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F O R U M M I E S Z K A Ń C Ó W K O N S TA N C I N A
TAK, ALE...
Radni zadecydowali o udzieleniu
burmistrzowi absolutorium
czytaj – str. 3

NIE MA PIENIĘDZY
NA DROGI
W budżecie powiatu na remont
dróg powiatowych w 2013 r.
przeznaczono 0 zł
czytaj – str. 4

POSTAWMY
NA TURYSTYKĘ

PRZEMYSŁOWE
UZDROWISKO
GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA
Biuletynie Informacji Publicznej 24 czerwca ukazało się Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna informujące, że
„w dniu 15 maja 2013 roku wpłynął wniosek Saur Konstancja Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej
39Ao wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz punktu selektywnego zbierania odpadów w KonstancinieJeziornie przy ul. Mirkowskiej 45, na
działce o nr ew. 10/42 z obrębu 02-01.”
Informacja podana została do publicznej wiadomości również na tablicach ogłoszeń: w urzędzie gminy, we
wsi Habdzin i na osiedlu Mirków.
– Dlaczego obwieszczenie ukazało
się dopiero 40 dni po rozpoczęciu postępowania? Żebyśmy nie zdążyli w terminie zaprotestować? Radni też nie zostali
wcześniej poinformowani o wszczętym
postępowaniu. To tak wygląda jawność
działań i liczenie się z naszym zdaniem?
– dzwoniący do redakcji mieszkańcy
Mirkowa nie kryli oburzenia.
Budowa zakładu przetwarzania odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), oraz
punktu selektywnego zbierania odpadów,
zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których przeprowadza
się ocenę oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi
do wydania opinii i dokonania uzgodnienia, są regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie oraz powiatowy
inspektor sanitarny.
– Nie można było postawić w Konstancinie kompostera, bo szkodzi środowisku, ale asfalciarnia i zakład przetwórstwa elektrośmieci są jak najbardziej na miejscu – nie mogą nadziwić
się mieszkańcy.
Lokalizacja planowanej przez spółkę
Saur inwestycji w strefie C ochrony
uzdrowiskowej pozostaje w sprzecz-
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Budowa bazy turystyczno-rekreacyjnej sposobem
na rozwój gminy
czytaj – str. 5

ŚMIECIE PO REWOLUCJI

Prawidłowe posegregowanie
odpadów nie jest łatwe:
wymaga dyscypliny, zajmuje
sporo czasu i miejsca,
w którym ustawimy
kilka pojemników i worków
czytaj – str. 6–7

WYJĄTKOWY ROK
W WYJĄTKOWEJ SZKOLE
Czy w XXI wieku szkoła może
prawidłowo funkcjonować
bez sali gimnastycznej?
czytaj – str. 9

NIE WARTO RYZYKOWAĆ
Z wycieczek nad Wisłę
nie wszyscy wracają do domów.
To niebezpieczna rzeka
czytaj – str. 10
Zeskanuj
telefonem
kod
z obrazka
i wejdź
na naszą
stronę
internetową

Perspektywa budowy zakładu przetwarzania
odpadów elektrycznych i elektronicznych
stawia pod znakiem zapytania koncepcję
zagospodarowania poprzemysłowych terenów
Mirkowa, wypracowaną podczas Warsztatów
Urbanistycznych Charrette. Nie na tego rodzaju
inwestycje w Mirkowie liczyliśmy.

ności z zapisami ustawy uzdrowiskowej,
które zabraniają lokalizacji jakichkolwiek zakładów przemysłowych na terenie gmin uzdrowiskowych. Przetwarzanie wielko- i małogabarytowych
urządzeń gospodarstwa domowego
i sprzętu teleinformatycznego, zużytych
monitorów, komputerów, telewizorów,
pralek i lodówek powoduje uwalnianie dużych ilości metali ciężkich zawartych w ich podzespołach. Przy przetwarzaniu wyeksploatowanych lodówek
uwalniane są gazy pochodzące z instalacji chłodniczych: freon, cyklopentan
i izobutan.

Dlaczego obwieszczenie
ukazało się dopiero
40 dni po rozpoczęciu
postępowania?
Żebyśmy nie zdążyli
w terminie zaprotestować?
W jaki sposób środowisko będzie zabezpieczone przed infiltracją gazów, rtęci,
kadmu itp. na etapach składowania i przetwarzania sprzętu, załadunku i transportu?
Bez wpływu na środowisko. Raport inwestora o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko nie zawiera szczegółów
technologii przetwarzania odpadów. Czy
zużyty sprzęt zostanie rozebrany na czynniki pierwsze, co już znacząco wpływa na
środowisko, czy również odzyskiwane
będą z niego surowce?

Spełnienie unijnych wymagań dotyczących bezpiecznego dla ludzi i środowiska przetwarzania ZSEE wiąże się
z budową kosztownych linii technologicznych. Tego typu nowoczesne instalacje,
spełniającego unijne standardy recyklingu
i unieszkodliwiania elektroodpadów, budowane w ostatnich latach w Polsce przetwarzają od 20 do 50 tys. Mg na rok.
– Roczna ilość zużytego sprzętu z terenu naszej gminy nie wystarczyłaby
nawet na jeden dzień pracy takiego
zakładu. A to oznacza, że albo przetwórstwo odbywałoby się metodą chałupniczą,
z ogromną szkodą dla środowiska, albo do
zakładu w Mirkowie zwożone byłyby
elektrośmiecie nie tylko z całego powiatu, ale również z Warszawy. Przez Mirków przejeżdżałyby dziesiątki emitujących hałas i spaliny ciężarówek dziennie,
o niszczeniu dróg nie wspominając – denerwuje się nasz czytelnik, Maciej W.
Wypracowana w trakcie warsztatów
urbanistycznych wizja rewitalizacji i rozwoju Mirkowa zakłada zlokalizowanie
wokół zabytkowej części zabudowy papierni centrum handlowo-usługowo-biznesowego: sal konferencyjnych, wystawienniczych, hotelu, restauracji i sklepów.
W części uzdrowiskowo-rekreacyjnej
mogłyby powstać sanatoria, ośrodki SPA
i wellness, a także centrum rozrywki, basen, korty tenisowe i kino. Ok. 10 proc.
terenu przeznaczone byłoby pod budownictwo mieszkaniowe. Budowy zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w tym ZSEE organizatorzy
warsztatów nie przewidzieli.
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Bubel roku
KONSTANTY J.
ybieramy wolontariuszy roku,
najpiękniejszy ogród na terenie
miasta i gminy, a ja proponuję jeszcze
jeden plebiscyt: wybór Bubla Roku.
W ogólnym chaosie związanym z wprowadzeniem ustawy śmieciowej w życie, działania naszego magistratu zasługują na szczególną uwagę.
W potwierdzeniach przyjęcia deklaracji i informacji o numerze konta bankowego, na które należy wpłacać należność za odbiór odpadów, nie podano
ani nazwy odbiorcy, ani nie określono
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tytułu przelewu. A wysłanie listem poleconym takiego bublowatego zawiadomienia niemało nas kosztowało – blisko
50 tys. zł. Zapewne wiele osób dzwoniło do urzędu z pytaniem, komu i za co
mamy płacić, bo po kilku dniach na
gminnej stronie internetowej ukazała się
informacja: „W związku z licznymi pytaniami wydział ochrony środowiska
konstancińskiego magistratu przypomina, że odbiorcą opłat z tytułu odbioru
i zagospodarowania odpadów jest gmina Konstancin-Jeziorna”. Wiemy już,
komu mamy wpłacić należność, prosimy jeszcze o informację, komu wręczyć nagrodę Bubel Roku.

Fot. TW

Jubilaci odznaczeni

Śmietniki pod specjalnym nadzorem

Nagrody marszałka
województwa mazoweickiego
arszałek województwa mazowieckiego przyjmuje zgłoszenia kandydatów do nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, które mają szczególne zasługi
w promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie. Kandydatów
mogą zgłaszać: samorządy gmin, miast
i powiatów z terenu województwa, stowarzyszenia, fundacje społeczno-kulturalne i naukowe oraz lokalne organizacje społeczno-kulturalne. Spośród nominowanych, kapituła konkursu wyłoni
10 laureatów, którzy podczas uroczystej
gali otrzymają pamiątkową statuetkę
oraz nagrodę pieniężną w wysokości
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10 tys. zł. Kandydatów można zgłaszać
listownie do 31 lipca 2013 r. (decyduje
data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki,
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, lub
osobiście również do 31 lipca 2013 r.
do godz. 16.00 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Okrzei 35.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod numerem telefonu:
22 597 95 71, stronach internetowych:
www.mazovia.pl, www.nagroda.mazovia.pl oraz e-mailem: iwona.powaga@mazovia.pl. (opr. MM)

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego wręczyli 28 czerwca 10 parom małżeńskim z Konstancina-Jeziorny
burmistrz Kazimierz Jańczuk i przewodniczący rady miejskiej Andrzej Cieślawski.
Za lata wspólnego trwania, na dobre i na złe, uhonorowani zostali: Stanisława i Cyprian Osuchowie obchodzący 60. rocznicę ślubu, Krystyna i Bogdan Watrasiewiczowie
– 51. rocznicę, a także świętujący 50. rocznicę: Leokadia i Aleksander Słombowie,
Róża i Stefan Wyganowscy, Krystyna i Edmund Rzepkowie, Krystyna i Stanisław
Dzięgielewscy, Władysława i Wiesław Pabisiakowie, Krystyna i Tadeusz Nowakowscy,
Zofia i Zygmunt Sibilscy oraz Krystyna i Adam Jadwiszczokowie.
Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne, kwiaty i kosze z upominkami. Były
życzenia, toast szampanem i wspólna pamiątkowa fotografia. (MM)

Nakrętki dla Mateusza
czerwca członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Constans 2010 działającego
w naszej gminie, przekazali ponad
200 kg plastikowych nakrętek zebranych dla Mateusza, chorego chłopca ze Słomczyna. Dochód z ich
sprzedaży przeznaczony zostanie na
rehabilitację Mateusza cierpiącego
na zespół Westa (lekooporną padaczkę). Pieniądze ze sprzedaży nakrętek zostaną przekazane Fundacji
Przyjaciół Dzieci Ariadna, której Mateusz jest podopiecznym od 2006 r.

Fot. JTAT
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Fundacja opłaci turnus rehabilitacyjny dla Mateusza.
30 czerwca skończył się pierwszy
etap zbiórki, ale nadal zbieramy nakrętki. Można je przynosić do kwiaciarni Azalia w Słomczynie oraz
w Konstancinie, do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziornie
przy ul. Świetlicowej, jednostek OSP
w Skolimowie i w Bielawie, do siedziby Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Jaworskiego 18 oraz do
drugiego budynku KDK przy ul. Sobieskiego. (MM)
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Obrady XXXV sesji
rady miejskiej zdominowała
dyskusja o wykonaniu budżetu
w 2012 r. i udzieleniu
absolutorium burmistrzowi.
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NASZA GMINA

TAK, ALE...

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA
jawnym imiennym głosowaniu (12 głosów
„za”, trzy „przeciw” i dwa wstrzymujące
się) radni podjęli uchwałę o udzieleniu
burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi absolutorium z wykonania budżetu za 2012 r. Przeciw głosowali Andrzej Kafara, Alfreda Konopka i Marek
Skowroński, a wstrzymali się od głosu Ryszard Bajkowski i Włodzimierz Wojdak.
Uchwalony w grudniu 2011 r. budżet na 2012 r.
zakładał dochody w kwocie 124 482 952 zł i wydatki
– 124 398 725 zł.
Różnica między planem dochodów a planem wydatków (nadwyżka budżetowa) wynosiła 84 227 zł.
W ciągu roku na każdej sesji rady miejskiej uchwalane były poprawki do budżetu i ostatecznie plan dochodów zmniejszony został o 3 014 077 zł, a plan
wydatków o 2 157 283 zł.
Ostatecznie dochody budżetowe zrealizowane
zostały w kwocie 119 755 753,04 zł, tj. w 98,59 proc.,
wydatki budżetowe – w wysokości 114 146 007,07 zł,
tj. w 93,38 proc. i na koniec 2012 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 5 609 745,97 zł.
Zadłużenie gminy na koniec ubiegłego roku z tytułu
zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych wyniosło 15 475 914,74 zł i było jednym
z najniższych w powiecie piaseczyńskim. Dobrą kondycję finansową zawdzięczamy m.in. sprzedaży
gminnych nieruchomości i zrealizowaniu dochodów
majątkowych w kwocie ponad 12 mln zł, co stanowiło 159,44 proc. planu.

Dobrą kondycję finansową
zawdzięczamy m.in. sprzedaży
gminnych nieruchomości
i zrealizowaniu dochodów
majątkowych w kwocie
ponad 12 mln zł, co stanowiło
159,44 proc. planu
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorny i Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie, dotyczących wykonania budżetu oraz dyskusja radnych.
RIO pozytywnie oceniła i zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. pod
względem zgodności z prawem i stanem faktycznym, pozostawiając kompetencji rady miejskiej
ocenę działań burmistrza w zakresie wypełnienia
zasad gospodarności i celowości przy realizowaniu budżetu.
T. U. BYLEC
d kilku miesięcy sesje rady miejskiej
zwoływane są o godz. 10.00. Znacznie
zmniejszyła się liczba mieszkańców uczestniczących w sesjach i najwyraźniej władzom gminy
taki stan odpowiada. W końcu jeśli mieszkańcy nie
mogą zwolnić się z pracy, to ich problem. Radni też
krytykują pomysł zwoływania sesji tak rano – większość z nich pracuje zawodowo, choć w składzie
rady są również emeryci i osoby niepracujące. Przewodniczący rady pozostaje głuchy na protesty
mieszkańców i radnych. Na posiedzeniu ostatniej
sesji rady miejskiej, podczas dyskusji nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi, nie był obecny przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji
i Spraw Majątkowych – komisji, która na temat
budżetu ma najwięcej do powiedzenia. Sesja rozpoczęła się z kilkuminutowym opóźnieniem, kiedy
zebrało się kworum – 11 z 21 radnych. W następnych godzinach sukcesywnie przychodzili kolejni
radni i podczas głosowania nad udzieleniem abso-
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Również Komisja Rewizyjna jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię o realizacji ubiegłorocznego budżetu, jednocześnie zwracając w swoim
sprawozdaniu uwagę m.in. na niższe wykonanie dochodów (30,30 proc. planu) w dziale 700 rozdział
70095 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
wydatków: w zakresie upowszechniania turystyki
– 62,41 proc., zwalczania narkomanii – 67,55 proc.,
przeciwdziałania alkoholizmowi – 77,85 proc.,
a także w rozdziale 71004 – wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaledwie w 17,73 proc.
Zrealizowanie planu w tym rozdziale „aż” w blisko
18 proc. możliwe było dzięki zmniejszeniu pierwotnie zaplanowanej w budżecie na 2012 r. kwoty
495 000 zł o ponad połowę – do 220 000 zł. Ostatecznie na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmina wydała
38 997,04 zł. Gdyby nie kolejne zmniejszenia, plan
wykonany zostałby w niespełna 8 proc.
– Z roku na rok z przygotowaniem miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego jest coraz gorzej. W poprzednim roku z zaplanowanych
ok. 270 tys. zł na przygotowanie projektów MPZP,
dokumentację i uzgodnienia wydano tylko 90 tys. zł,
czyli 37 proc. planu, w tym roku – o ponad połowę
mniej. Co będzie za rok? – pyta nasz czytelnik R.G.
W konkluzji komisja zwróciła uwagę na „konieczność pełnego i poprawnego planowania budżetu, tak aby ograniczać do niezbędnych ilość
poprawek budżetowych w ciągu roku”. W dyskusji
radni wyrażali zastrzeżenia do prowadzonej poli-

tyki finansowej i działań burmistrza gminy. Zwracali uwagę na zbyt małe nakłady na inwestycje,
zwłaszcza na terenach wiejskich, skupianie się na
dużych przedsięwzięciach i zaniedbywanie codziennych potrzeb, może w skali gminy mniejszej
wagi, ale o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności, np. mieszkańców osiedla Mirków. Jednak istotą absolutorium jest ocena wykonania budżetu
– poprawności rachunkowej, legalności i celowości
wydatkowania naszych wspólnych pieniędzy, a nie
ocena jakości sprawowania mandatu burmistrza
i realizacji obietnic przedwyborczych. Tak naprawdę radni oceniają samych siebie, bo to oni
uchwalali budżet i jego kolejne zmiany.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę
na „konieczność pełnego
i poprawnego planowania budżetu,
tak aby ograniczać do niezbędnych
ilość poprawek budżetowych
w ciągu roku”
Po wakacjach, we wrześniu rada miejska zajmie
się planowaniem budżetu na rok przyszły. O tym, czy
mamy dobrą sytuację wyjściową na 2014 r., na jakie
inwestycje będzie nas stać, przekonamy się pod koniec roku. Wstępną ocenę kondycji finansowej
gminy poznamy po przedstawieniu sprawozdania
z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

RADA BEZROBOTNYCH
lutorium było ich już 18. Głosowanie odbyło się
ok. 12.30, przewodniczący nie zdążył.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału
w pracach organów gminy. Za czas zwolnienia od
pracy zawodowej (cały dzień lub kilka godzin) radnemu nie przysługuje wynagrodzenie w miejscu
zatrudnienia, a jego rekompensatę stanowi dieta. Formalnie wszystko jest w porządku, dieta pokrywa utracone zarobki. Jeśli pracodawca jest wyrozumiały
może zgodzić się na odpracowanie godzin poświęconych na działalność społeczną i nie potrącać wynagrodzenia. Ale zwolnienie na cały dzień pracownika,
który jest np. lekarzem albo nauczycielem, to nie
tylko kwestia odpracowania lub rekompensaty finansowej – lekarz nie przyjmie pacjentów, plan lekcji

w szkole trzeba zmienić lub zorganizować zastępstwo. Nie każdy i nie zawsze może się zwolnić.
– Z tą dietą, jako rekompensatą za utracone zarobki, to też do końca nie wiadomo, o co chodzi – zastanawia się jeden z radnych. – Przecież ustawodawca wysokości diety nie uzależnia od wysokości
utraconych zarobków. Emerytom i bezrobotnym
przysługuje taka sama dieta – dodaje.
– A dlaczego nie można zwoływać sesji w sobotę?
– pyta nasz czytelnik A. N. – Radnym emerytom i bezrobotnym nie robi większej różnicy, jaki dzień tygodnia poświęcą na sesję, a pracujący radni i mieszkańcy
będą mogli uczestniczyć w obradach od rana do wieczora. Wilk byłby syty i owca cała. Ale nie martwmy
się, już niedługo sesje będą rozpoczynały się później.
Im bliżej wyborów, tym pilniej władza będzie
wsłuchiwała się w głos mieszkańców – śmieje się.
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Policjanci z drogówki
zatrzymują na drogach
powiatowych
przebiegających przez
tereny naszej gminy
wyłącznie kierowców
jadących prosto,
jak po sznurku.
Taka jazda budzi
podejrzenie, że prowadzą
auto pod wpływem
alkoholu – trzeźwy
kierowca jedzie
wężykiem, omijając
dziury i wyrwy.
345 km dróg powiatowych powiatu piaseczyńskiego 39,5 km
znajduje się na terenie naszej
gminy. W latach ubiegłych wyremontowano mniej niż połowę z nich – 16 km.
Ponad 20 km, w tym 7,5 km powiatowych dróg gruntowych, czeka na remont. Wiadomo, że fundusze powiatu
– jak wszystkich samorządów – są ograniczone. Drogi w innych gminach też

Z

Fot. GMT

Nie ma pieniędzy na drogi

wymagają remontów, dlatego każdy remont jest współfinansowany, zwykle
w połowie, z budżetu naszej gminy.
W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. radni przeznaczyli na
dotację dla powiatu na remont dróg
ponad 300 tys. zł. Na czerwcowej sesji
rady miejskiej raz jeszcze radni podjęli
uchwałę w tej sprawie. Na nic jednak
nasze uchwały, kiedy w budżecie powiatu na ten cel zapisano równo 0 zł.
4 lipca w sali posiedzeń Urzędu
Miasta i Gminy burmistrz Kazimierz
Jańczuk, przewodniczący rady miejskiej Andrzej Cieślawski i kilkoro

radnych naszej gminy rozmawiali
o planowanych remontach z wicestarostą Markiem Gielecińskim, przewodniczącą rady powiatu Marią
Mioduszewską, radnym powiatu Jerzym Wojdakiem i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Antonim
Kobusem.
Przedstawiciele powiatu wyjaśnili, że bardzo chętnie zainwestują
z nami wspólnie w remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy,
o ile będą mieli na ten cel fundusze.
Na razie nie mają. Sytuacja może się
zmieni, jeśli powiatowi uda się zbyć

którąś z nieruchomości wystawionych na sprzedaż.
– Przetargi zostaną rozstrzygnięte
pod koniec lipca. Może za miesiąc będziemy mogli spotkać się ponownie
i wspólnie zadecydować, którą drogę
wyremontować – mówił Marek Gieleciński.
A jest z czego wybierać: dokończenie remontu ul. Chylickiej, jedynej drogi
prowadzącej do Czarnowa (część wyremontowano w ubiegłym roku), remont
ul. Wareckiej, części ul. Lipowej, trzeci
etap remontu ul. Mirkowskiej. Ta ostatnia inwestycja, dokończenie remontu
ul. Mirkowskiej, to największe przedsięwzięcie, na które z pewnością nie wystarczy pieniędzy w tym roku. Zmienić
też trzeba projekt przebudowy tego odcinka ul. Mirkowskiej – doprojektować
ciąg pieszo-rowerowy od Porąbki do
kościoła, bo o porządnym chodniku,
którym dzieci bezpiecznie dotrą do
szkoły i przystanku autobusowego, czy
ścieżce rowerowej projektanci zapomnieli. Na ostatniej sesji konstancińska
rada miejska przeznaczyła na ten cel
30 tys. zł. Jeśli powiatowi uda się sprzedać nieruchomości, na wrześniowych
sesjach rady powiatu i konstancińskiej
rady miejskiej radni zadecydują, która
inwestycja drogowa zrealizowana zostanie w tym roku. (MA)

Inicjatywa Kiedy się doczekamy Veturilo?
lokalna
Na terenie Warszawy
W

funkcjonuje już
155 stacji dysponujących
ponad 2,5 tys. rowerów.
W systemie
zarejestrowanych jest
blisko 120 tys.
użytkowników, którzy
dokonali ponad
miliona wypożyczeń.
Milionowe
wypożyczenie miało
miejsce 23 czerwca
o godz. 18.00.
arszawa niebawem będzie
obchodzić pierwszą rocznicę funkcjonowania systemu roweru miejskiego, my zbliżamy się do pierwszej rocznicy podjęcia Inicjatywy Dołączenia do Systemu Wypożyczalni Rowerów
Miejskich.
W budżecie na 2013 r. radni przeznaczyli 150 tys. zł na uruchomienie
systemu. W Konstancinie-Jeziornie ma
powstać pięć stacji wyposażonych
w 55 rowerów i 75 stojaków. Teren pod
ich montaż jest już gotowy. Stacje będą zlokalizowane w Klarysewie na
ul. Warszawskiej (obok przystanku autobusowego przy poczcie), na ul. Mirkowskiej przy nowych blokach komunalnych, na Grapie przy poczcie, na
ul. Sienkiewicza, w głównej alei wejściowej do Parku Zdrojowego i w Skolimowie przy skrzyżowaniu ulic Prusa
i Rycerskiej, obok Ośrodka Pomocy
Społecznej.

Fot. JTAT

W

Część pieniędzy z budżetu gminy
przeznaczonych na realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
rozdysponowano na wiosnę. Te, które
dostał Słomczyn na upiększenie
terenu przed wejściem do budynku
Domu Ludowego, zostały właściwie
wykorzystane

Fot. www.powiat-piaseczynski.info

budżecie gminy są jeszcze pieniądze na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Do podziału jest jeszcze 17 tys. zł. Zadanie publiczne, wymienione we wniosku, musi zostać zrealizowane do końca
2013 r. Wnioski o wsparcie inicjatywy lokalnej ze środków finansowych
gminy można składać do 31 sierpnia
w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32
w kancelarii, pokój nr 4. (MM)

Rowerów miejskich w Konstancinie-Jeziornie nie będzie wcześniej
niż pod koniec sierpnia
Według pierwszych zapowiedzi,
wypożyczalnie miały zacząć działać
w Konstancinie w kwietniu. Zima
była wyjątkowo długa – nie udało się.
W maju burmistrz Jańczuk obiecywał,
że wypożyczalnie będą otwarte na
Dni Konstancina – 15 i 16 czerwca.
Czerwiec minął, rowerów nie ma.
3 lipca miłośników jednośladów zelektryzowała wiadomość o podpisaniu
porozumienia pomiędzy Zarządem
Transportu Miejskiego w Warszawie
i gminą, na mocy którego system ma
zacząć funkcjonować od 1 sierpnia.
Operatorem systemu jest firma Nextbike, do której 5 lipca ZTM wysłał
zaproszenie do negocjacji. Po osiągnięciu porozumienia i podpisaniu umowy, Nextbike zazwyczaj potrzebuje
sześciu tygodni, żeby nowe stacje zaczęły działać. Na pewno więc nie od
1 sierpnia, ale może pod koniec. Aku-

rat po wakacjach. Rowery można wypożyczać do listopada.
– Dużo to się w tym roku nie najeździmy. Jak dobrze pójdzie to ze
dwa miesiące. I za to gmina ma
zapłacić 150 tys. zł? – komentują
mieszkańcy.
Aby dołączyć do uczestników systemu, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.veturilo.waw.pl,
wpłacić 10 zł i po wpisaniu kodu
z SMS-a można wsiadać na rower. Warszawa jest jednym z ponad 50 miast na
całym świecie korzystającym z systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, których operatorem jest firma Nextbike. Co
ważne, w czasie wakacji każda osoba
zarejestrowana w Veturilo może korzystać z podobnych systemów m.in.
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz
na Łotwie. (MZ)
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POSTAWMY NA TURYSTYKĘ
W Konstancinie-Jeziornie
nie ma miejsc, w których można
się zrelaksować nad wodą
i bezpiecznie kąpać.
Dzikie plaże to jedyne plaże
na terenie naszej gminy.
– A gdzie szukać strzeżonego
kąpieliska? – pytają młodzi ludzie
spotkani nad Wisłą w Dębówce.
Nie ma strzeżonego kąpieliska,
ale mogłoby być.
MAGDA ANDRZEJEWICZ
acek Rowiński, prezes spółki Marina Konstancin, nowy właściciel jazu na Jeziorce, kanału i zbiornika (stawu) w Mirkowie od dawna
marzy o budowie zalewu – miejsca, gdzie można
by bezpiecznie wypoczywać: popływać kajakiem
lub rowerem wodnym, kąpać się i opalać. Przystań, plaża z ratownikiem, leżaki i kolorowe parasole – to jest to. Zalew przyciągałby mieszkańców
naszej gminy i turystów.

Przystań, plaża z ratownikiem,
leżaki i kolorowe parasole
– to jest to
Tereny przyległe do jazu i Jeziorki, sklasyfikowane jako łąki i nieużytki, to świetna lokalizacja zalewu, który w planach miejskich zapisany został
blisko 30 lat temu.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej
gminy w rozdziale IV, strefa E2, pkt 3. zapisano:
„szczególnie starannego zagospodarowania wymaga dolina rzeki Jeziorki, odcinek przylegający
do dzielnicy uzdrowiskowej”.
Posiadaczem 11 ha, na których mógłby powstać
zalew jest spółka Międzyrzecze zależna od spółki
akcyjnej Octava.
4 lipca prezes Octavy, podmiotu dominującego
(w rozumieniu kodeksu spółek handlowych) wobec
spółek Międzyrzecze (posiadacza 11 ha) i Łąki
Konstancińskie (posiadacza gruntów o powierzchni

Zdjęcia: JTAT

J

Zalew byłby większą atrakcją turystyczną niż chaszcze
22 ha w centrum miasta), i przedstawiciele firmy
Marina Konstancin podpisali list intencyjny wyrażający wolę współpracy przy wykorzystaniu istniejących i przyszłych zasobów wodnych Konstancina na nieruchomościach należących do stron
w celu stworzenia profesjonalnej bazy rekreacyjnouzdrowiskowej. „Strony zamierzają wspólnie występować do władz lokalnych w celu przedstawienia im możliwości i planów harmonijnego
rozwoju gminy z wykorzystaniem posiadanych
przez Strony nieruchomości oraz przyległych do
nich obszarów wodnych” – czytamy w liście intencyjnym. Sygnatariusze listu postanowili powołać
zespół do spraw koordynacji działań, który spotka
się nie później niż w terminie 60 dni od podpisania
listu intencyjnego.

Teren jest, spółki mają pieniądze
na inwestycję, na którą
naszej gminy długo jeszcze
nie będzie stać. Reszta zależy
od władz samorządowych

Teren jest, spółki mają pieniądze na inwestycję,
na którą naszej gminy długo jeszcze nie będzie stać.
Reszta zależy od władz samorządowych.

***
Innym projektem, również mającym na celu poszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej naszej
gminy, jest budowa Mariny Wiślanej w Gassach
nad Wisłą. Port dla łodzi i żaglówek, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plaża i uruchomienie przeprawy promowej to pomysł Fundacji Szerokie
Wody, organizatora Flis Festiwalu.
Raj dla wodniaków, plaża dla amatorów opalania
i kąpieli, atrakcja turystyczna dla pobliskiej Warszawy.
Andrzej Stański, prezes Fundacji Szerokie Wody, swój
pomysł przedstawił radzie miejskiej. Radnym projekt
się spodobał. Pomysłodawcy budowy Mariny Wiślanej oraz dr Łukasz Maurycy Stanaszek, antropolog
i archeolog, badacz Łurzyca, dawnego mikroregionu
etnograficznego położonego na terenach nadwiślańskich, chcieliby również obok portu odtworzyć wioskę łurzycką z bindugą (tradycyjnym flisackim siedliskiem), warsztatami dawnych rzemieślników: powroźnika, kowala czy garncarza oraz karczmą, w której turyści mogliby spróbować łurzyckich specjałów:
sytochy i barszczu chrzanowego.

Port dla łodzi i żaglówek,
wypożyczalnia sprzętu wodnego,
plaża i uruchomienie przeprawy
promowej to pomysł Fundacji
Szerokie Wody. Obok portu
wioska łurzycka z flisackim
siedliskiem, warsztatami
dawnych rzemieślników i karczmą

Fundacja Szerokie Wody chciałaby zbudować tu port dla wodniaków

Projekt piękny, ale kosztowny. Władze gminy
popierają inicjatywę i zadeklarowały pomoc przy
sprawdzeniu uwarunkowań prawno-formalnych i
możliwości finansowania takiego przedsięwzięcia.
Być może realizacja budowy portu i wioski łurzyckiej miałaby szanse na uzyskanie dotacji z funduszy unijnych.
– Jedynym możliwym kierunkiem rozwoju naszego miasta jest zwiększenie bazy leczniczej i turystyczno-rekreacyjnej. To najlepszy pomysł na
promocję naszego miasta – mówił przed wyborami
Kazimierz Jańczuk, wtedy przewodniczący Rady
Miejskiej Konstancina-Jeziorny, dziś burmistrz
gminy. Trzymamy go za słowo.
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Nowych zasad odbioru odpadów komunalnych
nie wprowadzono z soboty na niedzielę. Samorządy miały
półtora roku na opracowanie szczegółowej organizacji,
ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu, a przede wszystkim
na akcję informacyjną i edukację ekologiczną
mieszkańców. Jednak pierwsze dni funkcjonowania
nowego systemu to totalny chaos.

W budynku galerii Lima pod drzwiami pokoju nr 13
(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta i Gminy) kilkunastoosobowa kolejka. Mieszkańcy
pytają, do której strefy należy ich ulica, na jakie konto
należy wpłacać podatek śmieciowy, sprawdzają, dlaczego
nie ma ich na liście deklarujących segregowanie, składają
zmienione deklaracje – nie będą w kuchni otwartej na
pokój dzienny uruchamiać linii segregacji odpadów, wolą
drożej zapłacić i mieć spokój. Wiele osób przyszło po
worki, których Lekaro – firma, która wygrała przetarg na
odbiór odpadów z terenu naszej gminy – nie dostarczyła
w terminie. Pracownicy firmy rozwozili je w czasie
weekendu, kiedy wielu osób nie było w domu, a niektórzy już wyjechali na urlop. Na najbliższe siedem miesięcy
Lekaro dla tych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę
odpadów przewidziało (i niektórym dostarczyło) dwa
worki zielone na szkło opakowaniowe, cztery worki żółte
na odpady segregowane suche, dwa worki brązowe na
odpady zielone i pięć worków na odpady zmieszane. Dla
wielu mieszkańców to dużo za mało. Gmina ma obowiązek odebrać każdą ilość zielonych odpadów, tylko
okazuje się, że jeśli więcej niż dwa worki, to nie odebrać
a przyjąć, bo sami musimy je zawieźć do punktu na
ul. Słowiczą. Czym, autobusem? Skąd wziąć dodatkowe
worki na zielone i na segregowane suche?

Gmina ma obowiązek
odebrać każdą ilość
zielonych odpadów,
jednak okazuje się,
że jeśli więcej niż dwa worki,
to nie odebrać a przyjąć,
bo sami musimy je zawieźć
do punktu na ul. Słowiczą

ogłoszenia o przetargu, określił, że pojemniki powinny
być wystawiane przez mieszkańców, a odbiór odpadów
może się odbywać w godz. 6.00–22.00.
Na co narzekają mieszkańcy? Interaktywna mapa
sektorów, umieszczona na stronie UMiG, nie działa prawidłowo. Pracownicy Lekaro nie znają topografii Konstancina. Potwierdzenia złożenia deklaracji i numeru
konta, na które trzeba wpłacać należność za odbiór odpadów dostarczane są listem poleconym.
– Listonosz przychodzi w dzień, kiedy większość
z nas jest w pracy. Zostawia awizo i żeby wiedzieć, gdzie
zapłacić, jeszcze musimy odstać swoje w kolejce na
poczcie po odbiór poleconego – zwraca uwagę Ewa K.
Śmiecie nie są odbierane w terminie, a osoby przyjmujące reklamacje w firmie Lekaro zbywają mieszkańców: jeśli śmiecie nie zostały odebrane, to znaczy, że nie
były wystawione.
Kto powinien składać reklamacje, mieszkańcy czy
gmina, która jest stroną umowy z firmą? Reklamacja na
nieodebranie odpadów wysłana przez Zamawiającego
(czyli gminę) faxem lub mailem musi być rozpatrzona
w ciągu 24 godzin. A więc to gminni urzędnicy powinni
zgłaszać nieprawidłowości, a nie mieszkańcy.

2 LIPCA
Godzina zero – pierwsze odbiory odpadów na nowych zasadach. Pojemniki powinny zostać wystawione
przed posesję przed godz. 6.00. W sektorze I odbiór segregowanych suchych oraz szkła (pojemniki lub worki
żółte i zielone). Kto nie zdążył zapoznać się z harmonogramem odbioru, opublikowanym na gminnej stronie internetowej 27 czerwca (w czwartek przed weekendem)
będzie miał kłopot. Następny odbiór za ponad miesiąc.
Od 2 lipca miały być również dostarczane numery
kont, na które należy wpłacać zadeklarowane kwoty. Kto
będzie dostarczał? Okazało się, że poczta. Rada miejska
przegłosowała w budżecie (na wniosek burmistrza)
100 tys. zł na stemple pocztowe. Czterech studentów rozwiozłoby taką informację na zlecenie w ciągu tygodnia
za maksimum 8 tys. zł.

3 LIPCA
– Jestem w sektorze I. Worki, jak stały przed bramą
od wczoraj rana, tak stoją. W Lekaro mówią, że może
dziś zabiorą – informuje nasza czytelniczka. – To ciekawe. Przed reformą worki ze śmieciami leżały w rowach i na skraju lasu, dziś całymi dniami stoją na
reprezentacyjnych ulicach – dodaje.
– Ode mnie dziś pracownicy Lekaro zabrali zielone
i zostawili tyle nowych worków, ile odebrali pełnych
– melduje czytelnik z innej ulicy.

4 LIPCA
Po nieparzystej stronie ul. Mirkowskiej pojemniki
stały od godz. 6.00. Nikt śmieci nie odebrał. Urząd twierdzi, że obie strony ulicy są w różnych sektorach, Lekaro
– że w jednym. Worki stoją i ozdabiają miasto. Podobnie

Podczas Dni Konstancina w Parku Zdrojowym sprawdziliśmy znajomość zasad
nowego systemu odbioru odpadów
wśród mieszkańców.
Blisko 100 osób zapytaliśmy o to:
• co to są odpady niebezpieczne
i gdzie je wyrzucać?
• gdzie wyrzucać leki?
• gdzie wyrzucać ceramikę, porcelanę, szkło żaroodporne i szyby?
• co należy do odpadów segregowanych suchych?
Poprawną odpowiedź na wszystkie pytania uzyskaliśmy od jednej osoby dorosłej i kilkorga dzieci. Brawo dla szkół –
jest nadzieja, że młode pokolenie będzie
świadome ekologicznie.

Reklamacja jest uzasadniona
tylko w przypadku,
jeśli śmieciarka przejeżdżała
obok nieruchomości
i nie zatrzymała się

jest na ul. Piaseczyńskiej – nie wiadomo, czy jest w jednym, czy w dwóch sektorach i kiedy która strona ma wystawiać pojemniki.

Rozpatrzenie reklamacji polega na sprawdzeniu, czy
śmieciarka przejeżdżała obok nieruchomości i zatrzymała się. Reklamacja jest uzasadniona tylko w przypadku, jeżeli śmieciarka nie zatrzymała się.
Jedno jest pewne: w ustawie z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw, napisane jest wyraźnie:
„W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do
przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy,

***
Generalnie zasady nie są skomplikowane: dla nieruchomości indywidualnych (prywatnych) gmina zapewnia worek żółty na odpady suche i worek zielony na szkło
opakowaniowe. Właściciel nieruchomości zobowiązany
jest zapewnić sobie pojemniki plastikowe na odpady
zmieszane (mokre). Zmieszane odpady komunalne odbierane są co dwa tygodnie, odpady segregowane (suche
i szkło) raz w miesiącu, odpady zielone – co dwa tygodnie, a wielkogabarytowe – dwa razy w roku (w tym roku
w sierpniu i październiku).
W budynkach wielorodzinnych zarządcy (wspólnoty)
zobowiązani są do zapewnienia pojemników typu bóbr
na odpady suche, szkło opakowaniowe i odpady zmieszane (mokre). Zmieszane odpady z tych nieruchomości
odbierane są trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy
i piątki, segregowane suche i szkło – co dwa tygodnie,
wielkogabarytowe i elektrośmiecie – raz w miesiącu.
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przyjmuje wszystkie odpady segregowane przywiezione przez
mieszkańców własnym transportem.
Niby wszystko jasne, ale diabeł tkwi w szczegółach.
Dokładny harmonogram kiedy, skąd i jakie odpady będą
odbierane, dostępny na stronie internetowej urzędu, to
trochę za mało. Nie dość, że umieszczony został dosłownie za pięć dwunasta, to nie wszyscy mają dostęp do
internetu. Starsze osoby nie posługują się komputerem,
a śmiecie produkuje każdy. Pierwszy termin odbioru odpadów umknął wielu mieszkańcom.

Gmina jest stroną umowy z Lekaro
i to gminni urzędnicy
powinni zgłaszać nieprawidłowości,
a nie mieszkańcy
– Jednego dnia odbierane są suche, innego mokre,
i jeszcze innego zielone. Żeby wystawić wszystkie pojemniki i worki o przepisowej godzinie, muszę co najmniej pięć razy w miesiącu wstać przed godz. 6.00.
Pracę zaczynam o godz. 9.00, w zupełności wystarczy
jak wstanę o godz. 7.00. W lecie jeszcze jako tako
– widno, ciepło, od biedy mogę w piżamie wystawić
śmiecie, ale w zimie? Czy ja to muszę robić? – zastanawia się Mariola K.
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Gminny Punkt
Selektywnej
Zbiórki Odpadów
ul. Słowicza
(wjazd od ul. Chopina):
wtorek w godz. 11.00–19.00
piątek w godz. 14.00–20.00
sobota w godz. 12.00–18.00
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2”.
Na razie system funkcjonuje kulawo. Musimy uzbroić
się w cierpliwość i zobaczyć, jak będzie funkcjonował
w dłuższym okresie, np. za pół roku. Chyba jednak rewolucję śmieciową należało przeprowadzić dwuetapowo:
najpierw zacząć od nauki segregowania odpadów i opracować zasady ich odbioru, a dopiero później cały teren
gminy przypisać jednemu operatorowi. Temu, który najlepiej sobie z tym zadaniem poradził. Do czasu wprowadzenia nowego systemu z jednej z bocznych uliczek
Klarysewa, przy której stoi 13 domów, odpady odbierało
pięć różnych firm. Mało ekonomicznie i mało ekologicznie. Ale konkurowały miedzy sobą i ceną, i jakością
świadczonych usług. Nie trzeba było wystawiać pojemników bladym świtem i całymi dniami nie upiększały
ulicy. Dziś monopolista nie musi się starać – przecież wygrał przetarg i to wystarczy. Na rynku śmieciowym zostało zaledwie kilka największych firm i o zdrowej
konkurencji nie ma mowy. Zgodnie podzieliły śmieciowy
tort i w przyszłości będą mogły dyktować nam warunki.
Nie ma rozwiązań doskonałych.

Lekaro
Podział gminy na sektory
Sektor I
Miasto Konstancin-Jeziorna – centrum (część miasta ograniczona ulicami: Chylicką, Pułaskiego, Piaseczyńską, Warszawską, Wilanowską i południowymi granicami miasta
wraz z ulicami granicznymi)
Sektor II
Pozostała część miasta Konstancin-Jeziorna

Regulamin utrzymania porządku, uchwalony
w kwietniu, określa obowiązki właścicieli nieruchomości
w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych:
dla nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w terminach odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych, właściciele
nieruchomości mają obowiązek zapewnić podmiotowi odbierającemu odpady swobodny dojazd
do miejsc lokalizacji pojemników na odpady,
umożliwiając opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi bądź mienia.
dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

•

•

Sektor III
Bielawa, Ciszyca, Czernidła, Habdzin, Kępa Oborska, Kępa
Okrzewska, Kierszek, Łęg, Obórki, Okrzeszyn, Opacz
Sektor IV
Borowina, Cieciszew, Czarnów, Dębówka, Gassy, Kawęczyn, Kawęczynek, Łyczyn, Obory, Parcela-Obory, Piaski,
Słomczyn, Turowice

w terminach odbioru poszczególnych strumieni
odpadów właściciele nieruchomości mają obowiązek wystawić pojemniki przed wejście na teren
nieruchomości lub w inny sposób umożliwić swobodny dostęp i opróżnienie pojemników podmiotowi odbierającemu odpady.
Do tej pory zapewnialiśmy operatorowi dostęp do pojemników w „inny sposób” – po prostu stały w wiacie
śmietnikowej, ale mimo zapisów regulaminu (uchwalonego przez radę miejską, a więc obowiązującego prawa miejscowego) jakiś nadgorliwy urzędnik w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załączonej do

Adres korespondencyjny
Wola Ducka 70a
05-408 Glinianka
e-mail: lekaro@lekaro.pl
Telefoniczne biuro
obsługi klienta
tel. 22 795 10 75
tel./fax 22 789 02 79
tel./fax 22 769 00 15
tel. kom. 502 753 227
Dział obsługi klienta
i reklamacji
Paulina Piętka,
e-mail: p.pietka@lekaro.pl,
tel. wewn. 101

Anna Prokopczyk,
e-mail: a.prokopczyk@lekaro.pl,
tel. wewn. 110
Obsługa reklamacji
Anna Szczęsna,
e-mail: a.szczesna@lekaro.pl,
tel. wewn. 108
Dział realizacji usług
Marek Chłopik,
e-mail: m.chlopik@lekaro.pl,
tel. wewn. 111,
tel. kom. 502 753 227
Robert Zagórski,
e-mail: r.zagorski@lekaro.pl,
tel. kom. 502 227 912
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Podziękowanie
Dziękujemy wykonawcom prac kanalizacyjnych przy
ul. Kołobrzeskiej. Pracownicy siedleckiej firmy Melbud starają się jak najmniej utrudniać nam życie – rozkopują ulicę
na takim odcinku, jaki jest im potrzebny do prowadzenia
prac danego dnia. Wiadomo, że taka inwestycja musi
wiązać się z pewnymi uciążliwościami, ale łatwiej nam pogodzić się z objazdami i utrudnieniami w ruchu widząc, że
wykonawcy rozumieją nasze położenie. Mamy nadzieję, że
do końca prace będą prowadzone w ten sposób.
Mieszkańcy ul. Kołobrzeskiej i przyległych ulic

Woda z bakteriami
Ze zdziwieniem przeczytałem, że czy radni podejmą
uchwałę o zaakceptowaniu nowych stawek za wodę, czy
nie, to podwyżka cen wody i odbioru ścieków i tak wejdzie
w życie. To po co ich ktoś pyta o zdanie? Nasz Zakład
Gospodarki Komunalnej jest państwem w państwie,
dokładnie takim jak PRL, kiedy to słyszeliśmy „dobrowolnie musicie”. Mało tego, za cenę wyższą niż w innych
gminach (bo do naszych opłat jeszcze dopłaca gmina)
ZGK dostarcza nam wodę z bakteriami coli, a zawiadamia
o tym mieszkańców tydzień po stwierdzeniu skażenia
wody. Kiedy wreszcie niewydolny zakład zostanie
zrestrukturyzowany?
A. G. z Grapy

Bez planów, bez studium
Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
czekamy po kilkanaście lat, nowe studium już też powinno
być dawno gotowe i nie bardzo rozumiem dlaczego. Burmistrz mówił, że chodzi o odrolnienia działek. Ale jak to
wygląda w praktyce? Zrobienie planu trwa np. rok. Gmina
składa wnioski o odrolnienie dobrych ziem do wojewody
czy ministra i dostaje odmowę. To trwa niech nawet pół
roku. Czy z wyłożeniem, rozpatrzeniem uwag i całą procedurą nie można zmieścić się w 2–3 latach? Chyba, że za
kolejne pół roku gmina znów składa wnioski o odrolnienie,
znów dostaje odmowę i tak w kółko. Dlaczego w innych
gminach udaje się uchwalić plany w ciągu maksimum
trzech lat? Ile planów uchwalono w tej kadencji?
L. R.

Remont bez sensu
Nową przychodnię lekarską obiecują nam kandydaci na
burmistrza przed każdymi wyborami. Dużo słów, mgliste
wizje, żadnych konkretów i nie wiadomo jeszcze, kto ją
ma wybudować. Teraz znów zaczyna się dyskusja o potrzebie budowy. Żeby nie dawać prywatnemu inwestorowi w prezencie gminnej działki, jest również pomysł
remontowania starych przychodni. A dlaczego komuś
dawać działkę? Czy doktorowi Rychlikowi ktoś dał

lokal? A remont starych przychodni to jakieś nieporozumienie, to jak zrobienie makijażu nieboszczykowi. Można
wyremontować dach i elewacje, ale kto w starym budynku poszerzy schody? Remont to marnowanie pieniędzy bez sensu. I przy ul. Wareckiej, i przy ul. Pocztowej
przychodnie są w zaadaptowanych prywatnych willach
i żeby nie wiem ile pieniędzy w nie wpompować, nie
będą nowoczesnymi przychodniami.
W Powsinie zbudowano piękną przychodnię, spełniającą
obowiązujące standardy za 2,7 mln zł. U nas remont pewnie drożej by kosztował, podobnie jak remont żłobka.
Ale żłobek gmina musi zrobić, a przychodnię lepiej,
żeby zbudował prywatny inwestor na działce, którą ma
lub kupi w tym celu.
H. S.

Segregacja na pół gwizdka
Niby segregujemy śmiecie, ale nie do końca, bo razem wyrzucamy plastik z papierem i metalem. Radni przekonani
zostali przez panią wiceburmistrz, że rozdzielenie odpadów suchych segregowanych osobno na makulaturę, plastik i metal będzie zbyt drogie (?), że ludzie nie wiedzą, jak
sortować (to można ich było przez półtora roku nauczyć)
i że należy wprowadzić system częściowej segregacji, taki
na jaki pozwala ustawa. Ciekawe, dlaczego w opinii pani
wiceburmistrz jesteśmy mniej rozgarnięci niż mieszkańcy
ościennych gmin, gdzie śmiecie segreguje się dokładnie.
Hanna W.

Ścieżki rowerowe
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki
nie wybudowało ścieżek rowerowych, tylko wydało prawie
pół miliona na umieszczenie znaków na istniejących drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dzięki
temu nadal możemy jeździć w obłokach spalin i z narażeniem życia między tirami, teraz już w majestacie
prawa. Kilka wiat krytych dachówką, ale bez ścian też
wiosny nie czyni. Ciekawe, ile i gdzie wiat stanęło, bo
w naszej gminie nie postawiono ani jednej. Na co wydano
pół miliona złotych?
Wiesław

Kościół w Słomczynie
Zwiedzałam niedawno kościół w Słomczynie, jeden z najpiękniejszych na Mazowszu. I już w progu niespodzianka
– głęboka na kilka centymetrów wyrwa w podłodze. Mam
pytanie, czy kościół jest ubezpieczony? Jeśli ktoś złamie
nogę (ja tylko naderwałam ścięgno), to parafia musi liczyć się z wypłatą odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Księże proboszczu, sześć tygodni gipsu, zwolnienie
lekarskie i cierpienie kogoś ze złamaną nogą drożej
kosztuje niż załatanie dziury.
Beata Moderska

Mniejsze opłaty
za przedszkola
zięki nowelizacji ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw od 1 września zmieni się wysokość opłat
pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane przez publiczne
przedszkola oraz publiczną inną
formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym
ustalony przez radę gminy czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Od września, za każdą
dodatkową godzinę, ponad gwarantowany bezpłatny czas pobytu
dziecka w przedszkolu, rodzice
płacić będą maksymalnie złotówkę.
Zmiany dotyczą również zasad
funkcjonowania przedszkoli niepublicznych, w których opłaty
i czas świadczonego bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki

D

będą takie same, jak ustalone przez
radę gminy dla przedszkoli publicznych, poprzez umożliwienie otrzymania przez przedszkole niepubliczne dotacji na każde dziecko
w wysokości równej wydatkom
bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez
gminę, pomniejszonym o opłaty
wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
Wszystkie zajęcia odbywające
się w czasie przekraczającym czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych oraz niepublicznych przedszkolach będą
prowadzone w ramach opłat ustalonych przez radę gminy. (KW)

Zmiany na ul. Piasta
rzebudowa kolejnego odcinka ul. Piasta między ulicami Wierzejewskiego i Piłsudskiego
rozpoczęła się10 lipca. W związku z tym, zmianie uległy trasy linii autobusowych 700 i 710.
Przystanek Piasta przy ul. Piłsudskiego przeniesiony został w pobliże skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Jagiellońskiej.
Zmiana tras dotyczy linii 700 w obu kierunkach, do Konstancina-Jeziorny (kierunek Pańska)
i do Warszawy (kierunek Dworzec Centralny)
oraz linii 710 do Piaseczna (kierunek Szkolna).
Trasa linii 710 do Warszawy (kierunek Metro Wilanowska) pozostaje bez zmian.
Nowa trasa autobusów będzie przebiegała w następujący sposób:
objazd od skrzyżowania ulic Wierzejewskiego i Piasta, tj. skręt z ul. Wierzejewskiego
w prawo w ul. Piasta,
skręt w lewo w ul. Sanatoryjną,
skręt w ul. Prusa – koniec objazdu,
przystanek Piasta przy ul. Piłsudskiego – czasowo nieczynny,
tymczasowy przystanek w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Jagiellońskiej.
Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała
do końca sierpnia. (MM)
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WYJĄTKOWY ROK W WYJĄTKOWEJ SZKOLE
Miniony rok szkolny był
wyjątkowy dla nauczycieli
i uczniów Szkoły Podstawowej
nr 6 w Opaczy. To pierwszy rok
w wyremontowanym gruntownie
budynku i pierwszy, w którym
szkoła uzyskała najwyższy
w gminie wynik ze sprawdzianu
szóstoklasistów.
KLARA WARECKA
czerwca, na zakończenie roku szkolnego,
w Opaczy, podobnie jak w innych placówkach, obył się uroczysty apel. Małgorzata Myszkowska, dyrektor szkoły, pogratulowała
uczniom osiągnięcia doskonałych wyników w nauce. Uczniowie „szóstki” w sprawdzianie szóstoklasistów ze średnią liczbą punktów 28,71 wypadli
lepiej niż ich koledzy z pozostałych gminnych szkół,
w których średnia wyniosła 25,95 pkt. Uzyskali również lepszy wynik niż ich koledzy w całym powiecie
piaseczyńskim (średnia 27,64 pkt) oraz absolwenci
warszawskich szkół podstawowych (27,22 pkt).

Rozbudowana i gruntownie
wyremontowana szkoła
z założenia bez sali gimnastycznej
to w XXI wieku zdecydowanie
mało powszechne rozwiązanie
W trakcie uroczystego apelu najlepsi uczniowie
otrzymali nagrody i wyróżnienia, m.in. dyplomy, statuetki, książki. Małgorzata Myszkowska podsumowała również realizowany w placówce program
„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach
podstawowych”. Był on skierowany do młodzieży
mającej trudności w nauce. Dzięki zajęciom pozalekcyjnym obejmującym m.in. przedmioty przyrodniczo-matematyczne, język angielski i zajęcia
sportowo-wychowawcze oraz poprzez wsparcie psychologiczno-pedagogiczne młodzież uczyła się samodzielnego i logicznego myślenia i współdziałania
w grupie.
Występy artystyczne uczniów i życzenia udanych
i bezpiecznych wakacji zakończyły ostatni dzień
roku szkolnego 2012/2013.
Po latach starań dyrekcji placówki i rady rodziców, obietnic władz gminy, budynek szkoły został
wyremontowany i rozbudowany. W ramach remontu
wykonano termomodernizację, wymianę dachu, storząd miasta oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie ogłaszają nabór
uczestników do programu „Konstancin-Jeziorna
– Gmina bez wykluczenia cyfrowego”.
W ramach programu na uczestników czekają
komputery z dostępem do internetu oraz szkolenie
w zakresie obsługi komputera. Nabór wniosków ruszył 15 lipca i potrwa do 30 sierpnia.
Do udziału w programie uprawnione są:
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej
sytuacji materialnej i społecznej uprawnione
do uzyskania stypendiów socjalnych,
osoby niepełnosprawna ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
rodziny zastępcze.
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Uroczystości szkolne odbywają się na ciasnym korytarzu, dodatkowo pełniącym funkcję szatni
larki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich instalacji.
1 września 2012 r. na uczniów czekały nowe piękne
klasy i funkcjonalne łazienki.
Szkoła wygląda wspaniale, uporządkowane zostało jej otoczenie i wybudowany nowy plac zabaw.
Do pełni szczęścia brakuje sali gimnastycznej.
– Kolejnym rocznikom dzieci nie daje się szansy
na prawidłowy rozwój fizyczny. Czy w ogóle szkoła
ma prawo funkcjonować bez sali gimnastycznej?
– pytali w listach nasi czytelnicy.
Rozbudowana i gruntownie wyremontowana
szkoła z założenia bez sali gimnastycznej to w XXI
wieku zdecydowanie mało powszechne rozwiązanie.
Tym bardziej, że w magistracie przygotowana była
pełna dokumentacja – o ile nikt nie wyrzucił jej do
kosza. Projekt zakładał budowę sali gimnastycznej
i trzech dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szkoły
w przypadku powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej, o czym coraz głośniej się mówi. Rodzice
spodziewali się, że jesienią 2012 r. zaktualizowana
zostanie dokumentacja, wyłoniony zostanie wykonawca, a w styczniu 2013 r. gmina będzie mogła
wystąpić o dofinansowanie z funduszy unijnych
– oczywiście jeśli projekt będzie spełniał kryteria
kwalifikujące do otrzymania dotacji. Budowa sali
gimnastycznej przy ZS nr 5 na ul. Szkolnej pokazała, że możliwe jest wybudowanie takiego obiektu
w ciągu kilku miesięcy, od wiosny do jesieni.
Tak jednak się nie stało. Dopiero kilka tygodni
temu rozpoczęły się prace nad nowym projektem.
Rada Rodziców liczyła na możliwość dyskusji
z projektantem i przedstawicielami ratusza nad
założeniami funkcjonalno-użytkowymi planowanej inwestycji.

Małgorzata Myszkowska uważa, że oprócz sali
gimnastycznej w nowym budynku powinna znaleźć
się szatnia i świetlica. Obecnie szafki na ubrania
stoją na korytarzu, który stanowi drogę ewakuacyjną.
Takie umiejscowienie szafek, powodujące zwężenie
drogi ewakuacyjnej, było kwestionowane przez straż
pożarną już w ubiegłym roku podczas odbioru technicznego budynku po remoncie. Świetlica obecnie
mieści się w stołówce szkolnej. Dyrekcja placówki
i rodzice sądzą, że jest jeszcze czas na uwzględnienie oczywistych potrzeb w projekcie, ale nie mają
z kim rozmawiać.

Umiejscowienie szafek,
powodujące zwężenie
drogi ewakuacyjnej,
było kwestionowane przez straż
pożarną już w ubiegłym roku
podczas odbioru technicznego
budynku po remoncie
– Jesteśmy świadomi konieczności dyskusji nad
ostatecznym kształtem tej inwestycji (rozmiar sali,
dodatkowe pomieszczenia, konieczne inwestycje
okołoszkolne typu zagospodarowanie boisk). Pod
koniec czerwca wysłałem do burmistrza i przewodniczącego rady miejskiej pismo z prośbą o spotkanie
– mówi przewodniczący Rady Rodziców Artur Bartoszewski. – Nie dostałem odpowiedzi.
Projekt ma być gotowy do końca pierwszego
kwartału 2014 r. Realnie sala wybudowana zostanie
w 2015 r. Rok później i bez szatni.

GMINA BEZ WYKLUCZENIA CYFROWEGO
Ubiegający się o uczestnictwo w programie zobowiązany jest dostarczyć:
formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie
stałe lub czasowe na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,
deklarację uczestnictwa w programie,
oświadczenie o dochodach netto oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie,
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym lub znacznym – dotyczy
osób niepełnosprawnych,
świadectwa szkolne ukończenia szkoły lub
promocji do następnej klasy za ostatni rok
szkolny dzieci wchodzących w skład danego
gospodarstwa domowego – dotyczy uczniów,
zaświadczenie od lekarza podstawowej opie-

•
••
•
•
•

ki zdrowotnej o długotrwałej chorobie jednego z członków gospodarstwa domowego
– jeśli dotyczy,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu
Pracy poświadczające fakt zarejestrowania
danego członka gospodarstwa domowego
jako osoby bezrobotnej – jeśli dotyczy,
zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej – dotyczy osób korzystających z funduszy pomocy społecznej lub zasiłków
rodzinnych,
odcinki renty lub emerytury z ostatnich
trzech miesięcy – jeśli dotyczy.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej 13,
w urzędzie miasta przy ul. Warszawskiej 31 (w budynku galerii Lima) na pierwszym piętrze w pokoju nr 9 oraz na stronie internetowej urzędu
www.konstancinjeziorna.pl. (R)

•
•
•
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Otwarte Ogrody zapraszają
i 8 września, w sobotę i niedzielę,
już po raz szósty spotkamy się
w gościnnych ogrodach. Organizatorzy festiwalu i mieszkańcy naszej
gminy przygotowali w tym roku bogaty program.
Jakie wydarzenie, gdzie się odbędzie
i o której godzinie, uczestnicy festiwalu
będą mogli sprawdzić w Punkcie Informacyjnym czynnym każdego dnia w
godz. 10.00–16.00, zlokalizowanym w
Parku Zdrojowym przy pomniku bł.
Jana Pawła II. Tam też otrzymają mapkę z zaznaczoną lokalizacją ogrodów.
Wybór będzie niezwykle trudny, bo nie
sposób być w kilku miejscach jednocześnie.
Otwarte Ogrody 2013 zapraszają:
Tęczowa Pasieka w Cieciszewie
– spotkanie z królową matką
pszczelą w ulu pokazowym oraz
prelekcje z życia pszczół,
Wystawa malarstwa Emilii CzyżKędzierskiej oraz Perski Jarmark:
płyty, książki, porcelana, szkło,
figurki dzbanuszki, kwiatuszki
i inne,
Warsztaty malarskie dla dzieci
„Moja rodzina – rodzinne portrety” z malarką Agą Jaworską
oraz wystawa artystki „Z rodzinnego albumu”,
„Kram w cieniu Warszawy”
przed Hotelem Konstancja
Salon Literacki Towarzystwa
Miłośników Piękna i Zabytków
Konstancina – spotkanie z autorami albumu „Polacy z wyboru”,
Konstanciński Dom Kultury
– wystawa planszowa zawieszona na płocie tężni „Konstancin i jego posesjonaci”,
Villa La Fleur – wystawa prac
wybranych artystów związanych
z Ecole de Paris, ul. Szpitalna 14,
Chata Wuja Toma – wystawa rysunków satyrycznych Tomasza
Lachowskiego oraz książek poświęconych historii Konstancina-Jeziorny,

7

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Wystawa tkaniny artystycznej
• Zoji
Elchlepp – artystki z Den-

•
•

•

•
•
•

Brzegi jezior i rzek,
dzikie plaże i niestrzeżone
kąpieliska w ciepłe
letnie dni przyciągają
setki amatorów opalania
i kąpieli. Z wycieczek
nad wodę nie wszyscy
wracają do domu.
W ubiegłym roku
w całej Polsce utonęło
449 osób, najwięcej
w rzekach – 128.

•
•
•

malarstwa Anny Bucz• Wystawa
kowskiej i spotkanie z artystką,
natury” – wystawa uni• „Dwie
kalnych tkanin i rysunków Gabriela Przytuła
Wystawa malarstwa artystów
• amatorów
z Denzlingen, miasta

zlingen, miasta partnerskiego
Konstancina-Jeziorny, wystawa
„Kolory w Konstancji” – ceramika Bożeny Wiślickiej i obrazy Małgorzaty Druskiej oraz
kącik artystyczny malarki Pauliny Kopestyńskiej w Restauracji Galeria Konstancja,
Spotkanie w Domu Stefana Żeromskiego w Willi Świt – oprowadzają prof. Alina Kowalczykowa i prof. Jerzy Snopek,
Wystawa malarstwa Ewy Jabłońskiej „Mój Konstancin”,
Józef Hertel, polonista i pisarz,
zaprezentuje swoje liczne książki poświęcone historii Konstancina-Jeziorny i wybitnym
Polakom,
Wystawa batiku i malowanego
jedwabiu Izabeli ZalewskiejKantek,

•
•
•
•
•
•
•

ustawa, ani zakazy czy apele o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk nie odnoszą skutku.
– W ubiegłym roku burmistrz
obiecywał, że powstanie kąpielisko
przy Hugonówce. Ale ani Hugonówki
nie widać, ani kąpieliska. Piękna pogoda, wakacje, plaży z ratownikiem
nie ma, więc jedziemy nad Wisłę
– mówi 17-letni Bartek.
Młodzi ludzie bez opieki dorosłych
lubią popisywać się i nie przestrzegają
zasad bezpieczeństwa obowiązujących
nad wodą. Najczęstszymi przyczynaFot. GMT

T

bliźniaczego Konstancina-Jeziorny,
Wystawa malarstwa „Lourdes
i uczniowie” w Czarnowie,
Wystawa rzeźby, malarstwa
i gwaszy Kazimierza Ryszki,
Ogród historyczno-turystyczny
przy ul. Strumykowej,
Magiczny Wieczór Opowieści
w wykonaniu Magdy Polkowskiej,
„Frywolitki” – w ogrodzie willi
Le Matin koncert zespołu „Piąty
Dzień”,
Spotkanie z fotografem Tomaszem Myślukiem,
Wykład „Big view”, filozoficzno-śrubkologiczna opowieść

•

„Nasze Miasto – FMK” jest patronem medialnym festiwalu

Nie warto ryzykować

KLARA WARECKA
ylko w czerwcu tego roku woda
pochłonęła już 144 ofiary. Na terenie naszej gminy w Wiśle i Jeziorce w ubiegłym roku utonęły cztery
osoby. W czerwcu tego roku w Gassach utonął 42-letni mężczyzna. Amatorzy kąpieli zapominają, że Wisła jest
szczególnie niebezpieczną rzeką – nieregularne dno, szybki nurt i wiry pokonały już nie jednego pływaka. Do
tego brawura, brak wyobraźni, przecenianie własnych umiejętności, namowa

o uciechach wynikających z używania analogowych kamer fotograficznych,
„Ogród otwarty dla zwierząt”
w Bielawie,
Spotkanie z poetami Oddziału
Warszawskiego Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich w Domu Pracy
Twórczej w pałacu w Oborach,
Autorska prezentacja krótkometrażowych filmów animowanych
Witolda Giersza w hotelu Konstancja,
Wystawa malarstwa Joanny Sękowskiej,
Wernisaż wystawy „Ogrody
Świata”,
Exploring Nepal & Adventures
– slajdowisko z wypraw Himalaje ilustrowane opowieściami
i muzyką nepalską,
Maurycy Stanaszek (w Bielawie)
opowie o historii i kulturze
Łurzyca, zapomnianego regionu
etnograficznego nad Wisłą,
uczniowie Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im.Oskara Kolberga w Warszawie – koncert zespołu Brass Band w ogrodzie
Domu Artystów Weteranów Scen
Polskich w Skolimowie.
W sobotę wielką atrakcją będzie trzygodzinna wycieczka z przewodnikiem
po Konstancinie „Wspomnienia konstancińskie”. Organizatorzy proszą o punktualne przybycie na miejsce zbiórki
w punkcie informacyjnym przy pomniku
bł. Jana Pawła II w Parku Zdrojowym.
W niedzielę, na zakończenie festiwalu i zakończenie letniego sezonu muzycznego, w amfiteatrze w Parku Zdrojowym Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Janusza Powolnego z udziałem zespołu
wokalnego Affabre wystąpi z koncertem
„Na pożegnanie lata”.

kolegów lub kąpiel po spożyciu alkoholu i tragedia gotowa. W ubiegłym
roku po serii tragicznych zdarzeń,
w kilku miejscach nad Wisłą i Jeziorką
władze gminy umieściły znaki zakazu
kąpieli. Stały niedługo – zostały zniszczone lub ukradzione. W styczniu
ubiegłego roku weszła w życie ustawa
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ale ani

mi utonięć są: nieumiejętność pływania, pływanie w miejscach zabronionych, skoki na główkę, nieumiejętność
postępowania w przypadku wywrócenia się kajaku lub łódki. Skoki do
wody są również przyczyną kalectwa
ok. 500 zwykle młodych osób rocznie.
Czy dla odrobiny adrenaliny warto ryzykować? W ciągu kilku sekund
można zmienić resztę swego życia w
piekło. Nie ryzykuj!
Więcej informacji o skutkach braku
wyobraźni nad wodą na stronie internetowej www.plytkawyobraznia.pl.

Pamiętaj, nad wodą nie warto ryzykować!
• skok do nieznanej wody to skok w kalectwo,
• pływaj jedynie w miejscach strzeżonych przez ratowników WOPR,
• przestrzegaj znaków umieszczonych przy zbiornikach wodnych,
• sprawdź wodę i warunki atmosferyczne przed kąpielą,
• nie nurkuj w wodzie jeżeli nie znasz głębokości,
• nie skacz na głowę,
• nie skacz do wody po długotrwałym opalaniu się,
• nie wrzucaj i nie wpychaj do wody kolegów.

siądz kanonik Bogdan Przegaliński obchodził
w niedzielę16 czerwca 10-lecie posługi kapłańskiej w Mirkowskiej parafii. Spotkanie księdza z wiernymi rozpoczęła uroczysta msza. Z okazji jubileuszu
życzenia ks. Bogdanowi Przegalińskiemu, proboszczowi parafii św. Józefa Oblubieńca NMP, a zarazem
dziekanowi dekanatu konstancińskiego, składali parafianie, wierni z innych części naszej gminy, przedstawiciele gminnego i powiatowego samorządu.
– Wiele dzieł, które tutaj powstały przez te 10 lat,
nie byłoby możliwych bez wsparcia samorządu oraz
mieszkańców – dziękował za życzenia ks. Bogdan.
– Staramy się, ale sami niewiele byśmy zdziałali.
Ksiądz Bogdan jest duszą każdego przedsięwzięcia
– mówią mieszkańcy. W ciągu ostatnich kilku lat odrestaurowane zostały stacje drogi krzyżowej, wymienione ławki oraz przeprowadzone remonty w kościele
i w domu parafialnym. Nasz proboszcz jest animatorem nie tylko uroczystości kościelnych i religijnych, ale
również imprez kulturalnych i sportowych, akcji charytatywnych, wakacji dla dzieci – chwalą parafianie.
– Długo by wymieniać: przy parafii działa Agencja
Dobroci współpracująca z Bankiem Żywności w Warszawie, pomagająca najbardziej potrzebującym, dla

Fot. GT

dzieci organizowane są Wakacje z Bogiem i zimowiska,
od kilku lat w kościele odbywa się międzyparafialny
konkurs kolęd i pastorałek – wyliczają mieszkańcy.
Z inicjatywy ks. Bogdana od 2007 r. w Habdzinie odbywa się Bieg Papieski. Ksiądz kanonik sam jest sportowcem – świetnym tenisistą. Jest pomysłodawcą
i organizatorem Mistrzostw Polski Księży w Tenisie,
w których wielokrotnie zwyciężał w singlu i deblu.
Po mszy, nad stawem w Mirkowie odbył się Festyn
Rodzinny. W bogatym programie pikniku każdy znalazł coś dla siebie: były rodzinne rozgrywki sportowe,
pokaz tańca towarzyskiego i występ zespołu Gospel
Singers z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dzieci zachwycone były popisami cyrkowców: akrobatów, żonglerów
i połykaczy ognia, dmuchaną zjeżdżalnią i konkursami.
Na scenie wystąpili znani i lubiani artyści zaprzyjaźnieni z księdzem kanonikiem, m.in.: Karol Strasburger,
Roman Kołakowski, Paweł Dłużewski, Ryszard Makowski i chór Powsinianie. Zabawa trwała do późnego
wieczora. Uczestnicy pikniku mogli posilić się pyszną
grochówką i spróbować tortów przygotowanych na jubileusz w ramach konkursu na najlepszy wypiek.
Do jubileuszowych życzeń przyłącza się „Nasze
Miasto – FMK”. Szczęść Boże, księże Bogdanie. (KW)

niedzielę 9 czerwca przy szkole w Opaczy
odbyły się obchody gminnego Dnia
Strażaka. Co prawda dzień św. Floriana,
patrona strażaków, przypada 4 maja, ale daty nie są
najważniejsze.
Na placu przy szkole zgromadzili się strażacy,
przedstawiciele samorządu i nieliczni mieszkańcy
– nieliczni, bo o uroczystości zabrakło informacji na
stronie internetowej urzędu.
Podczas spotkania odbyło się uroczyste przekazanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Jeziorny nowego wozu strażackiego, wręczenie druhnom i druhom medali i odznak za wieloletnią służbę oraz zasługi dla pożarnictwa, a także zawody
będące sprawdzianem wyszkolenia bojowego strażaków. Nowy wóz strażacki typu Renault Midlum
300.14 DXI poświęcił ks. Bogdan Przegaliński,
dziekan dekanatu konstancińskiego, a burmistrz
Kazimierz Jańczuk oraz przewodniczący rady miejskiej Andrzej Cieślawski wręczyli strażakom kluczyki i dowód rejestracyjny samochodu.

W

650 LAT CIECISZEWA

Fot. JTAT

JUBILEUSZ
KSIĘDZA PRZEGALIŃSKIEGO
K
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ieciszew, najstarsza wieś w naszej gminie, obchodził w niedzielę 23 czerwca swoje 650-lecie.
Podstoli czerski Stanisław Pierzchała z Cieciszewa 25 czerwca 1363 r. otrzymał od księcia mazowieckiego Siemowita III zgodę na lokację wsi
o nazwie Wola Cieciszewska.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła polowa
msza koncelebrowana przez ks. Bogdana Przegalińskiego, dziekana dekanatu konstancińskiego, i ks.
Jacka Dzikowskiego, proboszcza parafii św. Zygmunta w Słomczynie. Po mszy mieszkańcy, przedstawiciele władz gminy i zaproszeni goście przeszli
na plac w centrum wsi, na którym stanął głaz upamiętniający założenie miejscowości. Obelisk odsłonięty został przez dwoje najstarszych mieszkańców
Cieciszewa: 103-letnią Helenę Czasak i 94-letniego
Henryka Bojańczyka. Pod pomnikiem sołtys Cieciszewa Małgorzata Biernacka umieściła kapsułę
czasu – metalową tubę zawierającą akt lokacyjny
Woli Cieciszewskiej z 1363 r., listę mieszkańców
wsi oraz aktualne wydania lokalnych gazet.
Po części oficjalnej burmistrz zaprosił zebranych
na piknik rodzinny. Gmina ufundowała grochówkę
oraz karkówkę i kiełbaski z grilla, a wyjątkową atrakcją pikniku był pokaz walki w wykonaniu
Bractwa Rycerskiego Kern.
650 lat to dużo, ale wieś istniała już wcześniej.
Osiem wieków Cieciszewa opisał w swoim opracowaniu historyk z Konstancina-Jeziorny Paweł Komosa. Książka o Cieciszewie i jego historii wydana
została przez gminę i rozdana mieszkańcom uczestniczącym w obchodach.(MM)

C

ŚWIĘTO STRAŻAKÓW
Odznaczenia wręczali m.in. Grzegorz Szewczyk,
prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP
w Konstancinie-Jeziornie, st. kpt. Mieczysław Pękala z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie oraz przedstawiciele konstancińskich władz. Część oficjalną uroczystości zakończyły życzenia i podziękowania za pomoc, którą
niosą strażacy.
W sprawdzianie bojowym udział wzięły reprezentacje wszystkich konstancińskich jednostek. Najlepszym wyszkoleniem wykazali się druhowie z OSP
Bielawa, drugie miejsce zajęli strażacy OSP Cieciszew, a trzecie – jednostka OSP Czernidła. W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych rywa-

Zdjęcia: JTAT
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lizowały tylko dwie jednostki. Wygrali młodzi
druhowie z Opaczy, przed strażakami z OSP Skolimów.
W ochotniczych strażach pożarnych coraz częściej brakuje strażaków. Na szczęście nie w naszej
gminie, w której funkcjonuje dziewięć jednostek,
z których trzy (OSP Bielawa, OSP Kawęczynek
i OSP Konstancin-Jeziorna) włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W gminnych jednostkach, doskonale wyposażonych w sprzęt (m.in. 13 samochodów strażackich, wysokowydajne pompy, sprzęt ratowniczy)
służy ponad 120 czynnych strażaków, którzy
w ubiegłym roku uczestniczyli w 398 akcjach. Najwięcej interwencji podjęły: OSP Konstancin-Jeziorna – 100 akcji, OSP Skolimów – 93 akcje i OSP
Bielawa – 87 akcji. Druhnom i druhom życzymy
jak najmniej pracy. (JZ)

12

AKTUALNOŚCI

Podczas charytatywnego pikniku
w Konstancinie, w niedzielę
30 czerwca na rehabilitację
i leczenie Beaty Jałochy,
fizjoterapeutki z Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji
w Konstancinie-Jeziornie,
zebrano 53 722,39 zł
z kwesty do puszek, 7 000 zł
ze sprzedaży cegiełek
na stoisku Fundacji Forani
oraz 24 400 zł z aukcji
charytatywnej – w sumie
ponad 85 tys. zł.
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Piknik dla Beaty

T

Kino pod chmurką
onstanciński Dom Kultury zaprasza w piątkowe
letnie wieczory do plenerowego kina w amfiteatrze w Parku Zdrojowym. Seanse rozpoczynają
się o godz. 21.45. Wstęp wolny.
W lipcu możemy jeszcze obejrzeć:
19 lipca – „Kocha, lubi, szanuje”, reż. Glenn
Ficcara, John Requa,
26 lipca – „Incepcja”, reż. Christopher Nolan.
Repertuar na sierpień:
02 sierpnia – „Jasminum”, reż. Jan Jakub Kolski,
09 sierpnia – „Jak zostać królem”, reż. Tom
Hooper,
16 sierpnia – „Yuma”, reż. Piotr Mularczyk,
23 sierpnia – „Pół żartem pół serio”, reż. BillyWilder,
30 sierpnia – „Avatar”, reż. James Cameron. (R)
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„Przy źródle”
w Parku Zdrojowym
onstanciński Dom Kultury i spółka Uzdrowisko Konstancin-Zdrój są współorganizatorami niezwykłej uczty dla melomanów. W niedzielę
28 lipca o godz. 19.30 w amfiteatrze w Parku
Zdrojowym z koncertem muzyki klasycznej „Przy
źródle” wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii
Narodowej. Patronem medialnym koncertu jest
„Nasze Miasto – FMK”. (R)
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ksowej Rehabilitacji fizjoterapeuci udzielali porad
i badali poziom cholesterolu oraz cukru we krwi. Na
specjalnym boisku rozegrany został mecz piłkarski
pomiędzy zespołem Orłów Konstancińskich pod
wodzą Ryszarda Machałka, zastępcy burmistrza
Konstancina-Jeziorny a drużyną Centrum Kompleksowej Rehabilitacji z Jerzym Karwowskim, prezesem CKR, na czele. Zwyciężyła drużyna CKR 10:8.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla
najmłodszych – zjeżdżalnie, gry, zabawy i konkursy.
Podczas całego pikniku koleżanki i koledzy
Beaty Jałochy z CKR oraz z klubu fitness, w którym
również pracowała, kwestowali z puszkami – trudno
było znaleźć kogoś bez biało-niebieskiej naklejki na
piersi z hasłem „Postawmy Beatę na nogi!”, którą
dostawało się po wrzuceniu datku do puszki.
Piknik został zorganizowany w błyskawicznym
tempie – w ciągu zaledwie tygodnia. Nie udałoby się,
gdyby nie ogromne zaangażowanie inicjatorek wydarzenia Hanny Lis i Agnieszki Więckowskiej oraz
wszystkich, którzy włączyli się w organizację: władz
naszej gminy, Konstancińskiego Domu Kultury
i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ks. kanonika Bogdana Przegalińskiego, dziekana dekanatu
konstancińskiego, Fundacji Forani, wsparcia kilkudziesięciu firm i osób prywatnych z terenu naszej
gminy (i nie tylko) oraz setek wolontariuszy.

Pieniądze zebrane podczas pikniku już trafiły na
konto Beaty Jałochy i przeznaczone zostaną na leczenie i intensywną rehabilitację. Beata odniosła
liczne obrażenia, ma przerwany rdzeń kręgowy i jest
sparaliżowana od pasa w dół na skutek tragicznego
zdarzenia – niespełna dwa miesiące temu, gdy szła
do pacjentki, spadł na nią samobójca, który wyskoczył z siódmego piętra. Mężczyzna zginął na miejscu, Beata w ciężkim stanie odwieziona została do
szpitala. Młoda kobieta, która do tej pory pomagała
innym odzyskać sprawność po ciężkich wypadkach,
po udarach i wylewach, dziś sama potrzebuje pomocy. Beata z ogromną determinacją walczy o powrót do zdrowia. – Jest twarda, nie podda się, będzie
chodzić – mówią jej koledzy z CKR. Trzymamy
kciuki i życzymy powrotu do zdrowia.

Jeśli ktoś nie mógł wziąć udziału
w pikniku, a chciałby wesprzeć leczenie i rehabilitację Beaty Jałochy, może
zasilić darowizną konto nr 72 1160
2202 0000 0002 4041 9537 z dopiskiem „Darowizna Beata Jałocha”.

Magiczne miejsce
a mapie kulturalnej powiatu piaseczyńskiego Kolonia Artystyczna w Zalesiu
Dolnym to magiczne miejsce.
– Kolonia artystyczna to miejsce, gdzie
życie staje się kształtem sztuki – mówi Mira
Walczykowska, gospodyni Kolonii Artystycznej. W willi Jastrzębiec przy ul. Dębowej 3
odbywają się spotkania z artystami, wernisaże, wystawy, koncerty, promocje książek
i rozmowy o sztuce. Nie ma miesiąca bez
wyjątkowego wydarzenia. W tym roku mogliśmy podziwiać m.in. prace gruzińskiego artysty Dawida Pataria i wybitnego polskiego
malarza i grafika Jana Młodożeńca.
Do końca lipca w Kolonii Artystycznej
trwa wystawa prac Edwarda Dwurnika (obrazów z cyklu „Niebieskie miasta” – Moskwa,
Kopenhaga i Łódź) oraz abstrakcji inspirowanych twórczością Jacksona Pollocka.
– Jestem zauroczona miejscem i atmosferą.
Piękny dom, piękny ogród i sztuka. Czegóż
chcieć więcej? Żeby stworzyć tak wspaniałe
miejsce, trzeba kochać i sztukę, i Zalesie
– mówi pani Joanna z Piaseczna. – Mira Walczykowska, historyk sztuki, przewodnicząca
Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego, potrafi to jak nikt inny.
W Kolonii Artystycznej możemy nie tylko
obcować ze sztuką, ale również nabyć uni-
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kalne przedmioty wyposażenia wnętrz: tkaniny, porcelanę i grafiki.
Kolonia Artystyczna czynna jest w piątki,
soboty i niedziele w godz. 13.00–20.00 (w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym
lub mailowym, tel,: 602 20 20 20 lub 508 12
39 96, e-mail: kolonia.art@gmail.com). (MA)
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akich tłumów konstanciński Park Zdrojowy
jeszcze nie widział. Nie zawiedli mieszkańcy
naszej gminy i ościennych miejscowości,
wiele osób przyjechało z Warszawy. W pikniku
wzięli udział aktorzy, wokaliści, muzycy, tancerze,
dziennikarze telewizyjni i radiowi – dziesiątki osób
o wielkich sercach.
Na scenie amfiteatru wystąpiło więcej gwiazd niż
w ciągu kilku ostatnich lat razem, m.in. Edyta Górniak,
Kayah, Natalia Lesz, Sonia Bohosiewicz, Tomasz
Stańko, Marcin Nowakowski i Tomasz Stockinger. Zaprezentowały się również zespoły muzyczne i taneczne: Sentido del Tango, Sonata i Tugeder.
W przerwach między występami trwała aukcja,
na której można było wylicytować wieczorową
suknię z kolekcji La Mania, kolację z Andrzejem
„Piaskiem” Piasecznym (wylicytowano za 900 zł),
trening do biegu maratońskiego z Tomaszem Lisem, kolację dla dwojga ugotowaną pod wskazanym adresem przez Hannę Lis (wylicytowana za
4 tys. zł), bilety na koncert Justyny Steczkowskiej
i spotkanie z Anną Marią Jopek.
Poza sceną amfiteatru też wiele się działo. Teresa Lipowska, Maria Winiarska i Ewa Złotowska w parkowych alejkach czytały dzieciom bajki. Odbył się pokaz
karate w wykonaniu zawodników Klubu Karate Kyokushin Ippon i pokaz tańca w wykonaniu Egurrola
Dance Studio, zajęcia fitness i gimnastyka dla seniorów.
Ratownicy medyczni uczyli zasad udzielania
pierwszej pomoc, a w namiocie Centrum Komple-
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MAGDA ANDRZEJEWICZ

Obecnie w Kolonii Artystycznej trwa wystawa prac
Edwarda Dwurnika. Można tam oglądać m.in.
obrazy z cyklu „Niebieskie miasta”

