wymiana oświetlenia ulicznego wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa, ale przyniesie gminie także wymierne korzyści 
ekonomiczne.

Inwestycja, zgodnie z zawartą 
24 września umową, będzie pole-
gała na modernizacji wybranych 
urządzeń oświetlenia ulicznego na 
terenie os. Mirków. W ramach zada-
nia wykonawca dokona wymiany 
57 energochłonnych opraw oświe-
tleniowych na energooszczędne 
oprawy oświetleniowe typu LED. 
Ponadto zostanie wymienionych 
5 uszkodzonych, starych słupów 
oświetleniowych na nowe, oczy-
wiście także z energooszczędnymi 
oprawami. Oświetlenie LED w po-
łączeniu z nowoczesnym sterowa-
niem będzie efektywniejsze, co 
wpłynie na wysokość rachunków, 
jakie gmina płaci za prąd. Ponadto 
nowe lampy poprawią bezpie-
czeństwo pieszych, rowerzystów 
i kierowców, a dzięki spójnej styli-
styce – również estetykę tej części 
miasta. Całość inwestycji będzie Samorząd Konstancina-Jeziorny 

sukcesywnie remontuje kolejne 
gminne ulice. W ostatnim czasie 
nową nawierzchnię zyskała nie-
duża, ale istotna komunikacyjnie 
ul. Grabowa. W ramach inwestycji 
wykonana została jezdnia asfal-
towa, pobocza zostały utwardzone 
tłuczniem, wybudowano także 
zjazdy do posesji. Odnowiona droga 
zyskała też właściwe oznakowa-
nie – zarówno poziome na jezdni, 
jak i w postaci znaków pionowych. 
Całkowity koszt realizacji przebu-
dowy, wykonanej przez firmę Fal-
-Bruk sp. z o.o. z Warszawy, wyniósł 
nieco ponad 200 tys. zł.

Z nieruchomości przy ul. Woje-
wódzkiej 16, róg ul. Prusa, zniknie 
pawilon handlowy z lat 70., a przy 
ul. Wareckiej 6 – nieużytkowane 
przedszkole „Leśna Chatka”. Jego 
remont byłby ekonomicznie nie-
uzasadniony z uwagi na zły stan 
techniczny – budynek został wybu-
dowany w 1975 r., jego dach pokryty 
jest eternitem. Obie działki mają 
zostać uporządkowane do 31 paź-
dziernika, co będzie kosztowało 
ponad 103 tys. zł. Wykonawcą ro-
bót rozbiórkowych jest firma Tree 
Capital sp. z o.o. z Baniochy.

Choć nasza gmina na tle większości gmin w Polsce jest doskonale skana-
lizowana, wciąż są jeszcze miejsca, do których sieć sanitarna nie dociera. 
Samorząd Konstancina-Jeziorny sukcesywnie realizuje inwestycje dające 
kolejnym mieszkańcom dostęp do wygodnego, higienicznego i bezobsłu-
gowego odbioru ścieków. Tym razem na kwotę prawie 3,5 mln zł została 
podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej i fragmentu sieci wo-
dociągowej na terenie dwóch miejscowości: Słomczyna (ul. Jabłoniowa) 
i Kawęczynka (ul. Sarenki). Roboty budowlane powinny zostać zakoń-
czone do połowy przyszłego roku, dopuszczenie wybudowanych sieci do 
użytkowania przez odpowiednie organy nadzoru budowlanego powinno 
natomiast nastąpić nie później niż do końca września 2020 r. Za inwestycję 
odpowiedzialna będzie firma Sławomir Dymowski IBF z Warszawy.

Lepiej skanalizowany  
Słomczyn i Kawęczynek

Ulica z nową 
nawierzchnią

Porządki  
w terenie

Już wkrótce więcej mieszkańców Słomczyna oraz Kawęczynka 
będzie mogło się cieszyć z dostępu do kanalizacji. Burmistrz gminy 
Konstancin-Jeziorna podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej w tych miejscowościach.

Drogowcy zakończyli prace na  
ul. Grabowej, na odcinku od  
ul. Cedrowej do ul. Jodłowej. 

Na początku października 
rozpoczęło się wyburzanie 
dwóch gminnych pustostanów.

/ INWESTYCJE /

Na os. Mirków będzie jaśniej  
i bezpieczniej, fot. A. Pomianowski 

kosztowała niecałe 145 tys. zł, a za 
jej wykonanie odpowiedzialny jest 
Zakład Usług Elektrycznych EL-
PRZEM Mieczysław Prędota. 

/ INWESTYCJE /
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Gminne inwestycje rosną w oczach
To jedne z największych tegorocznych inwestycji w gminie Konstancin-Jeziorna. Sprawdziliśmy,  
co się dzieje na terenie budowy willi Kamilin i Gryf, domu ludowego i muzeum regionalnego w Kępie 
Okrzewskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Jeziorna i Biblioteki Publicznej przy ul. Świetlicowej.

Remont willi Kamilin w Konstan-
cinie-Jeziornie jest już na ostatniej 
prostej. W budynku, w którym 
znajdą się sala ślubów, sala wysta-
wiennicza i punkt informacji tury-
stycznej, trwają intensywne prace 
wykończeniowe. Gotowa jest też 
część alejek wokół willi. Wkrótce 
pojawią się stylizowane latarnie 
i ławki. Całość będzie stanowić 
bramę wejściową do Parku Zdro-
jowego. Inwestycja ma być gotowa 
w połowie grudnia. Jej koszt to po-
nad 4 mln zł. 

Gorąco jest też w willi Gryf przy 
ul. Sobieskiego 13 w Konstancinie- 
-Jeziornie. Robotnicy dwoją się 
i troją, by zdążyć z remontem. 
Efekty ich prac modernizacyj-
nych i renowacyjnych mieszkańcy 
mogą już podziwiać. Architektura 
zewnętrzna przedwojennego bu-
dynku została w pełni zachowana 
ze wszystkimi detalami, m.in. zre-
konstruowano werandę od strony 
ul. Mickiewicza oraz charaktery-
styczną wieżyczkę. W środku willi 
trwają ostatnie prace wykończe-
niowe, a na zewnątrz zagospoda-
rowywany jest teren, stawiane jest 
m.in. ogrodzenie. Inwestycja, któ-
rej koszt wyniesie ponad 6 mln zł, 
będzie gotowa do końca roku. Tu 
swoją siedzibę będą miały filie 
Biblioteki Publicznej i Konstan-
cińskiego Domu Kultury oraz świe-
tlice środowiskowe, przeniesione 
z ul. Sobieskiego. 

WILLA KAMILIN

DOM LUDOWY I MUZEUM 

BUDYNEK OSP I BIBLIOTEKI

WILLA GRYF

Zaawansowane prace trwają też 
na budowie domu ludowego i mu-
zeum regionalnego, które powstają 
w miejscu dawnej szkoły w Kępie 
Okrzewskiej. Inwestycja jest już na 
półmetku. Wykonawca doprowa-
dził budynek do stanu surowego 
zamkniętego. Obecnie trwa zabez-
pieczanie budynku przed nadcho-
dzącą zimą, w trakcie której – jeśli 
warunki atmosferyczne na to po-
zwolą – prace budowlane będą pro-
wadzone wewnątrz obiektu. Koszt 
inwestycji, której zakończenie pla-
nowane jest na połowę 2020 r., to 
2,3 mln zł.

Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem idzie również rozbudowa 
i przebudowa budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz Biblioteki 
Publicznej przy ul. Świetlicowej 1 
w Konstancinie-Jeziornie. Obecnie 
trwają prace murarskie i tynkar-
skie, rozprowadzana jest również 
instalacja elektryczna. Inwestycja 
warta ponad 3,3 mln zł ma być go-
towa już w 2020 r.
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Do Budżetu Partycypacyjnego 
Gminy Konstancin-Jeziorna – edy- 
cja 2020 zgłoszonych zostało  
49 projektów, z czego weryfika-
cję formalno-merytoryczną prze-
szły 34 zadania. O ich losie od 2 do  
16 września decydowali miesz-
kańcy gminy. Komisja opiniująca 
i przeprowadzająca procedurę 
kształtowania budżetu partycy-
pacyjnego zliczyła wszystkie głosy  
i 27 września podała listę rankin-
gową projektów, które trafią do re-
alizacji w 2020 r. Burmistrz gminy 
na realizację zadań przeznaczył 800 
tys. zł, z czego na zadania inwesty-
cyjno-remontowe – 500 tys. zł, a na 
pozostałe, m.in. z zakresu kultury, 
rekreacji i edukacji – 300 tys. zł.

Wyniki głosowania
W tegorocznym głosowaniu 
wzięło udział 4350 mieszkańców 
gminy, z czego 2052 zagłosowało 
przez internet, a 2298 tradycyjnie 

Te projekty wybrali mieszkańcy
W ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna w przyszłym roku realizowanych 
będzie 19 pomysłów mieszkańców. 27 września poznaliśmy listę zwycięskich projektów.  
W głosowaniu wzięło udział ponad 4 tys. osób.

– w jednym z 11 punktów 
stacjonarnych. Na karcie 
do głosowania można było 
zaznaczyć maksymalnie 
dwa projekty: jeden z listy 
projektów inwestycyjno-
-remontowych i jeden z li-
sty projektów pozostałych. 
Dopuszczalne było także głosowanie tylko na jeden projekt z dowolnie 
wybranej listy. Mieszkańcy oddali łącznie 6657 głosów. Wszystkie projekty 
inwestycyjno-remontowe zgodnie z regulaminem uzyskały wymagane 
minimum 100 głosów, 5 projektów pozostałych nie uzyskało zaś wyma-
ganych 50 głosów. 

Projekty inwestycyjno-remontowe
Na projekty inwestycyjno-remontowe mieszkańcy oddali 3910 głosów. Naj-
większym poparciem cieszył się projekt „Zakup quada ratowniczego wraz 
z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie”, który uzyskał  
733 głosy. Drugi był projekt pn. „Zakup zestawów pneumatycznych i hy-
draulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomczynie” (712 głosów), 
a trzeci – „Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie” (z liczbą 434 głosów). Największą liczbę 
głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych 
na projekty inwestycyjno-remontowe, uzyskało 8 projektów, o łącznej 
wartości 497 025,17 zł. 

WYNIKI GŁOSOWANIA

Miejsce Nazwa projektu Liczba głosów 

PROJEKTY INWESTYCYJNO-REMONTOWE

1. Zakup quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie 733

2. Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomczynie 712

3. Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie 434

4. Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych 
i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu 356

5. Zakup zastawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie 339

6. Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach 317

7. Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn 273

8. Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym 
w Czernidłach 261

9. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ul. Pułaskiego a ul. Chylicką 216

10. Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli 140

11. Zieleń przy Walentynowicz 21c 129

Kolorem zaznaczono projekty, które zostaną ujęte w projekcie budżetu gminy na 2020 r.
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WYNIKI GŁOSOWANIA

Miejsce Nazwa projektu Liczba  
głosów

PROJEKTY POZOSTAŁE

1. Hip-Hop Festiwal 2020 409

2. Zajęcia zdrowy kręgosłup, zumba, stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie 
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 317

3. Gimnastyka i taniec w Opaczy 260

4. Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków 202

5. Doposażenie w sprzęt sportowy Domu Ludowego w Czernidłach 159

6. Klub Kaligraficzny „Littera” 152

7. Gminny Dzień Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna 151

8. Zakupy naklejek ściennych, podłogowych i na schody do Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 146

9. Otwarte kościoły – muzyka w naszych świątyniach 117

10. Szyjący Cieciszew – warsztaty – nauka szycia 114

11. Aktywność fizyczna i społeczna seniorów 95

12. Łurzycanki – nowe pokolenie 84

13. Wesele na Urzeczu – rekonstrukcja tradycyjnego wesela na Urzeczu 75

14. „Czytaj, Mów i Twórz” 69

15. 
ex 

aequo
Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6–9 lat w sołectwie Habdzin 60

15 
ex 

aequo

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych – kontynuacja spotkań oraz ich wzbogacenie dla kobiet  
z gminy Konstancin-Jeziorna 60

16. Teatr Letni w altanie 54

17. Jazz w altanie 52

18. 
ex 

aequo
Klub talentów – warsztaty artystyczne dla dorosłych (edukacja i kultura) 42

18. 
ex 

aequo
Orkiestra dęta 42

19. Zostań lepszą wersją siebie – cykl warsztatów dla dorosłych. Zajęcia polegające na rozwoju umiejętności 
życiowych, m.in. umiejętności komunikowania się, wyrażania emocji, pozytywnego myślenia itp. 39

20. Grający Cieciszew – brydż nie tylko dla seniora 34

21. Strefa artystyczna Art Park – cykliczne warsztaty w Parku Zdrojowym, prowadzone przez okres wakacyjny 14

Kolorem zaznaczono projekty, które zostaną ujęte w projekcie budżetu gminy na 2020 r.

Projekty pozostałe
Na projekty z zakresu: kultury, zdrowia, rekreacji 
i sportu oddano 2747 głosy. Tutaj największym po-
parciem cieszył się „Hip-Hop Festiwal 2020” (409 gło-
sów). Drugie miejsce zajęły „Zajęcia zdrowy kręgosłup, 
zumba i stretching dla mieszkańców gminy Konstan-
cin-Jeziorna” (317 głosów). Na trzecim miejscu, podob-
nie jak przed rokiem, znalazł się projekt „Gimnastyka 
i taniec w Opaczy” (260 głosów). W tym przypadku 

pulę środków finansowych przeznaczonych na projekty 
pozostałe wypełniło 11 projektów. Ich łączna wartość 
to 298 699,02 zł. 

Trafią do realizacji
Komisja zawnioskowała do burmistrza o ujęcie w pro-
jekcie przyszłorocznego budżetu gminy 19 zadań, które 
po przyjęciu dokumentu przez Radę Miejską będą 
w 2020 r. sukcesywnie realizowane.

/ BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2020 /
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Awanse dla nauczycieli
Siedem nauczycielek otrzymało 
akt mianowania na wyższy 
stopień zawodowy.

Aby uzyskać awans, dotychcza-
sowi nauczyciele kontraktowi 
musieli zdać egzamin. W tym roku 
przystąpiło do niego siedmiu pe-
dagogów z gminnych placówek 
oświatowych. Wszyscy uzyskali 
wynik pozytywny. 11 września 
akty mianowania na wyższy sto-

Rok szkolny zaczął się na dobre
Po ponad dwumiesięcznym wypoczynku w sześciu gminnych podstawówkach nowy rok szkolny 
rozpoczęło łącznie ponad 1,8 tys. uczniów. Niektóre placówki w czasie wakacji zmieniły się 
nie do poznania.

Gmina Konstancin-Jeziorna jest or-
ganem prowadzącym dla sześciu 
szkół podstawowych. We wrze-
śniu naukę w nich rozpoczęło łącz-
nie 1831 uczniów, w tym 154 dzieci 
w klasach „0”. 2 września do pracy 
wróciło także 268 nauczycieli.

Przestronna stołówka 
Największą szkołą w gminie jest 
„jedynka”, w której uczy się 485 
uczniów. Placówka zatrudnia też 
62 nauczycieli. To właśnie tutaj 
zakończyła się niedawno jedna 
z ważniejszych gminnych inwesty-
cji oświatowych. Kosztem ponad 
10 mln zł wybudowano nową kuch-
nię i stołówkę oraz rozbudowano 
budynek o halę sportową wraz 
z szatniami, pomieszczeniami ma-
gazynowymi oraz częścią oświa-
tową zlokalizowaną na pierwszej 

– Dziękuję za trudną, ofiarną pracę  
i pełne zaangażowanie – podkreślił 

burmistrz Kazimierz Jańczuk,  
fot. C. Puchniarz

Od 4 września uczniowie „jedynki” mogą 
korzystać z nowoczesnej stołówki 

szkolnej, fot. A. Pomianowski

kondygnacji. – Szkoła zyskała nie 
tylko jasną, przestronną, klima-
tyzowaną stołówkę, ale też nowo-
cześnie wyposażoną kuchnię oraz 
unikatowy system ewidencjono-
wania obiadów – mówi Paulina 
Karczmarczyk, dyrektor „jedynki”. 
– W przyjaznym wnętrzu ponad 300 
uczniów może jeść zdrowe, smaczne 
i zbilansowane pod względem die-
tetycznym obiady.

W połowie września zostało też 
wydane pozwolenie na użytkowa-
nie nowej hali sportowej. 

Boisko oraz nadbudowa piętra
Sporo zmieniło się też w szóstej co 
do wielkości szkole podstawowej. 
W integracyjnej „piątce” uczy się 160 
uczniów, ale placówka dysponuje 
jeszcze pojedynczymi miejscami 
w klasach 0, 1–4 oraz 7 dla dzieci bez 

orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego. W szkole pracuje też 36 
nauczycieli. Dla nich powrót z waka-
cji wiązał się z miłą niespodzianką 
– zakończeniem nadbudowy szkoły. 
W nowej części znalazły się świe-
tlica, pokoje logopedy, pedagoga 
i reedukatora oraz toalety, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawno-
ściami. Ponadto obok szkoły sta-
nęło nowe boisko wielofunkcyjne. 
Pojawiły się także dodatkowe miej-
sca postojowe. Koszt inwestycji to 
niecałe 2,5 mln zł. W pozostałych 
placówkach dydaktycznych wa-
kacje były czasem wykonywania 
drobnych prac konserwatorskich 
i renowacyjnych. 

ROK SZKOLNY 2019/2020 W LICZBACH

Szkoła Liczba uczniów Liczba nauczycieli

SP nr 1 485 62

SP nr 2 460 54

SP nr 3 315 55

SP nr 4 w Słomczynie 221 35

SPI nr 5 160 36

SP nr 6 w Opaczy 190 26

pień zawodowy wręczył burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. Odebrały go: 
Ilona Matyka (Szkoła Podstawowa 
nr 1), Agnieszka Maksymiuk (SP 
nr 3), Monika Kozicka (Szkoła 
Podstawowa Integracyjna  nr 5), 
Anna Biesiekierska i Agnieszka 
Leśniak (Przedszkole nr 3 „Kolo-
rowe Kredki”) oraz Paulina Lipska 
i Paulina Minkiewicz (Przedszkole 
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
„Leśna Chatka”). 

/ EDUKACJA /
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Ogólnopolski sukces kuchni Urzecza 
Urzyckie przysmaki – barszcz chrzanowo-buraczany i sytocha – zdobywają kolejne laury. Tym razem 
wyróżniono je prestiżową nagrodą „Perła 2019” za najlepszą polską regionalną potrawę.

O podwarszawskim Urzeczu znów jest głośno, a dania 
charakterystyczne dla tego mikroregionu – barszcz 
chrzanowo-buraczany i sytocha – zdobywają kolejne 
laury. Tym razem zostały docenione podczas tego-
rocznych targów „Smaki Regionów” w Poznaniu, gdzie 
otrzymały prestiżową nagrodę „Perła 2019”. Kapituła 
konkursowa nagrodziła firmę Fanaberie Grażyny Leśniak 
z Cieciszewa, od lat promującej kuchnię Urzecza, za naj-
lepsze polskie danie regionalne. Warto dodać, że barszcz 
chrzanowo-buraczany oraz sytocha były jedynymi na-
grodzonymi na tym ogólnopolskim konkursie daniami 
z województwa mazowieckiego. – Podziękowania dla pań 
z zespołu Łurzycanki, dr. Łukasza Maurycego Stanaszka 
i wszystkich miłośników Urzecza. To nasz wspólny suk-
ces – mówi Grażyna Leśniak.

Przedszkola w nowym roku
Ponad 400 dzieci zostało przyjętych do konstancińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020. W kilku placówkach pozostały jeszcze wolne 
miejsca.

Gmina Konstancin-Jeziorna w przed-
szkolach i oddziałach przedszkol-
nych przygotowała ponad 400 
miejsc. Ku zadowoleniu ogromnej 
rzeszy rodziców do placówek zo-
stały przyjęte wszystkie dzieci, 
które oczywiście spełniały kryteria. 

Do największego gminnego 
przedszkola z oddziałami inte-
gracyjnymi „Leśna Chatka” od 
września uczęszcza 140 dzieci  
w 6 grupach. Placówka zatrudnia  
19 nauczycieli. Drugie pod wzglę-
dem wielkości jest Gminne Przed-
szkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”. 
Tutaj utworzono 5 grup, w których 
– pod okiem 16 nauczycieli – uczy 
i bawi się 125 dzieci. W gmin-
nym Przedszkolu nr 3 „Kolorowe 
Kredki” są 4 grupy. Setka przed-
szkolaków jest pod czujnym okiem 
12 nauczycieli. 3 grupy utworzono 
w przedszkolu „Zielony Zakątek”, 
do którego uczęszcza 75 maluchów 
i w którym pracuje 11 nauczycieli.

Ale uwaga! W trzech przedszko-
lach i jednym oddziale przedszkol-
nym prowadzonych przez gminę są 
wolne miejsca. 

Laureaci konkursu, a wśród nich Grażyna Leśniak  
(w stroju ludowym), fot. J. Chmielewski

Do gminnych przedszkoli uczęszcza ponad 400 dzieci, fot. UMiG

Placówki przyjąć mogą jeszcze łącz-
nie 11 dzieci. 

Wolnymi miejscami dysponują 
jeszcze:

 � Przedszkole nr 1 „Zielony Zaką-
tek” (ul. Oborska 2, Konstancin-
-Jeziorna) – 2 miejsca;

 � Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przed-
szkole” (ul. Walentynowicz 3, Kon-
stancin-Jeziorna) – 1 miejsce;

 � Przedszkole nr 3 „Kolorowe 
Kredki” (Obory 22) – 1 miejsce;

 � oddział dla dzieci 3-letnich 
przy Szkole Podstawowej nr 3  
(ul. Bielawska 57, Konstancin-Je-
ziorna) – 7 miejsc.

Szczegółowych informacji na te-
mat dodatkowej rekrutacji udzie-
lają dyrektorzy poszczególnych 
placówek.
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Międzynarodowo i z rozmachem
W Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie zorganizowano Dzień Kropki, 
święto kreatywności i talentu. Było międzynarodowo i z rozmachem.

W tym roku tytułem „Młody Mistrz Nauki” 
wyróżnionych zostało 11 prymusów. 

Dzień Kropki przypadał w tym roku 
15 września. Jednak już tydzień 
przed tą datą zainaugurowano 
wspólny projekt „piątki” i amery-
kańskiej szkoły Kenneth Coombs 
Elementary School z Mashpee 
w stanie Massachusetts. Ucznio-
wie trzeciej klasy na dodatkowych 
zajęciach informatyczno-językowo-
-kulturowych zaprojektowali dla 
swoich rówieśników z USA trójwy-
miarowe kropki, które „ożywały” 
dzięki zastosowaniu technologii 
rzeczywistości rozszerzonej. 
– Dzieci nagrały filmy prezentujące 
poruszające się obiekty ze swoim 
komentarzem w języku angiel-
skim – opowiada Agnieszka Halicka, 
nauczycielka SPI nr 5. – Filmy pol-
skich i amerykańskich uczniów zo-
staną zamieszczone na platformie 
online. Kartki z projektami kropek 

Powiedzieć o nich, że to uczniowie „na piątkę”, to za 
mało. Są wśród nich m.in. laureaci licznych konkursów 
i zawodów sportowych, aktywiści oraz wolontariusze. 
A mowa o „Młodych Mistrzach Nauki”, czyli najlepszych 
uczniach gminy Konstancin-Jeziorna. Nazwiska 11 pry-
musów z gminnych szkół poznaliśmy 3 października 
podczas corocznej gali, która odbyła się w Konstan-
cińskim Domu Kultury. Wyróżnienia oraz nagrodę 

w postaci tabletu uczniom wręczali burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk oraz jego zastępca – Dariusz Zieliński. 
Włodarze życzyli wszystkim wyróżnionym wytrwało-
ści oraz dalszych sukcesów w rozpoczynającej się dla 
nich przygodzie z nauką. Wielką nagrodą dla wszyst-
kich wyróżnionych były pokazy popularnonaukowe  
pt. „Umysł przyłapany”, „Muzyka” i „Ciśnienie” zapre-
zentowane przez Centrum Nauki Kopernik.

Do „Galaktyki naszych talentów” każdy  
mógł dodać swoją planetę, fot. A. Halicka

/ SPORT I REKREACJA /
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zostały wysłane pocztą tradycyjną, 
dzięki czemu dzieci polskie i ame-
rykańskie otrzymają prace swoich 
rówieśników zza oceanu.

Z kolei 16 września uczniowie 
i nauczyciele przyszli do szkoły 
w strojach w kropeczki, a w sa-
mym budynku także pojawiło się 
ich sporo. Na jednym z korytarzy 
zawisła olbrzymia plansza zaty-
tułowana „Ale kosmos! Galaktyka 
naszych talentów”. Na lekcjach 
informatyki uczniowie klas pią-
tych i szóstych tworzyli ciekawe 
kropkowe animacje, a w świetlicy 
dzieci wykonywały kreatywne 
prace plastyczne. Uczniowie z naj-
młodszych klas uczestniczyli na 
swoich lekcjach w zajęciach czy-
telniczych, które rozpoczęły się od 
głośnego czytania książki Petera H. 
Reynoldsa „Kropka”, a zakończyły 
tworzeniem prac, które następnie 
zostały wspólnie obejrzane z wy-
korzystaniem technologii rozsze-
rzonej rzeczywistości.

Młodzi  
Mistrzowie Nauki
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Weź dotację na wymianę pieca  
i termomodernizację domu
Na przełomie września i października w gminie Konstancin-Jeziorna przeprowadzono cykl spotkań 
dotyczących programu „Czyste powietrze”. Na spotkaniach mieszkańcy mogli się dowiedzieć, jak 
uzyskać dotację na wymianę starego pieca grzewczego, instalacji centralnego ogrzewania lub 
termomodernizację domu.

„Czyste powietrze” to rządowy 
program, którego celem jest po-
prawa efektywności energetycznej 
i zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wnikających do at-
mosfery z istniejących jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych oraz 
uniknięcie emisji zanieczyszczeń 
powietrza pochodzących z nowo 
budowanych jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych.

Dla kogo?
Program jest skierowany do osób 
fizycznych – właścicieli domów 
jednorodzinnych lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu 
z wyodrębnioną księgą wieczystą 
oraz osób mających zgodę na roz-
poczęcie budowy budynku jedno-
rodzinnego. Program skupia się na 
wymianie starych pieców i kotłów 
na paliwo stałe oraz termomoder-
nizacji budynków jednorodzinnych, 
by efektywnie zarządzać energią. 
Działania te nie tylko pomogą chro-
nić środowisko, lecz także zwiększą 
domowy budżet dzięki oszczędno-
ściom finansowym.

Na co?
Dofinansowanie można uzyskać na 
następujące rodzaje inwestycji:

 � zakup i montaż nowych źródeł 
ciepła spełniających wymagania 
programu (kotły na paliwa stałe, 
węzły cieplne, systemy ogrzewa-
nia elektrycznego, kotły olejowe, 
kotły gazowe kondensacyjne, 
pompy ciepła powietrzne, pompy 
ciepła odbierające ciepło z gruntu 
lub wody);

 � docieplenie przegród budynku;
 � wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej;

 � wymiana instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej;

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany do 2029 r., fot. WFOŚiGW 

 � instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i insta-
lacji fotowoltaicznej);

 � montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Wysokość dotacji
Beneficjenci programu „Czyste powietrze” mogą starać się o dofinansowa-
nie w formie dotacji, pożyczki oraz dotacji i pożyczki. Minimalna wartość 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia stanowi 7 tys. zł, maksymalna – 
53 tys. zł. Uwaga! Wysokość dofinansowania jest określona na podstawie 
średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy za rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku 
i wynosi maksymalnie 90%. Program jest zatem skierowany w szcze-
gólności do osób z niskim i średnim dochodem – im niższe dochody, tym 
wyższa dotacja.

Bezpłatne spotkania
Szczegółowe informacje na temat programu można było poznać na bezpłat-
nych spotkaniach zorganizowanych na przełomie września i października 
przez Fundację Czyste Powietrze. Konsultacje odbyły się w Konstancinie- 
-Jeziornie, Bielawie, Czernidłach i Cieciszewie. Pracownicy fundacji po-
magali m.in. wyliczyć kwotę dotacji i wypełnić wniosek. Przypominamy, 
że nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i oceniane są one 
na bieżąco. Wnioski mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna przyjmuje 
i rozpatruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące programu „Czyste 
powietrze” dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW (wfosigw.pl), 
zakładka: Czyste powietrze. Ponadto w siedzibie WFOŚiGW czynny jest 
punkt konsultacyjny (w dni robocze od godz. 10.00 do 14.00), w którym 
pracownicy WFOŚiGW udzielają wszelkich informacji. Numer kontaktowy 
do punktu konsultacyjnego: 22 504 41 42.
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Od października obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości  
o zabudowie jednorodzinnej. Wprowadziła go firma Lekaro w porozumieniu z gminą 
Konstancin-Jeziorna.  

Harmonogram odbioru odpadów

Nowe harmonogramy będą sukcesywnie dostarczane 
właścicielom nieruchomości. A co się zmieniło? Od  
1 października odpady segregowane, papier, metal 
i tworzywa sztuczne z posesji jednorodzinnych odbie-
rane są dwa razy w miesiącu, szkło – raz w miesiącu, 
odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, gabaryty oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy 
w roku. Z kolei odpady biodegradowalne odbierane są 
przez cały rok – dwa razy w miesiącu. 

Przypominamy, że zgodnie z umową zawartą z firmą 
Lekaro odpady komunalne od mieszkańców gminy Kon-
stancin-Jeziorna odbierane są w godz. 7.00–22.00. Pa-
miętajmy, by w wyznaczonym dniu udostępnić je przed 
godz. 7.00. Ważne! Odpady powinny zostać wystawione 
przed posesję lub udostępnione w otwartej altanie wy-
łącznie w wyznaczonym dniu odbioru. 

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów czy 
braku worków na odpady należy zgłaszać w terminie 
do 24 godzin po dacie ich odbioru do Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy. Można 
to zrobić telefonicznie pod nr. 22 484 2423, mailowo 
na adres: odpady@konstancinjeziorna.pl lub osobiście 
w wydziale pokój nr 5. W reklamacji trzeba podać adres 
nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów oraz 
telefon kontaktowy. 

Posegregowane odpady, odpady bio, gabaryty 
i elektroodpady, a także odpady remontowo-budow-
lane i niebezpieczne mieszkańcy mogą przywieźć do 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, który mieści się przy ul. Mirkowskiej 43C. 
GPSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 
10.00–18.00.

Jak segregować odpady komunalne?

     SZKŁO (ZIELONY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, szklane butelki 
po sokach, szklane opakowania po kosmetykach. 
Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne.

NIE WRZUCAMY:
porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp 
neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflek-
torów, szkła stołowego, okularowego, żaroodporne-
go, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb 
samochodowych i okiennych.

        ODPADY ZMIESZANE (CZARNY POJEMNIK)

WRZUCAMY:
odpady kuchenne, zabrudzone opakowania plastiko-
we, porcelanę, talerze, zabawki, opakowania po 
dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, 
zimny popiół węglowy, pampersy, artykuły higienicz-
ne (patyczki higieniczne, wata itp.), potłuczone szyby.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po 
lekach, leków przeterminowanych, farb, olejów i ich 
opakowań, pojemników po środkach ochrony 
roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego (m.in. zarówek, lamp, kineskopów, swietló-
wek, baterii i akumulatrów), sprzętu agd i rtv, 
komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m.in. 
mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków).

       ODPADY BIO  (BRĄZOWY WOREK)

WRZUCAMY:
bioodpady i odpady zielone, resztki żywności, 
obierki z owoców i warzyw, skórki owoców, trawę, 
gałęzie, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

NIE WRZUCAMY:
kości, mięsa, piasku, kamieni, papierosów, popiołu, 
odchodów zwierzęcych, odpadów z tworzyw sztucz-
nych, folii, metalu, przeterminowanych lekarstw.

          PAPIER I TEKTURA (NIEBIESKI WOREK)

WRZUCAMY:
papierowe opakowania, opakowania z kartonu, 
pudła kartonowe, książki, gazety, magazyny, zeszyty, 
katalogi, torby papierowe.

NIE WRZUCAMY:
papieru tłustego i zanieczyszczonego, kalki, folii 
aluminiowych, papieru z domieszką tworzyw sztucz-
nych, opakowań po papierosach.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
(ŻÓŁTY WOREK)

              WRZUCAMY:
butelki typu PET po wodzie i napojach, opakowania 
po chemii gospodarczej (po płynach do prania, 
szamponach, płynach do płukania), plastikowe 
pojemniki, kubki np. po jogurtach, serkach itd., inne 
opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe 
torebki, plastikowe opakowania po żywności, 
opakowania z metali i metali kolorowych, puszki 
metalowe (po napojach i konserwach), opakowania 
wielomateriałowe po napojach (tzw. tetrapaki).

NIE WRZUCAMY:
styropianu, opakowań po oleju, opakowań po 
farbach, chemikaliach, folii budowlanej, tworzyw 
piankowych, pieluch jednorazowych typu pampers, 
opakowań z plastiku w połączeniu z innymi materia-
łami, zabawek, opakowań po aerozolach, baterii.    
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LEGENDA: Odpady zmieszane Gabaryty, elektrosprzęt, opony

Choinki

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Z GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

SEKTOR 1 | 2019

Odpady segregowane:

Metal i tworzywa sztuczne

Papier

Szkło 

     CZY WIESZ, ŻE?
Twoje odpady trafiają do jednej z najnowocześniejszych w Polsce sortowni 
odpadów tj. instalacji LEKARO, gdzie odzyskuje się łącznie 17 różnych 
surowców wtórnych tj. papier, plastik, szkło czy metale. Dzięki wysokiej 
automatyzacji zakładu LEKARO rokrocznie przekazuje do recyklingu ponad 
30 000 ton surowców tj. ponad 2000 TIRów odpadów. W samym 2018 r. 
dzięki odzyskowi papieru uratowano przed wycięciem ponad 280 000 
drzew. Im lepsza segregacja u źródła, w naszych domach, tym więcej 
surowców wtórnych można odzyskać w sortowni, minimalizując ilość 
odpadów przekazanych do składowania. Segreguj - chroń środowisko.  

     PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
     ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 
Mirkowskiej 43C jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 
10:00—18:00

     UWAGA
Odpady nalezy wystawić przed posesję lub pozostawić
w otwartej altanie w osi ogrodzenia w wyznaczonym dniu odbioru 
do godz. 7:00. Odpady odbierane są w godzinach 7:00—22:00

     USŁUGI DODATKOWE
• Odbiór odpadów budowlanych, poremontowych i gruzu
• Podstawianie kontenerów na odpady budowlane i gruz 

o poj. 2,5, 5 lub 7 m3

• Odbiór odpadów produkcyjnych i przemysłowych 
od firm i insytucji

• Sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej, soli i piasku w okresie  
 zimowym

Dodatkowe informacje: 22 112 02 84

Odpady BIO
odbierane są od stycznia do grudnia.
Od kwietnia do listopada w ramach
odbioru odpadów BIO odbierane są
również odpady zielone (trawa, liście)
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      LEGENDA

SEKTOR I Konstancin-Jeziorna
Adama Asnyka, Adama Mickiewicza od Matejki do Wilanowskiej, Akacjowa, Antoniego Wierzejewskiego, Augustowska, 
Bolesława Chrobrego, Bolesława Prusa, Chylicka, Dąbrówki, Elbląska, Elektryczna, Gdańska, Gorzowska, od Przyrzecza do 
Pułaskiego, Górna, Graniczna, Grzybowa, Henryka Sienkiewicza, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Ignacego Paderewskiego, 
Jagiellońska, Jana Karola Chodkiewicza, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Jana Sobieskiego, Jasiowa, Jaśminowa, 
Jaworowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Piłsudskiego, Józefa Sułkowskiego, Juliana Tuwima, Karola 
Szymanowskiego, Kasztanowa, Kazimierza Pułaskiego, od Chylickiej do Elektrycznej, Klonowa, Koszalińska,  Kościelna, 
Kozia, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, Leopolda Staffa, Leszczynowa, Mieszka I, Mikołaja Kopernika, 
Mikołaja Reja, Mostowa, Nadwodna, Niecała, Niska, Oborska, Od Lasu, Olsztyńska, Piaseczyńska, Piasta, Piotra Skargi, 
Poprzeczna, od Sienkiewicza do Wilanowskiej, Potulickich, Przebieg, Przeskok, Przyrzecze, Rycerska, Sanatoryjna, Skolimow-
ska, Słomczyńska, Stawowa, Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego, Stefana Żółkiewskiego, Strumykowa, Suwalska, 
Szczecińska, Szkolna, Szpitalna, Środkowa, Uzdrowiskowa, Wacława Gąsiorowskiego, Warecka, Warszawska, od Piaseczyń-
skiej do ronda Jana Pawła II, Wagrodzka, Widok, Wierzbowa, Wilanowska, Wiśniowa, Władysława Witwickiego, Wojewódz-
ka, Wrzosowa, Zaułek, Źródlana

     SZKŁO (ZIELONY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po 
napojach alkoholowych, szklane butelki po sokach, szklane 
opakowania po kosmetykach. Dokładne mycie opakowań 
nie jest konieczne.

NIE WRZUCAMY:
porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, 
fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowe-
go, okularowego, żaroodpornego, ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster, szyb samochodowych i okiennych.

         ODPADY ZMIESZANE (CZARNY POJEMNIK)

WRZUCAMY:
odpady kuchenne, zabrudzone opakowania plastikowe, 
porcelane, talerze, zabawki, opakowania po dezodoran-
tach, styropian opakowaniowy, gumę, zimny popiół 
węglowy, pampersy, artykuły higieniczne (patyczki 
higieniczne, wata itp.), potłuczone szyby.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po lekach, 
leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowan, 
pojemników po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (m.in. zarówek, lamp, 
kineskopów, swietlówek, baterii i akumulatrów), sprzętu 
agd i rtv, komputerów, odpadów wielkogabarytowych 
(m.in. mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków).

       ODPADY BIO  (BRĄZOWY WOREK)

WRZUCAMY:
bioodpady i odpady zielone, resztki żywności, obierki
z owoców i warzyw, skórki owoców, trawę, gałęzie, skorupki 
jaj, fusy po kawie i herbacie.

NIE WRZUCAMY:
kości, mięsa, piasku, kamieni, papierosów, popiołu, 
odchodów zwierzęcych, odpadów z tworzyw sztucznych, 
folii, metalu, przeterminowanych lekarstw.

          PAPIER I TEKTURA (NIEBIESKI WOREK)

WRZUCAMY:
papierowe opakowania, opakowania z kartonu, pudła 
kartonowe, książki, gazety, magazyny, zeszyty katalogi, 
torby papierowe.

NIE WRZUCAMY:
papieru tłustego i zanieczyszczonego, kalki, folii aluminio-
wych, papieru z domieszką tworzyw sztucznych, opakowań 
po papierosach.

      METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
          (ŻÓŁTY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki typu PET po wodzie i napojach, opakowania po 
chemii gospodarczej (po płynach do prania, szamponach, 
płynach do płukania), plastikowe pojemniki, kubki np. po 
jogurtach, serkach itd., inne opakowania z tworzyw 
sztucznych, plastikowe torebki, plastikowe opakowania po 
żywności, opakowania z metali i metali kolorowych, puszki 
metalowe (po napojach i konserwach), opakowania 
wielomateriałowe po napojach (tzw. Tetrapaki).

NIE WRZUCAMY:
styropianu, opakowań po oleju, opakowań po farbach, 
chemikaliach, folii budowlanej, tworzyw piankowych, 
pieluch jednorazowych typu pampers, opakowań z plastiku 
w połączeniu z innymi materiałami, zabawek, opakowań po 
aerozolach, baterii.    

WWW.LEKARO.PL

KONSTANCIN-JEZIORNA@LEKARO.PL

ZASADY RECYKLINGU

KONTAKT

22 484 24 23  
22 484 24 22

URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA

UL. PIASECZYŃSKA 77
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA

ODPADY@KONSTANCINJEZIORNA.PL
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LEGENDA: Odpady zmieszane Gabaryty, elektrosprzęt, opony

Choinki

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Z GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

SEKTOR 2 | 2019

     CZY WIESZ, ŻE?
Twoje odpady trafiają do jednej z najnowocześniejszych w Polsce sortowni 
odpadów tj. instalacji LEKARO, gdzie odzyskuje się łącznie 17 różnych 
surowców wtórnych tj. papier, plastik, szkło czy metale. Dzięki wysokiej 
automatyzacji zakładu LEKARO rokrocznie przekazuje do recyklingu ponad 
30 000 ton surowców tj. ponad 2000 TIRów odpadów. W samym 2018 r. 
dzięki odzyskowi papieru uratowano przed wycięciem ponad 280 000 
drzew. Im lepsza segregacja u źródła, w naszych domach, tym więcej 
surowców wtórnych można odzyskać w sortowni, minimalizując ilość 
odpadów przekazanych do składowania. Segreguj - chroń środowisko.  

     PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
     ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

     UWAGA
Odpady nalezy wystawić przed posesję lub pozostawić
w otwartej altanie w osi ogrodzenia w wyznaczonym dniu odbioru 
do godz. 7:00. Odpady odbierane są w godzinach 7:00—22:00

     USŁUGI DODATKOWE
• Odbiór odpadów budowlanych, poremontowych i gruzu
• Podstawianie kontenerów na odpady budowlane i gruz 

o poj. 2,5, 5 lub 7 m3

• Odbiór odpadów produkcyjnych i przemysłowych 
od firm i insytucji

• Sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej, soli i piasku w okresie  
 zimowym

Dodatkowe informacje: 22 112 02 84

Odpady BIO
odbierane są od stycznia do grudnia.
Od kwietnia do listopada w ramach
odbioru odpadów BIO odbierane są
również odpady zielone (trawa, liście)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień

6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5
13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

31
25 26 27

28 29 30

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23

28 29 30 31
24

25 26 27

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Pn Wt Śr Cz Pt So N

CzerwiecMaj Lipiec Sierpień

5
6 7 8 9 10 11

1 2 3 4
12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt So N

2
3 4 5 6 7 8

1
9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

3024 25 26 27 28 29

Pn Wt Śr Cz Pt So N

71 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt So N

4
5 6 7 8 9 10

1 2 3
11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Wrzesień Październik Listopad Grudzień

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23
30

24 25 26 27 28 29

Pn Wt Śr Cz Pt So N

6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5
13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt So N

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23
30 31

24 25 26 27 28 29

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Odpady segregowane:

Metal i tworzywa sztuczne

Papier

Szkło 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 
Mirkowskiej 43C jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 
10:00—18:00

     SZKŁO (ZIELONY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po 
napojach alkoholowych, szklane butelki po sokach, szklane 
opakowania po kosmetykach. Dokładne mycie opakowań 
nie jest konieczne.

NIE WRZUCAMY:
porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, 
fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowe-
go, okularowego, żaroodpornego, ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster, szyb samochodowych i okiennych.

         ODPADY ZMIESZANE (CZARNY POJEMNIK)

WRZUCAMY:
odpady kuchenne, zabrudzone opakowania plastikowe, 
porcelane, talerze, zabawki, opakowania po dezodoran-
tach, styropian opakowaniowy, gumę, zimny popiół 
węglowy, pampersy, artykuły higieniczne (patyczki 
higieniczne, wata itp.), potłuczone szyby.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po lekach, 
leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowan, 
pojemników po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (m.in. zarówek, lamp, 
kineskopów, swietlówek, baterii i akumulatrów), sprzętu 
agd i rtv, komputerów, odpadów wielkogabarytowych 
(m.in. mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków).

       ODPADY BIO  (BRĄZOWY WOREK)

WRZUCAMY:
bioodpady i odpady zielone, resztki żywności, obierki
z owoców i warzyw, skórki owoców, trawę, gałęzie, skorupki 
jaj, fusy po kawie i herbacie.

NIE WRZUCAMY:
kości, mięsa, piasku, kamieni, papierosów, popiołu, 
odchodów zwierzęcych, odpadów z tworzyw sztucznych, 
folii, metalu, przeterminowanych lekarstw.

          PAPIER I TEKTURA (NIEBIESKI WOREK)

WRZUCAMY:
papierowe opakowania, opakowania z kartonu, pudła 
kartonowe, książki, gazety, magazyny, zeszyty katalogi, 
torby papierowe.

NIE WRZUCAMY:
papieru tłustego i zanieczyszczonego, kalki, folii aluminio-
wych, papieru z domieszką tworzyw sztucznych, opakowań 
po papierosach.

      METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
          (ŻÓŁTY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki typu PET po wodzie i napojach, opakowania po 
chemii gospodarczej (po płynach do prania, szamponach, 
płynach do płukania), plastikowe pojemniki, kubki np. po 
jogurtach, serkach itd., inne opakowania z tworzyw 
sztucznych, plastikowe torebki, plastikowe opakowania po 
żywności, opakowania z metali i metali kolorowych, puszki 
metalowe (po napojach i konserwach), opakowania 
wielomateriałowe po napojach (tzw. Tetrapaki).

NIE WRZUCAMY:
styropianu, opakowań po oleju, opakowań po farbach, 
chemikaliach, folii budowlanej, tworzyw piankowych, 
pieluch jednorazowych typu pampers, opakowań z plastiku 
w połączeniu z innymi materiałami, zabawek, opakowań po 
aerozolach, baterii.    

WWW.LEKARO.PL

KONSTANCIN-JEZIORNA@LEKARO.PL

ZASADY RECYKLINGU

KONTAKT

      LEGENDA

SEKTOR II Konstancin-Jeziorna
Adama Mickiewicza od Wilanowskiej do Literatów, aleja Wojska Polskiego, Bartosza Głowackiego, Białostocka, Biedronki, 
Bielawska, Borowa, Brzozowa, Bydgoska, Cedrowa, Ceglana, Cicha, Ciechanowska, Czereśniowa, Czysta, Deotymy, Dębowa, 
Długa, Dolna, Dworska, Fabryczna, Fryderyka Chopina, Garbarska, Gen. Józefa Bema, Gorzowska, od Pułaskiego do Kabackiej, 
Górnośląska, Grabowa, Grodzka, Jałowcowa, Jasna, Jesionowa, Jodłowa, Józefa Sowińskiego, Józefa Toczyskiego, Juliusza 
Słowackiego, Kabacka, Kasztelańska, Kazimierza Pułaskiego, od Śniadeckich do Chylickiej, Kazimierzowska, Kolejowa, 
Kołobrzeska, Kornela Makuszyńskiego, Kornela Ujejskiego, Koźlara, Królewska, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Letnia, Literatów, 
Łąkowa, Łomżyńska, Mała, Mariana Jaworskiego, Marii Konopnickiej, Miriama Przesmyckiego, Mirkowska, Modrzewiowa, 
Moniuszki, Muchomora, Nadbrzeżna, Narożna, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Ostrołęcka, Pańska, Paproci, Parkowa, 
Piaskowa, Pilska, pl. Zgody, Pocztowa, Podgórska, Pogodna, Polna, Południowa, Poprzeczna, od Wilanowskiej do Literatów, 
Prawdziwka, Przejazd, Przyjacielska, Romualda Traugutta, Rynkowa, Sadowa, Saneczkowa, Siedlecka, Słoneczna, Słowicza, 
Słupska, Sosnowa, Spokojna, Stanisława Moniuszki, Śniadeckich, Świerkowa, Świetlicowa, Świeża, Tadeusza Kościuszki, 
Torowa, Toruńska, Tulipanów, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Anny Walentynowicz, Warszawska, do Piaseczyńskiej, Wąska, Wczasowa,
Wesoła, Wiejska, Wierzbnowska, Willowa, Witaminowa, Władysława Broniewskiego, Wschodnia, Zakopane, Zgoda, Zielna, Zielona

22 484 24 23  
22 484 24 22

URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA

UL. PIASECZYŃSKA 77
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA

ODPADY@KONSTANCINJEZIORNA.PL
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LEGENDA: Odpady zmieszane Gabaryty, elektrosprzęt, opony

Choinki

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Z GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

SEKTOR 3 | 2019

     CZY WIESZ, ŻE?
Twoje odpady trafiają do jednej z najnowocześniejszych w Polsce sortowni 
odpadów tj. instalacji LEKARO, gdzie odzyskuje się łącznie 17 różnych 
surowców wtórnych tj. papier, plastik, szkło czy metale. Dzięki wysokiej 
automatyzacji zakładu LEKARO rokrocznie przekazuje do recyklingu ponad 
30 000 ton surowców tj. ponad 2000 TIRów odpadów. W samym 2018 r. 
dzięki odzyskowi papieru uratowano przed wycięciem ponad 280 000 
drzew. Im lepsza segregacja u źródła, w naszych domach, tym więcej 
surowców wtórnych można odzyskać w sortowni, minimalizując ilość 
odpadów przekazanych do składowania. Segreguj - chroń środowisko.  

     PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
     ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

     UWAGA
Odpady nalezy wystawić przed posesję lub pozostawić
w otwartej altanie w osi ogrodzenia w wyznaczonym dniu odbioru 
do godz. 7:00. Odpady odbierane są w godzinach 7:00—22:00

     USŁUGI DODATKOWE
• Odbiór odpadów budowlanych, poremontowych i gruzu
• Podstawianie kontenerów na odpady budowlane i gruz 

o poj. 2,5, 5 lub 7 m3

• Odbiór odpadów produkcyjnych i przemysłowych 
od firm i insytucji

• Sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej, soli i piasku w okresie  
 zimowym

Dodatkowe informacje: 22 112 02 84

Odpady BIO
odbierane są od stycznia do grudnia.
Od kwietnia do listopada w ramach
odbioru odpadów BIO odbierane są
również odpady zielone (trawa, liście)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień

6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5
13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

31
25 26 27

28 29 30

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23

28 29 30 31
24

25 26 27

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Pn Wt Śr Cz Pt So N

CzerwiecMaj Lipiec Sierpień

5
6 7 8 9 10 11

1 2 3 4
12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt So N

2
3 4 5 6 7 8

1
9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

3024 25 26 27 28 29

Pn Wt Śr Cz Pt So N

71 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt So N

4
5 6 7 8 9 10

1 2 3
11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Wrzesień Październik Listopad Grudzień

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23
30

24 25 26 27 28 29

Pn Wt Śr Cz Pt So N

6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5
13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt So N

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23
30 31

24 25 26 27 28 29

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 
Mirkowskiej 43C jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 
10:00—18:00

29

Odpady segregowane:

Metal i tworzywa sztuczne

Papier

Szkło 

     SZKŁO (ZIELONY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, szklane butelki 
po sokach, szklane opakowania po kosmetykach. 
Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne.

NIE WRZUCAMY:
porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp 
neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflek-
torów, szkła stołowego, okularowego, żaroodporne-
go, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb 
samochodowych i okiennych.

        ODPADY ZMIESZANE (CZARNY POJEMNIK)

WRZUCAMY:
odpady kuchenne, zabrudzone opakowania plastiko-
we, porcelane, talerze, zabawki, opakowania po 
dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, 
zimny popiół węglowy, pampersy, artykuły higienicz-
ne (patyczki higieniczne, wata itp.), potłuczone szyby.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po 
lekach, leków przeterminowanych, farb, olejów i ich 
opakowan, pojemników po środkach ochrony 
roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego (m.in. zarówek, lamp, kineskopów, swietló-
wek, baterii i akumulatrów), sprzętu agd i rtv, 
komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m.in. 
mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków).

       ODPADY BIO  (BRĄZOWY WOREK)

WRZUCAMY:
bioodpady i odpady zielone, resztki żywności, 
obierki z owoców i warzyw, skórki owoców, trawę, 
gałęzie, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

NIE WRZUCAMY:
kości, mięsa, piasku, kamieni, papierosów, popiołu, 
odchodów zwierzęcych, odpadów z tworzyw sztucz-
nych, folii, metalu, przeterminowanych lekarstw.

          PAPIER I TEKTURA (NIEBIESKI WOREK)

WRZUCAMY:
papierowe opakowania, opakowania z kartonu, 
pudła kartonowe, książki, gazety, magazyny, zeszyty 
katalogi, torby papierowe.

NIE WRZUCAMY:
papieru tłustego i zanieczyszczonego, kalki, folii 
aluminiowych, papieru z domieszką tworzyw sztucz-
nych, opakowań po papierosach.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
(ŻÓŁTY WOREK)

              WRZUCAMY:
butelki typu PET po wodzie i napojach, opakowania 
po chemii gospodarczej (po płynach do prania, 
szamponach, płynach do płukania), plastikowe 
pojemniki, kubki np. po jogurtach, serkach itd., inne 
opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe 
torebki, plastikowe opakowania po żywności, 
opakowania z metali i metali kolorowych, puszki 
metalowe (po napojach i konserwach), opakowania 
wielomateriałowe po napojach (tzw. Tetrapaki).

NIE WRZUCAMY:
styropianu, opakowań po oleju, opakowań po 
farbach, chemikaliach, folii budowlanej, tworzyw 
piankowych, pieluch jednorazowych typu pampers, 
opakowań z plastiku w połączeniu z innymi materia-
łami, zabawek, opakowań po aerozolach, baterii.    

WWW.LEKARO.PL

KONSTANCIN-JEZIORNA@LEKARO.PL

ZASADY RECYKLINGU

KONTAKT

      LEGENDA

SEKTOR III Konstancin-Jeziorna
Bielawa bez nieruchomości przy ulicy Mirkowskiej, od ulicy Warszawskiej do Bielawskiej, Ciszyca, Czernidła, 
Habdzin, Kierszek, Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Łęg, Obórki, Okrzeszyn, Opacz

22 484 24 23  
22 484 24 22

URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA

UL. PIASECZYŃSKA 77
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA

ODPADY@KONSTANCINJEZIORNA.PL
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Dzień z życia strażnika miejskiego

LEGENDA: Odpady zmieszane Gabaryty, elektrosprzęt, opony

Choinki

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Z GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

SEKTOR 4 | 2019

     CZY WIESZ, ŻE?
Twoje odpady trafiają do jednej z najnowocześniejszych w Polsce sortowni 
odpadów tj. instalacji LEKARO, gdzie odzyskuje się łącznie 17 różnych 
surowców wtórnych tj. papier, plastik, szkło czy metale. Dzięki wysokiej 
automatyzacji zakładu LEKARO rokrocznie przekazuje do recyklingu ponad 
30 000 ton surowców tj. ponad 2000 TIRów odpadów. W samym 2018 r. 
dzięki odzyskowi papieru uratowano przed wycięciem ponad 280 000 
drzew. Im lepsza segregacja u źródła, w naszych domach, tym więcej 
surowców wtórnych można odzyskać w sortowni, minimalizując ilość 
odpadów przekazanych do składowania. Segreguj - chroń środowisko.  

     PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
     ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

     UWAGA
Odpady nalezy wystawić przed posesję lub pozostawić
w otwartej altanie w osi ogrodzenia w wyznaczonym dniu odbioru 
do godz. 7:00. Odpady odbierane są w godzinach 7:00—22:00

     USŁUGI DODATKOWE
• Odbiór odpadów budowlanych, poremontowych i gruzu
• Podstawianie kontenerów na odpady budowlane i gruz 

o poj. 2,5, 5 lub 7 m3

• Odbiór odpadów produkcyjnych i przemysłowych 
od firm i insytucji

• Sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej, soli i piasku w okresie  
 zimowym

Dodatkowe informacje: 22 112 02 84

Odpady BIO
odbierane są od stycznia do grudnia.
Od kwietnia do listopada w ramach
odbioru odpadów BIO odbierane są
również odpady zielone (trawa, liście)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień

6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5
13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

31
25 26 27

28 29 30

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23

28 29 30 31
24

25 26 27

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Pn Wt Śr Cz Pt So N

CzerwiecMaj Lipiec Sierpień
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Odpady segregowane:

Metal i tworzywa sztuczne

Papier

Szkło 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 
Mirkowskiej 43C jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 
10:00—18:00

     SZKŁO (ZIELONY WOREK)

WRZUCAMY:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, szklane butelki 
po sokach, szklane opakowania po kosmetykach. 
Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne.

NIE WRZUCAMY:
porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp 
neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflek-
torów, szkła stołowego, okularowego, żaroodporne-
go, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb 
samochodowych i okiennych.

        ODPADY ZMIESZANE (CZARNY POJEMNIK)

WRZUCAMY:
odpady kuchenne, zabrudzone opakowania plastiko-
we, porcelane, talerze, zabawki, opakowania po 
dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, 
zimny popiół węglowy, pampersy, artykuły higienicz-
ne (patyczki higieniczne, wata itp.), potłuczone szyby.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po 
lekach, leków przeterminowanych, farb, olejów i ich 
opakowan, pojemników po środkach ochrony 
roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego (m.in. zarówek, lamp, kineskopów, swietló-
wek, baterii i akumulatrów), sprzętu agd i rtv, 
komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m.in. 
mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków).

       ODPADY BIO  (BRĄZOWY WOREK)

WRZUCAMY:
bioodpady i odpady zielone, resztki żywności, 
obierki z owoców i warzyw, skórki owoców, trawę, 
gałęzie, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

NIE WRZUCAMY:
kości, mięsa, piasku, kamieni, papierosów, popiołu, 
odchodów zwierzęcych, odpadów z tworzyw sztucz-
nych, folii, metalu, przeterminowanych lekarstw.

          PAPIER I TEKTURA (NIEBIESKI WOREK)

WRZUCAMY:
papierowe opakowania, opakowania z kartonu, 
pudła kartonowe, książki, gazety, magazyny, zeszyty 
katalogi, torby papierowe.

NIE WRZUCAMY:
papieru tłustego i zanieczyszczonego, kalki, folii 
aluminiowych, papieru z domieszką tworzyw sztucz-
nych, opakowań po papierosach.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
(ŻÓŁTY WOREK)

              WRZUCAMY:
butelki typu PET po wodzie i napojach, opakowania 
po chemii gospodarczej (po płynach do prania, 
szamponach, płynach do płukania), plastikowe 
pojemniki, kubki np. po jogurtach, serkach itd., inne 
opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe 
torebki, plastikowe opakowania po żywności, 
opakowania z metali i metali kolorowych, puszki 
metalowe (po napojach i konserwach), opakowania 
wielomateriałowe po napojach (tzw. Tetrapaki).

NIE WRZUCAMY:
styropianu, opakowań po oleju, opakowań po 
farbach, chemikaliach, folii budowlanej, tworzyw 
piankowych, pieluch jednorazowych typu pampers, 
opakowań z plastiku w połączeniu z innymi materia-
łami, zabawek, opakowań po aerozolach, baterii.    

WWW.LEKARO.PL

KONSTANCIN-JEZIORNA@LEKARO.PL

ZASADY RECYKLINGU

KONTAKT

     LEGENDA

SEKTOR IV Konstancin-Jeziorna
Borowina, Cieciszew, Czarnów, Dębówka, Gassy, Kawęczyn, Kawęczynek, Obory, Parcela-Obory, Piaski, 
Słomczyn, Turowice

22 484 24 23  
22 484 24 22

URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA

UL. PIASECZYŃSKA 77
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA

ODPADY@KONSTANCINJEZIORNA.PL
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W gminie Konstancin-Jeziorna jest ich obecnie 15. Dbają o porządek na 
ulicach i bezpieczeństwo mieszkańców. Pomogą nam, kiedy ktoś zastawi 
wyjazd z posesji lub gdy sąsiad spala śmieci w piecu. Zimą kontrolują,  
czy właściciele posesji odśnieżyli chodniki. Mowa o strażnikach miejskich. 
Podpatrzyliśmy, jak wygląda typowy dzień municypalnych.

Po chwili mamy pierwszą interwencję. Podczas przejazdu ul. Piłsudskiego strażnicy 
zauważają nieprawidłowo zaparkowane auto – jego kierowca nie pozostawił wy-
maganej szerokości chodnika dla pieszych. Za wycieraczką volvo ląduje wezwanie 
do zgłoszenia się w siedzibie straży. – Kierowca musi wyjaśnić, dlaczego tak postąpił 
– mówi Krzysztof Rewerski. W 2018 r. strażnicy aż 890 razy interweniowali w sprawie 
nieprawidłowego parkowania, np. w miejscach wyznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych, z czego mandatami ukarano 141 kierowców.

Teraz Park Zdrojowy, a tu mieszkaniec wyprowadzający psa bez smyczy w niedo-
zwolonym miejscu. Krzysztof Rewerski sprawdza w elektronicznej bazie interwen-
cji, czy legitymowana osoba nie popełniła już podobnego wykroczenia. Na szczęście 
tym razem będzie tylko pouczenie. Jeśli sytuacja się powtórzy, wtedy wystawiony 
zostanie mandat karny. Najliczniejszą grupę wykroczeń stanowią te związane ze 
spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych i przebywaniem w stanie nietrzeź-
wości. W 2018 r. strażnicy wystawili z tego tytułu 37 mandatów i 173 pouczenia.

Pierwsza interwencja ze zgłoszenia od mieszkańca: padnięta sarna. Krzysztof 
Rewerski wraz z partnerem dokonują oględzin, oznaczają teren taśmą, ustalają 
dokładne miejsce położenia wg systemu GPS i przekazują te dane firmie, która 
zabierze padlinę. Gdyby zwierzę było ranne, strażnicy zabezpieczyliby je do czasu 
przyjazdu patrolu służby ochrony i ratownictwa zwierząt. Ranne ptaki lub pisklęta 
są odwożone do Ptasiego Azylu przy warszawskim zoo.

Kolejne zgłoszenie: baner zawieszony prawdopodobnie bez zgody właściciela 
nieruchomości oraz niezgodnie z miejscowymi przepisami. Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej z 2012 r. tablice i banery reklamowe mogą być umieszczane na elewacjach 
lub ogrodzeniach budynków, pod warunkiem, że dotyczą one działalności prowa-
dzonej na terenie nieruchomości, na której się znajdują. Strażnicy sporządzają 
dokumentację fotograficzną i ustalają dane właściciela nieruchomości. Następnie 
straż miejska wystąpi do właściciela posesji o zdjęcie baneru, a w przypadku od-
mowy sprawa zostanie skierowana do sądu.

Nasz wspólny patrol ze strażnikami kończymy w siedzibie mundurowych, która od 
niedawna mieści się przy ul. Warszawskiej 32. Tutaj Krzysztof Rewerski razem 
z operatorem monitoringu miejskiego przeglądają nagrania z poprzedniego wie-
czora. Być może uda się ustalić, kiedy i kto zniszczył wiatę przystankową. Obecnie 
na terenie gminy rozlokowanych jest 80 kamer. Nagrania przechowywane są przez 
minimum 30 dni. Monitoring miejski jest bardzo przydatny także w sprawach 
związanych z utrzymaniem porządku i czystości. A z tym bywa różnie. W ubiegłym 
roku mundurowi ukarali mandatami 16 osób, które tego porządku nie przestrzegały. 
Było też 41 pouczeń.

W pracy towarzyszymy mł. insp. Krzysztofowi Rewerskiemu (drugi z lewej).  
Dyżur strażnika trwa z zasady 8 godzin, chociaż są też 12-godzinne – w niedziele  
i święta. Rozpoczyna się albo o godz. 8.00, albo o godz. 15.00. Na początek odprawa. 
Dyżurujące tego dnia załogi otrzymują od komendanta lub zastępcy zadania do 
wykonania podczas patrolu. Mł. insp. Krzysztof Rewerski musi wyjaśnić kilka zgło-
szeń, które wpłynęły od mieszkańców. Na początek jednak ogląd głównych rejonów 
i ulic miasta, aby sprawdzić, co przyniosła noc.

15.10

13.15

10.50

9.30

8.35

8.10

Dzień z życia strażnika miejskiego
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Uczniowie uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Transportu,  
Spedycji i Logistyki w Nadarzynie, fot. Archiwum szkoły

sportowy (m.in. siłownię) uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejęt-
ności, a także rozwijać zainteresowania i talenty. Prężnie działają koło 
teatralne, koła zainteresowań oraz szkolne koła sportowe. Uczniowie są 
zachęcani do zgłaszania swoich propozycji i projektów, a kadra zawsze 
stara się tym sugestiom sprostać. Nieoceniona jest także pomoc rodzi-
ców, w szczególności tych działających w Radzie Rodziców, bez których 
wiele inicjatyw nie byłoby możliwych. 

Nowe książki i stołówka
Biblioteka szkolna otrzymała w 2019 r. dotację w wysokości 15 tys. zł 
z Narodowego Programu Czytelnictwa, dzięki której księgozbiór został 
wzbogacony o nowe pozycje wydawnicze, w tym beletrystykę, lektury 
szkolne i książki naukowe. Młodzież współdecydowała o wyborze najcie-
kawszych czytadeł. W październiku klub taneczny Egurrola Dance Studio 
poprowadził bezpłatne zajęcia dla uczniów szkoły. Ponadto w tym roku 
swoją działalność rozpoczyna stołówka, tak długo wyczekiwana przez 
całą społeczność szkolną. W ramach integracji klasowej odbywają się 
różne wycieczki, w których ochoczo uczestniczą uczniowie. Na począ-
tek grudnia zaplanowany jest wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do 
Norymbergi.

Święto patrona 
W tym roku ważnym wydarzeniem w życiu szkoły będzie święto jej 
patrona, które będzie obchodzone po raz pierwszy. Uroczystości zapla-
nowane zostały na 14 listopada w Hugonówce, zostaną one połączone 
z ogłoszeniem wyników siódmej edycji konkursu literackiego „O pióro 
Reymonta”. Przewodniczącą  jury konkursowego jest Ewa Cielesz, miesz-
kanka Konstancina, znana pisarka, poetka, scenarzystka, instruktorka 
teatralna. Społeczność szkolna z „Reymonta” serdecznie zaprasza tego 
dnia na wspólne świętowanie!

// Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół  
im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

Szkoła pełna atrakcji
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie to prężnie działająca placówka 
edukacyjna, w której uczy się 450 uczniów: 330 w liceum oraz 120 w technikum. Szkoła oferuje swoim 
podopiecznym bardzo różnorodne możliwości rozwoju, dostosowane do ich zdolności i zainteresowań.

Dużym zainteresowaniem cie-
szy się technikum, które kształci 
uczniów w zawodzie technik logi-
styk. Młodzież uczęszczająca do tej 
placówki z sukcesami zdaje egza-
miny potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe. Uczniowie technikum 
mogą poszerzać swoje zaintere-
sowania zawodowe, uczestnicząc 
w różnych zajęciach w ramach 
projektu unijnego „Atrakcyjni na 
rynku pracy”. Jego założeniem jest 
podniesienie kompetencji zawodo-
wych uczniów i umożliwienie im 
lepszego startu w życie zawodowe. 
Gama realizowanych szkoleń jest 
bardzo szeroka, od kompetencji 
cyfrowych, przez pierwszą po-
moc aż po naukę języków obcych. 
Dużym zainteresowaniem w ubie-
głym roku szkolnym cieszył się 
kurs wózków widłowych. Po jego 
ukończeniu 29 uczniów zdało eg-
zamin państwowy i uzyskało sto-
sowny certyfikat. 

Atrakcyjne projekty unijne
W bieżącym roku szkolnym także 
nie brakuje atrakcyjnych ofert. 
Uczniowie liceum  mają możliwość 
uczestniczenia w dodatkowych za-
jęciach w ramach projektu unijnego 
„Liderzy zmian”. Do wyboru są za-
jęcia z matematyki (aż 14 godzin 
tygodniowo), informatyki, języka 
angielskiego, przedsiębiorczości, 
biologii, teatralne oraz trening 
umiejętności społecznych. Kolej-
nym projektem unijnym, w któ-
rym uczniowie zespołu szkół mogą 
wziąć udział, jest „Akademia przy-
szłości”. W ramach tej inicjatywy 
młodzież nabywa kompetencje 
m.in. z zakresu przedsiębiorczo-
ści podczas zajęć realizowanych 
w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

Aktywności pozaszkolne
W murach wyremontowanej 
szkoły i wyposażonej w nowocze-
sny sprzęt dydaktyczny, a także  
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„Uwaga, udar” – pod takim hasłem przebiegał IV Piknik 
Rotariański, który 21 września odbył się w konstancińskim Parku 
Zdrojowym.  

Reprezentacja gminy Konstancin-Jeziorna 
wzięła udział w pikniku „Mazowsze Seniorom – 
Aktywnie, Zdrowo, Sportowo”, który odbył się 
14 września w Kozienicach. 

Konstancin-Jeziornę w Kozienicach reprezentowała 
grupa ponad 50 osób. – Wyjazd był możliwy dzięki 
życzliwości burmistrza oraz gminy, która sfinanso-
wała koszty transportu – podkreśla Anna Mrówka, 
członkini konstancińskiej Rady Seniorów. – Wszyscy 
uczestnicy pikniku aktywnie brali udział w zawodach 
sportowo-rekreacyjnych.
Biegi, pchnięcie kulą, skoki w dal i strzelanie z łuku – 
m.in. takie konkurencje czekały na seniorów. Nasza 
reprezentacja wywalczyła aż 11 medali. Konstanci-
nianie wykazali się jednak nie tylko sprawnością 
fizyczną. Na scenie swoje umiejętności wokalne za-
prezentowały dwa zespoły śpiewające: „Majtki Pana 
Kapitana” i „Pogodna Jesień”.

„Odkrycie tajemnicy podziemnych tuneli”  
to tytuł kolejnej opowieści, która powstała 
w ramach projektu „Bajka wizytówką miasta 
i gminy Konstancin-Jeziorna”. 

O projekcie pisaliśmy w poprzednim numerze Biu-
letynu. Pierwsza opowieść, pt. „Jak powstała Akade-
mia – Życie w Bajce?”, została ciepło przyjęta przez 
mieszkańców gminy. Mamy nadzieję, że podobnie 
będzie z drugą bajką, pt. „Odkrycie tajemnicy pod-
ziemnych tuneli”. Jej autorami, podobnie jak tej pierw-
szej, są: Jolanta Krystyna Żytkiewicz – bajkopisarka, 
Maria Czarkowska – wolontariuszka, Piotr Malinow-
ski – psycholog oraz dodatkowo Maria Guszkowska 
– nauczyciel oraz Aleksandra Dzierżawska – woka-
listka. O czym jest bajka? Grupa bohaterów wyrusza 

na wyprawę, której celem 
jest oczyszczenie podziem-
nych tuneli pod Królewską 
Górą. Tam odkrywają oni 
tajemnicę, ale więcej nie 
zdradzamy. Zapraszamy do 
czytania, słuchania i oglą-
dania, bo bajki są także 
nagrywane i udostępniane 
w serwisie YouTube. Więcej 
informacji na Facebooku: 
Miasto Słońca – Królestwo 
Bajek Konstancin-Jeziorna.

Piknik zorganizowali wspólnie Klub Rotary Konstancin i Rada Senio-
rów Gminy Konstancin-Jeziorna przy wsparciu Fundacji „Zaczyn” oraz 
Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta i Gminy. 
W okolicy Hugonówki na mieszkańców czekały bezpłatne badania po-
mocne w ocenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Ciśnienie oraz poziom 
cukru we krwi zbadało sobie blisko 100 osób. Równie sporym zainte-
resowaniem cieszyły się wykłady. Prowadzący prelekcje specjaliści 
uświadamiali, jak groźnym zjawiskiem jest udar mózgu i jakie rodzi 
konsekwencje, ale przede wszystkim jak do niego nie dopuścić. – Impreza 
miała na celu propagowanie wiedzy o tym, jak ważne jest prowadzenie 
zdrowego trybu życia i przeprowadzanie badań okresowych dla zapo-
biegania udarom mózgu – mówi Andrzej Cieślawski, past prezydent 
Klubu Rotary Konstancin. – Udar mózgu to druga co do częstotliwości 
przyczyna zgonów na świecie i główny czynnik niepełnosprawności 
osób dorosłych w Europie. Warto więc podnosić świadomość, jak należy 
zapobiegać i jak szybko reagować, by zminimalizować jego skutki.

Seniorzy na pikniku Nowa bajka
 

Piknik rotariański na stałe wpisał się już 
w kalendarz konstancińskich wydarzeń, 

fot. Klub Rotary Konstancin

Na zwycięzców konkurencji sportowych 
czekały drobne upominki,  

fot. Rada Seniorów

Udar mózgu – ważna profilaktyka

/ ROZMAITOŚCI /

Bajkowe maskotki,  
fot. Archiwum

/ ROZMAITOŚCI /



 26

Pierwsi w gminie, 
drudzy w powiecie
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gassach zajęli pierwsze 
miejsce w gminnych i drugie w powiatowych zawodach 
sportowo-pożarniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Konstancinie-Jeziornie szuka chętnych do młodzieżowych drużyn 
pożarniczych. Strażacy zapraszają w swoje szeregi dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat.

Areną zaciętej rywalizacji druhów i druhen z gminnych ochotniczych straży 
pożarnych było boisko w Czernidłach. W zawodach sportowo-pożarniczych 
wzięło udział siedem jednostek OSP z terenu gminy Konstancin-Jeziorna: 
Kawęczynek, Jeziorna, Słomczyn, Gassy, Czernidła, Bielawa i Skolimów 
oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Jeziorna. Za-
wody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach, czyli w tzw. dwuboju 
pożarniczym. Pierwszą były ćwiczenia bojowe, a drugą – sztafeta 7 × 50 m 
z przeszkodami. Emocji nie brakowało, a duch rywalizacji towarzyszył stra-
żakom ochotnikom do ostatniej minuty zawodów. Tytuł najlepszej drużyny 
w gminie przypadł Gassom. Drugie miejsce zajęła OSP Bielawa, a podium 
uzupełnia jeszcze OSP Jeziorna. Na najwyższym stopniu podium stanęła 

Przy jednostce działają dwie grupy 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
– młodsza dla dzieci w wieku 8–12 
lat oraz starsza dla dzieci w wieku 
13–16 lat. Jakie cechy muszą mieć 
młodzi ochotnicy? Przede wszyst-
kim poszukiwane są osoby, za-
równo chłopcy, jak i dziewczynki, 
z zapałem, które będą słuchać 
wskazówek starszych strażaków. 
Członkowie MDP uczą się pierwszej 
pomocy oraz obsługi sprzętu gaśni-
czego i ratowniczego, poznają pracę 
strażaka, przechodzą szkolenia 
z zakresu pożarnictwa. Młodzież 
uczestniczy także w zawodach 
pożarniczych oraz w obozach 

także MDP z Jeziorny. Medale, dy-
plomy oraz upominki najlepszym 
drużynom wręczyli Ryszard Ma-
chałek i Dariusz Zieliński, zastępcy 
burmistrza gminy, oraz Grzegorz 
Szewczyk, prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Zwycięzcy 
eliminacji gminnych 21 września 
reprezentowali Konstancin-Je-
ziornę na powiatowych zawodach, 
w których zarówno OSP Gassy, jak 
i MDP Jeziorna zajęły drugie miej-
sca. Najlepsze drużyny otrzymały 
puchary starosty piaseczyńskiego 
i nagrody ufundowane przez gminę 
Konstancin-Jeziorna. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Jeziorny dumnie 
prezentuje puchar, fot. OSP Jeziorna

Dzieci i młodzież uczą się m.in. obsługi sprzętu 
pożarniczego, fot. OSP Jeziorna

I ty możesz zostać strażakiem

organizowanych przez związek 
OSP i wycieczkach edukacyjnych. 
Nabór do drużyny prowadzony jest 
przez cały rok. Zgłoszenia można 

przesyłać za pośrednictwem fan-
page’a OSP Jeziorna na Facebooku 
lub mailowo na adres: kontakt@
ospjeziorna.pl.

Drużyny odebrały z rąk przedstawicieli 
magistratu m.in. medale, fot. UMiG
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Ku pamięci bohaterów i ofiar
W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej kombatanci, władze 
i mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna spotkali się na cmentarzu 
parafialnym w Skolimowie, by oddać hołd jej bohaterom i ofiarom.

W imieniu władz samorządowych wieniec 
złożyli burmistrz oraz jego zastępcy,  

fot. UKS-T Traper

Uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu największego konfliktu zbroj-
nego w dziejach ludzkości rozpoczęły się od mszy św., której przewodniczył 
ks. kan. Stanisław Leszek Jackiewicz, dziekan dekanatu konstancińskiego. 
Po nabożeństwie kombatanci, przedstawiciele władz, poczty sztandarowe 
oraz uczniowie, przy akompaniamencie orkiestry dętej z Piaseczna, prze-
szli przed kwaterę żołnierzy poległych za Ojczyznę w 1939 r., gdzie złożono 
kwiaty. Odczytano też apel poległych. – Cieszy mnie liczny udział młodzieży 
w dzisiejszej uroczystości – przyznała Irena Cejba, przewodnicząca Miejsko-
-Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Konstancinie-Jeziornie. – Pielęgnujcie, proszę, pamięć o milionach ofiar 
oraz o bohaterach, którzy oddali życie w walce o wolność.

Hołd bohaterom i ofiarom II wojny światowej władze gminy oddały także 
17 września, w 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Tego dnia burmistrz 
Kazimierz Jańczuk oraz jego zastępca Dariusz Zieliński złożyli biało-czer-
wone kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem katyńskim. Granitowy głaz 

przy ul. Sienkiewicza jest miejscem 
pamięci 11 mieszkańców Konstanci-
na-Jeziorny, zamordowanych przez 
NKWD w Katyniu, Charkowie i Twe-
rze wiosną 1940 r. 

Wymiany szkolne  
z Niemcami i Ukrainą 
Pod koniec września miały miejsce dwie rewizyty w ramach 
współpracy z miastami partnerskimi Konstancina-Jeziorny. 
Młodzież z Denzlingen odwiedziła naszą gminę, natomiast 
konstancińscy uczniowie pojechali do Krzemieńca.

Gospodarzem rewizyty młodzieży 
z Realschule am Mauracher Berg 
w Denzlingen, miasta partner-
skiego Konstancina-Jeziorny, była 
Szkoła Podstawowa nr 2, we współ-
pracy z SP nr 1 i SP nr 3. Tym razem 
do Polski przyjechało 25 uczniów 
oraz 3 opiekunów. 

Program wymiany, trwającej od 
20 do 26 września, obejmował wy-
cieczki m.in. do Muzeum Wsi Ma-
zowieckiej w Sierpcu. Uczniowie 
zwiedzili również Warszawę. Byli 
też w Centrum Nauki Kopernik, 
a 24 września z młodzieżą spotkał 
się Kazimierz Jańczuk, burmistrz 
gminy Konstancin-Jeziorna. 

Stałym punktem takich wymian 
są także wspólne zajęcia edukacyj-
nie i sportowe w szkołach. Dzięki 
nim młodzież z Polski i z Niemiec 
ma okazję się zaprzyjaźnić, lepiej 
poznać polską historię i kulturę 

oraz podszkolić język. Z kolei wyjazd na Ukrainę został zorganizowany  
od 23 do 28 września. Do Krzemieńca pojechała młodzież oraz nauczyciele 
z gminnych szkół podstawowych nr 1, 2 oraz 3. Była to rewizyta, ponie-
waż goście ze wschodu odwiedzili Konstancin-Jeziornę w maju tego roku. 
Gospodarz, którym było Liceum im. U. Samczuka, zapewnił ciekawy pro-
gram pobytu. Obejmował on m.in. zwiedzanie Krzemieńca i okolicznych 
miejscowości, wizytę na Starym Mieście we Lwowie oraz na cmentarzu 
Łyczakowskim, gdzie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze w kwaterach 
Orląt Lwowskich, w pięknym kompleksie świątynnym w Poczajowie oraz 
w twierdzy w Zbarażu. Zgodnie ze zwyczajem uczniów z Polski ugościły 
ukraińskie rodziny – rodzice dzieci uczestniczących w programie wymiany.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wymiany  
w ratuszu, fot. C. Puchniarz

Uczniowie zostali zaproszeni również na spotkanie  
z przedstawicielami władzy powiatu, fot. SP nr 3
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fot. Artur Bartoszewski

Dożynki

Uroczystości rozpoczął tradycyjny korowód  
z wieńcami dożynkowymi

Jak co roku gmina Konstancin-Jeziorna zorganizowała 

tradycyjne dożynki. Na mieszkańców, którzy 1 września 

odwiedzili Gassy, czekało mnóstwo atrakcji.  

Nie zabrakło też przepięknych wieńców dożynkowych 

oraz uhonorowania rolników z naszej gminy. 

Wieńce dożynkowe przygotowali przedstawiciele sołectw, 

seniorzy, młodzież oraz OSP

Przedstawiciele władz gminy podzielili 
się chlebem z uczestnikami dożynek

Gwiazdami wieczoru były zespoły 
Enjoy i Moment

Zabawa trwała jeszcze długo 

po zachodzie słońca

Jury przyznało I nagrodę wieńcowi 
autorstwa koła seniorów nr 15 ze 

Słomczyna, przy wsparciu sołectw 
Słomczyn i Turowice

/ FOTORELACJA /

Na scenie przez cały dzień występowały lokalne zespoły i grupy artystyczne

Gminne

Zawodnicy walczyli w każdej 
konkurencji z niemal olimpijskim 

zaangażowaniem 28
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Zwycięzcą tegorocznych rozgrywek zostało sołectwo Parcela

Na pikniku nie brakowało atrakcji 
sportowych

Mnóstwo emocji towarzyszyło 
turniejowi sołectw

Na scenie przez cały dzień występowały lokalne zespoły i grupy artystyczne

Uroczystym momentem było 
uhonorowanie zasłużonych rolników  

z naszej gminy

Choć dzień był słoneczny i gorący, 
orzeźwienie zapewniało wiele stoisk 

gastronomicznych

Na scenie nawet przez chwilę 
nie było nudno

Starostami dożynek byli w tym roku 

Mariusz Śliwka i Joanna Kocon

Zawodnicy walczyli w każdej 
konkurencji z niemal olimpijskim 

zaangażowaniem  29



 Festiwal Otwarte Ogrody 2019

W willi Ave można było oglądać wystawę 

obrazów z cyklu „Ulotne” autorstwa Edyty Babik 

Ogród artystyczny przy ul. Kołobrzeskiej 54 

przyciągnął wielu zwiedzających

Dla gości odwiedzających willę Moja 

czekały dwa ogrody fotograficzne

Obecni właściciele Starego Młyna, rodzina 

Kordów – będąca w jego posiadaniu od 

prawie 100 lat – zaprosili zwiedzających do 

zapoznania się z jego ciekawym wnętrzem 

oraz historią

W wielu ogrodach można było spotkać  
m.in. artystów i pisarzy

W dworze Prekera w Skolimowie  

przygotowano ogromną  

ilość różnorodnych atrakcji kulturalnych
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fot. Andrzej Piętka

fot. Andrzej Piętka

fot. Andrzej Piętka

fot. Andrzej Piętka

fot. Andrzej Piętka fot. Andrzej Piętka

fot. Izabela Górnicka-Zdziech

 W pięknym ogrodzie Domu Artystów 

Weteranów Scen Polskich przygotowano 

szereg zajęć i wystaw artystycznych

Na początku września w Konstancinie-
-Jeziornie odbyła się kolejna edycja 
wyjątkowego festiwalu. W weekend 
7–8 września mieszkańcy naszego 
miasta już po raz 12. otworzyli swoje 
ogrody oraz wille dla zwiedzających.
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Konstanciński Jarmark Bożonarodzeniowy wraca do Parku Zdrojowego. 15 grudnia na 
wszystkich odwiedzających będą czekać liczne atrakcje. Już teraz zapraszamy wystawców  
do prezentacji i sprzedaży swoich wyrobów podczas tej imprezy. 

Do dyspozycji wystawców będzie 20 domków wysta-
wienniczych, które staną w głównej alei Parku Zdro-
jowego. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. 
Podczas imprezy nie zabraknie występów lokalnych 

zespołów, warsztatów wykonywania ozdób świą-
tecznych oraz św. Mikołaja. Tradycyjnie władze 

gminy podzielą się opłatkiem z mieszkańcami 
podczas miejskiej wigilii. Mimo że do 15 grud-

nia pozostało jeszcze trochę czasu, już dzisiaj 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych, 
a w szczególności twórców ludowych, 

firmy i instytucje, do wzięcia udziału w jarmarku oraz 
skorzystania z możliwości prezentacji i sprzedaży swo-
ich wyrobów. Kartę zgłoszeniową (do pobrania z: www.
konstancinjeziorna.pl) należy złożyć w kancelarii 
Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77). 
Można ją również przesłać mailem na adres: 
promocja@konstancinjeziorna.pl. W tema-
cie wiadomości prosimy wpisać: „Jarmark 
2019”. Nabór wystawców będzie prowa-
dzony do 15 listopada. Więcej informacji 
można uzyskać pod nr. tel.: 22 484 24 41.

Dni Kultury Francuskiej
27 i 28 września w Konstancińskim Domu Kultury odbyły się Dni Kultury 
Francuskiej. Wśród wielu atrakcji, skierowanych do mieszkańców 
w różnym wieku, odbyły się m.in. koncerty muzyki francuskiej.

Podczas weekendowego spotkania z kulturą francuską na 
scenie wystąpili: Basha Slavinska – wybitna akordeonistka 
młodej generacji, Cédric Boyer – pianista z Saint-Ger- 
main-en-Laye, Justyna Bacz z zespołem – autorka polskich 
i francuskich przekładów piosenek oraz DE2S & IDEM – 
francuski raper wraz z DJ-em, doskonale znani młodszej 
części polskiej publiczności. Odbyła się także prezentacja 
znanych filmów znad Sekwany, pokazy kulinarne i degu-
stacja potraw, targi książki i produktów kojarzących się 
z Francją, turniej gry w bule oraz warsztaty plastyczne.

Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzania z prze-
wodnikiem wyjątkowej kolekcji malarstwa francuskiego 
w konstancińskiej willi La Fleur. Nie lada gratką dla miesz-
kańców była też szansa obejrzenia wystawy fotografii  
Jeana-Paula Lublinera z okazji 130-lecia wieży Eiffla. Nie za-
brakło również francuskiej poezji, prelekcji o życiu we Francji 
i jej kulturze. Dni Kultury Francuskiej zostały zorganizowane 
przez Konstanciński Dom Kultury wraz ze Stowarzyszeniem 

Współpracy Miast Bliźniaczych Kon-
stancin-Jeziorna – Saint-Germa-
in-en-Laye w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2019. Impreza 
była doskonałą okazją do po-
głębiania relacji między miesz-
kańcami partnerskich miast 
oraz do zapoznania się z bo-
gactwem kultury francuskiej. 
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Czekamy na zgłoszenia wystawców 
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Pamięci Tomasza Hopfera

Ścigali się po raz szósty

Sportowcy pamiętają o Tomaszu Hopferze. 15 września już po raz szósty pobiegli, aby uczcić pamięć 
zmarłego w 1982 r. wybitnego dziennikarza sportowego i twórcy Maratonu Warszawskiego.

Siedmiuset zawodników wystartowało w 15., przedostatnim etapie 
tegorocznego cyklu LOTTO Poland Bike Marathon, który  
22 września ponownie gościł w Konstancinie-Jeziornie.

Po rocznej przerwie impreza wró-
ciła na ścieżkę zdrowia w Choj-
nowskim Parku Krajobrazowym. 
W szóstej edycji biegu im. Tomasza 
Hopfera udział wzięło 60 osób. Za-
wody zgromadziły zarówno ama-
torów – sympatyków biegania, jak 
i bardziej doświadczonych zawod-
ników. Sportowcy zmierzyli się 
na dystansie 5 km (dwa okrążenia 
po 2,5 km). Najszybszy na mecie 
był ubiegłoroczny zwycięzca Piotr 
Szczepański. Drugi dobiegł Krzysz-
tof Krygier, a trzeci – Paweł Szcze-
pański. Wśród kobiet na pierwszej 
pozycji uplasowała się Natalia Grze-
bisz. Na kolejnych stopniach po-
dium zameldowały się Anna Nowak  

LOTTO Poland Bike Marathon, 
cykl wyścigów organizowany 
przez Grzegorza Wajsa, szósty raz 
w historii zawitał do Konstanci-
na-Jeziorny. Kolarskie miasteczko 
zlokalizowane było w Parku Zdro-
jowym, a trasa wyścigu przebiegała 
ścieżkami i duktami leśnymi Choj-
nowskiego Parku Krajobrazowego. 
W 15. etapie tegorocznego LOTTO 
Poland Bike Marathon wystarto-
wało 700 zawodników, w tym 16 
z gminy Konstancin-Jeziorna. Emo-
cji nie brakowało.

Na dystansie Max (61 km) zwy-
ciężył Kamil Kuszmider (KK Catena 
Wyszków). Wśród kobiet wygrała 
Anna Sajnóg (IM Logistics RafBike 
Cycling Team). 

Trasę Mini (32 km) najszybciej po-
konał Adam Płoski. W gronie kobiet 
triumfowała Katarzyna Skura (Jako-
obcycles BKK Team).

Uczniowie szkół podstawowych 
ścigali się na dystansie Fan (8 km). 
Wśród chłopców najlepszy był Fi-
lip Surdyk (Kamyk Radzymin MTB 
Team). Rywalizację dziewcząt wy-
grała Kamila Klaus (Kamyk Radzy-
min MTB Team). 

W Minicrossie swoje wyścigi 
miały też dzieci w wieku 2–4 i 5–6 
lat.

W klasyfikacji drużynowej triumfował KK Catena Wyszków. Młodzie-
żową punktację zespołową wygrał Kamyk Radzymin MTB Team. W kla-
syfikacji rodzinnej zwyciężyła rodzina Bickich.

LOTTO Poland Bike Marathon w Konstancinie-Jeziornie odbył się pod 
patronatem burmistrza Konstancina-Jeziorny, a został zorganizowany 
przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Gmin-
nym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie i Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Organizatorem biegu był Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, fot. A. Piętka

Zwycięzcy 15. etapu LOTTO Poland Bike Marathon z organizatorami, fot. Poland Bike

i Aleksandra Golon. Z kolei w „Biegu 
z pupilem” zwyciężyła Marzena 
Parys-Bednarczyk. Na wszystkich 
czekały pamiątkowe medale i cie-
pły posiłek, a na najlepszych – pu-
chary i nagrody. Wyróżniono też 
najstarszego i najmłodszego za-
wodnika. Upominki powędrowały 
odpowiednio do Marka Puli i Jakuba 
Lemańskiego. Gośćmi honorowymi 
wydarzenia były Zofia Hopfer, żona 
Tomasza Hopfera, z córką Moniką, 
a goście specjalni – Krzysztof Kose-
dowski, polski bokser i medalista 
olimpijski, Dariusz Dziekanowski, 
były reprezentant Polski w piłce 
nożnej, i Seweryn Szreder, zapaśnik 
– poprowadzili ćwiczenia sportowe.

/ SPORT I REKREACJA / / SPORT I REKREACJA /



 33

Pobiegli dla papieża Polaka
Blisko 80 osób wzięło udział w trzynastym już Biegu Papieskim, który w tym roku odbył się  
w Konstancinie-Jeziornie. Pierwsi na metę, w swoich kategoriach, dobiegli Bartłomiej Kuna  
i Aleksandra Golon. 

Bieg Papieski odbywający się co-
rocznie ku czci św. Jana Pawła II 
wpisał się już na stałe w kalendarz 
wydarzeń sportowych odbywa-
jących się w gminie Konstancin-
-Jeziorna. W tym roku impreza 
odbyła się 8 października w kon-
stancińskim Parku Zdrojowym, 
a nie w Habdzinie, jak było to 
w poprzednich latach. Mieszkańcy 
gminy, i nie tylko, już po raz 13. ze-
brali się, by wspólnie podziękować 
za pontyfikat św. Jana Pawła II. 

Wspólna modlitwa
Na chwilę przed rozpoczęciem 
sportowej rywalizacji głos zabrał 
Kazimierz Jańczuk, burmistrz 
gminy Konstancin-Jeziorna, oraz 
ksiądz kanonik Stanisław Jac-
kiewicz, dziekan dekanatu kon-
stancińskiego, którzy życzyli 
wszystkim uczestnikom udanego 
startu. Z kolei Weronika Głowacka, 
Pola Komosa i Aleksander Kurka, 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2, przybliżyli zebranym po-
stać papieża Polaka i honorowego 
obywatela Konstancina-Jeziorny. 
Oficjalną część uroczystości za-
kończyły złożenie przez władze 
gminy oraz sportowców kwiatów 
przed pomnikiem św. Jana Pawła II 

oraz wspólne odśpiewanie ulubio-
nej pieśni papieża „Barki”. 

Pierwsi na mecie
Na starcie prawie 5-kilometrowej 
trasy stanęło 76 zawodników. Bieg 
poprzedziła wspólna rozgrzewka, 
którą poprowadziła instruktorka 
z Egurrola Dance Studio, po któ-
rej sygnał do startu dał burmistrz 
gminy. Jako pierwszy, po 17 minu-
tach, do mety dobiegł Bartłomiej 
Kuna, drugi był Marek Turczyn 
(17 min. 13 sek.), a trzeci – Piotr 
Basiak (17 min. 30 sek.). Wśród 
pań triumfowała Aleksandra Go-
lon (20 min. 34 sek.). Tuż za nią 
uplasowały się Natalia Kostrzew-
ska (22 min. 18 sek.) i Magdalena 
Rembowska (22 min. 49 sek.). Do 
najszybszych zawodników powę-
drowały okazałe puchary, a także 
nagrody rzeczowe. Organizatorzy, 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz gmina Konstancin-Jeziorna, 
przygotowali także nagrody dla 
najstarszego i najmłodszego 
uczestnika biegu.

Inne atrakcje
Biegowi Papieskiemu towarzy-
szyły liczne atrakcje, wśród któ-
rych były m.in.: występy taneczne 

seniorów z GOSiR, pokaz jiu-jitsu 
w wykonaniu Krzysztofa Węgrow-
skiego – mistrza Europy i Polski, 
warsztaty edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży pt. „Podróż do kra-
iny wartości” oraz wystawa po-
święcona św. Janowi Pawłowi II. 
O muzyczną oprawę wydarzenia 
zadbała Zawodowa Orkiestra Wia-
trowa z Piaseczna. Na zakończe-
nie każdy mógł spróbować pysznej 
wojskowej grochówki.

Bieg poprzedziła wspólna rozgrzewka, fot. A. Piętka

Nagrody dla najszybszych sportowców 
wręczali: burmistrz Kazimierz Jańczuk  

i jego zastępca – Ryszard Machałek oraz 
Agata Wilczek, przewodnicząca Rady 

Miejskiej, fot. A. Piętka
Oto zwycięzcy XIII Biegu Papieskiego 
– kategoria mężczyźni, fot. A. Piętka

/ SPORT I REKREACJA / / SPORT I REKREACJA /
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Nordic walking dla zdrowia
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na cotygodniowe 
zajęcia z nordic walkingu. Spotkania odbywają się w każdą sobotę 
na Ścieżce Zdrowia im. Tomasza Hopfera.

Chcesz poprawić swoją kondycję 
fizyczną oraz samopoczucie? Nor-
dic walking to doskonały sposób 
na ruch i spalenie zbędnych kalorii. 
Jednak żeby nasz wysiłek nie po-
szedł na marne, chodzenia z kijkami 
trzeba się nauczyć. 

Wszystkich miłośników ruchu 
na świeżym powietrzu zachęcamy 
do udziału w cotygodniowych 
zajęciach organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Konstancinie-Jeziornie. Spoty-
kamy się w każdą sobotę na Ścieżce 
Zdrowia im. Tomasza Hopfera przy 
ul. Od Lasu 23:

Zajęcia judo skierowane są zarówno do chłopców, jak 
i dziewcząt (już od 5. roku życia). Treningi bazują na 
ćwiczeniach z zakresu judo i akrobatyki, z dużą liczbą 
gier i zabaw ruchowych, a prowadzi je Piotr Stańczak 
– wielokrotny medalista mistrzostw Polski i pucharów 
Polski. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 15.00–
16.00 (dzieci w wieku 5–9 lat) i godz. 16.00–17.00 (dzieci 
w wieku 10–15 lat) oraz w piątki w godz. 16.00–17.00 
(5–9 lat) i godz. 17.00–18.00 (10–15 lat). 

Kolejna nowość to zajęcia jiu-jitsu, które uczą dys-
cypliny, szacunku i koleżeństwa. Treningi odbywają 
się w poniedziałki i piątki w godz. 16.00–17.00 (dzieci 
w wieku 7–10 lat), a prowadzi je Krzysztof Węgrowski 
– mistrz Europy brazylijskiego jiu-jitsu.

Na liście zajęć oferowanych przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji są m.in.: gimnastyka ciała i umy-
słu, gyrokinesis, zdrowy kręgosłup, tai-chi, rehapila-
tes osteoporozy, zumba gold senior, aktywny senior 
i tańce. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 
60+, które chcą utrzymać ciało w dobrej kondycji i jak 
najdłużej cieszyć się zdrowiem. Ćwicząc regularnie, 
nie tylko poprawimy sprawność, wzmocnimy kręgo-
słup czy pobudzimy krążenie, ale przede wszystkim 
uzyskamy lepsze samopoczucie dzięki aktywnemu 
spędzaniu czasu w miłym towarzystwie. Wystarczy 
tylko przyjść do ośrodka sportu i zapisać się na wy-
brane zajęcia. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy!

Nowości dla dzieci  
i młodzieży 

Zajęcia dla seniorów

Można się jeszcze zapisywać na nowe zajęcia 
adresowane do dzieci i młodzieży – judo i jiu-jitsu.

Z początkiem września ruszyły zajęcia dla 
seniorów. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przygotował bogatą ofertę, z której korzysta 
już ponad 200 mieszkańców gminy.

/ SPORT I REKREACJA /

Zajęcia odbywają się na konstancińskiej 
ścieżce zdrowia, fot. GOSiR

Treningi bazują na ćwiczeniach z dużą liczbą 
gier i zabaw ruchowych, fot. GOSiR

Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani 
trenerzy i instruktorzy, fot. GOSiR

• godz. 8.30–11.00: grupa za-
awansowana (zajęcia dla tych, 
którzy potrafią chodzić z kijami 
do nordic walkingu, marsz ma 
dość szybkie tempo);

• godz. 10.00–11.30: grupa rekre-
acyjna (zajęcia przeznaczone dla 
osób rozpoczynających przygodę 
z kijkami lub tych, które chcia-
łyby poprawić, udoskonalić czy 
zweryfikować swoją technikę 
marszu – instruktor na bieżąco 
skoryguje błędy, wyeliminuje złe 
nawyki i da cenne wskazówki). 
Zajęcia z nordic walkingu są 

bezpłatne tylko dla mieszkańców 

gminy Konstancin-Jeziorna po 
okazaniu Konstancińskiej Karty 
Mieszkańca.
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Mamy mistrza  
świata 
Wielki sukces mieszkańca 
Konstancina-Jeziorny. 
Paraolimpijczyk Jacek Czech 
zdobył srebrny medal i tytuł 
wicemistrza świata  
w zakończonych właśnie 
pływackich mistrzostwach 
osób niepełnosprawnych, 
które odbyły się  
w Londynie.

Parapływackie mistrzostwa świata 
rozegrane zostały 9–15 września. 
Wyjazd 10-osobowej kadry narodo-
wej do stolicy Wielkiej Brytanii zor-
ganizował Polski Związek Sportu 
Niepełnosprawnych „Start”, o me-
dale walczyło 10 zawodników. Był 
wśród nich Jacek Czech, mieszka-
niec Konstancina-Jeziorny i zawod-
nik UKS G-8 Bielany. 
Paraolimpijczyk podczas mi-
strzostw świata w Londynie star-
tował w dwóch konkurencjach. 
Na dystansie 50 m stylem grzbie-
towym wywalczył srebrny medal. 
Uzyskany czas, 0:58,82 sek., jest 
drugim na liście jego najlepszych 
wyników w karierze, a wicemi-
strzostwo daje mu również pewną 
kwalifikację do przyszłorocznych 
igrzysk paraolimpijskich w Tokio. 
Jacek Czech równie dobrze zapre-
zentował się na 100 m, gdzie zajął 
4. miejsce i ustanowił swój nowy 
rekord życiowy. – Jestem bardzo za-
dowolony z wyników – mówi spor-
towiec. – Oddałem serce i duszę. 

Organizatorem VIII Międzynarodo-
wego Pucharu Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna był UKS Zryw 
Słomczyn. 14 i 15 września walczyło 
o niego ponad 100 zawodników. 
Sportowcy startowali w kilkuna-
stu kategoriach i na kilkunastu dy-
stansach, w tym w sztafecie. Udział 
w mistrzostwach do bardzo uda-
nych z pewnością zaliczą zawodnicy 
gospodarza, czyli UKS Zryw Słom-
czyn, którzy niemal w każdej kate-
gorii stawali na podium (na zdjęciu). 

Zawody „Cadet Challenge” odbyły 
się na początku sierpnia w belgij-
skiej Ostendzie. Reprezentacja Pol-
ski pokazała się na nich z dobrej 
strony, zawodnicy wielokrotnie 
osiągali wysokie lokaty w swoich 
biegach. 

Trzy złote medale – na dystan-
sach: 300 m i 500 m oraz 3000 
m na punkty – zdobyła Wiktoria 
Dąbrowska, zawodniczka UKS 
Zryw ze Słomczyna. – To ogromny 
sukces – mówi Tomasz Kucza, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 4 
w Słomczynie. – Nikomu z Polaków 
w historii startów w zawodach tej 
rangi nie udało się zdobyć tylu zło-
tych medali.

Dla Wiktorii Dąbrowskiej był to 
pierwszy start na rolkach w za-
wodach międzynarodowych tej 
rangi. Nastolatka w marcu 2019 
r. w zawodach w jeździe szybkiej 

Cieszę się, że zrealizowałem plan na 110%. Jeszcze bardziej wierzę w upra-
gniony medal na igrzyskach w Tokio. Wiem, że już mnie nic nie zatrzyma.

Jacek Czech podbił serca londyńskiej publiczności swoją niesamowitą 
walką. Styl, w jakim zdobył medal na mistrzostwach świata w Londynie, 
pokazuje, że wiek w jego przypadku – paraolimpijczyk ma 43 lata – nie 
odgrywa istotnej roli, a liczą się jedynie opór i determinacja oraz pasja, jaką 
jest pływanie. Udział Jacka Czecha w mistrzostwach świata był możliwy 
dzięki wsparciu finansowemu m.in. gminy Konstancin-Jeziorna.

Potrójna złota medalistka Ścigali się  
w SłomczynieWiktoria Dąbrowska, zawodniczka Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Zryw ze Słomczyna, zdobyła trzy złote medale 
podczas zawodów wrotkarskich „Cadet Challenge”, uznawanych  
za nieoficjalne mistrzostwa Europy kadetów.

Na torze wrotkarskim  
w Słomczynie, po trzech latach 
przerwy, ponownie rozegrane 
zostały międzynarodowe zawody.

/ SPORT I REKREACJA /

Wiktoria Dąbrowska z dumą prezentuje 
zdobyte trofea, fot. UKS Zryw

na łyżwach „Viking Race” w holen-
derskim Heerenveen zdobyła pięć 
srebrnych medali. Trenerem Wik-
torii jest Bożena Goss.

/ SPORT I REKREACJA /
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PAŹDZIERNIK
> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ I WARSZTATÓW

11 października, godz. 9.30 
 KONFERENCJA „IMPRO W SZKOLE” 
Innowacja edukacyjna, czyli jak uczyć (się) przez doświadczenie artystyczne
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

11, 16, 18, 23, 25, 30 października, godz. 17.00 
Klub Brydż 60+
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

12–13 października, godz. 17.00
FESTIWAL 321 IMPRO
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, bilety – 30 i 75 zł

12 października
MORDERSTWO W IMPROEKSPRESIE 
Katarzyna Grochola & Ab Ovo
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

13 października
SZYBKA KOLEJKA WESELNA
Bum Bum ORKeSTAR & Bartosz Gajda
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

13 października, godz. 11.00
BOULE W PARKU (Więcej informacji tel. 501 385 472)
Polana przy Hugonówce, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

14, 21, 28 października, godz. 18.00
STREFA KOBIET POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

15 października, godz. 17.00
KLUB GIER BITEWNYCH
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

17 października, godz. 19.00
KLUB PODRÓŻNIKA – Portugalia krok po kroku – Tomasz Zawadzki
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

19 października, godz. 9.00–15.00
MISTRZOSTWA SENIORÓW W BRYDŻU
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, zapisy

19 października, godz. 18.00
KONCERT CARAVANA BANDA
5-lecie Instytutu Kultury Latynoamerykańskiej Sollares
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, bilet – 60 zł

20 października, godz. 16.00
WRZOSOWISKA – Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

22 października, godz. 11.00
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, 
czesne za semestr – 60 zł

Tętniące energią flamenco, w tle cygańskie trąby, portu-
galska melancholia fado z dodatkiem latynoskich rytmów 
– to wieczór 5-lecia szkoły Sollares. Najlepsi muzycy sceny 
hiszpańsko- i portugalskojęzycznej we wspólnym spekta-
klu. Na scenie przeplatać się będą energie wielu wpływów 
muzycznych, przeróżne rytmy, które ściśle związane są  
z kulturą iberyjską. Przede wszystkim Caravana Banda – ze-
spół łączący muzykę flamenco i bałkańską z wpływami laty-
noskimi to po prostu energetyczna petarda, która absolutnie 
każdego porwie w rytmiczny wir.  

19 października 18.00 KDK, ul. Mostowa 15

CARAVANA BANDA 
5-lecie Instytutu Kultury  
Latynoamerykańskiej Sollares  

GOŁA BABA 
Spektakl Joanny Szczepkowskiej

Monodram, a raczej „monokome-
dia” Joanny Szczepkowskiej. Aktor-
ka gra dwie zupełnie różne kobiety 
rywalizujące ze sobą jako artystki. 
Każda z nich rozumie swój zawód 
inaczej – jedna, idealistka, uprawia 
sztukę „nieskażoną”, czyli koncert 
gry na ciszy, wymagający specjalne-
go stanu ducha publiczności, druga 
to uosobienie szmiry i bezczelności, 
a jej „sztuka” to prymitywne dowci-
py i beznadziejny, pośpieszny strip-
tiz. Obie nawiązują kontakt z pu-
blicznością, która nie może pozostać 
bierna. Spektakl dzieje się tu i teraz, 
publiczność jest istotnym bohate-
rem, przez co każde przedstawienie 
nabiera innego wymiaru. Niespo-
dziewana pointa sztuki stawia widza 
przed pytaniem, czy to, z czego się 
zaśmiewał, nie jest też ludzkim dra-
matem.
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26 października 19.00 KDK, ul. Mostowa 15
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24 października, godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

25 października, godz. 19.00
WIECZÓR FILMOWY – Dla tych, którzy lubią się bać 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

26 października, godz. 10.30
SPOTKANIE Z KRZYŻÓWKAMI 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, zapisy: 501 385 472

26 października, godz. 15.00
WARSZTATY RODZINNE 
Przetwarzam, nie wyrzucam
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, opłata – 5 zł/os.

26 października, godz. 19.00
SPEKTAKL GOŁA BABA 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, bilet – 45 zł

27 października, godz. 16.00
FRANEK WŁÓCZĘGA I LEGEND KSIĘGA 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15
Bilet – 15 zł dzieci, 20 zł dorośli

27 października, godz. 17.30
DOROTA PONIŃSKA – Spotkanie autorskie
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

28 października, godz. 10.30
TRENING PAMIĘCI DLA SENIORÓW 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, zapisy: 501 385 472

> STREFA SPORTU I REKREACJI
13 października, godz. 9.00–19.00

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)

19 października, godz. 9.00–19.00
TURNIEJ BADMINTONA
Hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)

> STREFA CZYTELNICTWA
10, 17, 24, 31 października, godz. 14.30

SPOTKANIE KLUBU ZWOLENNICY SZACHÓW 
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B

15 października, godz. 8.00–18.00
BOOKCROSSING – UWOLNIJ KSIĄŻKĘ
Biblioteka Filia Grapa, ul. Sobieskiego 5

28 października, godz. 18.00
 DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI:  
LUNDBERG SOFIA „CZERWONY NOTES”
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B

Podczas koncertu zabrzmią znane utwory 
w nowych aranżacjach. Występ będzie po-
dzielony na trzy części – okres odzyskania 
niepodległości, czasy po II wojnie świa-
towej oraz współczesna epoka po 1989 r. 
Usłyszymy takie szlagiery jak „Miłość ci 
wszystko wybaczy”, „Chałupy”, „Biały 
miś” oraz „Dziwny jest ten świat”. Każdy 
okres historyczny będą ilustrowały zdję-
cia wyświetlane na dużym ekranie nawią-
zujące do piosenki i do czasu, o którym 
opowiada. Wystąpią: Ygor Przebindowski 
– fortepian, Sebastian Stanny – saksofony, 
Fryderyk Młynarski – perkusja, Marcin Ja-
dach – kontrabas. Autorem widowiska jest 
Ygor Przebindowski – muzyk, kompozytor 
i producent, absolwent Instytutu Jazzu 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Z pa-
sją tworzy muzykę teatralną i filmową. 

POWIDOKI NIEPODLEGŁOŚCI
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DWIE POŁÓWKI POMARAŃCZY  
Komedia romantyczna dla dorosłych

Na scenie wystąpią: Jarosław Boberek, Cynthia Kaszyń-
ska, Julia Kamińska, Ewa Złotowska. Zaskakujące zwroty 
akcji, przewrotne poczucie humoru autorki, żartobliwa 
interpretacja reżyserska oraz prawdziwe kreacje aktor-
skie sprawiają, że z zapartym tchem śledzimy coraz bar-
dziej absurdalną sytuację, gdzie nic nie jest takie, jakim 
się wydaje. Do jedynego hotelu w mieście trafia świeża 
wdowa – Karolina, wezwana, by zidentyfikować zmarłe-
go męża – Adama, który wcześniej zginął w tajemniczych 
okolicznościach. Brzmi poważnie? Nic podobnego, to 
punkt wyjścia niezwykle zabawnej intrygi.

9 listopada 18.00 KDK, ul. Mostowa 15

11 listopada   18.00 KDK, ul. Mostowa 15
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WIECZÓR FILMOWY 
HUGH JACKMAN

SCIENCE IN ART/ART IN SCIENCE 
Wystawa

W listopadowy wieczór zapraszamy na 
film z wszechstronnym aktorem Hugh 
Jackmanem. Australijczyk od lat jest 
wielką hollywoodzką gwiazdą i to nie 
tylko za sprawą talentu aktorskiego, ale 
również dzięki swoim nieprzeciętnym 
umiejętnościom tanecznym i wokalnym. 
Te właśnie będziemy mogli zobaczyć 
podczas ostatniego w tym roku wieczoru 
filmowego.

Wystawa jest owocem sympozjum, które odbyło się 
w lipcu 2019 r. w Wygrynach na Mazurach z inicja-
tywy Iwony Nowakowskiej-Skop, prezeski fundacji 
„Z Miłości do Sztuki” MiDoSzu. Przedstawione prace 
pokazywać będą wzajemne relacje między sztukami 
plastycznymi a naukami ścisłymi i techniką. Artyści 
zaprezentują obrazy i rzeźby, ale również prace wy-
konane w technikach własnych wykorzystujących 
najnowocześniejsze materiały i technologie, w tym 
nowe media. Dyskurs naukowy zostanie przełożony 
na wyraz plastyczny, wciągając widza w świat artysty-
-badacza otaczającej nas rzeczywistości.
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22 listopada 19.00 KDK, ul. Mostowa 15

23 listopada 17.00 KDK, ul. Mostowa 15
WERNISAŻ

Teatr Kultureska, bazując na baśni braci Grimm, stworzył 
autorski spektakl o tematyce ekologicznej. Zabawna historia 
zaskakuje i bawi dzieci, a jak wiadomo, zabawa jest najlepszą 
formą nauki. Poprzez spektakl dzieci uczą się dbać o środowi-
sko naturalne, a także pogłębiają swoją świadomość ekolo-
giczną. Przez cały spektakl bohaterowie wraz z dziećmi szukać 
będą odpowiedzi: „kto zaczarował las?”. Spektakl adresowany 
jest do dzieci z przedszkoli i klas I–IV szkoły podstawowej.

WYWRÓCONA BAJKA O KAPTURKU 

17 listopada   16.30 KDK, ul. Mostowa 15

LISTOPAD
> STREFA KULTURY, SPOTKAŃ I WARSZTATÓW

4, 18, 25 listopada, godz. 18.00
STREFA KOBIET POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

5 listopada, godz. 11.00
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, czesne za semestr – 60 zł

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 listopada, godz. 17.00 
Klub Brydż 60+
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

6 listopada, godz. 19.00
KLUB FOTOGRAFICZNY F8
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

7 listopada, godz. 18.00
ZADUSZKI KONSTANCIŃSKIE 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

9 listopada, godz. 18.00
SPEKTAKL DWIE POŁÓWKI POMARAŃCZY 
Komedia romantyczna dla dorosłych
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, bilet – 65 zł

10 listopada, godz. 17.00
WIRTUALNE MUZEUM KONSTANCINA 
Niezwykłe przypadki rodzin Konarskich i Janotów-Bzowskich
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

11 listopada, godz. 18.00
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
Koncert „Powidoki Niepodległości” – Igor Przebindowski
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

12 listopada, godz. 18.00
KLUB HISTORYCZNY 
Niespokojne lata nad Jeziorką
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

14 listopada, godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

17 listopada, godz. 16.00
WYWRÓCONA BAJKA O KAPTURKU 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15
Bilet – 15 zł dzieci, 20 zł dorośli

19 listopada, godz. 11.00
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, czesne za semestr – 60 zł
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/ INFORMATOR – CO? GDZIE? KIEDY? /

Zabawna sztuka Liz Lochhead w doborowej obsadzie. 
Wystąpią Maja Barełkowska, Olga Sawicka, Piotr Cyrwus, 
Waldemar Obłoza. Niezwykłe perypetie, nieoczekiwane 
zwroty akcji, feeria emocji! Angielski humor, amerykań-
skie zamieszanie, francuski urok miłosnych podchodów, 
włoski temperament postaci. Bo miłość to język każdego 
z nas, a w każdym z bohaterów tkwi cząstka kogoś, kogo 
być może znamy… Opowieść o poszukiwaniu szczęścia, 
które czasem jest bliżej, niż nam się wydaje.

SPEKTAKL MAŁA RZECZ A CIESZY 
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KLUB PODRÓŻNIKA
„Pokazucha. Na gruzińskich zasadach” – Stasia Budzisz

Pokaz slajdów i spotkanie ze Stasią Budzisz, reporterką, 
autorką książki ,,Pokazucha. Na gruzińskich zasadach”. 
Podróżniczka od dekady bada problemy Gruzji – kraju 
zamykanego często w skojarzeniach z gościnnością, 
smaczną kuchnią i malowniczymi krajobrazami. Jej bo-
haterami są wykluczeni, osoby z niepełnosprawnościa-
mi, członkowie mniejszości LGBT, kobiety i mężczyźni 
– zwykli Gruzini, którzy czekają na prawdziwe zmiany. 
Razem z nimi autorka wchodzi za drzwi gruzińskich do-
mów. Burzy fasadę.

28 listopada   19.00 KDK, ul. Mostowa 15

24 listopada   16.30 KDK, ul. Mostowa 15

21 listopada, godz. 18.30
KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY FRANCUSKIEJ
Burzliwe dzieje polskiej emigracji we Francji
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

22 listopada, godz. 19.00
WIECZÓR FILMOWY
Hugh Jackman 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

23 listopada, godz. 15.00
WARSZTATY RODZINNE 
Kapcie myszki
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, opłata – 5 zł/os.

23 listopada, godz. 17.00
SCIENCE IN ART/ART IN SCIENCE 
Wernisaż wystawy
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

24 listopada, godz. 16.30
SPEKTAKL MAŁA RZECZ A CIESZY 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, czesne za semestr – 65 zł

28 listopada, godz. 19.00
KLUB PODRÓŻNIKA
Gruzja – Stasia Budzisz
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny

29–30 listopada
IV KONSTANCIŃSKIE FORUM KOBIET 
KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

> STREFA SPORTU I REKREACJI
9 listopada, godz. 9.00–19.00

Turniej badmintona
Hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)

10 listopada, godz. 9.00–19.00
Turniej tenisa stołowego
Hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)

11 listopada, godz. 12.00
XXIX Bieg Niepodległości
Start: UMiG Konstancin-Jeziorna, meta: Park Zdrojowy

> STREFA CZYTELNICTWA
5, 9 listopada, godz. 8.00–18.00

Bookcrossing – uwolnij książkę
Biblioteka Filia Grapa, ul. Sobieskiego 5

7, 14, 21, 28 listopada, godz. 14.00
Spotkanie klubu Zwolennicy Szachów – Biblioteka Skolimów
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B

25 listopada, godz. 18.00
 Dyskusyjny Klub Książki: Marta Abramowicz  
„Zakonnice odchodzą po cichu”
Biblioteka Filia Skolimów, ul. Moniuszki 22B



Organizatorzy: Patronat medialny:

Piasecznonews .pl

XXIX BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
 12.00    Start biegu: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77); Meta: Park Zdrojowy  

 Zapisy: dorośli: 10.00–12.00 w biurze zawodów (plac przed UMiG Konstancin-Jeziorna)
 13.00    Biegi dla dzieci (kategoria 2–5 lat: 100 m, kategoria 6–10 lat: 400 m, kategoria 11– 16 lat: 800 m)  

 Zapisy: 11.00–12.00 w Parku Zdrojowym
 13.15    Wręczenie nagród

10.00  Msza św. za Ojczyznę – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Piłsudskiego 54

ZŁOŻENIE WIEŃCÓW W MIEJSCACH PAMIĘCI:
11.15  Pomnik katyński przy ul. Sienkiewicza, 11.30 Pomnik poległych żołnierzy Samodzielnego Batalionu Narodowych Sił 

Zbrojnych AK im. bryg. Czesława Mączyńskiego przy rondzie św. Jana Pawła II, 11.45 Pomnik mieszkańców Jeziorny 
poległych w latach 1918–1921 przy ul. Warszawskiej

12.00–17.00 PIKNIK HISTORYCZNY Park Zdrojowy (przy KDK Hugonówka)
  • Obóz wojsk polskich: z arsenałem, padokiem, kinem, poligonem, lazaretem, majdanem szermierczym
  • Symulator lotniczy • Strzelnica • Degustacja grochówki wojskowej 

 • KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH W WYKONANIU ZAWODOWEJ ORKIESTRY WIATROWEJ
 13.45  Pokaz kawaleryjski – park Ikara
 14.30  Turniej strzelecki  

18.00 KONCERT „POWIDOKI NIEPODLEGŁOŚCI”  
      KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, bezpłatne wejściówki do odbioru  
      w dniu koncertu od godz. 12.00 (KDK)

NIEPODLEGŁOŚCI
ŚWIĘTO

11 listopada 2019 r.


