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DO WARSZAWY
PO SZYNACH

Dziewięć lat temu zrodził
się pomysł połączenia
szybką koleją Konstancina
z Warszawą. Poza studium
wykonalności koncepcji,
nie zrobiono w tej sprawie
nic. Dziś pomysł powraca

czytaj  – str.  3

MIASTO JEST
BEZPIECZNE,
ALE PRACY NIE
BRAKUJE
Rozmowa z asp. sztab.
ZBIGNIEWEM
PTASZYŃSKIM, komen-
dantem Komisariatu Policji
w Konstancinie-Jeziornie

czytaj  – str.  4

POMYŚL,
ZANIM SKOCZYSZ
Co roku 400 osób łamie
kręgosłup skacząc do wody.
Zdrowy rozsądek jest
potrzebny także podczas
wakacyjnych wyjazdów
nad wodę

czytaj  – str.  5

STREFA C
OGŁASZA SECESJĘ
17 sołectw gminy
Konstancin-Jeziorna
nie chce być w strefie C
ochrony uzdrowiskowej

czytaj  – str.  8

PERŁA W KORONIE

Sprywatyzować
Uzdrowisko Konstancin-
-Zdrój, czy oddać w ręce
samorządu terytorialnego?
Debata w tej sprawie trwa

czytaj  – str.  9

OD PRZYBYTKU
GŁOWA NIE BOLI

MIASTO

Co prawda grupie tej przysługuje
jeszcze skarga kasacyjna, ale
prawdopodobieństwo uchylenia

któregokolwiek prawomocnego orze-
czenia sądu wydanego w tej sprawie
jest znikome.

Łąki są więc w rękach samorządu.
Co dalej? To wyjątkowo duży teren
(blisko 90 ha) w centrum naszego
miasta – innego takiego nie mamy. Ku-
piony po bardzo niskiej cenie, za 11
mln zł (12 zł za mkw.). To tereny gra-
niczące z Rezerwatem Przyrody Łęgi
Oborskie, położone częściowo w gra-
nicach Chojnowskiego Parku Krajob-
razowego i jego otuliny oraz
częściowo w granicach Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajob-
razu. Obecnie wartość tego terenu jest
co najmniej kilkunastokrotnie wyższa.
Odkupienie 2 ha potrzebnych pod bu-
dowę planowanej obwodnicy koszto-
wałoby dziś prawie połowę sumy, jaką
gmina zapłaciła za całe łąki. I choć to
doskonały interes dla gminy, nie brak i
takich, którzy krytykują tę transakcję.
– Mamy kryzys, brakuje nam na ko-
nieczne inwestycje, na drogi, a to są
utopione w bagnach miliony – mówi
proszący o anonimowość przedstawi-
ciel naszego samorządu. Mogą być
utopione, jeżeli z nich nie skorzystamy.
Z Łąk Oborskich, traktowanych jako
lokata tezauryzacyjna (gromadzenie
dla samego posiadania), rzeczywiście
pożytek niewielki, ale odpowiednio
wykorzystane, będą służyły mieszkań-
com Konstancina.

87 ha w centrum miasta
kupiono za 11 mln zł,

płacąc ok. 12 zł za mkw.
Odkupienie 2 ha potrzeb-
nych pod budowę obwod-

nicy kosztowałoby dziś
prawie połowę tej sumy

Ważne będą zapisy opracowywa-
nego aktualnie studium kierunków za-
gospodarowania przestrzennego naszej
gminy. Uchwalony w 2002 r. miej-

scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Łąk Oborskich skrojony
został na miarę przyszłych inwestorów
i zakładał m.in. funkcję rekreacyjno-
sportową o ponad lokalnym charakte-
rze – pola golfowe z programem
klubowym, infrastrukturą techniczną i
zapleczem. I nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby takie pole powstało. Oczy-
wiście to kosztowna inwestycja, ale
realizowana w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego nie wyma-
gałaby nakładów, a przyniosła gminie
pokaźne korzyści. Dobrze spisana
umowa i wniesiona aportem przez
gminę działka wystarczą – resztę zrobi
partner.

Czy będzie to pole golfowe, czy
aquapark, czy inny obiekt, to temat do
dyskusji. Ważne, by tereny te pozos-
tały niezabudowane osiedlami domów,
pełniły funkcję zaplecza rekreacyjnego
dla odwiedzających uzdrowisko kura-
cjuszy i mieszkańców odległej zaled-
wie o kilkanaście kilometrów stolicy.
Rozwój funkcji turystycznej dla
miasta-kurortu, takiego jak Konstan-
cin, jest szansą harmonijnego rozwoju:
to miejsca pracy dla mieszkańców i
wpływy z podatków od działalności
wybudowanych tu obiektów sportowo-
rekreacyjnych.

Miejscowy plan
zagospodarowania prze-

strzennego Łąk Oborskich
zakładał m.in. powstanie

pola golfowego
z  infrastrukturą

techniczną i zapleczem.
To kosztowna inwestycja,

ale zrealizowana
w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego,

przyniosłaby gminie
pokaźne korzyści

Miejmy nadzieję, że decyzje co do kie-
runków zagospodarowania łąk zapadną w
niedługim czasie. Realizacja z pewnością
potrwa dłużej i oby nie tak długo, jak plano-
wana budowa ratusza, poszerzenie ul. War-
szawskiej, czy zapisana w planach od 30 lat
budowa zalewu w starorzeczu Jeziorki. Naj-
gorszym z możliwych wariantów jest po-
zostawienie łąk takich, jakimi są,wieloletnie
dyskusje zamiast działania i ewentualne wy-
przedawanie ich po kawałku w celu łatania
dziur w budżecie.

Starania samorządu Konstancina o prawo pierwokupu Łąk Oborskich
trwały ponad trzy lata. 4 czerwca Sąd Apelacyjny w Warszawie

orzekł nieważność aktu notarialnego, zawartego w grudniu 2005 r. pomiędzy
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego a grupą wpływowych

biznesmenów, którzy chcieli zbudować na tym terenie m.in. pole golfowe.

GRAŻYNA MATUSIK-
-TOMASZEWSKA

Pieniądze wydane na zakup Łąk Oborskich nie muszą być
milionami utopionymi w bagnach
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Tegoroczne lato nie rozpieszcza
nas nadmiarem słońca. Ale nieza-

leżnie od pogody dzieci i młodzież
szkolna mają wakacje, a dorośli za-
planowane urlopy. Nad morzem,
rzeką czy jeziorem pamiętajmy o za-
sadach bezpieczeństwa – artykuł „Po-
myśl, zanim skoczysz” przestrzega,
zwłaszcza młodzież, przed tragicz-
nymi konsekwencjami braku rozwagi.
A ponieważ zespół redakcyjny i nasi

współpracownicy też zasłużyli na urlop,
dlatego następny numer pisma ukaże się
dopiero po wakacjach, na początku
września. Podczas wakacji proponujemy
Państwu lekturę naszego miesięcznika,
w którym jak zwykle poruszamy istotne
problemy dotyczące naszego miasta.
Tym razem piszemy m. in. o zaprze-
paszczonych, jak dotychczas, szansach
na szybką kolej do Konstancina,
o bezpieczeństwie mieszkańców, o oba-
wach związanych z prywatyzacją jedy-
nego na Mazowszu uzdrowiska,
o wydarzeniach i imprezach, które ostat-
nio odbyły się w Konstancinie – o ob-
chodach 100-lecia parafii św. Józefa
Oblubieńca NMP, Festiwalu Muzyki
Kameralnej, Dniach Konstancina,
festynach z okazji Święta Ludowego,
Dnia Dziecka i Nocy Kupały.
Życzę Państwu słonecznych i radosnych
wakacji.

GRAŻYNA MATUSIK
-TOMASZEWSKA

redaktor naczelny

Trudna prywatyzacja

Byłem uczestnikiem spotkania
zorganizowanego przez Towa-

rzystwo Miłośników Piękna i Zabyt-
ków Konstancina, dotyczącego
prywatyzacji naszego uzdrowiska.
Nie przekonały mnie argumenty
przedstawiciela Ministerstwa Skarbu
Państwa.

Dotychczas sprywatyzowano
jedną spółkę uzdrowiskową
– Uzdrowisko Nałęczów. Umowa
sprzedaży akcji weszła w życie w
2002 r. I mimo, że prywatyzacja po-
dobno zakończyła się ogromnym
sukcesem, kolejnych od siedmiu lat
nie ma. Obawy mieszkańców Kon-
stancina wynikają z sumy doświad-
czeń – wszyscy pamiętamy złe

prywatyzacje: cukrowni, kopalni,
stoczni, hut, zakładów cukierniczych
i przetwórstwa żywności, Polmosów
i wielu innych.

Z pewnością prywatyzacje
uzdrowisk to nie są proste prze-
kształcenia – zamożnych inwesto-
rów nie ma zbyt wielu, a firmy
zagraniczne też nie wykazują zain-
teresowania naszą bazą uzdrowi-
skową. Uzdrowisko Konstancin-
-Zdrój wymaga jednak pilnego do-
finansowania, bo dekapitalizacja
obiektów postępuje. Jeżeli samo-
rządy wojewódzki, powiatowy
i gminny gotowe są zainwestować
w tę spółkę potrzebne pieniądze, to
pewien jestem, że równie wiary-
godnego inwestora nie znajdziemy.
Panie ministrze, proszę łaskawym
okiem spojrzeć na Konstancin!

KONSTANTY J.

NASZE MIASTO – FORUM MIESZKAŃCÓW KONSTANCINA

Towarzystwo Miłośników Piękna
i Zabytków Konstancina im.

Stefana Żeromskiego, zaniepoko-
jone planami Ministerstwa Skarbu,
dotyczącymi prywatyzacji spółki
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, wy-
stosowało list do ministra skarbu
Aleksandra Grada. Poniżej publiku-
jemy jego treść.

Szanowny Panie Ministrze,
Towarzystwo Miłośników Piękna

i Zabytków Konstancina im. Stefana
Żeromskiego, zwraca się do Pana Mi-
nistra w sprawie dotyczącej dalszych
losów Uzdrowiska Konstancin. Zgodnie
z działalnością statutową, mającą na
celu zachowanie i dalszy rozwój Uzdro-
wiska Konstancin, Towarzystwo jest za-
niepokojone zamiarem prywatyzacji
Spółki „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój”
Sp. z o.o., w wyniku której mogłoby dojść
do utraty jego funkcji uzdrowiskowej.

Uzdrowisko Konstancin istnieje
od 1917 roku. Jego walory balneolo-

giczne to: zalesienie, głównie drze-
wami iglastymi, suche piaszczyste
gleby, położenie w dorzeczu rzeki Je-
ziorki i Wisły, wzbogacone termalną
solanką jodowo-bromową o uznanych
właściwościach leczniczych. Walorem
unikalnym w skali kraju jest fakt
położenia w obrębie aglomeracji
stołecznej. Mimo upływu czasu, nad-
miernej urbanizacji i inwazji develo-
perskiej, Konstancin nadal pozostaje
miejscem wyjątkowym i bezcennym.
Dlatego zasługuje na szczególną
uwagę, by w trakcie przekształceń
własnościowych nie stracił swoich
walorów przyrodniczych i uzdrowi-
skowych. W przypadku Konstancina
niekontrolowana prywatyzacja może
doprowadzić do ekspansji budow-
nictwa mieszkaniowego, niszcząc nie
tylko walory uzdrowiskowe, ale rów-
nież unikalną, zabytkową architekturę
wpisaną w roku 1990 do rejestru za-
bytków jako Zespół Architektoniczno-
Urbanistyczno-Krajobrazowy

Konstancina-Jeziorny. Dodatkowo
wpisem indywidualnym objęte jest
wiele zabytkowych willi Konstancina,
dzieł znakomitych architektów.

Planowane przekształcenia w od-
niesieniu do Uzdrowiska Konstancin
powinny uwzględniać rozbudowę
bazy przyrodoleczniczej, w tym base-
nów termalnych z wykorzystaniem so-
lanki konstancińskiej, zarówno dla
celów leczniczych, jak i rehabilitacyj-
nych. Stanowiłoby to uzupełnienie
i wzbogacenie oferty leczniczej ist-
niejącej bazy szpitalno-rehabilitacyj-
nej Konstancina, jak również oferty
rekreacyjnej dla mieszkańców War-
szawy i okolic.

Mamy nadzieję, że taki rozwój
Uzdrowiska Konstancin mógłby za-
pewnić Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego. Dlatego Towarzystwo
wspiera działania w/w Władz, mające
na celu przystąpienie do Spółki
„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój”
Sp. z o.o. i nieodpłatne przejęcie

udziałów Skarbu Państwa
w w/w Spółce. Liczymy również na
czynne zaangażowanie Władz Po-
wiatu Piaseczyńskiego oraz Władz
Samorządowych Uzdrowiskowej
Gminy Konstancin-Jeziorna jako gos-
podarza terenu i Jego mieszkańców.

Towarzystwo zwraca się
z uprzejmą prośbą do Pana Ministra
o podjęcie takiej decyzji, która po-
zwoli Uzdrowisku Konstancin na dal-
szy rozwój z wykorzystaniem jego
bogactw naturalnych, położenia oraz
możliwości wykorzystania na ten cel
środków finansowych Unii Europej-
skiej. Mamy ambicję być kurortem na
miarę podobnych w innych stolicach
europejskich.

Z poważaniem
Prezes i Zarząd

Towarzystwa Miłośników Piękna i
Zabytków Konstancina

O prywatyzacji uzdrowiska

czytaj także na str. 9

Po wyborach do europarlamentu

Posłowie do Parlamentu Europej-
skiego wybrani. Co ciekawe,

nasza gmina i powiat mogą poszczy-
cić się znacznie wyższą frekwencją
niż średnia krajowa.

Frekwencja wyborcza w Konstan-
cinie wyniosła 35,44 proc. i była
wyższa od średniej dla całego powiatu
piaseczyńskiego, która wyniosła
32,71 proc. Była także o wiele wyższa
od średniej krajowej – 24,53 proc.

Najwyższą frekwencję odnotowały
Lesznowola i Piaseczno. We wszyst-
kich gminach powiatu piaseczyń-
skiego wygrała Platforma
Obywatelska – 52,53 proc. głosów,
Prawo i Sprawiedliwość uzyskało
20,56 proc., Polskie Stronnictwo Lu-
dowe – 7,99 proc., Sojusz Lewicy De-
mokratycznej-Unia Pracy – 7,70
proc., a Prawica Rzeczypospolitej –
5,66 proc. (R)

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój w ręce samorządów

Przekazanie uzdrowiska w ręce samorządów lokalnych jest gwarancją,
że z jego walorów będą mogli korzystać wszyscy kuracjusze i turyści
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Do Warszawy po szynach

My, mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna od lat
codziennie odczuwamy problemy z dojazdem do
stolicy, który powoli przeradzają się w horror i to

niezależnie od środka komunikacji, którym się poruszamy.
Czas dojazdu jest absurdalnie długi w stosunku do od-
ległości. Marnujemy czas, pieniądze, niepotrzebnie zatru-
wamy środowisko. Bardziej refleksyjni z nas zastanawiają
się, co robić? Wiadomo – dróg szybko nie przybędzie. La-
tami ślimaczy się wykup gruntów pod poszerzenie ul. War-
szawskiej, a o budowie obwodnicy miasta mówi się
w perspektywie dziesięcioleci. Tymczasem samochodów
przybywa w postępie geometrycznym.

Trzeba więc szukać innych rozwiązań. W naszym przy-
padku zbawienna może okazać się linia kolejowa biegnąca
do elektrociepłowni Siekierki. Pomysł jej wykorzystaniado
potrzeb komunikacji zbiorowej liczy sobie blisko 10 lat.
W 2000 r. radna powiatowa Maria Bernacka-Rheims za-

proponowała, by istniejącą bocznicą kolejową (prowadzącą
od linii Warszawa – Piaseczno przez Konstancin-Jeziornę
do elektrociepłowni Siekierki) skomunikować z Warszawą
gminy powiatu piaseczyńskiego położone wzdłuż niej.
21 sierpnia 2000 r. gminy Konstancin-Jeziorna, Piaseczno,
Lesznowola, Warszawa Włochy, Warszawa Mokotów, War-
szawa Ursynów, miasto Warszawa, powiat piaseczyński,
Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, Elektrociepłownie War-
szawskie oraz Polskie Koleje Państwowe zawarły porozu-
mienie w sprawie wspólnego sfinansowania sporządzenia
„Studium wykonalności koncepcji uruchomienia szybkiej
kolei podmiejskiej” z centrum Warszawy przez Piaseczno
do Konstancina-Jeziorny. Projektowi nadano roboczą nazwę
„Metro II”,a jego koordynatorem została pomysłodawczyni
Maria Bernacka-Rheims.

Jazda próbna autobusu szynowego, którą zorganizo-
wano przed rozpoczęciem prac nad studium wykonalności,
potwierdziła, że przedsięwzięcie jest realne do wykonania.
Dystans z dworca Warszawa Śródmieście do Konstancina
autobus pokonał w 35 minut. Centralne Biuro Projektowo-
Badawcze Budownictwa Kolejowego Kolprojekt wykonało

studium i przedstawiło je na początku 2001 r. Jego
autorzy pisali m.in.: „Przeprowadzona analiza w sposób jed-
noznaczny potwierdziła możliwość realizacji przedsięwzię-
cia”. Dokonali oceny uwarunkowań technicznych,
opracowali prognozę wielkości przewozów, organizację
ruchu pociągów oraz wyposażenie linii w urządzenia stero-
wania ruchem. Wskazali kolejne kroki konieczne dla bu-
dowy szybkiej kolei podmiejskiej, m.in. budowy
przystanków osobowych wraz z parkingami w systemie
„Parkuj i jedź”. Szynobusy w godzinach szczytu miały kur-
sować co 20 minut, a w poza szczytem co 30 minut. Czas
przejazdu z Mirkowa do Warszawy Zachodniej oszacowano
na ok. 36minut, a opłata za przejazd miała być włączona do
systemu miejskiego. Na terenie naszej gminy przewidywano
przystanki w Mirkowie, Jeziornie (w rejonie ul. Warszaw-
skiej) i przy ul. Głowackiego. Koncepcją zainteresowali się
producenci szynobusów, deklarując fachową pomoc przy
rozwiązywaniu problemów techniczno-eksploatacyjnych.

Do 2002 r. prowadzono rozmowy i uzgodnienia na
temat dalszych kroków związanych z realizacją przedsięw-
zięcia, w tym ponownym uruchomieniem stacji Warszawa
Główna, która miała być stacją końcową szybkiej kolei.
Rozmowy prowadzono z władzami woj. mazowieckiego,
Warszawy, powiatu piaseczyńskiego i PKP oraz z właści-
cielem bocznicy kolejowej.W 2001 r. nastąpiła reorganiza-
cja Warszawskiego Węzła Kolejowego i systemu Szybkiej
Kolei Miejskiej, zmierzająca w kierunku ich komercjaliza-
cji. Zmiany te spowolniły postęp prac nad programem
„Metro II”. W 2002 r. w wyniku wyborów samorządowych
z władz miasta odeszły osoby pracujące nad realizacją po-
mysłu transportu szynowego, a nowe władze zaniechały ich
kontynuowania.

Dotychczasowi prekursorzy systematycznie przypomi-
nali o stworzonej koncepcji i nakładach poniesionych na
studium wykonalności, jednak dopiero wybory do Parla-
mentu Europejskiego i potrzeba znalezienia nośnego tematu
spowodowały, że odkurzono starą dokumentację. Szkoda
tylko, że zaprezentowano ją jako nowatorski pomysł. Po-
nownie podpisano list intencyjny o współpracy samorządów
różnych szczebli (województwa, powiatu i gmin) oraz
spółki Koleje Mazowieckie i realizacji nowego studium wy-
konalności. Zmarnowano sześć lat, w trakcie których
możliwe było uruchomienie połączenia wraz z towa-
rzyszącą infrastrukturą.

Wyobraźni czytelników pozostawiamy obraz naszych
zablokowanych ulic. O ile lepiej wyglądałyby, gdyby funk-
cjonowała szybka kolej dojazdowa.

STANISŁAW SZEN w latach 1999 – 2002

był przedstawicielem gminy Konstancin-Jeziorna

w zespole koordynującym projekt „Metro II”.

RYSZARD MACHAŁEK, będąc zastępcą

burmistrza, odpowiadał za rozwój infrastruktury.

Tekst został opracowany na podstawie

dokumentacji z tamtego okresu.

Maj upłynął pod znakiem kampanii wyborczej
do Parlamentu Europejskiego. Partie i ich sztandarowi
kandydaci prześcigali się w podejmowaniu inicjatyw

ułatwiających życie wyborcom. W tym duchu, w środkach
masowego przekazu ujawniono sensacyjne odkrycie – szynobus
z Konstancina do Nowej Iwicznej i dalej pociąg do Warszawy. 

STANISŁAW SZEN,
RYSZARD MACHAŁEK

Czy na szybką kolej do Konstancina-Jeziorny
będziemy czekać kolejne lata?
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Pierwsze studium pociągu łączącego Konstancin z Warszawą wykonano bez mała dziewięć lat temu.
Obecnie przygotowywane jest kolejne
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Miasto jest bezpieczne,
ale pracy nie brakuje

Z aspirantem sztabowym ZBIGNIEWEM PTASZYŃSKIM, komendantem Komisariatu Policji
w Konstancinie-Jeziornie, rozmawia Klara Warecka

Czy Konstancin jest bezpiecznym miastem?
– Sądzę, że mieszkańcy Konstancina powinni się
czuć bezpiecznie. Pracuję tu od trzech lat i z sa-
tysfakcją stwierdzam, że liczba poważnych prze-
stępstw z roku na rok maleje. Odnotowujemy
mniej rozbojów, włamań, przestępstw przeciwko
zdrowiu i życiu. W tym roku nie odnotowaliśmy
żadnego rozboju i zabójstwa. Zdarzają się chuli-
gańskie wybryki: dewastowanie wiat przystanko-
wych, malowanie sprayem elewacji;
zatrzymaliśmy kilka osób posiadających narko-
tyki, skradziony został jeden samochód. Staty-
styki bezpieczeństwa psuje nam targowisko –
kieszonkowcy korzystają z nieuwagi kupujących.
Wykrywamy sprawców 67 proc. wszystkich prze-
stępstw. To dużo, biorąc pod uwagę, że np.
włamania na działkach rekreacyjnych są praktycz-
nie nie do wykrycia. Właściciele domów letnisko-
wych i domków w ogródkach działkowych
stwierdzają fakt włamania często dopiero po kilku
tygodniach – nie wiadomo dokładnie, kiedy doko-
nano włamania, nie ma świadków. Codziennie
odnotowujemy kilkanaście interwencji w spra-
wach nieporozumień rodzinnych i domowych.
Zdarzają się oczywiście również bezpodstawne
wezwania, jednak policja jest zobowiązana reago-
wać na każde zgłoszenie i sprawdzić, czy dane za-
jście rzeczywiście miało miejsce. Mimo że
Konstancin jest stosunkowo spokojnym miastem,
pracy nam nie brak.

Jaki procent przestępstw popełniają nieletni
i młodociani sprawcy?
– Młodzież w wieku 18–25 lat to zwykle
sprawcy wybryków chuligańskich i narkomani.
Powodują oni ok. 5 proc. wszystkich zdarzeń.

Jeżeli jest bezpiecznie, to dlaczego powstaje
coraz więcej zamkniętych, strzeżonych
osiedli?
– Mieszkańcy tych osiedli sądzą, że widok
strażnika odstrasza potencjalnych przestępców.
Myślę jednak, że to kwestia pewnej mody, po-
kazania się, że tak mieszkam, bo mnie na to
stać. Ten stan nie wynika z realnego zagrożenia
– w blokach na osiedlach nie ma alarmów, mo-
nitoringu, ochroniarzy i nie ma włamań.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców
czuwa 32 policjantów.

Ci, których widać na ulicach miasta,
to 12 policjantów Ogniwa

Prewencyjno-Interwencyjnego,
pracujących całą dobę i czterech

dzielnicowych, pracujących
na dwie zmiany

Ilu funkcjonariuszy zapewnia bezpieczeń-
stwo mieszkańcom Konstancina?
– Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa 32
policjantów. Ci, których widać na ulicach miasta,
to 12 policjantów Ogniwa Prewencyjno-Inter-
wencyjnego, pracujących całą dobę i czterech
dzielnicowych, pracujących na dwie zmiany.

Czterech dzielnicowych na ponad 25 tys.
mieszkańców to chyba zbyt mało?
– Rzeczywiście mają dużo pracy. Trzech funk-
cjonariuszy na terenie miasta i jeden na terenie
sołectw.

Jeden dzielnicowy na 25 sołectw! Kto może
wnioskować o zwiększenie liczby dzielnico-
wych? Mieszkańcy, Rada Miejska Konstan-
cina-Jeziorny?
– Wnioskować mogą i mieszkańcy, i rada miej-
ska. Prośba o zwiększenie liczby dzielnico-
wych została skierowana do komendanta
stołecznego policji. Niestety, wszystko wiąże
się z finansami, a w chwili obecnej komendant
stołeczny nie znalazł środków na zwiększenie
liczby etatów dzielnicowych.

Kolejnym poważnym problemem jest stan
bezpieczeństwa na naszych drogach.
Ostatnio doszło do kilku poważnych wy-
padków na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza
z ul. Wilanowską. Niebezpiecznie jest na
całej ul. Wilanowskiej, gdzie nie ma chod-
ników dla pieszych i mimo ciągłej linii sa-
mochody wręcz się ścigają, na ul.
Pułaskiego, gdzie ruch jest ogromny i też
nie ma chodników dla pieszych. To samo
dzieje się w Bielawie na ul. Powsińskiej za
szkołą amerykańską. Czy tam nie można
postawić znaku zakazu wyprzedzania i
ograniczenia prędkości? Czy policja nie
może wprowadzić w tych miejscach kon-
troli radarowej?
– Wszyscy wiemy jak wyglądają nasze
drogi. Zatłoczone, dziurawe – dochodzi do
wielu kolizji, stan nawierzchni powoduje
uszkodzenia podwozi i kół samochodów. Na
szczęście potrąceń, wypadków śmiertelnych
nie odnotowujemy wiele. W tym roku były
trzy poważniejsze wypadki. Śmiertelny wy-
padek zdarzył się w ubiegłym roku. Sytuację
poprawiłaby budowa obwodnicy, wyprowa-
dzenie ruchu tranzytowego z miasta, zmiana
organizacji ruchu w mieście. Postawienie
znaków drogowych leży w gestii właściciela
dróg. A doraźne kontrole radarowe? Kie-
rowcy zwalniają na widok policjantów z ra-
darem i takie kontrole też nie wiele
pomagają.

A może pomogłoby zamontowanie fotorada-
rów na stałe? Zamontowano taki fotoradar
na dwupasmówce z Konstancina do War-
szawy i liczba wypadków znacząco się
zmniejszyła.

– Na pewno fotoradary dyscyplinują kierow-
ców. Jednak wszystko wymaga określonych
nakładów finansowych.

Na bezpieczeństwie pieszych i zmotoryzowa-
nych trudno oszczędzać. Kto oprócz policji
może zamontować takie urządzenie? Jaki
jest koszt fotoradaru?
– Koszt fotoradaru to około 30 tys. zł. Gdyby
samorząd gminy zdecydował się na zakup tych
urządzeń, a obsługą zajęła się straż miejska, to
środki uzyskane z mandatów karnych
wpływałyby do gminnej kasy i byłaby to inwe-
stycja samofinansująca się.

Jak postępują prace związane z wprowadze-
niem systemu monitorowania miasta?
– Decyzje w sprawie monitoringu miasta leżą
w gestii samorządu. O ile wiem, są już wyzna-
czone punkty, w których zostaną zainstalowane
kamery. W naszej komendzie zapewnione jest
pomieszczenie dla osób obsługujących moni-
tory, tuż obok pomieszczenia oficera
dyżurnego. Mamy pięć radiowozów i wystar-
czającą liczbę funkcjonariuszy w patrolach in-
terwencyjnych – będziemy reagować szybko.
Z moich doświadczeń wynika, że całodobowy
monitoring miasta zapewnia spadek przestęp-
czości o ok. 20 proc.

Koszt fotoradaru
to około 30 tys. zł.

Gdyby samorząd gminy
zdecydował się na zakup

tych urządzeń, a ich obsługą
zajęła się straż miejska,

to pieniądze uzyskane
z mandatów karnych

wpływałyby do gminnej kasy.
Byłaby to inwestycja
samofinansująca się

Czym oprócz patroli i interwencji zajmuje
się policja?
– Współpracujemy z dyrekcjami naszych szkół
i szkolnymi pedagogami, prowadzimy poga-
danki, spotkania z młodzieżą – o bezpieczeń-
stwie na drogach, o narkomanii. Wspólnie ze
strażą miejską na początku czerwca organizo-
waliśmy akcję „Karta rowerowa w szkole”.

Życzę spokojnej pracy, dobrej współpracy z
mieszkańcami i jak najmniej interwencji.
Dziękuję za rozmowę.
– A ja życzę mieszkańcom, by czuli się bez-
piecznie i wiedzieli, że wieczorem można bez
strachu wyjść na spacer.
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KOMISARIAT POLICJI
KONSTANCIN-JEZIORNA
oficer dyżurny – tel. 022 604 52 37
Kierownik rewiru dzielnicowych

mł. asp. Jarosław Prus
– tel. 022 756 42 17 w. 103, 0600 997 736
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Pomyśl, zanim skoczysz
Najpierw jest długi rozbieg, stopy odrywają się od pomostu i ciało zanurza się w wodzie. Pod wodą

głowa uderza w dno, przez ciało przebiega dziwny prąd. Nogi i ręce przestają się poruszać, następuje
całkowity paraliż. Kręgosłup jest złamany. W ułamku sekundy zmienia się całe życie, którego resztę

trzeba będzie spędzić na łóżku lub wózku inwalidzkim.

Lato już w pełni. To dobry moment, by
spędzić wolny czas nad wodą i po-
szaleć ze znajomymi. Jedną z najpo-

pularniejszych zabaw nad wodą, ulubioną
szczególnie przez młodzież, są skoki
na główkę.

Podczas każdych wakacji powyższy
scenariusz dotyka kilkuset młodych ludzi.
Większość z nich to chłopcy i młodzi
mężczyźni, rzadko kobiety i osoby starsze.
Młodzież często wybiera się nad wodę bez
opieki rodziców, co powoduje, że kąpielom
i opalaniu w wielu przypadkach towarzyszy
alkohol. Wtedy zaczyna się popisywanie się
przed znajomymi i przechwalanie się, kto
jest odważniejszy, kto dalej i efektowniej
skoczy. Zdarza się też wrzucanie do wody
kolegów wbrew ich woli. Takie zabawy są
bardzo groźne i mogą skończyć sięśmiercią
lub w najlepszym przypadku trwałym ka-
lectwem. Większego znaczenia nie ma
nawet dobra znajomość akwenu, w którym
pływamy, bo z powodu upałów poziom
wody może się znacznie obniżyć. Ska-
czemy więc do wody sądząc, że głębokość
wynosi 4 m, a tak naprawdę woda jest o 2 m
płytsza. Trzeba też pamiętać o tym, że dno
bardzo rzadko pokrywa tylko piasek.
Oprócz kamieni mogą tam zalegać różne
śmiecie, złom, elementy starych konstruk-
cji przybrzeżnych, konary drzew – słowem
mnóstwo niebezpiecznych dla naszego
zdrowia i życia przedmiotów. Koniecznie
trzeba więc zwracać uwagę, czy akwen,
w którym chcemy się kąpać, nie jest objęty
zakazem kąpieli lub nie jest tzw. czarnym
punktem – miejscem, w którym już wcześ-
niej dochodziło do tragicznych wypadków.

Mocniejsze uderzenie głową w dno lub
w inny twardy element znajdujący się pod
wodą powoduje nie tylko urazy głowy, ale
przede wszystkim grozi uszkodzeniem
mózgu, złamaniem kręgosłupa lub narusze-
niem rdzenia kręgowego. Skutkiem takiego
urazu może być nawet utonięcie, bo nastę-
puje wówczas porażenie lub niedowład rąk
i nóg – nie ma już możliwości poruszania
nimi. Jeśli człowiek kąpie się samotnie i nikt
nie zauważy wypadku, to szanse
na przeżycie są bardzo małe. Poszkodo-
wany nie jest w stanie samodzielnie
wypłynąć na powierzchnię, nie mówiąc
o dotarciu na brzeg.

Jednym nieprzemyślanym
krokiem można zmienić

resztę swojego życia
– w piekło życia

ze świadomością,
że wszystko byłoby inaczej,

gdyby nie ten jeden głupi skok
W mediach już od wielu lat prowadzone

sąkampanie przestrzegające przed skokami,
dlaczego więc wciąż tak dużo osób ryzy-
kuje? – Trzeba sobie zdać sprawę, że jeden
nierozważny skok może zniszczyć życie.
W ciągu sekundy można zmienić się z sil-
nego, pełnego wigoru człowieka w chorą,
leżącą osobę. Niestety, to nie jest grypa,
która przejdzie po tygodniu – mówi mgr Jo-
anna Tokarska, fizjoterapeuta z Centrum

Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie-
Jeziornie.

Zdaniem dr. n. med. Pawła Baranow-
skiego z konstancińskiego Stoceru – Cen-
trum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa,
dużą rolę w podjęciu decyzji o skoku do
wody odgrywa alkohol i przekonanie, że nic
złego się nie stanie. – W ok. 30 proc. przy-
padków skok następuje po wypiciu kilu piw
lub drinków. Często spotykam się też z prze-
konaniem, że skoro ktoś skakał przez kilka
lat w jednym miejscu, to i tym razem nic mu
się nie stanie. To błąd, bo nigdy nie wiemy,
co może nagle pojawić się na dnie – mówi
dr Baranowski.

Mariusz Rokicki miał 21 lat, gdy
w sierpniu 1998 r. oddawał swój ostatni
skok. To było dzień po jego urodzinach. –
Razem z kolegami wracaliśmy z Łodzi
z giełdy warzywnej, był straszny upał więc
pojechaliśmy nad jezioro. Wysiadłem z sa-
mochodu, szybko się rozberałem i jako
pierwszy pobiegłem w stronę wody. Roz-
pędziłem się i skoczyłem. Jeszcze w biegu
słyszałem głosy kolegów, którzy coś do
mnie krzyczeli z brzegu. Poczułem uderze-
nie. Otworzyłem oczy i zobaczyłem
bezwładnie zwisające ręce. Nie mogłem
nimi poruszać. Chciałem krzyczeć, ale nie
mogłem. Potem straciłem przytomność
i wszystko pamiętam jak przez mglę. To
było przerażające. – wspomina swój ostatni
skok Mariusz Rokicki, autor książki ,,Życie
po skoku”.

Mariusz miał złamany kręgosłup i uszko-
dzony rdzeń kręgowy. Był prawie całkowicie
sparaliżowany, jadł i oddychał przez rurkę.
Dzisiaj jest po trudnej rehabilitacji, mieszka
w Domu Opieki Społecznej Weterana Walki
i Pracy w Radomiu. I właśnie tutaj, używając
jedynie kciuka, napisał swoją książkę – jak
sam mówi – ku przestrodze, „żeby każdy do-
wiedział się, że jednym błędem można zmar-
nować sobie resztę życia”.

Uderzenie w dno to nie jedyne za-
grożenie czyhające na amatorów kąpieli.

Niebezpieczne są również morskie fale,
nawet te z pozoru wyglądające na słabe. Jeśli
w czasie nurkowania nawet blisko brzegu
fala trafi w głowę, również może spowodo-
wać złamanie kręgów w kręgosłupie. Jeżeli
ktoś bardzo chce skakać na główkę, to po-
winien to robić jedynie na głębokim base-
nie, choć i tam zdarzają się wypadki.

W Polsce co roku skoki do wody kończą
się tragicznie dla 400 osób. Według innych
statystyk jest ich dwa razy więcej. Wszyst-
kich czeka potem ciężka i długa rehabilita-
cja. Wielu nieszczęśliwych skoczków trafia
do Konstancina, gdzie w Stocerze lub CKiR
przechodzą zabiegi i rehabilitację. – Reha-
bilitacja może trwać kilka lat, a czasami
nawet do końca życia. Osoba poszkodo-
wana spędza kilka godzin dziennie na
żmudnych ćwiczeniach z fizjoterapeutą oraz
samodzielnych. Ponieważ ciało po wy-
padku zachowuje się inaczej, pacjent musi
nauczyć się od początku każdej czynności
dnia codziennego, zaczynając od zwykłego
siedzenia, poprzez zmiany pozycji, kończąc
na ponownym funkcjonowaniu w społeczeń-
stwie – mówi Joanna Tokarska.

Młodzi ludzie, często wchodzący do-
piero w dorosły wiek, muszą po takim wy-
padku zmienić całe swoje dotychczasowe
życie, pogodzić się z tym, że większość ich
marzeń nie będzie mogła się spełnić. – Jeśli
rdzeń kręgowy jest uszkodzony na takiej
wysokości, że nastąpiło porażenie tylko
kończyn dolnych, to można jeszcze się sa-

modzielnie ubrać, przygotować posiłek –
wyjaśnia dr Paweł Baranowski. – Jeżeli jed-
nak rdzeń uszkodzony jest wyżej, to
człowiek jest skazany na wózek inwalidzki
lub na leżenie w łóżku i zdany na całodo-
bową opiekę rodziny. Jest ona niezbędna, bo
w tego typu przypadkach porażeniu ulega
także pęcherz moczowy. Nie można wyda-
lać normalnie ani moczu, ani kału. Stale po-
jawiają się odleżyny i wzrasta podatność na
zapalenia płuc. Organizm jest stale za-
grożony infekcjami, po których często poja-
wiają się komplikacje, w wyniku których
pacjent umiera. Średnio człowiek z urazem
rdzenia kręgowego może przeżyć przy
dobrej opiece do 20 lat. Trzeba też podkreś-
lić, że takie leczenie pociąga za sobą
ogromne koszty – dodaje.

Ryzyko, które podejmują tysiące
młodych ludzi podczas każdych wakacji jest
ogromne. Jednym nieprzemyślanym kro-
kiem można zamienić resztę swojego życia
– w piekło życia ze świadomością, że
wszystko byłoby inaczej, gdyby nie ten
jeden głupi skok. Skaczesz?

MICHAŁ RAJTAR

Skakanie w takich miejscach
ma duże szanse na tragiczny finał

Więcej informacji na temat
niebezpiecznych skoków

do wody i ich konsekwencji
znajdziesz

na stronie internetowej
www.plytkawyobraznia.pl

400OSÓB
ROCZNIE

ULEGA W POLSCE
WYPADKOM

PODCZAS SKOKÓW
DO WODY

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji już od kilku lat organizuje letnie akcje „Płytka
wyobraźnia to kalectwo”, które wzbudzają większą świadomość zachowania nad wodą
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Powinien złożyć mandat
W ostatnich wyborach samorządowych Wojciech
Lalik startował z listy Platformy Obywatelskiej.
Dla mnie oznaczało to, że utożsamia się
z poglądami tej formacji, a ponieważ i mnie są one
bliskie, swój głos oddałam na niego. I wielu innych
wyborców postąpiło tak samo. Tymczasem, w miarę
upływu kadencji, poglądy Wojciecha Lalika ulegały
konsekwentnej transformacji. Zrozumiałe więc,
że wystąpił z klubu radnych Platforma Obywatelska
– Nasza- Gmina. A skoro już nie reprezentuje
swoich wyborców, to chyba powinien złożyć
mandat. Tak postąpiłby człowiek honoru,
za jakiego go miałam.
Mieszkanka ul. Niecałej

Brawo Gassy
Gassy nie podpisały się pod listem sołtysów
żądających wyłączenia ich wsi ze strefy ochrony
uzdrowiskowej. To wspaniale, że są w naszej gminie
sołectwa, które doceniają wartość uzdrowiska.

I mimo rzekomych ograniczeń w stosowaniu
środków ochrony roślin, warzywa rolników
z Gassów udają się znakomicie, a ogórki kiszone
przez jednego z nich słyną w całej okolicy.
Teresa M., osiedle Grapa

Ławek brak
Koncert Krzysztofa Krawczyka zgromadził mniej
publiczności niż występy zespołu Feel, ale miejsc
siedzących zabrakło dla kilkuset chętnych.
Na obiecane telebimy poczekamy pewnie długo,
ale ławki w parku, w pobliżu sceny, można
dostawić szybciej.
S. Lasocki

Samorząd czeka na lato
Czy to pogoda sprawiła, że w tegorocznym
Święcie Ludowym nie wziął udziału ani burmistrz,
ani jego zastępcy? Z sześciu radnych z okręgu
wiejskiego był też tylko jeden.
O.T., Ciszyca
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
W OPACZY

tel. 022 754 28 72
e-mail:

sp6opacz(at)@wp.pl

I N F O R M U J E

Trwają zapisy do klas 0 i I
na rok szkolny 2009/2010

Uczniom zapewniamy:
– przyjazna atmosferę

– wysoko kwalifikowana kadrę pedagogiczną
– mało liczne klasy

– szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych (języki francuski,
rosyjski, hiszpański oraz koła przedmiotowe, Koło Młodych

Odkrywców, a także chór szkolny)
– od pierwszej klasy nauka gry w tenisa

– opieka pedagoga i logopedy
– program wspierania uzdolnień

– duży zielony teren wokół szkoły

Współpracujemy ze szkołami europejskimi
w ramach programu Commenius.

Dla wszystkich chętnych obiady
i świetlica z atrakcyjnymi zajęciami.

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach
gminnych, powiatowych i ogólnopolskich.

Odnowić willę Świt
Członkowie Towarzystwa Miłośników

Piękna i Zabytków Konstancina im.
Stefana Żeromskiego od wielu lat zabie-
gają o pozyskanie funduszy na renowację
naszych zabytków. A zapisana w rejestrze
zabytków willa Świt, w której od 1920 r.
mieszkał Stefan Żeromski, pilnie wymaga
remontu. Na prośbę członków towarzy-
stwa radny sejmiku wojewódzkiego i pre-
zes Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas zorganizo-
wał spotkanie z wicemarszałkiem woj.
mazowieckiego Ludwikiem Rakowskim.
W spotkaniu wzięli również udział prof.
Alina Kowalczykowa i Erazm Pruszyński
z Fundacji na Rzecz Utrzymania Spuś-
cizny po Stefanie Żeromskim oraz kustosz
domu pisarza prof. Jerzy Snopek. Wice-
marszałek Ludwik Rakowski zadeklaro-
wał pomoc w renowacji obiektu,
a przedstawiciele fundacji zobowiązali się
do sporządzenia wstępnego planu prac,
jakie trzeba przeprowadzić, by powstrzy-
mać proces niszczenia willi. Mamy na-
dzieję, że nasz samorząd również pomoże
w ratowaniu tego zabytku. (TB)
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Uczestnicy spotkania na tle willi Świt. Stoją od lewej: Czesława Gasik,
Erazm Pruszyński, Alina Kowalczykowa, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas,
Ludwik Rakowski i Jerzy Snopek.
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Z narażeniem życia

Jazda rowerem po ulicach Konstancina to często
walka o przeżycie. Brakuje dróg, po których ro-

werzyści mogliby bezpiecznie się poruszać. A rower
jest świetnym środkiem transportu lokalnego – omija
korki, nie emituje spalin.

Ścieżki rowerowe do Piaseczna, do Powsina czy
do sołectw nadwiślańskich znakomicie usprawniłyby
przemieszczanie się po terenie gminy. Niestety
wzdłuż dróg 721 i 724 nie ma nawet utwardzonych
poboczy, chodników dla pieszych, więc co tu marzyć
o ścieżkach dla rowerzystów.

Oprócz tych, którzy korzystają z rowerów na codzień,
jest też pokaźna grupa weekendowych rowerzystów . Oni
też nie mają gdzie jeździć – ruchliwymi ulicami miasta
strach, a w parku zdrojowym zabronione. Zapowiadane od
dawna zbudowanie szlaku rowerowego wzdłuż Jeziorki
ucieszy chociaż niedzielnych rowerzystów. Nie wiadomo
tylko, czy doczekają tego nasze dzieci, czy wnuki.

Ścieżki rowerowe, podobnie jak szynobus, to od lat
dyżurny przedwyborczy temat. A że wybory samorządowe
za nieco ponad rok, na pewno o rowerzystach będzie się
dużo mówić. (KW)
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Na XXX sesji, w dniu 15 czerwca, rada miejska
podjęła uchwały w sprawie: wyrażenia zgody

na wyodrębnienie w projekcie budżetu Gminy Kon-
stancin-Jeziorna na 2010 r. funduszu sołeckiego, za-
twierdzenia rocznego sprawozdań finansowych
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej, Konstancińskiego Domu Kul-
tury i Biblioteki Publicznej za 2008 rok, zmian
budżetu gminy na 2009 r., udzielenia pomocy rze-
czowej dla woj. mazowieckiego (na wykonanie pro-
jektu budowlano-wykonawczego chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 721), udzielenia pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej dla samorządu
powiatu piaseczyńskiego (na zadania działu trans-
port i łączność), nadania Parkowi Zdrojowemu imie-
nia hrabiego Witolda Skórzewskiego, założyciela
miejscowości Konstancin, darczyńcy gruntów m.in.
pod założenie parku oraz ustalenia stawek dotacji na
pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot
mieszkaniowych dla Zakładu Gospodarki Komunal-
nej na 2009 r.

Rada miejska nie podjęła uchwał w sprawie od-
rzucenia zarzutów i protestów do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego północno-zachod-
niego Skolimowa – II etap.

Radni nie podjęli również uchwały w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego osiedla Mirków i tere-
nów przyległych.

Wiceburmistrz Roman Rutkowski poinformował
o podpisaniu umowy z inżynier Elżbietą Godleś na
opracowanie koncepcji odbioru ścieków dla całej
gminy. Elżbieta Godleś przedstawiła założenia trzech
wariantów odprowadzania ścieków z terenu gminy.
Nie zawierały one jednak konkretnych rozwiązań do-
tyczących odbioru ścieków, w związku z czym radni
zadecydowali, że założenia do koncepcji będą oma-
wiane na posiedzeniu komisji merytorycznej. (TB)

XXX sesja rady miejskiej

Wątpliwa legalność

Ani starosta piaseczyński Jan Dąbek, ani burmistrz
Konstancina-Jeziorny Marek Skowroński nie po-

jawili się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Po-
wiatu Piaseczyńskiego 22 czerwca poświęconym
wyłącznie sprawie pozwolenia na budowę Wytwórni
Mas Bitumicznych Fal-Bruk w Konstancinie. Kwestia
legalności wydanego przez starostę pozwolenia na bu-
dowę asfalciarni w strefie ochronnej uzdrowiska nie za-
interesowała także przedstawicieli naszego ratusza
i przewodniczącego Komisji Zdrowia i Ochrony Śro-
dowiska Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Zarząd powiatu reprezentowali wicestarosta Marek
Gieleciński, członek Stefan Dunin oraz radni powia-
towi. Samorząd Konstancina-Jeziorny reprezentowali
wyłącznie radni opozycji: Kazimierz Jańczuk, Bogdan
Komosa, Andrzej Należyty, Ryszard Machałek, Sta-
nisław Szen i Jacek Tomaszewski. Inicjatorami spotka-
nia byli przedstawiciele stowarzyszeń i mieszkańcy
zabiegający o likwidację asfalciarni: Wojciech Polaczek,
Cecylia Bartczak, Tomasz Zymer, Mirosław Pretkiel
i Marek Wysmułek. Prezes Stowarzyszenia Otwarty
Konstancin Wojciech Polaczek przesłał do Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny listę 21
naruszeń prawa i procedur, popełnionych przy wyda-
waniu pozwolenia na budowę asfalciarni. Przy wyda-
waniu pozwolenia na budowę w dokumentach zabrakło
m.in. uzgodnień z ministrem zdrowia i uzgodnień ko-
munikacyjnych. Decyzja o podłączeniu zakładu do
szamba była z mocy prawa nie ważna. Nie zostały za-
chowane terminy na odwołanie od wydanych decyzji.
Uczestniczący w spotkaniu radny sejmiku wojewódz-
kiego Grzegorz Kostrzewa-Zorbas podkreślał, że miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego
dopuszczał na terenie Mirkowa budowę tylko nie-
uciążliwych zakładów przemysłowych, a trudno do ta-
kich zaliczyć wytwórnię mas bitumicznych
w uzdrowisku. Wicestarosta Marek Gieleciński próbo-
wał ustosunkować się do kilku punktów z listy, jednak
jego argumenty nie przekonały zebranych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Piaseczyńskiego Łukasz Krawczyński zapowiedział
wystąpienie komisji z wnioskiem do rady powiatu
o przeprowadzenie kontroli prawidłowości działań za-
rządu i zachowania procedur przy wydawaniu pozwo-
lenia na budowę. (TB)

WAKACJADA
2009

Z a p o m n i j  o  n u d z i e !
Lato z Konstancińskim Domem Kultury
Zapraszamy od 6 do 31 lipca 2009 r. na zajęcia w KDK

ul. Sobieskiego 6 od 6 do 17 lipca
ul. Jaworskiego 18 od 20 do 31 lipca

W  p r o g r a m i e :
Poniedziałek – Lato ze sztuką

Wtorek – Wtorkowe czytanie i bajanie
Środa – Małe wycieczki

Czwartek – Co to? Kto to? Szalony świat nauki
Piątek – Dzień wycieczek autokarowych

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat.
Kontakt i zapisy: tel.: 022 754 06 12, 022 754 47 23

e-mail: kdkfilia@neostrada.pl, kdk@kdk-info.pl

REKLAMA
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Listem 17 sołtysów, którzy wystąpili
z żądaniem wyłączenia ich sołectw

ze strefy C ochrony uzdrowiskowej, za-
jęła się Komisja Uzdrowiskowa Rady
Miejskiej Konstancina-Jeziorny na po-
siedzeniu 26 maja. Sołtysi Kępy Obor-
skiej, Kępy Okrzewskiej, Obórek,
Okrzeszyna, Opaczy, Habdzina, Łęgu,
Ciszycy, Czernideł, Piasków, Dębówki,
Kawęczyna, Kawęczynka, Turowic,
Słomczyna, Kierszka i Bielawy argu-
mentowali, że to z powodu objęcia ich
terenów strefą ochrony uzdrowiskowej
nie mogą budować nowych domów i
budynków gospodarczych, remontować
istniejących, nie mogą pozyskiwać fun-
duszy na modernizację oraz stosować
niektórych środków ochrony roślin.

Gdyby rzeczywiście ustanowienie
strefy C powodowało te utrudnienia, to
protestowałyby wszystkie sołectwa, a
nie tylko 17, i to od ponad 35 lat, od
kiedy są w granicach uzdrowiska.

W przepisach ustawy uzdrowisko-
wej nie ma żadnych ograniczeń do-
tyczących budowy domów i siedlisk
oraz budynków gospodarczych. Nie ma
ograniczeń uniemożliwiających bu-
dowę i prowadzenie gospodarstw agro-
turystycznych i aż dziw, że na terenie
gminy uzdrowiskowej nie powstały do
tej pory takie obiekty. Ustawa zabrania
jedynie budowy uciążliwych zakładów
przemysłowych, a miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego nie
dopuszczają budownictwa wieloro-
dzinnego.

Kłopoty związane z uzyskaniem po-
zwoleń na budowę domów jednoro-

dzinnych, obiektów wykorzystywa-
nych w produkcji rolniczej (suszarni,
przechowalni owoców itp.) wynikają z
braku miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego części
sołectw, a nie z zapisów ustawy. Od
dnia wejścia w życie ustawy uzdrowi-
skowej (w październiku 2005 r.) gminy
uzdrowiskowe były zobowiązane w
terminie do dwóch lat, czyli do paź-
dziernika 2007 r., sporządzić miej-
scowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Ustawa uzdrowiskowa
nie przewidziała kar za niedotrzymanie
tego terminu. A do czasu uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego burmistrz z mocy
prawa zawiesza wydawanie decyzji o
warunkach zabudowy. Wyjątkiem są
inwestycje publiczne. Jako jedną z
przyczyn opóźnienia w uchwalaniu
tych planów nasz urząd wskazuje ko-
nieczność rozpatrywania wniosków
wielu rolników, występujących o
zmianę przeznaczenia ich gruntów na
cele pozarolnicze.

Kwestii dopuszczenia stosowania
środków ochrony roślin w uzdrowisku
nie określają żadne przepisy. Część pe-
stycydów i herbicydów, wyjątkowo
szkodliwych dla zdrowia przyszłych
konsumentów, wycofywana jest z
obrotu zgodnie z regulacjami unijnymi.
I mimo pewnych ograniczeń w stoso-
waniu środków ochrony roślin, rolnic-
two w krajach europejskich ma się
dobrze. Rolnicy w swym liście piszą,
że z ich gospodarstw pochodzi 80 proc.
produktów roślinnych sprzedawanych

na lokalnym rynku. Dobrze by więc
było, by stosowali środki najmniej
szkodliwe, albo w ogóle nie stosowali
żadnych.

Pozyskiwanie funduszy na moder-
nizację również nie jest ograniczone
przepisami, dotyczącymi stref ochrony
uzdrowiskowej. Jak zapewnia Minis-
terstwo Rolnictwa, nie ma przeszkód
uniemożliwiających uzyskanie fundu-
szy w ramach rządowego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 –
2013 na terenie gminy Konstancin-Je-
ziorna.

Objęcie strefą ochrony uzdrowisko-
wej terenu całej gminy, tak samo jak

nieograniczanie produkcji rolniczej,
jest bardzo istotne dla zachowania wa-
runków klimatycznych Konstancina. A
to właśnie klimat jest jednym z czynni-
ków leczniczych uzdrowiska. Przy-
szłością naszej gminy nie jest budowa
kolejnej asfalciarni, czy osiedli domów
wielorodzinnych, przyszłością jest za-
chowanie uzdrowiskowego charakteru
Konstancina.

Komisja Uzdrowiskowa postano-
wiła, że należy dokonać komplekso-
wego opracowania, dotyczącego
rzeczywistych ograniczeń i ich skutków.
Dopiero te dane mogą być podstawą do
dalszej dyskusji. (TB)

Strefa C ogłasza secesję

Rolnicy z 17 sołectw strefy C ochrony uzdrowiskowej skarżą się, że na swoich
ziemiach nie mogą niczego wybudować, a i produkcja rolnicza jest ograniczona

Miasto-parking

Trzy ostatnie duże imprezy: inauguracja
amfiteatru, Majówka nad rzeką Jeziorką

i Dni Konstancina to kilkaset samochodów
parkujących w pobliżu Parku Zdrojowego
na trawnikach, na chodnikach, tarasujących
wjazdy na posesje. I podobnie będzie w
każdy pogodny weekend. Na co dzień też
nie jest lepiej. Wystarczy zobaczyć, jak wy-
gląda ul. Gąsiorowskiego zastawiona sa-
mochodami pacjentów Centrum
Kształcenia iRehabilitacji. Innym środkiem
komunikacji nie można tam dojechać. Od
najbliższego przystanku autobusowego jest
ponad kilometr, na zabiegi przyjeżdżają
sami, lub są dowożeni, ludzie chorzy i nie-
pełnosprawni. Kilometrowy spacer jest dla
nich poważnym wyzwaniem.

Zbudowana w ubiegłym roku w cen-
trum miasta przy stacji paliw gazowych re-
stauracja zajmuje blisko 60 proc. terenu
działki i nie dość, że nie spełnia najskrom-
niejszych nawet wymogów dotyczących
wielkości powierzchni biologicznie czynnej,
także pozbawiona jest parkingu.Przy nowo
wyremontowanym i zaadaptowanym na
potrzeby gminy budynku przy ul.Rycerskiej

przewidziano 12 miejsc postojowych – nie
wystarczy nawet dla pracowników. Plano-
wane realizacje kolejnych inwestycji w na-
szym mieście również nie uwzględniają
konieczności budowy parkingów. Lokaliza-
cja nowego ratusza przy oczku wodnymteż
nie zapewnia dostatecznej liczby miejsc po-
stojowych dla samochodów ponad stu pra-
cowników urzędu miasta, o interesantach
nie wspominając. Warto też pamiętać, że po-
sadowienie ratusza w tym miejscu unie-

możliwi poszerzenie al. Wojska Polskiego o
drugi pas ruchu. Droga dojazdowa do ob-
wodnicy z jednym pasem ruchu! Trudno
takie rozwiązanie nazwać przemyślanym i
przyszłościowym.

Kolejnym projektem jest budowa
nowej przychodni przy ul. Wareckiej.
Gdzie będzie usytuowany budynek nowej
przychodni? Na miejscu obecnego par-
kingu. A pacjenci będą parkować wzdłuż
ruchliwej drogi Baniocha – Konstancin.

Obecnie przychodnia zapewniająca pod-
stawową opiekę zdrowotną 15 tys. pa-
cjentów dysponuje 15 miejscami
parkingowymi – to standard trzeciego
świata. Przepisy wyraźnie określają, ile
miejsc parkingowych powinno przypadać
na metr powierzchni handlowej (w przy-
padku supermarketu) lub na liczbę klien-
tów (w przypadku restauracji), czy
pacjentów (w przypadku szpitala lub innej
placówki ochrony zdrowia). Najwidocz-
niej samorząd naszej gminy nie zna tych
przepisów. Ile jeszcze powstanie takich
inwestycji? Przecież Konstancin będzie
się rozwijał, a jedynym możliwym kie-
runkiem rozwoju naszej gminy jest roz-
budowa bazy lecznictwa
uzdrowiskowego i funkcji rekreacyjno-
turystycznej. Chętnych do odwiedzania
uzdrowiska, położonego w obrębie trzy-
milionowej aglomeracji nie zabraknie.
Będą musieli gdzieś zaparkować.

Powodzenie parku w Powsinie nie wy-
nika z nadzwyczajnych atrakcji czekających
na odwiedzających. Po prostu jest tam duży
parking. Trwają prace nad nowym studium
kierunków zagospodarowania naszej gminy,
wyłożony jest miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego centrum Konstan-
cina. Czy przewidziana jest budowa
centralnego parkingu? Czy plany kolejnych
inwestycji będą uwzględniać potrzeby i
zmotoryzowanych kuracjuszy, i mieszkań-
ców przemykających zastawionymi przez
samochody chodnikami? Czy burmistrz na-
szego miasta ma kompleksową wizję roz-
woju Konstancina na miarę XXI w.?

Najłatwiej postawić
znak zakazu
parkowania.

Równie łatwo
karać mandatami

za parkowanie
w miejscach

niedozwolonych.
A gdzie są

te dozwolone?

GRAŻYNA MATUSIK-
-TOMASZEWSKA

Samochody parkujące na ul. Gąsiorowskiego praktycznie uniemożliwiają
dojazd do poszczególnych posesji
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Perła  w koronie
Konstancin, jako jedyne uzdrowisko na Mazowszu, ta perła w koronie naszego województwa,

wymaga szczególnego traktowania – mówiła na spotkaniu poświęconym przyszłości uzdrowiska
Konstancin Barbara Jezierska, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zachowanie wyjątkowego charakteru uzdrowiska, jego przyszłość, ochrona zabytków kultury
i sztuki są celami statutowymi i przedmiotem wielkiej troski Towarzystwa Miłośników

Piękna i Zabytków Konstacina im. Stefana Żeromskiego, organizatora spotkania.

Prezes Towarzystwa dr Czesława Gasik zapro-
siła do udziału w dyskusji przedstawicieli Mi-
nisterstwa Skarbu Państwa, władz

województwa, powiatu i gminy, Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zarząd
spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój oraz członków
organizacji społecznych i lokalnych stowarzyszeń.

Umieszczenie przez Ministerstwo Skarbu Państwa
Uzdrowiska Konstancin-Zdrój na liście spółek wyty-
powanych do prywatyzacji wzbudziło ogromne za-
niepokojenie o jego dalsze losy.

– Prywatyzacja nie jest złem, jest koniecznoś-
cią, a często jedyną drogą pozyskania środków na
rozwój uzdrowisk – argumentował Krzysztof Ko-
siński, dyrektor Departamentu Nadzoru Właści-
cielskiego i Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu
Państwa. – Stan właścicielski nie jest przeszkodą
w zapewnieniu ochrony zdrowia i lecznictwa
w uzdrowiskach. Już obecnie 50 proc. zabiegów
kontraktowanych jest przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w obiektach prywatnych, w których są
lepsze warunki i lepsza baza zabiegowa. Pomoc
państwa w realizacji koniecznych inwestycji
może być udzielona tylko raz i po uzyskaniu tej
pomocy i zrealizowaniu jej spółka powinna uzys-
kać trwałą zdolność funkcjonowania na rynku.
Konstancin-Zdrój również taką pomoc uzyskał.
Wyczerpały się również możliwości finansowania
spółek uzdrowiskowych przez sprzedaż zbędnego
majątku.

Sprzedaż uzdrowiska inwestorowi
prywatnemu nie jest jedynym

sposobem zapewnienia spółce
koniecznych pieniędzy.

Szczególnie w przypadku
Uzdrowiska Konstancin-Zdrój

znacznie korzystniejszym sposobem
byłaby komunalizacja spółki

Dyrektor Kosiński przedstawił też szczegóły
przebiegu procesu prywatyzacji. W drodze prze-
targu wybierany jest doradca prywatyzacyjny,
który dokonując wyceny spółki bierze pod uwagę
jej majątek, roszczenia, sytuację prawną, uwarun-
kowania środowiskowe, ewentualne znaki towa-
rowe itp. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie
wiarygodnego inwestora, który nie może kupić
udziałów spółki poniżej dokonanej wyceny, z któ-
rym ustalany jest pakiet koniecznych inwestycji,
przy czym pakiet socjalny dla pracowników jest in-
tegralną częścią umowy. Wyłonienie inwestora od-
bywa się w systemie rokowań, po dokładnej ocenie
jego wiarygodności, a nie na zasadzie przetargu –
kto da więcej.

Przedstawiciel MSP zaznaczył, że w sprywatyzo-
wanym uzdrowisku pewne profile lecznictwa uzdro-
wiskowego mogą zniknąć mimo zapisania w umowie
prywatyzacyjnej konieczności ich utrzymania. – Po
prostu przychodzi moda na inne – stwierdził. Za-
pewne mogą zniknąć te, które wymagają naj-
droższych procedur. W przypadku Konstancina
trudno wyobrazić sobie, które profile lecznictwa
mogłyby wyjść z mody – leczenie schorzeń neurolo-
gicznych, kardiologicznych, czy laryngologicznych?

O obecnej kondycji spółki Uzdrowisko Kon-
stancin-Zdrój mówił prezes zarządu Przemysław

Sielicki. – Otrzymane od skarbu państwa jednora-
zowe dofinansowanie w wysokości 6 mln zł prze-
znaczyliśmy na dobudowanie 43-łóżkowego
oddziału szpitala rehabilitacji neurologicznej – po-
informował. – Starsza część szpitala również wy-
maga gruntownego remontu i unowocześnienia,
podobnie budynek Białego Domu, jednak spółki
nie stać na tak wielkie nakłady. Nie jesteśmy w sta-
nie sami wypracować potrzebnych milionowych
środków. Z zysku wypracowanego z naszej działal-
ności stać nas na drobne bieżące remonty, ale to
kropla w morzu potrzeb. Po uregulowaniu stanu
prawnego kilku nieruchomości (niewykorzystywa-
nych w działalności statutowej) planujemy ich zby-
cie i wybudowanie z tych środków nowoczesnego
Centrum Hydroterapii wraz z bazą zabiegową
i noclegową oraz przebudowę sanatorium Przy
Źródle. Mamy również nadzieję na pozyskanie
funduszy unijnych – projekt budowy Centrum Hy-
droterapii został włączony na listę indykatywną
Projektów Kluczowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jed-
nak jedynym sposobem realizacji wszystkich pla-
nów uzdrowiska jest pozyskanie branżowego
inwestora strategicznego, z przemyślaną wizją roz-
woju i wiarygodnego finansowo – mówił.

Bezspornie polskie uzdrowiska wymagają do-
kapitalizowania, umożliwiającego ich rozwój. Ale
sprzedaż inwestorowi prywatnemu nie jest jedy-
nym sposobem zapewnienia uzdrowiskom ko-
niecznych pieniędzy. Szczególnie w przypadku
Uzdrowiska Konstancin-Zdrój znacznie korzyst-
niejszym sposobem byłaby komunalizacja spółki.
Przejęcie uzdrowiska, którego działalność jest
ściśle powiązana z lokalnym rozwojem, przez sa-
morządy województwa, powiatu i gminy zapew-
niłoby fundusze potrzebne na modernizację bazy
leczniczej, na budowę nowych obiektów sanato-
ryjnych, a przede wszystkim na ochronę wielu za-
bytków architektury. Barbara Jezierska zwróciła
uwagę na potrzebę umieszczenia w ewentualnej
umowie sprzedaży zapisów dotyczących ochrony

i przyszłości obiektów zabytkowych, tak by pry-
watny inwestor nie mógł ich dowolnie prze-
kształcać lub doprowadzić do zniszczenia. Obecnie
urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków prowadzi 44 postępowania w spra-
wie niszczenia lub zaniedbania obiektów
zabytkowych na terenie Konstancina. W liście in-
tencyjnym do burmistrza gminy Barbara Jezierska
wystąpiła z projektem powołania Parku Kulturo-
wego, co dla Konstancina stwarzałoby szanse na
skuteczniejszą ochronę zabytków, na pozyskanie
funduszy unijnych i umożliwiało większy wpływ
samorządu na decyzje dotyczące inwestycji na te-
renie Konstancina-Jeziorny – chociażby takich, jak
budowa asfalciarni.

– Samorząd województwa mazowieckiego
gotów jest zaspokoić potrzeby inwestycyjne
Uzdrowiska Konstancin-Zdrój z własnych środków
– deklarował Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, prze-
wodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regional-
nego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, prezes Stowarzy-
szenia „Ład na Mazowszu”. – W dyspozycji samo-
rządu Mazowsza pozostają również znaczne środki
z funduszy europejskich. Biorąc pod uwagę szcze-
gólną sytuację Konstancina, gdzie ceny nierucho-
mości są jednymi z najwyższych w Polsce i działki
budowlane są obiektem zainteresowania wielu de-
veloperów i innych inwestorów, a także mając kon-
stytucyjny i moralny obowiązek dbania o jakość
życia mieszkańców województwa mazowieckiego,
samorząd gotów jest wziąć odpowiedzialność za tę
spółkę i przyszłość uzdrowiska – dodał Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas.

W sprawie przejęcia udziałów spółki Uzdrowi-
sko Konstancin-Zdrój sejmik województwa podjął
dwie uchwały: intencyjną (13 października 2008
r.), w której wyraził gotowość przejęcia spółki
i przeznaczenia pieniędzy niezbędnych na jej mo-
dernizację, oraz potwierdzającą zgodę na objęcie
udziałów (27 kwietnia 2009 r.) i uwzględniającą
wynikające z tego konsekwencje finansowe.

Biorąc pod uwagę szczególną
sytuację Konstancina,

samorząd woj. mazowieckiego
gotów jest wziąć odpowiedzialność
za spółkę i przyszłość uzdrowiska.

Gotowość udziału w kosztach
utrzymania uzdrowiska

deklarują także
gmina Konstancin-Jeziorna

i powiat piaseczyński

– Mieszkańcy naszego miasta są zaniepoko-
jeni decyzją MSP, nieuwzględniającą głosu
społeczeństwa Konstancina i naszego samorządu
– stwierdził burmistrz gminy Konstancin-Je-
ziorna Marek Skowroński i wspólnie ze starostą
powiatu piaseczyńskiego Janem Dąbkiem zade-
klarował gotowość udziału w kosztach utrzyma-
nia uzdrowiska.

Dlaczego Ministerstwo Skarbu Państwa nie-
chętnie podchodzi do propozycji trzech samo-
rządów? Cóż, na komunalizacji spółki skarb
państwa nie zarobi. I chociaż samorząd Mazowsza
jest w pełni wiarygodnym partnerem, wszyscy
znamy powiedzenie, że jeżeli nie wiadomo, o co
chodzi, chodzi na pewno o pieniądze.

Sanatorium Przy Źródle to jeden z nielicznych
obiektów uzdrowiskowych w Konstancinie.
Wymaga pilnych nakładów na modernizację
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Figura św. Józefa, którą poświęcił metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz,
to dzieło profesora Gustawa Zemły 

Obchody 100-lecia parafii
św. Józefa Oblubieńca NMP w Mirkowie

Arcybiskup Kazimierz Nycz i ksiądz proboszcz Bogdan Przegaliński
posadzili koło kościoła parafialnego jubileuszowe drzewko
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roczysta msza święta, odpra-
wiona z okazji jubileuszu
parafii pod przewodnictwem

metropolity warszawskiego arcybis-
kupa Kazimierza Nycza, zgromadziła
członków wspólnoty parafialnej i wier-
nych z całej naszej gminy, przedstawi-
cieli samorządu Konstancina
i zaproszonych gości. Przed mszą
arcybiskup Nycz poświęcił figurę św.
Józefa, patrona parafii. Pomnik autor-
stwa prof. Gustawa Zemły stanął na
dziedzińcu kościoła. W przykościel-
nym ogrodzie po mszy arcybiskup
Nycz razem z proboszczem parafii
księdzem Bogdanem Przegalińskim
posadzili jubileuszowe drzewko
– sadzonkę dębu.

Po części oficjalnej ksiądz Przega-
liński zaprosił uczestników uroczys-
tości na festyn rodzinny. Zabawa trwała
do późnych godzin wieczornych. (R)

W uroczystościach 100-lecia parafii uczestniczyli także
przedstawiciele konstancińskiego samorządu

Europejskie Spotkania Muzyczne

Dyrektor szkoły muzycznej w Kon-
stancinie Małgorzata Szanduła za-

prosiła miłośników muzyki na
wyjątkowe spotkanie. W II Mło-
dzieżowym Festiwalu Muzyki Kameral-
nej wzięły udział zespoły muzyczne
z ośmiu europejskich krajów: Austrii,
Czech, Holandii, Łotwy, Niemiec,
Szwecji, Ukrainy i reprezentujący
Polskę uczniowie konstancińskiej
szkoły muzycznej. Podczas dwóch
dni prezentacji festiwalowych 12 i 13
czerwca oraz podczas koncertu fi-
nałowego 14 czerwca zespoły zapre-
zentowały swoje umiejętności
muzyczne szerokiej publiczności.

Oprócz prezentacji festiwalowych
organizatorzy zaproponowali miłoś-
nikom muzyki kameralnej koncerty

wybitnych polskich artystów. W koś-
ciele Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny wystąpił zespół muzyki
dawnej Canor Anticus, a w amfiteat-
rze w Parku Zdrojowym muzykę fil-
mową Michała Lorenca przedstawił
zespół Des Orient. 14 czerwca w am-
fiteatrze wystąpiły chór i orkiestra

festiwalowa, złożone ze wszystkich
uczestników Europejskich Spotkań
Muzycznych.

Żegnając się z młodymi wyko-
nawcami i zgromadzoną publicznoś-
cią, Małgorzata Szanduła zaprosiła
zebranych na kolejną edycję festi-
walu. (R)

Rzeźbiony arbuz witał gości przybyłych
na uroczystość rozpoczęcia festiwalu

Konstancin Guitar Trio
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Ewangelicki Ośrodek Diakonii

Tabita
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

w Konstancinie-Jeziornie
ul. Długa 43

poszukuje pracowników
na stanowiska

opiekunki/opiekuna
oraz

salowej
Osoby zainteresowane proszone są

o przesłanie CV i listu motywacyjnego 
na adres e-mail tabita@poczta.onet.pl

lub listownie
w terminie do 31.07.2009 r.

REKLAMA
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Największym zainteresowaniem
tegorocznych Dni Konstancina

cieszył się piknik rodzinny 7 czerwca
w Parku Zdrojowym. Oprócz wielu
atrakcji dla dzieci, uczestnicy pik-
niku mieli możliwość posłuchania
Konstancińskiej Orkiestry Rondo,

koncertu Krzysztofa Krawczyka,
występu zespołu Abba Revival
z bliźniaczego miasta Hranice
w Czechach. Największy aplauz
wzbudził jednak program kabare-
towy w wykonaniu Artura Barcisia
i Cezarego Żaka. (R)

Mieszkańcy naszej
gminy na zapro-

szenie sołtysa Ciszycy
wzięli udział w trady-
cyjnych obchodach
Święta Ludowego
(Zielonych Świątek).
Po mszy świętej od-
prawionej przez pro-
boszcza parafii św.
Józefa Oblubieńca
NMP w Mirkowie
księdza Bogdana Prze-
galińskiego, miesz-
kańców sołectwa
i gości przywitał Kazi-
mierz Jańczuk, Prze-
wodniczący Rady
Miejskiej Konstan-
cina-Jeziorny. 
Liczną widownię
zgromadziły występy
zespołów Przepió-
reczki i Etiuda. Wiel-
kim powodzeniem
cieszyła się loteria
fantowa. Nic dziw-
nego – do wygrania
były przeloty
śmigłowcem. Gospo-
dynie sołectwa zapra-
szały na wspaniałe
ciasta, domowy sma-
lec z cebulką, gro-
chówkę i żurek. (R)

Dni Konstancina

Krzysztof Krawczyk bawił gości pikniku rodzinnego w Parku Zdrojowym Największy aplauz publiczności wzbudził występ Cezarego Żaka i Artura Barcisia
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Dzień Dziecka
Konstancińskie Koło Węd-

karskie z okazji Dnia
Dziecka, jak od wielu już lat,
zorganizowało zawody węd-
karskie dla najmłodszych.
Udział wzięło ponad 40 za-
wodników. Złowione okazy –
ponad kilogramowe karpie,
wspaniały karaś srebrzysty
i wiele innych – wypuszczane
były z powrotem do wody.
Wszyscy młodzi uczestnicy za-
wodów uhonorowani zostali
pamiątkowymi dyplomami
i medalami. (R)

Uczestnicy zabawy zostali
uhonorowani dyplomami

Najmłodsi wędkarze mogli popszczycić się złowieniem taaaaakiej ryby
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Święto Ludowe

W loterii można było wygrać przelot śmigłowcem
Robinson 44 II

Zespół Etiuda
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Nadwiślańskie sołectwo Gassy po raz drugi zaprosiło
mieszkańców naszej gminy na Noc Kupały czyli trady-
cyjne wianki. Ochotniczki plotły wianki...

Noc Kupały

... z którymi po zapadnięciu zmroku oświetlony
pochodniami korowód przeszedł nad Wisłę. Na
wodę puszczono kilkanaście wianków.

Zabawa przy muzyce trwała do późnych
godzin nocnych. Zakończył ją pokaz
fajerwerków
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Świątynie Konstancina część III

To najmłodsza parafia dekanatu konstan-
cińskiego, erygowana dekretem prymasa
Polski kardynała Józefa Glempa w 1994

r. Siedziba parafii znajduje się na terenie
gminy Piaseczno, jednak jej obszar obejmuje
tereny leżące zarówno w gminie Piaseczno, jak
i gminie Konstancin.

Kościół, zaprojektowany został przez archi-
tektów Jolantę Tadzik, Jacka Gruszkę i Wojcie-
cha Krzysztoforskiego, stylistycznie nawiązuje
do architektury romańskiej: jest trójnawową
halą z transeptem (nawą poprzeczną), prezbite-
rium (część ołtarzowa) i absydą (półkoliste lub
wieloboczne zamknięcie prezbiterium),
założoną na planie krzyża łacińskiego.
W części portalowej ma wbudowaną wieżę. Do
stylu romańskiego nawiązuje również regularna
geometryczna bryła świątyni oraz charaktery-
styczne niewielkie okna o półkolistych
zwieńczeniach.

We wnętrzu kościoła centrum ołtarza sta-
nowi prosty krzyż i obraz przedstawiający
Chrystusa w otoczeniu apostołów. Wystrój
świątyni nie jest jeszcze ukończony. W bocz-
nej nawie wmurowano pamiątkową tablicę
i umieszczono popiersie papieża Jana Pawła II,
który w czerwcu 1983 r. w Poznaniu beatyfi-
kował, a w maju 2003 r. w Rzymie kanonizo-
wał Urszulę Ledóchowską, założycielkę
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego i patronkę parafii. (KW)

Kościół parafialny św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach

Parafia jest kontynuatorką tradycji pa-
rafii z Cieciszewa, jednej z najstar-
szych w regionie, której historia

sięga XIII w. Po złupieniu i zniszczeniu
podczas potopu szwedzkiego XV-wiecz-
nego drewnianego kościoła parafialnego
św. św. Zygmunta i Rocha w Cieciszewie,
Hieronim Wielopolski, właściciel dóbr
Obory, ufundował nową świątynię. Usy-
tuowano ją w pobliskim Słomczynie. Koś-
ciół wybudowano w latach 1719
– 1725. Konsekrował go w 1737 r. biskup
poznański Stanisław Hozjusz (tereny te
należały wówczas do diecezji poznań-
skiej). Do Słomczyna przeniesiono też sie-
dzibę parafii.

Nowy kościół wzniesiono w stylu baro-
kowym. Była to pierwotnie budowla jed-
nonawowa. Nawy boczne dobudowano na
początku XX w. Inicjatorką rozbudowy
kościoła była Elżbieta z Wodzickich Potu-
licka. Kościół powiększono wówczas
także o prezbiterium, zakrystię, portyk
i dwie wieże.

We wnętrzu świątyni znajduje się zabyt-
kowa barokowa chrzcielnica z czarnego
marmuru (XVIII w.), dwa XVII-wieczne
obrazy przedstawiające św. Stanisława
Szczepanowskiego i św. Wojciecha, dwa
XVIII-wieczne obrazy przedstawiające św.
Jana Nepomucena i śmierć św. Franciszka
Ksawerego, XVIII-wieczna kopia obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej oraz po-
chodzący z końca XIX w. obraz przedsta-
wiający św. Rocha, autorstwa Wojciecha
Gersona. Bogato zdobiony ołtarz główny,
przeniesiony z Kościoła Pijarów w Warsza-
wie pochodzi z połowy XVIII wieku.
W centrum ołtarza znajduje się rzeźba
zmartwychwstałego Chrystusa, któremu
towarzyszą Jan Apostoł i Maria Magdalena.
Na uwagę zasługuje także neobarokowa
ambona, pochodząca z okresu rozbudowy
kościoła zachowana w bardzo dobrym
stanie. (KW)

Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie

Bryła kościoła św. Urszuli Ledóchowskiej nawiązuje do stylu romańskiego
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ZMIANY W PARAFII
Po 15 latach sprawowania urzędu proboszcza parafii św. Zygmunta w Słomczynie

ks. prałat Stefan Kotwiński, decyzją abp. Kazimierza Nycza, objął probostwo parafii Wniebowzięcia NMP
na warszawskim Nowym Mieście. Jego miejsce w słomczyńskiej parafii zajął ks. Józef Nowacki,
który dotychczas był proboszczem parafii Ofiarowania NMP w Ostrołęce nad Pilicą w dekanacie
wareckim. Uroczysta msza pożegnalna ks. Kotwińskiego odbyła się 21 czerwca. Ks. Nowacki
objął urząd proboszcza 28 czerwca.

Ks. Kotwiński przestał również pełnić funkcję dziekana konstancińskiego. Miejsce szefa
dekanatu zajął dotychczasowy wicedziekan ks. Bogdan Przegaliński, proboszcz parafii
św. Józefa Oblubieńca NMP w Mirkowie.

Z funkcji wikariusza słomczyńskiej parafii odwołany został ks. Marcin Klotz, który w sierpniu
przejdzie do parafii św. Franciszka z Asyżu na warszawskiej Ochocie. Jego miejsce od 26 sierpnia
zajmie neoprezbiter ks. Kamil Nowacki, dla którego słomczyńska parafia będzie pierwszym miejscem
sprawowania posługi. (ASR)

Barokowa świątynia była pierwotnie jednonawowa. Nawy, wieże, portyk i zakrystię dobudowano
na początku XX w. w stylu neobarokowym
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