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OSP Cieciszew ma już 90 lat

Jubileusz 90-lecia będą świętowali 10 maja druhowie z OSP 
w Cieciszewie. Z tej okazji zapraszamy do Parku Zdrojowe-
go na wielki piknik rodzinny. W programie m.in.: parada 
orkiestr dętych i przekazanie sztandaru.  czytaj str. 6
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Sprawozdanie z VI sesji Rady Miejskiej
VI sesja Rady Miejskiej odbyła się 25 marca. Radni podjęli wiele uchwał, 
m.in. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego oraz zatwierdzili programy polityki zdrowotnej.

Budżet
Rada podjęła następujące uchwały:
 w sprawie zmian uchwały budże-

towej na rok 2015 (uchwała nr 39/
VII/5/2015)
 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kon-
stancin-Jeziorna na lata 2015-2020 
(uchwała nr 40/VII/5/2015)
 w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Konstancin-Jeziorna środków sta-
nowiących fundusz sołecki (uchwa-
ła nr 41/VII/5/2015)
 w sprawie ustalenia wysoko-

ści ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gminie Konstancin-
-Jeziorna (uchwała nr 42/VII/5/2015)
 w sprawie zwolnienia samorzą-

dowego zakładu budżetowego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w 
Konstancinie-Jeziornie z obowiąz-
ku wpłaty do budżetu nadwyżki 
środków obrotowych (uchwała nr 
43/VII/5/2015)
 w sprawie wyboru metody usta-

lania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na tere-
nie gminy Konstancin-Jeziorna 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
(uchwała nr 44/VII/5/2015)

Obwody głosowania – wybory
 Utworzone zostały odrębne obwo-

dy głosowania w wyborach Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej za-
rządzonych na dzień 10 maja 2015 
roku (uchwała nr 47/VII/5/2015)

 W związku z przeprowadzanym 
remontem w dotychczasowej sie-
dzibie Obwodowej Komisji Wy-
borczej nr 5 Rada Miejska przyję-
ła uchwałę o zmianie lokalizacji. 
Nowa siedziba OKW nr 5 mieści 
sie w budynku firmy „Timed” przy 
ul. Wilanowskiej 1A (uchwała nr 
48/VII/5/2015)

Nieruchomości
Rada Miejska wyraziła zgodę na na-
bycie prawa własności nieruchomości 
gruntowych położonych w Czarno-
wie oznaczonych w ewidencji grun-
tów i budynków jako działki ewiden-
cyjne numer: 21/14, 158/24, 157/32, 
157/35, 179/5, 180/3, 181/2, 184/2, 
185/13 z obrębu 0004 Czarnów. Na-
bycie tych nieruchomości umożliwi 
zaprojektowanie oraz wybudowanie 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
(uchwała nr 49/VII/5/2015)

Program rewitalizacji gminy
Radni zmienili uchwałę nr 391/
VI/32/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 
r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia „Lokalnego programu rewi-
talizacji Miasta Konstancin-Jeziorna 
na lata 2014-2020”. Program został 
rozszerzony o tereny wiejskie i objęto 
nim cały obszar gminy Konstancin-
-Jeziorna (uchwała nr 52/VII/5/2015)

Zagospodarowanie przestrzenne
Radni podjęli następujące uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla: 
 działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 

I 64/24 z obrębu 01-06 w Kon-
stancinie-Jeziornie (uchwała nr 50/
VII/5/2015)
 działki o nr ew. 58 z obrębu 03-05 

w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
nr 53/VII/5/2015)
 działek o nr ew. 97 i 114 z obrębu 

03-13 w Konstancinie-Jeziornie 
(uchwała nr 54/VII/5/2015)
 działki o nr ew. 21 z obrębu 03-08 

w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
nr 55/VII/5/2015)
 działki o nr ew. 91/2 z obrębu 03-19 

w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
nr 56/VII/5/2015)
 działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 

21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstan-
cinie Jeziornie - dla działki o nr ew. 

16 z obrębu 03-05 (uchwała nr 57/
VII/5/2015)
 sołectwa Borowina i terenów przy-

ległych - etap 1 - dla działek o nr 
ew. 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 
(Kawęczynek-Borowina) w gminie 
Konstancin-Jeziorna (uchwała nr 58/
VII/5/2015)
 działki o nr ew. 16 z obrębu 03-13 

w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
nr 59/VII/5/2015)
 działki o nr ew. 14/1 z obrębu 03-14 

w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
nr 60/VII/5/2015)
 działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 

w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
nr 61/VII/5/2015)
 działek o nr ew. 64, 65, 66, 67 i 68 

z obrębu 03-13 w Konstancinie-
-Jeziornie (uchwała nr 62/VII/5/2015)
 działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrę-

bu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie 
(uchwała nr 63/VII/5/2015)
 działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13 

w Konstancinie-Jeziornie (uchwała 
nr 64/VII/5/2015)
 działki o nr ew. 13 z obrębu 03-10 

w mieście Konstancin-Jeziorna 
(uchwała nr 65/VII/5/2015)

Ponadto radni podjeli uchwałę 
w sprawie uchylenia Uchwały nr 
361/V/31/2009 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 10 lip-
ca 2009 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego gruntów osiedla 
Mirków i terenów przyległych – dla 
działek o nr ew. 6/6, 6/8, 6/10, 7/6 i 
7/5 z obrębu 02-01 (uchwała nr 51/
VII/5/2015)

Zdrowie
 W 2015 roku w gminie Konstan-

cin-Jeziorna kontynuowane będą 
programy polityki zdrowotnej: 
„Wczesne wykrywanie nowotwo-
rów” – badania przesiewowe: cyto-
logia, usg, mammografia, „Zdrowa 
gmina”, czyli szczepienia przeciw-
ko grypie i meningokokom, a także 
„Medycyna szkolna”, której celem 
jest poprawa zdrowia oraz jakości 



Komisariat Policji w Konstancinie-
-Jeziornie będzie miał nowego 
szefa. Asp. szt. Zbigniew Ptaszyński 
15 kwietnia przeszedł na zasłużoną 
emeryturę. Jego następca zostanie 
wybrany w konkursie.

25 marca władze Konstancina-
-Jeziorny podziękowały asp. 

szt. Zbi gniewowi Ptaszyńskiemu za 
dziewięć lat współpracy. Okazją do 
oficjalnego pożegnania obecnego ko-
mendanta konstancińskiego komi-
sariatu policji była sesja Rady Miej-
skiej. Asp. szt. Zbigniew Ptaszyński 
na zasłużoną emeryturę przechodzi 
po 33 latach służby. Przez ostatnie 
dziewięć lat związany był z Konstan-

cinem-Jeziorną. – To były lata udanej 
i owocnej współpracy – podkreślił 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Pana 
kompetencje oraz doświadczenie za-
wodowe pozwoliły na utrzymanie 
porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego na wysokim poziomie.

Słowa podziękowania do odcho-
dzącego komendanta skierował też 
Andrzej Cieślawski, przewodniczą-
cy RM oraz mł. insp. Jarosław Ko-
nończuk, szef piaseczyńskiej policji, 
życząc spokojnej emerytury. Asp. 
szt. Zbigniew Ptaszyński z konstan-
cińskim komisariatem rozstał się 15 
kwietnia. Nowy komendant zostanie 
wybrany w konkursie.

Sprawozdanie z VI sesji Rady Miejskiej
życia dzieci i młodzieży poprzez 
edukację i zmianę postaw – pra-
widłowe nawyki żywieniowe, hi-
gieniczny tryb życia (uchwała nr 45/
VII/5/2015)
 Zmieniony został skład osobowy 

Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia 
i Opieki Społecznej Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna. Przyjęto re-
zygnację z pracy w tej komisji Ce-
zarego Żeglińskiego (uchwała nr 66/
VII/5/2015)

Gminny żłobek
 Zmieniona została uchwała nr 

203/VI/21/2012 w sprawie na-
dania statutu Gminnemu Żłobko-
wi nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. 
Nowa, większa siedziba żłobka i 
lepsze warunki socjalno-bytowe 
umożliwiają przyjęcie do żłobka 
większej liczby dzieci – 75. Ponad-
to w budynku jest kuchnia mlecz-
na, dlatego mogą być przyjmowa-
ne do żłobka dzieci już od ukończe-
nia 20 tygodnia życia.  (uchwała nr 
46/VII/5/2015)

Pozostałe
Radni uznali za bezzasadne skargi 
mieszkańców na działanie burmi-
strza w sprawach: 
 bezpodstawnego naliczania od-

setek ustawowych za zwłokę w 
zapłacie opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu, 
naruszenia zasad praworządno-
ści i interesów skarżących oraz 
przewlekłego i biurokratycznego 
załatwiania sprawy, polegającego 
na nieustannym kierowaniu do 
skarżących wezwań do zapłaty 
odsetek ustawowych (uchwała nr 
67/VII/5/2015) 
 działania „na szkodę mieszkańca” 

w związku ze zmianą trasy przyłą-
cza wodociągowego do działki nr 
ew. 24 i 23/4 oraz zobowiązania do 
wykonania przyłącza wodociągo-
wego do działki nr ew. 24 i 23/4 w 
pasie drogowym ul. Pilskiej zgod-
nie z uzasadnieniem projektu z 
dnia 08.08.2012 r. z projektantem 
(uchwała nr 68/VII/5/2015)

Protokoły z sesji Rady Miejskiej oraz 
pełne treści uchwał dostępne są w 
Biuletynie Informacji Publicznej: 
bip.konstancinjeziorna.pl

Będzie nowy komendant

Samorząd Konstancina-Jeziorny 
już po raz czwarty przyzna tytuły 
„Wolontariusza roku”. Znasz kogoś, 
kto bezinteresownie i z pasją działa 
na rzecz innych? Daj nam znać. Na 
wnioski czekamy do 11 maja.

Kandydatów do tytułu „Wolon-
tariusz roku” mogą zgłaszać 

instytucje społeczne, organizacje 
pozarządowe, związki wyznaniowe 
i kościoły, placówki oświatowe, a 
także mieszkańcy gminy Konstan-
cin-Jeziorna. Wystarczy wypełnić 
formularz zamieszczony  na www.
konstancinjeziorna.pl i do 11 maja 
dostarczyć go do Urzędu Miasta i 
Gminy. Można to zrobić: osobiście 
(kancelaria, pok. nr 4), przesłać po-
cztą tradycyjną (ul. Warszawska 
32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) lub 
elektroniczną - promocja@konstan-
cinjeziorna.pl.

Kandydatury rozpatrzy kapituła 
konkursowa, której przewodniczy 
Ryszard Machałek - zastępca burmi-
strza gminy Konstancin-Jeziorna. O 

tym, do kogo w tym roku trafi kon-
stanciński dąb, dowiemy się podczas 
corocznej Gali Samorządu Teryto-
rialnego. W ubiegłych latach sta-
tuetkami uhonorowano: Czesławę 
Gasik, Małgorzatę Zarzycką, Hannę 
Budnicką, Wojciecha Guszkowskie-
go, Małgorzatę Szandułę, Andrzeja 
Szczygielskiego, Grażynę Leśniak, 
Andrzeja Stańskiego i zespół Łurzy-
canki. Ubiegłorocznymi laureatami 
byli: Aneta Asendy, Cezary Żegliński 
i Tomasz Nowicki.

Zgłoś wolontariusza

/ 1  /



/ 4  /

Konstancin-Jeziorna ma szansę  
na rodzinny plac zabaw, który  
zupełnie za darmo wybuduje  
mieszkańcom znana marka Nivea. 
Trwa internetowe głosowanie.  
Zachęcamy do udziału w zabawie.

Znana marka kosmetyczna już 
po raz drugi organizuje kon-

kurs „Wyjątkowe podwórko Nivea”.  
W tym roku w zabawie udział bie-
rze także gmina Konstancin-Jezior-
na. Jest o co walczyć. W 40 lokaliza-
cjach, które zbiorą największą licz-
bę głosów powstaną nowoczesne 
place zabaw.

W Konstancinie-Jeziornie ro-
dzinne miejsce spotkań, w któ-
rym rodzice i dzieci aktywnie 
spędzą czas może powstać na os. 
Mirków. Czy tak się stanie, zade-
cydują internauci. Głosowanie 
trwa od 3 kwietnia do 31 maja  
i podzielone jest na dwie tury.  
Z końcem kwietnia poznamy 
pierwsze 20 zwycięskich lokaliza-
cji, a kolejnych 20 zostanie ogło-
szonych z końcem maja.

Aby wziąć udział w zabawie 
musimy posiadać aktywny adres 
e-mail. Głosujemy na stronie inter-

netowej organizatora - www.nivea.
pl/podworko. Wystarczy na liście 
wyszukać Konstancin-Jeziornę 
i kliknąć „głosuj”. Później postępu-
jemy zgodnie z poleceniami uka-
zującymi się na ekranie. Każdego 
dnia możemy oddać jeden głos! Za-
chęcamy do głosowania - wspólnie 
możemy wygrać rodzinne miejsce 
zabaw.

Dowiedz się więcej na  
www.nivea.pl/podworko

Wyklikajmy plac zabaw

Remonty w szkołach Przebudowa 
ulic w mieście
Wkrótce ruszy remont ulic Jagiel-
lońskiej i Matejki w Konstancinie-
-Jeziornie. Będzie to kontynuacja 
inwestycji prowadzonej  
w latach 2010-2014. 

Ulica Jana Matejki, na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Józefa Piłsud-

skiego do skrzyżowania z ul. Jana 
Sobieskiego, zyska nawierzchnię z 
szarej kostki brukowej betonowej. 
W trakcie przebudowy wodociągu 
w pasie drogowym zostaną wymie-
nione przyłącza wodociągowe oraz 
zrealizowane przepięcia do istnie-
jących przyłączy indywidualnych. 
Termin wykonania zamówienia - do 
6 miesięcy, licząc od chwili zawarcia 
umowy.

Szara kostka brukowa pojawi się 
także na ulicy Jagiellońskiej – od-
cinek od skrzyżowania z ul. Józefa 
Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. 
Żeromskiego. Wykonawca będzie 
miał na zrealizowanie tej inwestycji 
5 miesięcy.

Oprócz położenia nowych na-
wierzchni i przebudowy infrastruk-
tury technicznej przy obu ulicach 
staną stylizowane konstancińskie 
latarnie, tzw. pastorały.

Jan Mejster 
patronem szkoły
30 kwietnia  odbędzie się uroczy-
stość, podczas której Zespół  Szkół 
nr 4 w Słomczynie otrzyma imię 
Jana Mejstera.

Uroczystość nadania imienia roz-
pocznie o godzinie 10.00 msza 

św. w kościele parafialnym w Słom-
czynie, w czasie której nastąpi po-
święcenie i przekazanie sztandaru. 
Nowy patron szkoły był nauczycie-
lem muzyki w szkole w Słomczynie  
i  żołnierzem. We wrześniu 1939 
roku wziął udział w Kampanii 
Wrześniowej jako podporucznik 2. 
Pułku Ułanów. W 1940 roku został 
zamordowany w Charkowie przez 
NKWD. Pośmiertnie w 2007 roku 
został mianowany na stopień pod-
porucznika Wojska Polskiego przez 
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego.

Wakacje to czas intensywnych  
prac remontowych w szkołach.  
Inwestycje w gminnych placówkach 
oświatowych realizowane  
są każdego roku. Nie inaczej  
będzie w tym.

Zespół Szkół nr 4 czeka remont 
sali gimnastycznej i łącznika. 

Wymienione zostaną okna w hali 
sportowej. Starą stolarkę zastąpią 
nowe okna z PCV. Do wymiany za-
kwalifikowano również drewniane 
dwuskrzydłowe drzwi hali, które 
zostaną zastąpione aluminiowymi. 
Przewidziano także remont podło-
gi oraz wymalowanie oznakowań 
czterech boisk: do siatkówki, piłki 
ręcznej, koszykówki, badmintona. 
Prace remontowe obejmą również 
wymianę drzwi w pokoju nauczy-
cielskim oraz wewnątrz łazienek, 
demontaż posadzki z terakoty  

w WC dziewcząt, wymianę glazury 
na ścianach w szatni chłopięcej, a  
w całym budynku naprawę i malo-
wanie ścian oraz lamperii.

Z kolei w Zespole Szkół nr 3 zo-
stanie wyremontowany dach nad 
salą gimnastyczną i zapleczem 
hali sportowej. W sali gimnastycz-
nej zostaną wymienione posadzki. 
Odremontowana będzie stołówka  
i kuchnia. W hali sportowej reno-
wacji zostanie poddana wykła-
dzina, w polach między dźwiga-
rami zostanie zawieszona siatka 
ochronna, a na ścianach pojawią się 
świeże, pastelowe kolory.

 W ubiegłym roku został wyko-
nany remont posadzek, wymiana 
stolarki drzwiowej i roboty malar-
skie na II piętrze w budynku Zespo-
łu Szkół nr 2, w tym roku podobne 
prace zostaną wykonane na I pię-
trze.
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remizy w Opaczy
 Modernizacja 

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna przedstawił plany inwestycyjne na nową 
kadencję (2015-2018). Większość z nich to przedsięwzięcia już rozpoczęte. 
Podobnie jak w poprzednich latach, główny nacisk został położony na zadania, 
które w sposób bezpośredni wpływają na jakość życia mieszkańców.

Plan kadencyjny

Budynek Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Opaczy czeka gruntowna 
przebudowa. Do ogłoszonego na 
to zadanie przetargu stanęły trzy 
fi rmy. W najbliższym czasie zostanie 
podpisana umowa z wykonawcą.

Siedziba OSP wymaga docieplenia. 
W projekcie przewidziano wyko-

nanie termomodernizacji obiektu, 
wymianę okien i drzwi oraz nową 
instalację grzewczą z kotłem ga-
zowym. Na nowo zaaranżowana 
będzie część socjalna (szatnia, ła-
zienka, magazynek, pomieszczenie 
biurowe). W miejsce rozebranych 
posadzek wewnętrznych i podjazdu 
z kostki betonowej położone zostaną 
nowe. Wymieniona zostanie także 
instalacja elektryczna i wykonane 
przyłącze kanalizacyjne. Prace bu-
dowlane powinny się zakończyć do 
15 października.

W zakresie rozbudowy sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnych
1.  Kontynuacja budowy sieci wodociągowo-ka-

nalizacyjnych w rejonie Skolirnowa północno-
-zachodniego.

2.  Kontynuacja budowy sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnych w rejonie sołectw południo-
wych,

3.  Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
wzdłuż ul. Wareckiej na odcinku od ul. Zaleś-
nej do ul. Potulickich.

4.  Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych 
w sołectwie Czarnów.

5.  Opracowanie koncepcji i projektu budowy 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na tere-
nie miejscowości położonych w pólnocno-
-wschod niej części gminy.

6.  Budowa kolektora sanitarnego pomiędzy 
oczyszczalnią ścieków w Mirkowie a prze-
pompownią ścieków sanitarnych w Oborach 
wraz z jej przebudową.

7.  Przebudowa wraz z modernizacją Stacji Uzdat-
niania Wody przy ul. Wareckiej.

8.  Przebudowa wraz z modernizacją Stacji 
Uzdatniania Wody w m. Opacz.

W zakresie budownictwa budynków 
użyteczności publicznej
1. Budowa ratusza miejskiego.
2.  Projekt i realizacja przebudowy wraz z moder-

nizacją budynku przy ul Piłsudskiego 42.
3.  Projekt i realizacja przebudowy wraz z moder-

nizacją budynku przy ul, Moniuszki 22B.
4.  Projekt i przebudowa budynku przy ul. Świet-

licowej 1 na potrzeby Biblioteki Publicznej.
5.  Określenie lokalizacji i zaprojektowanie bu-

dynku z mieszkaniami socjalnymi.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego
1.  Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 32 

na potrzeby Straży Miejskiej, centrum mo-
nitoringu, służb zarządzania kryzysowego i 
ochrony przeciwpożarowej.

2.  Przebudowa i modernizacja budynku OSP 
Opacz

3.  Projekt i przebudowa z modernizacją budyn-
ku OSP Cieciszew.

4.  Projekt i budowa boksu garażowo-socjalnego 
budynku OSP Jeziorna.

W zakresie oświaty i wychowania
1.  Kompleksowa modernizacja z rozbudową 

przedszkola w Mirkowie.
2.  Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawo-

wej nr 6 w Opaczy.
3.  Projekt i budowa siedziby przedszkola Leśna 

Chatka na Placu Sportowym.
4.  Projekt i budowa sali sportowej i bloku ku-

chennego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Woje-
wódzkiej.

5. Remonty i modernizacje obiektów szkolnych.

W zakresie dróg i ulic
1.  Kompleksowa przebudowa ciągu ulic Prze-

smyckiego — Zubrzyckiego.
2.  Kompleksowa przebudowa ulic: Jagiellońska, 

Matejki, Skargi, Kolejowa, Wąska, Zakopane i 
Saneczkowej.

3.  Opracowanie koncepcji i zaprojektowanie 
kompleksowej przebudowy ulic w rejonie 
Skolimowa północno-zachodniego.

4.  Kontynuacja realizacji nakładek asfaltowych 
na drogach z nawierzchnią utwardzoną.

5.  Kontynuacja robót utrzymaniowych na dro-
gach gruntowych.

6.  Kontynuacja modernizacji i rozbudowy 
oświetlenia ulicznego.

7.  Projekty i konserwacja poziomego i pionowe-
go oznakowania drogowego.

8. Doskonalenie sytemu komunikacji publicznej.

W zakresie budowy ciągów pieszo-rowero-
wych i ścieżek rowerowych
1.  Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego 

wzdłuż rzeki Jeziorki od ul. Warszawskiej do 
mostu w rejonie tężni solankowej.

2.  Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego 
od mostu na rzece Jeziorce w rejonie tężni so-
lankowej do ul. Pułaskiego.

3.  Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego 
od ul. Bielawskiej do uI. Mirkowskiej (na nasy-
pie bocznicy kolejowej).

4.  Współpraca ze Starostwem Powiatowych w 
Piasecznie w zakresie zaprojektowania i bu-
dowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul.. 
Wareckiej do Borowiny.

5.  Współpraca z samorządem Województwa 
Mazowieckiego w zakresie zaprojektowania 
i budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
drogi 721 od Mirkowa do Ciszycy.

6.  Współpraca z samorządami Województwa 
Mazowieckiego, Powiatu Piaseczyńskiego 
i Gminy Piaseczno w zakresie opracowania 
koncepcji i projektu kompleksowej przebu-
dowy drogi 721 na odcinku od ul. Kościuszki 
w Piasecznic do ul. Wilanowskiej w Konstan-
cinie-Jeziornie.

W zakresie gospodarki przestrzennej gminy
1.  Zakończenie prac oraz uchwalenie Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego gminy.

2.  Opracowanie Operatu Uzdrowiskowego ce-
lem potwierdzenia spełniania wymagań dla 
obszaru uzdrowiskowego.

3.  Kontynuacja prac nad uchwalaniem nowych 
i zmianami istniejących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury 
społecznej
1.  Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 

Sobieskiego 13 (willa Gryf) na potrzeby pub-
liczne.

2.  Rozszerzanie oferty Konstancińskiej Karty 
Miejskiej.

3.  Rozszerzanie oferty samorządowej Karty Du-
żej Rodziny.

4.  Administrowanie na terenie gminy ogólnopol-
ską Kartą Dużej Rodziny.

5. Utworzenie Rady Seniorów.
6. Projekt i budowa targowiska miejskiego.
7.  Koncepcja zagospodarowania na potrzeby 

publiczne budynku przy ul. Moniuszki 22A 
(willa Corso).

8.  Koncepcja, projekt i zagospodarowanie placu 
w Skolimowie pomiędzy ulicami: Wojewódz-
ką, Prusa, Rycerską.

9.  Doskonalenie systemu Budżetu Obywatelskiego.

Powyższy katalog najważniejszych zadań nie 
jest zamknięty. Gmina będzie elastycznie rea-
gowała na nowo powstające wyzwania, wyni-
kające zarówno ze zmieniających się przepisów 
prawa jak również z zaistniałych okoliczności 
faktycznych.

Zbiórka 
zużytych opon
9 maja na terenie gminy Konstancin-
-Jeziorna organizowana jest wiosen-
na zbiórka zużytych opon samocho-
dowych i rowerowych. Bezpłatnie 
odbierze je od mieszkańców Zakład 
Gospodarki Komunalnej.

To już kolejna 
zbiórka zuży-

tych opon samo-
chodowych (od 
aut osobowych 
i dostawczych) 
oraz rowerowych 
o r g a n i z o w a n a 
przez konstanciński magistrat. 9 
maja od mieszkańców gminy zu-
pełnie za darmo odbierze je Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Pamiętaj-
my, by opony wystawić przed swoją 
posesję nie później niż o godz. 8.00. 
Mapa z trasami zbiórki dostępna jest 
w Gminnym Systemie Informacji 
Przestrzennej oraz na stronie www.
konstancinjeziorna.pl.
Uwaga! Opony od samochodów 
ciężarowych i opony ciągnikowe 
nie będą odbierane!
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OSP Cieciszew ma już 90 lat
Jubileusz 90-lecia będą świętowali 
10 maja strażacy z OSP w Ciecisze-
wie. Z tej okazji zapraszamy do 
Parku Zdrojowego na wielki pik-
nik rodzinny. W programie m.in.: 
parada orkiestr dętych i przekazanie 
sztandaru.

Ponad dziewięćdziesiąt lat temu,  
w 1924 roku, po całkowitym  
strawieniu przez ogień jednego  

z gospodarstw rolnych w Ciecisze-
wie, mieszkańcy postanowili za-
łożyć Ochotniczą Straż Ogniową.  
Chętnych nie brakowało. 

Z licznego grona dwudziestu 
dwóch ochotników wybrano pierw-
szy zarząd. Naczelnikiem został Sta-
nisław Mirkowski, prezesem Józef 
Latoszek, skarbnikiem Walenty Wil-
czak, a sekretarzem Jan Molak. 

Po zarejestrowaniu straży i wy-
posarzeniu jej w skromny, ale jakże 
niezbędny sprzęt w postaci jednej 
sikawki ręcznej, beczkowozu konne-
go, kilku odcinków węży, toporków 
i bosaków, zarząd straży stanął 
przed największym zadaniem, a mia-
nowicie – budową remizy. Grunt pod 
remizę wyznaczono w centrum wsi. 
Teren należał do wspólnoty grunto-
wej. Energicznie działający zarząd 
pozyskał bezpłatnie od Henryka Po-
tulickiego, właściciela cegielni, kilka 
tysięcy cegieł, a z lasu należącego od 
Konstantego Okeckiego – drewno 
do budowy dachu. Strażacy wozami 
zwozili na budowę ofiarowany ma-
teriał, nocami kopali rowy pod fun-
dament, aby zdążyć z budową przed 
zimą. Z dochodów z organizacji za-
baw i loterii fantowych opłacali maj-
stra murarskiego Antoniego Jażąbka. 
Pomagali mu między innymi w przy-
gotowywaniu zaprawy murarskiej, 

czy podawali cegły. Co niedziela 
organizowane były ćwiczenia,  nie-
kiedy wspólnie z druhami z Powsi-
na, Słomczyna oraz Gassów-Kopyty.  
Nad strażakami czuwał instruktor 
ze straży w Mirkowie, przygotowu-
jąc ich do zawodów. 

W 1935 roku nastąpiła  zmiana  
w zarządzie. Nowym prezesem zo-
stał Wojciech Kucicki, naczelnikiem 
zaś Bolesław Kwiatkowski. Nad wy-
szkoleniem strażaków czuwał kpt. 
Ozdobiński z powiatu Warszawa. 

Rok 1939 był dla strażaków bar-
dzo ciężki, bowiem niemiecki agre-
sor nie tolerował żadnych polskich 
organizacji. W tym czasie ponownie 
zmienił się zarząd. Prezesem został 
Antoni Utrata, naczelnikiem zaś 
Henryka Dyszczyk. Pomimo okupa-
cji straż nadal działa, a Niemcy nie 
wcielali do wojska, ani nie wywozili 
strażaków na przymusowe roboty. 
Pozwolili natomiast zabezpieczyć 
na potrzeby straży pięć par koni. Te 
udogodnienia, a nawet możliwość 
wyjazdu prezesa na kurs naczelni-
ków do Rembertowa i liczne spot-
kania z kpt. Ozdobińskim stwarzały 
dogodność do zmawiania się i walki 

z hitlerowskim najeźdźcą. W 1944 
roku Niemcy ewakuowali wszyst-
kich mieszkańców Cieciszewa. Za-
rekwirowali sikawkę, beczkowóz 
konny i pozostały sprzęt, który słu-
żył im do wypompowywania wody 
z okopów. Po zakończeniu wojny 
remizę trzeba było wyremontować 
i od nowa zgromadzić zagrabiony 
sprzęt. Wspólnymi siłami i w czynie 
społecznym strażacy odbudowali 
zniszczony budynek oraz pozyskali 
używaną sikawkę ręczną i beczko-
wóz konny. 

Rok 1950 był przełomowy dla 
strażaków, bowiem nastąpiła zmia-
na organizacji władz strażackich. Na 
podstawie Ustawy o Ochronie Prze-
ciwpożarowej z 4 lutego 1950 roku 
powstała Komenda Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Cieciszewie, a na jej 
komendanta powołano Władysława 
Borowskiego, który przyczynił się do 
pozyskania części środków finanso-
wych na zakup motopompy. Strażacy 
pomimo dobrego wyposażenia bo-
rykali się z problemem lokalowym, 
gdyż dach na remizie wymagał grun-
townej modernizacji. Na początku 
lat sześćdziesiątych przy pomocy  
i wsparciu Komendanta Powiato-
wego Włodzimierza Lubańskiego 
rozpoczęto budowę nowej remizy, 
częściowo na starych fundamentach. 
Nowy budynek starym zwyczajem 
stawiali strażacy w czynie społecz-
nym. Pomimo ogromnego zaanga-
żowania i starań strażaków budowa 
została ukończona dopiero w 1972 
roku, dzięki pomocy Komendanta 
Powiatowego Kajetana Jankowskie-
go oraz sołtysa Cieciszewa Włady-
sława Borowskiego. Rok później, 
gdy remiza była ukończona, Zarząd 

Zawody sportowo-pożarnicze,  1974 rok



Na budowie nowego ratusza w Kon-
stancinie-Jeziornie prace idą pełną 
parą. 15 maja odbędzie się uroczyste 
wmurowanie kamienia węgielnego 
pod nową siedzibę władz gminy. 

Nad placem budowy od kilku 
miesięcy majestatycznie gó-
ruje żuraw wieżowy. Prace 

idą pełną parą, a sprzyja im ładna 
pogoda. Wszystko zgodnie z har-
monogramem, co 20 kwietnia na 
spotkaniu z burmistrzem Kazi-
mierzem Jańczukiem potwierdzili 
przedstawiciele zarządu spółki 
„Coprosa”, realizującej inwestycję. 
– Mamy zapewnienie prezesa, że 
ratusz będzie gotowy w terminie, 
czyli do listopada 2016 r. – mówi 
Janusz Kołodziejczak, zastępca 
kierownika Wydziału Inwestycji i 
Remontów konstancińskiego ma-
gistratu.

Obecnie trwa budowa zbiornika 
wód deszczowych i fundamentów. 
Budowlańcy wykonują także sieć 
sanitarną i kanalizację deszczową. 
Choć prace są już zaawansowane, 
nie zapomniano o tradycji. 15 maja 
władze Konstancina-Jeziorny będą 
świętowały oficjalne rozpoczęcie 
inwestycji. Tego dnia odbędzie się 
uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego.

W nowym kompleksie przy ul. 
Nowopiaseczyńskiej swoje sie-
dziby będą miały wszystkie wy-
działy urzędu, które  znajdują się 
w kilku lokalizacjach miasta. 
Prócz części dla urzędników, w bu-
dynku powstanie też przestron-
ny punkt obsługi mieszkańców
i sala konferencyjna, a przed bu-
dynkiem – wygodny parking dla 
mieszkańców. 

Budowa ratusza
idzie pełną parą

Odpady biodegradowalne 
Od kwietnia wznowiony został 
odbiór nielimitowanych ilości od-
padów biodegradowalnych, w tym 
odpadów zielonych.

Odpady biodegradowalne wrzuca-
my do brązowych worków.  Fir-

ma Lekaro zapewnia dostarczenie 
do 4  sztuk tzw. systemowych wor-
ków na odpady zielone. W  przypad-
ku większej ilości odpadów możemy 
je umieścić w workach dowolnego 
koloru, które właściciel nieruchomo-
ści kupuje we własnym zakresie.

Odbiór ww. odpadów odbywa  się  
w  ramach  wnoszonej przez miesz-
kańców opłaty za gospodarowanie 
odpadami zgodnie z  harmonogra-
mem, który  dostępny jest  na  stronie  
internetowej urzędu.

Dodatkowo każdy z mieszkańców 
Konstancina-Jeziorny może przeka-

zać odpady do Gminnego Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (GPSZOK). Punkt GPSZOK, 
obsługiwany przez Urząd Gminy 
Konstancin-Jeziorna,  zlokalizowany 
jest przy ul. Mirkowskiej 43C. Godzi-
ny otwarcia GPSZOK: poniedziałki 
13.00-19.00; środy 9.00-14.00; piąt-
ki 13.00-19.00; soboty 10.00-18.00. 
Przy przekazywaniu odpadów nale-
ży podać imię, nazwisko i adres nie-
ruchomości (lokalu) skąd pochodzą 
odpady.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że zgodnie z umową na „Odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tere-
nie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych” zawartą  w dniu 30.12.2014 r. z fi rmą Lekaro Sp. z o.o., odbiór odpadów odby-
wa się w godzinach 7:00-22:00.

Odpady należy wystawiać w  wyznaczonym dniu zgodnie z harmonogramem  odbioru 
przed godziną 7:00

OSP zaczął zabiegać o przydzielenie 
samochodu. Komendant Powiato-
wy Bohdan Kozłowski widząc, jak 
prężnie działa jednostka przydzielił 
samochód pożarniczy marki Star 20 
GM. W tym okresie OSP Cieciszew 
była jednostką typu S1, przy której 
działały również dwie młodzieżowe 
drużyny pożarnicze, męska i żeńska. 
14 lipca 1974 roku społeczność Cieci-
szewa ufundowała jednostce sztan-
dar, a ówczesne władze gminy wraz 
z Zarządem OSP zorganizowały ob-
chody 50-lecia istnienia OSP w Cie-
ciszewie. Trzy lata później jednostka 
otrzymała nowy wóz strażacki LGM-
-Żuk A-015, następnie samochód Star 
25, Star 244 GBM oraz Star 244 GBA, 
który służy strażakom z Cieciszewa 
do dziś. 

Przez ponad 90 lat istnienia straż 
pożarna w Cieciszewie służyła po-
mocą mieszkańcom okolicznych 
miejscowości w sytuacjach zagroże-
nia mienia, zdrowia i życia ludzkiego. 
Druhowie z OSP Cieciszew stanowią 
zwartą lokalną społeczność, oddaną 
sprawie, a pasja pożarnicza przeka-
zywana jest z pokolenia na pokole-
nia. Członkostwo w OSP Cieciszew 
stanowi dla mieszkańców naszej 
miejscowości swego rodzaju trady-
cję, a jednocześnie kręgosłup moral-
ny dla młodego pokolenia. 

„Bogu na chwałę, ludziom na po-
żytek”. 

W������� Ł����� K��������
P����� OSP C��������

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
14.00 Parada orkiestr dętych 

wraz  z mażoretkami – spod 
Starej Papierni do Parku 
Zdrojowego

14.30 Msza św. polowa w amfitea-
trze

15.30 Przekazanie sztandaru OSP 
Cieciszew i wręczenie od-
znaczeń dla strażaków

16.00 Koncert orkiestr dętych z 
Płońska i Nadarzyna

17.00   Koncert Old Stars Konstancin 
muzyka łatwa, lekka i przy-
jemna

a także: piknik rodzinny, gry i kon-
kursy sportowe dla dzieci, 
warsztaty plastyczne, pokaz 
ratownictwa medycznego, 
pokaz gaśniczy, konkursy 
strażackie, wystawa sprzę-
tu ratowniczego, kiermasz, 
atrakcje dla dzieci
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Komunikat Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
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Nowa siedziba OKW nr 5 

Siedziba Obwodowej Komisji Wy-
borczej dla obwodu głosowania nr 
5 została przeniesiona na I piętro 
budynku firmy „Timed” przy ul. Wi-
lanowskiej 1A, wejście od strony ocz-
ka wodnego. Lokal dostosowany jest 
dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych (posiada windę). Poprzednia 
siedziba OKW nr 5 mieściła się w 
Banku Spółdzielczym przy ul. Wila-
nowskiej 1.

KALENDARZ WYBORCZY
Do 4 maja 2015 r. (poniedziałek) 

wyborcy mogą składać wnioski o 
sporządzenie aktu pełnomocni-
ctwa do głosowania.

Do 5 maja 2015 r. (wtorek) wyborcy 
mogą składać wnioski o dopisanie 
do spisu wyborców w wybranym 
obwodzie głosowania. Wnioski 
należy składać w Urzędzie Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. 
Warszawska 32 pok. nr 7 w godz. 
8.00 - 16.00.

8 maja o godz. 24.00 – zakończenie 
kampanii wyborczej i rozpoczęcie 
ciszy wyborczej

10 maja – I tura wyborów prezyden-
ckich – głosowanie w godz. 7.00-
21.00

24 maja – II tura wyborów prezy-
denckich

Wybory prezydenckie
Już 10 maja w Polsce odbędą się wybory prezydenckie. Warto sprawdzić, gdzie możemy 
zagłosować, kto znalazł się na liście do głosowania i w jaki sposób oddać ważny głos?

Kandydaci na prezydenta RP

Poradnik wyborcy

BRAUN Grzegorz Michał, lat 48, wy-
kształcenie wyższe w zakresie filo-
logii polskiej, wykonujący zawód 
reżysera i publicysty, zamieszkały 
w Warszawie, nie należy do partii 
politycznej

DUDA Andrzej Sebastian, lat 42, wy-
kształcenie wyższe prawnicze, po-
seł do Parlamentu Europejskiego, 
zamieszkały w Krakowie, członek 
Prawa i Sprawiedliwości

JARUBAS Adam Sebastian, lat 40, wy-
kształcenie wyższe historyczne, wy-
konujący zawód wyższego urzędni-
ka samorządowego, miejsce pracy: 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, zamieszkały 
w Błotnowoli gmina Nowy Korczyn, 
członek Polskiego Stronnictwa 
Ludowego;

KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 
62, wykształcenie wyższe historycz-
ne, Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zamieszkały w Warszawie, nie 
należy do partii politycznej;

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 72, 
wykształcenie wyższe filozoficzne, 
poseł do Parlamentu Europejskie-
go, zamieszkały w Józefowie, czło-
nek Kongresu Nowej Prawicy;

KOWALSKI Marian Janusz, lat 50, wy-
kształcenie podstawowe, będący 
osobą bezrobotną, zamieszkały w 
Lublinie, członek Ruchu Narodo-
wego;

KUKIZ Paweł Piotr, lat 51, wykształ-
cenie średnie, wykonujący zawód 
muzyka i publicysty, miejsce pracy: 
samodzielna działalność gospodar-
cza, zamieszkały we Wrocławiu, nie 
należy do partii politycznej;

OGÓREK Magdalena Agnieszka, lat 
36, wykształcenie wyższe histo-
ryczne, wykonująca zawód na-
uczyciela akademickiego, miej-
sce pracy: Małopolska Wyższa 
Szkoła im. Józefa Dietla w Krako-
wie, zamieszkała w Warszawie, 
nie należy do partii politycz-
nej;

PALIKOT Janusz Marian, lat 50, wy-
kształcenie wyższe filozoficzne, 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zamieszkały w Lublinie, czło-
nek Twojego Ruchu;

TANAJNO Paweł Jan, lat 39, wykształ-
cenie wyższe w zakresie zarządza-
nia, wykonujący zawód doradcy 
do spraw przedsiębiorców, miejsce 
pracy: partia polityczna Demokra-
cja Bezpośrednia, zamieszkały w 
Warszawie, członek Demokracji 
Bezpośredniej;

WILK Jacek, lat 40, wykształcenie 
wyższe prawnicze, wykonujący 
zawód adwokata, miejsce pracy 
indywidualna kancelaria adwo-
kacka, zamieszkały w Warsza-
wie, członek Kongresu Nowej 
Prawicy.

Jakie dokumenty zabrać ze sobą 
na głosowanie?

Wystarczy jakikolwiek ważny do-
kument ze zdjęciem, na podstawie 
którego obwodowa komisja wybor-
cza będzie mogła stwierdzić naszą 
tożsamość. W praktyce może to być 
dowód osobisty, paszport, prawo jaz-
dy, legitymacja itp. 

Jak głosować?
Na karcie do głosowania kandy-

daci są umieszczeni w kolejności al-
fabetycznej. Nazwiska kandydatów 

poprzedzone będą kolejnym nume-
rem i kratką przeznaczoną na po-
stawienie znaku „X” przy nazwisku  
popieranego kandydata. Głosować 
można tylko na jednego kandydata, 
stawiając znak „X” w kratce obok 
jego nazwiska. Wszelkie inne znaki 
poczynione w obrębie kratki powo-
dują nieważność głosu. W szczegól-
ności są to przekreślenia kratki, jej 
zamazania, zygzaki, myślniki, krop-
ki itp. Należy pamiętać, że również 
postawienie znaku „v”, czyli tzw. 
„ptaszka” spowoduje unieważnienie 

głosu. Po wypełnieniu karty należy 
ją wrzucić do urny. 

Najczęstszą przyczyną nieważno-
ści głosu jest oddanie go na więcej 
niż jednego kandydata, niepostawie-
nie znaku „X” w żadnej kratce, zama-
zanie kratki, postawienie znaków 
innych niż „X” w kratce.

Uwaga! Lokale obwodowych  
komisji wyborczych  

10 maja 2015 r. (niedziela) będą 
otwarte w godz. 7.00 - 21.00
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Nr 
ob.

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Konstancin-Jeziorna, ulice: Kabacka, M.Konopnickiej, Dolna, B.Głowackiego, Nowa , Górnośląska,  T. Kościuszki, 
R.Traugutta, J.Bema, J.Sowińskiego, J.Toczyskiego, Śniadeckich, Kołobrzeska: numery parzyste od 2 do końca i numery 
nieparzyste od 1 do końca, Białostocka, Siedlecka, Łomżyńska, Ostrołęcka, Ciechanowska, Toruńska, Bydgoska, Pilska, 
Gorzowska, Słupska, K.Pułaskiego, Chylicka od ul. K.Pułaskiego do rzeki Jeziorki: numery parzyste od 2 do 6 i numery niepa-
rzyste od 1 do 15, Szczecińska, Koszalińska, Gdańska, Augustowska, Elbląska, Olsztyńska, Przyrzecze, Suwalska.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Pułaskiego 72

2 Konstancin-Jeziorna, ulice: Elektryczna, Piaseczyńska, Niska, Stawowa, Zaułek, Kozia, Szkolna, Górna, Prze-
skok, Skolimowska, Wierzbowa, Nadwodna, Torowa, Kolejowa, Piaskowa, Wąska, Przejazd, Warszawska: nu-
mery nieparzyste od 19 do 167, Pocztowa, Muchomora, Słoneczna, Pogodna, Tulipanów, Saneczkowa, Orze-
chowa, Sadowa, Świerkowa, Podgórska, Biedronki, Koźlara, Dębowa, Borowa, Wczasowa, Prawdziwka. 
Wieś: Kierszek

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 ul. Szkolna 7

3 Konstancin-Jeziorna, ulice: Warszawska: numery parzyste od 2 do 64 i numery nieparzyste od 1 do 17, Fabryczna, Bielawska, 
Krzywa, Garbarska, Zgoda, Nadbrzeżna, Narożna, Polna, Ogrodowa, Zielona, Mała, Paproci, Południowa, Cicha, Świetlico-
wa, Świeża, Aleja Wojska Polskiego, Mirkowska: numery parzyste od 2 do 44, Sosnowa, Rynkowa, Brzozowa, Królewska, 
Willowa, Plac Zgody, 1000-lecia Państwa Polskiego,

Zespół Szkół Nr 3,  
ul. Bielawska 57  
05-520 Konstancin-Jeziorna

4 Konstancin-Jeziorna, ulice: Jaworskiego: numery nieparzyste od 1 do 25 oraz z oznaczeniami literowymi:21A, 21B, 21C, 
21D,21E, 21F, 21G,21H, 21I, 21J, 21K, 21L, 21M, 21N, 21P, 21R, wraz z numerami parzystymi od 20 do 26. Mirkowska: 
numery parzyste od 46 do 60 i numery nieparzyste:39A, 47,49 i 51.

Konstanciński Dom Kultury  
ul. Jaworskiego 18  
05-520 Konstancin-Jeziorna

5 Konstancin-Jeziorna, ulice: Wilanowska: numery nieparzyste od 1 do końca i numery parzyste od 22 do końca, Literatów, 
Mickiewicza: numery nieparzyste od 15 do 19, Zakopane, Czereśniowa, Kwiatowa, Poprzeczna, Jesionowa, Witaminowa, 
Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, J.Sobieskiego: numery parzyste od 14 do 46 i numery nie-
parzyste od 15 do 47.

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

6 Konstancin-Jeziorna, ulice: A. Mickiewicza: numery parzyste od 8 do 12, M. Kopernika, J. Piłsudskiego: numery nieparzyste 
od 1 do 15, J. Sobieskiego: numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 6 do 12C, Wilanowska numery parzyste od 
2 do 20.

Konstanciński Dom Kultury - Świetlica  
ul. Sobieskiego 6  
05-510 Konstancin-Jeziorna)

7 Konstancin-Jeziorna, ulice: K. Szymanowskiego, J.Tuwima, M.Reja, J.Kochanowskiego, B. Chrobrego, A. Asnyka, I. Pa-
derwskiego, L.Staffa, Mieszka I, J.Sobieskiego: numery parzyste od 48 do końca i numery nieparzyste od 49 do końca, 
J.Piłsudskiego: numery parzyste od 2 do końca i numery nieparzyste od 17 do końca, A.Mickiewicza: numery parzyste od 
2 do 6 i od 14 do końca oraz numery nieparzyste od 1 do 7, J.Matejki, H.Sienkiewicza od numeru 1 do nr 27 oraz numer 2, 
S.Żeromskiego, S.Batorego, Jagiellońska, Piasta, Potulickich: numery parzyste od 24 do końca i numery nieparzyste od 23 
do końca, W.Gąsiorowskiego, Wągrodzka, Od Lasu, J.K.Chodkiewicza, S.Czarnieckiego, S.Żółkiewskiego, Warecka, Jasio-
wa, Strumykowa, Źródlana, A.Wierzejewskiego, P. Skargi, I.Kraszewskiego, Jaworowska: numery parzyste od 2 do 6 numery 
nieparzyste 3, B.Prusa: numery nieparzyste, Graniczna: numery parzyste od 2 do 16 i numery nieparzyste od 1 do 27,Sana-
toryjna nr 1 i nr 4, Chylicka: od numeru 16 do numeru 26 i od numeru 17 do 35, Kościelna: numery nieparzyste od 1 do 21 i 
numery parzyste od 2 do 22, Słomczyńska: numery nieparzyste od 1 do 17B i numery parzyste od 2 do 22, Środkowa: numery 
nieparzyste od 1 do 21 i numery parzyste od 2 do 18, Wojewódzka: numery parzyste od 2 do 16 i numery nieparzyste od 1 do 
17, Rycerska: numery parzyste od 2 do 16A i numery nieparzyste od 1 do 13, Sułkowskiego, Niecała, Szpitalna, Mostowa, 
Przebieg, Widok, Łączna, Oborska.

Zespół Szkół Nr 2  
ul. Żeromskiego 15 
05-510 Konstancin-Jeziorna

8 Konstancin-Jeziorna, ulice: B.Prusa: numery parzyste od 2 do 34, Potulickich: numery nieparzyste od 1 do 21 i numery pa-
rzyste od 2 do 22,Wrzosowa, Jaśminowa, Leszczynowa, Klonowa, Akacjowa, Słomczyńska: numery parzyste od 24 do końca 
i numery nieparzyste od 19 do końca, Kościelna: numery parzyste od 24 do końca i numery nieparzyste od 23 do końca, 
Środkowa: numery parzyste od 20 do końca i numery nieparzyste od 23 do końca, Wojewódzka: numery parzyste od 18 do 
końca i numery nieparzyste od 21 do końca, Rycerska: numery parzyste od 18 do końca i numery nieparzyste od 15 do końca, 
Chylicka: numery parzyste od 28 do końca i numery nieparzyste od 37 do końca, Graniczna: numery parzyste od 18 do 94 i nu-
mery nieparzyste od 29 do 101 z oznaczeniami literowymi, Jaworowska: numery parzyste od 8 do końca i numery nieparzyste 
od 9 do końca, Sanatoryjna: numery parzyste od 16 do końca i numery nieparzyste od 7 do końca, Uzdrowiskowa, Witwickie-
go, Kasztanowa, Wiśniowa, Grzybowa, St.Moniuszki, Kazimierzowska, Zielna, Wschodnia, K.Ujejskiego, K.Makuszyńskiego, 
Spokojna, Cedrowa, Deotymy, Ceglana, Długa: numery nieparzyste od 53 do 67 i numery parzyste od 62 do 84, J. Słowackie-
go, Wierzbnowska, Grabowa, Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Słowicza.

Zespół Szkół Nr 1 ul. Wojewódzka 12  
05-510 Konstancin-Jeziorna 

9 Konstancin-Jeziorna, ulice: Długa: numery nieparzyste od 1 do 51 i numery parzyste od 2 do 60, F.Chopina, Letnia, Łąkowa, 
Wiejska, leśna, Parkowa, Wesoła, W.Broniewskiego, Pańska, Z.M.Przesmyckiego, Grodzka, Jasna, Przyjacielska, Czysta, 
Dworska, Kasztelańska.

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

10 Wieś Bielawa, ulice: Agnieszki Osieckiej, Antoniego Gaudiego, Bielawska, Czesława Miłosza, Czesława Niemena, Danuty 
Rinn, Jerzego Waldorfa, Leonarda da Vinci, Lipowa, Michała Anioła, Ogrody Bielawy, Olgi Boznańskiej, Powsińska, Rem-
brandta, Salvadora Dali, Stanisława Lema, Ścienna, Vincenta van Gogha, Marka Grechuty, Warszawska, Wspólna, Xawerego 
Dunikowskiego, Zakole, Bociania, Makowa, Okrzewska, Olszynki, Mirkowska, Okrężna, Krótka. Wieś: Obórki.

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie  
ul. Wspólna 1/3  
05-520 Konstancin-Jeziorna

11 Wsie: Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Okrzeszyn, Ciszyca, Czernidła, Gassy, Piaski, Opacz, Habdzin, Łęg. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy  
05-520 Konstancin-Jeziorna

12 Osiedle: Obory Wieś: Parcela Gminne Przedszkole w Oborach  
05-520 Konstancin-Jeziorna 

13 Wsie: Cieciszew, Łyczyn, Kawęczyn, Turowice, Słomczyn, Dębówka, Borowina, Kawęczynek Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie ul. Wilanowska 218  
05-520 Konstancin-Jeziorna

14 Wieś: Czarnów. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rycerska 13  
05-510 Konstancin-Jeziorna

15 LUX MED „TABITA” (obwód głosowania dla pensjonariuszy) LUX MED „TABITA” Sp.z o.o. ul. Długa 43,  
05-510 Konstancin-Jeziorna

16 Dom Pomocy Społecznej(obwód głosowania dla pensjonariuszy) Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1,  
05-510 Konstancin-Jeziorna 

17 Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk (obwód głosowania dla pensjonariuszy) Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk,  
ul. Chodkiewicza 3/5, 05-510 Konstancin-Jeziorna

18 Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (obwód głosowania dla pacjentów) Centrum Kompleksowej Rehabilitacji,  
ul. Gąsiorowskiego 12/14 05-510 Konstancin-Jeziorna

19 Dom Artystów Weteranów Scen Polskich (obwód głosowania dla pensjonariuszy) Dom Artystów Weteranów Scen Polskich,  
ul. Pułaskiego 6, 05-510 Konstancin-Jeziorna

20 Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. (obwód głosowania dla pacjentów szpitala) Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER„ Sp. z o.o.   
ul. Wierzejewskiego 12 05-510 Konstancin-Jeziorna

21 Dom Seniora „Willa Kalina” (obwód głosowania dla pensjonariuszy) Dom Seniora „Willa Kalina”, ul. Fabryczna 3  
05-520 Konstancin-Jeziorna
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Ponad setka wystawców, kilka 
tysięcy zwiedzających. W Warszawie 
już po raz dwudziesty odbyły się 
Targi Turystyki i Wypoczynku Lato. 
W tegorocznej edycji udział wziął 
także Konstancin-Jeziorna. Wspólnie 
z Mazowszem prezentowaliśmy to 
co w gminie najpiękniejsze i najcie-
kawsze.

Organizowana od 20 lat im-
preza jest świętem branży 
turystycznej. W tym roku do 

Centrum Targowo-Kongresowego 
MT Polska w Warszawie przyjecha-
ło ponad 130 wystawców. W jed-

nym miejscu (od 17 do 
19 kwietnia) można było 
znaleźć niemal wszystko, 
co jest niezbędne do or-
ganizacji udanego urlopu 
lub krótkiego wypoczyn-
ku w kraju i za granicą. 
Swoje walory turystycz-
ne zachwalali m.in. Mało-
polska, Podlasie i Lubel-
szczyzna. 

Na targach nie zabra-
kło też Mazowsza, na sto-
isku którego 17 kwietnia 

prezentował się Konstancin-Jezior-
na. Przedstawiciele Wydziału Pro-
mocji i Współpracy z Organizacjami 
Społecznymi magistratu zachęcali 
zwiedzających do odwiedzenia tej 
podwarszawskiej, urokliwej miej-
scowości. Zainteresowani mogli li-
czyć na foldery, mapy, przewodniki 
i broszury informacyjne. Z kolei w 
konkursie wiedzy na temat jedynego 
uzdrowiska na Mazowszu do wygra-
nia były m.in.: koszulki, długopisy, 
breloki i książki. Chętnych nie bra-
kowało.

Konstancin-Jeziorna
na targach turystycznych
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Laury dla Sonaty
Zespół Tańca Nowoczesnego i Artystycznego „Sonata I” 

zdobywa kolejne laury. Tym razem na Ursynowskim 
Przeglądzie Tanecznym Dzieci i Młodzieży. Grupa  

z Konstancina-Jeziorny zajęła trzecie miejsce. 

Blisko 700 osób wystartowało w III Ursynow-
skim Przeglądzie Tanecznym Dzieci i Młodzież, 

który 19 kwietnia odbył się w warszawskiej Are-
nie Ursynów. Zespoły zaprezentowały się zgodnie  
z podziałem wiekowym w tańcach hip-hopowych 
i innych.

Konstancin-Jeziornę na imprezie reprezento-
wała „Sonata I”. Zespół działający przy Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w kategorii wiekowej 

powyżej 15 lat zajął III miejsce, uplasował się tuż za 
Etiudą. Obie grupy prowadzi Lidia Leszczyńska, cho-

reograf.
Warto wspomnieć, że pasja młodych tancerek po-

łączona jest z ich wieloletnią pracą z instruktorem. Nie-
które dziewczęta ćwiczą z panią Lidią od 6. roku życia. To 

doskonały przykład dla młodych ludzi jak realizować konse-
kwentnie i z zaangażowaniem swoje marzenia i pasje.

Mimo że do wakacji zostało jeszcze 
trochę czasu, Szkoła Podstawowa  
w Opaczy rozpoczęła już  
przyjmowanie zapisów  
na organizowane w placówce  
półkolonie. Zgłoszenia  
można składać do 8 maja.

Szkoła w Opaczy na półkolonie 
zaprasza od 29 czerwca do 10 

lipca. Zajęcia będą odbywały się 
w godzinach od 8.00 do 17.00. Pla-
cówka zapewnia doskonałą opiekę 
i wyżywienie (drugie śniadanie, 
obiad i podwieczorek). Koszt od 
osoby to 200 zł. Zapisy przyjmo-
wane są do 8 maja w sekretaria-
cie szkoły. Karty kwalifikacyjne 
oraz zasady kwalifikowania dzieci 
na półkolonie można znależć na: 
www.opacz.edu.pl oraz www.kon-
stancinjeziorna.pl.

W programie półkolonii szkoła 
planuje m.in: zajęcia plastyczne, 
sportowe i muzyczne, basen, wy-
cieczkę całodniową, wyjazd do 
kina na wybrany film, gry i zaba-
wy w gospodarstwie agrotury-
stycznym Gajówka i wiele innych 
atrakcji.

w Opaczy
Półkolonie



Przygotowania do tegorocznego 
Flis Festiwalu idą pełną parą. Wśród 
atrakcji m.in. parada żaglowców, 
koncerty, warsztaty starych zawo-
dów i przejażdżki łodziami po Wiśle. 

Nad Wisłą zostanie odtworzona 
binduga, prezentująca codzien-

ne życie dawnych flisaków. Będzie 
można podejrzeć tajniki sztuki sta-
rych profesji, spróbować regional-
nych potraw z Urzecza czy wspólnie 
zatańczyć szota. Część artystyczna 
odbędzie się na scenie „Za wałem”. 
Wieczorny koncert Joanny Słowiń-
skiej poprzedzą występy zespołów 
z Urzecza. W  roli gospodyń wystą-
pią Łurzycanki. Swój premierowy 
występ będą mieli „Oryle z Urzecza”. 
Biesiadowanie zakończy widowisko-
wy „Flislajt”, czyli parada oświetlo-
nych łodzi i ognisko. 

Kolejny dzień rozpocznie flisacka 
msza polowa, a zakończy IV Łurzycki 
Bieg Tradycyjnych Żaglowców Wi-
ślanych, który o godz. 16.00 wyruszy 
z Gassów do Warszawy.

Tegoroczny festiwal rozpoczną 
8 maja żywe lekcje historii w Gas-
sach. Dla uczniów przygotowa-
no warsztaty ginących zawodów. 
Szkoły mogą zgłaszać jeszcze chęć 
uczestnictwa pod adresem: kstrze-
lecka15@gmail.com. 

Podobne warsztaty dla wszyst-
kich chętnych odbędą się w godz. 10-
16 przy Jazie Imberfal na Jeziorce vis 
a vis Starej Papierni.

Konstancin-Jeziorna ponownie 
był gospodarzem międzynarodo-
wych warsztatów urbanistycznych. 
Wznowienie kolejki wilanowskiej, 
rewitalizacja Mirkowa, budowa 
przystani kajakowej – oto pomysły 
studentów na podniesienie 
atrakcyjności naszego miasta.  

W Konstancinie-Jeziornie 
gościli studenci gospo-
darki przestrzennej 

z trzech uczelni: Université Paris-
-Sorbonne, Politechniki Warszaw-
skiej i Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego. Międzynarodowe 
warsztaty urbanistyczne trwały 
dwa tygodnie. Przez ten czas stu-
denci spotykali się na zajęciach 

w Konstancińskim Domu 
Kultury, gdzie wspólnie 
próbowali znaleźć odpo-
wiedzieć na pytanie - jak 
zadbać o wybitne dziedzi-
ctwo kulturowe i krajobrazowe na-
szego miasta. Pomagali im w tym 
mieszkańcy Konstancina-Jeziorny, 
którzy swoje opinie i spostrzeże-
nia mogli przedstawić w ankietach 
i podczas spotkania, które odbyło 
się 9 kwietnia. Wyniki pracy stu-
dentów poznaliśmy 18 kwietnia. 
Powstały cztery koncepcje. Przy-
wrócenie kolejki wilanowskiej, 
rewitalizacja Mirkowa, utworze-
nie, zaadaptowanie terenów rzeki 
Jeziorki – w tym powstanie m.in. 
przystani kajakowej oraz odbudo-

wa stuletnich willi  – oto pomysły 
młodzieży na podniesienie atrak-
cyjności naszego miasta. – Cieszę 
się, że Konstancin-Jeziorna ponow-
nie był gospodarzem warsztatów 
– podkreślił Kazimierz Jańczuk, 
burmistrz gminy Konstancin-Je-
ziorna. – Patrząc na przygotowa-
ne prezentacje utwierdzacie nas 
w przekonaniu, że władze samorzą-
dowe w wielu zaprezentowanych 
tutaj aspektach postępują zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców.  

Pomysły na miasto

Sobotnie atrakcje towarzyszące:
•  binduga – rekonstrukcja siedliska flisackiego z dymiącymi 

kociołkami,
•  warsztaty ginących zawodów - szkutnik, wikliniarz, kowal, 

garncarz, tkaczka, powroźnik, miodziarz, smolarz, flisak, 
•  przejażdżki łodziami po Wiśle,
•  festiwalowa przeprawa promowa Gassy-Karczew,
•  dychtowanie łodzi wczoraj i dziś, wiosła pychowe,
•  prelekcje,
• potrawy regionalne z Urzecza:  
łurzycka sytocha, barszcz chrzanowo-buraczany, siuforek,  
miód z Cieciszewa,
•   wspólne tańce i śpiewy,
•  stoiska twórców ludowych,
•  gra terenowa - ZA CO ORYL ŻYJE.

10.05 Niedziela
Ostroga na Wiśle
7.30  Flisacka polowa Msza święta.
10.00-16.00  Warsztaty ginących zawodów, prelekcje.
12.00   Parada Tradycyjnych Żaglowców pod żaglami.
13.00  Scena „za wałem”, występy zespołów: Wólkowianki, 
Urzeczeni, Kalwarki, Sołtysi, Kądziołeczka.
16.00   iV Łurzycki Bieg Tradycyjnych Żaglowców 

Wiślanych, GaSSY – WaRSzaWa.

www.flisfestiwal.pl,  www.konstancinjeziorna.pl,  www.konstancinskidomkultury.pl,  www.discoverwislariver.pl

9.05 SOBOTa
Ostroga na Wiśle 

13.00   Otwarcie w bindudze z udziałem flisaków  
i zaproszonych gości, pokaz ratownictwa  
wodnego, atrakcje w bindudze.

14.00   Poświęcenie łodzi oraz prezentacja i Parada  
Tradycyjnych Żaglowców Wiślanych.

16.00   Otwarcie sceny „za wałem”.

    Występy zespołów: Powsinianie, Tęcza,  
Kuźnia Artystyczna, Oryle z Urzecza, Łurzycanki,  
Kapela Niwińskich. 
Prezentacja tańca Szot i wspólne śpiewanie.

19.30  Koncert Joanny Słowińskiej  
z zespołem. 

20.30   FliSlaJT - parada oświetlonych łodzi i koncert 
na rzece w wykonaniu zespołu HamBaWeNaH.

21.30  Ognisko.
 
Gościnnie na Flis Festiwalu 2015
- łodzie nieszawki z Ciechocinka,
- łódź żakówka z Zalewu Wiślanego
oraz
- wielkie galary zabudowane: św. Elżbieta i św. Barbara,
- szkuta Wanda - replika szkuty z Czerska.

Organizator Współorganizator Dofinansowano  
ze środków Ministra  
Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego 
Rzeczypospolitej 
Polskiej

Patronat medialnyPartnerzyPatronat honorowy

Sołectwo Gassy
Państwowe Muzeum  
Archeologiczne w Warszawie
WOPR Piaseczno
Zakład Gospodarki Komunalnej

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Mazowiecki Kurator Oœwiaty

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa 

FliS 
FeSTiWal
FliS 
FeSTiWal
spotkanie na URZECZUspotkanie na URZECZU

8.05  PiĄTeK - festiwal poprzedzą:
Żywe lekcje historii (godz. 9-14, Gassy). 
Warsztaty ginących zawodów (godz. 10-16, Konstancin-Jeziorna, Jaz Imberfal na Jeziorce, vis a vis Starej Papierni).

Gassy nad Wisłą
lB 487

2015

PROGRAM
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1)  uchwała nr 56/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o nr ew. 91/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie;

2)  uchwała nr 55/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o nr ew. 21 z obrębu 03-08 w Konstancinie-Jeziornie;

3)  uchwała nr 54/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek o nr ew. 97 i 114  z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie;

4)  uchwała nr 59/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o nr ew. 16  z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie;

5)  uchwała nr 60/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o nr ew. 14/1 z obrębu 03-14 w Konstancinie-Jeziornie;

6)  uchwała nr 62/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek o nr ew. 64, 65, 66, 67 i 68  z obrębu 03-13 w Konstancinie-
-Jeziornie;

7)  uchwała nr 63/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie;

8)  uchwała nr 53/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o nr ew. 58 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie;

9)  uchwała nr 61/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie;

10)  uchwała nr 50/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24   z obrębu 01-06 w Konstan-
cinie-Jeziornie;

11)  uchwała nr 58/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap I -  dla działek 
o nr ew. 15/17 i 15/18 z  obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie 
Konstancin-Jeziorna;

12)  uchwała nr 57/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek o nr ew.16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w 
Konstancinie-Jeziornie - dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-05;

13)  uchwała nr 65/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o nr ew. 13 z obrębu 03-10 w mieście Konstancin-Jeziorna;

14)  uchwała nr 64/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Planowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 
39 A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1530.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów 
miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Kon-
stancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w termi-
nie do dnia 11 maja 2015 r.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy 
Konstancin-Jeziorna.

BURMISTRZ
(---)

mgr Kazimierz Jańczuk

Te czworonogi czekają na nowy dom

Czaruś  – starszy, spokojny, dostojny 
piesek szuka domku na jesień życia. 

 Bohun  – pies w typie owczarka nie-
mieckiego, silny, potrzebujący dużo 
ruchu. Najlepiej dom z ogrodem. 

 Angel  – młoda, wilczasta sunia. 
Wulkan energii. Szuka rodziny, która 
pokaże jej, jak żyć w rodzinie.

Bobas  – ok. 5-letni, bardzo przyjazny 
pies, akceptuje inne zwierzaki. Jest 
zapatrzony w człowieka.

 Elvis  – piesek starszy, ale w pełni sił. 
Przyjazny i radosny. Szuka bezpiecz-
nej przystani na jesień życia.

KIRA - nieduża sunia o puszystej sier-
ści. Ma około 3-4 lat. Bardzo przyja-
zna do ludzi i innych psów. 

Kontakt w sprawie adopcji: 502 507 466

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 
w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2013, poz. 1235 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna następujących uchwał:

Mammografia ratuje życie
Od 12 do 15 maja mieszkanki gminy Konstancin-Jeziorna będą 
mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammografi cznych.  

Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne 
w kierunku wykrycia raka piersi. Jest bezbolesne, trwa 
kilka minut, a wykonywane regularnie może urato-

wać życie. Mieszkanki gminy Konstancin-Jeziorna bezpłatnie 
przebadają się w dniach 12-15 maja. Mammobus „Lux Med-
-u” stanie przy hotelu „Konstancja” (ul. Źródlana 6/8). Panie 
w wieku od 50. do 69. roku na badanie nie muszą mieć skiero-
wania, ponieważ są objęte Programem Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Piersi finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Panie (w wieku 40-49 oraz 70-75), które nie kwalifikują 
się na badanie w ramach wspomnianego programu także będą 
mogły skorzystać z mammografii. Dla nich badanie współfi-
nansowane jest z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. Jednak w tym przypadku niezbędne jest skiero-
wanie od lekarza dowolnej specjalizacji. Na badania w ramach 
obu programów należy wcześniej się zarejestrować pod nr tel. 
58-666-24-44. Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu.  

Więcej informacji o badaniach na stronach: 
www.fundusze.mammo.pl i www.mammo.pl. 
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 Mieszkańcy i władze Konstancina-
-Jeziorny 29 marca uczcili pamięć 
honorowego obywatela miasta  
– św. Jana Pawła II. 

Uroczystości upamiętniające 
dziesiątą rocznicę śmierci i 
pierwszą rocznicę kanoni-

zacji św. Jana Pawła II rozpoczęła 
msza św. w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Konstancinie-
-Jeziornie. Wspólnej modlitwie 
przewodniczyli ks. Bogdan Prze-
galiński, dziekan dekanatu kon-
stancińskiego i wicedziekan ks. 
Stanisław Jackiewicz. W nabożeń-
stwie uczestniczyli m.in. władze 
samorządowe, mieszkańcy i poczty 
sztandarowe szkół, ochotniczych 
straży pożarnych, instytucji oraz 
organizacji działających na terenie 
naszej gminy. 

Po mszy delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze przed po-

mnikiem św. Jana Pawła II. Hołd 
papieżowi Polakowi oddali m.in.: 
burmistrz Kazimierz Jańczuk  
i jego zastępca - Ryszard Macha-
łek, Andrzej Cieślawski - przewod-
niczący Rady Miejskiej, Ksawery 
Gut - członek zarządu powiatu pia-
seczyńskiego, a także kombatanci, 
rajcy i uczniowie konstancińskich 
szkół. Nie zapomniano też o od-
śpiewaniu „Barki”, ulubionej pieś-
ni Karola Wojtyły. 

Zwieńczeniem uroczystości 
był koncert pasyjny w Konstan-
cińskim Domu Kultury. Fragmen-
ty Tryptyku Rzymskiego, pieśni 
wielkopostne oraz najpiękniejsze 
arie i utwory do słów Ojca Świę-
tego zaśpiewała Nina Nowak, wy-
bitna solistka Teatru Wielkiego  
i Filharmonii Narodowej. Na forte-
pianie akompaniowała jej Halina 
Andrzejewska.

Ku czci św. Jana Pawła II

Magiczna jabłoń pani Wandy
Jabłoń mieszkanki Konstancina-Jeziorny znalazła się w finale konkursu „Drzewo 

Roku” organizowanego przez Klubu Gaja. Czy wygra, zadecydują internauci. 

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłanych zostało aż 115 zgłoszeń. 
Na liście finalistów znalazło się 16 drzew, a wśród nich 67-letnia ja-
błoń Wandy Morawskiej. Drzewo ma dla mieszkanki Konstancina-

-Jeziorny ogromną wartość sentymentalną, gdyż zostało zasadzona przez 
jej rodziców. Wyróżnia się majestatycznym kształtem korony, wzbudza-
jąc zainteresowanie i zachwyt przechodniów. W konkursie znalazła się  
w dość osobliwy sposób - pani Wanda znalazła w skrzynce na listy 
kartkę, a na niej nieznajomy przechodzień napisał, że od lat podziwia 
jej jabłoń i zachęca, aby zgłosiła ją do konkursu na „Drzewo Roku”. 
Konstancinianka uważa, ze jest wiele pięknych i ciekawych drzew, 
lecz jabłoń jest najdroższa na świecie – przypomina jej o rodzicach 
oraz czasach młodości.

Finaliści konkursu muszą się przygotować do rywalizacji, bowiem 
„Drzewo Roku 2015” wybiorą internauci podczas czerwcowego głoso-

wania.

dla innych
 Otwórz swój ogród 

Serdecznie zapraszamy do wspótwo-
rzenia VIII Festiwalu Otwarte Ogrody, 
który odbędzie się 5 i 6 września 2015 r.

Festiwal integruje lokalną spo-
łeczność wokół wydarzeń 
kulturalnych zainicjowanych 

w prywatnych ogrodach. Jest to 
wspaniała okazja do zapoznania się z  
bogatym dziedzictwem kulturowo-
-historycznym, prezentacji dziejów 
jej mieszkańców oraz ich twórczości, 
zainteresowań, hobby. Chcemy, aby 
Festiwal dawał  możliwość miłego i 
aktywnego spędzenia czasu, pozna-
nia interesujących ludzi, nawiązania 
nowych znajomości, by stał się miej-
scem spotkań wszystkich pokoleń – 
dorosłych, młodzieży i dzieci.

Zapraszamy  artystów: malarzy, 
rzeźbiarzy, muzyków, pisarzy oraz 
wszystkich, którzy chcą się podzielić 
swoimi zainteresowaniami i pasjami 
do współtworzenia tegorocznego 
Festiwalu. Na  Państwa zgłoszenia 
czekamy do połowy czerwca.

Dodatkowe  informacje pod adresem: 
www.otwarteogrody.pl 
Kontakty: Klub Inicjatyw Obywatelskich 
(koordynator festiwalu), Hanna Budnicka, 
hbudnicka@op.pl, tel. 698 650 898; Towa-
rzystwo Miłośników Piękna i Zabytków 
Konstancina, dr Czesława Gasik, tel. 22 756 
44 40; UMiG Konstancin-Jeziorna, Wydział 
Promocji i Współpracy z Organizacjami Spo-
łecznymi, tel. 22 201 19 73, 22 201 19 74
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żeromskiego 15

8 maja, godz. 12.00 – Spartakiada klas I-III, GO-
SiR, wstęp wolny

9 maja, godz. 9.00 – Mini Konstancin CUP Tur-
niej Piłki Nożnej dla dzieci, boisko ZS 1, 
wstęp wolny

10 maja, godz. 10.00 – Grand Prix Tenisa Stoło-
wego, GOSiR, 5 zł dzieci/ 10 zł dorośli

10 maja, godz. 11.00 – Topspin GOSiR Konstan-
cin - GLUKS Naprzód Skórzec, GOSiR, wstęp 
wolny

10 maja, godz. 16.00 – Dzień Strażaka - Sportowa 
Majówka w Parku Zdrojowym, wstęp wolny

23 maja, godz. 9.00 – Mini Konstancin CUP 
Turniej Piłki Nożnej dla dzieci, boisko ZS 1, 
wstęp wolny
godz. 10.00 – Grand Prix Badmintona, GOSiR, 
5 zł dzieci / 10 zł dorośli

24 maja, godz. 10.00 – Otwarty Turniej Szachów 
i Mistrzostwa Konstancina w Szachach, GO-
SiR, 5 zł dzieci
godz. 14.00 – Konstancińska Liga Siatkówki 
GOSiR, 50 zł młodzież/ 100 zł dorośli
godz. 16.00 – Bieg Zielonoświątkowy, Gassy-
-Ciszyca, 30-40zł
godz. 17.00 – Występ zespołu Etiuda i Sonata 
- koncert „Zielone Świątki”, Ciszyca, wstęp 
wolny

31 maja, godz. 12.00 – Dzień Dziecka, Park Zdro-
jowy, wstęp wolny

 BĘDZIE się działo

I Bieg Zielonoświątkowy 

Popłynęła po medale

Dwa srebra i brąz

Barbara Mazurkiewicz  
z Integracyjnego Klubu Sportowego 
„Konstancin” zdobyła dwa srebrne 
medale w wielomeczu pływackim 
juniorów w portugalskim Oeiras. 

W zawodach, które odbyły się 
pod koniec marca udział wzię-

li sportowcy m.in. z: Brazylii, Buł-
garii, Cypru, Grecji, Izraela i Polski. 
Nasz kraj i gminę godnie reprezen-
towała 14-letnia Barbara Mazur-
kiewicz z IKS „Konstancin”, której  
w Portugalii towarzyszyła trenerka 
-  Aleksandra Golon. Konstancinian-

ka zdobyła dwa srebra - za 100 m 
stylem motylkowym oraz za sztafe-
tę 4 x 100 m sposobem zmiennym. 

24 maja odbedzie się  I  Bieg  
Zielonoświątkowy na trasie  
Gassy - Ciszyca. Zapraszamy  
do uczestnictwa.

Zawodnicy wystartują z Gassów 
o godz. 16. Meta znajduje się  

w okolicy placu sołeckiego w Ciszy-
cy. Trasa przebiega wzdłuż wału wi-
ślanego, po nawierzchni asfaltowej. 
Dystans dla biegaczy i zawodników 
Nordic Walking wynosi 5 km. Łącz-
na liczba uczestników ograniczona 
jest do 400 osób. Limit czasu na po-

konanie dystansu w biegu wynosi  
1 godzinę.

Zgłoszenia do biegu przyjmowa-
ne są internetowo: www.biegzie-
lonoswiatkowy.waw.pl do 20 maja 
lub w dniu imprezy (13.00-15.30) 
w biurze zawodów.

Opłata startowa wynosi: do 11 
maja - 30 zł; od 12 do 20 maja i w 
dniu zawodów - 40 zł.

W biegu mogą uczestniczyć oso-
by w wieku od lat 15 (rocznik 2000)  
i starsze, dla Nordic Walking nie obo-
wiązują limity wiekowe.

Zawody 
kajakowe
1 maja po raz drugi odbędą się rega-
ty kajakowe z Zalesia Dolnego  
do Konstancina-Jeziorny. 

Prawie 12 kilometrów wiosło-
wania. Na uczestników czekają 

w tym roku cenne nagrody – dron 
o wartości 1 500 zł wraz ze szkole-
niem z obsługi, aparaty fotograficz-
ne, talony na pizzę oraz pamiątkowe 
koszulki dla każdego. 

Impreza odbędzie się pod patro-
natem starosty piaseczyńskiego i 
burmistrzów obu gmin – Konstanci-
na-Jeziorny i Piaseczna. Start: piątek, 
1 maja, godz. 10.00. Bilety 70 zł. 

Ponad 360 sportowców z 24 krajów, 
najlepsi europejscy trenerzy i sę-
dziowie – na warszawskim Torwarze 
rozegrano Mistrzostwa Europy Ka-
rate Shinkyokushin. Zawodnicy KKK 
IPPON zdobyli na nich trzy medale.   

Warszawa przez trzy dni była 
światową stolicą karate. Na 

zawody, które odbyły się 17 i 18 
kwietnia na Torwarze przyjechało 
364 zawodników. Swoją obecnoś-
cią turniej uświetnił też m.in.: Kenji 
Midori, prezydent Światowej Orga-
nizacji Karate - WKO Shinkyokus-
hin.  Wśród sportowców była ponad 
50 osobowa reprezentacja Polski, a  
w niej ośmioro zawodników z Klubu 
Karate Kyokushin IPPON z Konstan-
cina-Jeziorny. Największe sukcesy 
odnieśli: Paula Malikowska, która 

zdobyła brązowy medal w kata, po-
konując utytułowane europejskie 
zawodniczki. Wicemistrzyni Euro-
py Anna Bielska wywalczyła sre-
bro w kumite juniorek, w kategorii 
wagowej – 60 kg. Z kolei wicemistrz 
Europy – Jakub Tęcza otrzymał 
srebrny medal z kumite juniorów, w 
kategorii wagowej – 75 kg. Ogółem 
reprezentacja Polski zdobyła 17 me-
dali. 
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ul. Mostowa 15, Hugonówka

5 maja, godz. 19.00 – Konstanciński Klub Filmo-
wy, IKDK, wstęp wolny. Informacje o poszcze-
gólnych tytułach można pod adresem: abachurska@
konstancinskidomkultury.pl

6 maja, godz. 18.30 – Czas dla nas  –  Twórcze 
spotkania mieszkańców, KDK, wstęp wolny

7 maja, godz. 19.00 – Klub podróżnika, Maroko 
w trzech kolorach, KDK, wstęp wolny

9-10 maja – Flis Festiwal, Gassy

12 maja,  godz. 11.00-14.00– Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, KDK,  5 zł

13 maja, godz. 18.00 – Akademia Pozytywnego 
Myślenia, KDK, 18 zł

14 maja, godz. 19.00 – SOKRATES CAFE - Ot-
warty Filozoficzny Klub Dyskusyjny,  KDK, 
wstęp wolny

15 maja, godz 20.00 – Wieczory filmowe, KDK, 
wstęp wolny. Informacje o poszczególnych tytu-
łach można uzyskać: bezpośrednio w Hugonówce, pod 
numerem telefonu: 22 484 20 20 pod adresem: biuro@
konstancinskidomkultury.pl

16 maja,  godz. 15.00 – Co Sosny Usłyszały... Cykl 
bajkowych przedstawień i warsztatów 
kreatywnej pracy z bajką, Park Zdrojowy, 
wstęp wolny

godz. 20.00-1.00 – Noc muzeów, KDK, 
wstęp wolny

17 maja, godz. 20.00 – Otwarcie Letniego Sezo-
nu Muzycznego, Park Zdrojowy, Amfiteatr, 
wstęp wolny

18 maja, godz. 18.00 – Warsztaty Artystyczne 
– quiling, Serce dla mamy, KDK, udział w 
warsztatach 20 zł

19 maja, godz. 17.00 – Klub Turystyczno-Krajo-
znawczy, KDK, wstęp wolny

20 maja, godz. 18.30 – Czas dla nas - Twórcze 
spotkania mieszkańców, KDK, wstęp wolny

23 maja godz. 15.00 – W Majowym Gaju, KDK, 
15 zł
godz. 17.30 – Zabytkowa Architektura Kon-
stancina-Jeziorny. Spotkanie dyskusyjne w 
Hugonówce będzie poprzedzone zwiedza-
niem z przewodnikiem.  Zbiórka o godz. 
16.00 przy Domu Żeromskiego.

24 maja –  Zielone Świątki w Ciszycy
24 maja godz. 16.00 – Konstancińskie Spotka-

nia, Chórlane Constanzo Cantare,  Amfite-
atr w Parku Zdrojowym, wstęp wolny

27 maja, godz. 18.00 – Akademia Pozytywnego 
Myślenia, KDK, 18 zł

28 maja, godz. 18.00 – Dyskusyjny Klub Książki,  
KDK, wstęp wolny
godz. 18.00 – Wystawa fotografii. Denzlin-
gen w obiektywie fotografów z Konstan-
cina-Jeziorny i Konstancin-Jeziorna ocza-
mi fotografów z Denzlingen, KDK, wstęp 
wolny

29 maja,  godz 20.00 – Wieczory filmowe, KDK, 
wstęp wolny. Informacje o poszczególnych tytu-
łach można uzyskać: bezpośrednio w Hugonówce, pod 
numerem telefonu: 22 484 20 20 lub pod adresem: biu-
ro@konstancinskidomkultury.pl

 31 maja godz. 12.00 – Dzień dziecka,  Amfiteatr, 
Park Zdrojowy, wstęp wolny

Piątki, godz. 18.00 – Klub brydżowy, KDK, 
wstęp wolny

W tym roku po raz pierwszy  
Hugonówka włącza się  
do niezwykłej imprezy jaką jest 
warszawska Noc Muzeów. 

Podczas trwającego do późnych 
godzin nocnych wydarzenia  

będzie można obejrzeć wystawę 
współczesnej fotografii artystycz-
nej w ramach Warszawskiego Festi-
walu Fotografii oraz wziąć udział w 
warsztatach fotografii bezobiekty-
wowej. Proponujemy też spacer do 
Domu Żeromskiego, gdzie na zwie-

dzających czekać będą niespodzian-
ki oraz do Villi La Fleur, gdzie będzie 
można obejrzeć fragment kolekcji 
malarstwa z kręgu Ecole de Paris i 
niezwykłą kolekcję mebli w stylu 
art. Deco.

Noc Muzeów w Hugonówce po-
przedzi otwarcie wystawy fotografii 
o godz. 15.00.            

Przez cały wiecór otwarta będzie 
kawiarnia Hugonówka.

Sobota, 16 maja, godz. 20.00-
1.00. Wstęp wolny.

Towarzystwo Miłośników Piękna  
i Zabytków Konstancina 
 im. Stefana Żeromskiego ma  
na swoim koncie wiele wydawnictw 
dotyczących historii miasta  
i jego mieszkańców. Tym razem 
zdecydowano, by powstało  
kompendium wiedzy  
o Towarzystwie.

W sobotę, 25 kwietnia br., 
odbyła się promocja wy-
danej w tym roku „Księgi 

Pamiątkowej”, powstałej z okazji 
XXV-lecia TMPiZK. Poza przypo-
mnieniem działalności Towarzy-
stwa w ciągu minionych 25 lat, w 
księdze znalazły się unikatowe 
wspomnienia jego członków, bo-
gato zilustrowane prywatnymi 
zdjęciami. Zamieszczono również 
reprodukcje dokumentów, które 
zapewne są niebywałą gratką dla 
osób zainteresowanych historią 
Konstancina-Jeziorny. 

Promocja książki stała się oka-
zją do złożenia wielu podzięko-

wań zarówno autorom, członkom 
Towarzystwa, przedstawicielom 
władz, instytucji, darczyńcom, jak 
i osobom indywidualnym, których 
wsparcie, życzliwość i uznanie dla 
działalności Towarzystwa stało się 
kanwą jego rozwoju.

„Jubileuszowa publikacja to hołd 
dla mieszkańców i miłośników 
Konstancina-Jeziorny, którzy tu 
żyli i tworzyli jego legendę i histo-
rię” – napisała dr Czesława Gasik. 
Pod tą inskrypcją podpisał się też 
zarząd Towarzystwa.

Urząd Miasta i Gminy reprezen-
tował burmistrz Kazimierz Jań-
czuk, który podziękował dr Gasik 
za owocną współpracę i wręczył 
piękny bukiet białych róż. Obec-
ni byli również: przewodniczą-
cy Rady Andrzej Cieślawski oraz 
członek Zarządu Powiatu Ksawe-
ry Gut.

Księgę pamiątkową można ku-
pić za przysłowiową „cegiełkę” na 
rzecz TMPiZK.

Noc muzeów

Księga pamiątkowa
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Konstancińska Karta Mieszkańca
KORZYSTAJ ZE ZNIŻEK  PRZYGOTOWANYCH   PRZEZ GMINĘ  i  NASZYCH PARTNERÓW            

                    

Szczegółowe informacje o KKM można znaleźć na www.konstancinjeziorna.pl

dopłata 
do okresowych 

biletów ZTM  
w ramach programu 

Warszawa +

10% 
tańsze

okresowe bilety 
na linie „L”

10% 
opłaty za

Gminny Żłobek
z wyłączeniem wyżywienia

10% 
zajęcia i imprezy 

płatne
 

10% 
zajęcia i imprezy 

płatne
 

ul. Piłsudskiego 26, Konstancin-Jeziorna 

Napoje, posiłki, imprezy zorganizowane: 
10% rabatu 

ul. Wierzejewskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
bilet normalny do tężni solankowej 
w Parku Zdrojowym: 10% rabatu 

ul. Pocztowa 15 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Usługa hotelowa : 10% rabatu 
Usługa gastronomiczna: 10% rabatu 

Niepubliczne Przedszkole 
„Skrzatka Oczatka”

ul. Fabryczna 14, 05-520 Konstancin-Jeziorna

opłata wpisowa – 25% zniżki, czesne przy pobycie dziecka 
w przedszkolu powyżej 6 godzin – 10% zniżki, opłata 

wpisową na drugie dziecko – 50% zniżki i każde kolejne 
dziecko uczęszczające do przedszkola - 100% zniżki

ul. Jaworskiego 3, 
Konstancin-Jeziorna

25% rabatu 
na prowadzenie 
spraw sądowych
ul. Piłsudskiego 11, 
Konstancin-Jeziorna

Ty też możesz zostć partnerem
Konstancińskiej Karty Mieszkańca

Dołącz do nas!

nowaTAXI
tel. 888-799-997
15% rabatu na kurs

30% rabatu na zakup 
i usługi kurierskie

Pro-Fit
ul. Pułaskiego 20 f,

 Konstancin-Jeziorna 

10% rabatu na karnety:
  4 wejścia/1msc  8 wejść/1 msc.  12 wejść/1 msc.

Noce i Dnie
Hotel & Restauracja

Klub Turystyczno-Krajoznawczy zaprasza mieszkań-
ców gminy Konstancin-Jeziorna do włączenia się 
w obchody Dnia Flagi Narodowej i święta Konstytucji 
3 Maja. – W tych dniach ozdóbmy ulice, domy i balko-
ny polskimi fl agami – zachęcają jego członkowie.

Akcja „Wywieś flagę w dniu święta narodowego” 
to społeczna inicjatywa konstancińskiego klubu 

działającego przy Konstancińskim Domu Kultury. – To 
stara i prosta tradycja okazywania przynależności do 
polskiej wspólnoty narodowej i państwowej – podkre-
śla Zbigniew Krakowiak. – Zachęcamy mieszkańców 
do wywieszenia flagi w dniu święta narodowego.

Najbliższa ku temu okazja będzie już 2 maja 
w Dzień Flagi Narodowej oraz dzień później, kiedy 
to przypada święto Konstytucji 3 Maja. Inicjatywę 
klubu poparli: m.in. samorząd Konstancina-Jeziorny, 
Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Spor-
tu Rady Miejskiej, Towarzystwo Miłośników Piękna 
i Zabytków Konstancina, Fundacja na Rzecz Utrzyma-
nia Spuścizny po Stefanie Żeromskim, Klub Inicjatyw 
Obywatelskich,

Więcej Informacji udziela Zbigniew Krakowiak 
(e-mail: typogra@op.pl, tel. 798-998-812).

Wywieś fl agę 
w święto narodowe!


