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GRUNTTO RODZINKA
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SZKOŁA TOLERANCJI
MIASTO

Przyjazna szkoła pomaga opano-wać te lęki. W szkole integracyj-nej spotykają się dzieciabsolutnie zdrowe i dzieci w róŜnymstopniu niepełnosprawne: ruchowo, in-telektualnie, społecznie. Dla kogo sąklasy integracyjne? Dla jednych i dru-gich. Szkoła integracyjna uczy dzieciszacunku dla innych, tolerancji dla nie-doskonałości niepełnosprawnych kole-gów, odpowiedzialności i cierpliwości.– Integracja zaczyna się w sercukaŜdego człowieka – mówi absolwentszkoły Marcin Mirowski.Dzieci z róŜnego rodzaju niedostat-kami w rozwoju fizycznym i intelek-tualnym najlepiej czują się w małych,kameralnych placówkach, zapew-niających im specjalistyczną opiekę pe-dagogiczną i odpowiednie warunkilokalowe. W Konstancinie taką szkołąod trzech lat jest Szkoła Podstawowaz Oddziałami Integracyjnymi nr 5im. śołnierzy Armii Krajowej Bata-lionu „Krawiec” i Narodowych SiłZbrojnych „Mączyński”. O utworzenieintegracyjnego gimnazjum zabiegalii rodzice uczniów, i dyrektor szkołyArtur Krasowski. – W naszej szkoledzieci czują się bezpiecznie. MoŜemyim oszczędzić stresu związanegoz przejściem do innej szkoły – argu-mentowali zgodnie. To dzięki ich stara-niom i decyzjom naszego samorządu od1 września 2009 r. pierwszych uczniówprzyjmie Gimnazjum Integracyjne nr 5.

Budynek szkoły, wybudowanyw latach 20. ubiegłego wieku, zostałgruntowniewyremontowany i przystoso-wany do potrzeb uczniów niepełnos-prawnych ruchowo. Zbudowano podjazddla wózków inwalidzkich i zainstalo-wano windy. W jasnych, przestronnychsalach uczy się po 15–20 dzieci. W naj-bliŜszym czasie rozpocznie się budowasali gimnastycznej wraz z zapleczem dy-daktycznym i rehabilitacyjnym.

W oddziałach integracyjnych,w których dzieci niepełnosprawne sta-nowią jedną czwartą uczniów, pozanauczycielami poszczególnych przed-miotów pracują pedagodzy, popularniezwani nauczycielami wspomagającymi,którzy obejmują specjalistyczną opiekąuczniów zakwalifikowanych do eduka-cji integracyjnej.– Staramy się zapewnić naszymuczniom jak najlepsze warunki roz-woju: zatrudniamy psychologów, pe-dagogów, logopedów i rehabilitantów– mówi dyrektor placówki. – Prowa-dzimy zajęcia kompensacyjno-wy-chowawcze i zajęcia korygującewady postawy. Metody terapii dosto-sowujemy do indywidualnych po-trzeb. KaŜda klasa wyposaŜona jestw komputer pomocny w prowadzeniuzajęć, mamy równieŜ pracownię in-formatyczną, czytelnię multimedialnąi bibliotekę.Szkoła przywiązuje duŜą wagę doedukacji ekologicznej najmłodszych.Działa tu ruch Eko-ludki, organizującym.in. konkursy i zabawy propagującepostawy i zachowania proekologiczne.Szkolna świetlica zapewnia opiekępo lekcjach – wspólne odrabianiezadań domowych i zajęcia rekrea-cyjne organizowane są w trzech gru-pach wiekowych. W czasie wolnymkaŜdy znajdzie coś dla siebie: działatu m.in. kółko teatralne, klub czytel-nika i koło turystyczno-krajoznawcze.– W klasie integracyjnej trzeba braćpod uwagę potrzeby i moŜliwościsprawnych i mniej sprawnych – mówiszkolny pedagog, Marian Sobiechow-ski. – Wszyscy nasi uczniowie od-

noszą sukcesy w zawodach sporto-wych i licznych konkursach przed-miotowych organizowanych przezszkołę i przez kuratorium oświaty. In-tegracja jest naszą siłą napędową, niepustym hasłem.

– Sukcesy naszych ucznióww duŜej mierze są zasługą wy-kształconej i doświadczonej kadrypedagogicznej. W celu doskonalenianaszych metod pracy od wielu latwspółpracujemy m. in. z WydziałemPedagogicznym Uniwersytetu War-szawskiego – dodaje dyrektorKrasowski.Gimnazjum integracyjne juŜmamy, a kiedy powstanie liceum?

Początek roku szkolnego to wydarzenie dla kaŜdego ucznia. Maluchy,rozpoczynające naukę w zerówce, są przejęte i trochę przestraszone,uczniowie starszych klas, Ŝyjący jeszcze wakacyjnym luzem,teŜ są zestresowani. Powrót do szkoły po wakacjach jednakowo stresujedzieci zdrowe i te z róŜnego rodzaju dysfunkcjami.
KLARA WARECKA

Windy dla osób niepełnosprawnych, zainstalowane w szkole,
juŜ czekają na rozpoczęcie roku szkolnego
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Dzieci z róŜnego
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Wrzesień, koniec wakacji. Po urlo-pach wypoczęci, opaleni i trochęrozleniwieni wracamy do pracy.A nasze dzieci wracają do szkoły.

Oby tak przyjaznej, jak konstanciń-ska szkoła integracyjna, o którejpiszemy. Na poŜegnanie lata zapra-szamy Państwa do tajemniczychogrodów. Festiwal Otwartych Ogro-dów 2009 otworzy nam ich furtki.To wyjątkowa moŜliwość poznaniaciekawych ludzi i ich pasji, historiinaszego miasta i jego zabytków.To równieŜ forma promocji Kon-stancina i okazja do zastanowieniasię nad przyszłością jedynegona Mazowszu uzdrowiska. O dal-szym rozwoju naszego miasta zade-cyduje opracowywane studiumkierunków zagospodarowania– o pracach nad nim i o przyszłościKonstancina rozmawiamy z prze-wodniczącym rady miejskiej.Zapraszam Państwa do lektury.
GRAśYNA MATUSIK-TOMASZEWSKAredaktor naczelny

WitajciewKonstancinie
Nowe witacze na rogatkach Konstan-cinastojązaledwieoddwóchtygodni.Mieszkańcygminynazywali je„zapalnicz-kami”.Rzeczywiściekształtemtrochęprzy-pominają zapalniczkę. Inni twierdzą, Ŝewyglądają jak przydroŜna reklama stacjipaliw.Ci,którzychwaląwitacze,choćbyzakolorystykę, są w mniejszości. Niektórzytwierdzą, Ŝe pięknie wyglądają nocą – niewiem,niewidziałem.ZapewnekaŜdypro-jekt miałby swoich zwolenników i prze-ciwników.Opróczestetyki liczysię to, jakiezawierają informacjeoKonstancinie.śeje-dynenaMazowszuuzdrowisko–świetnie.Ale juŜ lista miast bliźniaczych jest małoczytelna.Małe litery, zamiastherbówmiastpartnerskichflaginarodowe.Nadodatekje-sienią i zimą, dolna część witacza, ochla-pana błotem spod kół przejeŜdŜającychsamochodów, albo zasłonięta zwałamibrudnego śniegu, będzie niewidoczna.AmoŜe w tak istotnej sprawie jak wizy-

tówka miasta naleŜało zapytać o zdaniemieszkańców i radnych? Ogłosić konkursiprzedstawićkilkapropozycji?NocóŜ,wi-docznie nikomunie przyszło to dogłowy.

KONSTANTY J.

NASZEMIASTO–FORUMMIESZKAŃCÓWKONSTANCINA
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• ZAPROSILI NAS• ZAPROSILI NAS

Najstarsza w naszej gminie jednostkaochotniczej straŜy poŜarnej święto-wała 15 sierpnia stulecie swego istnie-nia. Uroczyste obchody jubileuszurozpoczęła msza św. odprawiona przezks. Józefa Nowackiego, proboszcza pa-rafii św. Zygmunta w Słomczynie, pod-czas której poświęcony został sztandarjednostki. Po mszy straŜacy w galowychmundurach, przy akompaniamencie or-kiestry dętej, przemaszerowali na placobok remizy, na który zjechały wozy ra-towniczo-gaśnicze wszystkich jednostekOSP z terenu naszej gminy. Na masztwciągnięto flagę państwową. BurmistrzMarek Skowroński przekazał straŜakomsztandar ufundowany przez UrządMiasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.Przedstawiciele samorządu naszej gminyi zaproszeni goście w okolicznościo-wych wystąpieniach dziękowalistraŜakom za ich ofiarność, Ŝyczyli suk-cesów w słuŜbie i gratulowali wyjątko-wego jubileuszu. Podczas uroczystościzasłuŜeni straŜacy-ochotnicy odzna-czeni zostali medalami i pamiątkowymistatuetkami.Prezes Zarządu Miejsko-GminnegoOSP Grzegorz Szewczyk odczytał listgratulacyjny od prezesa ZarząduGłównego Związku Ochotniczych StraŜyPoŜarnych druha Waldemara Pawlaka.Na zakończenie obchodów sołtysSłomczyna zaprosiła przybyłych na po-częstunek przygotowany przez miej-scowe koło gospodyń wiejskich.W uroczystości oprócz straŜaków i za-proszonych oficjalnych gości licznieuczestniczyli mieszkańcy gminy. (KW)

100-lecie OSP Słomczyn
Lato, wakacje, jednym słowemsezon ogórkowy. W telewizji po-wtórki, w naszej gminie teŜ powtórkaznanej farsy pt. „Konkurs na stanowi-sko…”, scenariusz i reŜyseria – bur-mistrz i urząd gminy.Akt I – burmistrz ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Konstanciń-skiego Domu Kultury, urząd gminyzamieszcza ogłoszenia w prasie (lo-kalnej i ogólnopolskiej), powołanazostaje komisja konkursowa.Akt II – kandydaci gromadzą do-kumenty, tracą czas, stawiają sięprzed komisją, odpowiadają na licznepytania. Komisja konkursowa teŜtraci czas opłacany przez podatników.Akt III – komisja po przeprowa-dzeniu konkursu wyłania kandydatana dyrektora KDK.Akt IV – burmistrz uniewaŜniakonkurs i mianuje dyrektorem KDKosobę, która nie przystąpiła do kon-kursu.Kurtyna. Oklaski.Nie ja jeden zachodzę w głowę,dlaczego chętny do objęcia stano-wiska nowo mianowany dyrektor, rze-czywiście mający odpowiedniekwalifikacje, nie przystąpił do kon-kursu.Skoro jednak z góry wiadomo, ktozostanie nie tyle wybrany, ile po-wołany – a powołać dyrektora moŜnabyło bez tej całej farsy – to czy finan-sowane z budŜetu (z naszych podat-ków) działania pozorne nie są czasemkpiną z demokracji i zwykłą niegos-podarnością?

Sezonogórkowy
T. U. BYLEC

Po mszy straŜacy w galowych mundurach przemaszerowali
na plac obok remizy

W uroczystościach wzięły udział wozy ratowniczo-gaśnicze
ze wszystkich jednostek OSP z gminy
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Angielski – naturalnie i skutecznie
Co czwarty człowiek na świecie posługuje się językiem
angielskim. 80 % wszystkich informacji dostępnych
w Internecie oraz 90 % najwaŜniejszych drukowanych
wydawnictw akademickich i naukowych jest w tym
języku. Wwiększości światowych firm i korporacji
mających swoje oddziały w Polsce, językiem urzędo-
wym jest angielski – wymaga się jego znajomości
od pracowników wszystkich szczebli: od recepcji po
prezesów.W centrum szkoleniowym NOVATORIUM
kursy języka angielskiego prowadzone są pod nadzo-
rem rodowitegoAnglika z wieloletnim doświadczeniem
w nauczaniu w Polsce. Jego uczniowie uzyskują naj-
wyŜsze oceny na maturze oraz z powodzeniem zdają
międzynarodowe egzaminy FC, CAE, CPE. Zajęcia
realizowane są na 12 poziomach zaawansowania,
z podziałem na General English i Business English,
zgodnie z programem Oxford University Press.
Języki obce otwierają okno na świat
Aby biegle posługiwać się językiem obcym, naleŜy
go uŜywać. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu,
rozmowy z osobami władającymi danym językiem.
W centrum szkoleniowym NOVATORIUM pracują
lektorzy, których językiem ojczystym jest język
będący przedmiotem nauczania – native speakers.
Na kaŜdym poziomie kursu, część zajęć prowadzą
obcokrajowcy: Anglicy, Amerykanie, Kanadyjczycy,
Hiszpanie, Włosi, Francuzi. Dzięki nim osłuchasz się
z poprawną wymową, akcentem, a przede wszystkim
szybko pozbędziesz się bariery językowej. Grama-
tykę wyjaśniają polscy nauczyciele, nad całością
kształcenia czuwa metodyk.
Klub dla uczniów NOVATORIUM
Po zajęciach, w kameralnej atmosferze, w saloniku
z kominkiem, na tarasie lub w ogrodzie młodzieŜ
moŜe takŜe miło spędzać czas wolny. Budynek
NOVATORIUM znajduje się na ogrodzonym terenie.
Plan zajęć umoŜliwia przebywanie dzieci, młodzieŜy
i dorosłych w centrum szkoleniowym NOVATO-
RIUM w dedykowanych dla nich blokach czasowych.
Od 14.00 do 16.30 odbywają się zajęcia dla dzieci.
Od 16.30 do 19.00 klub i pomieszczenia szkoleniowe
są przestrzenią zarezerwowaną dla młodzieŜy.
Od 19.30 organizowane są kursy dla dorosłych.
Niepracujące mamy mogą uczyć się takŜe w grupach
prowadzonych w godzinach przedpołudniowych.

Matematyka. Królowa nauk
Procenty, proporcje, trendy, statystyki, marŜe, odsetki
– otaczają nas cały czas. Znajomość matematyki jest
niezbędna na co dzień, pomaga takŜe rozwijać inne
waŜne umiejętności Ŝyciowe: logiczne myślenie,
rozumowanie, kreatywne podejście do rozwiązywania
problemów. Z badań w polskich szkołach ( przepro-
wadzonych na próbie 2500 uczniów ze 137 szkół )
wynika, Ŝe zaradność matematyczna dzieci
i młodzieŜy jest niska. Blisko 40 % badanych dziewię-
ciociolatków nie potrafi rozwiązywać zadań,
w których naleŜy wykonać minimum dwa obliczenia).
Te dzieci, które deklarują, Ŝe lubią rozwiązywać
łamigłówki i zagadki – osiągają w badaniach
najwyŜsze wyniki we wszystkich badanych katego-
riach umiejętności: językowych i matematycznych.
Im wcześniej dzieci polubią naukę matematyki,
tym szybciej odkryją, Ŝe nie jest to wiedza zarezerwo-
wana tylko dla ścisłych umysłów. Zajęcia prowa-
dzone w centrum szkoleniowym NOVATORIUM
dla dzieci w wieku 6–12 lat mają na celu zaprzyjaź-
nienie uczniów z matematyką, pobudzenie dzieci
do logicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązy-
wania problemów i zadań tekstowych.
Egzaminy z matematyki bez stresu
Od października w NOVATORIUM rozpoczynają się
kursy przygotowawcze do sprawdzianu szóstokla-
sisty, egzaminu gimnazjalnego i do matury. Trudne
zagadnienia staną się dla uczniów zrozumiałe, dzięki
zaangaŜowaniu nauczycieli z doświadczeniem
w pracy z młodzieŜą. Do egzaminu maturalnego
przygotowuje nauczyciel z praktyką w Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.
Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych
Centrum szkoleniowe NOVATORIUM przygoto-
wuje dzieci szczególnie uzdolnione do olimpiad
i konkursów przedmiotowych. Uczniowie szkół
podstawowych mogą wziąć udział w zajęciach
z matematyki KANGUR CLASS ( międzynarodowy
konkurs matematyczny ) oraz z języka angielskiego
FOX CLASS (ogólnopolski konkurs języka angiel-
skiego pod patronatem Instytutu Filologii Angiel-
skiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ).
MłodzieŜ i dorośli znajdą w ofercie NOVATORIUM
kursy przygotowujące do międzynarodowych
egzaminów językowych.

Umiejętność poprawnego pisania
i czytania ze zrozumieniem
Podczas badań w polskich szkołach podstawowych oka-
zało się takŜe, Ŝe 50% trzecioklasistówma kłopoty z czy-
taniem ze zrozumieniem.AŜ 70% uczniów nie potrafi
samo ułoŜyć pytań do tekstu. Uczniowie mają problemy
z wyjaśnieniem znaczenia zwrotów frazeologicznych
i słabo radzą sobie z pisaniem tekstu własnego.
Wychodząc na przeciw istniejącym problemom, centrum
szkoleniowe NOVATORIUM organizuje zajęcia dodat-
kowe dla dzieci w wieku 6–12 lat rozwijające umiejęt-
ność poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.
Dysleksja. Dysortografia. Dyskalkulia
Wcentrum szkoleniowym NOVATORIUM prowa-
dzona jest diagnoza i terapia dzieci w wieku wczes-
noszkolnym, które wykazują problemy w nauce
czytania, poprawnego pisania lub uczenia się matema-
tyki. Zajęcia odbywają się w trybie dostosowanym
do kaŜdego ucznia. Szczegółowe informacje moŜna uzys-
kać podczas rozmowy z pedagogiemNOVATORIUM.

RóŜne zajęcia dla dzieci pod jednym
dachem to więcej wolnego czasu
Plan zajęć grupowychw centrum szkoleniowym
NOVATORIUMzostał tak ułoŜony, aby uczniowiemogli
uczęszczać na lekcje języków obcych oraz na zajęcia zma-
tematyki lub ortografii w bloku jedne po drugich. Dzięki
temu, na zajęcia słuchacze będą przychodzili
doNOVATORIUM tylko dwa razyw tygodniu – dowy-
boru: poniedziałek i środa lubwtorek i czwartek. Na lekcje
moŜna zaczekaćw klubie dla uczniów.Niemusisz być
kierowcą swojego dziecka – zapisz je na zajęcia
wNOVATORIUM iwszyscy korzystajcie z dodatkowego
czasuwolnego!Mogą uczyć się takŜew grupach prowa-
dzonychw godzinach przedpołudniowych.
Bl isko!
Centrum szkoleniowe NOVATORIUM znajduje się
na rogu ulic PRUSA i KOŚCIELNEJ. Ze szkoły
przy ul. śeromskiego to tylko jeden przystanek auto-
busem linii 710. Ze szkoły przy ul. Wojewódzkiej
moŜna przejść pieszo. Ze szkoły przy ul. Bielawskiej
moŜna dojechać autobusem w jedyne 10 minut.
FAMILY BONUS, czyli ulga rodzinna!
W centrum szkoleniowym NOVATORIUM rodzice
i rodzeństwo otrzymują specjalną, niŜszą cenę.
Płacąc ratalnie – miesięcznie zapłacisz tylko 170 zł
za kurs dwa razy w tygodniu! Nie martwcie się
jedynacy – nawet jeśli wasi rodzice nie będą
chcieli się uczyć – wszyscy słuchacze zapisujący
się na więcej niŜ jeden kurs mogą skorzystać
z promocji FAMILY BONUS.

Zapisy: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 20.00, tel. 0792 792 007

PROMOCJA do 21 września 2009 r.!
Zapisz się na dowolny kurs językowy do 21 września i odbierz prezent!
Do wyboru są programy komputerowe do nauki języków z płytą MP3
do słuchania w samochodzie, czy autobusie, oraz językowe gry kompute-
rowe dla dzieci i multimedialne słowniki obrazkowe.
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PróŜno szukać Konstancina-Je-ziorny w tegorocznym rankingusamorządów dziennika „Rzecz-pospolita”. Kolejne sukcesy odniosłaza to inna gmina naszego powiatu –Lesznowola. W zestawieniu znalazłosię takŜe Piaseczno.JuŜ po raz 11. dziennik „Rzeczpo-spolita” opublikował ranking samo-rządów. Oceniano 2478 polskich gminwiejskich, wiejsko-miejskich oraz miej-skich i wybierano gminy, które w latach2005 – 2008 najlepiej zarządzały swoimifinansami. W pierwszym etapie ocenysamorządów uwzględniono m.in.:nakłady inwestycyjne, pozyskiwaniei wykorzystanie środków unijnych, spo-sób zarządzania finansami, zadłuŜeniesamorządu w stosunku do dochodów,dynamikę wzrostu dochodówwłasnych,relację nakładów inwestycyjnych doprzyrostu zadłuŜenia, transport i łącznośćoraz ochronę środowiska. W ocenie ja-kości gminy przyznawano punkty za sy-tuację finansową i za zarządzanie.

W kategorii gmin miejsko-wiej-skich Piaseczno zajęło 49. miejsce. Naliście 100 najlepszych samorządówznalazło się kilka miejsko-wiejskichgmin uzdrowiskowych: KudowaZdrój, Świeradów Zdrój, PołczynZdrój, czy Kołobrzeg, ale zabrakło na-szej gminy. Trzy ostatnie z wymienio-nych oraz Jedlina Zdrój i Lądek ZdrójnaleŜą równieŜ do pierwszej setkigmin, które pozyskały znaczne fundu-sze unijne. Wśród samorządów najle-piej dbających o rozwój i najlepiejzarządzanych, w pierwszej setce zna-lazło się wiele gmin mniejszych od na-szej i o mniejszym budŜecie. Mimo ŜeKonstancin naleŜy do najbogatszychpolskich gmin, to dobra sytuacja fi-nansowa nie przekłada się na kon-kretne osiągnięcia. W miernikuzamoŜności zajmujemy trzecie miejsce(po Podkowie Leśnej i Michałowi-cach) wśród polskich gmin – miernikzamoŜności obliczany jest przez po-dzielenie wpływów z podatku docho-

dowego od osób fizycznych przezliczbę mieszkańców danej gminy.

W kategorii gmin wiejskich11. miejsce zajęła Lesznowola. Tra-dycyjnie wygrywająca wiele rankin-gów Lesznowola, zajęła teŜ pierwszemiejsce na liście innowacyjnychgmin wiejskich, a 10. wśród wszyst-kich gmin polskich. W ocenie inno-wacyjności samorządu punktowano

wprowadzanie nowoczesnej technikiw działaniu urzędu i usprawnianiuobsługi mieszkańców oraz dostęp dointernetu (co najmniej jeden dar-mowy punkt dostępu na 1 tys. miesz-kańców).Czego moŜemy pozazdrościćmieszkańcom Lesznowoli? Przedewszystkim moŜliwości załatwieniawielu spraw za pomocą internetu.Nie wychodząc z domu moŜemy za-meldować się, załatwić formalnościzwiązane z ewidencją działalnościgospodarczej, czy skorzystać z elek-tronicznego systemu informacji prze-strzennej. W urzędzie gminy działakomórka odpowiedzialna za infor-matyzację, która dokonuje cyklicznejoceny istniejących rozwiązań i pra-cuje nad moŜliwościami ich dosko-nalenia, prowadzone są regularneszkolenia pracowników. A my ma-rzymy o aktualnych informacjach nastronach BIP Konstancin-Jeziorna.(GMT)

Kolejny sukces Lesznowoli

Z wizytąu przyjaciół
Wtym roku minęła 17. rocznicapodpisaniaumowyowspółpracymiast bliźniaczych międzyKonstancinem-Jeziorną i Saint-Ger-main-en-Laye. To piękne francuskiemiasto ma wspaniałą i długą historię.PołoŜone między ParyŜem a Wersa-lem, Saint-Germain-en-Laye zwanejest miastem królów i królem miast.Tu odbył się ślub Franciszka I orazurodzili się Henryk II i Ludwik XIV.Większość budowli w centrum topałace – dawne rezydencje arystokracjifrancuskiej.Whistorii współpracy naszychmiastmiało miejsce wiele ciekawych wyda-rzeń: oficjalne wizyty burmistrzów, rad-nych, wystawy artystyczne, wizytysportowców i młodzieŜy szkolnej.Wmerostwie Saint-Germain odbywałysię równieŜ staŜe pracowników naszegourzędu miejskiego, które miały przy-bliŜyć im pracę gminy kraju członkow-skiego Unii Europejskiej.Kontakty i współpraca są cały czasoŜywione. W czerwcu tego rokuw Konstancinie przebywała z krótkąwizytą delegacja radnych Saint-Ger-main z merem Emmanuelem Lamymna czele, a w lipcu – na jego zaprosze-nie – we Francji gościła z dwudniowąwizytą delegacja z Konstancina. Prze-wodniczył jej wiceburmistrz PiotrStankiewicz. Nasza delegacja uczest-niczyła w otwarciu tradycyjnegoświęta Fete des Loges, które jest kon-tynuacją tradycji, wywodzącej sięz czasów średniowiecza, gdy do Saint-Germain-en-Laye przybywali piel-grzymi. Z tej okazji odbywały sięliczne jarmarki i uliczne festyny.

Nasza delegacja witana byłaz wielką sympatią przez uczestnikówtego corocznego święta. Obecnośćprzedstawicieli gminy Konstancin-Jeziorna budziła powszechne zainte-resowanie, bowiem w składdelegacji weszli trzej straŜacyz ochotniczej straŜy poŜarnej, którzyw strojach galowych grali na trąbce,akordeonie i gitarze popularne pol-skie melodie. Dołączyły do nichw krakowskich kostiumach przed-stawicielki Polonii mieszkającew bliźniaczej gminie.

Na czas trwania imprezy na 9 ha po-wstał park rozrywki, w którym obokpluszowychmisiów i kogucików na dru-ciku znalazły się najnowocześniejszekatapulty, laserowe strzelnice i pędząceprzez prerię pociągi oraz liczne bary i re-stauracje.Wokresie trwania święta Fetedes Loges, czyli od początku lipca dokońca sierpnia miasto odwiedzane jestprzez kilka milionów turystów.Gdy konstancińska delegacja opusz-czała park na krótko przed północą,wciąŜ jeszcze więcej osób wchodziło doniego, niŜ wychodziło.

Wiceburmistrza Piotra Stankiewiczawraz z przewodniczącym KomitetuWspółpracy Miast Bliźniaczych Toma-szem Kowalskim przyjął mer Saint-Ger-main Emmanuel Lamy. Omówionozasady dalszej współpracy i ustalono,Ŝe do końca września przedstawiony zo-stanie program na 2010 r. Była to konty-nuacja rozmów rozpoczętychwKonstancinie podczas czerwcowej wi-zyty delegacji radnych z Saint-Germain.Delegacja naszej gminy uczestni-czyła takŜe w spotkaniu z francuskimistraŜakami i zwiedziła wspaniale wypo-saŜoną remizę. Konstancińscy straŜacyzaprosili straŜaków francuskich dozłoŜenia wizyty w Polsce, na wiosnęprzyszłego roku.Mieszkańcy Saint-Germain-en-Laye, którzy są wielkimi miłośnikamiprzyrody i znają Konstancin-Jeziornęjako pełną zieleni gminę, leŜącą nadbrzegamiWisły i Jeziorki, zwrócili siędo naszej delegacji z propozycją na-wiązania kontaktu z osobami lubstowarzyszeniami o podobnych zain-teresowaniach. Jako pierwszyzgłoszony został pomysł przyjazdu doKonstancina grupy miłośników pta-ków w celuwspólnego ich fotografowa-nia. Osoby zainteresowane współpracąw tej dziedzinie proszone są o kontaktz Tomaszem Kowalskim pod nume-rami telefonów: 022 756 44 22 i 0601241 222.Powizycie FrancuzówwKonstanci-nie zaplanowano rewizytę we Francji.Mieszkańców Konstancina-Je-ziorny, którzy chcieliby wziąć udziałw pracach KomitetuWspółpracy MiastBliźniaczych Konstancin-Jeziornai Saint-Germain-en-Laye, prosimyo kontakt pod tymi samymi numeramitelefonów. (TK)

Z dwudniową wizytąw Saint-Germain-en-Laye we Francji,bliźniaczym mieścieKonstancina-Jeziorny,przebywała w lipcudelegacja z naszejgminy. Przyjął jąmer Saint-Germain.Uczestniczyła ona takŜew otwarciu dorocznegoświęta Fete des Loges

Konstancińska delegacja wzięła udział w otwarciu tegorocznego świętaFete des Loges
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Na liście 100 najlepszychsamorządów znalazło siękilka miejsko-wiejskichgmin uzdrowiskowych,m.in. Kudowa Zdrój,Świeradów Zdrój,Połczyn Zdrój,czy Kołobrzeg,ale zabrakło naszej gminy
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O przyszłości Konstancina z KAZIMIERZEM JAŃCZUKIEM,przewodniczącym Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny,rozmawia Klara Warecka

Przyszłość Konstancina w duŜej mierzebędzie zaleŜała od zapisów nowego studiumkierunków zagospodarowania przestrzennegonaszej gminy. Jak postępują prace nad tymdokumentem?– To bardzo waŜny dokument dla naszej gminy.Obecnie obowiązujące studium kierunków zagos-podarowania przestrzennego z upływem lat zdez-aktualizowało się. W najbliŜszym czasieprojektanci przedstawią załoŜenia nowego stu-dium i tak radni, jak i mieszkańcy naszego miastabędą mieli decydujący wpływ na treść zapisów,które znajdą się w tym opracowaniu. Studium po-winno w sposób szczególny uwzględniać uzdro-wiskowy charakter naszej gminy. Powinnobardzo precyzyjnie określić gdzie i jakie obszarymogą zostać zabudowane, by wyeliminowaćchaotyczną zabudowę i wprowadzić ograniczeniawysokości budownictwa domów wielorodzinnychdo czterech kondygnacji. A przede wszystkim po-winny w nim się znaleźć zapisy dotyczące roz-woju bazy uzdrowiskowej. Konstancin jestbardzo atrakcyjny dla deweloperów, ale nie jestnaszą ambicją stać się sypialnią Warszawy.Gdyby zrealizowano zapisy uchwalonych do tejpory miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego, obejmujących niewiele ponad60 proc. terenu naszej gminy, to liczba miesz-kańców mogłaby wzrosnąć o ponad 20 tys. osób.Przy obecnym stanie naszych dróg, przy brakurozwiązań komunikacyjnych i braku oczysz-czalni ścieków trudno sobie wyobrazić, jak wy-glądałoby Ŝycie w naszym mieście.

Przyszłością Konstancina jest rozwój jego funk-cji uzdrowiskowej i nadszedł czas, by podjąćzdecydowane działania w tym kierunku. Sytua-cja, którą w tej chwili obserwujemy, budzi mójniepokój. Ministerstwo Skarbu Państwa zakwa-lifikowało Uzdrowisko Konstancin-Zdrój doprywatyzacji, samorząd woj. mazowieckiegoplanuje komercjalizację Centrum RehabilitacjiSTOCER, a tereny właściciela, do którego na-leŜy około 30 ha w centrum miasta, który maśrodki i pomysł jak je zainwestować, porastająchwasty. To właśnie nowe studium powinnookreślić, co na tych terenach moŜna zbudować,bo stan obecny nie przynosi miastu chluby.JeŜeli będziemy rozwijać tylko budownictwomieszkaniowe, problemów nam nie ubędzie, awręcz przeciwnie przybędzie. Zapisy w nowymstudium powinny uniemoŜliwiać powstawanieuciąŜliwych zakładów przemysłowych, takichjak tzw. asfalciarnia czy betoniarnia. Propono-wana obecnie zmiana miejscowego planu zagos-podarowania przestrzennego części Mirkowa(dotycząca tylko działek będących własnościąfirmy Fal-Bruk) nie rozwiązuje problemu –zgodnie z obowiązującym studium i miej-scowym planem zagospodarowania przestrzen-nego na sąsiednich działkach mogą, zgodnie zprawem, powstać podobne obiekty.Właściwy kierunek rozwoju naszej gminy za-

pewnią: rozbudowa bazy uzdrowiskoweji obiektów rekreacyjno-turystycznych. To onezapewnią miejsca pracy w branŜach, które niezatrują naszego środowiska. A zwiększenieliczby miejsc pracy dla naszych mieszkańcówto rozwiązanie jednego z istotnych problemównaszej społeczności.
Miejmy nadzieję, Ŝe zapisy nowego studium roz-wiąŜą część naszych problemów. Ale nadal niemamy dróg, parkingów, nie mamy ratusza. Bur-mistrz od lat obiecuje nam, jak powiedział jedenz mieszkańców, cały obiad, a tym czasem nie do-staliśmy zupy i nie dostaliśmy drugiego dania.Dostaliśmy tylko deser – amfiteatr.– Nie chciałbym krytykować wybudowanegoamfiteatru, warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe bu-dowa obiektu na zaledwie 306 miejsc po-chłonęła bardzo duŜo pieniędzy z budŜetugminy. Rada miejska niejednokrotnie wyraŜałaobawy, czy w obecnej sytuacji kolejność inwe-stycji jest właściwa. Rozwiązanie problemówkomunikacyjnych wciąŜ przed nami, a efektówwspółpracy gminy z powiatem i województwemw tej dziedzinie nie widać. Widać natomiast,Ŝe jak w dawnej, jedynie słusznej epoce, realiza-cję niektórych inwestycji przewidziano na rokwyborczy tak, by pokazać, Ŝe coś jednak sięrobi. Dla miasta równie waŜne jest to, czego niezrobiono. Pierwsze środki unijne mamy szansepozyskać dopiero w tym roku. Stan dróg gmin-nych pozostawia wiele do Ŝyczenia – tylko jednatrzecia dróg gminnych to drogi utwardzone.Mimo wieloletnich obietnic, poszerzenieul. Warszawskiej wciąŜ przed nami. Nowy ra-tusz jest od pięciu lat nadal w sferze planów, niemamy przychodni lekarskiej spełniającej obo-wiązujące wymagania itd.
Nie mamy równieŜ oczyszczalni ścieków. Jakierozwiązanie odprowadzenia ścieków byłobykorzystne dla naszej gminy?– Znaczna część radnych, łącznie ze mną, popie-rała swego czasu zakup oczyszczalniod zakładów Metsä Tissue. Była to o tyle atrak-cyjna propozycja, Ŝe wraz z oczyszczalnią mog-

liśmy kupić ponad 30 ha terenu. Jednak,od kiedy jesteśmy właścicielami Łąk Oborskich,teren ten stracił na atrakcyjności. Sądzę,Ŝe dobrym rozwiązaniem, sprawdzonym przezinne gminy (choćby Lesznowola), jest budowakilku małych oczyszczalni, obsługujących po-szczególne części naszej gminy. Mamy terenynadające się na tego typu inwestycje, naleŜywięc moŜliwość budowy takich obiektów zapi-sać w studium. Budowa małych oczyszczalnigwarantuje, Ŝe miasto nie będzie zdane na mo-nopolistę, np. Oczyszczalnię Ścieków Południe.
Inwestycje wymagają pieniędzy. W związkuz kryzysem gospodarczym w wielu gminachwpływy do budŜetu są mniejsze od planowa-nych. Jak w naszej gminie przedstawia sięrealizacja dochodów budŜetowych?– W dochodach budŜetowych naszej gminy teŜpojawiają się ciemne plamy. Rada miejska zwra-cała się do burmistrza o przedstawienie realiza-cji budŜetu w warunkach kryzysu. Jednak dodziś (rozmowa została przeprowadzona w dru-giej połowie sierpnia – red.), burmistrz nieprzedstawił radzie sprawozdania z wykonaniabudŜetu za pierwsze półrocze. Nie moŜna nakaŜdej sesji dokonywać doraźnych przesunięćśrodków – naleŜy ocenić sytuację kompleksowo,usiąść wspólnie do stołu i dokonać weryfikacjizałoŜeń budŜetowych.
Planowana budowa nowej przychodnipublicznego zakładu opieki zdrowotnejteŜ powaŜnie obciąŜy gminny budŜet.– Publiczny zakład opieki zdrowotnej to co naj-mniej anachronizm, a nawet rozrzutność.Nie stać nas na budowę przychodni za kilkanaś-cie lub nawet kilkadziesiąt milionów złotych.Gmina powinna stworzyć moŜliwości zapewnie-nia podstawowej opieki zdrowotnej przez innepodmioty. Powinna wskazać teren i znaleźć in-westora, który zagwarantuje tę opiekęw oparciu o kontrakty z Narodowym FunduszemZdrowia. My wciąŜ boimy się sprawdzonych roz-wiązań, dobrze funkcjonujących od lat – 95 proc.podstawowej opieki zdrowotnej świadczą w na-szym kraju podmioty prywatne. A zaoszczędzoneśrodki moŜna wykorzystać na najpilniejsze zada-nia – choćby na poprawę stanu naszych dróg.

Co naleŜy zmienić, by nasza przyszłość byłalepsza od teraźniejszości?– Wieloletnie zaniedbania i brak strategicznejpolityki na przyszłość powodują, Ŝe realizo-wane inwestycje nie zapewniają szybkiego roz-woju Konstancina. Naszemu miastu naleŜy sięnowe spojrzenie. NaleŜy zmienić zachowawczepodejście naszych władz. Projekty i pomysłyuwaŜane za bezdyskusyjne powinny być dysku-towane w jak najszerszym gronie. PowinniśmydąŜyć do większej partycypacji społecznejw podejmowaniu decyzji, zasięgać opinii orga-nizacji mieszkańców i lokalnych stowarzyszeń,jasno określać zadania i konsekwentnie je reali-zować. A przede wszystkim nie zapominaćo najwaŜniejszym – o rozwoju uzdrowiskowejfunkcji Konstancina.
Dziękuję za rozmowę.
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W studium kierunków
zagospodarowania przestrzennego

powinny się znaleźć zapisy
dotyczące rozwoju

bazy uzdrowiskowej.
Konstancin jest bardzo atrakcyjny

dla deweloperów,
ale nie jest naszą ambicją

stać się sypialnią Warszawy

Naszemu miastu
naleŜy się nowe spojrzenie.

NaleŜy zmienić
zachowawcze podejście

naszych władz.
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SZANOWNI PAŃSTWO!
12 i 13 września o godz. 10 w CentrumPromocji Kadr w Konstancinie-Jeziornieprzy ul. Głowackiego 3/5 organizujemycharytatywny mikstowy turniej tenisowyKonstancin Cup o puchar Burmistrzai Przewodniczącego Rady MiejskiejKonstancina-Jeziorny.

Dochód z imprezy przeznaczymy na dofinansowanie zakupu tablic interak-
tywnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy w gminie Konstancin-
Jeziorna.

Udział w turnieju zapowiedzieli znani artyści, dziennikarze i gwiazdy sportu.
W turnieju weźmie udział 64 zawodników oraz ok. 50 zaproszonych gości i kibiców.

Będziemy wdzięczni za przekazanie na ten cel środków finansowych lub na-
gród rzeczowych do rozlosowania wśród uczestników turnieju, którzy wykupią ce-
giełki na zakup tablic.

W naszej szkole uczniowie w ramach wychowania fizycznego uczą się pod-
staw gry w tenisa. Prowadzi je trener, który specjalnie w tym celu został zatrudniony
w szkole. Siatki i rakiety otrzymaliśmy w darze od Polskiego Związku Tenisa. W pla-
nach rozbudowy szkoły zaprojektowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego
z trzema kortami. Mamy nadzieję, Ŝe turniej Konstancin Cup stanie się tradycją
i w przyszłości będzie rozgrywany w naszej szkole.

Celem tegorocznego turnieju jest przede wszystkim dofinansowanie zakupu
tablic interaktywnych dla szkoły, ale równieŜ popularyzacja tenisa jako sportu
całego Ŝycia i aktywnego spędzania wolnego czasu, integracja środowiska teni-
sowego Konstancina i okolic, przypomnienie historii tenisa w Konstancinie, pre-
zentacja Konstancina-Jeziorny jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz dobra
zabawa dla zawodników, gości i kibiców.

Wszystkim sponsorom podziękujemy pisemnie oraz na łamach prasy w arty-
kule opisującym imprezę i na stronie internetowej turnieju. Istnieje takŜe moŜliwość
zareklamowania swojej firmy podczas turnieju (ulotki, baner). Przewidujemy wi-
zytę TV.

Zgłoszenia i wpłata wpisowego 100 zł do 8 września 2009 r. z podaniem imie-
nia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego i daty wpłaty e-mailem na adres:
konstancincup@o2.pl lub SMS-em na numer 0601 227 509 z podaniem swojego
adresu e-mailowego.

Uczestnicy: tylko amatorzy powyŜej 18 lat. Decyduje kolejność zgłoszeń z
wpłatą wpisowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kon-
stancincup.blox.pl.

Wpłaty na konto nr: 58 1240 1109 1111 0010 2593 4105 lub inaczej po uzgod-
nieniu z organizatorem.

Zapraszamy Państwa wraz z rodziną i pracownikami do wzięcia czynnego
udziału w turnieju lub do kibicowania zawodnikom.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Myszkowska

i Przyjaciele szkoły

REKLAMA

WseriiletnichkoncertówwystępypopularnejKonstancińskiejOr-kiestry Rondo gromadzą w amfiteat-rze licznych miłośników muzyki.Członkowiezespołutozawodowimu-zycy z duŜym doświadczeniem arty-stycznym w najlepszych zespołachreprezentacyjnych i estradowych,grający na wielu instrumentach. Po-zwalaimtonamodyfikacjęskładuin-strumentalnego w zaleŜności odpotrzeb, rodzaju i charakteru muzyki.14 członków orkiestry i dwie solistkiproponują słuchaczom przeboje waranŜacjachnabigband.GrająteŜmu-zykędixilendową,jazz,swing,utworymarszoweireligijne.ZałoŜycielembigbandujestMarianWnuk,obchodzącyw tym roku 50-lecie pracy artystycz-nej. 9 sierpnia, w trakcie koncertu wamfiteatrze,załoŜycielorkiestryprzyj-mował Ŝyczenia i gratulacje z okazjijubileuszu.– Nasz zespół powstał w 2003 r.,początkowo jako orkiestra dęto-es-tradowa przy Ochotniczej StraŜyPoŜarnejwSkolimowie–wspominakierownik orkiestry MieczysławMróz. – Dwa lata trwało kompleto-wanie jej składu,okres prób i doborurepertuaru. Na początku współpracaz ówczesnym kierownictwem Kon-stancińskiego Domu Kultury nieukładałasię.Dziękipomocynaszegosamorządu pokonaliśmy trudności.Pierwszy koncert odbył się w 2005 r.

Przez ostatnie cztery lata or-kiestra dała wiele koncertów wParkuZdrojowym,a jejwystępyuś-wietniały róŜne uroczystości. Kon-certowała w wielu miastach Polski idwukrotnie w Czeskich Hranicach.16 sierpnia koncertem „MuzykaróŜnych narodów” orkiestra zakoń-czyła tegoroczne występy w amfiteat-rze.–Wtymrokuostatni razzagramyna doŜynkach. Mamy nadzieję, Ŝe wprzyszłym roku współpraca z domemkultury, organizatorem imprez mu-zycznych w Parku Zdrojowym, ułoŜysięlepiej ibędziemyczęściejwystępo-wać–mówikierownikorkiestry.ZałoŜycielowi zespołu i jegoczłonkom Ŝyczymy wielu sukce-sów. (TB)

Jubileusz załoŜyciela orkiestry Rondo

Podczas koncertu 9 sierpnia
Marian Wnuk odbierał
gratulacje z okazji jubileuszu

Radny Wojciech Lalik odpowiada
Pisząc te słowa pragnę uspokoić zaniepokojoną –
niestety anonimową – „Mieszkankę ul. Niecałej”(list z „Naszego Miasta – FMK” nr 7/8 2009 –red.): moje poglądy nie uległy transformacji. Jes-
tem zwolennikiem Platformy Obywatelskiej.
Z klubu radnych wystąpiłem, by nie wspierać zbyt
bojowych zachowań, które utrudniają pracę Rady
Miejskiej, Burmistrza oraz Urzędu Miasta
i Gminy. Kieruję się honorem, dobrem gminy
i jej mieszkańców.

Łączę wyrazy szacunkuWojciech LalikRadny Rady Miejskiej
Ławek nadal brak
Miłośników koncertów w amfiteatrze nie brakuje.
I ja próbowałam 16 sierpnia posłuchać koncertu.
Niestety, widownia jest zbyt mała. Ale muzyki
moŜna słuchać, nie trzeba jej koniecznie oglądać.
Tymczasem w zasięgu nie tyle wzroku, co słuchu,
naliczyłam ledwie cztery ławki. Czy zakup kilku-
nastu ławek znacząco uszczupliłby gminny budŜet?
A moŜe takie drobne działania dla dobra mieszkań-
ców nie interesują władz miasta – waŜne to,
co widać z daleka (amfiteatr). ElŜbieta P.
Kanalizacja dziurawi ulice
Cieszy nas postęp prac związanych z kanalizacją.
Jednak prace te spowodowały w wielu miejscach za-
padanie się jezdni ul. Pułaskiego. Dziury te są szybko
i niestarannie łatane. Naprawiona nawierzchnia po
kilku dniach zapada się ponownie, po deszczu tworzą
się głębokie kałuŜe, co zagraŜa bezpieczeństwu ruchu
drogowego. Kiedy wykonawca doprowadzi jezdnię
do poprzedniego i tak nie najlepszego stanu?Mieszkaniec Skolimowa
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Nasze Beverly Hills

Dla 494 rodzin, oczekujących od wielu lat na
przydział lokali komunalnych wKonstancinie,
pojawił się cień szansy na nowe mieszkanie.

Ratusz planuje bowiem na przełomie 2010 i 2011 r. za-
kończyć budowę dwóch nowych budynków na terenie
osiedla Mirków. To jednak za mało, by radykalnie
zmienić sytuację. Zwłaszcza, Ŝe choć ma przybyć no-
wych lokali, to ubędzie juŜ istniejących.

Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 16 mln zł.
Dzięki temuwmieście przybędzie 105 lokali, czyli dokład-
nie tyle, ile oddanodouŜytkuw latach2002–2008.Kolejne
mieszkania komunalne gmina zamierza wybudować w la-
tach 2011–2013 przy ul. Bielawskiej, gdzie do dyspozycji
będzie45mieszkań.TojednakwciąŜzdecydowaniezamało,
abylistaoczekującychnaprzydziałmogłasięznaczącoskró-
cić, a naleŜy załoŜyć, Ŝe do gminywkolejnych latach będą
napływaćkolejnewnioski oprzydział lokali komunalnych.

Często zdarza się teŜ tak, Ŝedziecimieszkające z rodzi-
cami w mieszkaniach komunalnych z biegiem lat same
zakładająwłasnerodzinyirównieŜwnioskująonowemiesz-
kania. Warto takŜe przypomnieć, Ŝe osoby starające się
o prawo do tego typu lokalu są częstow bardzo trudnej sy-
tuacji zdrowotnej lubmaterialnej, awieloletnieoczekiwanie
naupragnionemieszkaniezpewnościąnieułatwiaimŜycia.
– Kolejka ubiegających się o mieszkanie z zasobów
gminy wydłuŜa się – mówi jedenj z radnych. – Roz-
wiązaniem problemu nie jest budowanie większej liczby
mieszkań – nie ma takiego budŜetu, który to wytrzyma.
Lokale komunalne powinny być przyznawane na kilka
lat, a ichnajemcomnaleŜy stworzyćmoŜliwośćpoprawy
ich sytuacjimaterialnej tak, bywprzyszłościmogli kupić
mieszkanie od gminy – na raty, po kosztach budowy. Po-
myślmy nad takim rozwojem Konstancina, który da lu-
dziom miejsca pracy, a będzie ich stać na kupno
mieszkania. Dajmy imwędkę, nie rybę – proponuje.

Nie wiadomo, czy lekarstwem na palący problem
miasta będzie „Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna”,
który został opracowany przez urząd miejski pod koniec
ubiegłego roku. W dokumencie moŜna przeczytać, Ŝe
władze miasta będą kontynuować politykę budownictwa
komunalnego oraz zwracać szczególną uwagę na stan
techniczny,w jakimznajdują sięobecnie zarządzaneprzez

miasto lokale. Zaplanowano równieŜ przygotowanie te-
renupod rozwójbudownictwakomunalnegowkolejnych
latach.Nowemieszkaniamogłybywięcpowstaćprzyuli-
cachBielawskiej,Mirkowskiej iOgrodowej.Miałybyone
nie więcej niŜ 60 mkw. powierzchni. Według obecnego
zapotrzebowania, odpowiednią powierzchnią dla lokali
komunalnych jest metraŜ w granicach 25–45 mkw. i ta-
kich teŜmieszkańma byćwKonstancinie najwięcej.Ale
czy faktycznie powstaną?Niewiadomo, bowszystko za-
leŜyod tego, czywbudŜecie gminynakolejne lata znajdą
się dodatkowe pieniądze. Jeśli nie, to gmina będziemiała
powaŜny problem. Lista oczekujących na lokale prawdo-
podobnie wcale nie będzie krótsza, a nowych mieszkań
jak nie było, tak nie będzie.

Oprócz nowych inwestycji władze gminy zamierzają
remontować juŜ istniejącebudynkikomunalne:wille,bloki
wielorodzinne oraz baraki budowlane. Do 2013 r. miasto
chciałoby odnowić 36 budynków.Niektóre z nichwyma-
gają generalnego remontu, stąd koszty modernizacji wy-
niosą w sumie ponad 3,5 mln zł. W tej chwili trwa
modernizacja słynnejwilliHugonówkaprzyul.Mostowej
15, z której trzeba było wykwaterować lokatorów. Swoje
mieszkania musieli takŜe opuścić mieszkańcy budynków
przyul. Jagiellońskiej 14 i14a, bonieruchomość jest przy-
gotowywana do sprzedaŜy.Ratusz planuje równieŜ sprze-
dać nieruchomości przy ul. Kościelnej 28, ul. Pułaskiego
4,ul.Parkowej21 iul.śeromskiego10,10a i11,wktórych
zameldowanych jest 107 osób. Z kolei do rozbiórki prze-
znaczony jest budynek przy ul.Wrzosowej 9. Prace mają
ruszyćwpierwszymkwartale2010 r. powykwaterowaniu
czterechmieszkających tamrodzin.Wkolejcedorozbiórki
czeka jeszcze siedem nieruchomości m.in. przy ul. Wila-
nowskiej 138, ul. Letniej 14 i ul. Ogrodowej 3, 5 i 7.
Wsumie 57mieszkań będziemusiało opuścić 133 zamel-
dowanych tam lokatorów. Dokładny termin wykonania
prac nie jest jednak znany i moŜe się przeciągnąć nawet
o kilka lat. Planuje się takŜe wykwaterowanie ludzi z bu-
dynków przeznaczonych do modernizacji na cele strate-
gicznegminy.Na liścieznajdująsięnieruchomościprzyul.
Mostowej 15, ul. Piłsudskiego 42, ul. Mickiewicza 7,
ul. Sobieskiego 13 i ul. Słowiczej 14, w których łącznie
mieszka 107 osób.

Wostatnimczasie gminaprzejęła teŜ od starostwana-
leŜącą do skarbu państwa nieruchomość w Oborach.
Obecnie trwa wykwaterowanie mieszkańców. Budynek
przejdzie remont i juŜ niebawem będzie słuŜył jako
Ŝłobek i przedszkole.

Gmina zapewnia jednak, Ŝe rodziny, które wykwate-
rowano i które czekawykwaterowanie ze swoich dotych-
czasowych lokali, nie zostaną bez dachów nad głową.
Wszyscy zgodnie z prawem otrzymają mieszkania za-
miennealbo socjalne lubwpierwszej kolejności będąkie-
rowanidonowopowstałych lokali komunalnych.Wtakim
przypadku na rynkumieszkań komunalnychwKonstan-
ciniebędziepanował jeszczewiększyścisk,boopróczcze-

kających na mieszkanie pojawią się ludzie wykwatero-
wani ze starych.MoŜe tozatemoznaczać, Ŝe rodzinyz list
będąmusiały poczekać na decyzjew sprawie lokalu jesz-
cze dłuŜej. Z drugiej zaś strony gmina musi przeprowa-
dzać remonty lub burzyć budynki, które nie dość, Ŝe
szpecą miasto, to w dodatku zagraŜają Ŝyciu jego miesz-
kańców. – Rozumiem, Ŝe zdarzają się wypadki losowe
i nieprzewidziane zdarzenia, więc część budowanych lo-
kali przyznawanych jest poza kolejnością.Ale lista ocze-
kujących to czysta fikcja. Od kilkunastu lat spełniam
wszystkiekryteria i dopóki sufit nie zawalimi sięnagłowę
niemam szans namieszkanie –mówiAnnaKowalska.

Sytuacja nie jest więc łatwa iwynika zwieloletniego
przestoju na rynku budownictwa komunalnego. Gdyby
przez lata systematycznie oddawano nowe bloki dla naj-
bardziej potrzebujących to dziś prawdopodobnie nie
byłoby problemu z zakwaterowaniem kilkuset rodzin.

Wszystkowskazujena to,Ŝeobecnie,pomimobudowy
nowychbloków,sytuacjaniebędziezdecydowanie lepsza.
Gmina jednocześnie traci bowiem te lokale, które będą
sprzedane, wyburzone lub przekwalifikowane jako strate-
giczne dla Konstancina. W perspektywie moŜe się więc
okazać,Ŝepomimobudowynowychdomów,kolejkaocze-
kujących na mieszkanie komunalne nie zmniejsza się.
Gmina stara się nadrobić zaległości w tej dziedzinie, ale
wciąŜ zbyt wiele inwestycji stoi pod znakiem zapytania
z powodu braku funduszów oraz realizacji innych ko-
niecznychdla rozwojumiasta inwestycji.Tak, czy inaczej,
wnajbliŜszymczasie tylkonielicznibędąmogli sięcieszyć
z nowych mieszkań. Reszcie pozostanie kolejne kilka lat
czekania na swój upragniony przydział.

Konstancin, nazywanypolskim Beverly Hills,to nie wyłącznie pięknerezydencje w starannieutrzymanych ogrodach,pieczołowicie odrestaurowaneprzedwojenne wille,czy nowe apartamentowce.To równieŜ całe obszary biedy,gdzie w rozpadających siębudynkach lub wręcz barakachmieszkają oczekującyna przydziałlokali komunalnych.
MICHAŁ RAJTAR

• osoby, które straciły mieszkanie w wyniku klę-
ski Ŝywiołowej lub katastrofy• osoby mieszkające w budynkach przezna-
czonych do rozbiórki, remontu, modernizacji
lub zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu mieszkańców• osoby, które opuściły dom dziecka w związku
z ukończeniem 18 lat• osoby niepełnosprawne, poruszające się
na wózkach• osoby mające wyrok sądu uprawniający
do lokalu socjalnego lub zamiennego• osoby zajmujące lokale, w których na jednego
członka rodziny przypada mniej niŜ 5 mkw. po-
wierzchni mieszkalnej oraz uzyskujące w okre-
sie sześciu miesięcy poprzedzających
rozpatrzenie wniosku średni miesięczny do-
chód brutto na członka gospodarstwa domo-
wego nieprzekraczający 200 proc. najniŜszej
emerytury (675,10 zł)

KTO MA PRAWOKTO MA PRAWO
DO MIESZKANIA KOMUNALNEGODO MIESZKANIA KOMUNALNEGO

Gmina zapewnia, Ŝe rodziny,
które wykwaterowano i które czeka

wykwaterowanie z dotychczas
zajmowanych lokali, nie zostaną

bez dachu nad głową.
Wszystkie otrzymają mieszkania

zamienne albo socjalne
lub w pierwszej kolejności

będą kierowane
do nowopowstałych
lokali komunalnych

W Mirkowie powstają nowe bloki komunalne. Powinny być ukończone na przełomie 2010 i 2011 r.
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Oprzekształceniu Centrum Rehabilitacji im. prof. MarianaWeissa STO-CERwspółkęprawahandlowego, której jedynymudziałowcembędziewoj. mazowieckie, zdecydowali 27 lipca radni SejmikuWojewództwaMa-zowieckiego.Nasesji sejmikuradniprzegłosowaliuchwałęo likwidacjiSamodzielnegoPublicznegoZakładuOpiekiZdrowotnejCentrumRehabilitacji im.prof.Ma-rianaWeissaSTOCERipowołaniuspółkiprawahandlowegopodnazwąMa-zowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. z siedzibąwKonstancinie.ZadecydowanorównieŜoprzekształceniupięciu innychpla-cówek:WojewódzkiegoSzpitalaSpecjalistycznegowSiedlcach,Mazowiec-kiegoCentrumNeuropsychiatrii iRehabilitacjiDzieci iMłodzieŜywZagórzu,WojewódzkiegoCentrumStomatologiiwWarszawie,SpecjalistycznegoSzpi-tala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Wojewódzkiego Szpitala Bród-nowskiego w Warszawie. Przekształcone szpitale, nadal będą świadczyłybezpłatne usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym FunduszemZdrowia.Komercjalizacja szpitali mawielu przeciwników, którzy obawiają się ra-dykalnych zmian w funkcjonowaniu placówek: ograniczenia dostępnościświadczeń, zmiany zakresu usług medycznych i wprowadzenia odpłatnościzaniektóre znich.Zwolennicy argumentują, Ŝekomercjalizacja usprawni za-rządzanie szpitalami, spowoduje zracjonalizowanie wydatków i wpłynie napoziom świadczonych usług. Z pewnością przekształcenie szpitala w spółkępoprawi ich kondycję finansową. Obecnie sześć szpitali przewidzianych doprzekształcenia jest zadłuŜonych na prawie 230 mln zł, z czego dług STO-CERUwynosiblisko40mlnzł.Przekształcenieszpitalabędziewymagałoza-angaŜowania samorządów lokalnych i samorządu wojewódzkiego orazzakładowych organizacji związkowych i potrwa do końca 2011 r. (TB)

STOCER Sp. z o. o. Dzień otwarty w CKR
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji(dawne Centrum Kształcenia i Rehabilita-cji) zaprasza na imprezę „Poznajmy się! Dzieńotwarty CKR”, która odbędzie się 5 września2009r.wKonstancinie-Jeziornieprzyul.Gąsio-rowskiego 12/14,wgodz. 15–18.Będzie to do-skonała okazja do lepszegopoznaniaCKRorazwykonania bezpłatnych badań i konsultacji.Impreza organizowana jest z okazji zakoń-czenia inwestycji CKR polegającej na oddaniunowych pokoi (100 łóŜek) dla Pacjentów Od-działu Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupaoraz Stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji,a takŜe z okazji zmiany nazwyośrodka.Nascenienakorcie tenisowym,odbędziesięrecital piosenki francuskiej w wykonaniu EwyBorowskiej, pokaz szermierki nawózkach orazkoncert gwiazdy wieczoru Izabeli Kopeć z ze-społem.Wtrakcie trwania imprezy,wnamiotachwystawienniczych, będziemoŜna korzystaćzporadlekarzyi fizjoterapeutówCKR,obej-rzeć pokazy zabiegów rehabilitacyjnych orazćwiczeń profilaktycznych. Chętni będą moglizbadać sobie ciśnienie krwi, poziomcukru,wy-dolność oddechową (badanie spirometryczne),

a takŜe zbadać stopy pod kątem płaskostopia.Oprócz CKR swoją ofertę prezentować będąrównieŜ partnerzy imprezy: firma Polpharma,Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna,dystrybutorzy sprzętu rehabilitacyjnego Has-Med i Eres Medical oraz Pracownia Ortope-dycznaMark-Protetik.Podczas imprezyośrodekotwartybędziedlazwiedzających. Będzie moŜna obejrzeć nowepokoje, dowiedzieć się, jaki sprzęt jest w salachkinezyterapii i fizykoterapii i na czym polegajązabiegi. Na własnej skórze będzie moŜna prze-konać się jak zimno jestwkriokomorze, a takŜezrelaksować sięw jaskini solno-jodowej.Wstępwolny. Szczegóły nawww.ckr.pl.Centrum Kompleksowej RehabilitacjiwKonstancinie jest ośrodkiem specjalizującymsię w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Funk-cjonuje tum.in.nowoczesnyOddziałReumoor-topedii i Chirurgii Kręgosłupa, w którymprzeprowadzane sąm.in. operacjewszczepieniaendoprotez,małoinwazyjneoperacjekręgosłupaorazzabiegiartroskopowe.CKRmafiliewWar-szawie (Śródmieście, Ursynów, Praga Pd.),weWrocławiu iwBiałymstoku. (R)

Sanatorium do przebudowy
Powstanie nowoczesnegoCentrum Hydroterapiiw Konstancinie nabiera real-nych kształtów.16 lipca prezes zarząduspółki Uzdrowisko Konstan-cin-Zdrój Przemysław Sie-licki podpisał z marszałkiemwoj. mazowieckiego Ada-mem Struzikiem wstępnąumowę na dotację w wyso-kości 19 mln zł.Środki pochodzące z fun-duszy Unii Europejskiej po-kryją około 40 proc. kosztówinwestycji znajdującej się naliście Projektów KluczowychRegionalnego Programu Ope-racyjnego Województwa Ma-zowieckiego na lata 2007 –2013. Pozostałą część kosztówbudowy obiektu, około 30mlnzł, spółka planuje sfinansowaćze środków własnych – z wy-pracowanego zysku i ze sprzedaŜy zbędnych, niewyko-rzystywanych w działalności statutowej, składnikówmajątku spółki.Centrum powstanie naprzeciwko tęŜni, w sąsiedztwieParku Zdrojowego. Zostanie dobudowane do sanatoriumPrzy Źródle.– W najbliŜszym czasie przystąpimy do sporządzeniastudium wykonalności i jeŜeli do końca 2010 r. zakoń-czymy fazę projektowo-uzgodnieniową, tow 2011 r. ruszy

budowa – mówi Przemysław Sielicki. – To duŜa inwesty-cja. Oprócz budowy dwóch basenów solankowych zwodąo róŜnym stęŜeniu solanki i zakładu przyrodoleczniczego,przebudujemy, nadbudujemy o jedno piętro i zmodernizu-jemy istniejące sanatorium Przy Źródle, które powiększynaszą bazę rehabilitacyjną, leczniczą i noclegową – dodaje.Rozwój bazy uzdrowiskowej i budowa podobnychobiektów to inwestycje bardzo Konstancinowi po-trzebne. (TB)

Blisko 100 tys. pacjentów z Piasecznai części powiatu piaseczyńskiego odpołowysierpniagroziłopozbawienienocnejpo-mocy lekarskiej. W przychodni przy ul. Fab-rycznejwPiasecznie, któraod10 lat świadczyłaNPL, zabrakło lekarzy. Pod koniec lipca czte-rech z nich zrezygnowało z pracy. Mimoniezłych zarobków – za dodatkową pracęwNPLlekarzmoŜezarobićokoło4 tys. zł–ofe-rowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,chętnychbrak. Jednymzpowodówjestwymógsześciu lat praktyki w zawodzie. Takie wyma-gania NFZ ograniczają moŜliwość pełnieniadyŜurów lekarzom zmniejszym staŜem.Z nocnej pomocy lekarskiej w piaseczyń-skiej przychodni korzystali równieŜ pacjencizKonstancina zapisani doLecznicyGrapa.Od16 sierpnia dla pacjentówzPiaseczna i zapisa-nych do naszej LecznicyGrapaNPLświadczyNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MalMed w Piasecznie (Julianowie) przy ul. Julia-nowskiej 88j, tel. 022 711 14 22. Pozostali pa-cjenci z naszej gminy, jak dotychczas, majązagwarantowaną NPLwGórze Kalwarii.Dyskusje o moŜliwości zapewnienia ta-kiej pomocy mieszkańcom naszej gminy namiejscu, w Konstancinie, trwają od kilku lat.Jednak ani komisja zdrowia, ani społecznarada gminnego publicznego zespołu opiekizdrowotnej nie wypracowała konkretnychrozwiązań. (KW)

Nocąbez pomocy

Sanatorium Przy Źródle czeka wkrótce powaŜna przebudowa

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji czeka na gości 5 września
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Szpital stanie się wkrótce spółką prawa handlowego
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Święto plonów
Uroczyste obchody tegorocznychDoŜynek Gminnych we wsi Habdzinrozpoczęła prezentacja wieńców doŜynko-wych wykonanych przez rolników naszejgminy. Polową mszę św. odprawił dziekandekanatu konstancińskiego ks. BogdanPrzegaliński, proboszcz parafii św. JózefaOblubieńca NMP w Mirkowie. W dalszejczęści uroczystości przedstawiciele samo-rządu Konstancina podziękowali rolnikomza ich trud.Komisja konkursowa, oceniająca doŜyn-kowe wieńce, pod przewodnictwem zastępcyburmistrza Piotra Stankiewicza miała trudnezadanie. Po długich naradach przyznanoI miejsce ex aequo wieńcom z Bielawy i Cie-ciszewa, II miejsce ex aequo wieńcom z Hab-dzina i Kawęczynka oraz III miejscewieńcowi z Gassów.DoŜynkowy festyn zgromadził setkimieszkańców naszej gminy. Organizatorzyzapewnili liczne atrakcje dla najmłodszychuczestników zabawy. W części rozrywko-wej wystąpił zespół Bajer Full, a wie-czorna zabawa taneczna trwała do późnychgodzin nocnych. Zakończenie zabawy byłojednak juŜ mniej przyjemne. Organizato-rzy doŜynek zezwolili na sprzedaŜ wyso-koprocentowego alkoholu i niektórzyuczestnicy zabawy przesadzili z jego kon-sumpcją. Na festynie, na który mieszkańcyprzyszli całymi rodzinami, z małymi dzie-ćmi, sprzedaŜ wódki nie jest dobrym po-mysłem. Dzień po doŜynkach kilkuoburzonych mieszkańców dzwoniło do na-szej redakcji z pytaniem, jak burmistrzmógł zezwolić na sprzedaŜ alkoholu na ro-dzinnym pikniku. Nie umieliśmy udzielićim odpowiedzi. (KW)

Bochen chleba z tegorocznego ziarna

Pielgrzymi 1944 Wrocznicę Cudu nad Wisłą orazŚwięto Wniebowzięcia Najświęt-szej Marii Panny nowy dyrektor Kon-stancińskiego Domu Kultury RomanKołakowski przedstawił mieszkańcomKonstancina widowisko historyczneupamiętniające 65. rocznicę wybuchuPowstania Warszawskiego. Autorskispektakl Romana Kołakowskiego toopowieść o bohaterach walczącej War-szawy – o Ŝołnierzach róŜnych ugrupo-wań i ludności cywilnej stolicy.To oryginalne i przejmujące w swejprostocie widowisko, inspirowane mod-litwami o walczącą stolicę, które pod-czas powstania zanosili pielgrzymi naJasną Górę, wywołało u widzów wieleemocji. Trudno było opanować łzywzruszenia słuchając utworukończącego spektakl „Cześć i chwałabohaterom”.Oprócz zawodowych aktorów i mu-zyków w spektaklu udział wzięły ama-torskie zespoły z gminy oraz dzieci imłodzieŜ z konstancińskich szkół. Iwłaśnie najmłodsi wykonawcy wzbu-dzili największą sympatię widowni –byli wspaniali. Dla nielicznych Ŝyjącychuczestników walk powstańczych i dlaich rodzin był to wieczór wspomnień otych, którzy walczyli i zginęli, a dlamłodzieŜy lekcja historii. (KW)

Starościna i starosta tegorocznych doŜynek gminnych
Agata Wilczek i Wiesław Nowosielski

Wieniec z Cieciszewa zbobył pierwszą na-
grodę ex aequo z wieńcem z Bielawy

SprzedaŜ wódki spowodowała,
Ŝe zakończenie imprezy nie było przyjemne

DoŜynkowy festyn zgormadził licznie przybyłych
mieszkańców całej gminy

W spektaklu, który wśród widzów wzbudził prawdziwe emocje, wystąpili zawodowi aktorzy
oraz dzieci i młodzieŜ z konstancińskich szkół
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Biblioteka Grapa jest jedną z filiiBiblioteki Głównej, która mieścisię przy ul. Świetlicowej 1. Zos-tała otwarta dla czytelników 1 września2008 r.Wchwili otwarcia podstawą księ-gozbioru były ksiąŜki ocalone z istniejącejwcześniej filiiGrapa, która została zalana,a następnie zamknięta w 1997 r. Obecniemamy juŜ ponad 700 zarejestrowanychczytelników i, co nas cieszy, codzienniezapisują się nowi.Udostępniony księgoz-biór składa się z ponad 6 tys. ksiąŜek.Spora część z nich to dary od czytelników.Coraz więcej przybywa takŜe dzięki re-gularnym zakupom nowości.W filii Grapa pracują aktualnie dwieosoby:kierownikSylwiaWolska,którabie-rze na siebie większość obowiązkówzwiązanych z wprowadzaniem ksiąŜek doksięgozbioru i ichopracowaniemtechnicz-nymorazAgnieszkaHalicka,zajmującasiępoza obsługą czytelników takŜe promocjąbiblioteki. Poza tymkaŜdą chwilę, staramysię przeznaczyć na tworzenie komputero-wejbazynaszegoksięgozbioru, acoza tymidzieprzygotowanie iuruchomieniepierw-szej w Konstancinie komputerowej wy-poŜyczalni ksiąŜek.Wkrótce będzie zatemnaprawdęnowocześnie:bazaudostępnionaczytelnikomwinternecieorazwypoŜycza-nie z uŜyciem czytnika.Wszystkim zarejestrowanym czytel-nikom zapewniamy bezpłatny dostęp doksiąŜek, moŜliwość korzystania z czy-telni czasopism, a takŜe bezpłatny dostępdo internetu. Zapisanie się do bibliotekinic nie kosztuje, a korzyści jest sporo.Poza tym moŜemy pochwalić siędziałalnością dodatkową, która – mamynadzieję – wspomoŜe rozwój naszej

młodej placówki i będzie doskonałymodzwierciedleniem hasła „Z ksiąŜkąw przyszłość”.W ramach propagowaniaczytelnictwa współpracujemy z filiąKonstancińskiegoDomuKultury organi-zując Dyskusyjny Klub KsiąŜki, w ra-mach którego czytelnicy mogąporozmawiać o wybranych pozycjachz dziedziny szeroko pojętej literatury.Nad dyskusyjnymi klubami ksiąŜkiw całej Polsce czuwa Instytut KsiąŜki.Wydajemy takŜe regularnie gazetkę„Wieści ze świata ksiąŜek”, w której pi-szemyowaŜnychwydarzeniach literackichoraz powiadamiamy o naszych akcjach.Bardzo waŜną inicjatywą jest blog naszejbiblioteki,któryzastępuje tradycyjnąstronęinternetową. Zamieszczamy na nim infor-macje o nowościach ksiąŜkowych, relacjeze spotkań Dyskusyjnego Klubu KsiąŜki,recenzje ksiąŜek autorstwanaszych czytel-ników, informacje o postępie prac biblio-tecznych i o naszych akcjach.Wostatnim czasie staramy się skupićna rozbudowie i uatrakcyjnieniu księgoz-bioru młodzieŜowego, aby dać młod-szym czytelnikom moŜliwośćwzbogacenia ich intelektualnego menuo ksiąŜki, po które, często w przeciwień-stwie do lektur, chcieliby sięgnąć z włas-nej nieprzymuszonej woli, aby rozwijaćswój światwyobraźni. Propagujemy czy-tanie jako formę dobrego spędzenia czasuwolnego, doskonałą alternatywę dlacoraz powszechniejszego internetu. Przywyborze ksiąŜek młodzieŜowych li-czymy się z opinią zarówno specjalistówod literatury dziecięcej i młodzieŜowej,jak i naszych czytelników (szczególnietych młodych) – dzięki ankiecie, którąmoŜna wypełnić po zapisaniu się do bib-lioteki, jesteśmy w stanie poznać ich za-interesowania oraz opinie na tematkonkretnych działów. Staramy się, abydobór tytułów dla naszych młodszychczytelników trafiał w ich gusta. Wia-domo, Ŝe świat się zmienia, a wraz z nimzmieniają się takŜe zainteresowaniamłodzieŜy, dlatego chcemy tak dobieraćksiąŜki, aby uwzględnić to, co obecniejest naprawdę chętnie przez nią czytane.Poza klasyką literatury dziecięcej imłod-

zieŜowej znajdzie się u nas takŜe bez likunajnowszych hitów, które moŜna zoba-czyć na półkach w najlepszych księgar-niach. Nie znaczy to, Ŝe zapominamyo naszych dorosłych czytelnikach.Wręczprzeciwnie – oni równieŜ biorą czynnyudział w rozwoju naszej bibliotekii kształtowaniu jej księgozbioru.Niedługo specjalnie dla młodszychczytelników zostaną uruchomione zapisydo MłodzieŜowego Klubu KsiąŜki, nadktórym razem z filią KonstancińskiegoDomu Kultury będzie czuwać takŜe

nasza filiaGrapa. Serdecznie zapraszamylubiących czytać nastolatków dowzięciaudziału w tym przedsięwzięciu, ponie-waŜ stwarza ono doskonałą okazję do po-dzielenia się wraŜeniami z ciekawychksiąŜek w towarzystwie osób, które teŜcenią sobie dobrą lekturę.Osoby, które dopiero rozpoczynająswoją przygodę z ksiąŜkami, zawszemogą na nas liczyć.Chętnie podpowiemyktóre ksiąŜki warto przeczytać w pierw-szej kolejności (by wzmocnić apetyt nakolejne), a które w dalszej (by stać sięprawdziwymmolem ksiąŜkowym).Pragniemy podziękować wszystkim,którzy zechcieli wesprzeć naszą biblio-tekę ofiarując nam wspaniałe daryksiąŜkowe, a takŜe wspierając nas dat-kami finansowymi, dzięki którym naszksięgozbiór się powiększa.Obecnie prio-rytetem stał się dział młodzieŜowy, któryod otwarcia naszej filii do chwili obecnejznacznie się rozrósł dzięki dotacji z Mi-nisterstwaKultury iDziedzictwaNarodo-wego, zakupomzpieniędzybudŜetowych(nowości ksiąŜkowe są na bieŜąco publi-kowane na blogu), a takŜe dzięki wspar-ciu czytelników. Dziękujemy teŜ zaliczne pozytywne komentarze odnośniedo działalności naszej filii i miłe słowazachęcające nas do dalszej pracy. Bardzocieszymy się, Ŝe powstanie biblioteki naGrapie spotkało się z tak ciepłym przyję-ciem ze strony mieszkańców Konstan-cina.Pamiętajcie: filia Grapa została stwo-rzona dla Was i jest prowadzona z myśląoWas,MiłośnicyKsiąŜek.
AGNIESZKA HALICKA

1 września mija rokod otwarciabiblioteki na Grapie.Warto z tej okazjiprzyjrzeć sięnowej placówcew konstancińskiejsieci bibliotek,przedstawićjej działalnośći obecną ofertę,a takŜe zaprosićmieszkańcównaszego miasta.Zachęcamydo odwiedzenianaszej bibliotekiw dniu rocznicy,aby być z namipodczas świętowania,a takŜe w kaŜdyz kolejnych dni,aby korzystaćz naszych zbiorów.

Filia Grapa
ul. Sobieskiego 5
Tel. 022 717 33 82

e-mail:bibliotekagrapa@gmail.com
blog: bibliotekagrapa.blogspot.com

Biblioteka jest czynna
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki

w godz. 11.00 – 18.00
oraz w środy w godz. 11.00 – 16.00.

Filia Grapa przygotowuje się do uruchomienia komputerowej biblioteki

Księgozbiór stale się powiększa dzięki regularnym zakupom
i darom od czytelników
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Korupcja to nie tylko łapówki, choć przede wszystkim tak przyzwyczailiśmy się
ją widzieć. Korupcja to takŜe nepotyzm – zatrudnianie w publicznych urzędach

i jednostkach członków rodziny, przyjacioł, znajomych. O ile na łapówki z pewnością
przyzwolenia społecznego nie ma, o tyle z nepotyzmem sprawa nie jest juŜ tak prosta.
Niechętnie bowiem widzimy zatrudnianie czyichś pociotków, szwagrów i znajomych,

ale gdyby to nam kuzyn albo przyjaciel zaproponował intratne stanowisko...

Reforma samorządu terytorialnego, wprowa-
dzona ustawą z 8 marca 1990 r., na szczeblu
gmin niewiele zmieniła. W myśl ustawy, or-

ganem stanowiącym i kontrolnym gminy jest rada
gminy (lub rada miejska), a burmistrz i podległy mu
urząd gminy jest organem wykonawczym. O wielu
sprawach nadal jednak decydują lokalne układy i po-
wiązania. I chociaŜ często krytykujemy kumoter-
stwo, to jeŜeli sami mamy moŜliwość skorzystać ze
znajomości, chętnie to czynimy.

Zdaniem ponad 30 proc. polskich urzędników,
nepotyzm, czyli zatrudnianie lub popieranie człon-
ków rodziny lub znajomych, nie jest niczym nagan-
nym. Zatrudnienie kilku wybranych osób uruchamia
swego rodzaju łańcuszek – oni równieŜ mają przyja-
ciół, znajomych i krewnych. W niektórych urzędach
miast i gmin dochodziło do sytuacji, w której blisko
30 proc. zatrudnionych w urzędzie lub jednostce
podległej samorządowi łączyło pokrewieństwo. Do
niedawna ustawa samorządowa zezwalała na zatrud-
nianie w urzędach gminy radnych i ich krewnych.
Znowelizowana ustawa zabrania zatrudniania rad-
nych w urzędach ich gmin, dopuszcza jednak moŜli-
wość zatrudniania ich krewnych. Członkowie rodzin
radnych (dzieci, współmałŜonkowie) zatrudniani są
w jednostkach budŜetowych samorządu gminnego
i radny zobowiązany do kontroli tych jednostek przy-
myka oko na nieprawidłowości – przecieŜ kontroluje
członka rodziny. Oprócz administracji system po-
wiązań rodzinnych i towarzyskich dotyczy np. ko-
misji przetargowych czy konkursowych.

W badaniach socjologicznych dotyczących ko-
rupcji, przeprowadzanych przez Fundację im. Ste-
fana Batorego na liście grzeszników samorządy
zajmują trzecie miejsce. I problemem nie jest branie
łapówek, ale właśnie praktyki nepotyczne, uznanio-
wość decyzji, omijanie procedur konkursowych
i przetargowych. Walka z korupcją, rozumiana jako
ściganie i karanie takich praktyk, nie rozwiązuje pro-
blemu. W opinii socjologów, to leczenie objawów,
a nie przyczyn choroby. NajwaŜniejszym zadaniem

jest likwidacja przyczyn, opracowanie takich proce-
dur i regulacji, które eliminowałyby korupcjogenne
sytuacje.

Wiele zaleŜy równieŜ od samej organizacji pracy
urzędu: określenia zakresu obowiązków pracowni-
ków, dokładnego określenia kompetencji i odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje. I chociaŜ
większość pracowników samorządowych pracuje
bez zarzutu, równieŜ w naszej gminie tryb podejmo-
wania niektórych decyzji budzi uzasadnione wątpli-
wości. JeŜeli w pracy samorządu nie są przestrzegane
podstawowe zasady: jawność działań, pełna ich prze-
jrzystość, rozliczalność, personalna odpowiedzial-
ność, prowadzenie konsultacji społecznych, to
trudno marzyć o wyeliminowaniu nepotyzmu, ku-
moterstwa i uznaniowości. Jak moŜna mówić o jaw-
ności, jeśli na wniosek o udzielenie informacji
publicznej nasz urząd miasta rzadko kiedy odpo-
wiada w terminie, a odpowiedź jest z reguły co naj-
mniej niewyczerpująca. Niedociągnięć jest znacznie
więcej: nierealizowane wnioski i uchwały rady miej-
skiej zapełniają w urzędzie szuflady, zalecenia po-
kontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej – po
kolejnych monitach radnych – realizowane są z kil-
kuletnim opóźnieniem, nie jest moŜliwe przeprowa-
dzenie audytu zewnętrznego. Konsultacje społeczne
czy współdziałanie z mieszkańcami to świetnie
brzmiące hasła wyborcze. W rzeczywistości wy-
glądają tak: 400 zarzutów do miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego odrzuconych w pół
godziny. Co interesujące, pod głosowanie podda-
wane jest „nieuwzględnienie wniosku”. Pokrętna
konstrukcja pytania: „kto jest za nieuwzględnie-
niem” raczej nie świadczy o chęci współdziałania
z mieszkańcami. Kolejnym waŜnym czynnikiem
sprzyjającym uznaniowości decyzji jest brak rzetel-
nej informacji. Interesanci szukający informacji,
które w innych gminach moŜna znaleźć na stronach
internetowych urzędów, traktowani są w niektórych
wydziałach jak uciąŜliwi natręci.

WBiuletynie Informacji Publicznej Konstancina-
Jeziorny brakuje wielu aktualnych wiadomości, dane
wprowadzane są z wielomiesięcznym opóźnieniem,
albo nie ma ich wcale (np. wnioski i interpelacje rad-
nych). Trudno uwierzyć, Ŝe ostatnia interpelacja rad-
nego złoŜona została 6 lutego 2008 r., czyli ponad
półtora roku temu (stan na 24 lipca 2009 r.). Nie-
aktualne są podane składy osobowe komisji rady
miejskiej i terminy dyŜurów radnych.

Sprawnie działający urząd stanowi o jakości co-
dziennego Ŝycia mieszkańców.W gminach sprawnie
zarządzanych mieszkańcy mogą korzystać z prze-
wodnika po usługach (opracowanego przez kompe-
tentnych urzędników) i z aktywnej strony
internetowej, mogą liczyć na terminową odpowiedź
w swoich sprawach. A zatwierdzony budŜet jest do-
kumentem obowiązującym przez cały rok, zaś co-
miesięczne uaktualnianie go jest praktyką nieznaną.

Mieszkańcom znane są kadencyjne plany inwe-
stycji – gdzie i kiedy zostanie utwardzona droga,
ułoŜony chodnik, czy wykonane zostaną przyłącza
kanalizacyjne. U nas po trzech latach tłumaczenia,
Ŝe nie moŜna utwardzić nawierzchni jakiejś ulicy do
czasu skanalizowania całego obszaru, z nie wiado-
mych powodów utwardza się ją ekspresowo, bez
połoŜenia rur kanalizacyjnych. To, Ŝe nie była ujęta
w planach inwestycji na dany rok to oczywiste.

RównieŜ kwestia tzw. warunków zabudowy
budzi wątpliwości. W myśl ustawy uzdrowiskowej,
do czasu uchwalenia miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego burmistrz z mocy prawa
zawiesza wydawanie decyzji o warunkach zabu-
dowy. A w Konstancinie na terenach nie objętych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego nadal się buduje. Mieszkańcom trudno uwie-
rzyć, Ŝe wszystkie warunki zabudowy zostały
wydane kilka lat temu. Nic dziwnego, Ŝe traktują
takie decyzje jako uznaniowe.

Kolejne opcje polityczne startujące w wyborach
deklarują walkę z szeroko rozumianą korupcją,
i wszystkie po wygranych wyborach szybko zapo-
minają o głoszonych hasłach. W zamian za poparcie
w wyborach oferują wyborcom stanowiska, obiecują
załatwienie istotnych dla nich spraw – oddanie
gruntu w nieodpłatne uŜytkowanie wieczyste,
dzierŜawę lokalu gminnego, przydział lokalu komu-
nalnego, odrolnienie gruntów. Korupcja wyborcza
(art. 250a kodeksu karnego) występuje na wszyst-
kich szczeblach samorządu, w gminnych strukturach
równieŜ. Swoiście rozumiana polityka prorodzinna,
czyli nepotyzm, kumoterstwo, kupczenie stanowis-
kami i przywilejami oraz naduŜywanie władzy pub-
licznej, to codzienne zjawiska naszego Ŝycia
publicznego.

Uzdrowienie sytuacji i powstrzymanie takich
praktyk wymaga stałej kontroli zarówno społecznej,
jak i ze strony organów do tego powołanych,
a przede wszystkim egzekwowania prawa.

GRAśYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA
W Indeksie Percepcji Korupcji, opublikowanym
w ubiegłym roku przez Transparency International,
Polska znalazła się na 58. miejscu spośród bada-
nych 180 krajów. Wśród krajów Unii Europejskiej
wypadamy jeszcze gorzej – wyŜszy poziom ko-
rupcji występuje tylko w Rumunii i Bułgarii. Zacho-
wania korupcyjne nie występują w tych krajach,
w których nie ma na nie społecznego przyzwole-
nia. Tradycyjnie juŜ od wielu lat najniŜszy poziom
korupcji odnotowywany jest w krajach skandynaw-
skich i Wielkiej Brytanii. W wielu krajach nepotyzm,
jako jeden z przejawów korupcji, jest przestęp-
stwem przeciwko kodeksowi etycznemu urzędni-
ków i osobie przyłapanej na tego typu praktykach
uniemoŜliwia dalszą słuŜbę publiczną.

REKLAMA

Walka z korupcją, rozumiana
jako ściganie i karanie takich

praktyk, nie rozwiązuje problemu.
W opinii socjologów, to leczenie

objawów, a nie przyczyn choroby.
NajwaŜniejszym zadaniem jest
opracowanie takich procedur

i regulacji, które eliminowałyby
korupcjogenne sytuacje
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W ciągu dwóch dni będziemy mogli podziwiaćpiękne wille i ogrody, spotkać się z ich mieszkań-cami, wysłuchać ich wspomnień i opowieści, wziąćudział w dyskusji nad przyszłością uzdrowiska,w spotkaniach z autorami albumów i ksiąŜek o Kon-stancinie, obejrzeć wystawy prac uznanych artystóworaz wysłuchać koncertów muzyki kameralnej i roc-kowej. Dla mieszkańców naszego miasta i gościprzygotowano takŜe warsztaty plastyczne, spektaklei pieszo-rowerowy Rajd Szlakiem Zabytków.W spe-cjalnym programie dla najmłodszych – konkursy ry-sunków, zabawy muzyczne i spotkanie z twórcąMuzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Fundacja naRzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie śerom-skim zaprasza do zwiedzania domu wielkiego pisa-rza – willi Świt. Spacer po mieście-ogrodzie będzieokazją do poznania historii Konstancina i obejrzeniaperełek tutejszej architektury – wpisanych do rejes-tru zabytków willi z przełomu XIX i XX w., projek-towanych przez wybitnych architektów.Tak wiele wydarzeń kulturalnych odbędzie sięw pierwszy wrześniowy weekend w ramach Festi-walu Otwartych Ogrodów. Celem festiwalu jest pro-mocja miasta oraz integracja lokalnej i nie tylkolokalnej społeczności. Spacerując po miastach-ogro-dach odwiedzający poznają ich historię, przyrodęi kulturę. „Pamiętajcie o ogrodach. PrzecieŜ stamtądprzyszliście....” – pisał Jonasz Kofta.W tym roku gościć będziemy wielu artystów: ma-larzy, fotografików, projektantów biŜuterii, muzy-

ków oraz pisarzy, dziennikarzy i kolekcjonerówwszelkich dokumentów związanych z przeszłościąKonstancina.Pomysł Festiwalu Otwartych Ogrodów powstał wPodkowie Leśnej w 2005 r. W następnych latachdołączyły kolejno: Milanówek, Komorów, Józefów,Zalesie, warszawska Sadyba i Konstancin. Organizo-wane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,Otwarte Ogrody 2009 odbędą się pod hasłem „Zabyt-kom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz.”Podobne programy realizowane są w większościkrajów europejskich i słuŜą promocji miast.Organizatorami festiwalu, który w naszym mie-ście odbywa się po raz drugi, są: Klub InicjatywObywatelskich, Towarzystwo Miłośników Pięknai Zabytków Konstancina im. Stefana śeromskiegooraz Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

„Nasze Miasto – Forum Mieszkańców Konstan-cina” jest jednym z patronów medialnych FestiwaluOtwartych Ogrodów.

WW czasie trwania festiwalu czynny będzie
punkt informacyjny przy TęŜni w Parku Zdrojo-
wym, gdzie będzie moŜna zasięgnąć bliŜszych
informacji na temat odbywających się spotkań
i koncertów oraz otrzymać szczegółowy pro-
gram wraz z mapą.
ZZapraszamy takŜe do zapoznania się z infor-
macjami na temat otwartych ogrodów na stro-
nach internetowych:
www.konstancinjeziorna.pl
www.otwarteogrody.pl

GRAśYNAMATUSIK-TOMASZEWSKA

Rzadko mamy okazję gościć w pięknych prywatnych ogrodach.Spacerując po ulicach Konstancina, nie raz mamy ochotęsprawdzić, co kryje się za wysokimi ogrodzeniami.5 i 6 września te pragnienia mogą się spełnić.

Wielu z nas ciekawi, co kryje się za takimi płotami

Niektóre ogrody zachwycają pięknem, egzotycznymi gatunkami roślin,albo niezwykłym rozplanowaniemW ogrodzie willi Świt w słoneczny dzień moŜnazaobserwować wspaniałą grę światła i barw
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