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43., 44., 45. i 46. sesja Rady Miejskiej
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna w ostatnich miesiącach obradowała czterokrotnie, w tym aż 
trzykrotnie na sesjach nadzwyczajnych. Rajcy przyjęli łącznie 18 uchwał. Kolejne posiedzenie 
zaplanowano na 23 listopada.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada obraduje na 
sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, 
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Ale konstancińscy rajcy 
spotykają się znacznie częściej. Od lipca do połowy października 
odbyły się cztery posiedzenia, w tym aż trzy w trybie nadzwy-
czajnym. Oto bilans pracy miejskich radnych.

43. sesja

43. sesja odbyła się 20 lipca i została zwołana na wniosek burmi-
strza gminy Konstancin-Jeziorna. Posiedzenie poświęcone było 
projektowi uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego (uchwała nr 550/VIII/43/2022). Radni przyjęli go 
niemal jednogłośnie – „za” było 18 osób.

44. sesja

Pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna odbyła się 7 września. Uczestniczyło w niej 
17 z 21 radnych. Efektem kilkugodzinnych obrad było podjęcie 
16 uchwał.

Finanse gminy
W sprawach finansowych radni wyrazili zgodę na wprowa-
dzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. (uchwała nr 
551/VIII/44/2022), a także w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2028 (uchwała 
nr 552/VIII/44/2022). Podjęta została też uchwała w sprawie 
gromadzenia dochodów przez samorządowe jednostki oświa-
towe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnio-
nym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów 
(uchwała nr 553/VIII/44/2022).

Sprawy społeczne
Konstancińscy radni:

  zmienili statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-
-Jeziornie, w którego strukturze będzie działał Klub Senior+ 
na osiedlu Mirków (uchwała nr 554/VIII/44/2022);

  przyjęli regulamin Klubu Senior+, który określa zasady jego 
funkcjonowania i organizacji (uchwała nr 555/VIII/44/2022);

  zatwierdzili zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+ (uchwała nr 556/VIII/44/2022).

Oświata i wychowanie
Na wrześniowej sesji określone zostały:

  wysokość opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 
w  Konstancinie-Jeziornie (uchwała nr 557/VIII/44/2022) – 
zmiana opłaty wynikała z konieczności podniesienia dziennej 
stawki żywieniowej z 10 zł na 15 zł, co jest konsekwencją wzro-
stu kosztów zakupu produktów spożywczych niezbędnych do 
przygotowania posiłków;

  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, dorad-
ców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 
558/VIII/44/2022).

Gospodarka komunalna
Ponadto radni przegłosowali uchwałę w sprawie jednostkowej 
stawki dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m sześc. ścieków 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 
2022 r. (uchwała nr 559/VIII/44/2022). Dotacja ma pokryć różnicę 
pomiędzy ilością ścieków odprowadzonych w 2022 r. do oczysz-
czalni ścieków a ilością ścieków zafakturowanych odbiorcom 
usługi. Stawkę jednostkową dotacji ustalono na 7,48 zł/m sześc. 
brutto.

Gospodarka nieruchomościami
Rajcy wyrazili też zgodę na sprzedaż nieruchomości lokalo-
wej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 
8/29, o powierzchni użytkowej 47,22 m kw. (uchwała nr 560/
VIII/44/2022). Lokal znajduje się w wielorodzinnym budynku na 
osiedlu Grapa. Został nabyty przez gminę w spadku po zmarłym 
właścicielu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu 
Rejonowego w Piasecznie. Jego utrzymanie wiąże się z kosztami, 
dlatego radni wyrazili zgodę na sprzedaż. 

Planowanie przestrzenne
Ponadto na 43. sesji podjęto uchwały w sprawach:

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki o nr. ew. 95 z obrębu 03-02 w Konstancinie-Jeziornie 
(uchwała nr 561/VIII/44/2022); 
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr ew. 1159/10, 1159/11, 1159/12 z obrębu 00-01 Bielawa 
(uchwała nr 562/VIII/44/2022);

Obrady Rady Miejskiej, po pandemii COVID-19, wróciły do normalności  
i odbywają się w sali posiedzeń ratusza, fot. C. Puchniarz
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  miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działki o nr. ew. 15/15 z obrębu 00-10 Ka-
węczynek-Borowina (nr 563/VIII/44/2022);
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przy-
ległych – etap III (uchwała nr 565/VIII/44/2022);
  zmiany uchwały nr 181/VI/20/2012 Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna z 1 lutego 2012 r., która dotyczyła 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Słom-
czyna zachodniego i  terenów przyległych, zmie-
nionej uchwałą nr 357/VI/31/2013 z 7 marca 2013 r. 
oraz uchwałą nr 312/VIII/22/2020 z 16 grudnia 2020 r. 
(uchwała nr 564/VIII/44/2022).

Inne sprawy
Radni przyjęli również rezygnację radnego Adama Grze-
gorzewskiego z funkcji członka Doraźnej Komisji Spraw 
Obywatelskich (uchwała nr 566/VIII/44/2022).

45. sesja

Sesja została zwołana na 5 października na wniosek 
Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy Konstancin- 
-Jeziorna. Miała charakter mieszany – zarówno stacjo-
narny, jak i zdalny. W porządku obrad znalazł się tylko je-
den punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2022 rok. Chodziło o wprowadze-
nie do niego dochodów i wydatków przeznaczonych na 
wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej dodatku 
węglowego dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 
(uchwała nr 567/VIII/45/2022). Gmina otrzymała z bu-
dżetu krajowego ponad 2,1 mln zł.

46. sesja

Kolejna sesja nadzwyczajna została zwołana tym ra-
zem na wniosek grupy radnych. Radni spotkali się 20 
października w sali posiedzeń ratusza, głównym te-
matem posiedzenia była aktualna sytuacja finansowa 
gminy z prognozą wykonania budżetu na koniec 2022 r. 
Burmistrz Kazimierz Jańczuk i skarbnik Marta Niedziel-
ska przedstawili radnym także prognozę finansową na 
lata 2023–2028 z podziałem na m.in.: dochody bieżące 
i majątkowe; koszty bieżące ze szczególnym uwzględ-
nieniem wynagrodzeń, kosztów komunikacji zbioro-
wej, kosztów energii, przyszłych kosztów wykupu dróg 
gminnych.

 
Protokoły sesji oraz uchwały dostępne są na:  

bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: 
 Rada Miejska/Uchwały.

 
Sesje i posiedzenia komisji RM  

można oglądać na platformie eSesja (esesja.tv). 

Najbliższe sesje Rady Miejskiej: 
23 listopada i 21 grudnia – obrady rozpoczynają się o godz. 
10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, I piętro). 

Gmina gotowa do 
dystrybucji jodku potasu
W gminie Konstancin-Jeziorna wyznaczono 11 punktów,  
które w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego będą 
dystrybuować tabletki jodku potasu. 

Trwa wojna w Ukrainie. Samorząd Konstancina-Jeziorny, zgodnie z wytycznymi 
wojewody mazowieckiego, realizuje niezbędne działania prewencyjne na 
wypadek ewentualnego ataku nuklearnego lub awarii elektrowni atomowej 
za naszą wschodnią granicą i uwolnienia się do atmosfery radioaktywnego 
izotopu jodu.

Punkty wydawania tabletek
Na terenie gminy wyznaczono 11 punktów, które w razie konieczności będą 
dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. Oto ich wykaz:

  Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Wojewódzka 12, Konstancin-Jeziorna),
  Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. S. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna),
  Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Bielawska 57, Konstancin-Jeziorna),
  Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Wilanowska 218, Słomczyn),
  Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 (ul. Szkolna 7, Konstancin-Jeziorna),
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Opacz 9),
  Gminny Żłobek nr 1 (ul. A. Walentynowicz 3A, Konstancin-Jeziorna),
  Przychodnia Rejonowa nr 1 (ul. Warecka 15A, Konstancin-Jeziorna),
  Przychodnia Rejonowa nr 2 (ul. Pocztowa 6, Konstancin-Jeziorna),
  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie (ul. Wilanowska 277, Słomczyn), 
  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Opaczy (Opacz 8).

Prewencja
Uspokajamy: realizowany plan ma jedynie charakter rutynowy i prewencyjny. 
Został wdrożony po to, aby mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna – w przy-
padku wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego – mieli wiedzę, 
gdzie mają się zgłosić po preparat, który ochroni ich przed chorobami no-
wotworowymi, będącymi konsekwencjami radioaktywnego promieniowania, 
głównie chodzi o tarczycę. Tabletki jodku potasu przeznaczone będą dla osób 
do 60. roku życia (ze względów medycznych). Ich dystrybucja ruszy dopiero 
w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz po publikacji przez ministra spraw 
wewnętrznych i administracji stosownej decyzji w tej sprawie. Do tego mo-
mentu punkty będą nieczynne.

Nie ma powodów do paniki
Jak podkreśla administracja rządowa, podejmowane działania to standardowa 
procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wy-
stąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, 
że obecnie takie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana 
przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do katastrofy radiacyjnej 
komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.  

Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie, nie uchroni przed 
ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu 

szkodliwych dla zdrowia konsekwencji, fot. Pixabay
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Zapraszamy do Punktu 
Informacji Turystycznej
Mieszcząca się w willi Kamilin przy ul. 
Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 
informacja turystyczna zaprasza od piątku  
do niedzieli w godz. 12.00–16.00.
Od 5 sierpnia Punkt Informacji Turystycznej 
w Konstancinie-Jeziornie po dłuższej przerwie 
został ponownie otwarty dla mieszkańców naszej 
gminy, turystów i kuracjuszy. Punkt niezmiennie 
mieści się na parterze willi Kamilin przy ul. Pił-
sudskiego 42, ale od teraz prowadzi go Wydział 
Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Mia-
sta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Osoby, które go 
odwiedzą, w  jednym miejscu otrzymają pełną 
informację turystyczną, a  także zaopatrzą się 
w m.in. informatory, mapy, wydawnictwa poświę-
cone gminie Konstancin-Jeziorna i  regionowi, 
a także drobne materiały promocyjne. Punkt w li-
stopadzie będzie czynny w godz. 12.00–16.00 od 
piątku do niedzieli. Z pracownikiem punktu można 
się też skontaktować telefonicznie, w godzinach 
jego pracy, pod nr. tel. 22 484 24 47. 

Działki przy ul. Świetlicowej – konsultacje społeczne
Burmistrz Konstancina-Jeziorny zarządził konsultacje społeczne dotyczące 
zagospodarowania gminnych działek przy ul. Świetlicowej. 
Chodzi o działki nr 12/3, 12/5, 12/6 z obrębu 01-16 przy ul. Świetlicowej w Konstancinie-Jeziornie, 
czyli plac na tzw. żeberku. Gmina opracowuje projekt zagospodarowania tego terenu. W związku 
z tym Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy, zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych. 
Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 10 listopada w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Początek o godz. 15.00.

Powstanie Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
W Konstancinie-Jeziornie powstanie Rada Działalności Pożytku Publicznego. Swoich reprezentantów do niej wybrali już  
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w naszej gminie. 
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym dla burmistrza gminy. W Konstancinie- 
-Jeziornie zostanie powołana po raz pierwszy i będzie liczyła 14 osób. 17 października swoich członków do rady wybrały organizacje poza-
rządowe. Ich przedstawiciele, spośród 11 kandydatów zgłoszonych przez NGO działające w naszej gminie, wybrali w drodze głosowania 
10-osobową reprezentację. W jej skład weszli: Robert Baran (Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kosa Konstancin), Monika Bukowińska 
(Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina), Mirosław Kapitan (Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna), Katarzyna 
Kittel (Fundacja Violet Kiwi), Elżbieta Król (Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle 
Chorych „Oni Są”), Elżbieta Olczak (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna – Hufiec „Uroczysko” Konstancin), 
Adam Ostrowski (Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Samodzielnego Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego Narodowych 
Sił Zbrojnych), Ewa Szulecka (Fundacja Ewdomed), Paweł Śledziewski (Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
Constans 2010) oraz Michał Wiśniewski (Stowarzyszenie Mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Nasz Konstancin”). Po dwóch 
przedstawicieli wskażą Rada Miejska Konstancin-Jeziorna oraz burmistrz Kazimierz Jańczuk. 

Kolejni wykonawcy wyłonieni
Konstanciński magistrat wyłonił kolejnych wykonawców odpowiedzialnych za 
inwestycje oraz realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy.
I tak na przykład we wrześniu burmistrz 
Kazimierz Jańczuk zawarł umowę z firmą 
MALU-LUX Przemysław Szaniawski z Wil-
kowyi, która zajmie się bieżącym utrzyma-
niem oznakowania pionowego i poziomego 
na terenie gminy w 2022 r. (2. etap). Jego 
koszt – 67 974,72 zł. Rozstrzygnięte zostały 
także inne postępowania, a przyszli wy-
konawcy czekają na podpisanie kontrak-
tów. Dotyczą one:

  Trzeciego etapu budowy oświetlenia 
ulicznego (drogowego) na terenie gminy w 2022 r. (etap 3.) – najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Energo-Mix Piotr Gieleciński z Łosia, a opiewa ona na 23 370 zł 
(część pierwsza) i 26 568 zł (część druga).
  Rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie wschodniej części gminy. Za-
danie zrealizuje konsorcjum złożone z firm: Usługi Transportowe Edward Wilczyński 
ze Starej Iwicznej – lider oraz Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman 
Zwierzchowski – partner. Wartość inwestycji to ponad 3,7 mln zł.

  Budowy, dobudowy, przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego (drogowego) 
na terenie gminy (etap 4.) – kontrakt trafi do firmy Energo-Mix Piotr Gieleciński 
z Łosia, którego oferta była najkorzystniejsza w postępowaniu. Zadanie zostało 
podzielone na dwie części. Koszt pierwszej to ponad 96,5 tys. zł, drugiej – ponad 
60,7 tys. zł. 

Na rozstrzygnięcie czekają postępowania, które wyłonią wykonawców remontu 
lokali komunalnych (etap 2.), a  także wykonania wielobranżowej dokumentacji 
projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Literatów i ul. Żwirowej w Kon-
stancinie-Jeziornie. Oferty zostały otwarte i są teraz weryfikowane przez urzęd-
ników. W listopadzie poznamy natomiast firmę, która opracuje dokumentację 
projektową przebudowy ul. Śnieżnej w Słomczynie oraz rozbudowy ul. Podlaskiej 
w Parceli i Cieciszewie.



nr 4  (58)  2022  BIG Konstancin-Jeziorna  5

INWESTYCJE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie będzie miał nową siedzibę. Z działki przy 
ul. Wareckiej 22 zniknęły już baraki, pamiętające jeszcze czasy PRL. W ich miejscu stanie nowoczesny 
budynek administracyjno-biurowy. Ruszyła budowa jego fundamentów.

O  kontrakt na budowę nowej siedziby 
ZGK ubiegały się cztery podmioty. Najko-
rzystniejszą ofertę złożył Eko-Invest sp. 
z o.o. z Kielc. Firma jednak zrezygnowała. 
Drugi na liście był Zab-Bud z Warszawy. 
I to właśnie z nim na początku września 
została podpisana umowa, której wartość 
wynosi ponad 11,2 mln zł. Po tym, jak doku-
ment sygnowali burmistrz Kazimierz Jań-
czuk i Andrzej Zaboklicki, prezes zarządu 
firmy Zab-Bud, prace przy ul. Wareckiej 
22 ruszyły pełną parą. Na początku paź-
dziernika wyburzone zostały stare baraki, 
pamiętające jeszcze czasy PRL, w których 
do tej pory mieściły się biura zakładu. 
W ich miejscu stanie nowoczesny jedno-
piętrowy budynek o powierzchni użytko-
wej 770 m kw. Geodeta wytyczył już jego 
fundamenty, wkrótce zostaną zalane be-
tonem. Nowa siedziba ZGK będzie przy-
jazna dla środowiska i wygodna zarówno 
dla interesantów, jak i pracowników. Zago-
spodarowany zostanie także teren wokół, 
powstaną m.in. miejsca parkingowe. Inwe-
stycja ma być gotowa w pierwszej połowie 
2024 r. Na czas budowy biura ZGK zostały 
przeniesione w cztery tymczasowe miej-
sca. Zmieniły się także numery telefonów 
do poszczególnych działów. 

ZGK zyska nową siedzibę

 Aktualne dane kontaktowe do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

Miejsce Nazwa działu Numer telefonu

ul. Mirkowska 39A

Sekretariat 22 484 35 00

Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego: 
 � budynki komunalne 
 � nadzór właścicielski

22 484 35 07
22 484 35 09

Kadry 22 484 35 03

Urząd Miasta i Gminy  
(wejście od ul. Piaseczyńskiej 77)

Dział Rozliczeń Czynszu i Windykacji:
 �windykacja należności za wodę i ścieki
 �windykacja należności za lokale komunalne i czynsze

22 484 35 21 
22 484 35 23

Dział Sprzedaży: 
 � umowy 
 � faktury

22 484 35 19
22 484 35 20

Dział Księgowo-Finansowy 22 484 35 10

ul. Warecka 22  
(budynek stacji uzdatniania wody)

Dział Techniczny i Wodnokanalizacyjny 22 484 35 27
Dział Eksploatacji Wodnokanalizacyjnej 22 484 35 25

ul. Warecka 22  
(budynek socjalny) Dział Oczyszczania i Transportu 22 484 35 30

Baraki, w których do tej pory mieściły się biura ZGK, zostały już wyburzone.  
Wkrótce ława fundamentowa nowego budynku zostanie zalana betonem, fot. C. Puchniarz

Widok na elewację frontową, od ul. Wareckiej, nowego budynku administracyjno-biurowego ZGK, 
proj. Archigraf Michał Brutkowski
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Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia pierwszego w gminie Konstancin-Jeziorna klubu seniora. 
Pomieszczenia przy ul. A. Walentynowicz 24 na osiedlu Mirków zostały już wyposażone w meble, nowoczesny 
sprzęt komputerowy i multimedialny. Został też ogłoszony konkurs na kierownika klubu.

Do otwarcia Klubu Senior+ na osiedlu Mirków w Konstancinie-Je-
ziornie jest coraz bliżej. W lipcu wykonawca inwestycji – firma Mat-
-Bud Sebastian Matuszak z Koźmina Wielkopolskiego – zakończył 
prace remontowe pomieszczeń na parterze budynku przy ul. A. 
Walentynowicz 24. Obejmowały one m.in. wykonanie nowej insta-
lacji teletechnicznej oraz modernizację istniejących – elektrycznej 
i hydraulicznej, generalny remont sanitariatów oraz wykonanie 
gładzi ścian i wyrównanie poziomu podłóg. Łączny koszt robót 
wyniósł ponad 342 tys. zł – 250 tys. zł pokryto z budżetu gminy, 
resztę z dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. Z kolei pod koniec września Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konstancinie-Jeziornie, w którego strukturach będzie działał 
klub, zakończył jego meblowanie i wyposażanie. Za ponad 78 tys. 
zł – w tym ponad 63 tys. zł z dotacji – zakupiono m.in. stoły, krzesła, 
kanapy, biurka, wyposażenie szatni i sanitariatów, a także nowo-
czesny sprzęt komputerowy i multimedialny. Ponadto Rada Miejska 
Konstancin-Jeziorna na wrześniowej sesji przyjęła regulamin klubu 
oraz ustaliła zasady odpłatności za pobyt w nim. Na tym posiedze-

Ostatnia prosta przed otwarciem klubu seniora

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna prowadzi już ponad 50 spraw dotyczących tablic i urządzeń 
reklamowych, które zgodnie z uchwałą krajobrazową powinny zostać zdemontowane. A to dopiero 
początek, bo takich nielegalnych nośników są setki.

Uchwała krajobrazowa, która miała wpły-
nąć na estetykę miasta, weszła w życie 
28 kwietnia 2021 r. Zgodnie z przepisami 
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 
mogą być umieszczane tylko niewielkie 
szyldy informujące o  działalności go-
spodarczej prowadzonej w danej nieru-
chomości – muszą one jednak spełniać 
szczegółowe wymagania określone we 
wspomnianej uchwale. Pozostałe nośniki 
reklamy, w tym m.in. tablice i bilbordy, są 
nielegalne. Czasu na ich usunięcie z prze-
strzeni publicznej było dużo, bo przez 
rok obowiązywał okres przejściowy. Nie 
wszyscy jednak skorzystali z tej możli-
wości. Teraz właściciele nośników muszą 
się liczyć z konsekwencjami. Pracownicy 
Wydziału Planowania Przestrzennego 

Reklamy na celowniku urzędników

Wszystko jest już gotowe na przyjęcie seniorów – mówi Ewa 
Michalska, kierownik OPS-u, fot. J. Wołoszyńska-Matysek 

konstancińskiego magistratu uzbrojeni 
w dalmierz laserowy, urządzenie do mie-
rzenia odległości i powierzchni, od kilku 
miesięcy prowadzą wizje lokalne na kon-
stancińskich ulicach. Ich efektem są 22 
postępowania administracyjne w spra-
wie nałożenia kary pieniężnej. Obecnie 
w toku jest też 36 postępowań przygo-
towawczych zmierzających do ustalenia 
właściciela nielegalnego urządzenia re-
klamowego. Jeśli nie uda się tego zro-
bić, odpowiedzialność za jego usunięcie 
spadnie na właściciela, użytkownika wie-
czystego lub posiadacza samoistnego 
nieruchomości lub obiektu budowla-
nego, na którym on stoi. W  razie ja-
kichkolwiek pytań dotyczących zapisów 
uchwały krajobrazowej, zachęcamy do 

Kary pieniężne za nielegalne reklamy
Nieprzestrzeganie uchwały krajobrazowej może zakończyć się nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. Jest to 112 zł dziennie plus 10 zł za 
każdy metr kwadratowy pola powierzchni reklamy, licząc od daty wszczęcia postępowania. Powyższe stawki określa ustawa o podatkach 
i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (art. 19 pkt 1 lit. g i h) oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r. (art. 37d ust. 9).

kontaktu z Wydziałem Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta i Gminy (nr tel. 
22 484 23 92). 

niu zatwierdzone zostały również zmiany w statucie OPS-u. Było 
to konieczne, aby Klub Senior+ mógł działać w jego strukturach. 
Został już też ogłoszony konkurs na kierownika nowego miejsca 
spotkań konstancińskich seniorów. Otwarcie klubu planowane 
jest na 21 listopada. 

Kontrole urzędników będą prowadzone tak długo, 
póki z ulic nie znikną wszystkie nielegalne reklamy, 

fot. A. Zając
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Gmina Konstancin-Jeziorna wprowadziła czasowe ograniczenia w oświetleniu miejskich ulic. 
W wybranych lokalizacjach latarnie nocami świecą krócej lub tylko częściowo. Wszystko przez 
drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej.

Rosnące ceny prądu uderzają w budżety samorządów. Miasta 
i gminy w całej Polsce weryfikują swoje wydatki, a nadciągający 
kryzys energetyczny wymusza na nich podejmowanie trudnych 
decyzji. Nie inaczej jest w Konstancinie-Jeziornie, którego władze 
zdecydowały się na wprowadzenie rozwiązań oszczędnościo-
wych. Jednym z nich jest czasowe ograniczenie oświetlenia miej-
skich ulic. Na podobny krok zdecydowały się także m.in. Nidzica, 
Wiązów, Suwałki, Lublin, Ostrów Wielkopolski czy Sandomierz. 
Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, któ-
rej ceny bardzo wzrosły. W związku z tym na terenie całej naszej 
gminy wyłączono lub ograniczono pracę części latarni oświetla-
jących drogi, chodniki, tereny zielone oraz budynki użyteczności 
publicznej. Zmiany wprowadzane są etapami i ze zdrowym roz-
sądkiem. – W gminie Konstancin-Jeziorna na pewno nie będzie 
ciemno – zapewnia burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Ale w dobie 
nadciągającego kryzysu takie ograniczenia to konieczność. Wie-
rzę jednak, że nasi mieszkańcy przyjmą je ze zrozumieniem. 

Mniej światła, więcej oszczędności

O kolejnych etapach wdrażania planu oszczędnościowego bę-
dziemy informować na stronie konstancinjeziorna.pl. 

Gmina od lat konsekwentnie wymienia oświetlenie uliczne na 
energooszczędne, niestety w dobie kryzysu energetycznego  

takie zmiany nie dają wystarczających oszczędności, fot. A. Piętka 

Rodzaj 
ograniczenia Miejsce/nazwa ulicy

Wyłączenie latarni 
od godz. 20.00

Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy 
(ul. Hlebowicza i ul. Braci Komorowskich).

Wyłączenie latarni 
od godz. 22.00 Ul. Wagarowa w Słomczynie.

Wyłączenie latarni 
od godz. 24.00

Aleje spacerowe wokół oczka wodnego 
(przy rondzie Jana Pawła II) oraz skwer 
przy ul. Walentynowicz na osiedlu 
Mirków.

Teren wokół willi Gryf (ul. Sobieskiego 
13), wraz z przyległym placem zabaw, 
oraz willi Kamilin (ul. Piłsudskiego 42).

Park Zdrojowy i ścieżka pieszo-rowerowa 
(bulwar im. prof. Jana Haftka, wał do ul. 
Elektrycznej, wał wzdłuż rzeki Jeziorki).

Chodnik wzdłuż ul. Literatów – na 
odcinku od ul. Mickiewicza do  
ul. Kopernika.

Chodnik przy ul. 1000-lecia Państwa 
Polskiego oraz al. Miłośników 
Konstancina – od ul. Piłsudskiego  
do ul. Jagiellońskiej.

Wyłączenie latarni 
od godz. 24.00  

(ponowne włączenie  
od godz. 4.00)

Droga wojewódzka nr 721 – na odcinku 
od Habdzina do Ciszycy oraz nr 712 –  
na odcinku od Opaczy do Gassów. 

Całkowite 
wyłączenie latarni

Chodnik wzdłuż ul. Warszawskiej  
– na odcinku od ul. Słonecznej  
do ul. Pocztowej;

Ul. Bielawska – na odcinku od ronda  
im. Armii Krajowej do ul. Polnej (7 słupów  
po lewej stronie jezdni).

Rodzaj 
ograniczenia Miejsce/nazwa ulicy

Wyłączenie co 
drugiej latarni

Ul. Sobieskiego – na odcinku  
od ul. Mickiewicza do ul. Żeromskiego.

Ul. Matejki – na odcinku od  
ul. Sobieskiego do mostku na rz. Małej. 
Ul. Skargi – na odcinku od ul. Źródlanej 
do ul. Piasta.
Ul. Prusa – na odcinku od  
ul. Gąsiorowskiego do ul. Wojewódzkiej.
Ul. Długa – z pominięciem odcinka  
ul. Długiej przy Szpitalu Dziecięcym Stocer.
Al. Wojska Polskiego – na odcinku od 
ronda im. Jana Pawła II do ul. Mirkowskiej.
Ul. Warszawska (DW 724) – od granicy  
z Warszawą do ul. Borowej.
Ul. Batorego – od ul. Piłsudskiego  
do ul. Jagiellońskiej.
Ul. Jagiellońska – od ul. Piłsudskiego  
do ul. Od Lasu.
Ul. Piasta – od ul. Piłsudskiego  
do ul. Jagiellońskiej.
Ul. Piłsudskiego – od ul. Sobieskiego  
do ul. Gąsiorowskiego (bez przejść  
dla pieszych).
Ul. Sienkiewicza – od ul. Piłsudskiego  
do ul. Żeromskiego.
Ul. Wierzejewskiego – od ul. Źródlanej  
do ul. Jagiellońskiej.
ul. Piaseczyńska – od ronda im. Armii 
Krajowej do ul. Skolimowskiej.
ul. Strumykowa – od ul. Prusa w kierunku 
Parku Zdrojowego.

 Wykaz ograniczeń w oświetleniu ulicznym w gminie Konstancin-Jeziorna
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BUDŻET PARTYCYPACYJNY

 Wyniki głosowania na projekty zgłoszone w Budżecie Partycypacyjnym 2023

Miejsce Nazwa projektu Szacunkowa 
wartość (w zł)

Liczba 
głosów

Projekty inwestycyjno-remontowe

1. Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych – skrzyżowania na wyniesieniu 57 600 698

2. Zakup i ułożenie kostki brukowej 76 875 362

3. Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul. Wspólnej 1/3 w Bielawie 85 000 263

Projekty pozostałe

1. Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego 24 985 663

2. Joga – doskonalenie ciała i umysłu 22 436 299

3. Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie wakacji dla dzieci z trenów 
wiejskich – południowych sołectw w gminie Konstancin-Jeziorna 25 000 296

4. Ćwiczenia w Opaczy 16 500 290

5. Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej na terenie gminy Konstancin- 
-Jeziorna 18 000 152

6. Szyjący Cieciszew – warsztaty, zajęcia rękodzielnicze 24 900 106

7. Hip Hop Festiwal 2023 25 000 47

8. Klub Talentów Grapa 16 880 43

9. Ekospływy kajakowe rzeką Jeziorką 9 000 34

10. Klub Gier Bitewnych Hugonówka 16 985 20

Kolorem różowym oznaczono projekty, które zostaną wpisane do projektu budżetu gminy na 2023 r.

Osiem zadań o łącznej wartości prawie 330 tys. zł zostanie zrealizowanych w 2023 r. w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna. Najlepsze projekty wybrali mieszkańcy w głosowaniu.

W tej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy gminy Kon-
stancin-Jeziorna mogli wybierać spośród 13 projektów, które 
przeszły pozytywną weryfikację komisji powołanej przez burmi-
strza i zostały zakwalifikowane do etapu głosowania. Odbyło się 
ono w dniach 1–15 września, a wzięło w nim udział ponad 2 tys. 
osób. Tradycyjną formę głosowania – w punkcie stacjonarnym 
– wybrało 1 140 mieszkańców, a przez internet – 931. Oddano 
łącznie 3 273 ważne głosy. Do realizacji w przyszłym roku trafi 
osiem projektów, w tym trzy inwestycyjno-remontowe – w tej 
kategorii najwięcej głosów (698) otrzymał projekt „Poprawa 
bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych – skrzyżowania 
na wyniesieniu” oraz pięć z zakresu m.in. kultury, rekreacji 
i edukacji – tutaj na szczycie listy rankingowej z 663 głosami 
znalazł się projekt „Działalność koncertowa Konstancińskiego 
Chóru Kameralnego”. W tej kategorii cztery projekty nie uzy-
skały minimalnej liczby głosów, która wynosiła 100. Zgodnie 
z zarządzeniem burmistrza w tym roku na realizację zadań w ra-
mach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna 
– edycja 2023 przeznaczono 400 tys. zł, z czego na zadania 

Mieszkańcy wybrali swoje projekty

inwestycyjno-remontowe – 300 tys. zł, a na pozostałe – 100 
tys. zł. Łączna wartość projektów, które w przyszłym roku trafią 
do realizacji, to ponad 326,3 tys. zł. 

W 2023 r. do Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy  
wrócą zajęcia sportowo-rekreacyjne, fot. Pixabay
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Dopłaty do ogrzewania – dla kogo?
Tylko do końca listopada można ubiegać się o dodatek do ogrzewania. Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. O takie wsparcie finansowe wystąpiło już ponad tysiąc 
mieszkańców gminy.

Dodatek energetyczny to pomysł polskiego 
rządu na złagodzenie skutków rosnących 
cen różnych źródeł ogrzewania. Przysłu-
guje każdemu, bez względu na osiągane 
dochody.

Dodatek węglowy
Jako pierwszy został uruchomiony doda-
tek węglowy. Jest to jednorazowe wsparcie 
finansowe w wysokości 3 tys. zł dla go-
spodarstw domowych, których podstawo-
wym źródłem ogrzewania jest paliwo stałe 
w formie węgla kamiennego, brykietu lub 
peletu (zawierające co najmniej 85 proc. 
węgla kamiennego). Surowiec ten musi 
być spalany m.in. w kotle, kominku, ko-
zie, kuchni węglowej czy piecu kaflowym. 
Warunkiem otrzymania pieniędzy jest 
posiadanie wpisu w Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków. Choć wnioski 
o dodatek węglowy można było składać od 
połowy sierpnia, to dopiero na początku 
października gmina Konstancin-Jeziorna 
otrzymała od wojewody mazowieckiego 
pierwszą transzę pieniędzy na jego wy-
płatę. To ponad 2,1 mln zł. Ale już wiadomo, 
że ta kwota będzie niewystarczająca. Do 
tej pory (stan na 25 października) wnio-
sek o świadczenie złożyło do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 
ponad tysiąc mieszkańców naszej gminy 

na łączną kwotę ponad 3,1 mln zł. Wypłaty 
są już realizowane, a mieszkańcy pieniądze 
będą otrzymywać sukcesywnie.

Dodatek do opału
Obecnie, w związku z nowelizacją przepi-
sów, dodatek do ogrzewania – w różnych 
wysokościach – mogą otrzymać gospo-
darstwa domowe, których główne źródło 
ciepła zasilane jest: peletem drzewnym 
lub innym rodzajem biomasy (3 tys. zł), lub 
drewnem kawałkowanym (1 tys. zł) – ko-

Jeden wybrany dodatek energetyczny 
przysługuje na jeden adres, fot Adobe Stock

Obywatele Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w Konstancinie-Jeziornie, mają swoje 
miejsce. Przy ul. Wilanowskiej 1 powstało Centrum Wsparcia i Edukacji Uchodźców. 

Centrum Wsparcia i Edukacji Uchodźców to wspólne przedsięwzięcie klubów Rotary – Warszawa Fryderyk Chopin oraz Warszawa Kon-
stancin. Jednak centrum finansowo wspierają kluby i dystrykty Rotary z całego świata. Jest to miejsce, w którym uchodźcy z Ukrainy – 
dzieci, młodzież oraz dorośli – znajdą pomoc, m.in. psychologiczną. Obejmuje ono konsultacje indywidualne, terapię długoterminową, 
doradztwo kryzysowe, a także zajęcia z neuropsychologiem dla dzieci z niepełnosprawnością rozwojową. Ponadto w placówce organi-
zowane są kursy nauki języka polskiego, dzienna opieka dla dzieci w wieku 4–6 lat, a w soboty także różne warsztaty. Centrum czynne 
jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–20.00 oraz w soboty w godz. 10.00–14.00. Obowiązują zapisy pod nr. tel.: +48 730 285 905. 

Powstało Centrum Wsparcia i Edukacji Uchodźców

cioł lub innego typu urządzenie; skroplo-
nym gazem LPG (500 zł) – kocioł gazowy; 
lub olejem opałowym (2 tys. zł) – kocioł 
olejowy. Także w  tym przypadku klu-
czowy jest wpis do CEEB, dokonany przed 
11 sierpnia 2022 r. Należy też zaznaczyć, 
że dodatek ten nie przysługuje już gospo-
darstwom „objętym pozytywnym wnio-
skiem o  wypłatę dodatku węglowego”. 
Także w tym przypadku chętnych na do-
datkowe pieniądze, które zasilą domowy 
budżet, nie brakuje. Do konstancińskiego 
OPS-u wpłynęło już 181 wniosków (stan na  
25 października).

Ważne terminy
Osoby, które chcą ubiegać się o  jeden 
z dodatków energetycznych, na złożenie 
wniosku mają czas do 30 listopada 2022 r. 
(wnioski złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane). Można to zrobić przez plat-
formę ePUAP lub w OPS-ie (ul. Rycerska 13). 
Obsługę interesantów prowadzą pracow-
nicy Wydziału Systemu Pomocy Społecz-
nej: dodatek węglowy – pokoje nr 2, 3, 5 i 6 
(parter), od poniedziałku do piątku w godz. 
10.00–15.00; dodatek do opału – pokój nr 1 
(2. piętro), od poniedziałku do wtorku i od 
czwartku do piątku w godz. 10.00–15.00. 
Informacje: 22 756 34 84 wew. 22–24, 27 lub 
33 oraz na opskonstancinjeziorna.pl. 

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТА ОСВІТИ БІЖЕНЦІВ (Констанцин-Єзьорна, вул. Вілановська 1) 
У Центрі працюють професійні терапевти, дитячі та корецкійні психологи, які БЕЗКОШТОВНО надають такі послуги: індивідуальні консультації, 
довгострокову терапію, кризове консультування, корекційні заняття з нейропсихологом, групову терапію для дорослих та підлітків, арт-те-
рапію, групи підтримки. Крім того, заклад організовує курси польської мови, денний догляд для дітей віком 4-6 років, а по суботах також мис-
тецькі та танцювальні майстер-класи. Центр працює з понеділка по п'ятницю в год. 8.00-20.00 та в суботу в год. 10.00-14.00. Попередній запис 
обов’язковий! Телефон для запису: +48 730 285 905.
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Remont z myślą o pacjentach 
To nowy rozdział w historii Szpitala im. prof. Mariana Weissa w Konstancinie-Jeziornie. Placówka 
uruchomiła odnowioną izbę przyjęć, nowoczesną przychodnię specjalistyczną oraz centrum diagnostyki 
obrazowej. Modernizację pomieszczeń umożliwiły miliony złotych od samorządu Mazowsza  
i Unii Europejskiej.

Zakończyła się przebudowa pomieszczeń 
Szpitala im. prof. Mariana Weissa przy 
ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-
-Jeziornie, wchodzącego w skład Mazo-
wieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER. 
Placówka zyskała nową izbę przyjęć, 
przychodnię specjalistyczną oraz cen-
trum diagnostyki obrazowej. 1 sierpnia 
odbyło się oficjalne otwarcie odnowio-
nych przestrzeni, w którym udział wzięli 
m.in. Elżbieta Lanc, członkini zarządu 
województwa mazowieckiego oraz Ka-
zimierz Jańczuk, burmistrz gminy Kon-
stancin-Jeziorna i jego zastępca Dariusz 
Zieliński. 

Nowoczesny sprzęt
Wyremontowane zostały także pomiesz-
czenia gospodarcze, magazynowe oraz 
sala konferencyjna. W  trakcie prze-
budowy rozdzielono też drogi prze-
mieszczania się pacjentów szpitalnych 
i ambulatoryjnych, co zwiększy bezpie-
czeństwo epidemiologiczne. Oprócz od-
nowienia izby przyjęć i pracowni szpital 
został wyposażony również w  nowo-
czesny sprzęt: rezonans magnetyczny, 
tomograf komputerowy, mobilne i sta-
cjonarne aparaty RTG, a także aparaturę 
do znieczuleń i badań USG, dzięki czemu 
wszystkie najważniejsze badania od teraz 
są wykonywane na miejscu. Tym samym 

zarówno mieszkańcy Konstancina-Je-
ziorny, jak i  całego Mazowsza znajdą 
w Szpitalu im. prof. Weissa kompleksową 
pomoc – od diagnozy po rehabilitację.

Zmiany w szpitalnej aptece 
A to jeszcze nie wszystko. W szpitalnej 
aptece i  komórkach organizacyjnych 
placówki wdrożony został także elek-
troniczny system ewidencji i dystrybu-
cji leków. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
nie tylko zwiększy się bezpieczeństwo 
pacjentów, którzy będą mieli pewność 

wydania leków w odpowiedniej dawce, 
ale także komfort pracy personelu me-
dycznego. Zmiany zaszły także w oto-
czeniu szpitala. Utworzona została sieć 
dróg dojazdowych dla pacjentów, służb 
ratunkowych, dostawców i personelu. 
Powstały nowe miejsca parkingowe, 
oświetlenie oraz ułatwienia dla osób 
z  niepełnosprawnościami. Zmoderni-
zowano także sieć kanalizacyjną, wo-
dociągową oraz elektroenergetyczną. 
Modernizacja i  przebudowa szpitala 
była możliwa dzięki ponad 40 mln zł od 
samorządu Mazowsza, a także środkom 
unijnym.

Samochód do przewozu krwi
Dodatkowo STOCER wzbogacił się o nowy 
samochód z  lodówką do  przewożenia 
krwi i  innych materiałów medycznych. 
To z kolei prezent od InterRisk TU Vienna 
Insurance Group. Towarzystwo ubezpie-
czeniowe, które regularnie współpracuje 
m.in. ze Stowarzyszeniem Ultrakrew, 
otrzymało w tym roku nagrodę Grupy 
Vienna Insurance Group za zaangażo-
wanie społeczne, a zdobyty w jej ramach 
grant pozwolił na zakup dwóch Fiatów 
Tipo. Jeden z nich trafił do Konstancina-
-Jeziorny, a jego przekazanie odbyło się 
podczas uroczystości otwarcia zmoder-
nizowanego szpitala. 

W oficjalnym otwarciu odnowionych przestrzeni 
szpitala udział wzięły m.in. władze Mazowsza 

i gminy Konstancin-Jeziorna,  
fot. Urząd Marszałkowski WM

Centrum Medyczne Grapa Medica w Konstancinie-Jeziornie promuje wśród mieszkańców naszej gminy  
i powiatu piaseczyńskiego dobrostan psychiczny. 

Edukację zdrowotną pn. „Wiedzieć wię-
cej na temat zdrowia psychicznego – nie-
zbędnik każdego” Grapa Medica może 
realizować dzięki wsparciu finansowemu 
z budżetu województwa mazowieckiego. 
Na stronie internetowej placówki znaj-
dziemy artykuły i podcasty, które mają 
na celu oswajanie mieszkańców gminy 
i  powiatu z  tematyką współczesnych 
zaburzeń psychicznych. – Można z nich 
dowiedzieć się, czym są lęk, zaburzenia 

odżywiania, depresja, schizofrenia czy 
zaburzenia ze spektrum i jak sobie z nimi 
radzić – wyjaśnia Iwona Maj, dyrektor 
operacyjny Grapa Medica. – Podcasty 
mogą być materiałem do  pracy leka-
rza z pacjentem, nauczyciela z uczniem, 
a także rodzica z dzieckiem. Materiały in-
formacyjne przygotowuje zespół składa-
jący się z lekarza psychiatry, psychologa 
i  terapeuty – na co dzień pracujących 
w CM Grapa Medica. – Treść artykułów 

skierowana jest do nastolatków, rodzi-
ców, osób aktywnych i  nieaktywnych 
zawodowo, w  tym również seniorów 
– dodaje Iwona Maj. – Podpowiadamy 
w nich m.in. jak pomóc komuś z najbliż-
szego otoczenia, kogo dotyka choroba. 
To i znacznie więcej znajdziemy pod ad-
resem: www.grapamedica.pl, zakładka: 
Warto wiedzieć na temat zdrowia psy-
chicznego. Projekt będzie systematycznie 
rozwijany w latach 2022–2023. 

Wiedzieć więcej o zdrowiu psychicznym
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Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała sprzęt komputerowy w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR". Nowe laptopy trafiły do uczniów z rodzin, których 
członkowie pracowali dawniej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Uczące się wnuki oraz dzieci osób, które 
pracowały kiedyś w Państwowych Go-
spodarstwach Rolnych otrzymały no-
woczesny sprzęt komputerowy, dostęp 
do internetu i niezbędne akcesoria. To 
wszystko w ramach projektu „Wsparcie 
dzieci z  rodzin pegeerowskich w  roz-
woju cyfrowym – Granty PPGR”, sfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej 
przeznaczonych na walkę ze skutkami 
pandemii COVID-19. Pod koniec marca 
gmina Konstancin-Jeziorna podpisała 
ze Skarbem Państwa, w imieniu którego 
działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 
umowę o powierzenie grantu w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REAC-

Laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała 220 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego na zakup dwóch 
wozów ratowniczo-gaśniczych oraz organizację w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji zajęć dla seniorów.

Kolejna pomoc finansowa z budżetu województwa mazowiec-
kiego, w ramach samorządowych programów wsparcia, trafiła 
do gminy Konstancin-Jeziorna. 21 lipca w Konstancińskim Domu 
Kultury odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinan-
sowanie trzech zadań. Sygnowali je Elżbieta Lanc – członkini 
zarządu województwa mazowieckiego oraz Ryszard Machałek 
– pierwszy zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 
i Marta Niedzielska – skarbnik gminy Konstancin-Jeziorna. Suma 
wsparcia to 220 tys. zł.

Dwa nowe wozy ratowniczo-gaśnicze
Tym razem samorząd Mazowsza wsparł dwie Ochotnicze Straże 
Pożarne. 100 tys. zł trafiło do Słomczyna na zakup średniego 
wozu z napędem na cztery koła. Jednostka na nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy pozyskała także 450 tys. zł z Narodowego 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 550 tys. zł to wkład własny gminy Konstancin- 
Jeziorna, a 100 tys. zł pochodzi z budżetu powiatu piaseczyń-
skiego. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Najkorzyst-
niejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma 
Moto-Truck z Kielc, a opiewa ona na kwotę 982 770 zł. Kolejne 
100 tys. zł to wsparcie dla OSP Konstancin-Jeziorna z przezna-
czeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem 4x4. Jego całkowity koszt to 1 271 820 zł. Pozostałe 
pieniądze pochodzą z budżetu gminy – 720 tys. zł, z Ministerstwa 

Kolejne wsparcie z Mazowsza

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego – 500 tys. zł. Wóz dostarczy firma Waw-
rzaszek ISS z Bielska-Białej.

Zajęcia dla seniorów
Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł również kon-
stancińskich seniorów. Dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł 
pozwoliło na organizację dla nich ponad 200 godzin zajęć spor-
towo-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Są to m.in.: tai chi, zumba, rehapilates osteoporozy oraz gim-
nastyka ciała i umysłu. W tym przypadku wkład własny gminy 
Konstancin-Jeziorna wynosi 5 tys. zł. 

T-EU. Konstanciński samorząd otrzymał 
13 tys. zł. Dofinansowanie zostało prze-
znaczone na zakup komputerów przeno-
śnych z urządzeniami peryferyjnymi oraz 
akcesoriami i niezbędnym oprogramo-
waniem umożliwiających naukę zdalną. 
Sprzęt został też ubezpieczony. 9 sierpnia 
nowe laptopy trafiły do uczniów z 6 rodzin 
z gminy Konstancin-Jeziorna, których ro-
dzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli 
zatrudnieni w PGR-ach. – Niech ten sprzęt 
dobrze wam służy – podkreślił Kazimierz 
Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin- 
-Jeziorna. – Umiejętnie z niego korzystaj-
cie – zarówno do nauki, jak i zabawy. 

Laptopy w wakacje trafiły do uczniów,  
a przekazał je burmistrz Kazimierz Jańczuk  

(z prawej), fot. P. Siepsiak

21 lipca w Konstancińskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podpisanie 
umów na dofinansowanie trzech zadań o łącznej wartości 220 tys. zł

fot. C. Puchniarz
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Mieszkańcy na bakier z segregacją
Trwają kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna zasad 
segregacji odpadów komunalnych – a nie jest z tym dobrze. Po zwizytowaniu przez urzędników ponad 
750 nieruchomości, aż w 64 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości.

Od 2020 r. segregacja odpadów to obo-
wiązek dla każdego. Niestety, bywa 
z  nią różnie. Dlatego gmina Konstan-
cin-Jeziorna od kliku miesięcy prowadzi 
wyrywkowe kontrole nieruchomości za-
mieszkanych w zabudowie jednorodzin-
nej i wielorodzinnej. To, czy właściciele 
posesji i mieszkańcy bloków przestrze-
gają zasad segregacji sprawdzają pra-
cownicy Referatu Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miasta i Gminy w asyście Straży 
Miejskiej. 

Weź dotację i usuń trujący azbest
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna, którzy na swoich posesjach mają jeszcze wyroby zawierające szkodliwy dla 
zdrowia azbest, mogą otrzymać dotację na jego usunięcie. Wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy.

Nie warto podejmować się samodzielnego usuwania eternitu 
z dachu. To nie tylko niebezpieczne dla zdrowia, ale również 
nielegalne – w ten sposób narażamy się na niemałą karę fi-
nansową sięgającą nawet 20 tys. zł. W takiej sytuacji z pomocą 
przychodzi gmina Konstancin-Jeziorna, która już od kilku lat 
pokrywa całkowity koszt demontażu, odbioru, transportu i uty-
lizacji azbestu. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu gminy, 
ale również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. O gminne wsparcie mogą 
się ubiegać osoby fizyczne, a także wspólnoty mieszkaniowe, 
nieprowadzące działalności gospodarczej. Wymogiem podsta-
wowym jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości 
położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, z której ma zostać 
usunięty eternit. Dotacja pokrywa 100 proc. kosztów związanych 
z  jego demontażem, odbiorem, transportem oraz utylizacją. 
Pamiętać jednak należy, że do dofinansowania nie kwalifikują 
się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia 
dachowego. Wnioski dotyczące refundacji kosztów demontażu, 
transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych przyjmo-
wane i rozpatrywane są na bieżąco. Dokumenty należy złożyć 
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy 
ul. Piaseczyńskiej 77 (poniedziałek–piątek w godz. 9.00–15.00). 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mirkowskiej 43C 
w Konstancinie-Jeziornie przyjmowane są, wyłącznie od mieszkańców gminy, 
następujące odpady: papier i tektura; tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 
wielomateriałowe; szkło; tekstylia; odpady wielkogabarytowe; zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny; drewno; zużyte baterie i akumulatory; przeterminowane 
leki; chemikalia; zużyte opony; gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe. PSZOK jest 
czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury naboru wnio-
sków udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel. 22 484 
24 28). Niezbędne druki można pobrać na stronie internetowej 
bip.konstancinjeziorna.pl. 

Wszystko w jednym
Urzędnicy przede wszystkim zaglądają 
do pojemników na odpady zmieszane. 
– W dalszym ciągu sprawiają one miesz-
kańcom najwięcej kłopotów – przyznaje 
Agnieszka Sobieraj, kierownik Wydziału 
Podatków i Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi UMiG. – Odpady zmieszane 
wciąż traktowane są przez wielu na równi 
z odpadami niesegregowanymi, a po-
jemniki z  nimi często wypełnione są 
po brzegi odpadami ze wszystkich po-

zostałych frakcji podlegających selek-
tywnej zbiórce.
Na 750 skontrolowanych przez urzęd-
ników posesji aż w  480 przypadkach 
stwierdzono nieprawidłowości (64 proc.). 
– Zdarzało się, że w pojemnikach na od-
pady zmieszane znajdowały się mate-
riały budowlane pozostałe po remoncie 
czy zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny – wymienia kierownik. – Jest to 
niedopuszczalne. Ten rodzaj odpadu 
właściciele nieruchomości powinni we 
własnym zakresie dostarczyć do Gmin-
nego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych.

Nie jest dobrze
Nie najlepiej wypadają również miesz-
kańcy konstancińskich osiedli. Urzędnicy 
skontrolowali wszystkie altany śmiet-
nikowe zlokalizowane przy budynkach 
wielorodzinnych. Tam pojemniki, mimo 

Umowę dotacyjną, na kwotę blisko 14 tys. zł, z WFOŚ w Warszawie podpisali 
Ryszard Machałek, zastępca burmistrza Konstancina-Jeziorny (drugi z prawej)  

i skarbnik gminy – Marta Niedzielska (trzecia z prawej), fot. A. Pluta



nr 4  (58)  2022  BIG Konstancin-Jeziorna  13

OCHRONA ŚRODOWISKA

W gminie Konstancin-Jeziorna działa darmowa mobilna aplikacja, która przypomina o zbliżającym się terminie 
odbioru odpadów komunalnych. Z takiego udogodnienia korzysta już ponad 1,2 tys. mieszkańców.

Evenio to ogólnopolska aplikacja dla sys-
temu Android, w który wyposażona jest 
większość smartfonów i tabletów, oraz 
iOS – obsługującego urządzenia Apple, 
w tym iPhone’y i iPady. Można ją pobrać 
ze strony Google Play lub AppStore. Apli-
kacja jest niezwykle przydatna – szcze-
gólnie dla zapominalskich. Dzięki niej 
telefon może przypominać m.in. o tym, 
kiedy z naszej posesji odbierane są od-
pady komunalne.

Alarm przypomni
Pobranie i korzystanie z Evenio jest cał-
kowicie bezpłatne. Po zainstalowaniu 
aplikacji jesteśmy proszeni o określenie 
naszej lokalizacji: miejscowości, ulicy 
i numeru domu oraz o  informację, czy 
mieszkamy w bloku czy w domu jedno-
rodzinnym, po czym aplikacja automa-
tycznie ściąga aktualny harmonogram 
odbioru śmieci w naszym rejonie. Ważnym 

Aplikacja przypomni o odbiorze odpadów

udogodnieniem jest też możliwość usta-
wienia powiadomień – możemy określić, 
z  jakim wyprzedzeniem będziemy infor-

mowani o zbliżającym się terminie od-
bioru danego rodzaju odpadów. Ponadto 
poprzez aplikację możemy złożyć rekla-
mację w sprawie nieodebranych śmieci. 
Z takiego udogodnienia korzysta już po-
nad 1,2 tys. mieszkańców naszej gminy.

Komunikacja z mieszkańcami
To jednak nie wszystkie możliwości apli-
kacji. W niedalekiej przyszłości będzie 
ona służyła również do komunikacji po-
między Urzędem Miasta i  Gminy Kon-
stancin-Jeziorna a mieszkańcami – dzięki 
niej możliwe będzie m.in. zgłaszanie np. 
uszkodzonej drogi, dzikiego wysypiska 
czy awarii oświetlenia ulicznego. Evenio 
to także krótkie komunikaty informujące 
o utrudnieniach i problemach występu-
jących na terenie gminy oraz zapowie-
dzi imprez kulturalnych i  sportowych. 
Poszczególne opcje będą uruchamiane 
sukcesywnie. 

 Aplikacja jest bezpłatna i nie zawiera reklam, 
fot. Adobe Stock

ich prawidłowego oznakowania, były za-
pełnione odpadami wrzucanymi według 
zasady na „chybił trafił”. A jak zaznacza 
Agnieszka Sobieraj, obowiązek segre-
gacji obowiązuje również mieszkańców 
bloków. W ostatnim czasie konstanciń-
ski magistrat rozesłał do spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych pisma przy-
pominające o tym. Pod urzędniczą lupę 
zostały wzięte także posesje, na których 
mieszkańcy prowadzą działalność go-
spodarczą. W tym przypadku też było 
sporo nieprawidłowości – odpady po-
chodzące z  działalności wymieszane 
były z  komunalnymi. Przypominamy, 
że właściciele firm zobowiązani są do 
podpisania osobnej umowy z podmio-
tem mającym pozwolenie na odbiór 
takich śmieci na terenie naszej gminy 
(ich rejestr dostępny jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Konstan-
cin-Jeziorna).

Kontrole trwają
Kontrole są kontynuowane, urzędnicy 
odwiedzają nie tylko nowe adresy, 
przychodzą też z rewizytą do właścicieli 
skontrolowanych już nieruchomości. Po-
nowne stwierdzenie braku segregacji lub 
nieprawidłowego jej prowadzenia skut-

kować będzie wszczęciem postępowa-
nia administracyjnego w celu naliczenia 
wyższej opłaty – z 36 zł na 72 zł od osoby. 
Wszystkich, którzy mają wątpliwości, do 
jakiej grupy zakwalifikować dane odpady, 
zachęcamy do odwiedzenia strony inter-
netowej: segregujna5.um.warszawa.pl. 

Każdy właściciel skontrolowanej posesji otrzymuje od 
urzędników ulotkę z praktycznymi informacjami na temat 

prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,  
fot. K. Śliwińska

72 zł/os.
Tyle wynosi  

w gminie Konstancin- 
-Jeziorna opłata 

podwyższona  
w przypadku 

stwierdzenia braku 
segregacji odpadów 

komunalnych.
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Wyniki powyżej średniej krajowej
Język polski – 65,07 proc., matematyka – 62,95 proc., angielski – 80,27 proc. Takimi średnimi wynikami  
z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty mogą pochwalić się uczniowie gminnych szkół podstawowych.

W tym roku egzamin ósmoklasisty odby-
wał się w dniach 24–26 maja. Uczniowie 
zdawali go z trzech przedmiotów: języka 
polskiego, matematyki oraz języka obcego 
– najczęściej wybierany był język angielski. 
Przystąpienie do tego sprawdzianu jest 
warunkiem ukończenia szkoły podstawo-
wej, a jego wynik – poza ocenami na świa-
dectwie – ma wpływ na przyjęcie ucznia 
do wymarzonej szkoły średniej. W naszej 
gminie egzamin zdawało 274 uczniów z sze-
ściu publicznych szkół podstawowych. Byli 
wśród nich także uczniowie z Ukrainy, któ-
rzy uciekając przed wojną znaleźli tym-
czasowe, bezpieczne schronienie w naszej 
gminie.

Dobre wyniki
Pomimo nauki zdalnej w  czasach pan-
demii COVID-19 konstancińscy uczniowie 
naprawdę dobrze poradzili sobie – na tle 
kolegów z innych polskich szkół – z ma-
jowym egzaminem. Średnie wyniki z po-
szczególnych przedmiotów są wyższe niż 
rok temu. Z języka polskiego to 65 proc., 
a z matematyki – 62,94 proc. Dla porów-
nania w 2021 r. wynosiły one odpowiednio 
64 proc. i 50 proc. Bardzo dobrze wypadł 
też język angielski – młodzież zdała test 
sprawdzający umiejętności lingwistyczne 
na 80,27 proc. To też lepiej niż rok wcze-
śniej. Ostateczne wyniki uzyskane przez 
gminne szkoły są wyższe niż średnia kra-
jowa. 

Mocne i słabe strony
Z testem humanistycznym najlepiej pora-
dzili sobie uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Opaczy. Uzyskali oni średni wy-
nik na poziomie 75 proc. Na przeciwnym 
krańcu znalazła się Szkoła Podstawowa 
Integracyjna nr 5. Jej uczniowie z języka oj-
czystego zdobyli 58,66 proc. punktów. A jak 
wypadł język Szekspira? Pierwsze miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 2. Jej ucznio-
wie otrzymali 85 proc. punktów, a zaraz 
za nią uplasowała się Szkoła Podstawowa 
nr 1 z wynikiem 80 proc. Na miejscu trzecim 
– SP nr 6 z wynikiem 76 proc.

Matematyka z problemami 
Matematyka to przedmiot, który od lat 
sprawia uczniom najwięcej kłopotów. 

 Wyniki egzaminu ósmoklasistów w gminnych szkołach

Szkoła Liczba 
zdających

j. polski 
(w proc.)

matematyka 
(w proc.)

j. angielski
(w proc.)

Szkoła Podstawowa nr 1 71 70 66 80

Szkoła Podstawowa nr 2  63 63 63 85

Szkoła Podstawowa nr 3 57 56 47 74

Szkoła Podstawowa nr 4  
w Słomczynie 45 66,1 66,63 75,66

Szkoła Podstawowa 
Integracyjna nr 5 18 58,66 46,93 69,06

Szkoła Podstawowa nr 6  
w Opaczy 20 75 72 76

gmina Konstancin-Jeziorna 65,07 62,95 80,27

powiat piaseczyński 66,08 69,14 80,04

województwo mazowieckie 63,83 62,11 71,61

kraj 60 57 67

W tym roku do egzaminu przystąpiło 274 uczniów z sześciu publicznych szkół podstawowych,  
fot. Adobe Stock

W powiecie piaseczyńskim nasza młodzież 
zajęła 4. miejsce. Gorzej od nich test na-
pisali tylko ich rówieśnicy z gmin Tarczyn 
i Góra Kalwaria. Spośród sześciu konstan-
cińskich szkół najsłabiej wypadła Piątka. 
Wynik uzyskany przez uczniów placówki 
to 46,93 proc. Z  matematyką najlepiej 
z kolei poradzili sobie uczniowie Szóstki 
w Opaczy, uzyskując średnio 72 proc. punk-

tów. Jednak, jak podkreślają nauczyciele 
i szkolni pedagodzy, wyniki, jakie ucznio-
wie potrafią wywalczyć są na miarę ich 
możliwości i wysiłku włożonego w przy-
gotowanie do egzaminu. Dodają również, 
że pomimo pandemii uczniowie dobrze po-
radzili sobie z egzaminami, a to świadczy 
o dużym zaangażowaniu zarówno ich, jak 
i nauczycieli. 
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 Rok szkolny 2022/2023 w gminnych szkołach

Szkoła Liczba 
uczniów

Liczba 
przyjętych 

uczniów  
z Ukrainy

Liczba uczniów 
przyjętych do klasy 1 

Liczba uczniów przyjętych do 
oddziału przedszkolnego na rok 

szkolny 2022/2023
Liczba 

nauczycieli*

Szkoła Podstawowa nr 1 528 46 63 – trzy klasy pierwsze 51 – dwa oddziały przedszkolne 59

Szkoła Podstawowa nr 2 529 34 67 – trzy klasy pierwsze 47 – dwa oddziały przedszkolne 59

Szkoła Podstawowa nr 3 360 42 47 – dwie klasy pierwsze
65 – trzy oddziały przedszkolne, 

w tym oddział przedszkolny  
dla 3-latków

46

Szkoła Podstawowa nr 4 
w Słomczynie 171 14 17 – jedna klasa pierwsza 9 – jeden oddział przedszkolny 35

Szkoła Podstawowa 
Integracyjna nr 5 167 6 19 – jedna klasa pierwsza 17 – jeden oddział przedszkolny 38

Szkoła Podstawowa nr 6 
w Opaczy 205 2 23 – jedna klasa pierwsza 18 – jeden oddział przedszkolny 25

*) Dane z systemu informacji oświatowej – stan na 25.08.2022 r.

Dzwonek inaugurujący nowy rok 
szkolny 2022/2023 już za nami.  
W gminie Konstancin-Jeziorna 
do 11 publicznych placówek 
edukacyjnych i opiekuńczych 
uczęszcza ponad 2,4 tys. 
przedszkolaków i uczniów.

Rok szkolny 2022/2023 w liczbach

Po przeszło dwumiesięcznej przerwie 
uczniowie i nauczyciele 1 września wrócili 
do szkół. W gminie Konstancin-Jeziorna 
w nowym roku szkolnym 2022/2023 do 6 
publicznych podstawówek uczęszcza po-
nad 2,4 tys. dzieci i młodzieży, w tym 144 
z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną 
znaleźli schronienie w naszej gminie.

Nowy rok w liczbach
Pod względem liczby uczniów lide-
rem jest Szkoła Podstawowa nr 2 (529 
uczniów), a  następnie Jedynka (528), 
Trójka (360) i  Szkoła Podstawowa nr 6 
w  Opaczy (205 uczniów). Na przeciw-
nym krańcu są natomiast Szkoła Pod-
stawowa Integracyjna nr 5 (167) i Szkoła 
Podstawowa nr 4 w  Słomczynie (171).  
1 września edukację rozpoczęło w gmin-
nych placówkach 236 pierwszoklasistów, 
najwięcej tradycyjnie w Dwójce – 67 i Je-
dynce – 63, a  najmniej w  Słomczynie  
– 17. W nowym roku szkolnym w gmin-
nych podstawówkach funkcjonuje także 
10 oddziałów przedszkolnych, w tym 9 dla 

pięcio- i sześciolatków oraz 1 oddział dla 
trzylatków, w Trójce. Ogółem zapisanych 
jest do nich 207 maluchów.

Gminne przedszkola
Gmina Konstancin-Jeziorna jest organem 
prowadzącym dla czterech przedszkoli 
i żłobka. Do największej placówki – Przed-
szkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi 
„Leśna Chatka” – uczęszcza 133 dzieci. 
Kolejne są: „Tęczowe Przedszkole” – 113 
dzieci, przedszkole „Kolorowe Kredki” – 95 
dzieci i przedszkole „Zielony Zakątek” – 

 Rok szkolny 2022/2023 w gminnych przedszkolach i żłobku

Przedszkole/żłobek Liczba 
dzieci

Liczba 
dzieci 

przyjętych 
na rok 

szkolny 
2022/2023

Liczba 
dzieci  

z Ukrainy
przyjętych 

na rok 
szkolny

2022/2023

Liczba 
nauczycieli*

Przedszkole nr 1 
 „Zielony Zakątek” 71 30 5 7

Przedszkole nr 2 
 „Tęczowe przedszkole” 113 36 4 17

Przedszkole nr 3 
 „Kolorowe Kredki” 95 30 2 13

Przedszkole nr 4  
z oddziałami integracyjnymi  

„Leśna Chatka”
133 45 4 20

Gminny Żłobek nr 1 75 43 4 16

71 maluchów. W roku szkolnym 2022/2023 
swoją przygodę z edukacją w przedszko-
lach publicznych rozpoczęło w sumie 412 
dzieci, w tym 19 z Ukrainy. 

Miliony na oświatę
W szkołach podstawowych zatrudnionych 
jest 262 nauczycieli, w przedszkolach 57, 
a w gminnym żłobku 16. Tylko w tym roku 
gmina Konstancin-Jeziorna na oświatę 
i edukacyjną opiekę wychowawczą wyda 
ponad 79 mln zł, co stanowi ponad 38 
proc. planowanych dochodów. 
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Nowy sprzęt  
dla OSP Bielawa

Sezon grzewczy 2022/2023 rozpoczął 
się na dobre. Niestety, wiele wskazuje, 
że będzie on jednym z  trudniejszych. 
Wszystko przez wzrost cen paliw służą-
cych do ogrzewania domostw. Drastyczne 
podwyżki i brak węgla w składach opału 
mogą doprowadzić do sytuacji, w której do 
pieców trafi surowiec słabej jakości, mo-
kre drewno lub co gorsza śmieci – co jest 
surowo zabronione i karane mandatami – 
przed czym przestrzega Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gassach. – Palenie „wszystkim” 
może doprowadzić do uwalniania dużej ilo-
ści kwaśnego, przenikliwego dymu, który 
uszkodzi komin i spowoduje jego rozsz-
czelnienie – ostrzega Maciej Sadowski, 
prezes OSP Gassy. – Po sezonie będzie on 
się nadawał tylko do rozbiórki. Ponadto 
w nieczyszczonym i źle eksploatowanym 
przewodzie kominowym gromadzi się sa-
dza, która może w każdej chwili się zapalić. 
Temperatura płonącej sadzy przekracza 
wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza. A to 
stanowi już wielkie zagrożenie dla zdrowia 
i życia mieszkańców budynku.

Statystyki
Niewłaściwe użytkowanie instalacji grzew-
czych każdego roku jest przyczyną kilku-
nastu tysięcy pożarów. Według statystyk 
Komendy Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej w 2021 r. odnotowano aż 18 170 po-
żarów od urządzeń grzewczych na paliwa 
stałe, 280 pożarów od urządzeń na paliwa 
ciekłe i 461 na paliwa gazowe. Poza tym 
nieprawidłowa eksploatacja przewodów 
kominowych grozi także zatruciem tlen-
kiem węgla, powstającym w  procesie 
niecałkowitego spalania, m.in. w szczel-
nie zamkniętych pomieszczeniach. Także 
w tym przypadku statystyki są zatrważa-
jące. W sezonie grzewczym 2021/2022 (od 
1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.) 
PSP odnotowała aż 2 435 zdarzeń związa-
nych z czadem. Łącznie zostało w nich po-
szkodowanych 988 osób. Były też 43 ofiary 
śmiertelne.

Szczyt sezonu 
Zdecydowanej większości tych tragedii 
można było uniknąć, gdyby przestrzegane 

O tym trzeba pamiętać
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażacy i kominiarze 
przypominają właścicielom i zarządcom budynków o ciążących 
na nich obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem 
przewodów kominowych.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bielawie ponownie nawiązała partner-
ską współpracę z Polskimi Sieciami 
Elektroenergetycznymi S.A. W ramach 
dobrosąsiedzkiej pomocy druhowie 
otrzymali wsparcie finansowe na zakup 
nowoczesnego sprzętu.

były podstawowe zasady bezpieczeństwa 
użytkowania przewodów kominowych, in-
stalacji i urządzeń grzewczych. Dlatego 
wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego 
strażacy oraz Krajowa Izba Kominiarzy 
przypominają właścicielom i zarządcom 
budynków o ciążących na nich obowiąz-
kach. A trochę ich jest. Zgodnie z Prawem 
budowlanym instalację dymową, spali-
nową oraz wentylacyjną należy poddawać 
okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) 
przez uprawnionego kominiarza. Kominy 
muszą być także regularnie oczyszczane. 
Nakazują to przepisy przeciwpożarowe. 
Częstotliwość usuwania zanieczyszczeń 
uzależniona jest od rodzaju przewodu 
i wynosi co najmniej: 

  raz w miesiącu – od palenisk zakładów 
zbiorowego żywienia i usług gastrono-
micznych, jeżeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej;
  raz na 3 miesiące – od palenisk opala-
nych paliwem stałym, 
  raz na 6 miesięcy – od palenisk opala-
nych paliwem płynnym i gazowym, 
  co najmniej raz w roku – z przewodów 
wentylacyjnych, jeżeli większa często-
tliwość nie wynika z warunków użyt-
kowych.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie 
tylko formalność, lecz także główna za-
sada bezpieczeństwa. Warto też pamiętać, 
że w przypadku pożaru lub zaczadzenia 
brak dokumentacji terminowego czyszcze-
nia i kontroli kominów może stanowić pod-
stawę odmowy wypłaty odszkodowania 
przez firmę ubezpieczeniową. 

W trosce o własne bezpieczeństwo warto 
rozważyć zamontowanie w domu czujników 

tlenku węgla, fot. Adobe Stock
Celem współpracy, realizowanej w ramach 
4. edycji programu „WzMOCnij swoje otocze-
nie” organizowanego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne, jest poprawa bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy Konstancin-
-Jeziorna poprzez wsparcie lokalnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  zakupie 
sprzętu ratowniczego. Jednostka w Bielawie, 
dzięki otrzymanym środkom finansowym, 
zakupiła pod koniec lipca wyposażenie do 
namiotu pneumatycznego. Są to m.in. krze-
sła, łóżka i stoły polowe, a także lampy na-
miotowe LED oraz nagrzewnice. Nowy sprzęt 
będzie wykorzystywany podczas działań 
związanych z ratownictwem, m.in. może słu-
żyć do odizolowania osób poszkodowanych 
podczas wypadków komunikacyjnych, zabez-
pieczenia osób tymczasowo ewakuowanych 
z zagrożonego obszaru przed niesprzyjają-
cymi warunkami atmosferycznymi. 

O programie
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” 
to ogólnopolski program grantowy 
realizowany przez PSE, skierowany do 
samorządów i ich jednostek  
– np. przedszkoli, szkół, bibliotek, 
ośrodków pomocy społecznej oraz 
do organizacji pozarządowych, które 
chcą wprowadzać ważne i długotrwałe 
zmiany w swoim otoczeniu w jednym 
z ośmiu następujących obszarów: 
aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, 
edukacja, ochrona zwierząt, rozwój 
wspólnej przestrzeni publicznej, 
środowisko naturalne, zdrowie i inne 
inicjatywy mieszczące się w celach 

programu. Dodatkowe 
informacje: raport.pse.pl 
oraz wzmocnijotoczenie.pl.
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O tym trzeba pamiętać
Od ponad pół wieku kroczą wspólnie przez życie. Każda z nich ma inną historię, ale łączy je jedno – miłość. 
Trzy pary z gminy Konstancin-Jeziorna odebrały medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” – Krystyna  
i Zygmunt Laskowscy, Łucja i Lucjan Malinowscy oraz Sabina i Bronisław Szmytkowie.

Jednych połączył sport, drugich znajomi, a trzecia para swój 
związek zawdzięcza przepustce w trakcie służby wojskowej, ale 
łączy ich jedno – wszyscy sakramentalne „tak” wypowiedzieli 
sobie ponad 50 lat temu. I z tej właśnie okazji pod koniec sierp-
nia w konstancińskim magistracie swoje Złote Gody świętowały 
trzy małżeństwa – Krystyna i Zygmunt Laskowscy, Łucja i Lucjan 
Malinowscy oraz Sabina i Bronisław Szmytkowie. 

Medale i życzenia
Dostojnych jubilatów w ratuszu gościł Kazimierz Jańczuk, bur-
mistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – To doprawdy szczególna 
okazja, by spotkać się i pogratulować tak zacnego stażu – pod-
kreślił Kazimierz Jańczuk w mowie gratulacyjnej skierowanej do 
małżonków. – Życzę Wam 100 lat w zdrowiu, co może nie być tylko 
życzeniem, gdyż wiele osób żyje w naszej gminie znacznie dłużej
Wszystkie małżeńskie pary otrzymały z rąk burmistrza i Ma-
rzeny Micewicz, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, 
medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, listy gratulacyjne 
oraz kwiaty i kosze upominkowe. Po ceremonii był czas na roz-
mowę oraz wspomnienia, którymi jubilaci chętnie się dzielili. 

Z miłości do biegania
Sabinę i Bronisława Szmytków połączył sport. Poznali się w klu-
bie, gdy 15-letnia pani Sabina zaczynała swoją przygodę z bie-
ganiem, a pan Bronisław pokonywał już długie dystanse. Pobrali 
się w grudniu 1971 r., a zabawa weselna odbyła się w siedzibie 
klubu. Biegają do dziś i często uczestniczą w zawodach. – Naj-
dłuższy dystans, jaki pokonałem, to 100 km w supermaratonie 
Kalisia – mówi Bronisław Szmytek. 
Dzięki sportowi trafili też do Konstancina-Jeziorny, gdy uczest-
nicząc pięć lat temu w Biegu im. Piotra Nurowskiego zauroczyli 

Ponad pół wieku razem

się naszą gminą. – Szybko podjęliśmy decyzję o przeprowadzce 
i jesteśmy szczęśliwymi mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna 
– mówią państwo Szmytkowie.

Szczęście we dwoje
Choć obydwoje pochodzą z Podlasia, Łucja i Lucjan Malinowscy od 
51 lat mieszkają w gminie Konstancin-Jeziorna, obecnie w Habdzi-
nie. – Do rodzinnych stron nie tęsknimy, bo tu jest równie ładnie 
i jest wiele miejsc, gdzie można chodzić na grzyby – mówi pani 
Łucja. – Uwielbiam zbierać te leśne skarby. 
Zawodowo pan Lucjan był telemonterem, a pani Łucja przez wiele 
lat pracowała w wilanowskim muzeum. Dochowali się trzech córek, 
pięciorga wnucząt i jednego prawnuka. – Duża rodzina to powód 
do radości – przyznają. – Zwłaszcza gdy uda się wszystkich zebrać 
w jednym miejscu.

Dotrzymali ślubowania
– Zawsze chodzimy trzymając się za ręce, zawsze mówimy do 
siebie „kochanie” – przyznają z kolei Krystyna i Zygmunt Laskow-
scy, którzy już od ponad 50 lat prowadzą wzorcowe małżeńskie 
życie. Pochodzący z Wilanowa pan Zygmunt poznał swoją przyszłą 
żonę będąc na przepustce podczas służby wojskowej. – Ujął mnie 
swoją szarmanckością i dobrym ułożeniem – wspomina Krystyna 
Laskowska. – W 1971 r. zostaliśmy małżeństwem i razem jesteśmy 
już ponad 50 lat, ale nic przez ten długi czas się nie zmieniło: mąż 
nadal podaje mi dłoń przy schodzeniu po schodach czy wycho-
dzeniu z autobusu. 
Obecnie małżonkowie mieszkają w pobliżu powsińskiego ogrodu 
botanicznego, gdzie wrócili po okresie życia w Warszawie. Jak 
podkreślają, tu jest ich miejsce i tu się czują najlepiej. Państwo 
Laskowscy mają córkę i syna oraz doczekali się trojga wnucząt. 

Złoci jubilaci z burmistrzem gminy (od lewej): Kazimierz Jańczuk, Sabina i Bronisław Szmytkowie, Krystyna i Zygmunt Laskowscy 
oraz Łucja i Lucjan Malinowscy, fot. G. Żurawski
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Huczne obchody święta plonów
Gmina Konstancin-Jeziorna hucznie obchodziła tegoroczne święto plonów. Na wszystkich, którzy  
4 września odwiedzili Opacz, czekało mnóstwo atrakcji. Był tradycyjny korowód dożynkowy, konkurs na 
najpiękniejszy wieniec, turniej sołectw, występy artystyczne i zabawa taneczna. Działo się naprawdę wiele.

Tradycyjnie obchody dożynek gminnych rozpoczęły się korowodem 
i prezentacją wieńców. Po nich odprawiona została dziękczynna msza 
polowa, fot. A. Piętka

Ważną rolę podczas święta plonów odgrywali starostowie 
dożynek. W tym roku tę zaszczytną funkcję pełnili  
Grażyna i Zbigniew Trzewikowie z Opaczy. To oni przekazali 
na ręce burmistrza gminy Kazimierza Jańczuka wypieczony 
z tegorocznych zbóż bochen chleba, który następnie 
symbolicznie podzielił go wśród zgromadzonych  
mieszkańców i gości dożynkowych, fot. A. Piętka

Na scenie, która stanęła na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6, wystąpili: 
uczniowie Szóstki, tancerze z Egurrola Dance Studio, grupy ER-nesta i Zumba 
Gold Senior z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także Łurzycanki, zespół 
śpiewaczy Powsinianie z Centrum Kultury Wilanów, zespół ludowy Kłosowianki 
ze Złotokłosu, Jarzębina Czerwona i Majtki Pana Kapitana, fot. A. Piętka

Do zabawy i tańca publiczność podrywała Kapela Sióstr Piotrowicz  
oraz zespoły Bayera (na zdjęciu) i Boogie Night, fot. A. Jarzębska-Isio

ORGANIZATORZY:

Gmina 
Konstancin-Jeziorna

Sołectwo Opacz

PARTNERZY: SPONSORZY: PATRONAT MEDIALNY:

Dożynki Gminy Konstancin-Jeziorna 2022  
są współorganizowane z Samorządem  

Województwa Mazowieckiego
MAG-BUD 

J. ODOLIŃSKI SP. J.
Ochotnicza Straż  
Pożarna w Opaczy

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Konstancinie-Jeziornie
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Podczas dożynek uhonorowano rolników. W tym roku statuetki, dyplomy i nagrody powędrowały do: Jolanty i Jana Pruśniewskich z Bielawy, Marianny 
i Andrzeja Świderskich z Cieciszewa, Aleksandry i Piotra Tomczuków z Ciszycy, Marka Makulskiego z Czernideł, Doroty i Konrada Ziemskich z Dębówki, Adama 
Domżałowskiego z Łęgu, Grażyny i Zbigniewa Trzewików z Opaczy oraz Sebastiana Kulczyka z Piasków. Wyróżnienie za długoletnią działalność rolniczą otrzymali 
z kolei Czesława i Kazimierz Trzewikowie, fot. A. Piętka

Wiele emocji wzbudził również konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce i nagroda 

w wysokości 2,5 tys. zł przypadły sołectwu Kawęczyn (na 
zdjęciu po prawej). Drugie miejsce i 1,8 tys. zł przyznano 

sołectwu Opacz, a trzecie i 1,2 tys. zł – wspólnemu wieńcowi 
uplecionemu przez Koło Seniora nr 15 w Słomczynie 

oraz sołectwa Słomczyn i Turowice. Pozostali otrzymali 
wyróżnienia o wartości 1 tys. zł. Trafiły one do: Czernideł, 

Słomczyna, młodzieży z Opaczy, Cieciszewa, Habdzina 
i Bielawy, fot. A. Piętka

W turnieju sołectw drużyny musiały zmierzyć się z rywalami w ośmiu 
konkurencjach, takich jak m.in. przenoszenie wody z wiadra do wiadra, 
bieg w workach czy wyścigi taczek. Na najwyższym stopniu podium 
stanęła reprezentacja Dębówki (na zdjęciu). Druga była Parcela, a trzeci 
Kawęczyn. Niestety, tym razem nie powiodło się Ciszycy, Czernidłom, 
Oborom i Opaczy. Najlepsi zostali obdarowani nagrodami, a przegrani 
upominkami, fot. A. Jarzębska-Isio

Ekologiczny punkt zorganizował 
Referat Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi UMiG, w którym 

m.in. w zamian za elektrośmieci, 
rozdawane były sadzonki drzew,  

fot. A. Jarzęsbka-Isio

Dużo się działo również 
w strefie rodzinnej. 

Na najmłodszych czekały 
m.in. megafarma, czyli 
gigantyczny park roz-

rywki, strefa gier i zabaw 
dla dzieci, zawody 

rekreacyjno-sportowe, 
warsztaty artystyczne, 

bańki mydlane, 
malowanie twarzy, 

szczudlarze i fotobudka, 
fot. A. Piętka



BIG Konstancin-Jeziorna   nr  4  (58)  202220

WYDARZENIA

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gassach zajęli trzecie miejsce 
w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.

Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, 24 września na sta-
dionie miejskim w Górze Kalwarii odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. 
Wzięło w nich udział trzynaście jednostek OSP z powiatu piaseczyńskiego, które rywali-
zowały ze sobą w trzech kategoriach drużynowych – męskiej, kobiecej oraz młodzieżowej. 
W pierwszej kategorii wystartowało 7 jednostek, w tym jedyna reprezentacja gminy Kon-
stancin-Jeziorna – druhowie z OSP Gassy. Emocji nie brakowało. Nasza drużyna po zaciętej 
walce w sztafecie pożarniczej (7×50 m) oraz ćwiczeniach bojowych ostatecznie zajęła 
trzecie miejsce. Brązowi medaliści otrzymali pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 1 tys. zł. Najlepiej z konkurencjami poradzili sobie strażacy z OSP Nowa Wola, 
strażaczki z OSP Tarczyn i drużyna młodzieżowa z OSP Cendrowice. 

OSP Gassy trzecia w powiecie

Aż 86 policjantów z powiatu piaseczyńskiego, w tym 11 z konstancińskiego komisariatu, otrzymało 
awanse na wyższe stopnie służbowe. Funkcjonariusze odebrali je podczas uroczystości z okazji Święta 
Policji, które w tym roku zorganizowano w naszym mieście.

21 lipca, z okazji 103. rocznicy założenia 
polskiej Policji Państwowej, funkcjona-
riusze z całego powiatu piaseczyńskiego 
obchodzili swoje święto. W  tym roku 
uroczystość odbyła się w Konstancinie- 
-Jeziornie, na placu przed Urzędem Mia-
sta i  Gminy. Wzięli w  niej udział m.in. 
insp. Konrad Chmielewski, zastępca ko-
mendanta stołecznego oraz władze gmin 
powiatu piaseczyńskiego. Zgromadzeni 
otrzymali podziękowania i życzenia od 
przełożonych. Przekazał je mł. insp. Pa-
weł Krauz, komendant powiatowy Policji 
w Piasecznie, a w imieniu samorządow-
ców – Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy 
Konstancin-Jeziorna. Święto Policji to 
także czas awansów, nominacji i odzna-
czeń. Podczas uroczystości za szczególne 
zaangażowanie i budowanie pozytywnego 
wizerunku tej mundurowej formacji na-
grodą Komendanta Powiatowego Policji 
w Piasecznie wyróżnionych zostało 126 
policjantów oraz 48 pracowników cy-

Grad odznaczeń i awansów

wilnych. 60 wyróżniających się funkcjo-
nariuszy otrzymało natomiast nagrody 
pieniężne za szczególne osiągnięcia 
w służbie, środki finansowe na nie prze-
kazały władze samorządowe naszego 
powiatu. Z kolei na wyższe stopnie służ-
bowe nominację odebrało 86 policjantów, 
w tym 11 policjantów z Komisariatu Policji 

Powiatowe obchody święta policji  
odbyły się przed konstancińskim ratuszem,

fot. C. Puchniarz

w Konstancinie-Jeziornie. A wśród nich:  
st. post. Karol Bargielski, st. post. Marcin 
Kowalik, sierż. szt. Jarosław Jamrozik, sierż. 
szt. Martyna Koziatek, sierż. szt. Cezary 
Nowak, mł. asp. Sławomir Olszewski, mł. 
asp. Marzena Wasilewska, asp. Jacek Dep-
tuła, asp. szt. Tomasz Awier, asp. szt. Grze-
gorz Pałyska oraz kom. Ewelina Ślęzak. 

Krew się lała przed 
urzędem
Kolejna udana akcja Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Legion oddział  
w Konstancinie-Jeziornie. 

15 września przed Urzędem Miasta i Gminy 
po raz kolejny stanął krwiobus. Tym razem 
na apel Klubu Honorowych Dawców Krwi 
Legion oddział w Konstancinie-Jeziornie, 
organizatora akacji, odpowiedziało 37 osób. 
Niestety, nie wszyscy, mimo szczerych 
chęci, mogli tego dnia oddać krew. Na prze-
szkodzie stanęły bowiem względy zdro-
wotne. Ostatecznie swoim cennym darem 
podzieliło się 32 krwiodawców. W sumie 
zebrano ponad 14 litrów krwi. Tego dnia 
prowadzono także rejestrację potencjal-
nych dawców szpiku kostnego. Kolejna taka 
akcja planowana jest już 24 listopada o godz. 
9.00, oczywiście przed ratuszem. 

OSP Gassy otrzymała dyplom  
i czek na 1 tys. zł, fot. OSP Gassy
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Nauczyciele i dyrektorzy wyróżnieni
13 października Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-Jeziorny, z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wręczył wyróżnienia nauczycielom i dyrektorom gminnych placówek oświatowych. Uroczystość odbyła 
się w sali posiedzeń magistratu. 

Obchodzony 14 października Dzień Edu-
kacji Narodowej jak co roku jest okazją 
do uhonorowania pracy dyrektorów 
i  nauczycieli placówek oświatowych 
prowadzonych przez gminę Konstancin-
-Jeziorna. Z okazji tego święta 13 paź-
dziernika w konstancińskim magistracie 
odbyła się uroczystość, podczas której 
wyróżniający się pedagodzy otrzymali 
listy gratulacyjne za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. Wręczył je 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. Na sali po-
siedzeń Urzędu Miasta i Gminy obecni 
byli również zastępcy burmistrza – Ry-
szard Machałek i Dariusz Zieliński oraz 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 
Andrzej Cieślawski. W tym roku nagro-
dzono 11 dyrektorów oraz 13 nauczycieli 
gminnych placówek oświatowych. Kazi-
mierz Jańczuk podziękował wszystkim, 

za pośrednictwem dyrektorów także 
pracownikom administracji i  obsługi, 
za codzienną pracę oraz zaangażowanie 
i pasję w kształceniu i wychowaniu mło-

Wśród wyróżnionych z okazji Dnia Edukacji Narodowej byli m.in.  
wszyscy dyrektorzy gminnych szkół podstawowych, fot C. Puchniarz

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie miały okazję, dzięki programowi Erasmus+, 
poznać nowe technologie wykorzystywane w nauczaniu oraz sposoby funkcjonowania szkół w Niemczech i Islandii.

Międzynarodowy program Erasmus+ wspiera nie tylko kształcenie mło-
dzieży, ale również szkolenia nauczycieli. W lipcu w Rejkiaviku miały okazję 
przebywać nauczycielki Jedynki – Anna Gorgoń i Barbara Jakubowska. Kursy, 
w których brały udział, obejmowały nowoczesne sposoby nauczania oraz 
bieżące problemy dotyczące ekologii i sposoby dbania o naturę. Efektem 
tego wyjazdu są przygotowane przez panie nowe projekty dla uczniów. 
Z kolei we wrześniu szkołę w miejscowości Dahn w Niemczech odwiedziła 
Dorota Jasiak, również nauczycielka SP nr 1. Wizyta miała na celu zapoznanie 
się ze sposobami pracy tamtejszych nauczycieli. Pani Dorota wzięła udział 
m.in. w lekcjach geografii, przedmiotów artystycznych oraz zajęciach nauki 
tańca, gotowania i piłki nożnej. Konstancińskie nauczycielki podkreślają, 
że szkolenia dały im możliwość nawiązania współpracy ze szkołami w innych 
europejskich krajach i poznania ich systemów edukacyjnych. 

Konstancińscy nauczyciele się szkolą

Nauczycielki Anna Gorgoń i Barbara Jakubowska  
z uczestnikami szkolenia w Rejkiaviku, fot . SP nr 1

Osoby wyróżnione
Dyrektorzy: Paulina Karczmarczyk (Szkoła Podstawowa nr 1), Katarzyna Chiszko (Szkoła Podstawowa nr 2), Katarzyna Hampel (Szkoła 
Podstawowa nr 3), Tomasz Kucza (Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie), Artur Krasowski (Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5), 
Urszula Puchalska (Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy), Małgorzata Jarosz (Przedszkole nr 1 „Zielony Zakątek”), Ewa Winek (Przedszkole 
nr 2 „Tęczowe Przedszkole”), Dorota Kamecka (Przedszkole nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach), Ewa Bader (Przedszkole nr 4  
z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka”), Ewa Styś (Gminny Żłobek nr 1). 
Nauczyciele: Anna Jura (SP nr 1), Justyna Pilzak (SP nr 1), Anna Gorgoń (SP nr 1), Agnieszka Bartosz–Goleniowska (SP nr 2), Anna 
Kobusińska (SP nr 2), Barbara Barcińska (SP nr 3), Elżbieta Siemieniuk (SP nr 3), Joanna Sokalska (SP nr 3), Iwona Michalak (SP nr 4), 
Jolanta Kornaszewska (SP nr 4), Wioletta Morawska (SPI nr 5), Izabela Kuś (SPI nr 5), Anna Mądra (SP nr 6).

dego pokolenia. Życzył uznania uczniów 
i ich rodziców oraz niesłabnącej satys-
fakcji z wypełniania tej pięknej i ważnej 
misji pedagogicznej. 
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Noc Bibliotek w Jedynce
Po raz siódmy biblioteka w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Konstancinie- 
-Jeziornie zorganizowała dla swoich 
uczniów Noc Bibliotek. 

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja, która 
ma zachęcać do czytania oraz promować 
lokalne wypożyczalnie książek jako miej-
sca spotkań z kulturą. W tym roku w wy-
darzeniu wzięło udział ponad 1500 
bibliotek z całego kraju, w tym – już po raz 
siódmy – biblioteka szkolna w Jedynce. 
Placówka zaprosiła uczniów klas czwar-
tych do wspólnej zabawy w detektywów. 
Tak jak w towarzyszącym tegorocznej akcji 
filmie pt. „Biuro detektywistyczne Lassego 
i Mai. Pierwsza tajemnica”, dzieci musiały 
wykryć sprawcę i  odnaleźć skradziony 
przedmiot, a pomagały im w tym odciski 
palców, zagadki i szyfry. Poza tym ucznio-
wie w strefie ciszy mogli po prostu poczy-
tać książki, a  w  klubie dyskusyjnym 
porozmawiać o nich. Wydarzenie udało się 
– przyznają jego organizatorzy, a potwier-
dzili to sami uczniowie swoim dobrym 
humorem, zaangażowaniem i  chęcią 
uczestnictwa w  jego przyszłorocznej 
edycji. 

Za pan brat z ekologią
Szkoła Podstawowa nr 1 w Konstancinie-Jeziornie uczy, jak być za pan brat 
z ekologią. Jej uczniowie zrealizowali duży międzynarodowy projekt, w którym 
badali zjawisko małej retencji, uprawiają także swój ekologiczny ogródek.
Wrażliwości i świadomości ekologicznej najlepiej nauczyć się w praktyce. Dobrze to wiedzą 
w konstancińskiej Jedynce, która regularnie uczestniczy w różnego rodzaju przedsięwzięciach 
o tej tematyce. Jednym z ostatnich był międzynarodowy projekt „Climate Detectives”, or-
ganizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA, przy wsparciu polskiego koordynatora 
Biura Edukacji Kosmicznej ESERO – Centrum Nauki Kopernik. W ekodziałania, zatytułowane 
„Zacznij od kropli wody”, zaangażowali się uczniowie z klasy 8c. Młodzież, pod okiem Doroty 
Jasiak – nauczycielki geografii, badała zjawisko małej retencji w Konstancinie-Jeziornie. 
Młodzi naukowcy sprawdzili, czy i w jakim stopniu mieszkańcy wykorzystują deszczówkę do 
podlewania np. swoich ogródków. – Problemem jest marnotrawstwo wody deszczowej oraz 
nadmierne zużycie do tego celu wody z wodociągu miejskiego – mówi Dorota Jasiak. – 
A przecież retencjonowanie deszczówki jest ważnym sposobem oszczędzania wody.
Według przeprowadzonej przez młodzież ankiety – kwestionariusz zgodziło się wypełnić  
26 osób z 71 losowo wybranych mieszkańców Konstancina-Jeziorny – tylko 43 proc. respon-
dentów zbiera deszczówkę. Kolejnym etapem projektu było badanie przeprowadzone na pię-
ciu posesjach w  zabudowie jednorodzinnej oraz na niewielkim balkonie w  budynku 
wielorodzinnym. Uczniowie przez ponad 2 miesiące dokonywali pomiarów deszczówki spły-
wającej do specjalnych pojemników. Jakie wnioski? Z dachu jednego domu można średnio 
uzyskać ponad 100 litrów wody miesięcznie. Na balkonie zaś pozyskano 7,5 l deszczówki. 
– Kompleksowa retencja wód opadowych obejmująca dachy wszystkich budynków dałaby 
w skali całego miasta bardzo duże oszczędności wody – podsumowuje Dorota Jasiak.
Uczniowie, aby zachęcić mieszkańców do zbierania deszczówki przygotowali miniplakaty 
i ulotki z wynikami swoich badań i wnioskami, które rozkolportowali do skrzynek na listy. 
Prezentację całego projektu można znaleźć na stronie szkoły: zsnr1.szkola.pl. Ale ekodziałań 
w Jedynce jest więcej. Kolejne to szkolny ekologiczny ogródek. W projekt zaangażowani są 
uczniowie, którzy nawożą, sadzą, pielą i podlewają rośliny wodą pozyskaną oczywiście 
z retencji. – Skoro dzieci mogą retencjonować deszczówkę, to dorośli na pewno też – dodaje 
nauczycielka geografii.

Wizyta uczniów z Hranic 
We wrześniu Konstancin-Jeziornę odwiedzili uczniowie z Hranic, naszego miasta 
partnerskiego. Młodzież z Moraw gościła Szkoła Podstawowa nr 3. 

To była bardzo intensywna wizyta. W ciągu pięciu dni, od 26 do 30 września, dziesięciu 
uczniów i dwie nauczycielki z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej 1 Maje w Hranicach 
mogli lepiej poznać naszą gminę i zintegrować się z uczniami Trójki. W tym roku uczest-
nicy międzynarodowej wymiany odwiedzili m.in. ratusz, w którym spotkali się z Dariuszem 
Zielińskim, zastępcą burmistrza gminy. W pobliskim Mirkowie mieli okazję uczestniczyć 
w warsztatach w Muzeum Wycinanki. A w konstancińskiej Trójce uczestniczyli w lekcji ję-
zyka angielskiego, uczyli się naszego narodowego tańca – poloneza, zagrali także towa-
rzyski mecz korfballu – gry uczącej współpracy i zdrowej rywalizacji. Nocleg dla uczniów 
z Hranic zapewniły polskie rodziny. Był to wspaniały czas wzajemnego poznawania kultur 
i obyczajów. Rewizyta polskich uczniów planowana jest na maj 2023 r. Czescy i polscy uczniowie przed  

konstancińskim ratuszem, fot. SP nr 3

Uczniowie Jedynki w szkolnym 
ekologicznym ogródku, fot. SP nr 1
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Erasmusowa wymiana uczniów
Szkołę Podstawową nr 1 w Konstancinie-Jeziornie, w ramach unijnego projektu Erasmus+, 
odwiedzili uczniowie z Niemiec. Wspólna praca polskiej i niemieckiej młodzieży skupiona 
była wokół ekologii i wzajemnego poznawania swoich kultur.

25 września do Konstancina-Jeziorny z małej niemieckiej miejscowości Dahn, położonej tuż 
przy granicy z Francją, przyjechali ze swoimi nauczycielkami niemieccy uczniowie. Wizyta 
mogła się odbyć dzięki wymianie międzyszkolnej w ramach programu Erasmus+. Goście spędzili 
w Polsce bardzo intensywny tydzień. Młodzież uczestniczyła w wycieczkach, zajęciach inte-
gracyjnych i warsztatach, m.in. kulinarnych, podczas których uczniowie gotowali potrawy 
z dyni ze szkolnego ekoogródka. W programie pobytu znalazła się także wizyta w Ogrodzie 
Botanicznym w Powsinie, gdzie uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących zmian 
klimatycznych i w kreatywnych warsztatach projektowania toreb zakupowych wielorazowych 
z hasłami proekologicznymi. Był też czas na relaks i zabawę, czyli liczne gry terenowe oraz 
odpoczynek w konstancińskiej tężni solankowej. – Wizyta w Polsce to, oprócz warsztatów 
i szlifowania języka, poznawanie kultury drugiego kraju – podkreśla Paulina Karczmarczyk, 
dyrektor SP nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. – Tydzień wystarczył, by nawiązały się nowe przy-
jaźnie, które będą mogły się rozwijać podczas rewizyty zaplanowanej na kwiecień 2023 r.

Uczniowie z zaprojektowanymi przez siebie torbami zakupowymi,  
fot. SP nr 1

Uczniowie odwiedzili m.in.  
Ogród Botaniczny w Powsinie, fot. SP nr 1

Trójka czytała „Ballady i romanse”
Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie-Jeziornie po raz kolejny 
zaangażowała się w akcję „Narodowego Czytania”. Tym razem nauczyciele  
i uczniowie prezentowali „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

14 września w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie odbyła się 
kolejna szkolna odsłona „Narodowego Czytania”, akcji promującej czytelnictwo. 
Z racji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem 
Romantyzmu Polskiego odczytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. 
Tego dnia szkołę zaszczycili swoją obecnością: Adrianna Całus – rzecznik pra-
sowy Ministerstwa Edukacji i Nauki, Tomasz Wicha – doradca w Departamencie 
Programów Naukowych i Inwestycji MEiN oraz Ryszard Machałek – pierwszy 
zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Organizatorzy akcji mają na-
dzieję, że propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży rozbudzi w nich 
miłość do literatury pięknej, a tym samym podniesie kompetencje czytelnicze 
młodego pokolenia.

W Trójce na sportowo
W Szkole Podstawowej nr 3 
w Konstancinie-Jeziornie we wrześniu 
zorganizowano Europejski Dzień Sportu. 
Przez 10 dni uczniowie uczestniczyli 
w licznych zabawach i turniejach.

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji 
wczesnoszkolnej oraz wychowawcy ze świe-
tlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstan-
cinie-Jeziornie postanowili pomóc swoim 
uczniom w poprawie zdrowia fizycznego oraz 
uświadomić im, jak ważna jest każda, nawet 
najmniejsza aktywność. Od 20 do 30 września 
dzieci i młodzież mogli wziąć udział w turnie-
jach piłki nożnej i korfballu, wyścigach, to-
rach przeszkód, grze w boule i unihokeja. 
Również podczas przerw międzylekcyjnych 
czekały na nich liczne atrakcje – zabawy i ak-
tywność, która miała pomóc w rozwijaniu 
uczniowskich zainteresowań i pasji. Nie za-
brakło też niespodzianek. Jedną z nich był 
kurs tańca, który poprowadziła instruktorka 
szkoły Egurrola Dance Studio w Konstanci-
nie-Jeziornie. A to wszystko w ramach Euro-
pejskiego Dnia Sportu i w duchu fair play.

W sportowym święcie uczestniczyli uczniowie 
zerówki oraz z klas od 1 do 8, fot. SP nr 3

Uczestnicy „Narodowego Czytania” w konstancińskiej Trójce, 
 fot. SP nr 3
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Międzynarodowa wymiana uczniów
W październiku gminę Konstancin-Jeziorna odwiedzili, w ramach wymiany międzyszkolnej, uczniowie 
z miast partnerskich – Krzemieńca w Ukrainie i Pisogne we Włoszech. Młodzież spędzała wspólnie czas, 
poznawała kulturę i historię naszego kraju.

Konstancińskie szkoły podstawowe, po długiej przerwie spo-
wodowanej pandemią koronawirusa, wróciły do współpracy 
międzynarodowej i wymiany uczniowskiej z miastami partner-
skimi. W październiku naszą gminę odwiedziła młodzież, wraz 
z opiekunami, z Liceum Krzemienieckiego w Ukrainie (od 17 do 23 
października) oraz z Istituto Comprensivo „Ten. Giovanni Corna 
Pellegrini” w Pisogne we Włoszech (od 24 do 29 października).

Uczniowie z Krzemieńca 
Z Krzemieńca do Konstancina-Jeziorny przyjechało 20 uczniów i 4 
nauczycielki. Ukraińską młodzież gościli w swoich domach ucznio-
wie z Dwójki i Piątki – polskie rodziny zapewniły im opiekę i zajęcia 
wieczorne. O pozostałe atrakcje zadbali szkoły podstawowe nr 
2 i 5 oraz Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu 
Miasta i Gminy. Bogaty program wizyty obejmował m.in. udział 
w szkolnych zajęciach artystycznych w Dwójce, wizytę w Centrum 
Nauki Kopernik, zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie 

Przedstawiciele gminy Konstancin-Jeziorna, na zaproszenie burmistrza 
Federica Lainiego, w dniach 22–25 września odwiedzili miasto 
partnerskie Pisogne we Włoszech. Intensywna wizyta była okazją do 
wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy między samorządami.

Władze partnerskiej gminy we Włoszech za-
prosiły gości z Polski na rewizytę. Na czele 
oficjalnej gminnej delegacji stał burmistrz 
Kazimierz Jańczuk, a w jej skład weszli m.in. 
przedstawiciele konstancińskich szkół, 
bo to właśnie oświata i edukacja była jed-
nym z głównych celów wizyty w Pisogne. 
Delegacja wizytowała miejscowe placówki 
oświatowe, zapoznając się ze specyfiką or-
ganizacyjną, funkcjonowaniem i metodyką 
nauczania we włoskich szkołach. Szczegól-
nie ważnym momentem pobytu polskich 
samorządowców było spotkanie w ratuszu, 
w którym oprócz Federico Lainiego – bur-
mistrza Pisogne, obecni byli także jego za-

Z wizytą w Pisogne

stępcy oraz radni. Dla strony włoskiej była 
to okazja do zaprezentowania członków 
nowo powstałego Komitetu Współpracy 
Miast. Omówione zostały także dotych-
czasowe efekty dwustronnych kontaktów 
oraz kierunki dalszej współpracy partner-
skiej. Konstancinianie zwiedzili też ratusz, 
a podczas bezpośrednich rozmów z jego 
pracownikami zapoznali się z funkcjono-
waniem urzędu i zadaniami realizowanymi 
przez samorząd. Był też czas na niefor-
malne spotkanie z wolontariuszami, którzy 
organizują pomoc dla Ukrainy. Oprócz 
oficjalnej delegacji w Pisogne przeby-
wała, w ramach wymiany międzyszkolnej, 

i zamku w Czersku. Młodzież odwiedziła też Pułtusk i Serock, 
a 17 października konstanciński ratusz. Tutaj spotkał się z nimi 
Dariusz Zieliński, drugi zastępca burmistrza. Goście podziękowali 
m.in. za ciepłe przyjęcie i humanitarną pomoc, jaką ich rodacy 
otrzymali od mieszkańców naszej gminy w tych trudnych dla 
nich czasach. 

Uczniowie z Pisogne
Konstancin-Jeziornę z rewizytą odwiedziło 12 uczniów i 2 wycho-
wawców ze szkoły w Pisogne. Młodzież w swoich domach gościli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Podczas wizyty 
nasi włoscy goście mieli okazję poznać polską kulturę i obyczaje – 
uczestniczyli m.in. w warsztatach w Muzeum Wycinanki, zwiedzili 
uzdrowisko i spotkali się z samorządowcami w konstancińskim 
ratuszu. Duże wrażenie zrobiła na wszystkich wizyta w Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienkach Królewskich oraz 
w Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. 

grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Słomczynie. Osiemnaścioro uczniów 
pod okiem dwóch opiekunek spędziło kilka 
dni u włoskich rówieśników z Istituto Com-
prensivo „Ten. Giovanni Corna Pellegrini” 
– zwiedzili miasto, szkołę i okolicę. Po-
znali atrakcje turystyczne – park Naquane 
w Capo di Ponte, pustelnię San Bartolo-
meo w Legio i zabytki Werony – a także 
kulturę i zwyczaje Włoch. 

Z uczniami z Krzemieńca i Konstancina-Jeziorny spotkał się  
Dariusz Zieliński, drugi zastępca burmistrza, fot. C. Puchniarz

Spotkanie w ratuszu w Pisogne z radnymi oraz 
członkami Komitetu Współpracy, fot. G. Żurawski
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Mieszkańcy konstancińskiego osiedla Cegielnia Oborska już po raz czwarty zorganizowali Europejski Dzień 
Sąsiada. Pogoda nie rozpieszczała, ale uczestnikom wspólnego świętowania to nie przeszkadzało.

W ramach inicjatywy lokalnej seniorzy z naszej gminy mogą realizować swoje pomysły, spotykać się 
i twórczo spędzać czas. Warsztaty recytatorskie, kulinarne czy taneczne – to tylko niektóre z działań, 
które ostatnio zorganizowali.

Mieszkańcy bardzo chętnie działają na 
rzecz społeczności lokalnej. A swoje po-
mysły mogą realizować dzięki m.in. po-
mocy gminy Konstancin-Jeziorna. Zabawy 
integracyjno-kulinarne, taneczne, wo-
kalne, wieczorki poetyckie i pikniki – to 
tylko niektóre z inicjatyw lokalnych, które 
uzyskały wsparcie finansowe. W tegorocz-
nym naborze ubiegało się o nie 19 wnio-
skodawców. Wszystkie projekty zostały 
objęte dofinansowaniem na łączną kwotę 
50 tys. zł. Wśród beneficjentów byli m.in. 
seniorzy. I tak pod koniec września Koło 
Seniora nr 10 na osiedlu Grapa, któremu 
przewodniczy Julita Jodłowska, zorganizo-
wało „Wieczór poezji”. Tym samym włączyli 
się do tegorocznych obchodów Narodo-
wego Czytania poezji Adama Mickiewicza. 
Był też koncert chóru Cantabile pod kie-
rownictwem Romana Rudkowskiego oraz 
degustacja smakołyków przygotowanych 
przez same seniorki. W spotkaniu uczest-
niczył również Ryszard Machałek, pierwszy 
zastępca burmistrza gminy Konstancin-Je-
ziorna. Działo się też w remizie strażackiej 

17 września, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 
COVID-19, na osiedlu Cegielnia Oborska w Konstancinie-Jeziornie 
reaktywowano obchody Dnia Sąsiada. Zorganizowany z tej okazji 
festyn cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 
ponad 100 mieszkańców. – To dla nas szczególny czas, kiedy mo-
żemy lepiej się poznać czy po prostu pobyć razem – podkreśla 
Teresa Sendor, współorganizatorka wydarzenia. – Takie spotkania 
służą zacieśnianiu więzi i przynoszą wiele radości. 
I rzeczywiście, festyn był czasem rozmów, a także degustacji 
smakołyków przygotowanych przez sąsiadów. Na stołach królo-
wała kuchnia m.in. z Urzecza, ukraińska i białoruska. Nie zabra-
kło wspólnej zabawy, loterii fantowej i dziecięcej wyprzedaży 
garażowej. Ponadto można było m.in. usiąść za kierownicą wozu 
strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jezior-
nie, spotkać z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz nauczyć 
się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Impreza udała 
się znakomicie, a jej „motorami”, oprócz wspomnianej już Teresy 
Sendor, byli Marzena Pałczyńska, Hanna Pomieniecka, Mirosław 
Zima i Grzegorz Rutkowski. Organizatorzy za pomoc i wsparcie 

Świetna zabawa w Dzień Sąsiada

Seniorzy realizują swoje pomysły

w Gassach. Na początku października 80 
osób uczestniczyło w warsztatach kulinar-
nych i nauce tańca. Jak podkreśla Witold 
Biernacki, przewodniczący Koła Seniora nr 
24, wszyscy świetnie się bawili. Seniorów 
odwiedził też Dariusz Zieliński, drugi za-
stępca burmistrza Konstancina-Jeziorny. 
Wesoło było także w  Czernidłach. Na 
przełomie września i października ponad 
60 seniorów wzięło udział we wspólnym 
gotowaniu i pieczeniu oraz warsztatach 

dziękują także lokalnym instytucjom i firmom: Urzędowi Mia-
sta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancińskiemu Domowi 
Kultury, Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz Euroterm24.pl  
i Grast&MTB Designer. 

krawieckich, na których seniorki uszyły 
m.in. fartuszki i torby na zakupy. Była też 
nauka zorby i bluesa. Jak podkreśla Celina 
Łuszczyńska, wiceprzewodnicząca Gminnej 
Rady Seniorów, wszyscy z niecierpliwością 
czekają na kolejne spotkanie. Dla przypo-
mnienia – o dofinansowanie w  ramach 
inicjatywy lokalnej może się starać każdy 
mieszkaniec naszej gminy. Liczy się dobry 
pomysł i włączenie w swoje działanie naj-
bliższego otoczenia. 

Seniorzy z osiedla Mirków zorganizowali warsztaty kulinarne,
 fot. Koło Seniora nr 24

Na pikniku sąsiedzkim nie mogło zabraknąć m.in. strażników miejskich, 
fot. I. Sendor
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Konstancińska Rada Seniorów ponownie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania.  
Tym razem „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza wybrzmiały w Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk 
w Konstancinie-Jeziornie.

„Romantyczność”, „Świteź”, „Świtezianka”, „Powrót taty”, „Rękawiczka”, 
a  także pełna humoru „Pani Twardowska” – wszystkie te utwory 3 
września usłyszeli mieszkańcy Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk 
w Konstancinie-Jeziornie. A w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego 
Czytania zaprezentowali je Wanda Bąk, Danuta Błeszyńska, Barbara 
Chmielewska, Maria Matejak i Marek Szewczyk z gminnej Rady Senio-
rów. W lekturze „Ballad i  romansów” wspomagali ich przedstawiciele 
domu seniora – Jacek Szostakiewicz, jego dyrektor i Marlena Banach 
– pracownik, a także gościnnie Maria Chmielewska, Gabriela i Helena 
Górskie. – Spotkanie odbyło się w znakomitej atmosferze, w pięknym 
otoczeniu, przy poczęstunku i rozmowach z mieszkańcami, pracownikami 
i dyrektorem Domu Seniora PAN – podsumowuje Danuta Błeszyńska, 
przewodnicząca Rady Seniorów. 

Seniorzy czytali seniorom

Zaprosili do swoich ogrodów
Koncerty, warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie, spacery z przewodnikami – to tylko niektóre atrakcje 
tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie. Od 10 do 11 września odbyło się blisko 
30 różnych wydarzeń.

Festiwal Otwarte Ogrody w uzdrowisku 
już od 15 lat pozwala nam lepiej poznać 
mieszkańców naszej gminy, ich pasje i za-
interesowania. Wydarzenie po dwuletniej 
przerwie wróciło do swojej przedpande-
micznej formuły. W dniach 10–11 września 
konstancinianie ponownie uchylili bramy 
i drzwi do zamkniętych na co dzień, często 
zabytkowych ogrodów i domów.

Mnóstwo wydarzeń
W bogatym i różnorodnym programie fe-
stiwalu każdy mógł znaleźć coś dla siebie 
– dzieci, młodzież i dorośli. Przygotowano 
blisko 30 różnych wydarzeń, w tym wy-
stawy malarstwa i archiwalnych fotogra-
fii, warsztaty, spotkania autorskie, spacery 
śladami przeszłości i koncerty, które od-
bywały się w otoczeniu przepięknej, ma-
lowniczej przyrody: m.in. w muzeum Villa 
la Fleur wystawa zbiorów kilkudziesięciu 
malarzy związanych z Paryżem w pierwszej 
połowie dwudziestego wieku, w ogrodzie 
zabytkowej willi Moja prezentowane były 
trzy wystawy fotografii. Można było pójść 
również na spacer do miejsc związanych 
z historią osady Konstancin i poznać np. 
historię Parku Zdrojowego oraz okolicz-
ności śmierci jego patrona – hrabiego Wi-
tolda Skórzewskiego. Dla psiarzy otwarty 

był psi ogród, czyli krótki pokaz tresury. 
A dla dzieci warsztaty plastyczne, podczas 
których wykonywali domki dla skrzatów 
i wróżek z materiałów znalezionych w lesie 
i ogrodzie. 

Organizatorzy
Festiwal Otwarte Ogrody był częścią Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa 2022, w tym 

Konstancińską Radę Seniorów podczas akcji Narodowego 
Czytania wspierali pracownicy Domu Seniora PAN oraz młodzież, 

fot. Organizator

W ogrodzie willi Moja przygotowano trzy wystawy fotografii – Moniki Bukowińskiej (na zdjęciu),  
Dominika Bednarskiego i Edwarda Warownego, fot. A. Piętka

roku obchodzonych pod hasłem „Połą-
czeni dziedzictwem”, a zorganizowali go: 
Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabyt-
ków Konstancina im. Stefana Żeromskiego, 
gmina Konstancin-Jeziorna oraz Konstan-
ciński Dom Kultury. Koordynatorką tego-
rocznej edycji była Monika Bukowińska. 
Festiwal sfinansowała gmina Konstancin-
-Jeziorna. 
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ROZMAITOŚCI

Rozwijające zajęcia? Harcerstwo!
Chcesz, by Twoje dziecko nauczyło się zaradności, zaangażowania, pewności siebie, kreatywności? 
Wszystkie te i wiele innych „nieszkolnych”, przydających się w prawdziwym życiu umiejętności, 
znajdziesz w harcerstwie.

W hufcu Uroczysko Konstancin znalazło 
swoje miejsce już około 250 dzieci. Przy 
każdej szkole działają drużyny harcerskie 
i gromady zuchowe – każdy znajdzie coś 
dla siebie. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu przez profil na 
Facebooku – Uroczysko Konstancin. A naj-
bliższa okazja do spotkania się z nami na 
żywo i rozmowy będzie już 11 listopada 
podczas Pikniku niepodległościowego 
w Parku Zdrojowym. 

Oko w oko z wyzwaniami
Wielu rodziców zastanawia się, jak zacie-
kawić dzieci otaczającym je światem, jak 
popchnąć je do zawierania nowych zna-
jomości, jak zachęcić do zabawy i zdo-
bywania nowych doświadczeń, które nie 
będą miały swojego źródła w świecie wir-
tualnym. W erze internetu są to nie lada 
wyzwania, jednak ruch skautowy, pozo-
stając cały czas w kontakcie z rodzicami, 
stara się im sprostać. Cykl pracy harcer-
skiej zaczyna się we wrześniu – to idealny 
moment, aby wysłać dziecko na pierwsze 
zbiórki. W hufcu Uroczysko Konstancin od-
bywają się one zwykle w soboty i trwają 
około dwóch godzin. Godziny rozpoczęcia 
zbiórek zależą już od ustaleń konkretnej 
jednostki, ale zwykle mieszczą się w prze-
dziale między godz. 9.00 a godz. 11.00.

Co robimy na zbiórkach?
Każde nasze spotkanie ma jasno posta-
wione cele wychowawcze i zamierzenia. 
Wcielamy to w życie w  taki sposób, by 

każdy czerpał z tego frajdę. W trzech sło-
wach: nauka poprzez grę. Wspólny czas 
spędzamy głównie w świecie przyrody. 
W soboty często można zauważyć w lesie 
czy w parku grupki w harcerskich mundu-
rach. Naszą misją jest wychowanie mło-
dego człowieka poprzez wspieranie go we 
wszechstronnym rozwoju i kształtowanie 
jego charakteru, stawiając mu różne wy-
zwania. Skąd czerpiemy pomysły? Przede 
wszystkim z Prawa Harcerskiego – spisu 
wartości harcerskich, na których budu-
jemy nasz program i którymi powinni kie-
rować się wszyscy harcerze. Zachęcamy 
do zaznajomienia się z nim, np. poprzez 
internet.

Obóz harcerski
Zwieńczeniem naszej 10-miesięcznej 
pracy jest obóz harcerski. Spędzamy 
wtedy dwa tygodnie w lesie, dobrze się 
bawiąc, poznając nieznane dotąd miej-
sca, osoby, odkrywając swoje talenty oraz 
zdobywając nowe doświadczenia. A także 
zaznajamiając się z harcerską obrzędo-
wością, uczestnicząc w grach terenowych 
i ogniskach. Zdecydowanie jest to wyjazd, 
którego wszyscy nie możemy się doczekać 
przez cały rok. Obóz harcerski zaczynamy 
od stawiania i wyposażenia namiotów, np. 
w prycze czy półki. Czas pionierki trwa 
zwykle dwa–trzy dni, a potem zaczynają 
się zajęcia programowe. Przyświecająca 
naszym zajęciom tematyka obozu jest co 
roku inna. Poza wcześniej wspomnianymi 
ogniskami i grami terenowymi jest także 

pełno m.in. śpiewanek, zajęć sportowych, 
artystycznych, apeli mundurowych, zwia-
dów, rajdów.

Nasza kadra
Wszyscy cały czas się szkolimy i zdoby-
wamy nowe kwalifikacje. Większość in-
struktorów ma państwowe uprawnienia 
wychowawcze, a  więc rodzice oddają 
swoje dzieci w  naprawdę dobre ręce. 
Część kadry to także i młodzież – dzia-
łająca pod czujnym okiem tych bardziej 
doświadczonych. Warto też zaznaczyć, 
że wszyscy instruktorzy i wszystkie in-
struktorki działają harcersko wyłącznie 
w ramach wolontariatu, a sama organiza-
cja jest non-profit. Kadra jest pełna pa-
sji i chęci do pracy. Działamy systemem 
małych grup – dzieci dobierają się w tak 
zwane zastępy, czyli 4–8-osobowe grupy 
przyjaciół. To na nich opieramy całą swoją 
pracę. Zastępy działają razem przez cały 
rok, a także na obozie. Razem rozwiązują 
problemy i współzawodniczą między sobą. 
Dzięki temu harcerki i harcerze poznają się 
lepiej i zacieśniają więzi.

Zapisz dziecko już dziś
Już co dziesiąte dziecko w  Konstanci-
nie-Jeziornie jest harcerzem, harcerką, 
zuchenką lub zuchem. Dla wielu z nich 
harcerstwo to jedna z większych przygód 
w życiu, która dodatkowo rozwija i otwiera 
oczy na świat. Dajmy mu więc szansę! 

Dh. Sonia Smułkowska

Harcerze podejmują wiele oddolnych inicjatyw 
oraz uczestniczą w lokalnych wydarzeniach,  

fot. Hufiec Uroczysko Konstancin

W harcerstwie można poznać prawdziwych przyjaciół,  
fot. Hufiec Uroczysko Konstancin
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NASZA HISTORIA

Pierwszy dzień wolności
10 listopada 1918 r. do Warszawy dotarł Józef Piłsudski. Wieść o jego przybyciu stała się iskrą do „zrzucenia 
kajdan” i rozbrajania niemieckich posterunków. W Jeziornie znajdował się on między ulicami Ogrodową 
a Polną, gdzie później znalazły swą siedzibę Policja Państwowa, Milicja Obywatelska, a dekadę temu 
wzniesiono budynek komisariatu Policji.

Przebieg zajść w Jeziornie 11 listopada oka-
zał się krwawy, co odróżnia je od wyda-
rzeń związanych z rozbrajaniem Niemców 
w okolicznych miejscowościach, takich jak 
Czersk czy Piaseczno, gdzie Niemcy odda-
wali broń nie podejmując walki. Nie spo-
sób ustalić dziś czy członkowie miejscowej 
POW odebrali rozkaz, czy też działali 
spontanicznie w porozumieniu z bojówką 
działającego w mirkowskiej papierni PPS. 
Na pewno w akcji brali udział przedstawi-
ciele obu organizacji. Nastąpiło to w go-
dzinach porannych, gdy wieści z Warszawy 
dopiero się rozchodziły w podmiejskich 
miejscowościach. Był to normalny dzień 
i początkowo nikt nie był świadom wy-
darzeń. Ich świadek wspominał: „W Kon-
stancinie rano czekamy na kolejkę, żeby 
normalnie jak co dzień jechać do Warszawy 
do szkoły, a tu kolejka się spóźnia. Gdzieś 
powietrzem przedostaje się wieść, że w Je-
ziornie rozbrajają Niemców”.

Ofiary walki o niepodległość
Przed posterunkiem niemieckim w Jezior-
nie zgromadził się tłum, lecz żołnierze za-
pewne nie mieli informacji o pokojowym, 
w  większości przypadków, rozbrajaniu 
wojsk w Warszawie. Na wezwanie tłumu 
do poddania się pięciu niemieckich żoł-
nierzy odpowiedziało strzałami. To spra-
wiło, iż zgromadzeni przypuścili szturm. 
Wywiązała się strzelanina. Ostatecznie 
Polacy wdarli się do budynku i rozbroili 
zabarykadowanych Niemców. Jeden z żoł-
nierzy został zabity, pozostali dotkliwie 

pobici. Po stronie polskiej śmierć ponie-
śli Ignacy Janicki, 22-letni mieszkaniec Je-
ziorny oraz Józef Książek, 39-letni członek 
PPS-Lewicy z Papierni. Śmierć ta, jak zapi-
sano „zadana została ręką niemieckiego 
żołnierza”. Wedle wspomnień ranny i za-
krwawiony Książek miał zostać przynie-
siony przez kolegów na drzwiach (zdjętych 
z posterunku) do lekarza, jednak ten nie 
zdołał mu pomóc. Rannych, zgodnie z woj-
skowymi meldunkami, było dwóch cywili, 
choć źródła robotnicze doliczały się nie-
mal dwunastu osób. Niemieckich jeńców 
odesłano do Warszawy kolejką wilanow-
ską. Kilka dni później pochowano zabitych, 
a pogrzeb zgromadzić miał 2 tys. osób. Jak 
zacięta była walka pokazuje nam rachunek 
za naprawy wystawiony dla wójta w dn. 
19 grudnia 1918 r. za reperację obiektu 
przez miejscowych rzemieślników pol-
skich i żydowskich, szykujących siedzibę 
dla posterunku Policji Komunalnej po-
wiatu warszawskiego – „wybito wszystkie 
okna i wyrwano zamki, konieczna była na-
prawa i obicie drzwi, w stopniu mniejszym 
uszkodzone także były piecyki, kuchnia 
i żarówka”. 

Pamięć o ofiarach
Warto zauważyć, iż w walce o niemiecki 
posterunek wziął udział Antoni Jankowski, 
działacz PPS-Lewicy, syn robotnika z Pa-
pierni, wówczas kupiec z Jeziorny. W chwili 

ataku miał 43 lata, kierował robotniczą 
piekarnią w Jeziornie, a w międzywojniu 
został najpierw prezesem miejscowej 
straży pożarnej, zaś w 1932 r. wybrano go 
wójtem gminy Jeziorna. 15 sierpnia 1938 r. 
odsłaniał uroczyście pomnik, na którym 
w górnej części, wśród poległych w latach 
1918–1921 w walkach o niepodległość oj-
czyzny, wymieniono Janickiego i Książka. 
Głaz ustawiono w  centralnym punkcie 
ówczesnej Jeziorny. Odsłonięcie miało 
znaczną rangę, brało w nim udział wojsko, 
co czyniło je najważniejszymi tego dnia 
obchodami w  powiecie. Pojawił się też 
starosta powiatu, prócz wójta i przedsta-
wicieli Zarządu Gminy obecni byli pracow-
nicy Papierni, działacze społeczni i ludność 
gminy Jeziorna. „Malowniczo prezentowała 
się liczna gromada dzieci w strojach kra-
kusów i kosynierów”. Pomnik poświęcił wi-
kariusz parafii w Powsinie ks. Władysław 
Borowiec, a po przemowach starosta przy-
jął defiladę kompanii honorowej Wojska 
Polskiego, która sprawowała wartę. Zebra-
nych poczęstowano żołnierskim obiadem. 
Obecnie w powszechnej świadomości nie 
zachowała się już pamięć o wydarzeniach 
z 11 listopada 1918 r., kiedy to dwóch miesz-
kańców Jeziorny w pierwszym dniu wolno-
ści oddało za nią swe życie. 

Paweł Komosa
portal historyczny Okolice Konstancina

Pomnik poległych w latach 1918–1921 w walkach  
o niepodległość przy ul. Warszawskiej,  

fot. A. Piętka

Nieistniejący już budynek z początków XX w. przy ul. Ogrodowej, na 
którego tyłach znajdował się posterunek niemiecki (2004 r.), fot. P. Komosa
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Po wakacyjnej przerwie do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie wróciły 
znane i lubiane zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Mieszkańcy mają w czym wybierać,  
bo oferta jest naprawdę bogata.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie ma nowego 
dyrektora. 1 września stanowisko to objął Mariusz Kochański, 
dotychczasowy menedżer sportu w Górze Kalwarii.

Mariusz Kochański na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Konstancinie-Jeziornie został wybrany w drodze konkursu. Wygrał go, pokonując 
dwóch kontrkandydatów. 1 września nowy dyrektor oficjalnie rozpoczął swoją pracę. 
Mariusz Kochański przez ostatnie lata był związany z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Górze Kalwarii, w którym odpowiadał za obiekty sportowe. Urodził się w Warszawie, 
gdzie ukończył studia wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania infra-
strukturą sportową. Teraz swoją wiedzę, pasję i 11-letnie doświadczenie zawodowe 
wykorzysta w pracy na rzecz mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Zadania, jakie 
na najbliższy okres postawił przed sobą nowy dyrektor GOSiR-u, to współpraca z lo-
kalnymi klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz przygotowanie szerokiej oferty 
zajęć, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów. – Wszystko po to, 
aby zachęcić jak największą liczbę mieszkańców naszej gminy do aktywnego spędzania 
czasu – podkreśla Mariusz Kochański. Umowa o pracę z nowym szefem konstanciń-
skiego sportu została podpisana na czas określony i obowiązuje do 31 sierpnia 2023 r. 

Gminny Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Konstancinie-Jeziornie przygotował 
na  nowy sezon ciekawą ofertę zajęć, 
w której każdy znajdzie coś dla siebie 

– dzieci, młodzież i dorośli. Seniorzy już 
od sierpnia mogą uczestniczyć w zaję-
ciach adresowanych specjalnie do nich. 
Wznowione zostały m.in.: aktywny se-
nior, zdrowy kręgosłup, tai chi, zumba 
gold senior i nordic walking. Seniorzy 
powyżej 60. roku życia za zajęcia nie 
płacą. Muszą jednak spełnić dwa wa-
runki – mieszkać w naszej gminie i po-
siadać Konstancińską Kartę Mieszkańca. 
Zapisy prowadzone są w biurze GOSiR 
(ul. Żeromskiego 15) w godz. 9.00–15.00.  
We wrześniu do GOSiR-u wróciły: tenis 
stołowy (dla dzieci w wieku 8–15 lat), 
zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 
lekkiej atletyki i gimnastyki, trio basket 
(dla dzieci w wieku 10–15 lat), a  także 
szachy (dla dzieci w wieku 8–15 lat) oraz 
zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży 
z  niepełnosprawnością. Zapisy przyj-
mowane są w recepcji/kasie od ponie-
działku do piątku w godz. 16.00–21.30. Po 
blisko dwumiesięcznej przerwie wzno-
wione zostały oczywiście także zajęcia 
dla dorosłych, które prowadzą wykwa-

Wystartował nowy sezon zajęć

Nowy dyrektor ośrodka sportu

lifikowani instruktorzy sportu i fizjote-
rapeuci. Zapraszamy m.in. na: zdrowy 
kręgosłup, rehapilates, TBC, pilates, 
wzmacnianie i  stabilizacja, body mo-
vement – ćwiczenia mobilizujące, płaski 
brzuch, badminton, tenis stołowy oraz 
nordic walking. O  zdrowie i  kondycję 
możemy też zadbać na siłowni. Jest ona 
czynna w poniedziałki i  środy w godz. 
17.00–21.50; we wtorki, w  czwartki 
i piątki w godz. 16.00–21.50, a w soboty 
w godz. 9.00 do 13.00. Przypominamy, 
że posiadacze Konstancińskiej Karty 
Mieszkańca mogą liczyć na zniżkę w wy-
sokości 10 procent w opłacie za zajęcia. 
GOSiR honoruje też kartę Benefit Mul-
tiSport Plus. Szczegółowe informacje 
na temat oferty dostępne są na stronie 
gosir-konstancin.pl w zakładce: Oferta 
zajęć/Dla dzieci i młodzieży. 

Na mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 
czeka oferta blisko 30 różnych zajęć sportowo- 
-rekreacyjnych skierowanych niemal do każdej 

grupy wiekowej, w tym seniorów, fot. GOSiR

Mariusz Kochański przede wszystkim chce 
zachęcać mieszkańców gminy do aktywnego 

spędzania czasu, fot. D. Salisz

W ramach Budżetu Partycypacyjnego 2022 
Także w tym sezonie, w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna 
2022, w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie odbywają się zajęcia sportowo-rekre-
acyjne: stretching (poniedziałki i środy w godz. 19.00–20.00); zdrowy kręgosłup (wtorki 
i czwartki w godz. 19.00–20.00) oraz zumba (wtorki i czwartki w godz. 20.00–21.00). 
Zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, a prowadzi je 
instruktorka Anna Śmigielska-Byczkowska.
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Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska 
akcja społeczna popularyzująca sport 
i  zdrowie. Organizowana jest od 2012  r. 
przez Fundację Zwalcz Nudę, we współ-
pracy z licznymi partnerami. W tym roku 
jednym z nich został także Gminny Ośro-
dek Sportu i  Rekreacji w  Konstancinie-

-Jeziornie. Gminne obchody Narodowego 
Dnia Sportu zainaugurował nightskating. 17 
września wieczorem ulice naszego miasta 
wypełniły głośna muzyka, kolorowe świa-
tła oraz uśmiechy na twarzach ponad 100 
rolkarzy i rowerzystów biorących udział 
w wydarzeniu. Przejazd, którego trasa li-
czyła 13 km, poprzedzony był warsztatami 
dla początkujących rolkarzy. Specjaliści 
zapoznali uczestników m.in. z tajnikami 
jazdy i  zasadami bezpieczeństwa pod-
czas przejazdu. 18 września czekały ko-
lejne atrakcje. A zaczęło się od zajęć nordic 
walkingu na Ścieżce Zdrowia im. Tomasza 
Hopfera i 10-kilometrowego marszu z kij-
kami. W tym samym czasie młodzi piłkarze 
w hali GOSiR mogli wziąć udział w treningu 
piłki nożnej. Był też turniej tenisa stoło-
wego, który poprowadzili instruktorzy – 
Henryk Pawlik i Michał Matczuk. Z kolei 
w Parku Zdrojowym GOSiR, z pomocą Gar-
den Club Sports & Health, zachęcał do ak-
tywności spacerowiczów. Była zumba, joga 

Udany Narodowy 
Dzień Sportu 
Nightskating, rodzinny trening piłki nożnej, gra terenowa i zajęcia 
zumby – to tylko niektóre atrakcje Narodowego Dnia Sportu,  
który w dniach 17–18 września zorganizował Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Impreza odbyła się 
w naszej gminie po raz pierwszy.

W nocnym przejeździe przez Konstancin-Jeziornę wzięło udział ponad 100 rolkarzy i rowerzystów, 
fot. A. Piętka

oraz zajęcia prosportowe dla dzieci. Dwu-
dniowe wydarzenie zakończyły występy 
w amfiteatrze grup Er-Nesta oraz Zumba 
Gold z GOSiR-u, oba zakończone bisami 
i owacjami na stojąco. – Gminny Narodowy 
Dzień Sportu pokazał nam, że sport nie zna 
ograniczeń wiekowych – podsumowuje 
Mariusz Kochański, dyrektor konstanciń-
skiego ośrodka sportu. – Mimo kapryśnej 
pogody udało nam się spędzić wspaniale 
czas. Serdecznie dziękujemy uczestnikom 
oraz partnerom za udział. 

Walczą o Grand Prix
Badmintoniści i tenisiści stołowi 
walczą o Grand Prix Konstancina- 
-Jeziorny. 
We wrześniu, po wakacyjnej przerwie, 
do hali sportowej GOSiR wróciły roz-
grywki z cyklu Grand Prix Konstancina-
-Jeziorny. O puchary i nagrody walczą 
badmintoniści i tenisiści stołowi – dzieci 
i młodzież oraz dorośli. Turnieje odby-
wają się raz w miesiącu. Za nami już po 
dwa spotkania. Najbliższe zaplanowano 
na 6 listopada i 11 grudnia – tenis sto-
łowy oraz 27 listopada i 4 grudnia – bad-
minton. Start rozgrywek o godz. 10.00. 
Wpisowe wynosi: 10 zł – dzieci i mło-
dzież lub 20 zł – dorośli (od osoby za 
grę). Zdobywców Grand Prix 16. sezonu 
poznamy w czerwcu 2023 r. W sprawie 
dodatkowych pytań prosimy o kontakt 
pod nr. tel. 730 535 004 lub 22 754 61 86 
wew. 23. Zapraszamy. 

Nasza złota Tamara
Co za sukces! Tamara Siemieniuk, 
mieszkanka Konstancina-Jeziorny, 
wygrała ze swoją drużyną mistrzostwa 
świata w korfballu plażowym.

W drugiej połowie sierpnia w Maroku odbyły 
się mistrzostwa świata w korfballu plażo-
wym. Polskę na afrykańskim kontynencie 
reprezentowała sześcioosobowa kadra z Ta-
marą Siemieniuk – kapitanem drużyny – 
na  czele. 28-letnia zawodniczka jest 
mieszkanką naszej gminy, byłą uczennicą 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Je-
ziornie i wychowanką Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Cirkus (obecnie trenuje w Miej-
skim Klubie Sportowym Marcovia Marki). 
W  mistrzostwach brało udział 13 drużyn 
z całego świata. Ale to właśnie polska re-
prezentacja, dzięki mocnym zbiórkom 
i szybkim atakom, zdobyła złoty medal. W fi-
nale pokonała Portugalię – faworyta zawo-
dów 13:5, a wcześniej Belgię. Duże brawa 
należą się Tamarze Siemieniuk, która dzięki 
swojej skutecznej grze zdobyła aż 22 punkty 
i  tym samym otrzymała tytuł królowej 
strzelców mistrzostw świata w  korfballu 
plażowym. – Jestem bardzo szczęśliwa 
i dumna z występu naszej drużyny – mówi 
zawodniczka. – Wszyscy ciężko na to złoto 
pracowaliśmy. 

Spacerowicze mogli wziąć udział w pokazowych 
zajęciach m.in. zumby i jogi, fot. GOSiR
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Wraz z nowym rokiem szkolnym wystartowały 25. Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W ich 
ramach organizowane są zawody w różnych dyscyplinach. Konstancińscy uczniowie mierzą się ze swoimi 
słabościami i wyznaczają kolejne cele, bo sportową rywalizację mają we krwi.

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
– sezon 2022/2023 wystartowały na dobre. 
Za nami pierwsze gminne eliminacje i ry-
walizacje na szczeblu powiatowym. Kon-
stancińscy uczniowie mają już na swoim 
koncie pierwsze sukcesy, ale też i porażki. 

Piłka nożna
Wyścig konstancińskich uczniów po me-
dale i puchary zainaugurowały gminne 
rozgrywki w  piłce nożnej klas VII–VIII.  
20 i 21 września reprezentanci szkół pod-
stawowych zmierzyli się ze sobą na boisku 
przy ul. Mirkowskiej w  Konstancinie- 
-Jeziornie. Wśród dziewcząt najlepsze 
były uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 
6 w Opaczy. Srebro przypadło reprezen-
tantkom Dwójki, a brąz – Jedynki. Po zacię-
tej rywalizacji chłopców pierwsze miejsce 
zdobyli zawodnicy z SP nr 2, drugie – SP 
nr 3, trzecie – SP No Bell, a czwarte – SP 6 
w Opaczy. Zwycięzcy reprezentowali naszą 
gminę na zawodach powiatowych, gdzie 
najlepiej wypadły uczennice Szóstki zaj-
mując 3. miejsce.

Biegi przełajowe
Dużych emocji dostarczyły także indy-
widualne biegi przełajowe roczników 
2008–2011. W  zawodach wzięło udział 
aż 166 młodych sportowców z siedmiu 
konstancińskich szkół podstawowych. 
Były to gminne eliminacje na dystansie 
1000 metrów. Największy sukces odnieśli 
uczniowie Jedynki, którzy zdobyli łącznie 
8 medali – 3 złote, 3 srebrne i 2 brązowe, 
a także Dwójki – 10 medali, w tym: 2 złote, 
3 srebrne oraz 5 brązowych. W mistrzo-
stwach powiatu złoto zdobyła Urszula 
Sarnowska ze Szkoły Podstawowej Inte-
gracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie 
(rocznik 2009), srebro Katia Demanienko 
(rocznik 2008) z SP nr 1, a do zawodów 
międzypowiatowych zakwalifikowało się 
łącznie 15 konstancińskich uczniów.

Biegi sztafetowe
Uczniowie startowali też w biegach szta-
fetowych. Gminne zawody zorganizowano 
pod koniec września w Parku Zdrojowym. 
Rozegrano je w kilku kategoriach wieko-
wych. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie 

Sportowa rywalizacja uczniów

W gminnych biegach przełajowych wystartowało aż 166 zawodników,  
 fot. D. Dworzycka

Szkoły Podstawowej nr 1 (dziewczęta rocznik 2010–2011 i chłopcy rocznik 2008–2009) oraz 
Szkoły Podstawowej nr 2 (dziewczęta rocznik 2008–2009 i chłopcy rocznik 2010–2011). 
W rywalizacji uczestniczyła także młodzież ze Szkoły Podstawowej No Bell (3. miejsce 
w kategoriach dziewczęta rocznik 2010–2011, chłopcy rocznik 2010–2011 i 2008–2009).

Szachy
Szachy to jedna z najstarszych gier, która mimo upływu kolejnych wieków wciąż cieszy 
się niesłabnącą popularnością. 4 października swoimi umiejętnościami w tej ponadcza-
sowej dyscyplinie sportowej mogli wykazać się konstancińscy uczniowie. W gminnych 
zawodach wzięli udział reprezentanci sześciu szkół podstawowych – zarówno publicz-
nych, jak i prywatnych. Najwięcej drużyn wystartowało w kategorii dzieci (2010 i młodsi). 
Na podium stanęli młodzi szachiści z Jedynki (1. miejsce), SP nr 6 w Opaczy (2. miejsce) 
i Dwójki (3. miejsce). W kategorii młodzież (rocznik 2008–2009) rywalizowały ze sobą trzy 
drużyny. Złoto powędrowało do Jedynki, srebro do Dwójki, a brąz do Szóstki w Opaczy. 
Rozgrywki sędziował Dariusz Różycki. Konstancin-Jeziornę w eliminacjach powiatowych 
reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Młodzi szachiści w Piasecznie wy-
walczyli srebro (grupa starsza – klasy VII–VIII), młodsza drużyna zajęła 4. miejsce. 

Badminton
11 października o medale walczyli z kolei badmintoniści. Zawody rozegrano w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, a wzięło w nich udział 
sześć szkół podstawowych. Na najwyższym stopniu podium stanęli uczniowie z SP nr 6 
w Opaczy (chłopcy rocznik 2010 i młodsi), SP nr 2 (dziewczęta rocznik 2010 i młodsi oraz 
chłopcy rocznik 2008–2009) oraz SP nr 3 (dziewczęta rocznik 2008–2009). Kilka dni póź-
niej, 18 października, Konstancin-Jeziorna był gospodarzem powiatowych rozgrywek. 
Nasi uczniowie zdobyli na nich aż trzy złote medale – SP nr 2 (dziewczęta rocznik 2010 
i młodsi oraz chłopcy rocznik 2008–2009) i SP nr 3 (dziewczęta rocznik 2008–2009). 
17 listopada nasza reprezentacja powalczy w zawodach międzypowiatowych w Legionowie.

Wyniki
Młodzi sportowcy z gminnych szkół podstawowych w najbliższych miesiącach będą 
rywalizowali jeszcze w takich dyscyplinach jak piłka siatkowa i ręczna czy pływanie. 
Szczegółowe wyniki rozgrywek dostępne są na stronie gosir-konstancin.pl, zakładka: 
Sport szkolny. 
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Konstanciński Dom Kultury, który prowadzi Muzeum Wycinanki na os. Mirków, zaprasza na bezpłatne warsztaty  
i lekcje muzealne dla uczniów, pokazy filmów i warsztaty dla dorosłych. 

To była prawdziwa gratka dla miłośników dziesiątej muzy. W dniach 23–25 września w Konstancińskim 
Domu Kultury odbyła się piąta edycja Festiwalu Filmowego Świat Maklaka i Jego Przyjaciół. Były pokazy 
filmowe, spotkania z artystami i koncert Czesława Mozila. 

W czasie Festiwalu pokazano nie tylko 
filmy finałowe, nadesłane na konkurs, ale 
także filmy Studia Munka Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, które obok Uzdro-
wiska Konstancin-Zdrój było partnerem 
wydarzenia. Nie zabrakło też spotkań 
z aktorami i ludźmi świata filmu. Gośćmi 
festiwalu byli m.in. Olga Bołądź, Piotr Tro-
jan, Kinga Dębska, Agnieszka Elbanowska, 
a dyskusję o kondycji polskiej komedii po-
prowadził Tomasz Raczek. Jednak nie tylko 
kinomani mogli znaleźć w festiwalowym 
programie coś dla siebie. Podczas warsz-
tatów filmowych, prowadzonych przez 
Aminę Księżopolską, młodzi adepci sztuki 
uczyli się kręcić, montować i prezentować 
filmy przygotowywane na smartfonach. 
Z kolei miłośnicy spacerów i konstanciń-
skich willi mogli poznać lokalne filmowe 
odniesienia w czasie spaceru „Filmowy 
Konstancin”, prowadzonego przez Adama 
Zyszczyka. Nie mogło zabraknąć także po-
tańcówki – na domówkę w stylu PRL-u za-
prosił sam Maklak, a uczestnicy bawili 
się do rytmów przebojów z lat 70. i 80. 
W czasie gali finałowej, która odbyła się 
25 września, jury konkursu w składzie: Je-
rzy Kapuściński – przewodniczący, Edyta 
Markiewicz-Brzozowska, Stanisław Pie-
niak, po zapoznaniu się z nadesłanymi 
62 filmami, przyznało nagrody. Grand 

W Muzeum Wycinanki w Konstancinie-Jeziornie, mieszczącym 
się w zabytkowym budynku dawnego Domu Ludowego na os. 
Mirków, przy ul. Anny Walentynowicz 18, od września odbywają 
się warsztaty i  lekcje muzealne dla grup zorganizowanych ze 
szkół podstawowych. W ofercie są dwa bloki tematyczne – „Nie-
zwykły świat ludowych wycinanek” i „Spod strzechy na salony”. 
Zajęcia mają charakter interaktywny, a prowadzą je animatorzy 
i artyści wycinankarze. Udział w nich jest bezpłatny, ale obo-
wiązują zapisy – mailowo (biuro@muzeumwycinanki.eu) lub te-
lefonicznie pod nr. tel. 500 593 685. A już od 7 listopada ruszają 
„Otwarte popołudnia”. W poniedziałki o godz. 16.30 i 18.30 Mu-
zeum zaprasza na kreatywne warsztaty tworzenia zazdrostek 
miejskich, wycinanek kołowych i pasowych. Kolejna propozycja 

Muzeum Wycinanki otworzyło swoje podwoje

Święto kina za nami

to przegląd filmów etno „Kolędnicy i kowale – obrzędowość  
i rzemiosło w filmach z archiwum naukowego Państwowego Mu-
zeum Etnograficznego” (od 17 do 20 listopada). Z kolei w grudniu,  
w każdy weekend, zaplanowano program „Zrób sobie święta” 
– cykl warsztatów, pokazów filmowych, spektakli i koncertów. 
Wstęp wolny. Więcej informacji na hugonowka.pl. 

Prix Festiwalu zdobyły ex aequo: krótko-
metrażowy dokument „Opus magnum” 
Filipa Bojarskiego oraz film „The Hero” 
Mileny Dutkowskiej. Drugie miejsce zajął 
Mateusz Żegliński za film „Nowa Symfo-
nia”. Wyróżnienia powędrowały do: Waw-
rzyńca Turowskiego „Droga do marzeń”, 
Adriana Janisio „Zwiedzanie Sanoka dla 
szczęśliwych” i  Macieja Pawłowskiego 
„Zróbmy sobie kredyt”. Galę zwieńczył 
występ Czesława Mozila, którego chary-
zma, inteligentna zabawa słowem oraz 
niezwykłe poczucie dystansu i autoiro-
nii doskonale wpisały się w maklakowską 
atmosferę Festiwalu. Patronat medialny 

sprawowali: „Kurier Południowy”, „Prze-
gląd Piaseczyński”, Piasecznonews.pl, 
naszepiaseczno.pl oraz itvpiaseczno.pl. 

 
Konstanciński Dom Kultury

Na festiwalowej scenie: laureaci konkursu, członkowie jury i Ryszard Machałek – zastępca burmistrza  
gminy Konstancin-Jeziorna (pierwszy z lewej), fot. D. Frąc

Uczniowie na zajęciach m.in. tworzą  
własne wycinanki, fot. SP nr 2

Podziękowania
KDK składa gorące podziękowania dla 
Mecenasa Festiwalu – Zbigniewa 
Niemczyckiego oraz fundatorów 
nagród: Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne S.A., Dema Promotions, Wiejskie 
SPA, Hotele IBIS, Uzdrowisko Konstan-
cin-Zdrój i Eva Park.
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Na początku września Konstanciński Dom Kultury świętował swoje 45-lecie. Przybyłych tłumnie do 
świątecznie przystrojonej Hugonówki witali serdecznie pracownicy na czele z dyrektor Edytą 
Markiewicz-Brzozowską.

45 lat minęło jak jeden dzień 

To było prawdziwe święto seniorów. Tegoroczne Wrzosowiska 
w Konstancińskim Domu Kultury upłynęły tradycyjnie pod znakiem 
tańca, śpiewu i dobrej zabawy.

Seniorzy brylowali na scenie

„Wrzosowiska”, czyli Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów, wrosły już w pejzaż kon-
stancińskich wydarzeń. W tym roku impreza, która odbyła się w dniach 22–23 października 
w Konstancińskim Domu Kultury, zachwyciła energią i licznymi talentami. Pierwszego dnia 
przeglądu jego uczestników i publiczność powitał Dariusz Zieliński, drugi zastępca burmi-
strza gminy, a Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektor KDK, życzyła artystom zdrowia oraz 
dalszego rozwijania pięknych zainteresowań. Na scenie Hugonówki nie zabrakło śpiewów, 
recytacji, scenek rodzajowych i tańców. Natomiast w sali multimedialnej zaprezentowano 
wystawę prac plastycznych. Drugi dzień „Wrzosowisk” to z kolei muzyczna niespodzianka 
– koncert kwartetu Lepiej późno niż wcale, finalistów programu The Voice Senior. Występ 
został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, a bisom nie było końca.  

W programie „Urodzinówki” było mnó-
stwo atrakcji – zarówno dla dzieci, jak 
i dla nieco starszych gości. Nie zabrakło 
słodkiej fiesty oraz konkursów na uro-
dzinową girlandę i urodzinowe ciasto, 
których finaliści otrzymali atrakcyjne na-
grody. Były wspólne zdjęcia, fotobudka 
i  warsztaty. Zwieńczeniem fiesty był 
spektakularny kwiatowy tort i gromko 
odśpiewane „sto lat”. Życzenia Konstan-
cińskiemu Domowi Kultury złożyli bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk oraz obecny 
na imprezie wiceburmistrz Ryszard Ma-
chałek. Uczestnikom zabawy nie prze-
szkadzała chłodna pogoda – gdy zapadł 
zmrok, a altana rozbłysła światełkami 
– wszystkich rozgrzała muzyka Boogie 
Night, a tańce trwały do późnego wie-
czora. 45 lat minęło jak jeden dzień, ale 
KDK nie zamierza zwalniać kulturalnego 
tempa.  

Tak to się zaczęło
Dzieje Konstancińskiego Domu Kultury datują się od 1977 r., kiedy to miejscowa Rada 
Narodowa powołała ośrodek kultury w Konstancinie-Jeziornie, z siedzibą przy  
ul. Oborskiej 2. W 1987 r. ośrodek wpisano do rejestru instytucji upowszechniania kul-
tury. W 2000 r. instytucja przeniosła się do dawnego Domu Ludowego w Mirkowie. Od 
2005 r. ośrodek nosi nazwę Konstanciński Dom Kultury. A od 2014 r. KDK działa  
w zabytkowej willi Hugonówka, w Parku Zdrojowym.

Na imprezie urodzinowej bawili się i mali, i duzi mieszkańcy Konstancina-Jeziorny, 
fot. D. Frąc 

Łempicka 
w Konstancinie-Jeziornie
Do 17 grudnia w Muzeum Villa La Fleur 
w Konstancinie-Jeziornie można oglądać 
wystawę malarstwa Tamary Łempickiej. 
Wystawa nosi tytuł „Tamara Łempicka a art 
deco”. Jej współorganizatorem jest Muzeum 
Narodowe w Lublinie. Ekspozycja prezentuje 
zarówno kolekcję wczesnych rysunków stu-
dyjnych twórczyni, jak również realizacje 
powstałe po II wojnie światowej. Jest to aż 
70 prac artystki – obrazów olejnych, rysun-
ków i grafik. Osobistego charakteru nadają 
wystawie pamiątki po malarce użyczone 
przez rodzinę. Wśród nich odnajdziemy ele-
menty garderoby, biżuterię, fotografie, no-
tatki i  korespondencję. Wystawa jest 
dostępna w Muzeum Villa La Fleur (ul. Szpi-
talna 14) do 17 grudnia w środy, czwartki, 
soboty i niedziele, w godz. 10.00–18.00. Bilety 
można kupić online i stacjonarnie.

Była muzyka, wspólne śpiewy, tańce i rozmowy,
fot. A. Piętka
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POLECAMY W LISTOPADZIE I GRUDNIU

Wystawa malarstwa 
Iwona Wojewoda – Przestrzeń człowieka.  
Obrazy i rysunki

Zapraszamy do Galerii Hugonówki na wystawę prac 
Iwony Wojewody. Głównym tematem twórczości 
artystki jest światło i jego relacja z przestrzenią. 
Prezentujemy fragment malarskiej opowieści 
Iwony Wojewody o metafizyce miejsca – tworzą 
go obrazy na płótnie w technice tempery żółt-
kowej oraz oleju. Obrazom na płótnie towarzy-
szą prace na papierze rysowane tuszem. Są one 
pewnego rodzaju przeciwieństwem prac malar-
skich budowanych za pomocą koloru i plamy, tu-
taj budulcem jest linia i kontrast pomiędzy bielą 
i czernią. Perfekcyjny warsztat artystki nigdy nie 
służy jedynie warstwie plastycznej i jej dekora-
cyjności, ale przede wszystkim oddaniu napięć 
i wewnętrznych emocji. Figura człowieka pojawia 
się zarówno we wnętrzach, jaki i otoczona przez 
naturę na wielkoformatowych płótnach. Wszyst-

kie prace tworzą wizualną opowieść o świetle i miejscach, które nas 
otaczają, które mijamy – to opowieść o przestrzeni człowieka. Kurator 
wystawy: Aleksander Ryszka.

Miejsce: Konstanciński Dom Kultury  
Hugonówka, ul. Mostowa 15, wstęp wolny.  
Wystawa czynna od wtorku do niedzieli 
w godz. 11.00–18.00.

Koncert z okazji  
Narodowego Święta Niepodległości
Wolna i Niepodległa
Tegoroczne obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
w naszym mieści zwieńczy uroczysty koncert w Hugonówce „Wolna i Niepod-
legła”. Usłyszymy znane pieśni patriotyczne z różnych okresów drogi naszego 
kraju do wolności, m.in. „Warszawiankę”, „Szarą Piechotę”, „Wojenko, wojenko”, 
„Marsz Pierwszej Brygady” oraz „Przybyli ułani”. Wystąpią śpiewacy klasyczni: 
sopranistka Ewelina Chrobak-Hańska (Opera Krakowska, Teatr Roma w War-
szawie), bas Ryszard Morka (Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie) oraz 
baryton Michał Muskat (Teatr na Targówku, Teatr Rampa w Warszawie). Zapra-
szamy na pełną wzruszeń i radości muzyczną opowieść o nie-
łatwej historii Polski, zwieńczoną upragnioną wolnością 
i niepodległością.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka,  
ul. Mostowa 15, wstęp wolny – bezpłatne wejściówki 
do odbioru w kasie KDK w dniu koncertu  
od godz. 12.00.

11 listopada, 
godz. 17.00

Aktualny repertuar KDK na stronie 
internetowej hugonowka.pl oraz na 

profilu KDK na Facebooku

17 listopada, 
godz. 19.00 

Klub Podróżnika
„Zakochani w świecie – Indie” – spotkanie  
z podróżnikami Joanną Grzymkowską-Podolak  
i Jarkiem Podolakiem
Podczas spotkania podróżnicy podzielą się wiedzą i doświadczeniami ze swoich 
fascynujących wypraw do Indii. Zabiorą publiczność w filmową podróż po jed-
nym z najbardziej intrygujących stanów Indii – Radżastanie, a także zaprezentują 
wideopocztówki z innych części kraju. Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek 
Podolak odwiedzili Indie wielokrotnie, spędzając w tym kraju w sumie kilkana-
ście miesięcy i objeżdżając go dookoła. - To właśnie Indie dały nam najwięcej 
podróżniczych lekcji. Tu przeżyliśmy najwięcej radości, smutków, rozczarowań 
i zachwytów. Staramy się poznawać Indie od dawna, wiedząc, że mierzymy się 
z niemożliwym – przyznają podróżnicy. Podczas spotkania nie zabraknie również 
wspomnień z covidowej rzeczywistości, o której wszyscy chcieliby jak najszyb-
ciej zapomnieć. Kiedy pandemia ogarnęła cały świat, nasi goście byli właśnie 
w Indiach. – Na kilka miesięcy utknęliśmy pod Himalajami – dodają podróżnicy, 
którzy podczas spotkania opowiedzą o swoich niesamowitych przeżyciach.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15,  
wstęp wolny.

Widowisko muzyczne 
Muzyczne Podróże Tadeusza Chudeckiego
Widowisko muzyczne, w którym Tadeusz Chudecki zaprezentuje znane 
i kochane przez wszystkich szlagiery. Recital ten jest autorską interpre-
tacją popularnych hitów napisanych przez wybitnych kompozytorów  
i autorów tekstów, które były wykonywane przez znanych piosenkarzy 
polskich i zagranicznych. Na repertuar spektaklu składają się utwory  
o miłości, tęsknocie i rozstaniach. Piosenki poważne i wesołe, beztro-
skie i głupie. Piosenki do myślenia, przeżywania, ale i do wspólnego 
śpiewania i zabawy. „Besa me mucho” „Granada”, „Parole”, „Non, je 
ne regrette rien”. Utwory Edith Piaf, Władimira Wysockiego, Heleny 
Vondrackovej, Adriano Celentano, Andrzeja Zauchy, Wojciecha Mły-
narskiego Agnieszki Osieckiej, Marii Koterbskiej, Zbigniewa Wodec-
kiego i innych.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15. 
Bilety w cenie 45 zł do kupienia kasie KDK lub na hugonowka.pl.

13 listopada, 
godz. 17.00

do 
20 listopada
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CO? GDZIE? KIEDY?

Spektakl   
„Zemsta” – wybitna klasyka polskiej komedii  
w tradycyjnym wykonaniu 
Dwie rodziny, które łączy niezgoda i… mur graniczny. Dwoje młodych, gotowych 
walczyć o swoją miłość. I jeden rycerz samochwała z szablą Artemizą… „Zemsta” 
opowiada historię sporu sąsiedzkiego, spisków i miłości ponad podziałami. 
Komedia – od lat niezmiennie ciesząca się popularnością – ciągle aktualna, 
jest wyrazem kunsztu artystycznego Aleksandra Fredry, obfituje w wyśmie-
nity humor, który wybrzmiewa w żywym kontakcie z publicznością. Znakomita 
obsada, przyciągająca oko scenografia i piękna muzyka są gwarancją dobrej 
zabawy. Zapraszamy na spektakl Teatru Klasyki Polskiej w reżyserii Michała 
Chorosińskiego. Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15,  
wstęp wolny – bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie KDK  
w dniu wydarzenia od godz. 12.00.

18 listopada, 
godz. 19.00
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Spektakl rodzinny 
Śmiecio EkoBajka 
Wspaniałe familijne przedstawienie z piosenkami, dla dzieci dużych i małych, 
rodziców i dziadków. Wesoła i dynamiczna opowieść o perypetiach Szczurka 
Jurka, Muchy Śmieciuchy, Karalucha i Gąsienicy, którzy na co dzień zamiesz-
kują wysypisko śmieci i z ekologią im nie po drodze. Kto i dlaczego spróbuje 
się nawrócić na ekologiczne życie, dowiecie się oglądając to przedstawienie. 
Efektowna, rozbudowana scenografia i rewelacyjne kostiumy w połączeniu 
z humorystycznym, nietuzinkowym spojrzeniem na zagadnienia ekologiczne 
poprzez zabawę, zachęcą dzieci do propagowania odpowiednich nawyków 
i kształtowania postaw ekologicznych. Bajka została napisana wierszem, 
w mistrzowski wprost sposób, przez genialnego twórcę licznych bajek i wier-
szowanych przedstawień teatralnych Jarosława Gmitrzuka. Przedstawienie 
jest dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom ze szkół 
podstawowych z klas 0–3, ale polecamy je wszystkim, niezależnie od wieku. 
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15.
Bilety w cenie 25 zł do kupienia w kasie KDK i na hugonowka.pl.

20 listopada, 
godz. 16.00

Kino w Hugonówce
Film „Teściowie” 
Zapraszamy na film „Teściowie” w re-
żyserii Jakuba Michalczuka. To sza-
lona opowieść o tym, co może się 
wydarzyć, gdy puszczają nerwy. Ekra-
nizacja rewelacyjnej sztuki teatralnej o konfrontacji dwóch światów, 
która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel. W rolach głównych 
zobaczymy Maję Ostaszewską, Izabelę Kunę, Marcina Dorocińskiego 
i Adama Woronowicza. Zapraszamy do kina i życzymy miłego seansu.

Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15. 
Bilety w cenie 15 zł do kupienia w kasie KDK i na hugonowka.pl. 

25 listopada, 
godz. 19.00

Spektakl komediowy
Aniołki Bercika, czyli Hanke  
chce kochankę
On przed ślubem jest jak trener sportu z sześciopakiem, ale nie tym 
przynoszonym z marketu. Ona? Szczęśliwa i uśmiechnięta bogini 
seksu, której nigdy głowa nie boli. A po dwudziestu latach od ślubu? 
Co prawda, zamiast kaloryfera ma on boiler, jej za to na starość 
wzrok się wyostrza. Widzi nawet te jego wady, które nie istnieją. 
Za to słuch się jej zdecydowanie przytępił – jakoś nie słyszy, kiedy 
on prosi o założenie kuszącej bielizny. Co robi wtedy facet? Marzy 
o…. babach! Hanke nie jest inny! Po latach ciężkiej pracy w kopalni 
chciałby wreszcie być kimś. Pragnie zaszczytów, sławy i chwały, 
ale przede wszystki, i to najbardziej, Hanke chce kochankę! Ale 
uwaga! Marzenia się czasem spełniają…. W roli głównej Krzysztof 
Hanke, znany i lubiany dżentelmen polskiego kabaretu. Aktor, sa-
tyryk, lider kabaretu Rak oraz twórca niezapomnianej roli Bercika 
w serialu „Święta wojna”. W spektaklu wystąpią również znane 
aktorki Agnieszka Litwin, Małgorzata Czyżycka, Joanna Dunas oraz 
Anna Powierza.
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka,  
ul. Mostowa 15. Bilety w cenie 80 zł do kupienia w kasie KDK 
i na hugonowka.pl. 

4 grudnia,
godz. 17.00



Złożenie wieńców w miejscach pamięci:
11.15  Pomnik ofiar katyńskich (al. Miłośników Konstancina)
11.30 Pomnik żołnierzy Samodzielnego Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych Armii Krajowej 
           im. bryg. Czesława Mączyńskiego (przy rondzie Jana Pawła II) 
11.45 Pomnik obrońców Ojczyzny poległych w latach 1918–1921 (ul. Warszawska 23) – Apel poległych

11.15

10.00 Msza św. za Ojczyznę  
kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Piłsudskiego 54)

17.00 Koncert „Wolna i Niepodległa”
sala widowiskowa KDK Hugonówka (ul. Mostowa 15)
Wstęp wolny – bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie KDK  
w dniu koncertu od godz. 12.00.

www.konstancinjeziorna.pl

NNaarrooddoowwee  ŚŚwwiięęttoo  
Niepodległości 
w Konstancinie-Jeziornie

13.30 Piknik niepodległościowy Park Zdrojowy (plac przy KDK Hugonówka)
•  Biało-Czerwony Obóz Harcerski „Uroczyska” Konstancin: gra terenowa,  

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, konkurs rysunkowy, rozgrywki gier  
planszowych, warsztaty biało-czerwonych serc  

• Koncert pieśni patriotycznych – Zawodowa Orkiestra Wiatrowa
• Biegi dla dzieci i młodzieży (100 m, 200 m, 400 m i 800 m) – 14.00 
• Pokazy jazdy konnej (park Ikara) i przejażdżki na kucyku
• Prezentacja strażackiego wozu i sprzętu OSP Jeziorna
• Grochówka i stoiska handlowe

11 listopada 2022 r.
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12.30 31. Bieg Niepodległości 
Start: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77); Meta: Park Zdrojowy (przy tężni solankowej) 
Zapisy: w godz. 10.00–12.00 (biuro zawodów przed UMiG Konstancin-Jeziorna)

Marsz Niepodległości ze 100-metrową flagą
Trasa: ul. Piaseczyńska (Urząd Miasta i Gminy)–ul. Warszawska–ul. J. Piłsudskiego–Park Zdrojowy

12.35


