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PO PIERWSZE:
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Z JACKIEM ROWIŃSKIM,
prezesem spółki Marina
Konstancin, o tym, co stało się
na zaporze na jazie, rozmawia
Mateusz Zaremba
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ŻŁOBEK NA MIARĘ
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Dyrektor Gminnego Żłobka
Ewa Styś z dumą zaprezentowała
otwartą 29 sierpnia
nową placówkę
czytaj – str. 11
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Po raz pierwszy od ponad pół
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i Karczew
czytaj – str. 12
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z obrazka
i wejdź
na naszą
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internetową

odczas podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
między gminą a spółką Saur Konstancja w październiku 2012 r., burmistrz
poinformował mieszkańców, że do czasu
wybudowania nowej instalacji obecny
obiekt będzie nieprzerwanie przyjmował
gminne ścieki. Do 31 grudnia 2013 r.
cena za odbiór 1 msześc. ścieków pozostanie bez zmian – 2,75 zł (plus VAT). Po
wybudowaniu nowego obiektu, w połowie 2014 r., cena wzrośnie do 4,48 zł i będzie waloryzowana co roku 1 kwietnia
o wskaźnik rocznej inflacji za rok poprzedni (według danych Głównego
Urzędu Statystycznego). W przypadku
zmiany ilości dostarczanych przez
gminę ścieków o więcej niż 10 proc. lub
zmiany ceny mediów niezbędnych do
obsługi oczyszczalni (np. podwyżki
ceny za energię elektryczną o więcej niż
4 proc. powyżej inflacji), spółka zastrzegła sobie możliwość renegocjacji
ceny odbioru ścieków.
Jednak już w czerwcu 2013 r. stawki
uległy zmianie. Pozornie na lepsze, bo
w porównaniu do 2012 r. o 7 groszy za
1 msześc. taniej za odbiór ścieków z gospodarstw domowych, ale jednocześnie
podwyższone zostały opłaty stałe – do
3,72 zł/odb./miesiąc i faktycznie opłaty
za ścieki wzrosły. Od 17 lipca 2013 r. do
16 lipca 2014 r. za odbiór ścieków ZGK
ustalił, w zależności od przynależności do
grupy odbiorców, że w I i II grupie zapłacimy 7,1 zł/msześc. i 8,57zł/msześc.
w grupie III. Oczywiście plus VAT. Podczas dyskusji na nadzwyczajnej sesji rady
miejskiej, na której zatwierdzano stawki,
dyrektor ZGK Edward Skarżyński nie
potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przy niezmienionej ilości i rzekomo niższej cenie odbieranych ścieków
koszty odbioru mają wynieść ogółem blisko 25 proc więcej. W tym roku, w nowej
taryfie obowiązującej od 17 lipca 2014 r.
do 16 lipca 2015 r. ZGK znów podniosło
ceny, ale tylko dla odbiorców III grupy
– do 8,61 zł/msześc.
„Nie dosyć że ZGK, którego restrukturyzację burmistrz obiecywał cztery lata
temu, pobiera ponad 150-procentowy
haracz od ceny oczyszczenia metra ścieków, to może gmina i Saur też ustaliły
inne stawki” – pisze w liście do redakcji
Sandra K. „Termin ukończenia budowy
nowej oczyszczalni przesuwa się w czasie (nie z powodu opóźnienia w prowadzonych pracach, ale późniejszego rozpoczęcia całej inwestycji) może więc
i ceny podane przy podpisaniu umowy
nie są już aktualne” – dodaje.
Ponieważ z pytaniami, jak będą
kształtowały się ceny odbioru ścieków
po uruchomieniu nowej oczyszczalni,
zwraca się do redakcji wielu mieszkańców, wydawca „Naszego Miasta – FMK”
Jacek Rowiński wystąpił do burmistrza
z wnioskiem o udzielenie informacji
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Ceny za pobór wody i odbiór ścieków
zmieniają się raz do roku. Ogłasza je
konstanciński Zakład Gospodarki Komunalnej.
Od czego zależą? Od ceny za odbiór
jednego metra sześciennego ścieków
pobieranej przez oczyszczalnię i marży ZGK.

Fot. JTAT
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publicznej o udostępnienie treści umowy
pomiędzy Saur Konstancja a gminą
Konstancin-Jeziorna na oczyszczanie
ścieków wraz z ewentualnymi aneksami.
W odpowiedzi (udzielonej naprawdę
błyskawicznie, bo w ciągu tygodnia)
otrzymał umowę z informacją podpisaną
przez burmistrza Kazimierza Jańczuka,
że: z umowy tej została wyłączona część
załącznika nr 2 oraz załącznik nr 3, ponieważ załączniki te zawierają tajemnicę
przedsiębiorstwa.

Z odpowiedzi burmistrza
wynika, że „istotny interes
publiczny lub ważny
interes państwa”
ogranicza nasze prawo
do poznania ceny
za 1 msześc.
oczyszczonych ścieków,
jaką gmina płaci
z publicznych,
pochodzących z naszych
podatków, a więc
naszych pieniędzy
O czym stanowią tajne załączniki?
W umowie partnerstwa czytamy:
„* p. 6 Wynagrodzenie partnera prywatnego
6.2. Jednostkową stawkę za usługę
oczyszczania 1 msześc. ścieków oraz zasady jej obliczania lub zmiany określa
Załącznik Nr 2 do Umowy”. (…)
* p. 12 Rozwiązanie umowy i zasady
rozliczenia stron w przypadku rozwiązania umowy

12.2 Zasady rozliczenia stron
w przypadku rozwiązania Umowy zostały wskazane w Załączniku Nr 3 do
Umowy.”
– Dane objęte „tajemnicą przedsiębiorstwa” określają w Polsce stosowne
przepisy, zgodnie z którymi „klauzule
umowne dotyczące wyłączenia jawności
ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych lub
inne podmioty, o ile wynikające z umowy zobowiązanie jest realizowane lub
przeznaczone do realizacji ze środków
publicznych, uważa się za niezastrzeżone” – mówi Jacek Rowiński. – „Natomiast za zastrzeżone uznaje się informacje: techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia
2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.), co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich w tajemnicy (tajemnica przedsiębiorstwa), lub w przypadku gdy jednostka sektora finansów
publicznych wykaże, że informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wymaga tego istotny interes
publiczny lub ważny interes państwa”.
Z odpowiedzi burmistrza wynika, że „istotny interes publiczny lub ważny interes państwa” ogranicza nasze prawo do
poznania ceny za 1 msześc. oczyszczonych ścieków, jaką gmina płaci z publicznych, pochodzących z naszych podatków, a więc naszych pieniędzy. Bo przecież nie interesują mnie szczegóły technologii ani wysokość wynagrodzenia
prezesa spółki – dodaje.
Co zmieniło się od czasu podpisania
umowy, że jawne dane stały się tajne?
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Oszczędności
KONSTANTY J.
ą dwa sposoby na poprawę stanu
gminnych finansów: można mniej
wydawać i oszczędzać, albo można zabiegać na różne sposoby o zwiększenie dochodów. To ostatnie wymaga
trochę wysiłku: kampania na rzecz pozyskania nowych podatników – nie dla
nas, za dużo pracy; wprowadzenie
opłaty uzdrowiskowej – też nie, kto by
to rozliczał. O wiele łatwiej oszczędzać: można skatepark otworzyć po
wakacjach – co z tego, że dzieciaki
mogłyby poszaleć w czasie wakacji,
przecież trzeba by sprzątać teren, a to

S

kosztuje. Niech sobie popatrzą przez
siatkę, a oszczędności zostaną w kasie.
Obiecany pływający pomost dla kajaków? No i co z tego, że obiecany?!
Czysta fanaberia! A to zupełnie co innego niż czysta gotówka. Przykłady
można by mnożyć, ale nie warto,
wszyscy je znamy. Ciekawe jednak,
gdzie te oszczędności się podziewają.
Wyjaśnienie przynosi ranking pisma
samorządu terytorialnego „Wspólnota”: Konstancin-Jeziorna znalazł się
w pierwszej dziesiątce polskich gmin
z najwyższymi wydatkami bieżącymi
na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tu nikt nie szuka
oszczędności.

Fot. BG

ZAPROSILI NAS

Czy kampania wyborcza w naszej gminie już się zaczęła?

Dożynki w Słomczynie

Fot. JTAT

Na nagrodę zasługiwał
każdy z tegorocznych
wieńców. Komisja
konkursowa nie miała
łatwego zadania. Pierwszą
nagrodę przyznała
wieńcowi z sołectwa Łęg.
Przyznano także dwie
drugie i dwie trzecie
nagrody oraz sześć
wyróżnień.

uzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na Dni Otwarte 26 i 27 września, poświęcone 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
W tych dniach w Muzeum Niepodległości, w Muzeum Więzienia Pawiak oraz
w Mauzoleum Walki i Męczeństwa w al. Szucha będzie można bezpłatnie zwiedzić ekspozycje, wysłuchać wykładów oraz koncertów specjalnie przygotowanych z okazji rocznicy. Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek
zaprasza także na kolejne spotkania w Muzeum Więzienia Pawiak „Niech nie
zgaśnie pamięć” – uroczyste upamiętnienie egzekucji więźniów Pawiaka w Palmirach (11 września), Dni Pamięci Pawiaka (1–4 października) oraz na inaugurację obchodów 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak (28 listopada). Szczegółowe
programy znaleźć można na stronie internetowej muzeum. (R)

M

egoroczne gminne dożynki odbyły się w niedzielę 31 sierpnia w Słomczynie. Uroczystości święta plonów rozpoczęła msza w kościele św. Zygmunta,
po której na pobliski plac przy Domu Ludowym przeszedł barwny korowód rolników z pięknymi wieńcami i bochnami chleba upieczonego z tegorocznego
ziarna. Zgodnie z tradycją, włodarze gminy wręczyli wyróżnienia najlepszym
rolnikom, a komisja konkursowa oceniła dożynkowe wieńce i dokonała wyboru
najpiękniejszego. Trzeba przyznać, że członkowie komisji nie mieli łatwego zadania – na nagrodę zasługiwał każdy z wieńców. Organizatorzy dożynek zapewnili mieszkańcom i gościom wiele atrakcji, m.in. występy lokalnych
zespołów artystycznych, występ kabaretu Ramol oraz Natalii Sobczak i Jakuba
Steca. Uczestnicy święta plonów mieli w czym wybierać: warsztaty kulinarne,
taneczne, wokalne, oraz zapomnianych już dzisiaj rzemieślników: kowala, wikliniarza i garncarza. Dzieci mogły wziąć udział w konkursach z nagrodami i poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni. Na wszystkich czekały stoiska gastronomiczne
i liczne kramiki. (MM)
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bwieszczenie burmistrza gminy KonstancinJeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) terenu Cegielni Chylickiej wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko ukazało się w BIP 10 lipca. Plan dostępny był w Urzędzie Miasta i Gminy do wglądu od
21 lipca do 11 sierpnia, dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP odbyła się
4 sierpnia, a uwagi należało składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia.
Czego dotyczy zmiana? Kwestii niezmiernie istotnej dla okolicznych mieszkańców – zalegalizowania lokalizacji Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK). W czasie ubiegłorocznych wakacji podobnie próbowano
uszczęśliwić społeczność naszej gminy budową
zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), oraz punktu selektywnego
zbierania odpadów w Mirkowie na terenach należących do spółki Saur Konstancja.
Przypomnijmy: teren, na którym działać ma
GPSZOK, wskazała firmie Lekaro gmina. Chociaż
punkt działał od lipca ubiegłego roku, firma Lekaro
wystąpiła dopiero we wrześniu do starostwa piaseczyńskiego o pozwolenie na lokalizację GPSZOK na
ul. Słowiczej. 5 października 2013 r. starosta wydał
decyzję odmowną twierdząc, że lokalizacja jest niezgodna z MPZP Cegielni Chylickiej.
Na dodatek, mimo że gmina była (i jest obecnie)
we władaniu działek przy ul. Słowiczej, to są do nich
roszczenia za strony ich dawnego właściciela. Burmistrz polecił, by punkt zbiórki przy ul. Słowiczej
prowadził zamiast firmy Lekaro... pracownik gminy.
A że gmina nie ma prawa prowadzić samodzielnie
działalności związanej ze składowaniem i przyjmowaniem odpadów i starostwo nie wydało pozwolenia? No to co? Parafrazując klasyka: GPSZOK jest,
a jakoby go nie było. Burmistrz publicznie stwierdził, że w razie zastrzeżeń wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska gmina zapłaci karę.
Pół roku po przejęciu punktu przez gminę,
w lipcu 2014 r., Robert Korczak, dziennikarz gazety
„Nad Wisłą” (nr 168 z dnia 17 lipca br.) postanowił
sprawdzić, czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska (WIOŚ) zareagował na prowadzenie
zbiórki odpadów bez zezwolenia. Nie zareagował.
Dlaczego? Bo jak poinformował Roberta Korczaka
Miłosz Jarzyński, naczelnik Wydziału Inspekcji
WIOŚ, „miejsce zbiórki funkcjonowało wyłącznie
w okresie od 1 lipca do 9 listopada 2013 roku i było
prowadzone przez firmę Lekaro. Tak wynika z zeszłorocznego sprawozdania gminy z realizacji zadań
z zakresu gospodarki odpadami”. „Nad Wisłą” ujawnia również, że Miłosz Jarzyński stwierdził, iż brak
punktu odbioru odpadów potwierdziła kontrola,
którą WIOŚ przeprowadził przy Słowiczej w dniach
14 listopada – 11 grudnia 2013 r. „Znikający punkt”
do dziś kojarzył nam się z tytułem całkiem niezłego
filmu, ale nie była to farsa.

O

Parafrazując klasyka:
GPSZOK jest, a jakoby go nie było
Robert Korczak próbował również rozmawiać
z burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem i usłyszał:
„Panie redaktorze, jeśli inicjuje pan działania zmierzające do ukarania burmistrza przez WIOŚ, to gratuluję i życzę powodzenia. Traktuję to jako
rozgrywkę wyborczą. Myślę, że nie mamy o czym
rozmawiać”. Jak widać, przepisy, zakazy i nakazy
obowiązują zwykłych Iksińskich, władzy wszystko
wolno. Reklama pierogarni zdecydowanie nadwyręża wizerunek miejscowości uzdrowiskowej, ale
składowisko śmieci sąsiadujące z zabudową mieszkaniową i placówkami ochrony zdrowia – z pew-

Kiedy najlepiej podrzucić mieszkańcom kukułcze jajo?
W czasie wakacji, podczas letniej przerwy
w pracach rady miejskiej, kiedy mało kto zagląda
do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Fot. JTAT

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Przepisy, zakazy i nakazy
obowiązują zwykłych Iksińskich,
władzy wszystko wolno.
Reklama pierogarni zdecydowanie
nadwyręża wizerunek miejscowości
uzdrowiskowej, ale śmietnisko
– z pewnością nie
nością nie. Oczywiście tylko zdaniem władz, bo
mieszkańcy Cegielni Chylickiej sądzą inaczej. „Proszę o interwencję w sprawie zalegalizowania utworzonego w centrum Konstancina punktu selektywnej
zbiórki odpadów” – pisze w liście do naszej redakcji
D. A. „W centrum Konstancina powstanie składowisko śmieci zwane punktem selektywnej zbiórki odpadów! Takie składowisko będzie zatruwało powietrze w całym mieście, które jest uzdrowiskiem.
(…) To jest obszar, w pobliżu którego znajduje się
liczna zabudowa mieszkaniowa, ośrodki medyczne
STOCER, szpital dziecięcy – okna z sal ciężko chorych dzieci wychodzą na teren składowiska – ośrodek opieki nad ciężko chorymi starszymi osobami
Tabita, hotele, zabytkowe wille i przedszkola. Już
obecnie dokonuje się nielegalnego wypalania zgromadzonych tam śmieci, aby obniżyć koszty ich wywozu, a popiół ze spalania odpadów roznosi się po
całym terenie i okoliczni mieszkańcy skarżą się na
smród, pył i hałas. Aktywność pieca widać nawet na
mapach satelitarnych dostępnych na stronie internetowej urzędu miasta. Już obecnie w tym miejscu jest
problem ze szczurami i dzikami, ponieważ nie zachowane są żadne normy dotyczące składowania
śmieci, a zbierane są tu wszelkie rodzaje odpadów
komunalnych, również te niebezpieczne: ZSEE,
resztki rozpuszczalników i farb, potłuczone żarówki,
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć (w tym termometry rtęciowe)” – wylicza mieszkanka i podkreśla, że na placu, na którym gromadzone są odpady, nie ma odpowiedniej infrastruktury
odprowadzania ścieków, które powstają w wyniku
opadów deszczu, co prowadzi do zatrucia wód gruntowych i gleby na terenie Cegielni Chylickiej. „Z worków z gnijącymi zielonymi odpadami, gromadzonych w przerdzewiałych kontenerach wypływa brunatna ciecz, a towarzyszy jej fetor trudny do opisania. Co ważne, działka, na której burmistrz chce
zalegalizować składowanie śmieci, nie należy do

gminy i toczy się postępowanie w sprawie odzyskania terenu przez prawowitych właścicieli, więc nadal
będzie to prowizorka, na której gmina nie poczyni
żadnych inwestycji” – dodaje czytelniczka.
– W prognozie oddziaływania na środowisko,
sygnowanej przez kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG, Ewę Klimkowską-Sul
czytamy: „Zmiany planu nie wpłyną negatywnie na
stan środowiska w obszarze”. Jakżeby inaczej,
przecież asfalciarnia też nie wpływa negatywnie na
środowisko, a uciążliwość zakładu nie wykracza
poza granice działki – zwraca uwagę kolejna mieszkanka Cegielni.
20 sierpnia odbyło się spotkanie władz miasta
z protestującymi mieszkańcami Cegielni. – Burmistrzowie i przewodniczący rady miejskiej zasiedli
w gabinecie burmistrza Jańczuka, my tłoczyliśmy się
na stojąco, gdzie kto mógł: w gabinecie i w sekretariacie, sala na Świetlicowej była zamknięta na głucho
– mówi uczestniczka spotkania. – Włodarze nie mieli
nam wiele do zaproponowania argumentując, że
w każdej gminie musi być taki punkt, a w naszej najlepiej właśnie tu. Pewnie musi, ale na poszukanie odpowiedniego miejsca gmina miała wystarczająco

Działka, na której burmistrz chce
zalegalizować składowanie śmieci,
nie należy do gminy i toczy się
postępowanie w sprawie odzyskania
terenu przez prawowitych
właścicieli, więc nadal będzie to
prowizorka, na której gmina
nie poczyni żadnych inwestycji
dużo czasu, ponad półtora roku. A o likwidacji istniejącej w tym miejscu bazy ZGK też słyszeliśmy
już 10 lat temu. Jednak wobec naszej zdecydowanej
postawy – a przygotowaliśmy się solidnie: wzięliśmy
mapy, dokumenty, pisma i zdjęcia satelitarne – burmistrz zapowiedział wycofanie się z proponowanej zmiany MPZP, poszukanie innej lokalizacji
GPSZOK i uprzątnięcie terenu dotychczas zajmowanego przez składowisko.
Zmianą MPZP Cegielni Chylickiej zajmą się
radni podczas pierwszej powakacyjnej sesji rady
miejskiej we wrześniu. Mieszkańcy Cegielni zapowiadają liczny udział w sesji.
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Najpierw odbudowa

nowelizowana w ubiegłym roku
ustawa Prawo o ruchu drogowym
weszła w życie 31 sierpnia. „Pieszy
poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest
zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla
innych uczestników ruchu, chyba że
porusza się po drodze przeznaczonej
wyłącznie dla pieszych lub po chodniku” – czytamy w ustawie. Zapis dotyczy wszystkich użytkowników dróg,
nie tylko – jak dotychczas – dzieci do
lat 15. Za brak odblasków grozi mandat od 20 do 500 zł.
Problem w tym, że w naszej gminie nawet na obszarach zabudowanych, np. na ul. Pułaskiego (droga
wojewódzka nr 721) nie ma chodników. Na wielu innych gminnych ulicach – również.
Jesień i zima, kiedy zmrok zapada
coraz wcześniej, to dwie pory roku,
w których dochodzi do największej
liczby wypadków drogowych z udziałem osób poruszających się poboczami
dróg, które dla kierowców stają się widoczne zbyt późno, by wyhamować
i bezpiecznie ominąć pieszego. Droga
hamowania auta jadącego z prędkością 50 km/h to ok. 30 m, (przy prędkości 90 km/h to już 90 m). Pieszy
ubrany w ciemny strój widziany jest
przez kierowcę z odległości ok. 40 m.
Osobę ubraną w strój z elementami odblaskowymi kierowca widzi ze znacznie większej odległości – ok. 150 m, co
daje czas na zdjęcie nogi z gazu i bezpieczne ominięcie pieszego. Plakietka
odblaskowa to koszt 3–4 zł, kamizelka
odblaskowa 7–10 zł. Koszty leczenia
osób poszkodowanych są wielokrotnie
wyższe, a cierpień wycenić nie sposób.
Elementy odblaskowe można kupić bez
problemu w każdym supermarkecie
i w sklepach internetowych. W wielu
gminach odblaskowe zawieszki na tornistry funduje uczniom samorząd. (MM)

Wojewódzki inspektor nadzoru
budowlanego (WINB), do którego spółka
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój odwołała
się od decyzji powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego (PINB)
wstrzymującej budowę centrum
hydroterapii, uchylił decyzję PINB
i przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia. WINB wskazał jednocześnie,
że należy rozważyć doprowadzenie
budynku sanatorium do stanu
poprzedniego. Po rozpatrzeniu
wszystkich za i przeciw, powiatowy
inspektor wydał pozwolenie zamienne
na budowę, ale pod warunkiem
obudowania obiektu zburzonego bez
zezwolenia. Prace na placu budowy
zostały wznowione na początku
sierpnia. (BS)

rezydent Bronisław Komorowski
zawetował nowelizację ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych likwidującą nadzór Ministerstwa
Rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej
wartościowych gruntów rolnych (klas
I–III) o powierzchni do 5 tys. mkw. Zdaniem prezydenta, przyjęcie nowelizacji
zagrażałoby ładowi przestrzennemu,
a nieuwzględnienie w noweli wymogu,
aby odrolniany obszar był zwarty, stwarza ryzyko dużego rozproszenia nowych
budowli, co w praktyce oznacza degradację krajobrazu.
Podczas konferencji prasowej 30 lipca, minister w kancelarii prezydenta
Olgierd Dziekoński wyjaśnił, że skierowana do ponownego rozpatrzenia przez
Sejm ustawa stoi w sprzeczności z procedowanym obecnie w Sejmie prezydenckim projektem ustawy o niektórych
narzędziach na rzecz ochrony krajobrazu.
– Zawetowana ustawa powodowała
z jednej strony możliwość znacznego
rozpraszania zabudowy, z drugiej – narażała na szwank konieczność ochrony
gruntów bardzo wartościowych, gruntów klasy I i III, które stanowią niezbywalny zasób dobra narodowego, zatem
dobra konstytucyjnego, jakim jest wartość i ochrona majątku i dobra narodowego, jakim są grunty rolne – powiedział minister.
Ziemie klas I–III stanowią 25 proc.
powierzchni gruntów ornych w Polsce.

P

zęść wakacji konstancińscy
strażnicy miejscy poświęcili na
nabycie nowych i doskonalenie
dotychczas zdobytych umiejętności.
W lipcu odbyli specjalistyczny kurs przeznaczony dla kierujących pojazdami
uprzywilejowanymi, którego celem było
przygotowanie strażników do ekstremalnych sytuacji drogowych i bezpiecznego
wychodzenia z nich dzięki własnym
umiejętnościom oraz pokazanie dopuszczalnych granic, których przekroczenie
kończy się utratą panowania nad pojazdem. Strażnikom w trakcie zajęć teoretycznych przypomniano i utrwalono
przepisy ruchu drogowego, mechanizmy
wypadków drogowych oraz ich skutki,
psychologiczne podstawy transportu
uprzywilejowanego i kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych. Wykorzystanie pojazdu uprzywilejowanego
w ruchu może nastąpić jedynie w przy-

C

padku, gdy strażnicy uczestniczą w akcjach związanych z ratowaniem życia
i mienia, w różnego rodzaju działaniach
zabezpieczających w przypadku klęsk
żywiołowych, katastrof i awarii. W części
praktycznej poza standardową jazdą
strażnicy szkolili się na specjalnym torze
i płytach poślizgowych oraz na placu manewrowym. Po szkoleniu przyszedł czas
na egzamin, który pomyślnie przeszli
wszyscy biorący udział w szkoleniu.
W sierpniu strażnicy z Konstancina
przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez doświadczonych ratowników medycznych z firmy Trans Mediq,
z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie obejmowało część teoretyczną i praktyczną.
W najbliższym czasie pojazdy straży
mają zostać wyposażone w profesjonalne
zestawy do udzielania pierwszej pomocy
oraz w defibrylator.

Fot. GMT

Czas na szkolenie
Jak zapowiada komendant Janusz
Wiaterek, wkrótce strażników czekają
szkolenia m.in. z zakresu działań oskarżyciela publicznego, profesjonalnej obsługi klienta, ochrony środowiska, miar
i urządzeń pomiarowych, przepisów sanitarnych, a także trening z zakresu samoobrony, technik podejmowania interwencji oraz używania środków przymusu bezpośredniego. (MM)

Ochronić grunty rolne

Fot. GMT

Z

Fot. Sylwia Rzecka

Odblaski
obowiązkowe

Zgodnie z aktualnie obowiązującym
prawem, przeznaczenie ich na cele nierolnicze, niezależnie od powierzchni
przeznaczonej do odrolnienia, wymaga
zgody ministra rolnictwa. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają chronić
najlepsze tereny pod uprawy i ograniczać nieuzasadnione wykorzystywanie

ich do celów niezwiązanych z produkcją
rolną. Nowelizacja umożliwiałaby jeszcze łatwiejsze powstawanie na gruntach
rolnych klas I–III m.in. obiektów budowlanych o charakterze dominant krajobrazowych (np. kominów, silosów,
elektrowni wiatrowych) w sposób pozbawiony jednolitej kontroli.

Inicjatywa prezydenta ma na celu
wzmocnienie ochrony krajobrazu m.in.
poprzez wprowadzenie obostrzeń
w budowie obiektów o charakterze dominant. Projekt prezydencki wprowadza zakaz lokalizowania dominant
krajobrazowych na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy, bez przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego. Zawetowana nowelizacja
dawałaby natomiast w praktyce dużą
dowolność w lokalizowaniu dominant
krajobrazowych na gruntach rolnych
najwyższych klas o powierzchni do
5 tys. mkw. Prezydent zamierza wystąpić z własną inicjatywą ustawodawczą, która w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach
umożliwi uproszczenie długotrwałej
procedury odrolniania gruntów pod
budowę domów i obiektów użyteczności publicznej.
Sejm może weto prezydenta odrzucić większością trzech piątych głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W takim przypadku prezydent musi w ciągu siedmiu
dni podpisać ustawę i zarządzić jej
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. (MM)
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305 DEBIUTANTÓW
MAGDA ANDRZEJEWICZ
rzy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej. To już
ostatnia konstancińska szkoła, w której nie
było sali gimnastycznej. Kosztem 2,4 mln zł obiekt
wybuduje Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana
z Radomia. Sala o wymiarach 14 x 26 m ma zostać
wyposażona w mobilną kurtynę z napędem elektrycznym, dzięki której będzie można ją przedzielić
na dwie części treningowe oraz mobilną teleskopową
widownię dla 60 osób. Wybudowane zostaną również dwa zespoły przebieralni, pokój trenera i magazyn sportowy. Budowa ma się zakończyć w sierpniu
przyszłego roku. Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na
razie została wpisana na listę rezerwową.

P

1 września 305 młodych obywateli naszej gminy zadebiutowało
w roli uczniów. Na nich i na uczniów starszych klas czekały
wyremontowane konstancińskie placówki oświatowe.
W czasie wakacji w kilku konstancińskich szkołach
przeprowadzone zostały niezbędne prace: w Zespole Szkół nr 2
przy ul. Żeromskiego wymieniono parkiet na II piętrze,
drzwi do kilkunastu sal lekcyjnych i odmalowano część klas.
W Zespole Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej wymieniono podłogi
i odmalowano ściany w 10 salach lekcyjnych i wyremontowano
toalety, a w Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie odmalowano
korytarze i sale oraz wymieniono drzwi do klas. W sumie
remonty szkół kosztowały ponad pół miliona złotych.
lub częściowego pokrycia kosz• całkowitego
tów związanych z pobieraniem nauki poza

***
Wszyscy tegoroczni konstancińscy pierwszoklasiści otrzymali bezpłatne podręczniki „Nasz elementarz". Darmowe podręczniki oraz niektóre materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe szkoły zawdzięczają wejściu w życie zapisów ustawy z 30 maja 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 7 lipca
2014 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu
terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Nowa ustawa wprowadza dotację celową na wyposażenie:
szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć
z zakresu danego języka obcego nowożytnego
lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu
danego języka obcego nowożytnego dla klas
I–III do wysokości 25 zł na ucznia,
szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla
klas I–III do wysokości 50 zł na ucznia.
Dzięki tym zapisom, konstancińskie szkoły dostaną dotacje dla każdego ucznia na zakup materiałów
pomocniczych (49,50 zł) i książki do języka obcego
(24,75 zł). Łącznie gmina otrzyma 25 797,42 zł dotacji na kształcenie pierwszoklasistów.
Zgodnie z zapisami ustawy podręcznikowej, sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2014/2015, docelowo w 2017 r.
podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą bezpłatne.

miejscem zamieszkania w przypadku uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu
i tym podobnych. Warunkiem wypłaty stypendium szkolnego jest przedłożenie oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów
dokumentujących poniesione wydatki na cele
edukacyjne.
Wnioski dostępne są: w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy, ul. Warszawska 31, pok. nr 10, w każdej szkole prowadzonej
przez Gminę Konstancin-Jeziorna oraz na stronie internetowej UMiG Konstancin-Jeziorna www.konstancinjeziorna.pl. Składać je można w Urzędzie
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4.

•

***

***
Od 1 do 15 września uczniowie z terenu gminy
Konstancin-Jeziorna mogą ubiegać się o stypendium
szkolne. Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekraczać kwoty 456 zł.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250zł.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
uczniom klas zerowych
uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze
środków publicznych z wyjątkiem sytuacji,
kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 120 zł (rocznie).
Jeżeli uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która
łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych nie przekracza kwoty 2 120
zł (na rok szkolny), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – kwoty 1 908 zł (na rok szkolny).

••

Fot. www.freeimages.com

•

Stypendium szkolne można przeznaczyć
wyłącznie na:
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą, w szczególności
kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek
szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych,
tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego (jeden strój sportowy w roku
kalendarzowym – dres, bluzka sportowa lub
bluza, spodenki sportowe, obuwie sportowe),
stroju szkolnego, czyli tzw. mundurka obowiązującego w danej szkole, atlasów, encyklopedii, słowników, laptopa, komputera, głośników komputerowych, słuchawek komputerowych, edukacyjnych programów komputerowych, drukarki, tuszu do drukarki, papieru
do drukarki, biurka, lampki na biurko, instrumentów muzycznych, pokrycia kosztów abonamentu internetowego (za okres wrzesień
2014 – czerwiec 2015) i innych uznanych
przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie
edukacji szkolnej,

•

•

Inną formą pomocy uczniom i ich rodzicom jest
możliwość skorzystania z rządowego programu
„Wyprawka szkolna”. W tym roku na zakup podręczników edukacyjnych uczniowie mogą otrzymać
pomoc finansową w wysokości od 175 zł do 770 zł.
Pieniądze zwracane są po przedstawieniu dowodu
zakupu - faktury VAT, rachunku lub paragonu.
Z programu „Wyprawka szkolna” mogą skorzystać:
uczniowie uczęszczających w roku szkolnym
2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej; klas II, III lub VI ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia; klasy III szkoły
ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum), klasy VI ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum
plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący,
niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, lub autyzmem.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka),
pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych,
osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo
pełnoletniego ucznia. Szczegółowych informacji
udzielają dyrektorzy placówek oświatowych. Wniosek o wyprawkę szkolną składa się do dyrektora
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku
szkolnym 2014/2015.
Wnioski dostępne są w każdej szkole prowadzonej przez Gminę Konstancin-Jeziorna, w Wydziale
Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31, pok. nr 10 oraz na stronie
internetowej urzędu miasta.

•

•
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PO PIERWSZE: BEZPIECZEŃSTWO
Może warto zapytać burmistrza
i przewodniczącego rady miejskiej,
dlaczego gmina nie kupiła
urządzeń wodnych, które mają
znaczenie strategiczne
dla bezpieczeństwa
powodziowego gminy

31 lipca otworzył pan zaporę na jazie i znacząco obniżył poziom wody w zbiornikach wodnych należących do spółki Marina Konstancin. Widok prawie
wyschniętej odnogi Jana i ryb taplających się w płytkiej wodzie, a właściwie brudnej, czarnej mazi zbulwersował mieszkańców. Został pan okrzyknięty
barbarzyńcą winnym katastrofy ekologicznej. Mało
brakowało, a w emocjach zostałby pan zlinczowany.
– Właśnie, w emocjach. W reakcjach i wypowiedziach
mieszkańców emocji było dużo, a faktów znacznie
mniej. Prawdą jest, że z przyczyn niezależnych ode
mnie zmuszony byłem do rozpiętrzenia wody na jazie.
Ok. godz. 6.00 zostałem zaalarmowany przez pracownika dokonującego codziennej kontroli jazu o dziwnych wibracjach. Natychmiast podjąłem decyzję
o obniżeniu poziomu wody, by móc sprawdzić, co jest
ich przyczyną i dokonać oceny stanu technicznego
urządzenia. Spuszczałem wodę bardzo ostrożnie, żeby
obniżyć poziom tylko o tyle, o ile to było konieczne.
Trwało to siedem czy osiem godzin, nie patrzyłem, co
chwilę na zegarek, bo nie czas, a ciśnienie i ilość wody
miała znaczenie. Zbyt szybkie spuszczanie wody grozi
cofnięciem oczyszczonych ścieków z powrotem do
oczyszczalni i przelaniem tam zbiorników. Wtedy mielibyśmy prawdziwą katastrofę ekologiczną. Jednocześnie zarządziłem odcięcie dopływu wody do kanału
obok Starej Papierni, aby nie dopuścić do zejścia wody
z kanału i zbiornika retencyjnego w Mirkowie. Po podniesieniu zasuw i spuszczeniu części wody okazało się,
że problemem są kłody drewna tkwiące w mule przed
jazem. Nie pierwszy raz pod jaz napłynęły ścięte konary drzew i już kilkakrotnie w ciągu dwóch lat, od
kiedy Marina Konstancin jest właścicielem urządzeń
wodnych na Jeziorce, usuwaliśmy je (wyciągaliśmy nie
tylko ścięte drzewa, ale i stara lodówka też się trafiła).
Ale tym razem kłody były duże, stan wody niski,
przepływ leniwy – zamiast co najmniej 3 msześc./sek.,
zaledwie na poziomie 1–1,2 msześc./sek. – i drewno
zaklinowało się pod uchylonymi zasuwami. W tej sytuacji nie miałem innego wyjścia i podjąłem decyzję
o rozpiętrzeniu wody.

Łatwo jest oceniać po fakcie,
kiedy wiadomo już, co się stało
i co można było zrobić,
ale na gorąco najpierw myślałem
o możliwych skutkach
uszkodzenia jazu. Gdyby jaz został
uszkodzony i woda zalałaby park
oraz podtopiła okoliczne domy,
dopiero byłbym barbarzyńcą

Zdjęcia: JTAT

Z JACKIEM
ROWIŃSKIM, prezesem
spółki Marina Konstancin,
właścicielem jazu
na Jeziorce, odnogi Jana,
kanału wzdłuż
al. Wojska Polskiego
i zbiornika retencyjnego
w Mirkowie,
rozmawia Mateusz Zaremba

Kolejna niespodzianka przypłynęła na zaporę kilka dni później, rano 14 sierpnia. Na szczęście po nocnej ulewie
poziom wody w zbiorniku był wyższy i nie zablokowała jazu
Łatwo jest oceniać po fakcie, kiedy wiadomo już, co
się stało i co można było zrobić, ale na gorąco najpierw
myślałem o możliwych skutkach uszkodzenia jazu.
Gdyby jaz został uszkodzony i woda zalałaby park oraz
podtopiła okoliczne domy, nie byłbym barbarzyńcą?
Wędkarze zarzucali mi, że nie pomyślałem wcześniej
o rybach. Sam jestem wędkarzem, ale kolejność zawsze będzie u mnie taka sama: najpierw bezpieczeństwo ludzi, potem ryb. Po usunięciu pni – dwa udało
się wyciągnąć, trzeci odsunąć na bok – ok. godz. 21.00
zapora została zamknięta i w ciągu kilku godzin poziom wody wrócił do pierwotnego stanu. Następnego
dnia rano nie widać było żadnych zniszczeń ani rzekomych ton śniętych ryb. Ktoś je sprzątnął? Kto? Kilkakrotnie w ciągu nocy sprawdzałem stan zapory
i poziom wody, nie widziałem nikogo.

Pomocą ze strony władz
byłyby działania zmierzające
do wyeliminowania
podobnych sytuacji, ale władze gminy
nie potrafią albo nie chcą
ustalić sprawców
zanieczyszczania rzeki
Na zdjęciu ilustrującym tekst o otwarciu jazu,
zamieszczonym na portalu Konstancin 24 widać
kilkanaście dorodnych karpi…
– Tak właśnie wygląda manipulacja. Te karpie są tak
czyste, że nie mogą pochodzić z Jeziorki. Nasze ryby
były dosłownie oblepione tłustą brązowo-czarną mazią.
Nie wiem, skąd pochodzi zdjęcie i kto jest jego autorem.
Skoro jaz to urządzenie wodne o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa powodziowego gminy,
dlaczego nie poprosił pan władz gminy i gminnych
służb o pomoc? Burmistrz sam publicznie proponował panu pomoc.
– A może warto zapytać burmistrza i przewodniczącego
rady miejskiej, dlaczego gmina nie kupiła tych
urządzeń wodnych, skoro mają znaczenie strategiczne
dla bezpieczeństwa powodziowego gminy. Podczas rozmów z kierownictwem Metsä Tissue w urzędzie gminy

Podczas rozmów
z kierownictwem Metsä Tissue
w urzędzie gminy, ani burmistrzowie,
ani przewodniczący rady miejskiej
nie wyrazili chęci zakupu jazu.
Podjęli decyzję sami, nawet
nie zapytali o zdanie radnych
ani burmistrzowie, ani przewodniczący rady miejskiej
nie wyrazili takiej chęci. Podjęli decyzję sami, nawet
nie zapytali o zdanie radnych. Nie sądzi pan chyba, że
niewielka spółka Marina Konstancin przelicytowała
gminę ze 120-milionowym budżetem i podkupiła jaz.
Podczas sesji rady miejskiej kilka dni po ogłoszeniu
przez Metsä Tissue zamiaru sprzedaży jazu i kanału
wzdłuż al. Wojska Polskiego, zastępca burmistrza Dorota Gadomska przedstawiła stanowisko władz samorządowych twierdząc, że to zbyt duży kłopot dla gminy,
a każdy, kto kupi jaz (prywatny inwestor) będzie zobowiązany do zapewnienia właściwego stanu urządzeń
wodnych. Krótko mówiąc: po co gminie kłopot? Nikt
wtedy nie pamiętał o roli tych urządzeń wodnych
służących przede wszystkim regulacji poziomu wody
w konstancińskich zbiornikach.
Burmistrz proponował pomoc, kiedy już nie była potrzebna, kiedy wiedziałem, co się stało. W moim odczuciu i z moimi doświadczeniami „pomocy” ze strony

Łabędzie trochę wystraszone przekrzykiwaniem się
setki osób na grobli, przeszły bliżej ronda

władz, deklaracja pomocy o godz. 18.00 była trochę na
pokaz, dla zgromadzonych mieszkańców. Nauczony
doświadczeniem wiem też, że w naszej gminie deklarację pomocy od faktycznych działań dzielą lata świetlne. Pomocą ze strony władz byłyby działania
zmierzające do wyeliminowania podobnych sytuacji.
Ani pnie drzew, ani tony czarnej mazi, ani wszelkie
wynalazki nie trafiły do Jeziorki z soboty na niedzielę
– rzeka od lat traktowana jest jak śmietnisko i zbiornik
na nieczystości. Władze gminy nie potrafią albo nie
chcą ustalić sprawców zanieczyszczania rzeki. Chociaż
sprawdzenie kto wpuszcza to rzeki ścieki nie jest specjalnie trudne technicznie, chociaż Kazimierz Jańczuk,
obecny burmistrz, a w poprzedniej kadencji samorządu
przewodniczący rady miejskiej, i Andrzej Cieślawski
przewodniczący rady miejskiej w tej kadencji, wielokrotnie zapowiadali takie działania, do fachowej kontroli nigdy nie doprowadzili. Właśnie tak wygląda
różnica między deklaracją a zapowiadanym faktycznym działaniem. Gminne służby nie zajmują się też
oczyszczaniem rzeki. To kajakarze w ubiegłym roku
podczas trzech spływów wyłowili z krystalicznie czystej zdaniem wędkarzy Jeziorki kilka ton śmieci: żelastwa, desek, butelek – w sumie 130 worków pełnych
drobnych śmieci, a także wiele tzw. gabarytów:
20 opon samochodowych (w tym siedem od tirów
ważące po 70 kg każda), fotel samochodowy, obudowy
telewizorów itp. Wędkarze również sprzątają brzegi
Jeziorki i wyławiają całe worki wszelakich śmieci.
Te pnie, które tym razem zablokowały jaz, to nie
ułamane przez wiatr gałęzie czy większe konary drzew,
to równo ucięte piłą kloce, których temu, kto je wycinał, nie chciało się wyłowić z rzeki. Żadne prace
związane z usuwaniem drzew z brzegów rzeki Jeziorki
nie są konsultowane ze mną i wiele razy w ciągu roku
jestem zaskakiwany podarunkami w postaci wyciętych,
a następnie spławianych drzew, co może skutkować
uszkodzeniem jazu.

Piętrzę wodę, bo sam jestem
mieszkańcem gminy i wiem,
że jest to w interesie
mieszkańców Konstancina
oraz służy bezpieczeństwu
przeciwpowodziowemu ludzi i miasta
– wielokrotnie na polecenie
powiatowego sztabu kryzysowego
dokonywałem kontrolowanego
spustu wody
Piętrzy Pan wodę bez ważnego pozwolenia
wodnoprawnego...
– Co do stanu prawnego: rzeczywiście na dzień dzisiejszy spółka Marina Konstancin nie posiada ważnego
pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody,
o czym został powiadomiony Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) oraz władze gminy. Na wniosek Metsä Tissue, poprzedniego właściciela jazu,
marszałek województwa wygasił decyzję na piętrzenie
i pobór wody powierzchniowej z Jeziorki jednocześnie
orzekając niezbędność pozostawienia urządzeń wodnych (czyli jazu).

Na razie nie występuję o nowe pozwolenie wodnoprawne, bo urządzenia wodne, które Metsä Tissue wykorzystywała do celów przemysłowych nie są spółce
Marina Konstancin ani obecnie, ani w przyszłości potrzebne do takich celów. Rozwijanie przemysłu
w uzdrowisku nigdy nie było i nie jest celem działania
spółek, których jestem udziałowcem. Uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego wiąże się z generalnym remontem jazu i – nie ukrywam – dużymi
kosztami, co opłacalne dla spółki będzie tylko w przypadku możliwości wykorzystania tych urządzeń dla
celów energetycznych i rekreacyjno-turystycznych
i tylko o takie pozwolenie wystąpię. Moje plany co do
jazu, odnogi Jana i stawu w Mirkowie, co do budowy
elektrowni wodnej i zalewu podawałem wielokrotnie
do publicznej wiadomości i w całym zakresie nadal są
one aktualne. Piętrzę wodę, bo sam jestem mieszkańcem gminy i wiem, że jest to w interesie mieszkańców
Konstancina oraz służy bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu ludzi i miasta – wielokrotnie na polecenie
powiatowego sztabu kryzysowego dokonywałem kontrolowanego spustu wody – i jestem gotowy jako prezes spółki ponieść określone konsekwencje prawne.
Jeśli RZGW wyda decyzję o rozpiętrzeniu zapory,
będę musiał ją wykonać. Jak będzie wtedy wyglądała
Jeziorka i odnoga Jana, zwłaszcza przy tak niskim stanie wody, łatwo sobie wyobrazić. Wtedy będziemy
mogli mówić o prawdziwej katastrofie ekologicznej.

Jeśli RZGW wyda decyzję
o rozpiętrzeniu zapory, będę musiał
ją wykonać. Jak będzie wtedy
wyglądała Jeziorka i odnoga Jana,
zwłaszcza przy tak niskim stanie wody,
łatwo sobie wyobrazić. Wtedy
będziemy mogli mówić
o prawdziwej katastrofie ekologicznej
Burmistrz Kazimierz Jańczuk zapowiedział powiadomienie o incydencie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska i być może – w zależności
od odpowiedzi RZGW – prokuratury.
– Nie tracę nadziei, że z podobnym powiadomieniem
prokuratury, RZGW i WIOŚ wystąpi burmistrz przeciwko tym, którzy zatruwają i zaśmiecają Jeziorkę od
lat. A pomogą mu w tym wędkarze i mieszkańcy gminy
– sąsiedzi tych, którzy odprowadzają ścieki do rzeki.
Na razie zostałem osądzony i skazany bez udziału instytucji powołanych do oceny moich działań. Co bardziej radykalni mieszkańcy nawoływali już nawet do
wykonania wyroku – proponowali podpalenie mojego
domu. Poczekajmy może aż wypowiedzą się organy
uprawnione do oceny, czy działałem zgodnie z prawem.
Na razie, jak poinformowała Urszula Tomoń, rzecznik
prasowy RZGW w Warszawie, „wstępna analiza zdarzenia nie wykazała naruszenia prawa wodnego”.

Po podniesieniu zapory poziom wody w zatoce Jana
znacząco się obniżył

RZGW odpowiada
W odpowiedzi na zawiadomienie wiceburmistrz Doroty Gadomskiej o piętrzeniu wody bez aktualnego
pozwolenia wodnoprawnego, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej przeprowadził kontrolę i o jej
wynikach poinformował UMiG Konstancin-Jeziorna, Starostwo Powiatowe w Piasecznie i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Odpowiedź RZGW wpłynęła do UMiG 20 sierpnia 2014 r.
W piśmie RZGW czytamy:
W związku z pismem Zastępcy Burmistrza Konstancina-Jeziornej, z dnia 07 stycznia 2014 r., znak OŚR
0630.1.2014, niniejszym uprzejmie informuję co następuje. W wyniku przeprowadzenia w dniu 11 marca
2014 r. kontroli gospodarowania wodami w zakresie:
korzystania z wód, utrzymania wód oraz urządzeń
wodnych, czyli w zakresie, o którym mowa w art. 156
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012., poz 145 ze zm.), dotyczącej sprawy użytkowania jazu w km 5 + 516 rzeki
Jeziorki i związanego z tymże urządzeniem wodnym
węzła wodnego w miejscowości Konstancin-Jeziorna
(Protokół kontroli nr 1/AP-401/NZW/ 2/14), gdzie podmiotem kontrolowanym było przedsiębiorstwo Marina
Konstancin Sp z o. o., nie stwierdzono naruszenia
Prawa wodnego.
W szczególności stwierdzono, iż urządzenie wodne
znajduje się w stanie sprawności technicznej – piętrzenie realizowane jest poniżej rzędnej maksymalnej,
równym przelewem przez wszystkie 4 przęsła.
Ustalono również, że jaz i węzeł wodny z nim związany
są własnością przedsiębiorstwa Marina Konstancin
Sp. z o. o.. Właściciel urządzenia wodnego nie posiada
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. Pozwolenie wodnoprawne poprzedniego
właściciela zostało wygaszone Decyzją nr 817/12/PŚ.W
z dnia 11 lipca 2012 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego, stanowiąc jednocześnie o niezbędności pozostawienia urządzenia.
Organ ten nie określił jednak warunków eksploatacji
dla nowego właściciela jazu. W treści protokołu kontroli z przedmiotowej kontroli gospodarowania wodami
zawarto stwierdzenie, iż kontrolowany wystąpi o pozwolenie wodnoprawne w momencie ustania przyczyn
uniemożliwiających korzystanie zgodnie z zamierzonym celem biznesowym – produkcja energii elektrycznej. Przyczyną uniemożliwiającą korzystanie z wód
zgodnie z zamierzonym przez Marina Konstancin
Sp. z o. o. celem biznesowym, określonym szerzej jako
piętrzenie i pobór wody na cele produkcji elektrycznej
oraz zrzut wody, jest obecny stan prawny, wynikający
w szczególności z art. 38a ust.1 pkt 1 lit. J ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012
poz. 651 ze zm.), zabraniający budowy elektrowni wodnych w planowanej lokalizacji. Do czasu ewentualnej
zmiany stanu prawnego, powodującej by planowana
lokalizacja elektrowni blisko istniejącego jazu znalazła
się poza strefą „A” ochrony uzdrowiskowej, lub by budowa elektrowni wodnej projektowanego typu w strefie
„A” nie była zabroniona, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przez przedsiębiorstwo Marina Konstancin Sp. z o. o. wydaje się niecelowe.
Obecnie, chcąc uniknąć zagrożenia dla środowiska
i innych użytkowników gruntów sąsiednich, kontrolowany eksploatuje jaz zgodnie z posiadaną archiwalną
instrukcją z 1979 r.
z upoważnienia Dyrektora RZGW w Warszawie
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Prawnych
Małgorzata Kasperek-Kawałek
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W sprawie jazu
Sytuacja była z gatunku kryzysowych i dziwię się, że nie
ma określonych procedur postępowania w takich przypadkach. Dziwię się też, że gmina nie kupiła strategicznego obiektu, jakim jest jaz, a przypadkiem wiem, że
kosztował znacznie mniej niż budowany przy parku szalet miejski ze złotymi klamkami. Co zrobimy, jeśli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nakaże rozpiętrzyć
zaporę, aż strach pomyśleć.
Z. G.
***
Odnoga Jana z resztkami wody robiła naprawdę przykre
wrażenie, ale zbiorowa histeria też. Łabędzie owszem,
przeszły spod jazu bliżej figurki św. Nepomucena, bo
były trochę wystraszone, ale nie niskim stanem wody,
a przekrzykiwaniem się setki osób na grobli. Pan Rowiński może stracił trochę głowę, ale setka „życzliwych”
kibiców też nie pomagała mu w opanowaniu sytuacji.
O tonach śniętych ryb nie opowiadajmy bajek, tyle ich
w Jeziorce nie było i nie ma. A do oburzonych wędkarzy
też mam pytanie: jak mają się do ich postawy doroczne
zawody wędkarskie dla dzieci, kiedy złowione ryby są
niby wpuszczane z powrotem do oczka, ale często pokaleczone i to dla zabawy!
Paula P.
***
No to barbarzyńców mamy w gminie więcej, bo jak nazwać kogoś, kto na gminną działkę przy ul. Pułaskiego
poleca wysypać kilkanaście wywrotek ziemi, odpadów
budowlanych oraz śmieci i zasypuje Łęgi Oborskie pod
skarpą na Grapie? Oczywiście zasypuje bez żadnego zezwolenia. Co innego Kali ukraść krowę, co innego Kalemu ukraść krowę. Różnica polega na tym, że jeden jest
tym paskudnym prywaciarzem, a drugi burmistrzem
i sądzi, że wszystko mu wolno. Wolno mu podnieść teren,
co w przyszłości będzie powodować podtopienia na
sąsiednich działkach, uszkodzić drzewa i zmienić
ukształtowanie bezpośredniego pasa brzegowego Jeziorki. Zobaczymy, czy WIOŚ i RZGW – w przypadku
działań burmistrza zawiadomione przez mieszkańców,
radnych i lokalne stowarzyszenia – będą jedną miarką
mierzyć obu „barbarzyńców”.
Paweł R.

Nocny klub
Nie wiadomo, czemu i z jakich powodów władze gminy
do spółki z policją nie potrafią poradzić sobie z bezprawnie działającym całodobowym lokalem rozrywkowym znajdującym się przy ul. Wilanowskiej 1 lokal 6
(ostanie pomieszczenie w pawilonach, w którym usytuowana jest piekarnia Oskroba i pub Martica), skutecznie
zakłócającym ciszę nocną i utrudniającym życie mieszkańcom Grapy, których mieszkania znajdują się w blokach nieopodal tego przybytku. Głośna muzyka
w godzinach od 22.00 nawet do 5.00 w szczególności
z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, a w sezonie
wakacyjnym również w pozostałe dni tygodnia, nie poz-

wala zmrużyć oka. W okolicy lokalu dochodzi do kradzieży i pobić, a stali bywalcy potrafią być tak samo
głośni, jak grana tam muzyka. Kilka miesięcy temu na
Grapie spłonęły dwa samochody, prawdopodobnie podpalone przez bywalców lokalu. Do niedawna też można
było tam spotkać kierowcę BMW 3, który urządzał sobie
palenie gum wokół budynku Urzędu Pocztowego Konstancin-Jeziorna 4 oraz na pobliskim rondzie, gdzie zainstalowany jest monitoring miejski (od początku
wakacji rajdowiec nie pokazuje się). Z posiadanych
przeze mnie informacji wynika, iż budynek w którym
znajduje się lokal nr 6, jest własnością gminy i nocny
klub nie dostał zgody na działanie przez 24 godziny na
dobę. Ponadto lokal został rozbudowany (dobudówka
przy śmietniku blokowym) prawdopodobnie bez wymaganego pozwolenia na budowę, a jego komin od pieca
CO przymocowany jest do drzewa, co stwarza zagrożenie pożarowe. W związku z powyższym prosiłbym
o zainteresowanie się tą sprawą i uzyskanie informacji
od burmistrza Konstancina-Jeziorny, jak zamierza przeciwdziałać nielegalnej działalności klubu nocnego znajdującego się przy ul. Wilanowskiej 1 lokal 6, który
uprzykrza życie mieszkańcom okolicznych bloków.
W. W., mieszkaniec osiedla Grapa

Rajdowe motocykle
Niby mamy fotoradar, strażnicy miejscy złapali już kilkuset kierowców samochodów, ale nie słyszałem jeszcze, by
ukarali jakiegoś motocyklistę. A to, co wyczyniają rajdowcy na motorach, przekracza wszelkie granice. Na
dłuższych prostych odcinkach konstancińskich ulic
zwłaszcza wieczorami odbywają się prawdziwe wyścigi.
Zapraszamy strażników na ulice: Prusa i Długą, na Bielawską i Mirkowską albo na Wilanowską za Grapą
w stronę Słomczyna. Na tych ulicach byłem świadkiem
takich wyścigów, a pewnie odbywają się i w innych
miejscach. Pora ukrócić te popisy, zanim dojdzie
do nieszczęścia.
Tomasz W.

Bezkarni rowerzyści
W konfrontacji z samochodem rowerzysta jest zwykle bez
szans. Tyle że wcale nierzadko do tej konfrontacji dochodzi z winy rowerzysty. Z kolei w starciu z rowerzystą poszkodowany może zostać pieszy. Dwa dzisiejsze
przykłady (niedziela, 24 sierpnia, godziny popołudniowe): samochód osobowy zwalnia przed przejściem dla pieszych, chociaż pieszych nie ma i przed
maską, w pełnym pędzie przejeżdża mu rowerzysta nawet
nie oglądając się na boki – dobrze, że auto jechało
wolno. Kilka ulic dalej samochody stają przed pasami,
piesi przechodzą, a dwóch rowerzystów nie zatrzymuje
się obok samochodów, i prawie taranuje pieszych. Święte
krowy na rowerach? Podobno straż miejska miała kontrolować rowerzystów, ale chociaż dużo spaceruję, jeszcze takiej kontroli nie widziałem. Swoją drogą to dziwne,
że w weekendy, kiedy do Konstancina przyjeżdża wielu
turystów z Warszawy – na rowerach i samochodami
– nikt nie pilnuje, co dzieje się na naszych drogach
i ulicach, bo straż miejska ma wolne.
A. A.

Sezon na remonty
kończyły się wakacje, zaczęły remonty. Od 20 sierpnia trwa remont sieci wodociągowej w ul. Bielawskiej. Rury zawierające azbest wymienione zostają na plastikowe. Prace
prowadzone są odcinkami – na początek od ul. Warszawskiej do Rynkowej. Wykonawcą robót jest firma
Wod-Bud Jarosław Karpiński z Kołakowa. Zakład Gospodarki Komunalnej poinformował, że w trakcie remontu mieszkańcy okolicznych domów i osiedla Arche mogą spodziewać się krótkich przerw w dostawie
wody i spadku jej ciśnienia. Zakoń-

***
Remont sieci wodociągowej trwa
również w ciągu ulic Lipowej i Powsińskiej oraz Ściennej i Wspólnej w Bielawie. Wykonawca przebudowy sieci,
firma Energowac z Czernideł planuje
ukończenie prac pod koniec września.

S

***

Fot. GMT
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czenie prac planowane jest na koniec
października.

Remonty nie ominą również dróg:
nakładki z mieszanek mineralno-asfaltowych wykonane zostaną na dwóch
gminnych drogach w Ciszycy. Prace
prowadzi firma Jarpol z Warszawy,
która za nieco ponad 170 tys. zł wykona ok. 750 m nawierzchni. Na pilny
remont nawierzchni czekają również
mieszkańcy ul. Kołobrzeskiej. (JZ)
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BYŁEM ANKIETEREM

Fot. JTAT

PORA
NA PRZEPROWADZKĘ K

MATEUSZ ZAREMBA
ajpierw plac pod budowę wydzielony z działki
przy oczku wodnym, na której działa targowisko,
po kilku dniach wylane fundamenty i w ciągu tygodnia postawiony budynek – te wszystkie prace wzbudziły zainteresowanie mieszkańców naszej gminy.
Można szybko budować? Można. W budynku przeznaczonym na usługi znajdzie nową siedzibę Lecznica Grapa. W tej technice wybudowano w Polsce
wiele przychodni lekarskich. Projekt jest typowy,
sprawdzony. O szczegóły zapytaliśmy dr. Marka
Rychlika, założyciela pierwszej niepublicznej placówki opieki zdrowotnej w naszej gminie.
– W 15. roku działalności Lecznicy Grapa, w starej siedzibie zrobiło się stanowczo za ciasno. Pacjentów, którzy nam zaufali, z roku na rok przybywa
i chcąc spełnić ich potrzeby i oczekiwania musimy się
zmieniać. Zbliża się również termin, od którego
zakłady opieki zdrowotnej będą musiały spełniać standardy określone przez przepisy unijne i jeśli chcemy
dalej się rozwijać, nadszedł czas na przeprowadzkę.
W nowej siedzibie w znacznie lepszych warunkach
będziemy mogli przyjmować pacjentów i zapewnimy
lepsze warunki pracy lekarzom i całemu personelowi
medycznemu. Zwiększy się liczba gabinetów, co po-

N

zwoli na zatrudnienie większej liczby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Parterowy budynek wyposażony będzie we wszelkie udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych – nie ma schodów, toalety przystosowane zostały dla osób poruszających się na wózkach – i spełnia wszelkie standardy unijne: odpowiednia szerokość drzwi, korytarzy, wysokość pomieszczeń i zaostrzone od nowego roku wymagania
przeciwpożarowe – wylicza dr Rychlik.
Lecznica będzie przyjmować pacjentów nie tylko
z terenu miasta, ale z całej gminy. – Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), działające na podstawie
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ),
zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie znają pojęcia rejonizacji – wyjaśnia dr Rychlik. – Przyjmujemy
i będziemy przyjmować pacjentów z terenu całej gminy,
ze wszystkich miejscowości powiatu piaseczyńskiego
i z Warszawy, a możemy z dowolnej miejscowości
w kraju. Zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ,
przychodnia czynna będzie od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–18.00. W godz. 18.00–8.00 oraz
w dni wolne od pracy stacjonarną i wyjazdową opiekę
zdrowotną dla pacjentów świadczy Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medica w Piasecznie
przy ul. Pomorskiej 1. Jeszcze około miesiąca potrwają
prace wykończeniowe oraz wyposażenie gabinetów. Zapraszam pacjentów – dodaje szef Lecznicy Grapa.

T. U. BYLEC

oniec każdej kadencji samorządu i zbliżające się
wybory to czas podsumowania osiągnięć, czas
sondaży, ankiet i prognoz. Postanowiłem i ja zabawić się w ankietera. Odpytałem rodzinę, sąsiadów,
znajomych, ekspedientki w zaprzyjaźnionym sklepie. Nie chodziło mi o konkretne nazwiska, ale
o całość zagadnienia: czy brali udział w poprzednich
wyborach i czy wezmą w obecnych, czy znają radnego, który reprezentował ich przez ostatnie cztery
lata, ile razy spotkał się z mieszkańcami, jak oceniają jego pracę i zaangażowanie oraz pracę całej
rady miejskiej.
Odpytałem 20 osób i zrezygnowałem. Wyniki
mojej mini ankiety podniosły mi resztki włosów
na głowie: w poprzednich wyborach głosowało
12 osób z tych 20, ale tylko pięć wiedziało, kogo
w końcu wybrali. Dlaczego pozostali się nie interesowali? Odpowiadali różnie: „A bo co to za
różnica” (ekspedientka w sklepie spożywczym),
„no przecież odkąd pamiętamy, chyba ze 20 lat
wybieramy tę samą osobę” (ciotka z wujkiem),
„a były w ogóle takie spotkania z mieszkańcami”
(sąsiadka), „czy jak ja będę wiedział, że X został
radnym, to on będzie bardziej zaangażowany?”
(mój brat).
Jedna osoba, przy okazji wprowadzania w życie
nowych zasad odbioru odpadów komunalnych,
była na spotkaniu z władzami miasta i radnymi.
Regularne spotkania z wyborcami? – No przed samymi wyborami tak, ale później? Nie słyszeliśmy,
może za krótko tu mieszkamy, dopiero 10 lat – zastanawiają się młodzi ludzie z pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Sześcioro ankietowanych było
na dwóch czy trzech sesjach rady miejskiej
(w sprawie planów miejscowych) i solennie obiecali sobie, że więcej nie pójdą. – Bo radni byli zajęci rozmową między sobą, przewodniczący rady,
wyraźnie zniecierpliwiony, podniesionym głosem
przerywał nasze wypowiedzi, a pani wiceburmistrz, zamiast odpowiedzieć na konkretne pytania, usiłowała uświadomić nam naszą głupotę.
Większość radnych sprawiała wrażenie, jak by
uczestnictwo w sesji było dla nich jakąś wyjątkową karą – podsumowują.
– Na kolejne wybory nie idę, bo to może przeze
mnie tak cierpią – mówi sąsiad. Lepszego zdania
o radnych są znajomi z innego okręgu: nasz radny
jest w porządku, zawsze przygotowany do sesji,
ale jak zobaczył, że takich, jak on, jest niewielu,
nie chce kandydować na następną kadencję. Ilu
z ankietowanych przeze mnie weźmie udział w tegorocznych wyborach samorządowych? Deklarują
prawie wszyscy – oprócz dwojga. 90-procentowa
frekwencja w lokalach wyborczych to coś, o czym
warto pomarzyć. A jak będzie w praktyce, przekonamy się za kilka tygodni.
REKLAMA
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Wyniki
głosowania

Wokół ratusza

kolejnym etapie stanowienia
o budżecie obywatelskim – etapie głosowania – oddano 542 głosy,
z czego ważnych 518. W 24 przypadkach na kartach do głosowania wskazano do realizacji więcej niż jeden
wniosek, nie wskazano żadnego lub
głosujący nie podali swoich danych
osobowych. Najwięcej głosów uzyskało zadanie „Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku od nr 52 do 54”,
najmniej „Przebudowa placu zabaw
przy ul. Koziej wraz ze zmianą użytkowania na ogródek Jordanowski”.
Ponieważ wartość przedsięwzięć zakwalifikowanych do głosowania była
niższa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego wszystkie wnioski, które
przeszły do etapu głosowania zostaną
ujęte w projekcie budżetu gminy na
2015 r. i poddane pod głosowanie rady
miejskiej. (ZJ)

otychczasowa siedziba władz
gminy poddawana jest dalszym remontom. Do historii
przechodzą koszmarne baraki, w których mieściła się część wydziałów
Urzędu Miasta i Gminy. Czy warto
wydawać pieniądze na kolejny remont, kiedy w niedalekiej perspektywie mamy budowę nowego ratusza?
I tak, i nie. Przeprowadzka do nowego
budynku czeka urząd zapewne dopiero
za kilka lat i urzędnicy, którzy przez
lata pracowali w barakach niespełniających żadnych norm, wreszcie
pracować będą w godnych warunkach.
Budynek przy ul. Warszawskiej 32 jest
własnością gminy i w przyszłości może zostać wykorzystany na inne cele.
Na razie trudno powiedzieć, na jakie.
Były propozycje przeniesienia tu centralnej biblioteki publicznej czy siedziby straży miejskiej, jednak budynek nie spełnia norm budowlanych
określonych dla pomieszczeń wykorzystywanych na cele publiczne, np.
ma zbyt wąską klatkę schodową, zbyt
małą wysokość pomieszczeń na II piętrze i brak jakichkolwiek udogodnień
dla osób niepełnosprawnych. Te braki
poważnie ograniczają możliwości wykorzystania budynku na inne cele. Być
może mogłoby tu mieścić się archiwum gminy.
Równocześnie coraz bliżej do rozpoczęcia budowy nowej siedziby
władz gminy. W sierpniu starosta piaseczyński wydał pozwolenie na budowę ratusza w Konstancinie-Jeziornie. Obiekt wybudowany zgodnie
z koncepcją architektoniczno-budowlaną autorstwa warszawskiej pracowni

Bony
dla bezrobotnych
iejsc pracy w naszej gminie nie
przybywa. Większość mieszkańców szuka jej w Warszawie, ale są też
tacy, którzy podjęliby pracę w mniejszych miastach i trochę dalej. Z myślą
o zwiększeniu mobilności osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy
w Piasecznie rozpoczął realizację nowej formy aktywizacji osób bezrobotnych – bonów na zasiedlenie.
O bony na zasiedlenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 30. roku
życia, zarejestrowane w urzędzie pracy w Piasecznie, które zamierzają podjąć pracę w miejscu oddalonym od
dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km. Uzyskanie
bonu gwarantuje otrzymanie kwoty
w wysokości do 7 600 zł, którą można
przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem pracy. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie
www.puppiaseczno.com/aktualnosci/bon-na-zasiedlenie. (R)

M

Koniec kłopotów
z zielonymi odpadami

D

Fot. JTAT

a pomocy porozumienia, jakie po
długich negocjacjach burmistrz
Kazimierz Jańczuk zawarł z firmą Lekaro, od 1 września do 30 listopada,
w terminach zgodnych z harmonogramem, operator będzie odbierał od
mieszkańców naszej gminy każdą
ilość odpadów zielonych. (BS)

Obiekt przy ul. Warszawskiej 32 nie nadaje się do wykorzystania na cele publiczne,
ale mogłoby tu się mieścić np. archiwum gminy
Brzozowski Grabowiecki Architekci
stanie na działkach między ulicami
Kolejową i Piaseczyńską. Autorzy
projektu zadbali o ekologię i energooszczędność proponując systemy odzyskiwania ciepła, wykorzystania wody deszczowej, ogrzewania z wykorzystaniem kolektorów słonecznych
lub wymienników gruntowych, a ściany zewnętrzne budynku wzniesione
zostaną z materiałów o podwyższonych parametrach izolacyjności. 31 lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy,
który zrealizuje inwestycję. Rozstrzyg-

nięcie przetargu przewidziane jest pod
koniec września. Ratusz ma powstać
w ciągu 24 miesięcy, a przeprowadzka
do nowego budynku przewidziana jest
pod koniec 2016 r. Na 2,5 tys. mkw.
powierzchni użytkowej na dwóch kondygnacjach znajdą się: strefa obsługi
mieszkańców, referaty poszczególnych wydziałów UMiG , gabinety burmistrzów i sala posiedzeń rady miejskiej. Nowoczesny budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych
i w pełni skomputeryzowany, tak by
mieszkańcy większość spraw mogli
załatwić za pomocą internetu. (MM)

Konstancińskie ogrody zapraszają
egoroczna edycja Otwartych Ogrodów odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem
„Dziedzictwo – źródło tożsamości”.
Dwudniowe spotkania ze sztuką, artystami i historią w konstancińskich ogrodach w ramach siódmej już edycji
Festiwalu Otwarte Ogrody będą okazją
do obejrzenia wystaw fotografii, obrazów i rzeźby, spaceru szlakiem zabytkowych willi, udziału w dyskusji
w salonie literackim lub warsztatach
plastycznych i kulinarnych, obejrzenia
pokazu mody, wizyty w mini zoo czy
zwiedzaniu „Tęczowej Pasieki”. Twórcy i właściciele ogrodów przygotowali
niezwykle dużą liczbę wydarzeń artystycznych dla dzieci i dorosłych. Atrakcji jest tyle, że trudno wybrać. Z roku na rok gości zaprasza coraz większa
liczba ogrodów nie tylko z Konstan-

T

uż po raz trzeci sejmik województwa
mazowieckiego ogłosi patrona roku
na Mazowszu. W bieżącym roku patronem na Mazowszu został ogłoszony
Oskar Kolberg (w 200. rocznicę urodzin), a 2013 był rokiem Cypriana Kamila Norwida (w 130. rocznicę śmierci
poety) oraz rokiem Aleksandra Fredry
(w 220 rocznicę urodzin).
Jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, do 30 września można
zgłaszać pomysły na patrona 2015 r. na
Mazowszu. Swoje propozycje mogą

J
N

Fot. JTAT

W

cina, ale z terenu całej gminy m.in.
z Bielawy, Cieciszewa, Czarnowa i Skolimowa. Festiwal zakończy „Koncert
na pożegnanie lata” w amfiteatrze
w Parku Zdrojowym. W tym roku będzie to koncert muzyki filmowej Woj-

ciecha Kilara. Lwowska Orkiestra Symfoniczna wykona utwory m.in. z filmów „Pan Tadeusz”, „Pianista”, „Kronika wypadków miłosnych” i „Trędowata”. Organizatorzy festiwalu dziękują wszystkim mieszkańcom, właścicielom ogrodów i twórcom za przygotowanie tegorocznych spotkań.
W punkcie informacyjnym przy
tężni w Parku Zdrojowym można zasięgnąć więcej informacji na temat wystaw i koncertów oraz otrzymać szczegółowy program z mapą.
„Nasze Miasto – FMK” jest jednym
z patronów medialnych Festiwalu
Otwarte Ogrody. Na folderze z programem i mapką logo naszej gazety zostało umieszczone, a z plakatu reklamującego wydarzenie w gminie logo
zniknęło. Czyżby wyczyściła je gumką
niewidzialna ręka? (MM)

Kto będzie patronem 2015 roku
zgłaszać nie tylko jednostki samorządu
terytorialnego, ale również działające
na terenie Mazowsza organizacje pozarządowe i placówki rozpowszechniania kultury.
Wniosek zawierający dane osobowe,
notę biograficzną i charakterystykę osiągnięć kandydata na patrona roku oraz harmonogram obchodów (uwzględniający
organizatorów przedsięwzięcia) należy

złożyć do 30 września w sekretariacie
Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35,
03-715 Warszawa, z dopiskiem „Ogłoszenie patrona roku 2015 na Mazowszu”.
Do wniosku powinno być również dołączone uzasadnienie opisujące wyjątkowość kandydata i jego niezwykłą
postawę. (opr. BS)
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ŻŁOBEK NA MIARĘ XXI WIEKU
N

raz pierwszy mamy w gminie naprawdę obiekt na
miarę XXI wieku.
Wykonawca inwestycji, kielecka firma Dorbud,
ukończyła prace w terminie i 1 września obiekt gotowy był na przyjęcie maluchów. Jednopiętrowy budynek przeznaczony jest dla 75 dzieci. Żłobek, spełniający wymagania unijne, dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony we
wszystkie udogodnienia: windę, łatwo dostępne toalety itp. Na parterze i na piętrze znalazły się: wózkownia, szatnia, zaplecze gospodarcze, w tym świetnie wyposażony, profesjonalny kompleks kuchenny,
jadalnie, sypialnie i sale zabaw dla trzech grup wiekowych dzieci. Jasne, przestronne sale zabaw urządzone i wyposażone zostały ze starannością o każdy
szczegół. – Wybór zabawek większy niż w niejednym
sklepie – zachwycali się rodzice. Podobnie wyposażony jest plac zabaw na zewnątrz budynku.
Przebudowa żłobka kosztowała blisko 5,6 mln zł,
z czego ponad 1,5 mln zł pochodziło z dotacji z rządowego programu „Maluch”. Teraz wykonawca
przystępuje do drugiego etapu – rozbudowy i przebudowy istniejącego przedszkola. To zadanie kosztować będzie ok. 3,3 mln zł i planowo powinno
zostać zakończone do 30 czerwca 2015 r. (GMT)

Zdjęcia: Gminny Żłobek

ie ma porównania z tym, co było – mówili rodzice maluchów podczas uroczystego otwarcia przebudowanego żłobka przy ul. Jaworskiego 3 w Mirkowie, które odbyło się 29 sierpnia. Po

ZDROWIA
WYRZUCILI DO LASU ŚCIEŻKA
IM. T. HOPFERA

Fot. JTAT

ra uderzy śmieciarzy porządnie po kieszeni – mówią
mieszkańcy Czarnowa. (MM)

Fot. Sołectwo Czarnów

kolejnym znalezisku w lesie Wspólnoty Czarnowskiej zawiadomili sołtys Małgorzatę Wojakowską-Żeglińską 29 sierpnia mieszkańcy Czarnowa. Tym razem zamiast styropianu, do lasu trafiła
hałda części samochodowych. Wezwana straż miejska obfotografowała znalezisko, zawiadomiona została również policja, bowiem zachodzi podejrzenie,
że części mogą pochodzić ze zdemontowanych kradzionych samochodów. Części zostały wyrzucone
w głębi lasu, przywiezione zapewne pod osłoną
nocy. Odnalezienie wandali nie powinno nastręczyć
większych trudności: zostawili swoją wizytówkę
w postaci dokumentów przewozowych z adresami
i nazwami firm. Jednak odnalezienie śmieciarzy nie
załatwia problemu – odstraszyć może ich tylko solidna kara. Ci, którzy wywieźli do lasu styropian, potraktowani zostali bardziej niż pobłażliwie, symbolicznym mandatem w wysokości 200 zł. – Mamy
nadzieję, że tym razem sprawa nie zakończy się ojcowskim pouczeniem i znajdzie finał w sądzie, a ka-

O

Wandale, oprócz śmieci, zostawili po sobie
wizytówkę – dokumenty przewozowe wraz z adresami

PRZETESTUJ SWÓJ ANGIELSKI
onstancin-Jeziorna będzie jednym z 77 polskich
miast, które wezmą udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego. Lokalny organizator wydarzenia,
Szkoła Języków Obcych Akademia, zaprasza w niedzielę 14 września o godz. 11.00 do Zespołu Szkół nr 3
im. Jana Twardowskiego przy ul. Bielawskiej 2B do
sprawdzenia swojego poziomu języka angielskiego.
W Konstancinie-Jeziornie swoje umiejętności językowe będziemy testować już po raz drugi. W ubiegłym roku nasze miasto osiągnęło dobry rezultat na
poziomie B2, ale to nie ogólny wynik się liczy lecz
własny, zatem zachęcamy do przyjścia i sprawdzenia
swoich sił językowych.
Organizatorzy zachęcają do udziału w Wielkim
Teście Języka Angielskiego całe rodziny – test jest
przeznaczony dla osób od 8. roku życia. Znajomość
języka angielskiego będzie sprawdzana przy pomocy
testu wielokrotnego wyboru w dwóch grupach wiekowych: 8–12 lat oraz od 13 lat wzwyż.
Rejestrując się na stronie www.konstancin.znaangielski.pl i odpowiadając na proste pytanie można wygrać tablet ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna lub kurs języka angielskiego ufundowany przez Szkołę Języków Obcych Akademia. (R)

połowie czerwca, na wniosek mieszkańców, rada
miejska podjęła uchwałę, na mocy której ścieżka
zdrowia w Lesie Chojnowskim otrzymała imię Tomasza Hopfera, dziennikarza sportowego, pasjonata sportu
i dawnego mieszkańca naszej gminy.
Na konstancińskiej ścieżce zdrowia, biegnącej przez
las, od placyku przy gospodzie Zalewajka na końcu
ul. Od Lasu do ul. Sue Ryder, od wczesnej wiosny w soboty odbywają się biegi parkrun i zajęcia nordic walking,
a zimą korzystają z niej amatorzy narciarstwa biegowego. – To wymarzony patron naszej ścieżki – mówi
jeden z entuzjastów biegania, których systematycznie
w naszej gminie przybywa.
Tomasz Hopfer żył sportem i dla sportu. Był lekkoatletą, sprinterem i średniodystansowcem, reprezentantem Polski i mistrzem kraju w sztafecie 4 x 400 m
w 1955 i 1956 r. Po zakończeniu kariery zawodniczej
został dziennikarzem sportowym, sprawozdawcą, komentatorem telewizyjnym, a później szefem redakcji
sportowej TVP. Był także realizatorem filmów dokumentalnych o tematyce sportowej i telewizyjnej akcji
„Bieg po zdrowie”, propagatorem uprawiania sportu,
a szczególnie biegów, organizatorem zawodów i twórcą
Maratonu Warszawskiego. Choć ukończył Szkołę
Główną Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna
Handlowa), to sport był jego sposobem na życie, zbyt
krótkie życie (urodził się 24 kwietnia 1935 r., a zmarł
10 grudnia 1982 r.).
W sobotę 27 września na ścieżce zdrowia odbędzie
się Bieg im. Tomasza Hopfera, będący ostatnim treningiem przed 36. PZU Maratonem Warszawskim. Start
i meta przy gospodzie Zalewajka przy ul. Od Lasu.
Zgłoszenia udziału w biegu do 15 września przyjmuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, e-mail:
biuro@gosir-konstancin.pl. Warto się pośpieszyć, bo
liczba miejsc jest ograniczona do 150 osób. Uwaga: konieczna jest rejestracja w systemie parkrun. (R)
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„Nasze Miasto – FMK”
jest jednym z patronów medialnych wydarzenia
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Zostań wolontariuszem

AKTUALNOŚCI

NASZE MIASTO – FMK nr 9 (69) Wrzesień 2014

Promem bliżej
amiast 30 minut i 30 km, tylko trzy minuty
i szerokość Wisły. Tyle dzieli, a właściwie
łączy gminy Konstancin-Jeziorna i Karczew.
Oficjalne otwarcie przeprawy promowej przez
Wisłę 12 sierpnia było okazją do rozszerzenia
współpracy na rzecz turystycznego zagospodarowania i promocji historycznego Łurzyca. Do nadrzecznych gmin i dzielnic Warszawy: Wilanowa, Wawra,
Góry Kalwarii, Karczewa i Konstancina-Jeziorny,
które podczas majowego Flis Festiwalu podpisały
list intencyjny w tej sprawie, przyłączyły się kolejne:
Otwock i Józefosław. Podczas oficjalnej inauguracji
połączenia promowego pod listem intencyjnym podpisali się prezydent Otwocka Zbigniew Szczepanik
i burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski.
O reaktywację połączenia promowego, funkcjonującego z powodzeniem do końca lat 60. ubiegłego
wieku, od pięciu lat zabiegała rodzinna firma państwa Jopowiczów, właścicieli promu Transeko. – Jestem szczęśliwy, że ten pomysł udało się do końca
zrealizować i że prom zaczął pływać – mówił podczas inauguracji Jacek Jopowicz.
– Przeprawa nie tylko zbliży obie gminy, ale też
przyczyni się do rozwoju turystyki i promocji regionu – stwierdził burmistrz Kazimierz Jańczuk i podarował właścicielowi promu kapok z herbem gminy
Konstancin-Jeziorna. – Mam nadzieję, że nigdy nie
będzie potrzebny, ale trzeba go mieć – dodał. Burmistrz Karczewa, Władysław Dariusz Łokietek, wręczył Jackowi Jopowiczowi porcelanowego słonia
z podniesioną trąbą i workiem dolarów na grzbiecie
– na szczęście i powodzenie w biznesie. Ksiądz ze
słomczyńskiej parafii św. Zygmunta poświecił prom,
oprawę artystyczną uroczystości zapewnił zespół ludowy Łurzycanki działający przy Kole Seniora Wsi

esienią rusza kolejna, 14. edycja akcji „Szlachetna
Paczka”. W naszej gminie wolontariusze po raz
trzeci pomogą znaleźć najbardziej potrzebujących
i spełnić ich marzenia. Drużyny Super W, czyli wolontariusze wraz z liderem rejonu, poszukują w swoich
społecznościach rodzin dotkniętych biedą, wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi
dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych. – Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu
– mówi jeden z członków drużyny Super W.
W naszym rejonie wciąż brakuje wolontariuszy.
Aby zostać jednym z nich, należy wejść na stronę internetową www.superw.pl. Na znajdującej się tam
mapie trzeba odnaleźć Konstancin-Jeziornę i kliknąć
na ikonkę paczki przy nazwie miejscowości. Pokaże
się zdjęcie lidera, a obok informacja „Dołącz do nas”,
w którą należy kliknąć. Następnie ukażą się kolejne
informacje o możliwościach zalogowania się. Wybieramy jedną z nich, wypełniamy prosty formularz i czekamy na odpowiedź. Drugim sposobem jest zgłoszenie się bezpośrednie do liderki rejonu. W Konstancinie-Jeziornie jest nią Karolina Mazowiecka, która
odpowie na pytania i pomoże w rejestracji. Więcej informacji na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl. Kontakt do Karoliny Mazowieckiej: konstancin.szlachetnapaczka@gmail.com. (R)
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Nadwiślańskich Czernidła – Gassy – Łeg. W inauguracyjny rejs na drugi brzeg popłynęli włodarze
gmin i zaproszeni goście.
Prom będzie kursował codziennie od wiosny do
jesieni w godz. 6.00–20.00 (w weekendy w godz.
9.00–20.00) tyle razy w ciągu dnia, ile razy znajdą
się chętni lub co najmniej co pół godziny. Jednorazowo może zabrać na pokład 30 osób i sześć samochodów osobowych. (MM)

Na tropie letniej przygody
ak zapewnić dzieciom bezpieczne wakacje, gdy
rodzice w miesiącach letnich pracują? Wziąć
przykład ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy.
Po raz ósmy w szkole zorganizowana została półkolonia, której założenia i program doskonale oddają
słowa piosenki: ”Takie lato jak to, daje klucz do przygody/Chce się poznawać świat i sekrety przyrody”.
Na tropie letniej przygody 90 dzieci z terenu gminy
Konstancin-Jeziorna spędziło dwa tygodnie wakacji
w sposób ciekawy i urozmaicony. Swoje talenty artystyczne koloniści mogli szlifować podczas warsztatów
plastycznych i muzycznych. Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonywały różne przedmioty z papieru:
pudełka-zwierzaki, torebki ozdobne itp. Zajęcia muzyczne to przede wszystkim wspólne śpiewanie, ale
także udział w koncercie muzycznym.
Podczas półkolonii dzieci uczestniczyły w wielu
wycieczkach. Jedną z nich była wizyta w miasteczku
westernowym Wild West City w Runowie, do którego
dojechały Piaseczyńsko-Grójecką Koleją Wąskotorową. Mogły spróbować swoich sił w rzucaniu podkową, przeciąganiu liny, strzelaniu z łuku, czy poczuć
gorączkę złota. Odwiedziły również wioskę Oyate, by
poznać zwyczaje i zabawy Indian. Przygód szukały
również na szlaku królewskim w Warszawie zwiedzając Łazienki i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Sekrety przyrody odkrywały w gospodarstwie
agroturystycznym Gajówka.
Dzieci korzystały z zajęć rekreacyjnych na basenie w Górze Kalwarii. Basen ten świadomie został
wybrany przez opiekunów, bo jego infrastruktura najlepiej spełnia oczekiwania dzieci pod względem atrakcyjności oferty (baseny dostosowane do umiejętności i wieku dzieci – basen sportowy, brodzik
i zjeżdżalnia).
Nowym punktem podczas tegorocznych półkolonii był m.in. pobyt w Wodnej Krainie w Wildze. Tam
koloniści korzystali z kąpieliska pod okiem wykwalifikowanych ratowników oraz opiekunów. Dzieci
mogły też korzystać ze wszelkich atrakcji znajdujących
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się na plaży (dmuchane zabawki, boisko do siatkówki,
małpi gaj) oraz różnych gier.
W tym roku odbyła się II Koloniada, czyli międzykolonijne zawody sportowe. Tym razem to dzieci z naszej gminy odwiedziły półkolonię z Baniochy. Brały
udział w meczu piłkarskim, grały w dwa ognie, pokonywały tor przeszkód, ścigały się skacząc w workach.
Korzystały też z dmuchanego zamku i trampoliny. Było
dużo śmiechu i zabawy.
Nieco innego rodzaju przeżycia czekały kolonistów
w kinie w czasie projekcji filmu „Jak wytresować
smoka 2” oraz „Czarownica” i „Rio 2”. W czasie półko-

lonii uczestnicy szczególnie odczuwali, jak szybko mija
czas. Dopiero co rozpoczynali wspólną letnią przygodę,
a niepostrzeżenie trzeba była ją kończyć.
Na zakończenie wielką niespodziankę dla kolonistów przygotowała firma cateringowa zaopatrująca
półkolonię w obiady i podwieczorki. Był nią ogromny
tort z fajerwerkami, który wszystkim wybornie smakował. Wspólne muzykowanie, taniec, rozgrywki sportowe zintegrowały różnorodny pod względem wieku
i umiejętności zespół. Po raz kolejny okazało się, że
wakacje w miejscu zamieszkania też mogą być bardzo atrakcyjne. (ORG)

