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LIST OTWARTY
DO KAZIMIERZA JAŃCZUKA,
BURMISTRZA GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
Szanowny Panie Burmistrzu,
Kończy się kolejna kadencja samorządu. Z morza przedwyborczych obietnic składanych przez Pana publicznie,
wiele okazało się deklaracjami bez pokrycia. W imieniu członków i sympatyków Stowarzyszenia Nasze Miasto oraz
pokaźnej części czytelników pisma „Nasze Miasto – Forum Mieszkańców Konstancina” zwracamy się z pytaniami,
których jak dotychczas nikt, przynajmniej publicznie, Panu nie zadał. Czy
jest Pan skłonny publicznie na nie odpowiedzieć? Pragniemy uzyskać odpowiedź na pytania:
1. Z jakiego powodu w trakcie trwania obecnej kadencji – przez blisko
cztery lata – radni nie otrzymali
wniosków mieszkańców złożonych
do powstającego z wielkim trudem
i opóźnieniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna?
2. Ile jeszcze kadencji potrwają prace
nad tym dokumentem – dokumentem mającym ogromne znaczenie
dla przyszłości całej gminy?
3. Kiedy zamierza Pan przystąpić do
prac nad sporządzeniem operatu
uzdrowiskowego, koniecznego dla
utrzymania przez naszą gminę statusu uzdrowiska po 2016 r. – w ocenie wojewody mazowieckiego za
cały proces uzyskiwania statusu
uzdrowiska i spełniania warunków
po 2016 r. odpowiada wyłącznie,
jednoosobowo i osobiście burmistrz
gminy (zgodnie z uzasadnieniem
decyzji wojewody o unieważnieniu
uchwały Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z 21 maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do procedury związanej ze zmianą granicy
strefy A ochrony uzdrowiskowej,
związanej z budową elektrowni
wodnej na jazie Jeziorki)?
4. Czy będzie Pan zabiegał o utrzymanie stref ochrony uzdrowiskowej
na obszarze całej gminy, a w szczególności strefy C ochrony uzdrowiskowej?
5. Kiedy gmina ureguluje wielomilionowe zadłużenie wobec mieszkańców z tytułu przejęcia gruntów pod
inwestycje i drogi oraz przeznaczenia kolejnych gruntów (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) pod realizację celów publicznych i drogi?
6. Kiedy Urząd Miasta i Gminy zamierza wyłożyć do publicznego
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wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum
Konstancina-Jeziorny etap II – od
uchwalenia I etapu minęły ponad
trzy lata – i czy w w/w planie przewidziana jest wysoka wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa?
7. Czy zagwarantuje Pan mieszkańcom – jako jedna ze stron umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym – że po uruchomieniu nowej
oczyszczalni ścieków ceny odbioru
ścieków nie wzrosną ponad poziom inflacji?
8. Dlaczego gmina nie wykonała
własnych pomiarów zanieczyszczenia powietrza przez wytwórnię mas bitumicznych (popularnie
zwaną asfalciarnią)?
9. Czy i kiedy gmina zamierza skontrolować czystość gleby i wód gruntowych na terenach pofabrycznych
Mirkowa przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową?
10. Kiedy była przez gminę przeprowadzona kontrola wód rzeki Jeziorki – pod kątem nielegalnego
odprowadzania ścieków i czystości wody – i jakie były wyniki
tej kontroli?
W swoim programie wyborczym
w 2010 r. pisał Pan: „Proponuję konsekwentną, długookresową wizję rozwoju
naszej gminy. Proponuję również nowe
standardy zarządzania dające społeczności kontrolę nad władzami Gminy.

Pierwszym ich elementem będzie »kadencyjność działań«, czyli przyjęcie kalendarza zadań wraz z terminami ich
realizacji na początku kadencji władz
Gminy. Dzięki temu każdy mieszkaniec
gminy będzie wiedział, kiedy i gdzie
będą realizowane określone zadania.
Stworzy to przejrzystość i da możliwość
rozliczenia burmistrza i jego ekipy
z wziętych na siebie zobowiązań. Drugim elementem będą standardowe
w rozwiniętych społecznościach »konsultacje społeczne«, które zamierzam
wprowadzić i traktować jako ważny
czynnik opiniotwórczy przy wyborze
ostatecznych rozwiązań”.
Wobec braku deklarowanej jawności
i przejrzystości działań władz samorządowych, wyczerpującej informacji
publicznej i przedstawienia planu kadencyjnego, odpowiedź na w/w pytania
ma dla lokalnej społeczności, dla przyszłości naszej gminy i utrzymania przez
nią statusu uzdrowiska fundamentalne
znaczenie. To, czy za kilka lat będziemy
mieszkać w gminie uzdrowiskowej, czy
w małym miasteczku, w sypialni Warszawy i sercu bazy logistyczno-przeładunkowej dla kilkumilionowej aglomeracji, jest przedmiotem zainteresowania
i troski nie tylko członków Stowarzyszenia Nasze Miasto, ale ogółu mieszkańców gminy.
Z poważaniem
członkowie
Stowarzyszenia Nasze Miasto
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ZDJĘCIE MIESIĄCA Magia
KONSTANTY J.
d ponad 20 lat wybory do władz na
każdym szczeblu samorządu są
wolne i w pełni demokratyczne. Dlaczego więc z każdego wyboru jesteśmy
niezadowoleni? To proste – z winy wyborców. Postaram się wyjaśnić na
przykładzie: wybieramy burmistrza,
ogół wyborców to 20 tys. osób, frekwencja wyborcza wynosi 50 proc., co
daje 10 tys. osób. Do zwycięstwa
w pierwszej turze potrzeba kandydatowi minimum połowy głosów czyli
5 tys. Ale kandydatów było trzech i głosy
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liczb

rozłożyły się następująco: 4 tys., 2,5 tys.
i 3,5 tys. W drugiej turze zmierzyło się
dwóch z największą liczbą głosów.
W niej już wystarczyło zwycięstwo
zwykłą większością. Wybory wygrał
kandydat, który uzyskał 4,2 tys. głosów,
czyli poparło go 21 proc. ogółu wyborców. Rachunek jest prosty: 79 proc. pozostało niezadowolonych. Dopóty będziemy niezadowoleni, dopóki nie zrozumiemy, że to od nas zależy, kto będzie
podejmował decyzje w naszym imieniu
przez następne cztery lata. Jeśli chcemy
być zadowoleni, zróbmy mały wysiłek
i zagłosujmy. Mamy głos, mamy wybór. Niech żyją wybory!

Fot. TT

Nie daj się oszukać

Dobrze przygotowany do zimy

WYBORY 2014
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
Komisarz wyborczy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie powołania terytorialnej komisji wyborczej w Konstancinie-Jeziornie w składzie:
1. Barbara Ćwikła, Konstancin-Jeziorna, wyborca,
2. Janina Korytek, Słomczyn, KWW Przyjazny Samorząd,
3. Małgorzata Krystyna Kozłowska, Parcela, KW Związku Słowiańskiego,
4. Wojciech Kazimierz Miętusiewicz, Konstancin-Jeziorna, KWW Wspólnota
Konstancińska,
5. Alicja Sobkow-Haber, Konstancin-Jcziorna, KW Prawo i Sprawiedliwość,
6. Wioletta Wojcieszek, Konstancin-Jeziorna, KWW Centrum Samorządowe
Konstancin-Jeziorna,
7. Joanna Teresa Żurowska, Konstancin-Jeziorna, KWW Konstancin Jutra.
Podczas pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej (MKW) 23 września, jej członkowie dokonali wyboru przewodniczącego i zastępcy komisji. Przewodniczącym MKW został Wojciech Kazimierz Miętusiewicz, zastępcą przewodniczącego – Alicja Sobkow-Haber. Z członkostwa w komisji zrezygnowała z powodów rodzinnych Wioletta Wojcieszek. Siedzibą MKW jest Urząd Miasta i Gminy
w Konstancinie-Jeziornie, ul. Świetlicowa 1, sala posiedzeń rady miejskiej. Grafik
dyżurów członków komisji dostępny jest na stronie internetowej urzędu miasta
i w siedzibie komisji.
UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 27 października. Termin złożenia wniosku
o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa 7 listopada. Termin złożenia burmistrzowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa 14 listopada. Po
upływie tego terminu oświadczenie można złożyć w obwodowej komisji wyborczej
w dniu głosowania, 16 listopada (pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał
głosu). Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym
przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na
miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa 12 listopada 2014 r. (R)

Zmiana czasu
nocy z soboty 25 października
na niedzielę 26 października
zmienimy czas letni na zimowy. Zegarki przestawimy z godz. 3.00 na

W

olicja ostrzega przed przestępcami,
którzy udoskonalili metodę oszukiwania starszych osób na wnuczka.
Teraz wnuczek lub ktoś podający się za
jego kolegę dzwoni z prośbą o pożyczenie pieniędzy, a za chwię dzwoni kolejny przestępca podający się za policjanta. Fałszywy policjant poleca starszej osobie wręczenie pieniędzy, co pomoże schwytać niby wnuczka na go-

P

godz. 2.00 i tym samym zyskamy godzinę. Podróżujących w niedzielę
26 października mogą również czekać zmiany w rozkładzie jazdy pociągów i autobusów oraz godzin
odlotów samolotów – warto to sprawdzić przed podróżą. (MM)

rącym uczynku. Oczywiście jeden i drugi są oszustami. – Pamiętajmy, że policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy innej osobie i nie informuje
telefonicznie o sposobach działania – ostrzega funkcjonariusz policji. W każdym takim przypadku zawiadamiajmy
prawdziwych policjantów dzwoniąc
pod numer 22 603 32 22 (czynny całą
dobę). (R)

Kolonia Artystyczna zaprasza

olonia Artystyczna zaprasza na wystawę prac wybitnego polskiego
akwarelisty Kazimierza Twardowskiego,
absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Jego obrazy znajdują się
w wielu zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. W Kolonii Artystycznej wystawione zostały pejzaże z wybrzeży Bretanii,
fiordów norweskich i polskich Beskidów.
Wystawa potrwa do 20 października.
Mira Walczykowska, właścicielka galerii , a zarazem wiceprzewodnicząca To-

K

warzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego,
za wybitne zasługi na rzecz tworzenia,
upowszechniania i ochrony kultury,
w tym dziedzictwa narodowego oraz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uhonorowana została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Serdecznie gratulujemy. (MA)
Kolonia Artystyczna
Piaseczno Zalesie Dolne, ul. Dębowa 3
tel. 602 202 020, 508 123 996
e-mail: kolonia.art@gmail.com
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Mury jeszcze nie rosną,
na razie rosną koszty.
W niespotykanej dotychczas
skali. Przed wbiciem
pierwszej łopaty koszt budowy
nowej siedziby władz miasta
wzrósł już o ponad 50 proc.
MAGDA ANDRZEJEWICZ
o ma być siedziba urzędu, zwykłego funkcjonalnego budynku biurowego, czy pałac ze złotymi klamkami? – zastanawiają się mieszkańcy. W 2012 r. Urząd Miasta i Gminy określił
koszt budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku na maksymalnie 4 000 zł, a 1 mkw. zagospodarowania terenu wokół ratusza na maksymalnie 170 zł.
W 2013 r., po rozstrzygnięciu konkursu na koncepcję architektoniczno-budowlaną, koszt budowy ratusza o powierzchni użytkowej ok. 2 500 mkw. szacowany był już na ok. 18 mln zł (ponieważ trzeba było
dokupić kawałek terenu). We wrześniu 2013 r. burmistrz poinformował, że przez teren, na którym ma
stanąć ratusz, przebiega sześć przewodów energetycznych zasilających w energię elektryczną dużą
część miasta. Lokalizacja ratusza znana była od
dwóch lat i nagle „okazało się”. Burmistrz nie wyjaśnił jednak, jak mogło dojść do takiego niedopatrzenia – czy projektanci, urzędnicy i radni z Komisji
Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Rady
Miejskiej nie widzieli map? Trzeba więc było
przełożyć kable energetyczne – kolejne pieniądze
z budżetu.
– To nie niedopatrzenie. Lokalizacja ratusza w tej
części miasta, bez względu na to, czy trzeba ponosić
dodatkowe koszty (dokupienie terenu, przełożenie
kabli), nie jest decyzją uzasadnioną ekonomicznie,
a ma na celu stworzenie na siłę kolejnego centrum
miasta, uzasadniającego zabudowanie blokami mieszkalnymi kilkunastu hektarów obok nowej siedziby
magistratu – mówi jeden z radnych, zastrzegając
sobie anonimowość. – Takie założenie przedstawili
wiosną tego roku uczestnicy warsztatów urbanistycznych, których celem było opracowanie projektu
rewitalizacji centrum Konstancina-Jeziorny. Warsztaty odbyły się w maju, do dziś czekamy na obiecany
przez władze gminy raport z warsztatów, który miał
zostać opublikowany m.in. na stronie internetowej
urzędu gminy. Czekamy i pewnie się nie doczekamy
– dodaje.

Na dwa tygodnie przed otwarciem
ofert i rozstrzygnięciem przetargu
na wyłonienie wykonawcy
inwestycji, publicznie znana była
zwiększona kwota przeznaczona
na jej realizację. Trudno wymagać,
by oferenci pominęli taką gratkę
i sami z siebie złożyli niższe oferty
Teraz, podczas wrześniowej sesji rady miejskiej,
zwiększono nakłady finansowe w całym okresie
realizacji inwestycji z 20 140 279 zł na 32 140 379 zł
– podobno na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Czyżby poprzednie sumy nie wynikały z rachunku szacunkowych kosztów, tylko ot tak, z powietrza? Co ciekawe i niespotykane – na dwa tygodnie przed otwarciem ofert i rozstrzygnięciem
przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji,
publicznie znana była zwiększona kwota przeznaczona na jej realizację. Trudno wymagać, by oferenci pominęli taką gratkę i sami z siebie złożyli
niższe oferty.

Fot. JTAT

T

37 mln zł kosztowała budowa
ursynowskiego ratusza, cztery razy większego od naszego, obsługującego ok. 150 tys. mieszkańców dzielnicy, jednego z najnowocześniejszych w Warszawie, zakończona w 2008 r., kiedy
ceny w budownictwie były najwyższe.
20,5 mln zł kosztowała zakończona w tym roku budowa nowej
siedziby Urzędu Skarbowego
w Piasecznie (budynku o powierzchni dwukrotnie większej od
konstancińskiego ratusza), który
będzie obsługiwał mieszkańców
całego powiatu piaseczyńskiego
– ok. 170 tys. osób.
32 mln zł będzie kosztować budowa konstancińskiego ratusza
dla ok. 25 tys. mieszkańców.
– Miało nie być bizantyjskiego przepychu, a tu
odliczając cenę działki wychodzi ponad 10 tys. zł za
1 mkw. Skąd dziś takie ceny? 32 mln zł, a zwykle
w trakcie budowy pojawiają się jeszcze jakieś niespodziewane koszty. Na dodatek wymienione sumy
nie zawierają kosztu wyposażenia budynku w meble
– zwraca uwagę nasz czytelnik, Tomasz K.
Owszem, nowy ratusz jest jak najbardziej potrzebny gminie, ale… Kiedy na początku kadencji prywatny inwestor proponował władzom miasta kupno
pieczołowicie odbudowanego budynku przedwojennego kasyna przy reprezentacyjnej ulicy (Piłsudskiego), najpierw za 25 mln zł, gotów nawet obniżyć
cenę o kilka milionów złotych potrzebnych na wyposażenie obiektu, samorząd odrzucił ofertę jako stanowczo za drogą. No to policzmy, jak to wygląda dziś:
ponad 32 mln zł, do których dodać trzeba koszt remontu i adaptacji budynku obecnej siedziby przy
ul. Warszawskiej 32 i Warszawskiej 23, wynajmu przez
cztery lata (i jeszcze kolejne dwa lata) pomieszczeń
w galerii Lima i w nowych blokach komunalnych przy
ul. Mirkowskiej, niekończących się poprawek w sie-

dzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej
w Skolimowie oraz utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i siedziby rady miejskiej przy ul. Świetlicowej
– otrzymamy okrągłą sumę ok. 40 mln zł. Licząc
koszty, warto wziąć pod uwagę, że budowa ursynowskiego ratusza – jednej z najnowocześniejszych w Warszawie siedzib urzędów dzielnic – zakończona w 2008 r.,
kiedy ceny w budownictwie były najwyższe, kosztowała niespełna 37 mln zł. Jak to możliwe, skoro ursynowski ratusz jest cztery razy większy od naszego:
9 700 mkw. powierzchni użytkowej, sześć kondygnacji, wieża ratuszowa, wszelkie udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych oraz parkingi: duży naziemny
i podziemny. 37 mln zł za siedzibę urzędu, który w komfortowych warunkach obsługuje blisko 150 tys. mieszkańców dzielnicy – w przeliczeniu na mieszkańca niespełna 250 zł. W naszej gminie, przy około 25 tys.
mieszkańców, koszt inwestycji wyniesie 1 390 zł na
mieszkania – ponad pięć razy więcej. Najwyraźniej na
Ursynowie stający do przetargu nie znali wcześniej
hojności władz dzielnicy.
Zakończona w tym roku budowa nowej siedziby
urzędu skarbowego w Piasecznie, budynku o powierzchni dwukrotnie większej od konstancińskiego
ratusza, kosztowała 20,5 mln zł – niespełna 4 tys. zł
za 1 mkw. Przy czym zakres terytorialnego zasięgu
działania Urzędu Skarbowego w Piasecznie obejmuje obszar całego powiatu piaseczyńskiego (tj.
gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn) zamieszkałego
przez blisko 170 tys. osób.
– Za 40 mln zł mogliśmy mieć i nową reprezentacyjną siedzibę magistratu i dodatkowo wybudować
100 dwupokojowych mieszkań w podstawowym
standardzie, tak bardzo potrzebnych w naszej gminie. Albo znacznie skromniejszy urząd, np. w zaadaptowanym biurowcu zakładów Metsä Tissue
i ponad 200 nowych mieszkań. Jedno i drugie z naszych podatków, tylko nikt nas nie pytał o zdanie
– mówi jeden z oczekujących w długiej kolejce na
lokal socjalny. Będziemy za to mieć pomnik pychy
i niegospodarności władz miasta, kolejny już po amfiteatrze, w którym na nieosłoniętej dachem widownię, kosztem 6 mln zł zapewniono miejsca siedzące
dla 306 widzów – jedno miejsce siedzące za ponad
19 tys. zł. Dla porównania: budowa amfiteatru w Augustowie – na 1,7 tys. widzów pochłonęła 5 mln zł
(jedno miejsce siedzące – 2,9 tys. zł, ponad sześciokrotnie taniej niż u nas), w Mrągowie – na 5 tys.
miejsc – 12,5 mln zł (2,5 tys. zł za jedno miejsce).
Budowa amfiteatru to decyzja władz poprzedniej kadencji, w tej miały nas czekać zmiany w dobrym klimacie. Jak widać ten klimat nie jest nadzwyczaj
zdrowy dla kieszeni mieszkańców.
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Okrzeszyn ma
nowego sołtysa

ługo oczekiwane oficjalne
otwarcie kompleksu sportoworekreacyjnego przy ul. Bielawskiej odbyło się 12 września. – Jestem
szczęśliwy, że cztery lata starań i działań zostały zwieńczone sukcesem. To
doskonały przykład dla innych, że warto mieć swoje marzenia – mówił Tomasz Nowicki, pomysłodawca budowy
skateparku, ubrany w okolicznościową
koszulkę z napisem „Wymarzone, zrealizowane”.
Po obowiązkowych wystąpieniach
władz miasta, uczestnicy inauguracji
wzięli udział w pikniku sportowo-rekreacyjnym. Na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji: pokazy sportowe,
popisy umiejętności deskorolkarzy i karateków z Klubu Karate Kyokushin Ippon z mistrzami Europy Justyną Kacperczyk i Jakubem Zagończykiem na
czele, mecze piłki nożnej i siatkówki,
pokazy taneczne w wykonaniu Zespołu Tańca Artystycznego Sonata,
Klubu Sportowego Grawitacja Dance Academy i Egurrola Dance Studio
oraz występy zespołów hip-hopowych.
Zwieńczeniem wydarzenia był przejazd ulicami miasta przy muzyce i pod
opieką służb porządkowych blisko
200-osobowej grupy młodzieży na deskorolkach, rolkach, rowerach i hulaj-

D

bliża się sezon grzewczy – sezon
zatruć tlenkiem węgla. Czad potrzebuje mniej niż godziny, by zabić.
W województwie mazowieckim
każdego roku z powodu zatrucia czadem (tlenkiem węgla) umiera ok. 100
osób. Tym śmierciom możemy zapobiec. Wystarczy przed sezonem grzewczym dokonać przeglądu urządzeń
grzewczych: pieców kąpielowych i centralnego ogrzewania zasilanych gazem, olejem opałowym lub paliwem
stałym oraz kontroli przewodów wentylacyjnych. W pomieszczeniach,
w których zainstalowane są urządzenia grzewcze nie zasłaniajmy kratek
wentylacyjnych i pamiętajmy o ich
częstym wietrzeniu. Warto też w kuchni, łazience i sypialni zainstalować
czujniki tlenku węgla.

Fot. GMT

Z

o rezygnacji z funkcji sołtysa Dariusza Biernackiego, nowym sołtysem Okrzeszyna wybrana została
Katarzyna Wójcik, która pełniła już tę
funkcję w latach 2007–2011. W wyborach uczestniczyły 24 osoby, a Katarzyna Wójcik otrzymała 15 głosów
„za”. Pani Katarzynie życzymy powodzenia w pracy na rzecz sołectwa i jego
mieszkańców. (JZ)

P

Zaszczep się
przeciw grypie
esień i zima to okres częstszych zachorowań na grypę. Objawy grypy
często uważane są za zwyczajne przeziębienie, ale pamiętajmy, że grypa
jest ostrą zakaźną chorobą wirusową,
szczególnie niebezpieczną dla:
osób przewlekle chorych (dorosłych i dzieci),
osób mających bliski kontakt
zawodowy lub rodzinny z dziećmi oraz z osobami w wieku
podeszłym lub przewlekle chorymi,
osób w stanach obniżonej odporności,
kobiet w ciąży,
osób w wieku powyżej 55 lat.
Aby zaszczepić się przeciwko grypie, należy udać się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Warto zrobić to jak najszybciej, bowiem pełna ochrona przed wirusem
następuje po około 2–3 tygodniach od
podania szczepionki. W naszej gminie szczepienia dla osób powyżej
55. roku życia są bezpłatne. (MM)

J
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Fot. GMT

odczas wrześniowej sesji rady
miejskiej, 12 głosami „za”, dwoma
„przeciw” i dwoma wstrzymującymi
się konstancińscy radni podjęli uchwałę nadania traktowi w Parku Zdrojowym łączącemu ul. Żeromskiego z ul.
ks. Piotra Skargi nazwy alei Miłośników
Konstancina. Inicjatorem nadania nazwy
jest Towarzystwo Miłośników Piękna
i Zabytków Konstancina im. Stefana
Żeromskiego. (MM)

P

Oficjalnie otwarty

nogach oraz widowiskowy pokaz fajerwerków.
Inicjatorzy powstania skateparku z
ogromnym zaangażowaniem zabiegali
o realizację swego marzenia przez trzy
lata. Potem poszło już szybko – kompleks, w skład którego wchodzi boisko
wielofunkcyjne do piłki nożnej i siatkówki, skatepark, siłownia na świeżym

powietrzu, ścianka wspinaczkowa,
parking dla 60 samochodów oraz elementy zagospodarowania placu sportowego: kosze na śmieci, ławeczki,
wiata na rowery i oświetlenie terenu,
powstał w niespełna rok i kosztował
nieco ponad 2,3 mln zł. Gospodarzem
obiektu będzie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. (MM)

Cichy zabójca
Fot. TR

Aleja
Miłośników
Konstancina
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Czad jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, nie ma smaku i nie szczypie
w oczy. Działa szybko i podstępnie.

Dostaje się do organizmu przez układ
oddechowy, a następnie wchłaniany
jest do krwioobiegu. Objawami zatrucia tlenkiem węgla są: bóle i zawroty
głowy, szum w uszach, senność, wymioty, trudnościami z oddychaniem
i po kilku lub kilkunastu minutach
utrata przytomności. Osobie, u której
wystąpią wymienione objawy, należy
zapewnić dopływ świeżego powietrza
i wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna
– tel. 998 lub 112). Jeśli zaczadzony
nie oddycha, należy jak najszybciej
przystąpić do jego reanimacji. (MM)

Konstancińska Karta Mieszkańca
chwałę o ustanowieniu Konstancińskiej Karty Mieszkańca podjęli
miejscy radni podczas wrześniowej sesji
rady miejskiej. Posiadacze spersonalizowanej karty – a może nim zostać
każdy, kto w urzędzie gminy złoży odpowiedni wniosek wraz ze zdjęciem
– uprawnieni będą do 10-procentowych
zniżek na płatne zajęcia i imprezy organizowane przez Konstanciński Dom

U

Kultury i Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji, na opłaty dodatkowe
w gminnym żłobku, na bilety linii autobusowych L oraz na bilety okresowe
ZTM ważne w obu lub tylko w drugiej
strefie biletowej. 10-procentową różnicę
w cenach biletów dopłaci gmina z budżetu. Posiadacze karty zapłacą: 196 zł
(ulgowy 98 zł) za bilet 30-dniowy i 482 zł
(ulgowy 241 zł) za bilet 90-dniowy waż-

ny w obu strefach oraz 98 zł (ulgowy
49 zł) za bilet 30-dniowy i 250 zł (ulgowy 125 zł) za bilet 90-dniowy ważny
tylko w drugiej strefie. Program zacznie
obowiązywać od początku przyszłego
roku. Miejmy nadzieje, że w przyszłości
będzie uprawniać do zniżek w innych
konstancińskich placówkach, które do
niego przystąpią: sklepach, restauracjach i punktach usługowych. (ZJ)

Urząd skarbowy w nowej siedzibie
ak informuje naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, od października urząd zmienia adres – przeprowadza się do nowej siedziby przy
ul. Energetycznej 5 (przy skrzyżowaniu
z ul. Puławską) w Piasecznie. Zmianie
ulegają również numery telefonów:
centrala – 22 726 67 00 oraz sekretariat

J

– 22 726 68 04. Czterokondygnacyjny
budynek (w tym jedna kondygnacja
podziemna) o całkowitej powierzchni
ponad 5 tys. mkw., wzniesiony kosztem
blisko 20,5 mln zł, zapewni lepsze warunki pracy urzędnikom oraz poprawi
standard obsługi petentów, na których
czekają wygodne przestronne pocze-

kalnie i kącik zabaw dla dzieci. Nowa
siedziba jest w pełni dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Skończą się również problemy z parkowaniem samochodów interesantów
– przed urzędem znajduje się parking
naziemny na ponad 100 aut osobowych. (MM)
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GMINA NARUSZYŁA PRAWO
KLARA WARECKA
egionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, zawiadomiony przez radnych i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń społecznych
o zasypywaniu gruzem, ziemią i różnego rodzaju odpadami działki przy ul. Pułaskiego 4, złożył do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie wniosek
o wszczęcie postępowania w sprawie „wykonania
czynności wymagających pozwolenia wodnoprawnego tj. zmiany ukształtowania terenu, podwyższenia
terenu poprzez składowanie odpadów oraz zabudowy
koryta rzeki”. Pracownicy RZGW, opierając się na zapisach art. 160 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 192 ust. 1,
art. 194 ust. 13 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2012 r.,
poz. 145) oraz wynikach wizji lokalnej stwierdzili
„podwyższenie terenu poprzez nawiezienie ziemi
z gruzem na działkach nr. ew. 119/9 oraz 119/5 i 119/6,
które znajdują się w części na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią naruszając tym samym treść art.
192 ust. 1 w/w ustawy”. Szkody wyrządzone przez
bezprawne działania gminy obejmują m.in.:
zasypanie pni drzew na wysokość metra lub
więcej oraz poważne uszkodzenia drzew, co
może grozić ich obumarciem,
zmianę ukształtowania bezpośredniego pasa brzegowego rzeki przez jego podniesienie o 1–1,5 m
lub więcej, co spowodowało likwidację tarasu zalewowego oraz zawężenie doliny rzeki. W przy-

T. U. BYLEC
zego oczekują obywatele od władz samorządowych? Uchwalenia planów miejscowych i studium, sprawnej komunikacji publicznej, rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, dobrze
wyposażonych placówek oświatowych, budowy obiektów sportowych i nowych mieszkań – krótko mówiąc:
spełnienia przedwyborczych obietnic. Co cztery lata
kilkuset kandydatów na radnych i kilku na urząd burmistrza obiecuje wyborcom istne cuda. Pod koniec kadencji okazuje się, że wielu obietnic samorządowcy
nawet nie próbowali dotrzymać. Owszem, deklarowali,
ale… obiektywne trudności, zależności – „to nie my, to
oni”, czyli województwo, powiat i dziesiątki innych
przeszkód stanęły na drodze realizacji wspaniałych planów. Sądzę, że wiele deklaracji kandydaci zorientowani
w potrzebach gminy składają w trakcie kampanii wyborczej mocno na wyrost. Jak odróżnić, które sami
uważają za możliwe do zrealizowania, a które składane
są pod publiczkę? Bardzo łatwo. Przy pomocy niezbyt
skomplikowanego urządzenia – wariografu.
Po ocenie wniosków składanych do budżetu obywatelskiego okazało się, że pozostało do rozdysponowania ponad 30 proc. pieniędzy przeznaczonych na ten

C

w chronionym krajobrazie Warszaw• zmianę
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na od-

padku wysokiego stanu wód grozi to ich spiętrzeniem lub zablokowaniem koryta rzeki w przypadku obsunięcia nawiezionej gliny i gruzu,

cinku naturalnego koryta rzeki Jeziorki.
Również prowadzenie prac ziemnych w granicach
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
– nasypanie ziemi w celu wyrównania terenu pod
przyszłe gminne targowisko na działkach o numerach
ewidencyjnych 1/4 z obrębu 00-16 (Obory), 108/15
z obrębu 03-12 (Grapa) i 65/5 z obrębu 03-15 (Jeziorna Oborska) w Konstancinie-Jeziornie na obrzeżach rezerwatu Łęgi Oborskie oraz w otulinie
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – było przedmiotem kontroli dyrekcji Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych. W trakcie wizji lokalnej
kontrolujący stwierdzili „wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu: podwyższenia terenu wskutek nawożenia ziemi oraz
wyrównywania terenu” i skierowali wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęcie
działań w przedmiotowej sprawie oraz o przekazanie
informacji o podjętych czynnościach. W tym przypadku gmina ma skontrolować samą siebie – dyrektor
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych nie
przypuszczał zapewne, że to właśnie gmina dopuściła
się bezprawnych działań.
W połowie września kolejnego nasypania ziemi
dokonała niewidzialna ręka na wale Jeziorki od
strony osiedla Arche. Na koronie wału usypane zostały dwie hałdy ziemi, na razie nie wiadomo, przez
kogo i w jakim celu.

WARIOGRAF
Fot. www.freeimages.com
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Zdjęcia: JTAT
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cel. Za niewielką ich część proponuję zakup wariografu, zwanego popularnie wykrywaczem kłamstw.

Poddanie kandydatów testom na prawdomówność
załatwiałoby sprawę obietnic bez pokrycia. Wariograf,
niewielkie urządzenie elektroniczne wielkości zeszytu
A4, kosztujące kilkadziesiąt tysięcy złotych (mieści
się w limicie określonym na realizację pojedynczego
zadania), umożliwiłby ocenę zamiarów kandydatów.
Urządzenie podłączone do piersi i palca badanego wychwytuje najmniejsze zmiany tętna, ciśnienia krwi
i oddechu w trakcie udzielania odpowiedzi i rejestruje
je w formie wykresu. Przykładowe badanie wyglądałoby mniej więcej tak: wybudujemy sieć ścieżek
rowerowych – zapis badanych funkcji wykazuje
pewne odchylenia od normy; uchwalimy studium
i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
– tu odchylenia są bardzo duże; doprowadzimy do likwidacji asfalciarni – zapis wychodzi poza skalę, wariograf szaleje (z radości). Osoba poddawana takiemu
badaniu nie musi nawet udzielać odpowiedzi na konkretne pytania, wystarczy że wariograf zarejestruje jej
emocje. Prawda, że proste?
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JAK TO ZE ŚMIECIAMI W NASZEJ GMINIE JEST
Kiedy 1 lipca 2013 r.
weszła w życie
tzw. nowa ustawa śmieciowa,
wiele osób oczekiwało,
że nareszcie sprawa śmieci,
ich odbioru od mieszkańców
i likwidacja dzikich wysypisk
zostanie w gminie
uporządkowana.
omimo dużego zainteresowania ze strony mieszkańców (na forum lokalnego portalu Konstancin.com jest ponad 70 tys. odwiedzin i ponad
1 600 wpisów w wątkach: „Ustawa śmieciowa. Jak to
działa w gminie K-J” i „Gospodarka odpadami”), Urząd
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna do dziś nie przedstawił żadnego podsumowania działania nowego systemu odbioru odpadów. Jak dowiedzieliśmy się na
ostatniej sesji rady miejskiej 10 września, gmina dopiero
zleciła za kwotę ponad 23 tys. zł wykonanie takiej analizy przez firmę zewnętrzną.

P

W lipcu 2013 r. było nas, mieszkańców gminy,
24 656 osób, a obecnie (sierpień 2014 r.) jest nas 24 583
osoby. 70 proc. ogółu (17 098 mieszkańców) deklaruje
selektywną zbiórkę odpadów. Porównanie, czy mieszkańcy chętniej segregują, czy też rezygnują z segregacji
na przestrzeni tego roku, nie jest możliwe. W odpowiedzi na „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”,
m.in. z pytaniem o liczbę deklarujących segregowanie
odpadów w oświadczeniach składanych na wiosnę
ubiegłego roku, uzyskałam odpowiedź „brak możliwości wygenerowania takich danych”. Dziwne to, ale
z generowaniem danych się nie dyskutuje.
Nie możemy więc porównać, czy mieszkańcy przekonują się do segregowania śmieci, czy też wolą płacić
wyższą stawkę i nie mieć kłopotu. Jak wiadomo, należność, jaką mieszkańcy płacą za odbiór wszystkich odpadów z nieruchomości, wynosi 10 zł za miesiąc, jeśli
segregujemy śmiecie i 15 zł za miesiąc, jeśli wszystkie
śmiecie wyrzucamy bez segregacji. Czy wywiązujemy
się z naszych zobowiązań wobec gminy? W ciągu roku
ściągalność opłaty śmieciowej wyniosła 87 proc., a więc
więcej niż jeden na 10 mieszkańców nie płaci za odbiór
odpadów. Z powodu braku wpłat od 13 proc. dłużników,
do kasy gminnej nie wpłynęły ponad 424 tys. zł.
CO W ŚMIECIACH PISZCZY?
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), stanowiących część dokumentacji w ogłoszonym w 2013 r. przetargu na wyłonienie firmy, która odbierze od nas śmiecie (i je odpowiednio zagospodaruje),
zapisany został warunek zobowiązujący operatora do
składania kwartalnych sprawozdań oraz przedstawiania
co miesiąc kopii dowodów zagospodarowania odpadów
(tzw. kart przekazania odpadów). Wydawać by się mogło, że Urząd Miasta i Gminy na bieżąco ma dane za
każdy upływający miesiąc (ile i jakich odpadów zebrano), w końcu co miesiąc na tej podstawie opłacane są
faktury za te usługi. Chociaż wnioski o informację złożyłam w połowie sierpnia, to urząd odpowiedział: „Aktualnie dane za rok 2014 nie są jeszcze opracowane.”
Otrzymałam dane na temat ilości odpadów tylko za 2013 r.,
a dane finansowe za cały okres.
Znając ilość odpadów odebranych tylko w pierwszym
półroczu działania nowego systemu, kiedy zebrano prawie 4 622 t śmieci od mieszkańców Konstancina-Je-

Fot. JTAT

70 PROC. MIESZKAŃCÓW
SEGREGUJE ODPADY

ziorny, można spróbować ocenić, czy to dużo, czy mało?
Średnia na mieszkańca woj. mazowieckiego to 361 kg
wszystkich odpadów rocznie (według Głównego Urzędu
Statystycznego), czyli 180,5 kg na pół roku. Z pomnożenia liczby mieszkańców gminy przez 180,5 kg otrzymujemy wielkość ok. 4 444 t. Faktycznie, w Konstancinie-Jeziornie w ciągu sześciu miesięcy 2013 r. zebrano
o 178 t odpadów więcej niż średnio taka sama liczba
osób w województwie. Można zatem stwierdzić, że zbierane są wszystkie śmiecie, jakie wytwarzają mieszkańcy
gminy. Dlaczego jednak nadal są dzikie wysypiska?
W ciągu pierwszego roku obowiązywania nowych zasad
odbioru śmieci gmina zlikwidowała dzikie wysypiska,
na których znajdowały się ponad 102 t śmieci. Zapłacono
za to prawie 46 tys. zł z budżetu gminy.
Blisko 70 proc. wszystkich odpadów to zmieszane odpady komunalne (3 232 t), a odpady posegregowane stanowiły ok. 30 proc. masy wszystkich zebranych odpadów.
Spośród odpadów zebranych selektywnie najwięcej
zebrano odpadów zielonych (517 t), zmieszanych odpadów opakowaniowych (393 t), gruzu i różnych odpadów
budowlanych (250 t). Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Słowiczej
(wjazd od ul. Chopina) zebrał ok. 99 t odpadów, spośród
których najwięcej zebrano odpadów budowlanych (59 t),
odpadów ulegających biodegradacji – zielonych (14 t)
oraz odpadów wielkogabarytowych (14 t).
ILE KOSZTUJE GOSPODARKA ODPADAMI
W KONSTANCINIE-JEZIORNIE?
Opłaty wnoszone przez mieszkańców muszą pokryć
wszystkie koszty gospodarki odpadami w gminie. Obejmują one należności dla firmy odbierającej odpady oraz

koszty utworzenia i wyposażenia stanowisk pracy
w UMiG (meble, komputery, drukarki, specjalne oprogramowanie itp.), pensje i szkolenia pracowników, biurowe materiały eksploatacyjne, koszty wysyłki korespondencji, wydatki za użytkowanie powierzchni biurowych i mediów przypadające proporcjonalnie na tę część
pomieszczeń, która wykorzystywana jest do obsługi gospodarki odpadami. Wpływy do gminy z tytułu opłaty śmieciowej mogą być również wydatkowane na szeroko pojętą
edukację i informację związaną z problematyką odpadów.
Wszystkie te wpłaty stanowią dochód gminy, ale nie mogą
być wydawane na inne cele niż wymienione wyżej.
Najważniejszą pozycją kosztów jest zapłata firmie za
odbiór odpadów, która wyniosła ponad 1,673 mln zł za
rok. W ramach wydanych na ten cel pieniędzy znalazły
się należności za dodatkowy odbiór odpadów zielonych
w listopadzie 2013 r. – 70 tys. zł oraz ponad 17 tys. zł na
wiosnę 2014 r. Obsługa administracyjna w urzędzie gminy, a więc wynagrodzenia (trzy i jedna czwarta etatu)
i pozostałe koszty wyniosły ok. 282 tys. zł za rok. Całkowite roczne koszty funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów w Konstancinie–Jeziornie zamknęły się
kwotą ok. 1,955 mln zł (1,673 mln zł dla firmy odbierającej śmiecie i 282 tys. zł na administrację).
Przy ściągalności opłaty na poziomie 87 proc., faktyczne wpływy od mieszkańców z tytułu poboru opłaty
za odbiór odpadów wyniosły w ciągu roku ok. 3,11 mln zł.
Uwzględniając dłużników, którzy powinni uregulować
zaległości wobec gminy, oczekiwana wielkość wpływów
powinna wynieść ponad 3,5 mln zł. Rzeczywista nadpłata za rok wyniosła ok. 1,155 mln zł (wpłaty 3,11 mln zł
minus koszty 1,955 mln zł).
To oznacza, że płacimy za śmiecie za dużo. Skoro
wpłaciliśmy o ponad 37 proc. więcej niż wyniosły koszty

gospodarki odpadami w gminie, to znaczy, że należy jak
najszybciej zmniejszyć opłatę za odbiór śmieci, jaką
wnosi każdy mieszkaniec. Nawet gdyby w nowym przetargu okazało się, że śmiecie będą kosztować więcej niż
obecnie, to tej nadpłaty, która do końca roku się jeszcze
powiększy, wystarczy na kilka miesięcy 2015 r. Stawka
opłat za śmiecie powinna być obniżona co najmniej od
lipca 2014r. i naprawdę trudno zrozumieć, na co czekają
władze gminy (no, chyba, że na wybory).
KŁOPOTY Z ODPADAMI ZIELONYMI
Dlaczego to my sami musimy żądać egzekwowania
naszych praw od władz gminy i dlaczego ogranicza się
odbiór z nieruchomości selektywnie zebranych odpadów,
narażając mieszkańców na dodatkowe koszty dowozu
śmieci na ul. Chopina?
Ustawy regulujące gospodarkę odpadami przez
gminy oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny nie wprowadziły ograniczenia odbioru odpadów
z nieruchomości z wyjątkiem: zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, które odbierane są
w wyznaczonych punktach na terenie gminy oraz zużytych opon, odpadów remontowo-budowlanych i innych odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych, które są zbierane
w GPSZOK. Przez ostatni rok urzędnicy gminni próbowali przekonać mieszkańców, że ograniczenie ilości odbieranych z nieruchomości odpadów zielonych (do
dwóch worków jednorazowo) wynika z zapisów ogłoszonych w warunkach przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy (SIWZ) i dlatego obowiązuje mieszkańców.
Wiadomo, że warunki przetargu (określone przecież
przez władze gminy) nie mogą stanowić źródła prawa

i dlatego nie mogą być przywoływane jako uzasadnienie
wprowadzenia takich ograniczeń. Problem powstał na
jesieni ubiegłego roku, kiedy mieszkańcy zostawali
z nieodebranymi workami zawierającymi głównie liście,
które jak wiadomo spadają jesienią. Sama napisałam
skargę w tej sprawie. Rozwiązaniem była decyzja burmistrza Jańczuka o odbiorze wszystkich odpadów zielonych w listopadzie 2013 r. Sytuacja powtórzyła się na
wiosnę tego roku, kiedy po zimie sprząta się ogrody. Tu
również mieszkańcy musieli domagać się odbioru odpadów zielonych. Jest to tym bardziej kuriozalne, że
w kasie gminy znajdują się niewykorzystane pieniądze
przeznaczone na odbiór odpadów, wpłacone przez
mieszkańców.
Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym
ważnym aspekcie sprawy odpadów zielonych w naszej
gminie. Chodzi o wielokrotnie podnoszony, a powtarzany przez przedstawicieli władz gminy, aspekt nieproporcjonalności opłat za śmiecie zgłaszany przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, którzy płacą taką
samą stawkę za odpady pomimo tego, że nie wytwarzają
odpadów zielonych. Szkoda, że władze gminy nigdy nie
zdecydowały się na wyjaśnienie, że odpady zielone są
częścią szerszej grupy tzw. odpadów biodegradowalnych, które obejmują m.in. papier i opakowania z papieru, odpady zielone i kuchenne. Ich ilość we wszystkich odpadach komunalnych (w miastach poniżej 50 tys.
mieszkańców) wytwarzanych przez mieszkańców może
sięgać nawet 36 proc. całkowitej masy śmieci. Jednym
z celów wprowadzenia nowej ustawy śmieciowej był
przede wszystkim odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców gminy, a poza tym odbieranie jak największej
ilości odpadów w sposób selektywny, który umożliwia
ich odzysk, utylizację, unieszkodliwienie itp. Celem bezpośrednim jest ograniczenie wywozu śmieci zmieszanych na składowiska. Ustawodawca postawił jasne
kryteria dotyczące ilości odpadów biodegradowalnych,
których ilość wywożona na wysypiska musi być sukcesywnie ograniczana przez kolejne lata aż do 2020 r. Za
niedopełnienie tych wymogów grożą wysokie kary finansowe dla gmin. Tylko mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej zbierają odpady zielone w sposób selektywny
i tym samym pozwalają gminie na wywiązywanie się
z narzuconych warunków. To nie mieszkańcy domów
jednorodzinnych korzystają, bo płacą tyle samo, co
mieszkańcy domów wielorodzinnych, ale to wszyscy na
tym korzystają.
Dlaczego w naszej gminie nie zbiera się selektywnie
odpadków kuchennych (obierki, resztki surowych owoców i warzyw, skorupek jaj) to pytanie do wróżki. Cały
świat tak zbiera odpady, a u nas się tego zabrania. Dlaczego? Może dlatego, że trzeba mieszkańców nauczyć,
jak to zbierać.
CZY KTOŚ NAS INFORMUJE I EDUKUJE?
Jednym z możliwych celów wykorzystania pieniędzy
z opłaty za śmieci, jest edukacja mieszkańców. W czerwcu 2013 r., a więc tuż przed wprowadzeniem reformy
śmieciowej tylko nieliczni mieli okazję otrzymać niewielką broszurkę wydaną przez UMiG z podstawowymi
informacjami, co i do jakich worków należy wkładać.
W pierwszych dniach lipca każdy mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej otrzymał harmonogram odbioru
odpadów na okres od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r.,
a w nim pięć krótkich linijek tekstu, żeby kierować się
ekologią.
Jeśli ktoś miał wątpliwości lub pytania, musiał indywidualnie kierować je do urzędników. Nie zrobiono żad-

nego interaktywnego portalu dla mieszkańców, gdzie
można by zadać pytanie. Nie opublikowano w żadnej formie zestawu najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi
na nie. A co z mieszkańcami, którzy nie korzystają z internetu? Dla nich praktycznie nie zrobiono nic poza
możliwością telefonowania lub osobistą pielgrzymką do
urzędu. Ile osób machnęło ręką i segreguje śmiecie tak,
jak potrafi, wychodząc z założenia, że skoro władzom nie
zależy, to czemu mieszkańcowi ma zależeć?
CZY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
JEST DLA NAS, CZY MY DLA SYSTEMU?
To, że nowe zasady gospodarki śmieciowej na początku szwankowały, nie powinno nikogo dziwić: późno
ogłoszony przetarg, firma Lekaro spoza naszego powiatu, to musiało razem wywołać perturbacje. Zanim
pracownicy firmy opanowali topografię KonstancinaJeziorny i zlokalizowali wszystkich mieszkańców, którzy
wystawiali śmiecie, minęło trochę czasu. Dostarczano
nam torby we wszystkich kolorach tęczy – powinny być
żółte na odpady suche, zielone na szkło i brązowe na odpady zielone, a zamiast tego były czerwone, szare, niebieskie. Torby powinny być odpowiedniej wielkości
i grubości, a trafiały się o połowę mniejsze (60 l zamiast
120 l), znacznie cieńsze i z napisami informującymi, że
mieszkamy w Piasecznie czy innej Wiązownie, zamiast
w Konstancinie-Jeziornie. To, że śmiecie zalegały dniami i nocami, a mieszkańcy pisali maile, dzwonili i wysyłali pisma do urzędników gminy, czy też osobiście
stawali w kolejce do właściwego pokoju, to też już
wreszcie przeszłość. Nie udało się jednak zmienić, przynajmniej w zabudowie jednorodzinnej, harmonogramu
odbioru śmieci.
Nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia, dlaczego
zmuszono mieszkańców do wystawiania śmieci nawet
10 razy w miesiącu, chyba że w nagrodę za segregowanie śmieci, bo tylko osób segregujących śmiecie to dotyczy. Jeżeli można zniechęcić ludzi do segregacji odpadów, to właśnie w gminie Konstancin-Jeziorna to się
udało. Na nic się zdały pisma do UMiG z prośbą o zmianę
harmonogramu od 1 lutego 2014 r. (pierwszy harmonogram kończył się w styczniu). Na nic się zdały argumenty,
że w innych miastach mieszkańcy mają wyznaczony
jeden dzień w tygodniu, kiedy zgodnie z harmonogramem wystawiają maksymalnie dwa rodzaje śmieci (np.
zmieszane i plastiki, szkło i zielone itd.). W odpowiedzi
na moją skargę w tej sprawie z października 2013 r.
UMiG napisał: „Oczywiście można przyjąć założenie, że
firma odbiera wszystkie rodzaje odpadów jednego dnia.
(…) Natężenie ruchu pojazdów ciężarowych w dniu odbioru odpadów byłoby zatem bardzo duże, co spotkałoby
się z negatywnym odbiorem społecznym, szczególnie
w kontekście gminy uzdrowiskowej.” No cóż, na takie
dictum poczułam się jak czarna owca, która chce zabić
uzdrowisko, bo segreguje śmiecie.
I na koniec takie spostrzeżenie: w budynkach UMiG
próżno szukać oddzielnych koszy na odpady segregowane (plastik, papier, szkło), na co od lat zdecydowało
się np. wiele szpitali i sklepów. Nie dziwne zatem, że
nikt nas nie zachęca do segregowania odpadów, skoro na
własnym podwórku się tego nie stosuje.
ALEKSANDRA AMBROZIEWICZ
nasza czytelniczka, propagatorka
działań proekologicznych,
organizatorka pierwszej
w naszej gminie zbiórki
elektrośmieci i odpadów niebezpiecznych

Całkowite roczne koszty funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów
w Konstancinie–Jeziornie wyniosły ok. 1,955 mln zł (1,673 mln zł dla firmy
odbierającej śmiecie i 282 tys. zł na administrację).
Wpływy od mieszkańców z tytułu poboru opłaty za odbiór odpadów wyniosły
w ciągu roku ok. 3,11 mln zł.
Rzeczywista nadpłata za rok wyniosła ok. 1,155 mln zł (wpłaty 3,11 mln zł
minus koszty 1,955 mln zł).
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Podziękowanie
„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
– przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
Janusz Korczak
Burmistrzowi i radzie miejskiej Konstancina-Jeziorny
serdecznie dziękujemy za wybudowanie nowoczesnego,
pięknego żłobka. Długo czekaliśmy na takie miejsce dla
naszych dzieci, ale było warto. Życzymy, aby niełatwa
praca samorządowców przyniosła Państwu wiele satysfakcji w budowaniu lepszej przyszłości.
Otwarcie żłobka nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania Pani Dyrektor Ewy Styś. To Pani Ewa zadbała o wspaniałe wyposażenie placówki. Ten ogrom
pracy pozwolił naszym dzieciom rozpocząć zajęcia w tak
pięknym miejscu. Życzymy Pani wielu sukcesów zawodowych i jeszcze więcej wspaniałych pomysłów.
Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników
żłobka, którzy dbają, aby placówka wyglądała celująco,
a nasze dzieci ciepło wspominały „ciocie”. Pragniemy
wszystkim Państwu podziękować za ogromne poświęcenie i doskonałą opiekę nad naszymi dziećmi.
Rodzice

Tajne załączniki
Co zmieniło się, że jawne dane stały się tajne? To proste,
każde dziecko w naszej gminie to wie: po prostu mamy
rok wyborczy. W roku wyborczym żyjemy w krainie
powszechnej szczęśliwości, tak było, jest i nic się nie
zmieniło. Nie wzrastają stawki opłat, nie są podnoszone
czynsze i podatki. „Istotny interes publiczny lub ważny
interes państwa” to nic innego, jak ważny interes
kilku osób. Poczekamy do stycznia i wtedy usłyszymy
o nowych stawkach i podwyżkach. W styczniu
już nie będą tajne.
K. P.

Biuletyn informacyjny
Jestem prawdziwie poruszona, że dwa miesiące przed
końcem kadencji burmistrz „dał się namówić” na wydanie gminnego biuletynu (jak przeczytałam na forum Konstancina) i pochwalił swoimi osiągnięciami. Szkoda, że
nie dowiedziałam się z niego niczego, o czym wcześniej
nie pisałaby lokalna prasa. Różnica jest tylko jedna
– lokalna prasa to gazety prywatne (chociaż i niektórym
z nich gmina płaci za laurki), a gminny biuletyn finansowany jest z moich podatków. Widać też, że biuletyn redagowali amatorzy: prawdziwych informacji, co kot
napłakał, połowa każdego tekstu to wyliczanie, kto
i gdzie przecinał wstęgę, a wykonanie jakiejś inwestycji
zgodnie z terminem i w zakładanych wcześniej kosztach
jawi się jako niespotykany sukces. Dodam, że te sukcesy
nie dotyczą spraw naprawdę ważnych dla przyszłości
gminy – uchwalania planów miejscowych, informacji
o powstaniu nowych obiektów uzdrowiskowych, o utworzeniu nowych miejsc pracy czy reformie ZGK. Władza
uznała, że w XXI wieku zachwyt powinno budzić
położenie kilku kilometrów wodociągu, odebranie śmieci
zgodnie z ustawą (udało się burmistrzowi wynegocjować
odbiór zielonych!) i wyremontowanie kilku ulic. Dla
mnie i dla wielu moich sąsiadów to stanowczo za mało.
Kiedyś, w wojsku, za dobrze wykonany rozkaz był list poREKLAMA

chwalny od dowódcy do rodziny. Dziś list pochwalny na
cześć dowódcy za wykonaną zgodnie z planem (i nieźle
opłacaną) pracę piszą urzędnicy opłacani przez samego
dowódcę. Stanowczo protestuję przeciwko takiemu wydawaniu naszych wspólnych pieniędzy. Agitki i ulotki
wyborcze powinny być finansowane z prywatnych
pieniędzy kandydatów.
Mieszkanka Czarnowa

Radny bezradny
Rzadko bywam na sesjach rady miejskiej, ale na ostatniej byłem – poruszano ważne tematy okolicy, w której
mieszkam (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Z konieczności wysłuchałem więc wystąpień radnych i zwyczajnie osłupiałem: np. pod koniec
czteroletniej kadencji radna zgłasza na sesji, że na
osiedlu nie świeci latarnia. Kto ma naprawić lampę, to
jest pytanie do burmistrza na sesji? Litości! Radna nie
orientuje się czym zajmują się poszczególne wydziały
Urzędu Miasta i Gminy, no ale proszę, jaka aktywna, jak
dba o interesy swoich sąsiadów. I jak marnuje czas i pieniądze (bo czas to pieniądz) swoich wyborców. Czy decyzja o wkręceniu nowej żarówki musi być podejmowana
na najwyższym szczeblu? Może podczas spotkań przedwyborczych z kandydatami na radnych przepytajmy ich
ze znajomości kompetencji poszczególnych wydziałów
urzędu i tematycznych komisji rady miejskiej, a – przydałoby się – i ze znajomości ustawy samorządowej.
T. P.

Otwarcie skateparku
Przejazd korowodu na rolkach to strzał w dziesiątkę speców od wyborczej reklamy – nic tak nie cieszy rodziców,
jak roześmiane buzie dzieci. Szkoda, że imponujące
otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Bielawskiej zakończyło się niemiłym zgrzytem: dobór
repertuaru jednej z grup hiphopowych występujących na
zakończenie imprezy wprawił rodziców dzieci w prawdziwe osłupienie. Tylu niecenzuralnych słów nie
słyszałam dawno, nie wiedziałam jak dwiema rękami
zatkać uszy trójce dzieci pozostających pod moją
opieką. Mam nadzieję, że dowiemy się, kto jest
odpowiedzialny za zaproszenie takiego zespołu
i zaakceptowanie repertuaru.
Anita J.

Dziki nie ustępują
Na nic gminne ulotki, nie rozwiązały problemu dzików
spacerujących po ulicach. Wierzę, że są osoby, którym
dziki niestraszne, ale ja zwyczajnie boję się popołudniami chodzić z wnuczkiem przez park do Hugonówki. Mam chore serce, nie biegam szybko, nie dam
rady wspiąć się na drzewo. Kilkakrotnie w sprawie dzików zwracałam się do urzędu, ale zawsze jestem zbywana. Jeśli dojdzie do nieszczęścia, kto będzie
odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez dzika?
Pewnie usłyszę, że jestem sama sobie winna, bo przecież
mogłam nie wychodzić z domu. Dlaczego w innych gminach, chociaż częściowo zmniejszona została populacja
dzików, a u nas jest to niemożliwe?
W. W., Grapa

W dniu 25 września 2014 r.
w miejscowości Diesdorf (Niemcy) zmarł
śp.

STANISŁAW WIELOCHA
ur. 31 października 1924r w Chylicach-Cegielnia

o czym zawiadamiają:
dzieci: Krystyna Lenard, Joanna i Tadeusz Mrozowscy,
wnuki: Krzysztof z żoną Marion,
Dorota z mężem Piotrem, Renata z mężem Piotrem,
prawnuki: Jens, Jana, Jasmin, Weronika,Julka, Bartek
oraz rodzina zamieszkała w kraju i za granicą
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FLIS FESTIWAL NAGRODZONY
lis Festiwal w Gassach nad Wisłą został wyróżniony przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika jako jeden z sześciu „Najlepszych produktów turystycznych Województwa Mazowieckiego 2014”.
Certyfikaty wręczono podczas VIII Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego w Radomiu.
W spotkaniu udział wzięli Andrzej Stański Grażyna
Leśniak z Fundacji Szerokie Wody, Maurycy Stanaszek, autor książki o nadwiślańskim Urzeczu, członkinie zespołu Łurzycanki oraz przedstawiciele władz
gminy: burmistrz Kazimierz Jańczuk i przewodniczący rady miejskiej Andrzej Cieślawski.
– Zaczynaliśmy od dwóch małych drewnianych
łódek wiślanych, kociołka zupy i jednego zespołu regionalnego – wspomina Andrzej Stański z Fundacji
Szerokie Wody, inicjator imprezy. W tym roku było
już ponad 20 tradycyjnych łodzi, zespoły wykonujące
muzykę etniczną, pokazy dawnych zawodów i wielu
gości, w tym zagranicznych. Flis Festiwal z roku na
rok ma coraz bogatszy program i cieszy coraz większym powodzeniem. W przyszłorocznej edycji przewidziano dwa dodatkowe dni przeznaczone dla szkół
– żywe lekcje historii i geografii.
– Flis Festiwal to owoc i efekt bardzo dobrej
współpracy społeczności lokalnej z władzami samoodzielone zostały pieniądze przeznaczone na
przyszłoroczny budżet obywatelski, ale czy ktoś
słyszał o zrealizowanych zadaniach w ramach
tegorocznego budżetu partycypacyjnego? Mieszkańcy
zgłaszali projekty w ubiegłym roku, samorząd podzielił pieniądze, w teorii wszystko jest, jak należy,
ale nic dalej się nie dzieje. Jak długo będziemy dyskutować, powoływać komisje, oceniać wnioski, dzielić kasę i to wszystko taka sztuka dla sztuki?” – pytają
nasi czytelnicy w listach do redakcji.
Projekty były bardziej i mniej skomplikowane,
jedne kosztowne inne stosunkowo tanie. A do zrobienia było sporo:
modernizacja dojścia do Parku Zdrojowego od
ul. Pułaskiego – lampy, nawierzchnia i uporządkowanie zieleni,
budowa boiska do piłki siatkowej w Mirkowie
– nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty,
montaż trzech lamp na istniejących słupach
w Ciszycy,
wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Ciszycy,
projekt skweru i placu zabaw dla dzieci przy
ul. Kołobrzeskiej,
budowa chodnika przy ul. Makowej w Bielawie,
montaż czterech kamer monitoringu przy ul. Koziej,
montaż lamp na terenie Kępy Oborskiej,
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rządowymi – mówił burmistrz Kazimierz Jańczuk,
dziękując kapitule za przyznanie tego zaszczytnego
wyróżnienia. Swoje podziękowanie skierował również
do Andrzeja Stańskiego, Grażyny Leśniak, a także pozostałych uczestników spotkania – do wszystkich,
dzięki którym Flis Festiwal na trwale wpisał się w kalendarz wyjątkowych wydarzeń w naszej gminie.

Wśród laureatów znalazło się jeszcze pięć instytucji i przedsięwzięć: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku,
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Farma Iluzji
w Mościskach (pow. garwoliński) oraz Dzień Tradycji Rzeczypospolitej i Ogólnopolski Turniej Husarski
organizowany w Domu Polonii w Pułtusku. (JZ)

SZTUKA DLA SZTUKI
remont i modernizacja kuchni w Domu Ludo• wym
w Czernidłach,
drogi do Józefosławia na odcinku
• utwardzenie
od ul. Prawdziwka do ul. Głowackiego,
oświetlenia drogowego w Łęgu,
•• projekt
pływający pomost dla kajaków na Jeziorce,
drogowe w Kawęczynie,
•• oświetlenie
projekt zagospodarowania willi Kamilin,
• budowa oświetlenia ul. Pocztowej Bis.
Za kilka tygodni kończy się rok, z 15 zakwalifikowanych projektów zrealizowano zaledwie
kilka. Nawet gdyby jakimś cudem (może przedwyborczym?) gmina chciała wywiązać się z zadań,
np. zbudować pływający pomost dla kajaków, to
mało komu potrzebny jest on w grudniu.
Wnioskodawca budowy pomostu Andrzej Zambrowicz, członek Rady Osiedla Grapa, w piśmie
skierowanym do dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Marcina Matyjasiaka (gmina
zleciła GOSiR realizację wniosku) i w rozmowie
z przedstawicielem naszej redakcji przytacza przyk-

łady, jak z budową i zakupem pomostu poradziły
sobie inne gminy. – Gmina Świętajno-Olecko
zrealizowała z powodzeniem w tym roku identyczny projekt. Czas realizacji od pomysłu do
ustawienia pomostu na wodzie to ok. dwa miesiącece. Urząd Miejski w Torzymiu – dwa miesiące, Urząd Gminy Łobżenica – dwa miesiącece,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
– tratwa pływająca (procedury związane z uzyskaniem pozwolenia, identyczne jak w przypadku
pomostu pływającego) – jeden miesiąc! W wymienionych miejscowościach sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie zgody budowlanęj nie stanowiło żadnego problemu – wylicza
autor wniosku.
U nas wszyscy chcieli dobrze, a wyszło jak zawsze. „Oczekujemy, że w kolejnym numerze Gminnego Biuletynu Informacyjnego znajdziemy sprawozdanie z wykonania budżetu obywatelskiego
w 2014 roku – zestawienie zrealizowanych projektów” – piszą mieszkańcy. (MA)

GAZOCIĄG ŚRODKIEM GMINY
mówieniem przebiegu gazociągu wysokiego
ciśnienia prowadzącego do Elektrociepłowni
Siekierki przez teren gminy Konstancin-Jeziorna zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji
Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Rady
Miejskiej (25 września). O planach Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika radni dowiedzieli się niespełna tydzień przed posiedzeniem komisji.
PGNiG Termika zabiega o poprowadzenie gazociągu
przez środek wsi Kępa Okrzewska i dalej na południe
przez Okrzeszyn, Bielawę, Habdzin, Opacz, Cieciszew,
Piaski i Dębówkę. Gmina wolałaby inny przebieg, bardziej na zachód, wzdłuż planowanej ul. Czerniakowskiej Bis i dalej w pobliżu przebiegu planowanej
obwodnicy Konstancina-Jeziorny.
Informacja o poprowadzeniu gazociągu przez teren
naszej gminy zaniepokoiła mieszkańców. Wzdłuż instalacji, w strefie ochronnej gazociągu szerokości od
5 do 50 m, zabronione jest prowadzenie inwestycji wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Takie
ograniczenie może uniemożliwiać budowę domu, do-

O

prowadzenie podłączeń wodno-kanalizacyjnych itp.
Zmiana lokalizacji przebiegu niewiele da, zawsze
mieszkańców któregoś z sołectw dotkną ograniczenia w
dysponowaniu swoimi gruntami, uniemożliwią optymalne ich zagospodarowanie, obniżając wartość całej
działki, a odszkodowania będą symboliczne za kilka
metrów pasa ochronnego.
Mimo iż stanowisko mieszkańców i władz gminy
nie jest wiążące dla PGNiG – ostateczne decyzje zapadną na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym
– radni przegłosowali wniosek o przygotowaniu uchwały odrzucającej w całości projekt prowadzenia przez
naszą gminę gazociągu na Siekierki. Radny Tomasz
Zymer przedstawił w punktach uzasadnienie dla odrzucenia projektu:
przestawienie z węgla na gaz elektrociepłowni
warszawskich w obecnej sytuacji politycznej
jest strategicznie niebezpieczne. Bardzo prawdopodobne, że gaz będzie narzędziem politycznej presji na polskie władze ze strony Rosji,
tej inwestycji (jak sprawdziła radna Grażyna

•
•

Żmigrodzka-Konitzer) nie ma w planach strategicznych województwa. Jest to wyłącznie komercyjny projekt PGNiG Termika korzystny
dla spółki i jej partnerów,
inwestycja szkodzi interesom mieszkańców,
jeśli chodzi o możliwość użytkowania działek
(dotyczy to fragmentów przebiegu przez tereny
budowlane i już zabudowane),
kwestia bezpieczeństwa – poprowadzenie gazociągu w bezpośrednim sąsiedztwie domów.
Projekt uchwały trafi pod obrady sesji rady miejskiej
22 października. Ewentualna uchwała rady wraz ze stanowiskiem burmistrza i mieszkańców przesłana zostanie do władz spółki i samorządu województwa. Stanowisko społeczności lokalnej i samorządu gminy ma dla
PGNiG niewielkie znaczenie – spółka zapewne wybierze taki przebieg, który będzie dla niej najkorzystniejszy ekonomicznie, a gmina i mieszkańcy mogą ewentualnie (po uzyskaniu statusu strony) zgłosić zastrzeżenia na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych.
Ale warto próbować przedstawić nasze zdanie. (GMT)

•
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minny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne:
badminton dla dzieci: wtorki
17.30–19.00, piątki 18.00–19.30,
piłka nożna dla dzieci roczniki
2004 i 2005: wtorki i czwartki
15.00–16.00, roczniki 2006 i 2007:
środy i piątki 15.00–16.00,
szachy dla dzieci: poniedziałki
i środy 17.00 – początkujący, 18.00
– zaawansowani,
tenis stołowy dla dzieci: wtorki
i czwartki 16.00–18.00,
zapasy dla dzieci: poniedziałki
i środy 18.00–20.00,
siatkówka dla młodzieży: dziewczęta – wtorki 18.30, soboty
16.30, chłopcy – wtorki 20.00,
soboty 18.00 (ul. Bielawska),
aerobik dla kobiet: wtorki
i czwartki 18.00, 19.00, 20.00,
poniedziałki i środy 19.00, 20.00,
tenis stołowy dla dorosłych:
wtorki, środy, czwartki 18.00,
badminton dla dorosłych: środy
20.00–21.30, piątki 19.30–21.00,
taniec: grupa I (zaawansowani)
wtorki 18.30–21.00, piątki 18.30
–21.00, grupa II (zaawansowani)
poniedziałki 19.30–21.00, czwartki 18.30–21.00, grupa III (młodsze, niezaawansowani) wtorki
17.30–18.30, czwartki 17.30
–18.30, grupa IV (maluchy, wiek
przedszkolny) soboty 12.00–14.00,
gimnastyka dla seniorów: poniedziałki i środy 17.00,
Więcej informacji i zapisy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta),
tel.: 22 754 61 86, e-mail: biuro@gosir-konstancin.pl. (R)

G

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fot. JTAT

Mieszkanie
dla młodych

wa razy w roku, na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego, wojewoda ustala wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw.
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Od 1 października 2014 r. do
31 marca 2015 r. będzie on wynosić
3 413,99 zł dla województwa mazowieckiego i 6 087,53 zł dla Warszawy.
W poprzednim półroczu (od 1 kwietnia
do 30 września 2014 r.) wskaźnik wynosił 3 550,80 zł dla województwa mazowieckiego i 5 881,82 zł dla m.st. Warszawy. Wartość wskaźnika jest istotna
w przypadku ubiegania się o kredyt w ramach rządowego programu „Mieszkanie
dla młodych”. Ma również znaczenie
przy ustalaniu wysokości czynszu lokali
komunalnych. Wojewoda dokonuje wyliczenia na podstawie przeciętnego kosztu budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, określonego przez Urząd Statystyczny w Warszawie, powiększonego o wartość robót
wykończeniowych. (opr. MA)
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M jak monstrum
a wjeździe do Konstancina-Jeziorny stanął widoczny z daleka
gigantyczny słup reklamowy
z charakterystyczną żółtą literą „M”,
logo baru McDonald's. Wielkość i lokalizacja słupa zostały ujęte w pozwoleniu
na budowę wydanym przez starostę piaseczyńskiego. Teren, na którym stanął
słup objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
ograniczającym wysokość budynków,
ale w myśl prawa budowlanego, słup jest
budowlą, a nie budynkiem, więc MPZP
nie ogranicza jego wysokości. Reklama
wywołała oburzenie dużej części mieszkańców i samorządowców. I jedni, i drudzy skierowali pod adresem zarządu sieci
McDonald's pisma, w których wnioskowali o usunięcie słupa lub chociaż obniżenie o połowę jego wysokości. Dyrektor ds. korporacyjnych McDonald's
Polska Krzysztof Kłapa w odpowiedzi
na pisma burmistrza i mieszkańców
stwierdził, że firma samowolnie nie może zmieniać żadnych elementów budowlanych objętych pozwoleniem. „Stawiając sobie jednak za priorytet dobrosąsiedzkie stosunki i kierując się opiniami niektórych z przedstawicieli lokalnej społeczności podjęliśmy jednoznaczną decyzję o jak najszybszym usunięciu
spornego pylonu. Proces administracyjny niezbędny dla rozpoczęcia prac
w tym zakresie obiecujemy rozpocząć
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natychmiast po zakończeniu prac budowalnych restauracji i koniecznych odbiorach” – napisał.
Bar McDonald's działa w Konstancinie-Jeziornie od miesiąca, a my czekamy
na usunięcie słupa. – Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, rozpoczęliśmy procedurę mającą na celu jak najszybsze
uzyskanie odpowiednich zezwoleń na
usuniecie pylonu informacyjnego. Wystąpiliśmy już o wydanie map do celów
projektowych poprzedzających tego typu prace rozbiórkowe – informował na
początku września Krzysztof Kłapa.
Miejmy nadzieję, że na obietnicach nie
skończy się.

Usytuowanie dojazdu do baru od
strony wjazdu na zamknięte osiedle
Konstancja to kolejny problemem mieszkańców. Wjazd i wyjazd mieszkańców
osiedla i uczniów szkoły amerykańskiej
został poważnie utrudniony – w godzinach największego ruchu tworzą się zatory i dochodzi do wielu niebezpiecznych incydentów. W ocenie niezależnego audytora, konieczne jest rozwiązanie problemu bezpiecznego wjazdu
i wyjazdu, zarówno dla mieszkańców
osiedla, jak dla klientów McDonald'sa.
Na pisma skierowane do starostwa powiatowego w tej sprawie, na razie brak
odpowiedzi. (MA)

Jest, ale go nie ma
decydowany sprzeciw mieszkańców Cegielni Chylickiej skłonił
burmistrza do wycofania się
z projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
terenu cegielni, umożliwiającego zlokalizowanie w tym miejscu Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadków
Komunalnych.
2 września odbyło się posiedzenie
Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej poświęcone w części lokalizacji GPSZOK
w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej,
na które przybyli liczni mieszkańcy
okolic punktu. Obecny na posiedzeniu
Włodzimierz Śliwiński, naczelnik Wydziału ds. Uzdrowisk w Ministerstwie
Zdrowia uspokajał mieszkańców, że
ministerstwo nie zaopiniuje pozytywnie
projektu zmiany MPZP terenów Cegielni Chylickiej umożliwiającego
funkcjonowanie tam punktu zbiórki
i składowania odpadów komunalnych.
Z kolei wiceburmistrz Konstancina-Jeziorny Dorota Gadomska usiłowała
przekonać zebranych, że lokalizacja takiego obiektu to jak najbardziej właściwe zagospodarowanie terenów przeznaczonych w MPZP na cele rekreacyjno-sportowe. No, może, jeśli zbiórkę
śmieci potraktujemy jako sport ekstremalny. Przyznała, że w pobliżu punktu
i bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej leżą śmiecie, ale o żadnym składowisku nie ma mowy – to skutek tego, że
o obszar byłej cegielni od lat nikt nie
dbał i dodała, że w miarę możliwości
(?) teren jest uprzątany. Nie potrafiła
jednak konkretnie podać, kiedy będzie
sprzątnięty i jakie są to możliwości.

Z

Niejako przy okazji dowiedzieliśmy
się podczas posiedzenia komisji, że odpady z terenu gminy są nie tylko odbierane, ale również przywożone na
teren gminy i to w setkach ton. Część
z nich pochodzi ze sprzątania przez
ZGK dzikich wysypisk (ale ZGK
sprząta chyba tylko na terenie naszej
gminy), a inne nie wiadomo skąd, np.:
starosta piaseczyński wydał w tym
roku wytwórni mas bitumicznych pozwolenie na składowanie na terenie asfalciarni hałd starego kruszywa (bitumu) z remontowanych dróg, przywożonego z różnych miejsc. Dorota
Gadomska tłumaczyła, że udział procentowy starego kruszywa w składzie
nowej mieszanki bitumicznej to ok.
4 proc., nie powiedziała jednak, czy
zapas zgromadzony na terenie wytwórni ma wystarczyć na tydzień, miesiąc czy rok produkcji.
Tydzień później, 10 września, na
sesję rady miejskiej przyszli mieszkańcy terenów wokół składowiska.
Dobrze się przygotowali – wzięli ze
sobą dowody w postaci zdjęć, dokumentów i map. – W takim sąsiedztwie trudno mieszkać: smród gnijących
odpadków, hałas śmieciarek, szczury wielkości kotów – mówiła jedna
z mieszkanek. Na sesji obecny był
również przedstawiciel dawnych właścicieli terenu (rodziny Hopferów),
który poinformował, że spadkobiercy
nie zostali zawiadomieni o projekcie
zmiany MPZP na ich terenie. Już od
2008 r. na mocy decyzji sądu są prawowitymi właścicielami dużej części
terenu, którego nie mogą formalnie
objąć z powodu problemów administ-

racyjnych. Rodzina prawowitych spadkobierców również ma plany zagospodarowania terenu, zupełnie odmienne od planów gminy.
– GPSZOK to wielki niewypał konstancińskiego systemu odbioru odpadów od mieszkańców. Nie dość, że gmina zorganizowała go na terenie, który
w planach zagospodarowania jest przeznaczony pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (dlatego starosta piaseczyński odmówił firmie Lekaro zezwolenia na prowadzenie działalności
w tym miejscu), to dodatkowo spadkobiercy byłych właścicieli są o krok od
zakończenia sprawy zmierzającej do
odzyskania tych gruntów – mówi Aleksandra Ambroziewicz, propagatorka
działań proekologicznych. Wbrew tym
wszystkim przeciwnościom, burmistrz
postanowił zmienić plan zagospodarowania tak, by móc zalegalizować i rozbudować tam GPSZOK. Okoliczni
mieszkańcy nie pozwolili na to. Obecnie GPSZOK jest, ale oficjalnie go nie
ma, odpady odbiera Lekaro, ale nie
prowadzi punktu, bo przecież nie może. Obsługą zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej.
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz poinformował, że do
władz gminy zgłosił się właściciel
jednej z firm odbierających odpady
z terenu gminy w poprzednich latach
i zaproponował zlokalizowanie
GPSZOK na swoim terenie znajdującym się na tyłach zakładów Metsä Tissue, w sąsiedztwie oczyszczalni
ścieków, z dala od domów. Ta lokalizacja nie powinna wzbudzić niczyich
protestów. (R)
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LOKALI BRAK
potrzebie budowy w naszej gminie nowych niedrogich mieszkań napisano już wiele. Lista
oczekujących na własne lokum z roku na rok
się wydłuża. Największa liczba interesantów zwraca się
do urzędu gminy w sprawach mieszkaniowych, najwięcej listów do redakcji dotyczy również mieszkań:
„Przyjedźcie i zobaczcie, w jakich warunkach żyją
nasze dzieci” – piszą czytelnicy. Złe warunki lokalowe
szczególnie dają się we znaki zimą: przeciekający dach,
wilgoć, grzyb, brak ogrzewania. Młodsi lokatorzy próbują trochę połatać. Starsi, samotni nie dadzą rady,
a gmina od dawna nie remontuje. Może, jak się dach
na głowę zawali...
– Konstancin to nie tylko reprezentacyjne ulice. Kilkadziesiąt metrów w bok od zadbanych ulic ze stylowymi latarniami i skrzynkami pełnymi kwiatów
zaczyna się inny świat, jakiś Konstancin B – mówi
mieszkanka okolic Cegielni Chylickiej. – To niemożliwe żeby samorząd nie wiedział, jak wygląda konstancińska bieda. Czyli co? Wie i nie zamierza nic
zrobić? – pyta zdenerwowana.
Na suchy i ciepły kąt czekają nie tylko osoby
mieszkające w fatalnych warunkach lokalowych, ale
także osoby chore i niepełnosprawne, samotne oraz
członkowie rodzin, w których występuje przemoc,
problem nadużywania alkoholu, narkotyków oraz
osoby mające wyrok sądu uprawniający do lokalu socjalnego lub zamiennego. Jednak w czasie trwania
ostatniej kadencji samorządu władze gminy nie podjęły żadnych działań w kierunku budowy nowych lokali socjalnych – nie wydzieliły terenu pod budowę
i nie przeznaczyły na ten cel pieniędzy w kolejnych
budżetach. Na nic „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy KonstancinJeziorna” opracowany kilka lat temu, czy pochodzący
z 2005 r. „Program Rozwoju Gminy do 2020 roku”,
skoro w opracowaniach oprócz potrzeb nie określono
sposobów ich zrealizowania.

O

W czasie trwania ostatniej
kadencji samorządu, władze gminy
nie podjęły żadnych działań
w kierunku budowy nowych lokali
socjalnych – nie wydzieliły terenu
pod budowę i nie przeznaczyły
na ten cel pieniędzy
w kolejnych budżetach
Brak dostatecznej liczby mieszkań komunalnych
lub socjalnych to problem wielu polskich większych
i mniejszych miast. W skali kraju brakuje ok. 1,5 mln
mieszkań i pieniędzy na ich budowę. Samorządy próbują jednak jakoś zaradzić sytuacji: tworzą spółki
gminne, zakładają towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), na terenach należących do gminy wydzielają działki pod budownictwo wielorodzinne, pomagają
zakładać małe spółdzielnie i pomagają przy załatwianiu
formalności i uzyskaniu kredytu. Gminy poszukują
również prywatnych inwestorów zainteresowanych budową niedrogich lokali socjalnych. Bo w obecnej sytuacji gospodarczej, przy wyraźnym spowolnieniu
w budownictwie, metr kwadratowy w podstawowym
standardzie można wybudować już za ok. 2 tys. zł. Za
2,5 tys zł za 1 mkw. można kupić od dewelopera
ogłaszającego się w lokalnej prasie domy np. w Czersku. Cegła, cement i pozostałe materiały budowlane
kosztują tyle samo w Czersku i w Konstancinie-Jeziornie, różnica dotyczy ceny działki, ale skoro działka
byłaby gminna... Każde z tych rozwiązań wymaga
mniejszych nakładów z gminnego budżetu niż budowa
bloków komunalnych, ale każde wymaga działania.
Nasi czytelnicy czegoś tu nie rozumieją i ciągle pytają, jak to jest możliwe, skoro:

Już tylko kilka gminnych nieruchomości pozostało do sprzedania,
a kwoty uzyskane z tych, które już sprzedano, zostały
przez samorząd rozdysponowane. Ale ani złotówka
z tych pieniędzy nie została przeznaczona na budowę
nowych mieszkań komunalnych lub socjalnych.

Fot. JTAT

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA,
MAGDA ANDRZEJEWICZ

Dawny budynek dyrekcji papierni przy ul. Mirkowskiej 51 doskonale nadawałby się
na mieszkania socjalne
sesji rady miejskiej burmistrz Kazi• namierzostatniej
Jańczuk poinformował, że 80 proc. terenu
gminy objęte jest uchwalonymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego
(MPZP), a pozostałe dlatego nie są uchwalane,
bo czekają na zgodę ministra na odrolnienie (ale
to przede wszystkim grunty w sołectwach).
A więc skoro są MPZP, to wiadomo, jakie tereny
mogłyby być przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową, w tym wielorodzinną,
skanalizowana i zwodociągowana jest prawie
cała gmina, czyli infrastruktura jest
sprzedawane są, co prawda za ułamek wartości,
ale zawsze za jakieś pieniądze, kolejne lokale komunalne na Grapie i w Mirkowie, więc pieniądze
z tej sprzedaży są.
Dlaczego więc nie można zaplanować i rozpocząć
budowy nowych mieszkań? Dlaczego nie można przeznaczyć pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na remont
budynku przy ul. Mirkowskiej 51, który od trzech lat
stoi pusty i niszczeje? Dlaczego samorząd nie zainteresował się kupnem biurowca Metsä Tissue, który tanim
kosztem można zaadaptować na mieszkania socjalne?
Im więcej sprzedanych mieszkań komunalnych,
tym mniej ich pozostaje w administracji Zakładu

•
•

Gospodarki Komunalnej. Ale zatrudnienie w ZGK
nie zmniejsza się i utrzymanie ZGK nie kosztuje
gminy mniej. Co z obiecaną restrukturyzacją zakładu – z tego też byłyby oszczędności dla gminy. Pytania można mnożyć, nie ma jednak chętnych do
udzielenia konkretnych odpowiedzi.

Cegła, cement i pozostałe
materiały budowlane kosztują
tyle samo w Czersku
i w Konstancinie-Jeziornie,
różnica dotyczy ceny działki,
ale skoro działka byłaby gminna...
Według zapisów obowiązującej (stan prawny
na 3 lutego 2014 r.) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy (art. 4,
pkt 1). Jak na razie, nikt nie zwolnił samorządów
z tego obowiązku.

Jak radzą sobie z problemem tanich mieszkań samorządy w innych krajach Europy:
W Austrii mieszkania komunalne budują odpowiedniki polskich TBS – władze lokalne mogą udzielać
kredytów, udzielać zwolnień podatkowych lub dopłacać do czynszów indywidualnych lokatorów,
W Danii samorządy mogą poręczać kredyty hipoteczne zaciągane pod budowę mieszkań,
We Francji obowiązuje rozbudowany system ulg podatkowych i dotacji – od 2007 r. obowiązuje ustawa,
zgodnie z którą, jeśli samorząd nie zapewni wszystkim dachu nad głową, będzie odpowiadał przed sądem,
W Niemczech tylko ok. 40 proc. mieszkań to lokale własnościowe. Mieszkania na wynajem budują osoby
prywatne, małe firmy, towarzystwa finansowe i instytucje non profit. Zasady najmu w różnych landach są
różne, jednak dopóki najemca płaci czynsz, nie można wypowiedzieć mu umowy, chyba że zachowuje
się źle, budynek ma być wyburzony lub rodzina właściciela potrzebuje miejsca do mieszkania,
W Wielkiej Brytanii lokale socjalne stanowią ok. 20 proc. wszystkich mieszkań. Czynsze w nich są dotowane
przez państwo, ok. 3 mln gospodarstw domowych otrzymuje dodatek mieszkaniowy, dzięki czemu płacą
niższy czynsz w mieszkaniach wynajmowanych prywatnie lub nie płacą go wcale (w lokalach socjalnych).
Zyski z najmu zwolnione są z podatków, podatek VAT nie dotyczy nowych budynków.

•
•
•
•
•
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ZAPROSILI NAS
19 WRZEŚNIA
– reformowana gmina żydowska Beit Konstancin
na modlitwę i wieczór szabasowy w Hugonówce
– wieczór z tradycją i kulturą żydowską. To spotkanie otwarte było dla osób różnych poglądów i
wyznań zainteresowanych kulturą żydowską i jej
odrodzeniem we współczesnej Polsce, a także dialogiem międzykulturowym, dla wszystkich, którym
bliska jest idea społecznej i religijnej tolerancji.
Współczesna gmina żydowska w Konstancinie-Jeziornie pragnie dzielić się dziedzictwem kultury
żydowskiej będącej integralną częścią kultury polskiej i lokalnej. Śpiew prowadził znany kantor Piotr
Mirski z Lublina. Paweł Komosa, Adam Zyszczyk
i Tomasz Zymer, pasjonaci historii terenów naszej
gminy i okolic, podczas spotkania przybliżyli nam
postacie kilkorga z członków społeczności żydowskiej, mieszkających na obszarze Konstancina, Jeziorny, Skolimowa i okolic w okresie przed II wojną światową. W najbliższej przyszłości Beit Konstancin planuje zaprosić na wspólną wieczerzę
władze gminy, a także nawiązać współpracę z samorządem oraz lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi.

Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. dr hab. Jerzy
Snopek z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, kustosz honorowy Domu Stefana Żeromskiego w Konstancinie- Jeziornie.
W dalszej części spotkania odbyła się otwarta debata z udziałem publiczności, na temat aktualności
dzieła pisarza wobec wyzwań współczesnej kultury
i edukacji. W trakcie debaty delegacja Zespołu Szkół
nr 2 wystąpiła z inicjatywą ustawienia ławeczki pisarza. Zgromadzeni przyjęli tę propozycję z aprobatą. Kwestia lokalizacji ławeczki pozostaje otwarta,
z pewnością jednak gdzieś na szlaku spacerowym
między domem Stefana Żeromskiego a tężnią solankową w Parku Zdrojowym.
Współorganizatorami konferencji byli: Starostwo
Powiatowe w Piasecznie, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Konstanciński Dom Kultury.
27 WRZEŚNIA

– Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim na Konferencję z okazji 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego.
Podczas konferencji referaty na temat powojennej
recepcji twórczości Żeromskiego oraz jego obecności
w Konstancinie wygłosili: prof. dr hab. Zdzisław
Jerzy Adamczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Wiesław Ratajczak z Uniwersytetu

Fot. GMT

25 WRZEŚNIA

– na uroczystość nadania ścieżce zdrowia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Tomasza
Hopfera. W uroczystości uczestniczyła rodzina patrona ścieżki, władze gminy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Odsłonięcia pamiątkowego kamienia dokonali Zofia Hopfer i burmistrz Kazimierz
Jańczuk. Na starcie inauguracyjnego biegu stanęło
kilkadziesiąt osób.
27 WRZEŚNIA
– Konstanciński Dom Kultury i Wirtualne Muzeum
Konstancina na spotkanie „Lekarze Konstancina”
z cyklu „Konstancin – ocalić od zapomnienia”, podczas którego uczestnicy przypomnieli sylwetki niektórych spośród wielu lekarzy wykonujących swoją
misję w Konstancinie, m.in. Jana Gutkowskiego,
Stefana Pająka, Marię Szmidtową, Stanisława Seńczuka, Zbigniewa Cechnickiego, Marię Piętkową
i Andrzeja Piętkę. W spotkaniu udział wzięli dr Czesława Gasik, dr Jan Piętka, Krystyna Żółtek, Maja Nekanda-Trepka i Krzysztof Cechnicki.

Fot. Archiwum

28 WRZEŚNIA

Stefan Żeromski

– na koncert charytatywny na rzecz transplantologi
„HLA Moje i Twoje Życie” i na spotkanie wspierające medycynę transplantacyjną, zorganizowane
przez Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w Warszawie przy ul. Wołos-

kiej pod kierownictwem prof. Marka Durlika i Konstanciński Dom Kultury. W wydarzeniu wzięli udział
artyści, lekarze i ludzie, którzy zyskali drugie życie
dzięki transplantacji.
Zygmunt Kaliciński, kardiochirurg i lider zespołu
Cardioband tak opowiadał o potencjalnych dawcach
i biorcach życia: – Żyją w wiecznym strachu i oczekiwaniu. Potencjalni biorcy to ludzie młodzi, którym
zepsuło się serce, wątroba lub nerki. (…) Po drugiej
stronie jest dużo bezsensownej, czasami głupiej, beznadziejnej i nagłej śmierci. To, co chcemy zrobić, to
połączyć te dwa światy, żeby życie mogło
przepływać między nimi. Ci co giną, żeby mogli żyć
dalej w kimś”.
Wszyscy ludzie, zarówno potencjalni dawcy, jak
i biorcy, mają unikalny kod genetyczny HLA, zwanym również transplantacyjnym. Im bardziej dopasowany kod HLA dawcy i biorcy, tym większa
szansa na dobre funkcjonowanie przeszczepionego
organu. Ponieważ tym kodem różnimy się od siebie, im więcej nas w klubie HLA, tym większa
szansa na jego dopasowanie, co umożliwia lekarzom „przepompowywanie Życia”. Jednak środowisko lekarskie często spotyka się ze sprzeciwem
rodziny na pobranie narządu od osoby zmarłej,
w szczególności młodej. Dlatego tak ważna jest
kampania edukacyjna i informacyjna o potrzebach
i wynikach transplantacji.
Jarosław Jakimowicz, ambasador akcji, aktor
znany m.in. z filmu „Młode Wilki”, opowiadał o chorobie swojego dziecka. – To, co spotkało mnie i mojego syna Jeremiasza, to było trzęsienie ziemi,
tsunami, wraz z wszystkimi kataklizmami, które
mogą nawiedzić świat. Kiedy usłyszeliśmy pierwszy raz, że konieczna będzie transplantacja, od razu
wiedziałem, że będę dawcą. Jeremiasz był bardzo
malutki. Generalnie takie operacje wykonuje się dopiero u trzy-, czteroletnich dzieci. On miał siedem
miesięcy. (…) Był za mały i prawdopodobieństwo
udania się transplantacji wątroby 34-letniego
mężczyzny było znikome. Ale stał się cud. Dla mnie
cudem jest to wszystko, czego dokonuje Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów pod kierownictwem prof. Piotra Kalicińskiego w Centrum
Zdrowia Dziecka – mówił.
Towarzyszące spotkaniu koncerty zespołów
Hamak Band i Cardioband były próbą przekonania
wielu osób do składania „Oświadczenia woli”. Jeden
podpis pod oświadczeniem: „W nadziei ratowania
Życia innych wyrażam zgodę na pobranie po śmierci
moich narządów do przeszczepienia”, daje szanse na
nowe życie.
Patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Transplantacyjne, Centrum OrganizacyjnoKoordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant oraz burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.
30 WRZEŚNIA
– na Spotkanie z muzyką Powstania Warszawskiego
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: prof. Witold Kieżun, Ryszard Makowski oraz Jan Pietrzak, którzy wzięli
udział w dyskusji o roli muzyki w czasie okupacji
i powstania. (opr. MM)

Konstanciński Dom Kultury zaprasza
Hugonówka zaprasza na spotkania
z cyklu:
„Sokrates Cafe” – Otwarty Filozoficzny Klub
Dyskusyjny, w czwartek 16 października,
godz. 19.00. Dla wszystkich, którzy na filozofii się nie znają, ale lubią rozmawiać, zadawać
pytania i szukać odpowiedzi. Spotkania „Sokrates Cafe” mają formę dyskusji na temat,
który zostanie wyłoniony w demokratycznym
głosowaniu spośród zagadnień zgłoszonych
przez uczestników. Każdy ma równe prawo

KDK
•

głosu. Kolejne spotkanie – 27 listopada.

Niedziela”, teatr dla dzieci – Spot• „Bajkowa
kanie z Afryką, w niedzielę 19 października,

•
•

godz. 16.00. Interaktywna zabawa dla dzieci
i rodziców z wykorzystaniem afrykańskich
instrumentów muzycznych.
Spotkanie rodzinne z cyklu „Zwierzaki”
– do głaskania i przytulania, w sobotę 25 października, godz. 15.00–17.00.
Koncert jubileuszowy zespołu Big Band
Rondo, w sobotę 25 października, godz. 19.00.

„Wrzosowiska” – przegląd twórczości se• niorów,
w niedzielę 26 października, godz.
16.00. „Wrzosowiska” to pierwsza tego
typu inicjatywa Konstancińskiego Domu
Kultury skierowana do seniorów. Do
udziału w przeglądzie zapraszamy seniorów
zarówno skupionych w zespołach artystycznych, jak i wykonawców indywidualnych. Podczas przeglądu seniorzy będą
mieli możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności. (KDK)

