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/ RADA MIEJSKA /

XLIII sesja Rady Miejskiej 

Budżetu i finansów Gminy 
Konstancin-Jeziorna dotyczą 
uchwały:
n		w	sprawie	zmian	uchwały	bu-
dżetowej	na	rok	2018	(Uchwała	
nr	 730/VII/43/2018),	 oraz	
w	sprawie	zmiany	Wieloletniej	
Prognozy	Finansowej	Gminy	
Konstancin-Jeziorna	 na	 lata	
2018-2022	 (Uchwała	 nr	 731/
VII/43/2018).

Ze względu na najbliższe 
wybory samorządowe 
uchwalono:
n		podział	 Gminy	 Konstancin-
-Jeziorna	na	okręgi	wyborcze	
(Uchwała	nr	732/VII/43/2018)	
oraz	podział	Gminy	Konstan-
cin-Jeziorna	na	stałe	obwody	
głosowania,	ustalono	 ich	nu-
mery,	 granice	 oraz	 siedziby	
obwodowych	 komisji	 wy-
borczych	 (Uchwała	 nr	 733/
VII/43/2018).

Radni nadali nazwy:
n		drodze	wewnętrznej	położo-
nej	 w	 Bielawie,	 stanowiącej	
działkę	ewidencyjną	nr	943/7	
oraz	część	działki	ewidencyj-
nej	nr	1870/26	z	obrębu	0001	
Bielawa,	 nazwę	 „Rodziny	
Rossmannów”	 (Uchwała	 nr	
735/VII/43/2018);

n		drodze	wewnętrznej	położo-
nej	w	Czarnowie,	stanowiącej	
działkę	ewidencyjną	nr	148/5	
z	obrębu	0004	Czarnów,	nazwę	
„Magiczna”	(Uchwała	nr	736/
VII/43/2018).

Gminnych nieruchomości 
dotyczą uchwały podjęte  
w sprawach:
n		wyrażenia	 zgody	 na	 usta-
nowienie	 przez	 Gminę	 Kon-
stancin-Jeziorna	 służebności	
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Podczas XLIII sesji w dniu 21 marca, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna przyjęła m.in. uchwały  
w sprawie okręgów wyborczych oraz stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Konstancin-Jeziorna, uchwalono 
statuty 8 sołectw oraz nadano drodze w Bielawie nazwę „Rodziny Rossmannów”.

przesyłu	 na	 rzecz	 PGE	 Dys-
trybucja	Spółka	Akcyjna	z	sie-
dzibą	w	 Lublinie,	 na	 działce	
ewidencyjnej	numer	96	z	ob-
rębu	0011	Kępa	Oborska,	gmina	
Konstancin-Jeziorna	(Uchwała	
nr	737/VII/43/2018);

n		wyrażenia	zgody	na	użyczenie	
zabudowanej	 nieruchomości	
o	powierzchni	0,1600	ha	ozna-
czonej	w	 ewidencji	 gruntów	
i	 budynków	 jako	 działka	 nr	
ewidencyjny	288/3	w	obrębie	
0009	Kawęczyn,	położonej	we	
wsi	Kawęczyn	gmina	Konstan-
cin-Jeziorna	(Uchwała	nr	738/
VII/43/2018);

n		nabycia	do	zasobu	nieruchomo-
ści	Gminy	Konstancin-Jeziorna	
prawa	własności	nieruchomo-
ści	 gruntowych	 położonych	
w	 Czarnowie	 oznaczonych	
w	ewidencji	gruntów	i	budyn-
ków	jako	działki	ewidencyjne	
numer	205/11,	206/9	i	206/11	
z	 obrębu	 0004	 Czarnów	
(Uchwała	nr	750/VII/43/2018).

Rada Miejska Konstancin-
-Jeziorna przyjęła statuty 
sołectw:
n		Kierszek	 (Uchwała	 nr	 741/
VII/43/2018),	 Borowina	
(Uchwała	nr	742/VII/43/2018),	
Opacz	 (Uchwała	 nr	 743/
VII/43/2018),	 Łęg	 (Uchwała	
nr	 744/VII/43/2018),	 Kępa	
Okrzewska	 (Uchwała	 nr	
745/VII/43/2018),	 Habdzin	
(Uchwała	nr	746/VII/43/2018),	
Gassy	 (Uchwała	 nr	 747/
VII/43/2018),	Parcela	(Uchwała	
nr	748/VII/43/2018).

Radni przyjęli także uchwały 
w sprawach: 
n		dostosowania	 sieci	 szkół	

podstawowych	 i	 gimnazjów	
do	nowego	ustroju	szkolnego	
wprowadzonego	 ustawą	 -	
Prawo	 oświatowe	 (Uchwała	
nr	734/VII/43/2018);

n		udzielenia	pomocy	rzeczowej	
Województwu	Mazowieckiemu	
(Uchwała	nr	739/VII/43/2018);

n		wyrażenia	woli	 na	 zawarcie	
porozumienia	pomiędzy	Gminą	
Konstancin-Jeziorna,	a	Gminą	
Piaseczno	oraz	Nextbike	Pol-
ska	S.A.	w	celu	realizacji	wspól-
nego	 działania	 dotyczącego	
kompatybilności	 systemów	
Konstancińskiego	 Roweru	
Miejskiego	i	Piaseczyńskiego	
Roweru	Miejskiego	(Uchwała	
nr	740/VII/43/2018);

n		zwolnienia	 samorządowego	
zakładu	 budżetowego	 -	 Za-
kład	 Gospodarki	 Komunal-
nej	w	Konstancinie-Jeziornie	
z	 obowiązku	 wpłaty	 do	 bu-
dżetu	Gminy	nadwyżki	środ-
ków	obrotowych	(Uchwała	nr	
749/VII/43/2018);

n		uchwalenia	Programu	opieki	
nad	 zwierzętami	 bezdom-
nymi	oraz	zapobiegania	bez-
domności	zwierząt	na	terenie	
gminy	 Konstancin-Jeziorna	
w	2018	roku	(Uchwała	nr	751/
VII/43/2018).

Rozpatrzono skargi na 
działania Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna:
n		uchwały	 od	 numeru	 752/
VII/43/2018	do	numeru	763/
VII/43/2018	dotyczą	skarg	na	
działania	 Burmistrza	 Gminy	
Konstancin-	Jeziorna.	Wszyst-
kie	złożone	skargi	zostały	od-
rzucone	 przez	 radnych	 jako	
bezzasadne.
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Ulice Złotej Wilgi i Leśna oraz 
droga w Okrzeszynie będą 
remontowane
Burmistrz	podpisał	trzy	umowy	
z	 Firmą	Wielobranżową	 DESO	
z	Warki,	na	wykonanie	remontów	
dróg	gminnych	na	terenie	Gminy	
Konstancin-Jeziorna.	W	terminie	
do	6	maja	br.	zostanie	przepro-
wadzony	remont	drogi	gminnej	
ul.	Złotej	Wilgi	w	Konstancinie-
-Jeziornie	 za	 kwotę	 131	 725,62	
zł.	Również	do	6	maja	br.	wyko-
nane	zostaną	roboty	budowlane	
polegające	 na	 remoncie	 ulicy	
Leśnej	 w	 Konstancinie-Jezior-
nie	za	kwotę	136	523,85	zł,	oraz	
wyremontowana	zostanie	droga	
gminna	w	Okrzeszynie	za	kwotę	
546	899,94	zł.

Remonty lokali komunalnych 
Trzy	lokale	komunalne	należące	
do	Gminy	Konstancin-Jeziorna	
zostaną	wyremontowane.	Firma	
LIDER-BUD	z	Warszawy	wykona	
remont	lokalu	nr	10	przy	ul.	Mir-
kowskiej	49,	za	kwotę	63	294,22	
zł,	z	terminem	realizacji	28	maja	
br.	Lokal	nr	13	przy	ul.	Słowiczej	
18	za	kwotę	55	536,15	zł,	oraz	lo-
kal	nr	18	przy	ul.	Brzozowej	2D	za	
kwotę	32	718,82	zł	wyremontuje	
firma	Mariusz	Andrzej	Giera	GIE-
RA-BUD	z	Naruszewa	w	terminie	
do	28	maja	br.

Zieleń miejska będzie 
pielęgnowana 

„Firma	Ogrodnicza	Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowa	Marzena	
Szklarzewska”	ze	Starej	Iwicznej,	
będzie	utrzymywać	i	kształto-
wać	zieleń	miejską	w	granicach	
Gminy	 Konstancin-Jeziorna	
w	2018	roku.	Burmistrz	podpisał	
umowę	za	kwotę	274	399,65	zł,	
na	usługi	pielęgnacji	i	utrzyma-
nia	zieleni	na	terenach	obiektów	
urządzonych	 tj.	w	parkach,	 na	
skwerach	i	osiedlach	oraz	wyko-
naniu	innych	prac	ogrodniczych,	
obowiązującą	do	22	grudnia	2018	
roku.

Komora techniczna sieci 
kanalizacji z możliwością 
zdalnego odczytu
Burmistrz	 podpisał	 umowę,	
z	wyłonioną	 na	 drodze	 postę-
powania	 w	 ramach	 zamówień	
publicznych,	 firmą	 „ENERGO-
-WAC”	Wacław	Bąk	z	Czernideł,	
na	wykonanie	zasilania	i	apara-
tury	kontrolno-pomiarowej	oraz	
automatyki	do	istniejącej	komory	
technicznej	sieci	kanalizacji	sa-
nitarnej	w	Bielawie.	 Umożliwi	
to	 zdalny	 odczyt	 ilości	 prze-
pływających	nieczystości	oraz	

Informacje burmistrza
optymalizację	przepływu.	Prace	
zostaną	wykonane	do	końca	maja	
br.	za	kwotę	119	899,99	zł.

Kotłownia SP nr 2 będzie 
remontowana
Firma	Usługowo-Handlowa	„RO-
MEX”	–	Grupa	SBS	Szumański	Ro-
man	z	Płońska	wykona	remont	
kotłowni	 wraz	 z	 przebudową	
wewnętrznej	instalacji	gazowej	
w	 budynku	 Szkoły	 Podstawo-
wej	nr	2	przy	ul.	Żeromskiego	15	
w	Konstancinie-Jeziornie.	Roboty	
za	kwotę	262	020,26	zł	zostaną	
wykonane	do	15	sierpnia	2018	r.

Szczepienia przeciwko 
wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV)
Burmistrz	podpisał	umowę	z	Sa-
modzielnym	Publicznym	Zespo-
łem	Zakładów	Opieki	Zdrowotnej	
w	 Konstancinie-Jeziornie	 przy	
ul.	Wareckiej	15A,	na	udzielanie	
świadczeń	zdrowotnych	w	po-
staci	 szczepienia	 dziewczynek	
w	 wieku	 13	 lat	 przeciwko	 wi-
rusowi	brodawczaka	ludzkiego	
(HPV).	Szczepienia,	które	będą	
wykonywane	do	30	listopada	br.	
realizowane	są	w	ramach	Pro-
gramu polityki zdrowotnej Gminy 
Konstancin-Jeziorna na lata 2016-
2018.	 Na	 szczepienia	 te	 gmina	
przeznaczyła	35	000	zł.

Pełną parą ruszył remont  
ulicy Złotej Wilgi,  

fot. Cezary Puchniarz

Do końca roku zieleń miejska 
będzie w dobrych rękach,  

fot. Cezary Puchniarz

Kotłownia w SP nr 2 zyska nowe, 
oszczędniejsze kotły grzewcze, 

fot. Cezary Puchniarz
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W trosce o bezpieczeństwo 
kierowców i pieszych
Każdy, kto odwiedza Konstancin-Jeziornę, lub choćby przejeżdża nocą przez naszą gminę,  
z łatwością zauważy dobre oświetlenie dróg i ulic. Jest to widoczny efekt troski obecnego 
burmistrza o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, przyjezdnych i turystów.

W	2011	roku	na	przebudowę,	do-
budowę	i	modernizację	oświetle-
nia	Gmina	Konstancin-Jeziorna	
wydatkowała	 prawie	 300	 tys.
zł,	 a	na	konserwację	oświetle-
nia	ulicznego	blisko	112	tys.	zł.	
Łączne	koszty	związane	z	oświe-
tleniem	w	2011	roku	wyniosły	411	
734,95	zł.
W	 kolejnym	 roku	 na	 ten	 cel	

wydano	nieco	mniej	 -	 257	 tys.	

zł,	ale	już	rok	2013	zamknął	się	
kwotą	644,5	tys.	zł	wydatków	na	
budowę	i	modernizację	oświetle-
nia	dróg	i	ulic.	W		2014	roku	na	
ten	sam	cel	gmina	przeznaczyła	
prawie	908	tys.	zł.	Rok	2015	to	
wydatki	 na	 poziomie	 ponad	
835	tys.	zł.	Następny	rok	przy-
niósł	znaczny	wzrost	środków	
przeznaczonych	 na	 inwesty-
cje	 związane	 z	 oświetleniem.	

W	 2016	 roku	 gmina	 Konstan-
cin-Jeziorna	 wydatkowała	
na	 ten	 cel	 aż	 1	 791	 709,38	 zł,	
a	w	roku	2017		rekordową	kwotę	 
3	080	691,36	zł.

Oświetlone przejścia dla 
pieszych
Mieszkańcy	 ościennych	 gmin	
zazdroszczą	nam	dobrze	ozna-
kowanych	 i	 doświetlonych	
wieczorem	i	nocą	przejść	dla	pie-
szych.	Kierując	się	troską	o	bez-
pieczeństwo,	burmistrz	i	Rada	
Miejska	jednomyślnie	przekazują	
każdego	 roku	 pokaźne	 środki	
finansowe	na	ten	cel.	Systema-
tyczny	 i	 zaplanowany	 projekt	
budowy	doświetleń	przejść	dla	
pieszych,	rozpoczął	się	w	2016	
roku.	Wtedy	wykonano	doświe-
tlenia	 23	 przejść	 dla	 pieszych		
w	ciągu	dróg	724	i	721,	za	łączną	
kwotę	blisko	406	tys.	zł.	W	na-
stępnym	 roku	 doświetlono	 42	
przejścia	 w	 ciągu	 ulic	 Piłsud-
skiego	–	Prusa	–	Długa,	co	kosz-
towało	gminę	ponad	999	tys.	zł.	
Realizowany	projekt	doświe-

tleń	przejść	dla	pieszych	w	gmi-
nie	Konstancin-Jeziorna,	spotkał	
się	z	bardzo	pozytywnym	odbio-
rem,	 zarówno	 kierowców,	 jak	
i	pieszych	użytkowników	dróg.	
Dlatego	 też	 burmistrz	 planuje	
realizację	doświetleń	przejść	na	
kolejnych	 ulicach.	 Po	 ostatnio	
wykonanych	 doświetleniach	
w	 ulicy	 Mirkowskiej,	 wkrótce	
rozpoczną	 się	 prace	 na	 ulicy	
Bielawskiej.	
Dobrze	oświetlone	i	bezpieczne	

przejścia,	stanowią	jeden	z	prio-
rytetów	w	wydatkach	na	drogi	
w	gminie	Konstancin-Jeziorna.	
To	inwestycja	w	bezpieczeństwo	
mieszkańców,	 przyjezdnych	
a	 także	kierowców	podróżują-
cych	przez	teren	naszej	gminy.	Ulica Mirkowska zyskała doświetlone przejścia dla pieszych, fot. Cezary Puchniarz 

/ AKTUALNOŚCI /
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fot. Cezary Puchniarz 

Wiaty 
rowerowe  
i przystankowe  

Na co dzień ich nie zauważamy. Dobrze 
wkomponowały się w przestrzeń miejską  
i stały częścią naszego otoczenia. Doceniamy 
je w czasie deszczu, wiatru, ale i słońca.

Wiaty	przystankowe	są	elementem	małej	archi-
tektury	i	miejskiego	krajobrazu.	Gmina	Konstan-
cin-Jeziorna	 dba	 o	wygląd	miasta,	 dlatego	 też	
wszystkie	wiaty	mają	ten	sam	kształt	i	wygląd.	
Większość	przystanków	posiada	również	gablotę	
informacyjną.	Czekając	na	autobus,	można	zapo-
znać	się	z	ofertą	kulturalną	i	sportową	w	gminie	
oraz	spokojnie	zastanowić	się	nad	wyborem	in-
teresujących	nas	wydarzeń.	Każdy	znajdzie	coś	
dla	siebie.	
W	roku	2011	zamontowano	15	nowych	wiat	przy-

stankowych	za	kwotę	64	974,75	zł,	w	roku	2012	-	 
9	wiat	za	kwotę	55	453,39	zł,	w	roku	2013	przybyło	
17	nowych	wiat	za	kwotę	61	950,18	zł,	w	2014	roku	
7	wiat	za	kwotę	44	791,68	zł	w	2015	roku	11	wiat	
za	kwotę	54	084,33	zł,	zaś	w	2016	roku	13	sztuk	za	
kwotę	48	16,28	zł	i	w	2017	roku	5	nowych	wiat	przy-
stankowych	i	3	wiaty	kryte	rowerowe	za	łączną	
kwotę	57	397,95	zł.
Wiaty	rowerowe	zyskały	aprobatę	mieszakań-

ców,	którzy	chętnie	zostawiają	swoje	jednoślady	
w	zadaszonych	miejscach.	Wiaty	zostały	usytu-
owane	na	Grapie	przy	ulicy	Wilanowskiej	1,	w	Je-
ziornie	przy	przystanku	autobusowym	w	kierunku	
Warszawy	i	w	Klarysewie	przy	ulicy	Warszawskiej	
na	granicy	I	i	II	strefy	biletowej.
Łącznie	w	latach	2011-2017,	za	rządów	obecnej	

władzy	samorządowej,	przybyło	w	gminie	Kon-
stancin-Jeziorna	80	nowych	wiat	przystankowych	
za	łączną	kwotę	387	068,56	zł.	Kolejne	kryte	wiaty		
będą	stawiane	w	zależności	od	potrzeb.

Zorganizowany przez burmistrza Kazimierza Jańczuka, wraz 
z Krajową Izbą Kominiarzy oraz Ochotniczą Straż Pożarną  
w Konstancinie-Jeziornie, pokaz właściwego palenia w piecach 
węglowych, cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
gminy. Uczestnicy dowiedzieli się, że dzięki tej metodzie z komina 
wydobywa się mniej dymu, oraz spaleniu ulega mniejsza ilość opału.

/ AKTUALNOŚCI /

Ogranicz smog

W	marcu,	podczas	pokazu	edu-
kacyjnego	będącego	częścią	pro-
gramu	walki	z	zanieczyszczeniem	
powietrza	w	naszej	gminie,	ko-
miniarze	zademonstrowali	me-
todę	palenia	„od	góry”	w	piecach	
węglowych.	Pozwala	to	znacznie	
zmniejszć	ilość	pyłów,	emitowa-
nych	do	atmosfery.	Palenie	„od	
góry”	 jest	 przy	 tym	 bardziej	
ekonomiczne.	 Zmniejsza	 ilość	
zużywanego	opału	dzięki	czemu	
oszczędamy	nasze	pieniądze.	Pa-
lenie	„od	góry”	można	zastoso-
wać	w	każdym	piecu,	nie	tylko	

w	nowoczesnych	kotłach	z	podaj-
nikiem	(w	takich	jest	konieczne	
do	 prawidłowego	 funkcjono-
wania	pieca),	ale	też	w	starych	
„kopciuchach”.
Pokazowi	towarzyszył	konkurs	

na	temat	spalania	w	przydomo-
wych	piecach.	Dla	zainteresowa-
nych	 dostępne	 były	materiały	
edukacyjne,	 dotyczące	 metod	
właściwego	 spalania	 i	 bez-
piecznej	eksploatacji	urządzeń	
grzewczych.	Wielu	mieszkańców	
dowiedziało	się	o	prowadzonym	
przez	UMiG	Konstancin-Jeziorna	

programie	dofinansowania	wy-
miany	źródeł	ciepła.	Z	tej	możli-
wości	skorzystało	już	kilkanaście	
rodzin	mieszkających	na	terenie	
gminy.	 Zachęcamy	 wszyskich	
posiadaczy	 starych	 piecy	 do	
ich	wymiany	w	trosce	o	jakość	
powietrza,	którym	oddychamy	
w	Konstancinie-Jeziornie.

Pokaz palenia metodą „od góry”, 
fot. A. Brzezińska
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Rok 2011 Wartość inwestycji 
PLN

Nakładki asfaltowe
ul. Działkowa w Kierszku 246 305,00
ul. Wiejska, ul. Przyjacielska,  
ul. Grzybowa w Konstancinie-Jeziornie                 381 000,00

ul. Słowackiego, ul. Wschodnia,  
ul. Ujejskiego w Konstancinie-Jeziornie                            269 417,85

ul. Broniewskiego, ul. Topolowa,  
ul. Zaleśna w Konstancinie-Jeziornie                          1 216 000,00

ul. Kołobrzeska  
w Konstancinie-Jeziornie    175 890,00

ul. Piasta w Konstancinie-Jeziornie                   92 250,00
ul. Wągrodzka w Konstancinie-Jeziornie      125 460,00
ul. Pańska w Konstancinie-Jeziornie               89 790,00
ul. Wesoła w Konstancinie-Jeziornie         52 637,25
Remonty
ul. Mickiewicza  
w Konstancinie-Jeziornie                 247 185,36

ul. Ścienna w Bielawie 237 600,03
ul. Powsińska w Bielawie                    92 865,00
Stałe zadania 
remonty cząstkowe nawierzchni  
drogowych z elementów betonowych      188 006,80

równanie i profilowanie dróg gruntowych 406 651,43

cząstkowe naprawy nawierzchni bi-
tumicznych                                          360 872,00

oznakowanie poziome i pionowe dróg       95 872,00
projekty organizacji ruchu                                                                              12 500,00
remont przepustów i rowów                                                                          37 800,00
konserwacja kanalizacji deszczowej                                                            202 800,00
Dokumentacje projektowe
przebudowy m.in. ul. Wągrodzkiej, ul. 
Pańskiej, ul. Kołobrzeskiej w Konstanci-
nie-Jeziornie oraz drogi w Bielawie 

36 285,00

Razem za wykonanie nakładek asfalto-
wych, remonty, stałe zadania 
i dokumentacje projektowe w roku 2011

4 566 889,89

Rok 2012 Wartość inwestycji 
PLN

Nakładki asfaltowe
ul. Słowackiego, ul. Ceglana,  
ul. Spokojna, ul. Makuszyńskiego  
w Konstancinie-Jeziornie                                                                               

299 100,00

ul. Modrzewiowa, ul. Jałowcowa,  
ul. Jodłowa w Konstancinie-Jeziornie                                  175 600,00

ul. Broniewskiego, ul. Chylicka  
(od ul. Akacjowej do ul. Grzybowej),  
ul. Grodzka (od ul. Wiejskiej  
do ul. Piaskowej), ul. Czysta w Konstan-
cinie-Jeziornie

407 130,00

ul. Szkolna w Konstancinie-Jeziornie 250 920,00
łącznik od ul. Wilanowskiej 53 000,00
Remonty
ul. Partyzantów w Czarnowie  
i ul. Sągi w Kępie Okrzewskiej                                                                                                          430 500,00

ul. Kraszewskiego i ul. Szpitalna  
w Konstancinie-Jeziornie 196 800,00

ul. Jasiowej, ul. Czarnieckiego,  
ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie 578 100,00

Stałe zadania 
remonty cząstkowe nawierzchni  
drogowych z elementów betonowych      229 751,33

równanie i profilowanie dróg gruntowych 528 875,40

cząstkowe naprawy nawierzchni  
bitumicznych                                          315 000,00

oznakowanie poziome i pionowe dróg       86 835,00
projekty organizacji ruchu                                                                              19 065,00
remont przepustów i rowów                                                                          177 883,62
konserwacja kanalizacji deszczowej                                                            105 084,00
Dokumentacje projektowe

remontu ulic m.in.: Szkolnej, Potulickich, 
Czarnieckiego, Jasiowej, Sągi, Partyzan-
tów w Konstancinie-Jeziornie, drogi  
w Okrzeszynie oraz przebudowy sięgacza 
ulic: Wilanowskiej i Jaworskiego  
w Konstancinie-Jeziornie

49 227,00

Razem za wykonanie nakładek asfalto-
wych, remonty, stałe zadania  
i dokumentacje projektowe w roku 2012

3 902 871,35

Rok  2013 Wartość inwestycji 
PLN

Nakładki asfaltowe
ul. Chopina, droga Cieciszew-Kawęczyn, 
droga w Kawęczynie                            356 085,00

droga Obórki - Okrzeszyn                                                                                        213 680,00
ul. Kasztanowa w Konstancinie- 
-Jeziornie                                                       81 180,00

Dobre i bezpieczne drogi
 

Warunkiem rozwoju każdej gminy w Polsce, jak i zadowolenia jej mieszkańców, jest posiadanie 
sieci dobrych i bezpiecznych dróg, połączonych z drogami powiatowymi i wojewódzkimi. Władze 
samorządowe Gminy Konstancin-Jeziorna systematycznie inwestują w budowę i remonty dróg 
gminnych, co służy poprawie użytkowania i bezpieczeństwu kierowców i pieszych. Poniższe dane 
z lat 2011 – 2017 pokazują skalę gminnych wieloletnich inwestycji drogowych.

/ INWESTYCJE /
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droga w Łęgu                                                                             148 500,00
droga wewnętrzna na osiedlu Grapa  
w Konstancinie-Jeziornie                                                                         52 000,00

ul. Bielawska w Konstancinie-Jeziornie              347 000,00
droga w Gassach 81 648,05
Stałe zadania 
remonty cząstkowe nawierzchni drogo-
wych z elementów betonowych      335 433,29

równanie i profilowanie dróg gruntowych 307 129,86

cząstkowe naprawy nawierzchni  
bitumicznych                                          315 560,33

oznakowanie poziome i pionowe dróg       88 675,00
projekty organizacji ruchu                                                                              24 231,00
konserwacja kanalizacji deszczowej                                                            143 910,00
Dokumentacje projektowe
przebudowy m.in. parkingów przy  
ul. Jaworskiego, przebudowy ulic: 
Kasztelańskiej, Mostowej, Ogrodowej, 
Chopina, przedłużenia ul. Widok, dróg 
we wsiach Łęg, Gassy, Obórki, budowy 
chodnika ul. Rynkowej, drogi Cieciszew-
-Kawęczyn, Kawęczyn (dz. nr ew. 39) na 
terenie gminy Konstancin-Jeziorna

59 040,00

Razem za wykonanie nakładek asfalto-
wych, remonty i stałe zadania  
w roku 2013

2 554 072,53 

Rok  2014 Wartość inwestycji 
PLN

Remonty
droga w Łęgu 100 495,82
droga Obórki-Okrzeszyn 247 845,00
droga w Obórkach 46 200,01
ul. Powsińska w Bielawie 137 500,00
ul. Klonowa w Konstancinie-Jeziornie                                          114 000,00
ul. Kazimierzowska w Konstancinie- 
-Jeziornie                               43 500,00

ul. Głowackiego w Konstancinie-
-Jeziornie                                     414 000,17

ul. Deotymy w Konstancinie-Jeziornie                                              21 600,01
ul. Bielawska w Konstancinie-
-Jeziornie                                          55 350,00

droga w Ciszycy 65 795,50
droga Ciszyca – Kliczyn 104 463,11
drogi na osiedlu Obory 330 900,65
ul. Jaworskiego 201 427,49
droga Ciszyca –Kliczyn 33 380,00
Stałe zadania 
remonty cząstkowe nawierzchni drogo-
wych z elementów betonowych      792 099,64

równanie i profilowanie dróg gruntowych 782 535,67

cząstkowe naprawy nawierzchni  
bitumicznych                                          367 867,92

projekty organizacji ruchu 30 381,00

oznakowanie poziome i pionowe dróg       121 492,00

sygnalizacja świetlna 57 810,00

konserwacja kanalizacji deszczowej                                                            128 628,00

Dokumentacje projektowe

przebudowy m.in.: ul. Klonowej, Mosto-
wej, drogi w Obórkach, drogi wewnętrznej 
wzdłuż ul. Wilanowskiej, drogi wewnętrz-
nej w Obórkach, remontu: ul. Głowac-
kiego, drogi w Oborach, ul. Jaworskiego, 
placu przy ul. Polnej, dróg wewnętrznych 
na osiedlu Mirków

84 640,00

Razem za wykonanie nakładek asfalto-
wych, remonty i stałe zadania w roku 2014 4 281 911,99

Rok 2015 Wartość inwestycji 
PLN

Nakładki asfaltowe
ul. Leszczynowa w Konstancinie- 
-Jeziornie     50 430,00

ul. Letnia w Konstancinie-Jeziornie                                   44 280,00

ul. Klonowa w Konstancinie-Jeziornie                             126 800,00

ul. Wiśniowa w Konstancinie-Jeziornie                           135 300,00

droga w Ciszycy 43 050,00

ul. Makowa w Bielawie                                                           189 426,81

sięgacz ul. Sągi w Kępie Okrzewskiej                                             21 000,00

droga w Kępie Okrzewskiej 37 500,00
ul. Literatów i ul. Mickiewicza  
w Konstancinie-Jeziornie                           385 200,00

droga w Kępie Okrzewskiej, od skrzy-
żowania z drogą powiatową do granicy 
Warszawy

221 400,00

droga w Kępie Okrzewskiej, od skrzy-
żowania z drogą powiatową do granicy 
Warszawy

48 954,00

Remonty
ul. Bielawska od ul. Rynkowej  
do ul. Mirkowskiej  w Konstancinie- 
-Jeziornie                                                                              

186 960,00

ciąg ulic w Słomczynie                            1 072 560,00
odwodnienie ul. Makowej w Bielawie                                      36 000,00

Stałe zadania 
remonty cząstkowe nawierzchni drogo-
wych z elementów betonowych      610 736,91

równanie i profilowanie dróg gruntowych 508 137,60
cząstkowe naprawy nawierzchni  
bitumicznych 258 747,36

oznakowanie poziome i pionowe dróg       162 326,00
projekty organizacji ruchu                                                                              24 600,00
konserwacja sygnalizacji świetlnej 4 405,00
konserwacja kanalizacji deszczowej                                                            146 378,00
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Dokumentacje projektowe
przebudowy m.in. dróg w Słomczynie, 
ul. Klonowej I, ul. Bielawskiej  (odc. 
Rynkowa do ul. Mirkowskiej), Literatów, 
Mickiewicza, drogi w Ciszycy, drogi 
Ciszyca-Kliczyn 

68 376,00

Razem za wykonanie nakładek asfalto-
wych, remonty, stałe zadania 
i dokumentacje projektowe w roku 2015

4 382 567,68

Rok 2016 Wartość inwestycji 
PLN

Remonty
drogi w Okrzeszynie  
oraz Kępie Okrzewskiej 28 400,00

sięgacz ul. Wierzbnowskiej 108 000,00
droga w Okrzeszynie 47 800,00
ul. Słowackiego w Konstancinie- 
-Jeziornie                                                                              44 000,00

droga w Łęgu 26 200,00

ul. Biedronki 43 800,00

ul. Uzdrowiskowa 117 000,00

ul. Wrzosowa 31 900,00
droga wewnętrzna we wsi Opacz  
(dz. nr w. 340) 12 500,00

droga wewnętrzna we wsi Opacz  
(dz. nr w. 186/3) 27 800,00

ul. Kopernika (od ul. Wilanowskiej  
do ul. Literatów) 174 660,00

droga w Gassach 90 897,00
ul. Kołobrzeska pomiędzy posesjami  
nr 52-54 175 565,00

ul. Jaśminowa 156 712,00

droga w Piaskach 63 037,50

ul. Bielawska 849 700,00

ul. Pocztowa BIS 152 587,98
fragment ul. Kraszewskiego  
przy ul. Źródlanej 106 580,78

Inwestycje
most Opacz-Borek 631 005,92
Stałe zadania 
remonty cząstkowe nawierzchni drogo-
wych z elementów betonowych      315 341,13

równanie i profilowanie dróg gruntowych 458 703,00
cząstkowe naprawy nawierzchni bi-
tumicznych                                          151 702,67

oznakowanie poziome i pionowe dróg       166 405,00
projekty organizacji ruchu                                                                              39 975,00
konserwacja sygnalizacji świetlnej 5 629,00
remont przepustów i rowów                                                                          99 433,20
konserwacja kanalizacji deszczowej                                                            149 600,00

Dokumentacje projektowe
przebudowy ulic m.in. : Jaśminowej, 
Wrzosowej, Pocztowa BIS, Słowackiego, 
Sadowej, sięgacza ul. Wierzbnowskiej, 
Biedronki, Uzdrowiskowej, Bielawskiej, 
dróg w sołectwach: Okrzeszyn, Gassy, 
Czernidłach

95 414,00

Razem za wykonanie nakładek asfalto-
wych, remonty, inwestycje, 
stałe zadania i dokumentacje projektowe 
w roku 2016

4 370 349,18

Rok 2017 Wartość inwestycji 
PLN

Nakładki asfaltowe
ul. Poziomkowa w Borowinie                46 000,00
droga w Okrzeszynie 62 000,00
ul. Słowackiego 85 080,00
droga w Czernidłach 60 533,33
Remonty
ul. Sadowa 469 000,00
droga w Kępie Okrzewskiej 213 000,00
droga dz. 65 w Habdzinie 50 000,00
droga dz. nr 7 w. 222 w Habdzinie 778 022,18
kładka pieszo-rowerowa przez Jeziorkę  
w Parku Zdrojowym 198 000,00

Stałe zadania 
remonty cząstkowe nawierzchni  
drogowych z elementów betonowych       251 405,22

równanie i profilowanie dróg gruntowych 631 506,64

cząstkowe naprawy nawierzchni  
bitumicznych                                          154 046,91

oznakowanie poziome i pionowe dróg       153 844,00
projekty organizacji ruchu                                                                              33 050,00
konserwacja sygnalizacji świetlnej 5 588,00
remont przepustów i rowów                                                                         138 956,20
wycinanie krzaków i zakrzewień z trój-
kąta widoczności oraz przysłaniających 
znaki pionowe                                                                                                            

82 494,87

konserwacja kanalizacji deszczowej                                                            109 620,00
Dokumentacje projektowe
remontu ul. Poziomkowej, dróg w sołec-
twach: Kępa Okrzewska, Habdzin,  
Dębówka, ul. Olszynki, drogi nr 900120W 
w Okrzeszynie, drogi 900129W ul. Złotej 
Wilgi, drogi 280265 w ul. Leśnej,  
ul. Sobieskiego droga nr 281224W

99 920,00

Razem za wykonanie nakładek asfalto-
wych, remonty, stałe zadania 
i dokumentacje projektowe w roku 2017

3 622 067,35

Łącznie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna 
na drogi w latach 2011–2017 wydatkowano kwotę 
27 680 729,97 PLN
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Inwestycje drogowe w latach 
2011 – 2017
Obecne władze samorządowe Gminy Konstancin-Jeziorna przywiązują dużą wagę  
do systematycznej i kompleksowej budowy dróg, wraz z niezbędną infrastrukturą  
wodno-kanalizacyjną i oświetleniem. W latach 2011 – 2017 Wydział Inwestycji  
i Remontów Urzędu Miasta i Gminy zrealizował w tym zakresie następujące zadania:

Rok zakończenia 
realizacji inwestycji Nazwa ulicy/odcinek ulicy

Nakłady na zadanie 
łącznie  

z dokumentacją 
(od roku 2011) w PLN

2011 Wykonanie brakujących zjazdów do posesji przy ul. Sienkiewicza  63 269,42 

2012 ul. Strumykowa 242 826,80 

2012 ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do Parku Zdrojowego) 477 447,76 

2012 ul. Jaworowska (od ul. Piasta do ul. Prusa) 341 209,79 

2012 ul. Wierzejewskiego  1 656 965,84 

2013 ul. Piasta (od ul. Piłsudskiego do Sanatoryjnej),  
ul. Jagiellońska (od ul. Piłsudskiego do Wierzejewskiego)  2 398 852,47 

2013 ul. Batorego (od ul. Piłsudskiego do ul. Piotra Skargi) 463 956,00 

2013 ulice: Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna 1 007 321,31 

2013 Sięgacz z ul. Pułaskiego 21-23 480 126,00 

2013 ul. Mirkowska - koncepcja ścieżki rowerowej  12 201,60 

2014 ul. Piasta (od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego),  
ul. Jagiellońska (od ul. Batorego do ul. Od lasu)  1 411 669,31 

2014 ul. Batorego (od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej)  1 706 598,96 

2015 ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do ul. Sobieskiego)  807 328,54 

2015 ul. Jagiellońska (od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego)  606 458,47 

2015 ul. Przesmyckiego  3 706 541,73 

2016 ul. Skargi  1 498 661,26 

2016 ul. Wąska 1 259 693,90 

2016 ul. Zakopane  526 626,20 

2017 Ciąg pieszo-jezdny (od ul. Elektrycznej do jazu na rzece Jeziorce)  1 495 449,35 

2017 ul. Saneczkowa  1 276 611,50 

2017 ul. Kasztelańska  683 159,64 

2017 ul. Jagiellońska (od ul. Żeromskiego do ul. Batorego)  1 328 748,48 

2017 ul. Kolejowa  1 936 143,00 

Razem koszt zakończonych inwestycji 25 387 867,33 
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Uchwała nr 732/VII/43/2018
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze.

Na	podstawie	art	18	ust.	2	pkt	11	ustawy	z	dnia	 
8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (t.j.	
Dz.U.	 z	 2017	 r.	 poz.	 1875)	w	 związku	 z	 art.:	 418	
§2,	419	 i	420	§1	ustawy	z	dnia	5	stycznia	2011	r.	 
-	 Kodeks	 wyborczy	 (t.j.	 Dz.U.	 z	 2017	 r.	 poz.	 15	
z	 późn.zm.)	 oraz	 12	 ust.	 1	 i	 2	 ustawy	 z	 dnia	 
11	 stycznia	 2018	 r.	 o	 zmianie	 niektórych	 ustaw	
w	celu	zwiększenia	udziału	obywateli	w	procesie	
wybierania,	funkcjonowania	i	kontrolowania	nie-
których	organów	publicznych	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	
130)	Rada	Miejska	Konstancin-Jeziorna	uchwala,	
co	następuje:

§	1.	
Dokonuje	 podziału	 Gminy	 Konstancin-Jeziorna	
na	4	okręgi	wyborcze	zgodnie	z	załącznikiem	do	
uchwały.

§	2.	
Numery,	 granice	 i	 liczbę	 radnych	wybieranych	
w	poszczególnych	okręgach	określa	załącznik	do	
niniejszej	uchwały.

§	3.	
Wykonanie	uchwały	powierza	Burmistrzowi	Gminy	
Konstancin-Jeziorna.

§	4.	
Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia	i	pod-
lega	 przekazaniu	 Wojewodzie	 Mazowieckiemu	
i	Wojewódzkiemu	Komisarzowi	Wyborczemu.

§	5.	
Uchwała	podlega	ogłoszeniu	w	Dzienniku	Urzędo-
wym	Województwa	Mazowieckiego	oraz	w	Biule-
tynie	Informacji	Publicznej.

§	6.	
Traci	moc	obowiązującą	uchwała	Nr	298/VI/27/2012	
Rady	Miejskiej	Konstancin-Jeziorna	z	dnia	25.10.2012	
r.	w	sprawie	podziału	Gminy	Konstancin-Jeziorna	
na	stałe	okręgi	wyborcze	oraz	ustalenia	ich	granic,	
numerów	i	liczby	radnych	wybieranych	w	każdym	
okręgu.

Przewodniczący	Rady
Miejskiej

Andrzej	Cieślawski

 Załącznik do Uchwały Nr 732/VII/43/2018 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 

z dnia 21 marca 2018 r. 

 Podział na okręgi wyborcze

Okręg Nr I

Liczba mieszkańców: 5351
Norma przedstawicielska: 1131

Ilość mandatów: 5

Miejscowość:	Czarnów,	Konstancin-Jeziorna	-	ulice:	
Adama	Asnyka,	Akacjowa,	Bolesława	Chrobrego,	
Bolesława	Prusa,	 Bulwar	 prof.	 Jana	Haftka,	 Ce-
drowa,	Ceglana,	Chylicka,	Czysta,	Deotymy,	Długa,	
Dworska,	Fryderyka	Chopina,	Grabowa,	Graniczna,	
Grodzka,	Grzybowa,	Henryka	Sienkiewicza,	Het-
mana	Stefana	Czarnieckiego,	Ignacego	Paderew-
skiego,	Ireneusza	Wierzejewskiego,	Jagiellońska,	
Jałowcowa,	Jana	Kochanowskiego,	Jana	Karola	Chod-
kiewicza,	Jana	Matejki,	Jana	Sobieskiego	od	nr	48	 
do	końca	i	od	nr	49	do	końca,	Jasiowa,	Jasna,	Jaśmi-
nowa,		Jaworowska,	Jodłowa,	Józefa	Ignacego	Kra-
szewskiego,	Józefa	Piłsudskiego	od	nr	40	do	końca	
i	od	nr	21	do	końca,	Józefa	Sułkowskiego,	Juliana	
Tuwima,	Juliusza	Słowackiego,	Karola	Szymanow-
skiego,	Kasztanowa,	Kasztelańska,	Kazimierzow-
ska,	Klonowa,	Kornela	Makuszyńskiego,	Kornela	
Ujejskiego,	Kościelna,	Leopolda	Staffa,	Leszczynowa,	
Leśna,	Letnia,	Łąkowa,	Mieszka	I,	Mikołaja	Reja,	
Miriama	Przesmyckiego,	Modrzewiowa,	Mostowa,	
Niecała,	Od	Lasu,	Oborska,	Pańska,	Parkowa,	Piasta,	
Piotra	Skargi,	Potulickich,	Przebieg,	Przyjacielska,	
Rycerska,	 Sanatoryjna,	 Słomczyńska,	 Słowicza,	
Spokojna,	Stanisława	Moniuszki,	Stefana	Batorego,	
Stefana	Żeromskiego,	Stefana	Żółkiewskiego,	Stru-
mykowa,	Sue	Ryder,	Szpitalna,	Środkowa,	Uzdro-
wiskowa,	 Wacława	 Gąsiorowskiego,	 Warecka,	
Wągrodzka,	Wesoła,	Widok,	Wiejska,	Wierzbnow-
ska,	Wilanowska	od	nr	92	do	nr	140R,	Wiśniowa,	
Władysława	Broniewskiego,	Władysława	Witwic-
kiego,	Wojewódzka,	Wrzosowa,	Wschodnia,	Zielna,	
Źródlana.
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Okręg Nr II

Liczba mieszkańców: 5728
Norma przedstawicielska: 1131

Ilość mandatów: 5 

Miejscowość:	Konstancin-Jeziorna	-	ulice:	Adama	
Mickiewicza,	Aleja	Wojska	Polskiego,	Anny	Wa-
lentynowicz,	Czereśniowa,	Dąbrówki,	Garbarska,	
Jana	Sobieskiego	od	nr	1	do	nr	47	i	od	nr	2	do	nr	46,	
Jesionowa,	Józefa	Piłsudskiego	od	nr	1	do	nr	15	i	od	 
nr	2	do	nr	38,	Królowej	Bony,	Królowej	Jadwigi,	Kró-
lowej	Marysieńki,	Krzywa,	Kwiatowa,	
Literatów,	Mała,	Mikołaja	Kopernika,	
Mirkowska,	 Nadbrzeżna,	 Narożna,	
Poprzeczna,	Wilanowska	od	nr	1	do	
końca	i	od	nr	2	do	nr	94,	Witaminowa,	
Zakopane,	Zgoda.

Okręg Nr III

Liczba mieszkańców: 6186
Norma przedstawicielska: 1131

Ilość mandatów: 5 

Miejscowość:	Kierszek,	Konstancin-Jeziorna	-	ulice:	
Augustowska,	Józefa	Bema,	Białostocka,	Biedronki,	
Bielawska,	Borowa,	Brzozowa,	Bydgoska,	Chylicka,	
Cicha,	Ciechanowska,	Dębowa,	Dolna,	Działkowa,	
Elbląska,	Elektryczna,	Fabryczna,	Gdańska,	Głowac-
kiego,	Gorzowska,	Górna,	Górnośląska,	Kabacka,	
Kolejowa,	Kołobrzeska,	Konopnickiej,	Koszalińska,	
Kościuszki,	Kozia,	Koźlara,	Królewska,	Łomżyńska,	
Mirkowska,	Muchomora,	Nadwodna,	Niska,	Nowa,	
Ogrodowa,	Olsztyńska,	Orzechowa,	Ostrołęcka,	
Paproci,	 Piaseczyńska,	 Piaskowa,	 Pilska,	 Pocz-
towa,	 Podgórska,	 Pogodna,	 Polna,	 Południowa,	
Prawdziwka,	Przejazd,	Przeskok,	Przyrzecze,	Pu-
łaskiego,	Rynkowa,	Sadowa,	Saneczkowa,	Siedlecka,	
Skolimowska,	Słoneczna,	Słupska,	Sosnowa,	Sowiń-
skiego,	Stawowa,	Suwalska,	Szczecińska,	Szkolna,	
Śniadeckich,	Świerkowa,	Świetlicowa,	Świeża,	To-
czyskiego,	Torowa,	Toruńska,	Traugutta,	Tulipa-
nów,	Tysiąclecia	Państwa	Polskiego,	Warszawska,	
Wąska,	Wczasowa,	Wierzbowa,	Willowa,	Zaułek,	
Zielona,	Plac	Zgody.

Okręg Nr IV

Liczba mieszkańców: 6500
Norma przedstawicielska: 1131

Ilość mandatów: 6

Miejscowość:	Bielawa,	Borowina,	Cieciszew,	Ciszyca,	
Czernidła,	Dębówka,	Gassy,	Habdzin,	Kawęczyn,	
Kawęczynek,	Kępa	Oborska,	Kępa	Okrzewska,	Łęg,	
Obory,	Obórki,	Łyczyn,	Okrzeszyn,	Opacz,	Parcela,	
Piaski,	Słomczyn,	Turowice.

UZASADNIENIE

do	uchwały	Nr	732/VII/43/2018	Rady	Miejskiej	Kon-
stancin-Jeziorna	z	dnia	21	marca	2018	r.	w	sprawie	
podziału	 Gminy	 Konstancin-Jeziorna	 na	 okręgi	
wyborcze.
Zgodnie	z	art.	12	ust.1	ustawy	z	dnia	11	stycznia	

2018	r.	-	o	zmianie	niektórych	ustaw	w	celu	zwięk-
szenia	udziału	obywateli	w	procesie	wybierania,	
funkcjonowania	i	kontrolowania	niektórych	orga-
nów	publicznych	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	130),	Rada	
Miejska	w	terminie	60	dni	od	dnia	wejścia	w	życie	
ww.	ustawy	jest	zobowiązana	dokonać	podziału	
gminy	na	okręgi	wyborcze	w	wyborach	do	Rady	
Miejskiej.
W	związku	z	powyższym	przedłożony	projekt	

uchwały	uwzględnia	podział	Gminy	Konstancin-
-Jeziorna	na	4	okręgi	Wyborcze.
W	Gminie	Konstancin-Jeziorna	będzie	wybieranych	 

21	radnych	w	okręgach	wielomandatowych.
Liczba	mieszkańców	gminy	na	koniec	IV	kwartału	

ub.	roku	wynosiła	23	765	osób.	Norma	przedstawi-
cielska	na	1	mandat	wynosi	1131.

Podział Gminy Konstancin-Jeziorna  
na okręgi wyborcze
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Uchwała nr 733/VII/43/2018 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	11	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(t.j.	Dz.U.	z	2017	r.	
poz	1875)	w	związku	z	art:	12	§3,	186	§1	i	420	§1	ustawy	dnia	5	stycznia	2011	r.	-	Kodeks	wyborczy	(t.	j.	Dz.U.	
z	2017	r.	poz.	15	z	późn.	zm.)	oraz	art.	13	ust.	1	ustawy	z	dnia	11	stycznia	2018	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	
w	celu	zwiększenia	udziału	obywateli	w	procesie	wybierania,	funkcjonowania	i	kontrolowania	niektórych	
organów	publicznych	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	130)	Rada	Miejska	Konstancin-Jeziorna	uchwala,	co	następuje:

§	1.	
Dokonuje	podziału	Gminy	Konstancin-Jeziorna	na	15	stałych	obwodów	głosowania.

§	2.	
Numery,	granice	oraz	siedziby	obwodowych	komisji	wyborczych	określa	załącznik	do	niniejszej	uchwały.

§	3.	
Wykonanie	uchwały	powierza	Burmistrzowi	Gminy	Konstancin-Jeziorna.

§	4.	
Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia	i	podlega	przekazaniu	Wojewodzie	Mazowieckiemu	i	Wojewódz-
kiemu	Komisarzowi	Wyborczemu.

§	5.	
Uchwała	podlega	ogłoszeniu	w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Mazowieckiego	oraz	publikacji	
w	Biuletynie	Informacji	Publicznej.

§	6.	
Traci	 moc	 obowiązującą	 uchwała	 Nr	 299/VI/27/2012	 Rady	 Miejskiej	 Konstancin-Jeziorna	 
z	dnia	25.10.2012	r.	w	sprawie	podziału	Gminy	Konstancin-Jeziorna	na	stałe	obwody	głosowania,	ustalenie	
ich	numerów,	granic	oraz	siedzib	obwodowych	komisji	wyborczych.

Przewodniczący	Rady	Miejskiej

Andrzej	Cieślawski

Załącznik	do	Uchwały	Nr	733/VII/43/2018	Rady	Miejskiej	Konstancin-Jeziorna	z	dnia	21	marca	2018	r.
w	sprawie	podziału	Gminy	Konstancin-Jeziorna	na	stałe	obwody	głosowania,	ustalenia	ich	numerów,	granic	
oraz	siedzib	obwodowych	komisji	wyborczych.	Podział	Gminy	Konstancin-Jeziorna	na	14	stałych	obwodów	
głosowania	i	ustalenie	siedzib	obwodowych	komisji	wyborczych.

Nr
 ob

wo
du Nr okręgu

Wyborczego
wchodzącego 
w skład obwodu

Granice obwodu głosowania (miejscowość, ulice) Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

1 1
Konstancin-Jeziorna, ulice:
Dworska, W.Broniewskiego. Kasztelańska, Czysta, Długa, Przyjacielska, 
Wiejska, Jasna, Grodzka, Pańska, Wesoła, Parkowa, Leśna, Łąkowa, 
Fr.Chopina, Letnia, Słowicza, Wierzbnowska.

Mazowieckie Centrum  
Rehabilitacji „STOCER”  
ul. Długa 40/42
05-510 Konstancin-Jeziorna

2 1

Konstancin-Jeziorna, ulice:
Grabowa, Cedrowa, Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Spokojna, Ceglana, 
Wschodnia, Zielna, J.Słowackiego, Deotymy, Chylicka od rzeki Jeziorki do 
końca, J.Sułkowskiego, Oborska,Prusa od ul. Chylickiej do ul. Granicznej, 
Rycerska, Wojewódzka, Środkowa, Potulickich od ul. Chylickiej do ul. 
Granicznej, Kościelna, Słomczyńska, Niecała, Przebieg, Szpitalna, Granicz-
na, Ujejskiego, Wrzosowa, Kasztanowa, Jaśminowa, Leszczynowa, Klonowa, 
Akacjowa, Wiśniowa, Grzybowa,

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Wojewódzka 12
05-510 Konstancin-Jeziorna

3 1 Miejscowości: 
Czarnów.

Biblioteka Publiczna- Filia 
w Konstancinie-Jeziornie  
ul. Moniuszki 22 B
05-520 Konstancin-Jeziorna
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4 1

Konstancin-Jeziorna, ulice: Uzdrowiskowa, Potulickich od ul. Granicznej do 
ul. Od Lasu, Sanatoryjna, Jaworowska, W.Witwickiego, B.Prusa od ul. Gra-
nicznej do ul. Wareckiej, Piasta, I. Wierzejewskiego, P. Skargi, Jagiellońska, 
Bulwar prof.J.Haftka, Źródlana, H.Sienkiewicza, S.Batorego, J.Piłsudskiego 
od ul. Matejki do ronda Inki, Warecka, S.Żółkiewskiego, Żeromskiego, Sue 
Ryder, S.Czarnieckiego, Jasiowa, K.Chodkiewicza, W.Gąsiorowskiego,  
Od Lasu, Wągrodzka, J.Matejki, osiedle ELSAM z ul.: A.Asnyka, B.Chrobrego, 
J.Kochanowskiego, J.Tuwima, I.Paderewskiego, K.Szymanowskiego, L.Staffa, 
Mieszka I, M.Reja, I. Kraszewskiego, J.Sobieskiego od nr 48 do końca i od nr 
49 do końca, Wilanowska od nr 96 do nr 140 R.

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Żeromskiego 15
05-510 Konstancin-Jeziorna

5 2

Konstancin-Jeziorna, ulice: Dąbrówki, J.Sobieskiego od nr 10 do nr 47  
i od nr 2 do nr 46, J.Piłsudskiego od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 38, Królowej 
Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, Poprzeczna od ul. Sobieskie-
go do ul. Wilanowskiej, Wilanowska nr parzyste od ronda Jana Pawła II do 
ul. Od Lasu, Mickiewicza od ul. Matejki do ul. Wilanowskiej, Kopernika.

Świetlica Konstancińskiego 
Domu Kultury  
ul. Sobieskiego 6
05-510 Konstancin-Jeziorna

6 2
Konstancin-Jeziorna, ulice: Literatów, Mickiewicza od ul. Wilanowskiej 
do ul. Literatów, Zakopane, Czereśniowa, Kwiatowa, Poprzeczna od ul. Wi-
lanowskiej w kierunku ul. Literatów, Jesionowa, Witaminowa, Wilanowska 
numery nieparzyste do ul. Od Lasu, Nadbrzeżna, Narożna, Krzywa, Zgoda.

Lokal firmy „TIMED”  
ul. Wilanowska 1A
05-520 Konstancin-Jeziorna

7 2 Konstancin-Jeziorna, ulice: Anny Walentynowicz, Mirkowska parzyste od 
46-60 i nieparzyste: 39A, 47,49,51, Wojska Polskiego.

Gminna Świetlica  
ul. Anny Walentynowicz 24,  
05-520 Konstancin-Jeziorna

8 3

Miejscowość: Kierszek.
Konstancin-Jeziorna, ulice: Augustowska, Bema, Białostocka, Bygoska, 
Chylicka od ul. Pułaskiego do rzeki Jeziorki, Ciechanowska, Dolna, 
Działkowa, Elbląska, Gdańska, Głowackiego, Gorzowska, Górnośląska, 
Kabacka, Kołobrzeska, Konopnickiej, Koszalińska, Kościuszki, Łomżyńska, 
Nowa, Olsztyńska, Ostrołęcka, Pilska, Prawdziwka, Przyrzecze, Pułaskiego, 
Siedlecka, Słupska, Sowińskiego, Suwalska, Szczecińska, Śniadeckich, 
Toczyskiego, Toruńska, Traugutta,

Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej ul. Pułaskiego 72
05-510 Konstancin-Jeziorna

9 3

Konstancin-Jeziorna, ulice: Biedronki, Borowa, Dębowa, Elektryczna, 
Górna, Kolejowa, Kozia, Koźlara, Muchomora, Niska, Nadwodna, Orzechowa, 
Piaseczyńska, Piaskowa, Pocztowa, Podgórska, Pogodna, Prawdziwka, 
Przejazd, Przeskok, Sadowa, Saneczkowa, Skolimowska, Słoneczna, 
Stawowa, Szkolna, Świerkowa, Torowa, Tulipanów, Warszawska, Wąska, 
Wczasowa, Wierzbowa, Zaułek.

Szkoła Podstawowa Integra-
cyjna nr 5 im. Żołnierzy Armii 
Krajowej Batalionów „Kra-
wiec” i NSZ „Mączyński”
ul. Szkolna Nr 7
05-520 Konstancin-Jeziorna

10 3
Konstancin-Jeziorna, ulice: Bielawska, Brzozowa, Cicha, Fabryczna, Kró-
lewska, Mirkowska parzyste od nr 2 do 44, Miła, Ogrodowa, Paproci, Polna, 
Południowa, Rynkowa, Sosnowa, Świetlicowa, Świeża, Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, Willowa, Zielona, Plac Zgody.

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Bielawska 57
05-520 Konstancin-Jeziorna

11 4
Miejscowości: 
Bielawa (wraz z osiedlem GTC Konstancja i ulicami we wsi Bielawa) Kępa 
Oborska, Kępa Okrzewska, Okrzeszyn, Obórki.

Dom Ludowy w Bielawie  
ul. Wspólna 13
05-520 Konstancin-Jeziorna

12 4 Miejscowości:
Ciszyca, Czernidła, Gassy, Habdzin, Łęg, Opacz.

Szkoła Podstawowa Nr 6  
w Opaczy, Opacz 7
05-520 Konstancin-Jeziorna

13 4 Miejscowości:
Obory, Parcela.

Przedszkole „Kolorowe 
Kredki” w Oborach
05-520 Konstancin-Jeziorna

14 4 Miejscowości:
Borowina, Kawęczyn, Kawęczynek, Łyczyn, Słomczyn, Turowice.

Szkoła Podstawowa 
Nr 4 w Słomczynie  
ul. Wilanowska 218
05-520 Konstancin-Jeziorna

15 4 Miejscowości: 
Cieciszew, Dębówka, Piaski.

Dom Ludowy w Cieciszewie
05-520 Cieciszew

Uzasadnienie	 do	 uchwały	 Nr	 733/VII/43/2018	 Rady	 Miejskiej	 Konstancin-Jeziorna	 z	 dnia	 21	 marca	 2018	 r. 
w	sprawie	podziału	Gminy	Konstancin-Jeziorna	na	stałe	obwody	głosowania,	ustalenia	ich	numerów,	granic	oraz	siedzib	
obwodowych	komisji	wyborczych.	Zgodnie	z	art.	13	ust.	1	ustawy	z	dnia	16	stycznia	2018	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	w	celu	
zwiększenia	udziału	obywateli	w	procesie	wybierania,	funkcjonowania	i	kontrolowania	niektórych	organów	publicznych	
Rada	Miejska	w	terminie	1	miesiąca	od	dnia	podziału	gminy	na	okręgi	wyborcze,	zobowiązana	jest	do	dokonania	podziału	
gminy	na	stałe	obwody	głosowania,	ustalając	ich	numery,	granice	oraz	siedziby	obwodowych	komisji	wyborczych.		Niniejszy	
projekt	uchwały	zawiera	propozycję	podziału	Gminy	Konstancin-Jeziorna	na	15	stałych	obwodów	głosowania.	Proponuje	
się	utworzenie	nowego	obwodu	głosowania	w	Domu	Ludowym	w	Cieciszewie.	
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Podczas marcowych kontroli nieruchomości na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna w zakresie opału w przydomowych 
kotłowniach i domowych paleniskach urządzeń grzejnych,  
konstancińscy strażnicy nie stwierdzili przypadków spalania 
zabronionych materiałów. Strażnicy skontrolowali również 
porządek i czystość w obrębie nieruchomości oraz sposób 
pozbywania się odpadów, zarówno tych stałych,  jak i 
nieczystości płynnych. W tym zakresie sześciu właścicieli 
ukarano mandatami karnymi.

Czym palimy w piecach?

Marcowe	kontrole,	czyli	konty-
nuacja	systematycznych	działań	
Straży	Miejskiej	w	zakresie	walki	
z	zanieczyszczeniem	środowiska,	
objęły	posesje	położone	w	sołec-
twach	Okrzeszyn,	Kępa	Okrzew-
ska	oraz	Kępa	Oborska.	W	żadnej	
ze	 skontrolowanych	 83	 nieru-
chomości,	nie	stwierdzono	ani	
jednego	przypadku	spalania	ma-
teriałów,	których	spalanie	w	wa-
runkach	domowych	palenisk	jest	
niedopuszczalne.	–	Jestem	prze-
konany,	 iż	 nastąpił	 znaczący	
wzrost	świadomości	użytkow-
ników	domowych	pieców	w	za-
kresie	spalania.	–	podsumowuje	
kontrole	Stanisław	Grudzień,	ko-
mendant	konstancińskiej	Straży	
Miejskiej.	Potwierdzeniem	tego	
może	 być	 statystyka	 kontroli	
przeprowadzonych	 w	 wyniku	
zgłoszeń	mieszkańców.	Niemalże	
w	każdym	przypadku	zgłoszenia	
o	„czarnym	dymie	wydobywają-
cym	się	z	komina”	niezwłocznie	
dokonywano	sprawdzenia.	Oka-
zywało	się,	że	jako	opał	używane	
jest	drewno	opałowe	lub	węgiel	
zwykle	gorszego	gatunku,	nie-
stety	 rozpalane	systemem	„od	
spodu”	czyli	powodującym	naj-
większe	zadymienie.	Tymczasem	
technika	rozpalania	„od	góry”,	
znacząco	ogranicza	emisję	sub-
stancji	 szkodliwych	 i	 generuje	
ledwo	 widoczny	 dym.	 Warto	

w	 taki	 właśnie	 sposób	 rozpo-
czynać	 spalanie	 w	 domowych	
paleniskach.

O środowisko naturalne dbać 
muszą wszyscy 
W	wyniku	 kontroli,	 za	 rażące	
zaniedbania	w	zakresie	pozby-
wania	się	nieczystości	płynnych,	
strażnicy	nałożyli	6	mandatów	
karnych	na	ogólną	sumę	500	zł.	
Z	każdej	kontroli	 sporządzany	
był	 protokół	 podpisany	 przez	
pracowników	 Straży	Miejskiej	
i	osoby	uczestniczące	w	czynno-
ściach.	W	całym	sezonie	grzew-
czym	2017/2018,	konstancińscy	
strażnicy	sprawdzili	1105	zgło-
szone	fakty	zadymienia,	z	czego	
185	okazało	się	fałszywymi.	Sami	
strażnicy	ujawnili	638	przypad-
ków,	a	440	zgłosili	mieszkańcy	
gminy	 Konstancin-Jeziorna.	
Nałożono	 łącznie	 39	 manda-
tów	karnych	na	kwotę	3000	zł,	
oraz	 zastosowano	 67	 pouczeń	
mieszkańców.	
Wiosna	 to	 okres	 wypalania	

traw,	 spalania	 odpadów	 ogro-
dowych	i	rolniczych.	Nadal	wiele	
osób	nie	zdaje	sobie	sprawy	z	za-
grożeń	 	wypalając	 łąki	 i	 pola,	
albo	spalając	resztki	z	 trawni-
ków.	 Działania	 takie	 narażają	
na	niebezpieczeństwo	zwierzęta	
i	ludzi,	a	ich	sprawców	na	man-
daty	 lub	 postepowania	 karne.	
Pamiętać	 należy,	 iż	 każdy	 kto	
wypala	 łąki,	 pastwiska,	 nie-
użytki,	rowy,	pasy	przydrożne,	
szlaki	kolejowe,	trzcinowiska	lub	
szuwary,	podlega	karze	aresztu	
albo	grzywny.	Środowisko	na-
turalne	powinno	być	troską	nas	
wszystkich,	 a	 nie	 tylko	 Straży	
Miejskiej.

Uchwała	obowiązuje	od	11	listo-
pada	2017	r.,	 jest	aktem	prawa	
miejscowego	i	dotyczy	wszyst-
kich	 mieszkańców,	 samorzą-
dów	i	podmiotów	działających	
na	terenie	woj.	mazowieckiego.	
Główne	 założenia	 uchwały	
antysmogowej:

n		Urządzenia,	 których	 eks-
ploatacja	 rozpoczęła	 się	
po	dniu	 11	 listopada	 2017	 r.	
muszą	 spełniać	 wymogi	
ekoprojektu	 (Rozpoczęcie	
eksploatacji	–	pierwsze	uru-
chomienie	w	miejscu	 obec-
nego	użytkowania).

Uchwała  
antysmogowa

Sejmik Województwa 
Mazowieckiego przyjął  
tzw. uchwałę antysmogową 
wprowadzającą na obszarze 
województwa mazowieckiego 
ograniczenia i zakazy  
w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których 
następuje spalanie paliw.

Spalanie odpadów w piecach powoduje 
wydzielanie substancji szkodliwych dla 

zrowia i życia zarówno domowników  
jak i sąsiadów, fot. archiwum

Właścicieli kotłów starej generacji, 
pozaklasowych czeka w najbliższym 

czasie konieczność wymiany na 
urządzenia spełniające normy 

proekologiczne, fot. archiwum
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n		Kotły	pozaklasowe	(niespeł-
niające	wymagań	dla	 klas	
3,4,5	wg	normy	PN-EN	303-
5;2012)	na	węgiel	lub	drewno	
mogą	być	eksploatowane	do	 
1	stycznia	2023	r.

n		Kotły	na	węgiel	lub	drewno	
klasy	 3	 i	 4	mogą	 być	 eks-
ploatowane	 do	 1	 stycznia	
2028	r.

n		Kotły	klasy	5,	których	eks-
ploatacja	 rozpoczęła	 się	
przed	 11	 listopada	 2017	 r.	
mogą	 być	 eksploatowane	
bezterminowo.

n		Kominki	i	piece	niespełnia-
jące	wymogów	ekoprojektu	
mogą	być	eksploatowane	do	
1	stycznia	2023	roku	lub	bez-
terminowo	 jeżeli	 zostaną	
wyposażone	w	urządzenie	
zapewniające	redukcję	emi-
sji	 pyłu	do	poziomu	zgod-
nego	z	ekoprojektem.

n		Zakaz	stosowania	paliw	sła-
bej	jakości	t.j.	mułów	i	flo-
tokoncentratów	węglowych	
oraz	mieszanek	produkowa-
nych	z	ich	wykorzystaniem,	
węgla	brunatnego	oraz	pa-
liw	stałych	produkowanych	
z	 wykorzystaniem	 tego	
węgla,	 węgla	 kamiennego	
w	postaci	 sypkiej	 o	uziar-
nieniu	0-3	mm	oraz	paliw	
zawierających	 biomasę	
o	wilgotności	w	stanie	robo-
czym	powyżej	20%	wchodzi	
w	życie	1	lipca	2018	r.

Aby	 poznać	 szczegóły	 doty-
czące	ekoprojektu	dla	kotłów	
na	paliwa	stałe	należy	zapoznać	
się	z	treścią	Rozporządzenia Ko-
misji (UE) 2015/1189 z dnia 28 
kwietnia 2015 r. w sprawie wy-
konania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/
WE w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu 
dla kotłów na paliwo stałe	oraz	
Rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 
2015 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów doty-
czących ekoprojektu dla miejsco-
wych ogrzewaczy pomieszczeń 
na paliwo stałe.

Jest w orkiestrach dętych 
jakaś siła…
Obchody	 gminnego	Dnia	 Stra-
żaka	rozpocznie	wielka	parada	
strażacka,	 z	 udziałem	 Mło-
dzieżowej	Orkiestry	Dętej	OSP	
w	 Wyszkowie	 i	 Młodzieżowej	
Orkiestry	Dętej	Miasta	Zwole-
nia,	 pocztów	 sztandarowych	
i	strażackich	wozów	bojowych.	
W	Parku	Zdrojowym	przy	am-
fiteatrze	 podziwiać	 będziemy	
pokazy	musztry	paradnej	w	wy-
konaniu	tych	orkiestr.	Tam	też	
odbędzie	 się	 uroczysty	 apel	
oraz	wręczenie	odznaczeń	dla	
druhów	ochotników.	Na	zakoń-
czenie	zaś	koncert,	na	którym	
usłyszymy	 światowe	 przeboje	
w	orkiestrowych	aranżacjach.	

Przyjedzie Strażak Sam 
W	 Parku	 Zdrojowym	 	 pojawi	
się	 też	 Strażak	 Sam,	 który	
przygotuje	 dla	 dzieci	 zabawy	
i	konkursy.	Będzie	można	zro-
bić	zdjęcie	ze	Strażakiem	Samem	 
i	 otrzymać	 pamiątkową	 przy-
pinkę.	Dzieci,	ale	i	dorośli,	będą	

podziwiać	 pokazy	
gaśnicze	 przygoto-
wane	przez	jednostki	
OSP,	a	także	sprzęt	
i	 samochody	 stra-
żackie.	Zapraszamy	
również	na	kiermasz	
z	produktami	i	wyrobami	
rękodzielniczymi,	zabaw-
kami,	produktami	eko	i	bio.	

Jubileusz OSP 
w Kawęczynku
Rok	2018	 to	 również	 Jubi-
leusz	30-lecia	Ochotniczej	
Straży	 Pożarnej	 w	 Ka-
węczynku.	Przez	trzy	de-
kady	 kawęczyńscy	
ochotnicy	 wiele	 razy	
ratowali	życie	i	dobytek	
mieszkańców,	pomagali	
w	 sytuacjach	 zagrożenia,	
wspierali	 w	 codziennym	
trudzie.	 Będzie	 okazja,	 aby	
podczas	 Dnia	 Strażaka	 po-
dziękować	im	za	zaangażowa-
nie	i	poświęcenie	na	rzecz	
bezpieczeństwa	miesz-
kańców	gminy.	

fot. Andrzej Piętka

Strażak Sam
w Parku Zdrojowym
Wielka parada strażacka, pokazy musztry paradnej,  
akcji pożarniczych i ratownictwa medycznego, jak również 
prezentacje samochodów i sprzętu strażackiego.  
To część atrakcji, które oczekiwać będą na przybyłych 
w niedzielę, 13 maja do Parku Zdrojowego na Dzień Strażaka.  
Dla dzieci, specjalnie z tej okazji, pojawi się sam Strażak Sam.
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Jakich odpadów nie zaliczamy  
do wielkogabarytowych?
Dwa razy w roku, na terenie gminy Konstancin-Jeziorna odbierane są odpady wielkogabarytowe 
bezpośrednio sprzed nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych NIE JEST okazją do pozbycia się wszystkich niepotrzebnych rzeczy z domu. 
Poniżej przedstawiamy zestawienie z przykładowymi rodzajami odpadów, mylnie wystawianymi 
jako odpady wielkogabarytowe oraz prawidłowy sposób postępowania z nimi.

*		GPSZOK-Gminny	Punkt	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunalnych,	ul.	Mirkowska	43c,	Konstancin-Jeziorna. 
Godziny	otwarcia:	od	wtorku	do	soboty	-	10.00	-	18.00

Podczas	zbiórek	odpadów	wielkogabarytowych	sprzed	nieruchomości,	prosimy	NIE	WYSTAWIAĆ	odpa-
dów	wykazanych	powyżej	i	odpadów	im	podobnych,	ponieważ	nie	zostaną	one	odebrane.	Przypominamy,	
że	jako	odpady	wielkogabarytowe	są	odbierane:	meble,	drzwi,	opony	z	samochodów	osobowych,	sprzęt	
elektryczny	i	elektroniczny	(telewizory,	lodówki,	pralki,	komputery,	drukarki).

Rodzaj odpadu Prawidłowy sposób zagospodarowania

Wiadra po farbach, 
opakowania po klejach, sylikonach

-  Jeżeli jest możliwość usunięcia resztek farby, 
to czyste wiadra można oddać wraz  
z tworzywami sztucznymi w ramach zbiórki 
odpadów segregowanych

- można dostarczyć do GPSZOK*

Papa - dostarczyć do GPSZOK*

Opony z samochodów ciężarowych, ciągników

-  są zaliczane do odpadów pochodzących  
z działalności gospodarczej, dlatego nie są odbie-
rane w ramach gminnego systemu gospodarowania 
odpadami. Należy zlecić ich usunięcie indywidualnie 
wyspecjalizowanej firmie

Worki po klejach, zaprawach - dostarczyć do GPSZOK*

Tekstylia: kołdry, poduszki, ubrania, buty,
zabawki

-  są odbierane w ramach zbiórki odpadów zmieszanych,
-  można oddawać do pojemników na odzież  

używaną, tzw. „pojemniki PCK”

Resztki płyt kartonowo-gipsowych, styropianu,
materiałów izolacyjnych, wełny - dostarczyć do GPSZOK*

Gruz, kafelki, pustaki - dostarczyć do GPSZOK*

Doniczki
-  czyste doniczki z tworzyw sztucznych są odbierane 

wraz z tworzywami sztucznymi w ramach zbiórki 
odpadów segregowanych

/ AKTUALNOŚCI /
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Zgłoś swój projekt  
do 30 kwietnia 2018 r.

•projekty inwestycyjne:  500 000 zł
•projekty pozostałe:  300 000 zł
z zakresu m.in.: kultury, sportu i rekreacji

na realizację pomysłów 
mieszkańców gminy,  
w tym na: 

800 000
złotych

Informacji szukaj na: konstancin.budzet-obywatelski.org 
Biuro Komunikacji Społecznej, tel. 22 201 19 73,  
komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl

ZGŁOŚ  

PROJEKT  

przez Internet

Wiosna	 zawitała	 do	 naszych	
ogrodów	i	w	pełnej	krasie	pre-
zentuje	swoje	uroki.	Warto	już	
teraz	 pomyśleć	 o	 zbliżającej	
się	 kolejnej	 edycji	 Festiwalu	
Otwarte	Ogrody.	Co	roku	miesz-
kańcy	 Konstancina-Jeziorny	
specjalnie	na	ten	jeden	weekend	
w	roku,	otwierają	bramy	swoich	
posesji	 by	 podzielić	 się	 pasją,	
czy	zaprezentować	osiągnięcia	
artystyczne.	Lub	tak	po	prostu	
odpocząć	 od	 zgiełku	 świata,	
stracić	poczucie	czasu	i	pozwolić	
sobie	na	dwudniowy,	kulturalny	
relaks.	Wszelkie	 inicjatywy	są	
realizowane	według	pomysłów	
właścicieli	ogrodów	lub	zapro-
szonych	 twórców.	 Różnorod-
ność	tematyczna	propozycji	jest	

Otwórzmy ogrody

odzwierciedleniem	ich	szerokich	
zainteresowań.
Zamierzeniem	 organizato-

rów	 jest,	 aby	 Festiwal	 dawał	
możliwość	miłego	i	aktywnego	
spędzenia	 czasu,	 poznania	 in-
teresujących	ludzi,	nawiązania	
nowych	 znajomości.	 Aby	 był	
miejscem	międzypokoleniowych	
spotkań.	Udział	w	festiwalu	jest	
dobrowolny,	a	wstęp	do	ogrodów	
nieodpłatny.	Organizatorami	Fe-
stiwalu	Otwarte	Ogrody	są:	Klub	
Inicjatyw	 Obywatelskich,	 To-
warzystwo	Miłośników	Piękna	
i	 Zabytków	Konstancina,	Kon-
stanciński	 Dom	 Kultury	 oraz	
Wydział	Promocji	i	Współpracy	
Zagranicznej	UMiG	Konstancin- 
-Jeziorna.	

Festiwal Otwarte Ogrody to inicjatywa społeczna, powstała  
z chęci podkreślenia i promocji najcenniejszych zasobów 
kulturowych i naturalnego piękna miast - ogrodów,  
uzdrowisk i letnisk. 

Zachęcamy	 do	 zgłaszania	
swojego	 uczestnictwa	w	 te-
gorocznej	 edycji	 Festiwalu	
Otwarte	Ogrody,	również	tych,	
którzy	w	naszej	akcji	jeszcze	
nie	brali	udziału.	Tegoroczna	
edycja	odbędzie	się	w	week-
end	8-9	września.	Koordyna-
torem	Festiwalu	jest	Izabela	
Górnicka-Zdziech.	
Email:	
izabelazdziech@gmail.com

Festiwal Otwarte Ogrody

/ AKTUALNOŚCI /
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Zasłużone dla Konstancina- 
-Jeziorny rodziny uhonorowane
Bielawa zyskała ulicę Rodziny Rossmannów, a na Mirkowie pojawi się Skwer im. Rodziny 
Natansonów. Decyzją podjętą na sesji 21 marca, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna postanowiła 
uhonorować rodzinę Rossmannów i nazwać ich nazwiskiem drogę w Bielawie. Na kolejnej sesji, 
25 kwietnia, skwerowi położonemu w Mirkowie radni nadadzą imię Rodziny Natansonów.

Uchwałą	 nr	 735/VII/43/2018	
Rady	 Miejskiej	 Konstancin-
-Jeziorna	 z	 dnia	 21	 marca	
2018	 r.	 nadano	 nazwę	 „Ro-
dziny	 Rossmannów",	 dro-
dze	 wewnętrznej	 położonej	
w	 Bielawie,	 stanowiącej	
działkę	ewidencyjną	nr	943/7	
oraz	część	działki	ewidencyj-
nej	nr	 1870/26	z	obrębu	0001	
Bielawa.	 Członkowie	 tej	 ro-
dzinny,	 będący	właścicielami	
wsi	 Bielawa,	 byli	 patriotami,	
żołnierzami	 i	 rolnikami,	oby-
watelami	zasłużonymi	nie	tylko	
dla	 Konstancina-Jeziorny,	 ale	
także	 dla	Mazowsza	 i	 Polski.	
Dzięki	ich	staraniom	powstały	
wały	przeciwpowodziowe	nad	
Wisłą,	 między	 Wilanowem	
a	Górą	Kalwarią.	Henryk	Wil-
helm	 Rossmann	 (1787-1850)	
był	 pierwszym	 właścicielem	
Bielawy,	 architektem,	 absol-
wentem	 Politechniki	 w	 Ber-
linie.	Brał	udział	w	kampanii	
napoleońskiej,	a	później	w	po-
wstaniu	 listopadowym.	 Jego	
zasługą	była	m.in.	budowa	Ka-
nału	Augustowskiego,	a	także	

wspomnianych	 wałów	 prze-
ciwpowodziowych	wzdłuż	Wi-
sły.	 Jego	syn	Ludwik	Wilhelm	
gospodarujący	w	Bielawie,	był	
współzałożycielem	fabryki	ma-
szyn	rolniczych	URSUS.

Nazwa	 „Skwer	 im.	 Rodziny	
Natansonów"	 zostanie	 na-
dana	 uchwałą	 Rady	Miejskiej	
na	 najbliższej	 sesji	 w	 dniu	
25	 kwietnia,	 skwerowi	 po-
łożonemu	 w	 Konstancinie-
-Jeziornie	 u	 zbiegu	 ulic	 Anny	
Walentynowicz	 i	Mirkowskiej,	
stanowiącemu	 część	 działki	

ewidencyjnej	nr	10/46	z	obrębu	
02-02.	Dzięki	rodzinie	Natanso-
nów	rozbudowała	się	 fabryka	
Papieru	w	Jeziornie	 i	powstał	
Mirków.	Natansonowie	 to	 ro-
dzina	 bankierów,	 przemy-
słowców	oraz	intelektualistów	
warszawskich	 pochodzenia	
żydowskiego,	współzałożycieli	
Banku	Handlowego	w	Warsza-
wie,	 wydawców	 i	 społeczni-
ków.	Dla	Konstancina-Jeziorny	
zasłużony	jest	przede	wszyst-
kim	dr	Edward	Natanson	(1861-
1940),	współwłaściciel	od	1890	
roku	Mirkowskiej	Fabryki	Pa-
pierów,	którą	przeniósł	do	Je-
ziorny,	 gdzie	 zaczął	 budować	
nowoczesny	 zakład	 produk-
cyjny,	a	także	unikalne	osiedle	
fabryczne	z	bogatym	zapleczem	
socjalnym	 zwane	 Mirkowem.	
Nowa	osada	miała	m.in.	przy-
chodnię,	 szkołę,	 przedszkole,	
pralnię	i	dom	ludowy.	Pracujący	
w	fabryce	i	mieszkańcy	osiedla	
mogli	 żyć	 na	 dużo	 wyższym	
poziomie	 cywilizacyjnym	niż	
mieszkańcy	 okolicznych	 wsi.	
Edward	Natanson	był	również	
fundatorem	kościoła	p.w.	Józefa	
Oblubieńca	oraz	właścicielem	
otoczonej	parkiem	willi	Amelin.

Rodzina Rossmannów, fot. Wirtualne Muzeum Konstancina

Budowa kościoła p.w. Józefa Oblubieńca, pocztówka ze zbiorów Elżbiety Biały

/ AKTUALNOŚCI /
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O	Grand	Prix	Festiwalu	konku-
rowało	10	spektakli	przygotowa-
nych	przez	uczniów	i	nauczycieli	
konstancińskich	szkół.	Występy	
oceniało	jury	w	składzie:	Rado-
sław	Dunaszewski	–	reżyser,	Łu-
kasz	Lewandowski	–	aktor,	oraz	
Karolina	Pluta	–	pedagog	teatru.	
Festiwal	poprowadził	aktor	Zbi-
gniew	Kozłowski.

Spektakle o ważnych 
sprawach
W	kategorii	szkół	podstawowych	
nagrodzono	 przedstawienie	
Dzień na Olimpie,	przygotowane	
przez	uczniów	z	SP	nr	2	im.	Ste-
fana	Żeromskiego.	W	tym	pomy-
słowym	i	zabawnym	spektaklu,	
przygotowanym	 wraz	 z	 na-
uczycielami	Elżbietą	Krawczyk	
i	 Wojciechem	 Guszkowskim,	
wykorzystano	motywy	i	postaci	
z	mitologii	greckiej,	by	opowie-
dzieć	o	codziennych	problemach.	
Okazało	się,	że	greccy	bogowie	
miewają	 te	 same	 bolączki,	 co	
zwykli,	dzisiejsi	ludzie.	
Przedstawienie	Z Pamiętnika 

Adama i Ewy szkolnej	grupy	te-
atralnej	No	Place	z	Gimnazjum	
No	Bell	zwyciężyło,	zdobywając	
Grand	 Prix	 w	 kategorii	 szkół	
ponadpodstawowych.	Przygoto-
wana	pod	kierunkiem	Beaty	Si-
wickiej	adaptacja	noweli	Marka	
Twaina,	poruszała	interesujące	

zagadnienie	determinacji	życia	
ludzkiego	przez	płeć.	

Pierwsze sukcesy adeptów 
teatralnej sceny
Oprócz	 głównych	 nagród	 dla	
grup	teatralnych,	jury	wyróżniło	
także	 inne	elementy	 tworzące	
sceniczne	 przedstawienia.	 Za	
kostiumy	nagrodzono	spektakl	
Imieniny w ulu	z	SP	nr	1	im.	Kar-
dynała	Stefana	Wyszyńskiego.	
Za	 trudny,	 egzystencjalny	 te-
mat	 spektaklu	Maski,	 nagrodę	
otrzymała	Agnieszka	Bartosz-
-Goleniowska	 ze	 SP	 nr	 3.	Mał-
gorzatę	 Gozdołek	 i	 Adriannę	
Mańkowską-Rzezak	 z	 SP	 nr	 4	
w	 Słomczynie,	wyróżniono	 za	
najlepszą	 reżyserię	 spektaklu	
Pchła Szachrajka.	Jury	uznało,	że	
najlepszą	obsadę	aktorską	miało	
przedstawienie	Zabawa w śpiącą 
królewnę,	przygotowane	przez	
Beatę	Kowalczyk	i	Izabelę	Kuś	z	
SP	nr	5.	
Za	 indywidualną	kreację	ak-

torską	wyróżnienia	otrzymali:	
Szymon	Łaba	(Zabawa w śpiącą 
królewnę);	Igor	Kostka,	Gabriela	
Markowska,	 Maja	 Strzelecka,	
Fela	Kostka	(Pchła Szachrajka); 

Jakub	Ratusiński,	Zygmunt	Po-
lana,	 Natalia	 Wojciechowska	
(Dzień na Olimpie);	Daria	Dłu-
gozima	 (Maski);	 Zuzanna	 Kal-
barczyk,	Natalia	Pszenna,	Ada	
Stankiewicz,	Magdalena	Mari-
jańska,	Jakub	Makowski,	Miłosz	
Matraszek,	Stanisław	Kamiński,	
Mateusz	Nowicki	(Z pamiętnika 
Adama i Ewy).
Nagrodzonym	i	wyróżnionym	

nagrody,	 statuetki	 i	 dyplomy	
wręczył	 burmistrz	 Kazimierz	
Jańczuk	oraz	dyrektor	Konstan-
cińskiego	Domu	Kultury	Edyta	
Markiewicz-Brzozowska.	 	
XV	 Festiwal	 Małych	 Form	

Teatralnych	 uświetniły	 go-
ścinne	 spektakle	 pozakon-
kursowe,	przygotowane	przez	
młodzieżowe	 grupy	 teatralne.	
Konstanciński	Dom	Kultury	re-
prezentowały	grupy	Teatrzaki,	
Za	 drzwiami	 oraz	 Miniatura.	
Z	 Góry	 Kalwarii	 przyjechała	
Teatroteka	Małego	Człowieka,	
a	 z	 Piaseczna	 grupa	 Chacha-
hihihehe.	 Następny	 festiwal	
dopiero	 za	 rok,	 będzie	 więc	
czas	na	przygotowanie	nowych	
przedstawień.

W jubileuszowym XV Festiwalu Małych Form Teatralnych, wyróżnienia za najlepsze spektakle 
zdobyły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego oraz Gimnazjum No Bell. Podczas 
teatralnego weekendu 17 i 18 marca, w Konstancińskim Domu Kultury można było obejrzeć  
15 spektakli przygotowanych przez młodych aktorów z konstancińskich szkół.

/ AKTUALNOŚCI /

Święto młodych aktorów

Dzień na Olimpie, spektakl SP nr 2, fot. KDK

Spektakl Maski, SP nr 3, fot. KDK
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Daj seniorowi zniżkę

Mija	właśnie	rok	od	wprowadze-
nia	na	terenie	gminy	Konstancin-
-Jeziorna	 Ogólnopolskiej	 Karty	
Seniora.	Dzięki	niej	mieszkańcy,	
którzy	ukończyli	60	lat	mogą	ko-
rzystać	ze	zniżek	i	ulg	oferowa-
nych	w	ponad	tysiącu	punktach	na	
terenie	całego	kraju.	Są	to	insty-
tucje	kultury,	restauracje,	hotele,	
gabinety	kosmetyczne,	salony	fry-
zjerskie	czy	salony	optyczne.	Ka-
talog	ten	nie	jest	zamknięty	i	cały	
czas	się	wydłuża.	W	gminie	Kon-
stancin-Jeziorna	seniorzy	mniej	
zapłacą	m.in.	za	bilety	wstępu	na	
imprezy	kulturalne	organizowane	

przez	 Konstanciński	 Dom	 Kul-
tury,	 zabiegi	 rehabilitacyjne	
realizowane	w	Przychodni	Reha-
bilitacyjnej	Centrum	Medyczne*,	
usługi	dentystyczne	w	gabinetach	
stomatologicznych:	„Halidental”*	
oraz	 „Kamila	 Kruk"*.	W	 ostat-
nim	 czasie	 do	 Ogólnopolskiej	
Karty	 Seniora	 dołączyła	 rów-
nież	firma	„Auto	Szyby	Glejzer”*,	
oferująca	 zniżkę	 na	 wymianę	
szyb	 samochodowych	 i	 usługę	
polerowania	 reflektorów.	 Za-
praszamy	kolejnych.	Wszystkie	
niezbędne	informacje	dostępne	
są	 na	 stronie	 internetowej:	 
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Wydłuża się lista lokalnych partnerów Ogólnopolskiej Karty 
Seniora. Jej posiadacze mogą liczyć na ulgi i zniżki oferowane 
przez firmy oraz instytucje działające w gminie Konstancin- 
-Jeziorna. Ty również możesz do nich dołączyć. 

Ogólnopolską	Kartę	Seniora	
przyznaje	się	na	podstawie	
wniosku	 złożonego	w	 Biu-
rze	 Komunikacji	 Społecz-
nej	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	
(ul.	 Warszawska	 23).	 Bez-
płatnie	 mogą	 ją	 otrzymać	
osoby,	 które	 ukończyły	 60	
lat	i	są	mieszkańcami	gminy	
Konstancin-Jeziorna.	 Przy	
odbiorze	karty	należy	oka-
zać	 do	wglądu	 dowód	oso-
bisty.	Formularze	dostępne	
są	w	kancelarii	urzędu	(ul.	
Warszawska	 32,	 pok.	 nr	 4)	
lub	na	stronie	internetowej:	 
www.konstancinjeziorna.pl.	

GDZIE PO KARTĘ?

ZNIŻKI W GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA
Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna
• 15 % zniżki na zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna
• 50 % zniżki na udział w odpłatnych zajęciach i imprezach organizowanych przez GOSiR

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój ul. Wilanowska 1, Konstancin-Jeziorna 
• 5 % zniżki na usługi oferowane przez „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój”
• 20 % zniżki na zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Medyczne 
Gabinet Dentystyczny „Halidental” ul. Bielawska 40, Konstancin-Jeziorna
• 10 % zniżki na wszystkie usługi dentystyczne

Grapa Medica Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 6, Konstancin-Jeziorna
• 5% zniżki na badania laboratoryjne w przychodni Grapa 

Dwór Konstancin ul. Od Lasu 23, Konstancin-Jeziorna
• 10% zniżki na dania z karty menu restauracji (z wyłączeniem napojów i napojów alkoholowych).
• 10% na noclegi od cen standardowych hotelu 
Fit4All Gym&Fitness ul. Warszawska 95, Konstancin-Jeziorna
• 10% zniżki 

Gabinet Stomatologiczny Kamila Kruk ul. Królewska 24, Konstancin-Jeziorna
• 10% zniżki na leczenie w trakcie wizyty w godz. 9.00 – 12.00

Auto Szyby Glejzer ul. Wierzbnowska 62H, Konstancin-Jeziorna
• 5% zniżki na usługę wymiany szyby samochodowej 
• 10 % zniżki na usługę polerowania reflektorów
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin-Jeziorna
• 20 % zniżki na zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Medyczne

www.konstancinjeziorna.pl	
w	zakładce	Ogólnopolska	Karta	
Seniora	oraz	pod	numerem	tele-
fonu	22	201	19	73.	
*	Adresy	w	tabeli	poniżej.

Aktualny	wykaz	partnerów	Ogólnopolskiej	Karty	Seniora	dostępny	jest	na	stronie:	www.glosseniora.pl
Uwaga!	Ogólnopolska	Karta	Seniora	nie	upoważnia	do	bezpłatnego	korzystania	z	komunikacji	busowej	„L”.	
Bezpłatny	przejazd	autobusami	linii	„L”	możliwy	jest	tylko	z	Konstancińską	Kartą	Mieszkańca.
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Promocja organizacji
pozarządowych

Seniorzy razem gotowali i świętowali

Samorząd	 Konstancina-Je-
ziorny	współpracuje	z	organiza-
cjami	pozarządowymi	na	wielu	
płaszczyznach.	 Jedną	 z	 form	
współpracy,	o	charakterze	poza-
finansowym,	jest	udostępnienie	
stowarzyszeniom	czy	fundacjom	
przestrzeni	do	promowania	wy-
darzeń	i	działalności,	prowadzo-
nych	bezpłatnie	dla	mieszkańców	
gminy	 Konstancin-Jeziorna.	 

Seniorzy	 z	 gminy	 Konstancin-
-Jeziorna	nie	wiedzą,	co	to	nuda.	 
Ci	z	os.	Mirków	w	Konstancinie-Je-
ziornie,	pod	przewodnictwem	Al-
fredy	Konopki,	tuż	przed	Świętami	
Wielkanocnymi,	 zorganizowali	
warsztaty	kulinarne.	Było	to	moż-
liwe	dzięki	współpracy	z	Urzędem	
Miasta	 i	 Gminy	 Konstancin-Je-
ziorna	w	ramach	 inicjatywy	 lo-
kalnej.	Seniorzy	spotykali	się	od	
22	do	24	marca	w	świetlicy	przy	
ul.	Anny	Walentynowicz.	Podczas	
warsztatów,	uczestnicy	przygoto-
wywali	tradycyjne	wielkanocne	
potrawy,	 ale	 także	 poznali	 za-
sady	zdrowego	i	zbilansowanego	
odżywiania.	 Zwieńczeniem	 za-
jęć	 było	 spotkanie	 świąteczne,	
w	którym	udział	wzięło	ponad	140	
osób	m.in.	z	os.	Grapa	i	Skolimów	
oraz	Czernideł,	Gassów	i	Opaczy.	
Wspólny,	przedświąteczny	 czas	
umiliły	zaproszonym	gościom	wy-
stępy	zespołów	„Pogodna	Jesień”	
i	 „Majtki	Pana	Kapitana”.	O	 tra-
dycję	dbają	również	mieszkańcy	
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Organizacje pozarządowe realizujące działania na rzecz 
mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna mogą promować swoje 
wydarzenia i aktywności za pośrednictwem Biura Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. 

Seniorzy z os. Mirków i Kawęczynka pielęgnują zwyczaje wielkanocne. Dzięki inicjatywie lokalnej 
zorganizowali warsztaty kulinarne, na których gotowali tradycyjne potrawy świąteczne.

Do	dyspozycji	organizacji	są:	
n		strona	 internetowa:	 www. 
konstancinjeziorna.pl	 za-
kładka	Współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi;

n		portal	 społecznościowy	 Fa-
cebook:	www.facebook.com/
gminakonstancinjeziorna;

n		newsletter	 –	 cotygodniowy	
zbiór	 wiadomości	 oraz	 ko-
munikatów	rozsyłany	do	osób	
zainteresowanych

Kawęczynka.	Oni	w	ramach	ini-
cjatywy	lokalnej	przeprowadzili	
warsztaty	 artystyczno-kuli-
narne	pt.	„Malujemy	pisanki,	go-
tujemy	 świąteczne	 potrawy”.	
Inicjatorką	 przedsięwzięcia	
była	Kazimiera	Nogal.	Podczas	
warsztatów	plastycznych,	które	
odbyły	się	w	dniach	16–19	marca	
w	świetlicy	wiejskiej	powstały	
przepiękne	 pisanki	 oraz	 inne	
ozdoby	związane	z	Wielkanocą.	
Kolejnym	punktem	były	warsz-
taty	kulinarne,	przeprowadzone	

n		Biuletyn	Informacyjny	Gminy	
Konstancin-Jeziorna.

W	 celu	 promocji	 wydarzeń	
oraz	aktywności	proszę	wysłać	
zredagowane	 treści	 na	 adres:	
komunikacjaspoleczna@kon-
stancinjeziorna.pl.	Mile	widziane	
grafiki	związane	z	promowanym	
wydarzeniem.	Informacja	zosta-
nie	opublikowana	po	uprzedniej	
akceptacji	 pracowników	UMiG	
Konstancin-Jeziorna.

w	dniach	19–24	marca,	na	któ-
rych	seniorzy	szykowali	się	do	
nadchodzących	Świąt	przygoto-
wując:	 żurek,	 baby	 piaskowe	 i	
pasztety.	Finałem	działań	było	
spotkanie		z	mieszkańcami	Ka-
węczynka	i	Słomczyna	oraz	za-
proszonymi	gośćmi.	–	Cieszę	się,	
że	możemy	podtrzymywać	tra-
dycję	i	kultywować	obrzędy	wiel-
kanocne	–	podkreśla	Kazimiera	
Nogal	–	Wspólne	spędzenie	czasu	
oraz	dzielenie	się	jajkiem	jest	dla	
nas	bardzo	ważne.

Na spotkaniu na os. Mirków wystąpił chór „Pogodna Jesień”,
fot. Marek Szewczyk
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Zmierz się z najlepszymi

Wystartowały zajęcia  
w Bielawie

Konstancin-Jeziorna ponownie będzie gospodarzem zawodów z cyklu Puchar Polski Nordic 
Walking. Impreza odbędzie się 19 maja w Parku Zdrojowym. Właśnie trwają zapisy.  
Dla mieszkańców naszej gminy start w zawodach jest bezpłatny. 

Wystartowały kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Konstancin-Jeziorna 2018. W świetlicy OSP Bielawa  
na wszystkich zainteresowanych czekają warsztaty  
wokalno-aktorskie oraz klub gier planszowych.

Puchar	 Polski	 Nordic	 Walking	 to	 nie	 tylko	
ogromne	wydarzenie	sportowe,	ale	też	rodzinna	
impreza	dla	wszystkich	pokoleń.	Po	rocznej	prze-
rwie,	zawody	ponownie	zawitają	do	Konstancina- 
-Jeziorny.	Pasjonaci	nordic	walking	spotkają	się	
19	maja	w	Parku	Zdrojowym.	Zawodnicy	zmie-
rzą	się	ze	sobą	 indywidualnie	oraz	drużynowo	
na	trzech	dystansach:	5,	10	oraz	21	km,	z	podzia-
łem	na	płeć	oraz	kategorie	wiekowe.	Uczestnicy	
wydarzenia	będą	ze	sobą	rywalizować	o	punkty	
w	klasyfikacji	generalnej	pucharu	Polski,	edycja	

2018.	Start	konstancińskiego	etapu	przewidziany	
jest	na	godz.	10.00,	a	zmagania	na	krótszych	tra-
sach	rozpoczną	się	o	godz.	11.30	(Uwaga.	Godziny	
startów	mogą	jeszcze	ulec	zmianie).	Dla	wszyst-
kich	uczestników	imprezy	przewidziano	liczne,	
bezpłatne	atrakcje,	w	 tym:	 zawody	dziecięce	 i	
festyn	sportowy.	Jak	szacują	organizatorzy	w	za-
wodach	udział	wezmą	reprezentanci	z	ponad	120	
miast	Polski,	a	także	goście	z	zagranicy.	Zgłoszenia	
przyjmowane	są	drogą	elektroniczną	przez	formu-
larz	dostępny	na:	www.pucharpolskinw.pl,	www.
pfnw.eu,	www.czas-start24.pl	oraz	bezpośrednio	
w	biurze	zawodów	–	dzień	przed	i	w	dniu	imprezy.	
Wysokość	opłaty	startowej	wynosi	od	20	zł	do	70	
zł	 i	uzależniona	jest	od	terminu	rejestracji	swo-
jego	uczestnictwa	w	imprezie	oraz	ewentualnego	
prawa	do	wybranej	zniżki.	Mamy	jednak	dobrą	
wiadomość	dla	mieszkańców	gminy	Konstancin-
-Jeziorna	-	dla	nich	pakiet	startowy	jest	bezpłatny.	
Podobnie	dla	młodzieży	do	18.	roku	życia,	ale	tylko	
jeśli	zgłoszą	swój	udział	najpóźniej	do	3	dni	przed	
zawodami.	Później	opłata	wynosi	70	zł.	Organi-
zatorem	Pucharu	Polski	Nordic	Walking	jest	Pol-
ska	Federacja	Nordic	Walking,	Gminny	Ośrodek	
Sportu	i	Rekreacji	w	Konstancinie-Jeziornie	oraz	
gmina	Konstancin-Jeziorna.	Więcej	informacji	pod	
adresem:	www.pucharpolskinw.pl.W 2016 roku w imprezie wystartowało 700 zawodników

fot. Kacper Krzanowski

„Warsztaty	 i	 zajęcia	 dla	 dzieci,	
młodzieży	i	dorosłych	-	kultura,	
sport	 i	 integracja	 w	 Bielawie”	
to	 kolejny	 zwycięski	 projekt	
w	ubiegłorocznej	edycji	Budżetu	
Obywatelskiego	 Gminy	 Kon-
stancin-Jeziorna.	 Pod	 koniec	
marca,	w	ramach	przedsięwzię-
cia	w	świetlicy	wiejskiej	odbyły	
się	 warsztaty	 świąteczne,	 na	
których	 uczestnicy	 wykonali	

własnoręcznie	 wielkanocne	
ozdoby.	 Obecnie	 w	 tym	 sa-
mym	miejscu	 (OSP	Bielawa,	 ul.	
Wspólna	1/3)	wystartowały	coty-
godniowe,	regularne	zajęcia.	Dla	
dzieci	i	młodzieży	śpiewających	
„trochę	lepiej,	lub	trochę	gorzej”	
proponujemy	warsztaty	wokal-
no-aktorskie	prowadzone	przez	
znaną	parę	-	Aleksandrę	Kostkę	
i	Piotra	Dzięcielskiego.	Na	zajęcia	

zapraszamy	we	wtorki	w	godz.	
18.00-20.00.	Dla	tych,	którzy	pre-
ferują	trening	innych	umiejetno-
ści	mamy	klub	gier	planszowych.	
Jego	 członkowie	 spotykają	 się	
w	każdy	czwartek,	w	godz.	16.00	
-	19.00.	Wszystkie	zajęcia	są	bez-
płatne	dla	mieszkańców	gminy	
Konstancin-Jeziorna.	

Aleksandra Kostka poprowadzi 
warsztaty wokalno-aktorskie, 

fot. archiwum
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O niezwykłych właściwościach ciągu Fibonacciego, zastosowaniu 
matematyki w medycynie oraz o orientalnych metodach 
mnożenia, czyli o tym, że matematyka jest dosłownie wszędzie, 
mogli przekonać się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 podczas 
obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. 

Matematyka jest wszędzie,  
ale głównie w „Piątce”

Święto	 liczby	 Pi	 obchodzone	
jest	na	całym	świecie	14	marca.	
W	konstancińskiej	Szkole	Pod-
stawowej	nr	5,	pod	hasłem	„Ma-
tematyka	jest	wszędzie”	również	
celebrowano		dzień	najbardziej	
popularnej	liczby	świata.	Renata	
Furdal,	 nauczycielka	 SP	 nr	 5, 
w	dniach	12–16	marca	przygoto-
wała	i	przeprowadziła	program	
fetowania	liczby	Pi,	z	projekcjami	
filmowymi,	wykładami,	konkur-
sami	 i	 zabawami	matematycz-
nymi,	które	urozmaiciły	 lekcje	
matematyki,	 zajęcia	 kompute-
rowe	oraz	informatykę.

Złote proporcje w brokułach 
i muszlach ślimaka
Poprzez	 szereg	 zajmujących	
pokazów,	wykładów	 i	 ćwiczeń	
uczniowie	przekonali	się,	że	ma-
tematyka	 jest	wszędzie	wokół	
nas:	w	przyrodzie,	architekturze,	
sztuce,	muzyce,	fizyce,	a	nawet	
w	proporcjach	 ludzkiego	ciała.	
Z	wyświetlanych	wykładów	i	fil-
mów,	uczniowie	dowiedzieli	się,	

co	jest	niezwykłego	w	liczbach	
ciągu	Fibonacciego,	o	zastosowa-
niach	matematyki	w	nauce	i	ży-
ciu	codziennym,	o	powiązaniach	
między	matematyką	 i	 filozofią	
oraz	 o	 paradoksach	 w	 mate-
matyce.	 Uczniowie	 klas	 IV-VI	
poznali	ciekawe,	odmienne	niż	
powszechnie	u	nas	stosowane,	
metody	mnożenia.	Dzieci	uczyły	
się,	 jak	wykonać	mnożenie	 na	
palcach,	mnożenie	metodą	gra-
ficzną	stosowaną	w	japońskich	
szkołach,	oraz	mnożenie	pocho-
dzącą	z	Indii	metodą	w	tabelce.

Matematyczne konkursy 
i gry z QR-kodami
Każdego	dnia	na	okolicznościo-
wej	 szkolnej	 tablicy	 „Tygodnia	
Matematyki”,	pojawiały	się	za-
gadki	lub	zadania	o	różnych	po-
ziomach	 trudności.	 Zwycięzcy	
konkursu,	 który	 odbywał	 się	
w	 trzech	 kategoriach	 wieko-
wych,	otrzymali	Kupony	Szczę-
śliwego	Numerka,	 zwalniający	
na	 jeden	 dzień	 z	 odpowiedzi	

ustnych	 i	 niezapowiedzianych	
kartkówek.
Zakodowane	przez	nauczyciela	

wiadomości	i	polecenia,	ucznio-
wie	 odczytywali	 za	 pomocą	
smartfonów	z	aplikacjami	QR-
-code.	Uczniowie	starszych	klas	
poznali	różne	generatory	kodów	
QR,	sami	tworzyli	własne	kody	
i	je	odczytywali.	Dla	zabawy,	ale	
i	nauki,	były	różne	gry	wykorzy-
stujące	system	tych	kodów.
Podczas	zajmujących	i	cieka-

wych	 zajęć	 matematycznego	
tygodnia	w	„Piątce”,	uczniowie	
przekonali	się,	że	z	matematyką	
mamy	 do	 czynienia	 nie	 tylko	
w	 szkole.	 To	nauka,	 która	 jest	
wokół	nas.	Trzeba	tylko	umieć	
ją	dostrzec.

QR-kody służyły do komunikacji  
z nauczycialami, fot. archiwum SP nr 5

Dzieci poznawały inne metody 
mnożenia, fot. archiwum SP nr 5

Lekcje były urozmaicone Zabawami matematycznymi,  
fot. archiwum archiwum SP nr 5
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Międzynarodowo w „Dwójce”

Spotkanie online z uczniami z Rumunii, fot. archiwum SP nr 2

Dzieci	miały	okazję	sprawdzić	
swój	 angielski	 w	 rozmowie	
z	koleżankami	i	kolegami	z	za-
granicy,	a	także	dowiedzieć	się	
czegoś	 o	 Świętach	Wielkanoc-
nych	w	Rumunii.	Bardzo	dużo	
radości	sprawił	uczniom	z	obu	
krajów	krótki	polsko-rumuński	
kurs	podstawowych	słówek	do-
tyczących	Wielkanocy.	Atrakcją	
były	indywidualne	wystąpienia	
w	języku	angielskim,	do	których	
uczniowie	przygotowywali	się	
jeszcze	przed	spotkaniem.	Wide-
okonferencje	z	uczniami	z	róż-
nych	 krajów	 weszły	 na	 stałe	
do	 repertuaru	 edukacyjnego	
Szkoły	Podstawowej	nr	2.	Tylko	
w	 tym	roku	 szkolnym	Dwójka	
zorganizowała	 spotkania	 on-
line	z	Rumunią,	Niemcami	i	Ka-
zachstanem.	W	ubiegłych	latach	
łączono	się	m.in.	z	USA,	Grecją,	
Turcją,	Portugalią	i	Chorwacją.	

Uczniowie Dwójki tuż przed Wielkanocą wzięli udział w świątecznym spotkaniu online z uczniami 
z Rumunii. Spotkanie było możliwe dzięki udziałowi w projekcie eTwinning “Holidays and 
festivities in Europe and beyond”.

Spotkania	 online	 z	 rówieśni-
kami	 z	 innych	 krajów	 zachę-
cają	 uczniów	 do	 nauki	 języka	
angielskiego,	 pomagają	 prze-
łamywać	 bariery	 komunika-
cyjne.	Jest	to	również	doskonała	
forma	 poznawania	 innych	

kultur.	Spotkania	online	umoż-
liwiają	zwalczanie	stereotypów,	
poprzez	 pokazanie,	 że	 ludzie	
z	innych	krajów,	nawet	tych	odle-
głych,	są	do	nas	bardzo	podobni	
i	jesteśmy	w	stanie	doskonale	się	
z	nimi	porozumieć.

W	ramach	programu	w	zakwali-
fikowanych	szkołach	są	tworzone	
kluby	czytelnicze	wśród	uczniów	
starszych	klas,	które	organizują	
zajęcia	literackie,	przedstawienia,	
konkursy	i	inne	akcje	dotyczące	

Wystartował program „PoczytajMY”

książek,	 dla	 młodszych	 dzieci.	
W	 Dwójce	 siedmioro	 uczniów	
w	wieku	14-16	lat	pracuje	obecnie	
nad	przygotowaniem	zajęć	czy-
telniczych	dla	młodszych	koleża-
nek	i	kolegów	z	klas	0-3	szkoły	

podstawowej.	 Relacje	 z	 zajęć	
będą	publikowane	na	stronie	in-
ternetowej	szkoły	i	na	platformie	
Centrum	Edukacji	Obywatelskiej	
programu	“PoczytajMY”	.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 biorą udział w programie wolontariatu czytelniczego 
“PoczytajMY” prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Młodzi wolontariusze z „Dwójki”, 
fot. archiwum SP nr 2
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W	 okręgowym	 etapie	 ogólno-
polskiego	konkursu	„Orzeł	Biały	
-	nasza	duma”,	organizowanego	
przez	Senat	RP,	wyrónienie	otrzy-
mała	Izabela	Mąkosa,	uczennica	
Szkoły	Podstawowej	nr	1.	Spośród	
87	prac	w	kategorii	szkół	podsta-
wowych	zostało	wyróżnionych	15	
twórców	oraz	jeden	zwycięzca,	
który	 będzie	 reprezentował	
nasz	 okręg	 w	 ogólnopolskiej	
rywalizacji.
Celem	konkursu	było	rozwija-

nie	zainteresowania	znaczeniem	
polskich	 symboli	 narodowych	
oraz	 popularyzacja	 wiedzy	
i	świadomości	o	godle	jako	jed-
nym	z	najważniejszych	symboli	

Sukcesy uczennic z „Jedynki”
Czołowe miejsca w dziesiątej edycji Festiwalu Patriotycznego oraz wyróżnie w konkursie  
„Orzeł Biały - nasza duma” zdobyły uczennice konstancińskiej Szkoły Podstawowej nr 1.

Rywalizacja była bardzo zacięta,
 fot. archiwum SP nr 1

państwa	 polskiego	 od	 zarania	
dziejów.

Gala	wręczania	nagród	laureatom	
X	Festiwalu	Patriotycznego	miała	
miejsce	23	marca	w	Pamiątce	koło	
Tarczyna.	Uczennice	Szkoły	Pod-
stawowej	nr	 1	w	Konstancinie-
-Jeziornie	odniosły	niewątpliwy	
sukces:	Maja	Stawiarska	zajęła	
I	miejsce,	a	Weronika	Sosnowska	
III	miejsce	w	konkursie	muzycz-
nym,	w	kategorii	występy	solowe.	
Natomiast	w	konkursie	plastycz-
nym,	 Julia	Leśniewska	zajęła	 II	
miejsce.	Tegoroczne	uroczysto-
ści	miały	specjalną,	jubileuszową	
oprawę,	a	nagrody	wręczała	Anna	

Zalewska,	Minister	Edukacji	Na-
rodowej.	Gratulujemy	laureatkom	
i	życzymy	dalszych	sukcesów.

8 maja	w	całej	Polsce	obchodzony	
jest	 Dzień	 Bibliotekarza.	 Z	 tej	
okazji	 serdecznie	 zapraszamy	
na	 wspólne	 obchody	 Tygodnia	
Bibliotek	 w	 naszych	 miejskich	
placówkach,	 w	 tym	 roku	 pod	
hasłem	„(Do)Wolność	czytania”.	
W	 dniach	 7-15	maja	 czekają	 na	
naszych	 czytelników	 atrakcje	
i	zabawy	z	nagrodami.
7 maja	 Filia	 Skolimów	 będzie	
gościć	 panią	 Agnieszkę	 Wa-
szak,	autorkę	książek	dla	dzieci.	
O	godzinie	10.40	i	11.35	uczniowie	
drugiej	 i	 trzeciej	 klasy	 szkoły	
podstawowej	mogą	bliżej	zapo-
znać	się	z	jej	twórczością	podczas	
spotkań	autorskich.
8 maja	o	10.40	Filia	Skolimów	za-
prasza	uczniów	klasy	pierwszej	
szkoły	podstawowej	na	czytanie	
i	inscenizację	bajki	Jana	Brzechwy	
„Szelmostwa	Lisa	Witalisa”.

8 maja	o	17.00	Filia	Skolimów	za-
prasza	dorosłych	czytelników	na	
spotkanie	autorskie	z	Mariuszem	
Szczygłem.
9 maja	o	11.30	w	placówce	głów-
nej	 w	 Jeziornie	 odbędzie	 się	
inauguracja	bajkowego	klubu	ma-
luszka	„Poczytaj	mi	w	bibliotece”.	
Zapraszamy	najmłodszych	wraz	
z	opiekunami.
9 maja	w	Filii	Grapa	przez	cały	
dzień,	można	będzie	wziąć	udział	
w	wielkiej	akcji	uwalniania	ksią-
żek,	czyli	bookcrossingu.
10 maja	w	godzinach	9.30	i	10.30	
Filia	Skolimów	zaprasza	przed-
szkolaki	 na	 przedstawienia	
„Kot	w	butach”	oraz	„Braciszek	
i	siostrzyczka”.
10 maja	 o	 17.30	 w	 Bibliotece	
Głównej	nastąpi	rozstrzygnięcie	
konkursu	plastycznego	dla	dzieci	
„Moja	ulubiona	postać	z	książki”,	
połączone	z	wręczeniem	nagród.
10 maja	 o	 17.30	 zapraszamy	
Miłośników	 Filii	 Grapa	 oraz	
wszystkich	 zainteresowanych	
do	wspólnej	dyskusji,	której	ha-
sło	przewodnie	to	„Książki,	dzięki	
którym	jestem	wolny”.
11 maja	o	11.00	w	Filii	Skolimów	
odbędzie	 się	 projekcja	 filmu	
„Z	dala	od	orkiestry”	w	reżyserii	

Rafaela	 Lewandowskiego.	 Jest	
to	86-minutowa	wielowątkowa	
opowieść	 o	 niezwykłej	 historii	
Zygmunta	Lubicz	Zaleskiego	-	fi-
lozofa,	literata	i	poety.
Zachęcamy	 także	 do	 udziału	

w	 konkursach,	 które	w	 dniach	
7-15 maja	 będą	 się	 odbywały	
zarówno	w	bibliotece,	jak	na	jej	
facebookowym	profilu:
-	od	7	do	15	maja	w	placówce	głów-
nej	w	Jeziornie	zarówno	dorośli,	
jak	 dzieci	 będą	 mogli	 popisać	
się	znajomością	postaci	 literac-
kich	biorąc	udział	w	konkursie	 
pt.	„Kim	ja	jestem?”.	Na	uczestni-
ków	czekają	nagrody	książkowe.
-	od	7	do	11	maja	zachęcamy	doro-
słych	czytelników,	którzy	polubią	
nas	na	Facebooku	do	zabawy	pod	
hasłem	„Zgadnij	kto	to”.
-	od	7	do	13	maja,	również	na	Fa-
cebooku,	zapraszamy	wszystkich	
chętnych	do	konkursu	 fotogra-
ficznego	pt.	„Ubierz	się	w	książkę,	
czyli	sleeveface”.
Więcej	 szczegółów	 można	

poznać	 na	 naszej	 stronie	
internetowej:
www.bibliotekakonstancin.pl	
oraz	na	Facebooku:	
w w w . f a c e b o o k . c o m /
bibliotekakonstancin.	
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Aktor	okazał	się	niezwykłym	ga-
wędziarzem,	którego	zarówno	
zabawnych,	jak	i	dramatycznych	
opowieści	z	zapartym	tchem	słu-
chała	 publiczność.	Odpowiedź	
na	niemal	każde	pytanie	owo-
cowała	 szeregiem	 pasjonują-
cych	anegdot.	Daniel	Olbrychski	
przez	ponad	dwie	godziny	w	sali	
wypełnionej	publicznością	nie-
zwykle	interesująco	opowiadał	
o	swoim	życiu	i	twórczości,	m.in.	
o	dzieciństwie,	szkole	aktorskiej,	
początkach	 pracy	 zawodowej,	

Planeta Podwórko 
nagrodzona

Premiera	 autorskiego	 spek-
taklu	 przygotowanego	 przez	
Konstanciński	Dom	Kultury	od-
była	się	w	listopadzie	ubiegłego	
roku.	 Od	 tamtej	 pory	 musical	
niezmiennie	przyciąga	publicz-
ność	i	to	nie	tylko	do	Hugonówki.	
Ostatnio	zachwycił	jury	presti-
żowego	Konkursu	Teatralnego	
XVII	Mazowieckiego	Festiwalu	

Dziecięcej	i	Młodzieżowej	Twór-
czości	Artystycznej	ASTERIADA.	
Zajął		zaszczytne	pierwsze	miej-
sce.	 Przejmujący	 i	 zabawny	
spektakl	poruszający	temat	nie-
pełnosprawności	przygotowała	
młodzieżowa	 grupa	 teatralna	
Konstancińskiego	Domu	Kultury.	
Planetę Podwórko	wyreżysero-
wała	 Ewa	 Cielesz.	 Wpadające	

Autorski młodzieżowy musical Konstancińskiego Domu Kultury „Planeta Podwórko” zajął 
pierwsze miejsce w Konkursie Teatralnym XVII Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej  
i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA.

w	 ucho	 piosenki	 i	 wyjątkową	
muzykę	przygotował	Misza	Ha-
irulin.	Natomiast	za	efektowną	
choreografię	 odpowiada	Anna	
Bajer.	Na	scenie	występują	mło-
dzi	 i	 niezwykle	 utalentowani	
mieszkańcy	naszej	gminy.	Gra-
tulujemy	młodym	aktorom	i	ży-
czymy	 kolejnych	 sukcesów	 na	
scenach	w	całej	Polsce.

Bliżej Teatru, Bliżej Gwiazd  
z Danielem Olbrychskim
Konstanciński Dom Kultury odwiedził Daniel Olbrychski. 
Spotkanie z legendą polskiego aktorstwa zainaugurowało 
nowy cykl Bliżej Teatru Bliżej Gwiazd. Rozmowy z gwiazdami  
w Hugonówce prowadzi aktorka Jolanta Żółkowska. 

patriotyzmie,	miłości	do	boksu	
i	 kobietach,	 które	 pojawiały	
się	w	kolejnych	latach	jego	ka-
riery.	Nie	mógł	pominąć	 także	
współpracy	z	najwybitniejszymi	
reżyserami	i	aktorami,	m.in.	An-
drzejem	Wajdą,	Nikitą	Michał-
kowem	czy	Claudem	Lelouchem	
Nie	zabrakło	zabawnych	anegdot	
z	pracy	na	planie.	Daniel	Olbrych-
ski	opowiadał,	jak	tańczył	pod-
czas	zdjęć	z	samą	Sophią	Loren	
oraz	wspominał,	jak	pracuje	się	
z	jedną	z	największych	gwiazd	

Hollywood	–	Angeliną	Jolie.	
Bliżej	Teatru	Bliżej	Gwiazd	to	

nowy	cykl	spotkań,	na	który	za-
prasza	Konstanciński	Dom	Kul-
tury.	Rozmowy	o	teatrze,	życiu,	
pracy	zawodowej	i	pasjach	zna-
nych	artystów	poprowadzi	ak-
torka	Jolanta	Żółkowska.	Kolejne	
spotkanie	już	niebawem.

Daniel Olbrychski kupił publiczność 
anegdotami z filmowego planu, 

fot. KDK
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Na dwóch kółkach po gminie
Lubisz aktywny wypoczynek na łonie natury? Wybierz się z nami na rajd rowerowy po gminie 
Konstancin-Jeziorna, który 27 maja organizuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.  
Obowiązują zapisy.

Zapraszamy seniorów na dodatkowe zajęcia Zdrowy kręgosłup, 
które odbywają się w każdy czwartek w sali fitness Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

/ GOSIR /

Rajdy rowerowe organizowane przez GOSiR, cieszą się dużym 
zainteresowaniem, fot. GOSiR

/ GOSIR /

Trasa	 rajdu	wiedzie	przez	ma-
lownicze	 tereny	 i	 miejscowo-
ści	gminy	Konstancin-Jeziorna.	
Cykliści	zawitają	do:	Habdzina,	
Opaczy,	Ciszycy,	Kępy	Oborskiej	
i	Okrzeszyna,	gdzie	zaplanowano	
program	rekreacyjno-sportowy	
oraz	grilla.	Uczestnicy	wyprawy	

będą	mieli	do	pokonania	łącznie	
ok.	31	km.	Start	27	maja	o	godz.	
10.00	 sprzed	 siedziby	 Gmin-
nego	Ośrodka	Sportu	i	Rekreacji	
(wejście	 od	 ul.	 Piasta).	 W	 raj-
dzie	mogą	wziąć	udział	wszyscy	
chętni,	 którzy	ukończyli	 12	 lat		
(osoby	niepełnoletnie	muszą	być	

Dodatkowe zajęcia  
dla seniorów

–	Zawsze	staramy	się	wychodzić	
naprzeciw	 potrzebom	 miesz-
kańców	–	mówi	Jolanta	Urbań-
ska,	dyrektor	Gminnego	Ośrodka	
Sportu	 i	Rekreacji	w	Konstan-
cinie-Jeziornie.	 –	 Także	 teraz,	
dodatkowe	zajęcia	Zdrowy kręgo-
słup	są	odpowiedzią	na	sugestie	
i	duże	zainteresowanie	seniorów	
tą	formą	aktywności	fizycznej.
Dodatkowe	 spotkania	 dla	

seniorów	 	 odbywają	 się	 od	 
5	 kwietnia,	w	 każdy	 czwartek	

w	godz.	13.00–14.00	w	sali	fitness	
ośrodka	sportu.	Zajęcia	Zdrowy 
kręgosłup	poprowadzi	instruk-
torka	Iwona	Rogalska.	Serdecz-
nie	zapraszamy.
Zapisy:	w	biurze	GOSiR	(od	pon.	

do	pt.	w	godz.	9.00-15.30)	oraz	
w	recepcji	(od	pon.	do	pt.	w	godz.	
15.30-21.00),	telefonicznie	pod	nr:	
22	754	61	86	wew.	23	lub	mailowo:	
biuro@gosir-konstancin.pl.

pod	opieką	rodzica	lub	opiekuna	
prawnego).	Uczestnictwo	jest	od-
płatne	i	wynosi	30	zł	od	osoby	
(płatne	przelewem	do	20	maja	
na	konto	GOSiR	nr:	79	8002	0004	
0215	4239	2002	0101	–	w	treści	
przelewu	należy	podać	następu-
jące	dane:	Rajd	Rowerowy,	imię	
i	nazwisko	uczestnika).	Zgłosze-
nia	będą	przyjmowane	od	14	do	
20	maja:	
n		drogą	elektroniczną	na	ad-

res	e-mail:	biuro@gosir-kon-
stancin.pl	 (w	 tytule	 maila	
należy	wpisać:	„Rajd	rowe-
rowy	2018”),	

n		telefonicznie	 pod	 nr:	
22	 754	 61	 86	 wew.	 23	 
lub	730	535	004,	

n		osobiście	 w	 biurze	 GOSiR	
(poniedziałek	 –	 piątek,	 od	
godz.	8.00	do	godz.	16.00).

Uwaga! 
Liczba	miejsc	jest	ograniczona.	
Kto	pierwszy	ten	lepszy.
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W zdrowym ciele zdrowy duch
Młodsi i starsi mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna coraz chętniej dbają o zdrowie 
i poświęcają swój wolny czas na rozwijanie tężyzny fizycznej. Świadczy o tym duża frekwencja  
na zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Oferta	 Gminnego	 Ośrodka	
Sportu	i	Rekreacji	w	Konstanci-
nie-Jeziornie	okazała	się	strzałem	
w	 dziesiątkę.	 Z	 szerokiej	 gamy	
ćwiczeń	sportowo-rekreacyjnych	
najchętniej	korzystają	seniorzy.	
–	 Zainteresowanie	 zajęciami	

przerosło	wszelkie	nasze	oczeki-
wania	–	przyznaje	Jolanta	Urbań-
ska,	dyrektor	konstancińskiego	
ośrodka	sportu.	–	Okazało	się,	że	
seniorzy	w	sposób	wyjątkowo	ak-
tywny	podjęli	wyzwanie	poprawy	
zdrowia	i	kondycji	fizycznej.	Po-
twierdza	to	wysoka	frekwencja	
na	zajęciach.

Gimnastyka i zumba
Największym	zainteresowaniem	
cieszy	się	Gimnastyka ciała i umy-
słu.	 Chętnych	było	 tak	dużo,	 że	
ośrodek	musiał	utworzyć	aż	pięć	
grup.	Mieszkańcy	 spotykają	 się	
dwa	razy	w	tygodniu.	Gimnastyka 
ciała i umysłu	to	autorski	program	
ćwiczeń	ruchowych	prowadzony	
przez	Agatę	Maksymowicz-Kap-
turską,	fizjoterapeutkę	i	jednocze-
śnie	instruktorkę.	–	To	połączenie	
ćwiczeń	 korekcyjno-wzmacnia-
jących	i	rozciągających	z	elemen-
tami	kinezjologii,	czyli	gimnastyki	
mózgu	 –	 wyjaśnia	 pani	 Agata.	
–	 Poprawiają	 efektywność	 za-
pamiętywania,	 komunikowania	
swoich	myśli	i	pomysłów,	umie-
jętności	plastyczne	czy	muzyczne	
jak	również	sportowe	i	taneczne.	
Ponadto	wykonywane	na	zaję-

ciach	zestawy	ćwiczeń	pomagają	
opanować	stres,	co	z	kolei	przy-
czynia	się	do	poprawy	ogólnego	
stanu	 zdrowia.	 Kolejną	 propo-
zycją,	która	przypadła	do	gustu,	
szczególnie	seniorkom,	to	„Zumba	
gold”.	 To	 zajęcia	 taneczno-ru-
chowe	składające	się	z	szybkich	
i	 wolnych	 rytmów	 wzmacnia-
jących	 i	 rzeźbiących	 sylwetkę.	
Dwa	razy	w	tygodniu	prowadzi	
je	Iwona	Rogalska,	instruktorka	
fitness.	

Mocne kości i równowaga
RehaPilates	-	mocne	kości	i	rów-
nowaga”	to	z	kolei	propozycja	dla	
osób	 z	 ubytkiem	masy	 kostnej	
lub	z	pierwszymi	zauważalnymi	
objawami	 zaburzonej	 równo-
wagi,	takimi	jak:	potykanie	się,	
zachwiania	 czy	 strach	 przed	
upadkiem.	Program	zajęć	został	
opracowany	 przez	 Agatę	Mak-
symowicz-Kapturską	w	oparciu	
o	badania	nad	osteoporozą	i	za-
burzeniami	równowagi.	–	Ćwi-
czenia	 poprzedzane	 są	 oceną	
równowagi	 i	 zakresów	 ruchu	
uczestników	 na	 początku	 pro-
gramu	oraz	oceną	efektywności	
treningu	 po	 jego	 zakończeniu	
–	wyjaśnia	 instruktorka.	 –	 Za-
chęcamy	wszystkich	zaintereso-
wanych,	bez	względu	na	wiek,	do	
zapisania	się	na	zajęcia.

Mama i ja
Świeżo	 upieczone	 mamy	 i	 ich	
maleństwa	 zapraszamy	 na	 za-
jęcia	Mama i ja.	Są	to	spotkania	
o	charakterze	edukacyjno-rucho-
wym,	które	mają	na	celu	pomóc	
mamom	 zrozumieć	 zmiany	 ja-
kie	zaszły	w	ich	ciałach	podczas	
ciąży,	porodu	 i	pomóc	 im	wró-
cić	 do	 zdrowia.	 –	 Na	 zajęciach	
dowiesz	 się	m.in.	 dlaczego	 nie	

należy	po	porodzie	wykonywać	
tradycyjnych	ćwiczeń	na	mięśnie	
brzucha	–	 zdradza	Agata	Mak-
symowicz-Kapturska.	 –	W	 jaki	
sposób	dźwigać,	karmić	czy	pra-
cować	z	blizną	po	porodzie.	
Mamy	uczą	się	również	świado-

mej	postawy	i	koordynacji	pracy	
nad	 mięśniami	 dna	 miednicy	
z	 pracą	mięśnia	 poprzecznego	
brzucha.	Instruktorka	przygoto-
wuje	też	kobiety	do	późniejszej	
intensywniejszej	 aktywności	
ruchowej	 w	 tradycyjnych	 sys-
temach	 ćwiczeń,	 typu	 fitness.	 
Na	zajęcia	mamy	mogą	przycho-
dzić	razem	z	dziećmi	do	1.	roku	
życia.	

Gimnastyka	ciała	i	umysłu:	poniedziałki	i	środy	(9.30-12.30),		wtorki	
(11.20-12.20),	piątki	(12.30-13.30)	-	sala	fitness	GOSiR,	ul.	Stefana	
Żeromskiego	15,	wejście	od	ul.	Piasta.	Poniedziałki	(12.30-13.30) 
-	świetlica	przy	ul.	Anny	Walentynowicz	24,	os.	Mirków.
Zumba	 gold	 senior:	 wtorki	 (12.00-13.00	 -	 grupa	 I,	 13.00-
14.00	 -	 grupa	 II)	 -	 sala	 Konstancińskiego	 Domu	 Kultury,	 
ul.	Sobieskiego	6.

RehaPilates	-	mocne	kości	i	równowaga:	wtorki	i	piątki	(9.20-10.20)		
-	sala	fitness	GOSiR,	ul.	Żeromskiego	15	-	wejście	od	ul.	Piasta.
Mama	i	ja:	wtorki	(10.20-11.20)	oraz	piątki	(	11.30-12.30)	-	sala	fitness	
GOSiR,	ul.	Żeromskiego	15	-	wejście	od	ul.	Piasta.
Szczegóły	i	aktualny	grafik	wszystkich	zajęć	dostępny	jest	na	:	
www.gosir-konstancin.pl.

Co aGdzie aKiedy
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ZAPRASZAMY

W	 maju	 Konstanciński	 Dom	
Kultury	 zaprasza	 przede	
wszystkim	na	imprezy	plene-
rowe.	 Już	 12	 i	 13	maja	po	 raz	
siódmy	 w	 Gassach	 odbędzie	
się	 Flis	 Festiwal	 z	 wyjątko-
wym	 Jarmarkiem	 Kultury	
Urzecza.	 Natomiast	 27	 maja	
zapraszamy	 na	 koncertowe	
otwarcie	letniego	sezonu	arty-
stycznego.	W	amfiteatrze	wy-
stąpi	znana	wokalistka	Kari.	
Nie	 zabraknie	 także	 innych	
wydarzeń	zarówno	dla	dzieci	
jak	i	dorosłych.
Przed	 nami	 najpiękniejszy	

wiosenny	miesiąc.	Wychodząc	
naprzeciw	 oczekiwaniom	
mieszkańców	 naszej	 gminy,	
turystów	 i	 kuracjuszy,	 Kon-
stanciński	Dom	Kultury	przy-
gotował	 kilka	 plenerowych	
wydarzeń.	Spacerując	po	Parku	
Zdrojowym,	 warto	 zajrzeć	
także	do	Hugonówki	–	w	maju	
z	 pewnością	 nie	 zabraknie	
ciekawych	 propozycji,	 które	
urozmaicą	 wypoczynek	 na	
świeżym	powietrzu.

Jarmark Kultury Urzecza
Jednym	z	największych	wyda-
rzeń	kulturalnych	maja	będzie	
coroczny	Flis	Festiwal,	który	
już	 po	 raz	 siódmy	 odbędzie	
się	w	Gassach	nad	Wisłą.	Tym	
razem	 na	 Jarmark	 Kultury	
Urzecza	zapraszamy	w	week-
end,	12	i	13	maja.	Można	będzie		
obejrzeć	 tradycyjne	 łodzie,	
poznać	historię	i	tajniki	daw-
nej	 żeglugi	 rzecznej,	 dawne	
obrzędy	 	 a	 także	 usłyszeć	
muzykę	folk,	 	którą	na	scenie	
zaprezentują	Bum	Bum	Orke-
star,	Hoverla	oraz	zaproszone	
zespoły	ludowe.	Swoistą,	żywą	
lekcją	historii	będą	warsztaty	
dawnych,	 nadwiślanych	 za-
wodów.	Niewątpliwą	atrakcją	
będzie	 rekonstrukcja	 flisac-
kiej	wioski,	która	pokaże	 jak	
niegdyś	żyli	 ludzie	nad	rzeką.	
Festiwal	 umożliwi	 także	
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Flis Festiwal, pokazy tradycyjnych 
zawodów zawsze przyciągają 

zaciekawione dzieci, fot. KDK

Kultura 
na wiosnę

MAJ
2,4,9,11,16,18,23,25,30	maja,	godz.	17 
TOWARZYSTWO BRYDŻOWE,  
wstęp	wolny
7,8	maja,	godz.	18	 
STREFA KOBIET POZYTYWNIE  
ZAKRĘCONYCH,	wstęp	wolny
8	maja,	godz.	19	 
KONSTANCIŃSKI KLUB FILMOWY,  
wstęp	wolny
8,	22	maja,	godz.	11	 
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, 
pojedynczy	wykład	–	5	zł
9	maja,	godz.	19	 
KLUB FOTOGRAFICZNY F8,  
wstęp	wolny
12,13	maja,	FLIS FESTIWAL  
Jarmark	Kultury	Urzecza,  
Gassy	nad	Wisłą,	wstęp	wolny
15,	29	maja,	godz.	18	 
GRANIE BEZ KLIKANIA	-	Klub	gier	plan-
szowych,	wstęp	wolny
15	maja,	godz.	18	 
KLUB HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY  
–	Maj	45,	wstęp	wolny
17	maja,	godz.	18	 
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI		-	Marcin	
Wicha	–	Rzeczy, których nie wyrzuciłem,	
wstęp	wolny
12	maja	WARSZTATY RODZINNE	–	scra-
pbooking,	w	ramach	Flis	Festiwalu,	Gassy	
nad	Wisłą,	wstęp	wolny
18	maja,	godz.	19	 
WIECZÓR FILMOWY	–	Pokot,	 
bilet	10	zł
20	maja,	 
ZIELONE ŚWIĄTKI w Ciszycy,  
wstęp	wolny
24	maja,	godz.	19	 
KLUB PODRÓŻNIKA	–	Włochy,	Anita	
Olszak,	wstęp	wolny
20	maja,	godz.	17	Wernisaż	wystawy	
PORCELANA ĆMIELOWSKA	–	ze	zbiorów	
Aurelii	Puszkarskiej,	wstęp	wolny.	 
Wystawa	czynna	do	24	czerwca
26	maja,	godz.	17	 
WIRTUALNE MUZEUM KONSTANCINA  
–	Bliklowie	w	Konstancinie,	wstęp	wolny
27	maja,	godz.	20	 
OTWARCIE LETNIEGO SEZONU ARTY-
STYCZNEGO –	Koncert	Kari,	amfiteatr,	
Park	Zdrojowy,	wstęp	wolny.

poznanie	 dawnych	 zawodów	
np.		szkutnika,	powroźnika	czy	
garncarza.	 Odbędą	 się	 także	
warsztaty	zielarskie	oraz	wy-
cinanki	 ludowej.	Podczas	 jar-
marku	nie	zabraknie	prelekcji	
na	temat	najnowszych	odkryć	
naukowców	dotyczących	uni-
kalnego	regionu.	Na	scenie	zo-
baczymy	wyjątkowy	spektakl	
plenerowy	Opowieści znad Wi-
sły	w	wykonaniu	Teatru	Baza.	
Warto	dodać,	że	Flis	Festiwal	
co	 roku	 łączy	 mieszkańców	
nadwiślanego	regionu	i	to	obu		
brzegów	Wisły,	odbywając	się	
zarówno	w	 Gassach,	 jak	 i	 po	
karczewskiej	stronie.	

Zielone Świątki w Ciszycy
20	maja	w	Ciszycy	 odbędą	 się	
coroczne	Zielone	Świątki.	To	ro-
dzinny	festyn,	łączący	obchody	
kościelnego	święta,	nawiązujący	
do	ludowych	obyczajów,	kulty-
wowanych	kiedyś	na	nadwiśla-
nych	terenach.	Piknik	zapewni	
wspaniałą	 zabawę	 i	 przybliży	
kulturę	regionu.	Rozpocznie	go	
msza	święta.	Na	scenie	wystąpią	
różnorodni	artyści.	Nie	zabrak-
nie	również	kiermaszu,	regional-
nych	przysmaków,	dmuchańców,	
grilla	oraz	zabawy	tanecznej. 
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Kari, fot. Zuza Krajewska

Akordeonista Marcin 
Wyrostek, podczas koncertu 
w Hugonówce, przedstawił 
zabarwione nutą improwizacji 
interpretacje utworów 
klasycznych polskich 
kompozytorów, 
niezapomnianych przebojów 
lat 60- i 70-tych oraz własne 
kompozycje.  
Było harmonijnie do 
kwadratu, gdy akordeon pod 
palcami mistrza Wyrostka 
brzmiał perfekcyjnie 
harmonijną muzyką.

Niedzielny	koncert	15	kwietnia,	
poprzedziły	warsztaty	prowa-
dzone	przez	Marcina	Wyrostka	
i	muzyków	 z	 jego	 zespołu.	 In-
strumentaliści	 z	 Konstancina-
-Jeziorny,	 którzy	 przybyli	 na	
spotkanie	 z	 mistrzem,	 mogli	
dowiedzieć	 się,	 że	 szybciej	nie	
znaczy	 pełniej,	 że	 prawdziwy	
akordeonista	 nie	 patrzy	 na	
klawisze,	a	metronom	jest	nie-
zbędny	 do	 nauki	 gry	 na	 tym	
instrumencie.	
Wieczorny	 koncert	 w	 Hugo-

nówce	 zatytułowany	 Muzyka	
Korzeni,	był	 częścią	 trasy	pro-
mocyjnej	nowej	płyty	POLACC.	
Podczas	 koncertu	 publiczność	
miała	 sposobność	 usłyszeć	 jak	
pierwiastek	 POL,	 czyli	 polskie	
motywy	muzyczne	m.in.	Kilara,	
Góreckiego	czy	Szymanowskiego,	
połączony	został	przez	Marcina	
Wyrostka	 wspólnym	 akorde-
onowym	mianownikiem	-	ACC.	
Lider	pokazał	prawdopodobnie	
wszystkie	możliwości	 i	 barwy	
akordeonu,	a	towarzyszący	mu	
sekstet	instrumentalny	nie	stano-
wił	tylko	tła	dla	popisów	mistrza.	
Wirtuozerska	gra	wszystkich	ar-
tystów,	z	dominantą	scenicznego	
humoru	Marcina	Wyrostka,	spra-
wiła	publiczności	wiele	przyjem-
ności	i	radości.	Koncert	rozpoczął	
muzyczną	wiosnę	w	Konstanciń-
skim	Domu	Kultury.	Wkrótce	już	
kolejne,	 interesujące	 koncerty	
i	wydarzenia	artystyczne.

Harmonia... 
dźwięków

Koncertowe otwarcie 
sezonu
Uroczyście	otworzymy	Letni	
Sezon	Artystyczny	w	Konstan-
cinie-Jeziornie.	W	niedzielę,	27	
maja	o	godz.	20	zainauguruje	go	
koncert	znakomitej	wokalistki	
Kari,	która	zaśpiewa	w	amfite-
atrze	w	Parku	Zdrojowym.

Uznana	za	objawienie	 i	na-
dzieję	polskiej	sceny	alterna-
tywnej.	 Charyzma	 Kari	 i	 jej	
unikalna	melodyka	są	dosko-
nale	dopełnione	brzmieniami	
analogowych	 syntezatorów,	
oryginalnie	skomponowanymi	
partiami	sekcji	rytmicznej	i	gi-
tar,	dając	razem	przemyślaną	
i	dopracowaną	całość.	Dla	po-
szukujących	nowych	brzmień	
koncert	będzie	okazją	do	od-
krycia	 jednej	 z	 najbardziej	
oryginalnych	polskich	artystek	
muzyki	pop.	Wstęp	wolny.

Nieznana Italia, przepiękna 
porcelana, słodka historia, 
a może kino?
Oprócz	dużych	imprez	plenero-
wych	Konstanciński	Dom	Kul-
tury	zaprasza	 także	do	kina.	
18	maja	w	Hugonówce	zosta-
nie	 wyświetlony	 najnowszy	
film	Agnieszki	Holland	Pokot.	
Nagradzana	 na	 festiwalach	
filmowych	ekranizacja	powie-
ści	Olgi	Tokarczuk	jest	jedno-
cześnie	czarnym	kryminałem,	
thrillerem,	 baśnią	 i	 satyrą	
społeczną.	W	Hugonówce	od	
20	maja	do	24	czerwca	będzie	

można	oglądać	wystawę	Porce-
lany	Ćmielowskiej	ze	zbiorów	
Aurelii	Puszkarskiej.	

Na	 wystawie	 pokażemy	
fragment	 kolekcji	 liczącej	
blisko	2	tys.	eksponatów.	Za-
prezentowane	zostaną	modele,	
z	 początku	 XX	 wieku,	 kiedy	
to	 fabryka	porcelany	znajdo-
wała	się	w	rękach	związanej	
z	Konstancinem	rodziny	Druc-
kich-Lubeckich.	 Natomiast	
Klub	 Podróżnika	 (czwartek,	
24	 maja,	 godz.	 19)	 odwiedzi	
Anita	Olszak,	która	przez	rok	
mieszkała	we	Włoszech	i	prze-
mierzyła	 je	wzdłuż	 i	wszerz.	
Opowie	 o	 miejscach	 rzadko	
odwiedzanych	przez	turystów	
i	 o	 prawdziwym	 życiu	 Wło-
chów.	Mamy	także	prawdziwą	
gratkę	dla	zainteresowanych	
unikalną	 historią	 naszego	
miasta	i	…	słodyczami.	W	so-
botę,	26	maja	o	godz.	17	w	ra-
mach	cyklu	Wirtualne	Muzeum	
Konstancina	odbędzie	się	spo-
tkanie	 poświęcone	 Bliklom.	
Rodzina	najsłynniejszych	war-
szawskich	cukierników,	zwią-
zała	 się	 z	 Konstancinem	 już	
w	 okresie	międzywojennym.	
O	historii	rodziny	i	 jej	związ-
kach	 z	 podwarszawskim	 let-
niskiem	opowie	prof.	Andrzej	
Blikle.



gość specjalny:

pamiątkowe zdjęcia, zabawy  
i konkursy z nagrodami ...

13.30  Parada z udziałem orkiestr dętych 
wraz  z mażoretkami – spod Starej Papierni  
do Parku Zdrojowego

14.15  Msza św. polowa w amfiteatrze

15.15 Musztra paradna w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
OSP w Wyszkowie

15.30  Wręczenie odznaczeń dla strażaków

16.00  Musztra paradna w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta 
Zwolenia

16.15  Koncert orkiestr dętych w amfiteatrze  
- aranżacje znanych utworów  
popowych i rockowych

W programie:

a także:   kiermasz, piknik rodzinny,
gry i konkursy sportowe dla dzieci, 
pokaz ratownictwa medycznego, pokaz gaśniczy,
wystawa sprzętu ratowniczego ...

Gmina
Konstancin-Jeziorna

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

ORGANIZATOR:

OSP 
KAWĘCZYNEK

PARTNERZY:

Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
w Konstancinie-Jeziornie

Piasecznonews .pl

PATRONAT MEDIALNY:

30
-le

cie
 OSP Kawęczynek

Dzień Strażaka
13 maja Park Zdrojowy

Strażak Sam


