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Pomimo tego, że są przepisy
pozwalające na walkę
ze szpecącymi reklamami,
gmina wciąż nie może
sobie poradzić z tym problemem

czytaj – str. 3

Czy po wejściu
ustawy śmieciowej
w naszej gminie będzie czyściej?

czytaj – str. 5

PO PIERWSZE,
PO DRUGIE, PO TRZECIE...

WSZECHOBECNE
REKLAMY

DO PLANU PRZYSTĄP

Kolonie, obozy, lato w mieście,
a może rejs po Wiśle
– czas zaplanować
letni wypoczynek

czytaj – str. 10

ZA KILKA DNI WAKACJE

Decyduje się przyszłość
pofabrycznych terenów
w Mirkowie

czytaj – str. 4

OBWODNICA – I TAK ŹLE,
I TAK NIEDOBRZE
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Proponowany przebieg
obwodnicy Konstancina-Jeziorny
spowoduje podzielenie
wsi Cieciszew

czytaj – str. 6–7

Konflikt to zadużopowiedziane, po
prostu różnica poglądów – mówi
PiotrNowak,prezeszarząduSpół-

dzielniMieszkaniowejLokatorsko-Włas-
nościowejwKonstancinie-Jeziornie.Cze-
go dotyczy różnica poglądów? Sposobu
zarządzania spółdzielnią.

Spółdzielnia mieszkaniowa w Kon-
stancinie istnieje od ponad 50 lat. Jej
członkowie, a w raz z rodzinami to bli-
sko 4 tys. osób, nie tworząmonolitu. Inne
problemy mają mieszkańcy osiedla na
Grapie, inne – blokówwMirkowie. Naj-
starsze budynki wymagają remontów,
część członkówma lokatorskie prawo do
lokalu, częśćwłasnościowe i różne są ich
oczekiwania. Różnice poglądów są nie-
uniknione.

W ostatnich wyborach rok temu, do
rady nadzorczej, składającej się z dzie-
więciu osób, wybrano sześciu miesz-
kańców budynków zlokalizowanych
w Mirkowie przy ul. Jaworskiego (21j,
21n, 21p i 21r). W poprzednim składzie
rady z Mirkowa nie było ani jednej
osoby, choć w 186 lokalach mieszka tu
ponad 500 osób.

Nowa rada nadzorcza pod przewod-
nictwem Filipa Rawskiego energicznie
wzięła się do pracy. Wsadziła kij w mro-
wisko:wnioskowałao zmianę regulaminu
dotyczącego przetargów, uchwalonego
przez poprzednią radę, zgodnie z którym
zarząd może samodzielnie (bez udziału
komisji przetargowej z udziałem przed-
stawicieli rady) zawierać umowy do
kwoty 40 tys. zł. Większość członków
radynadzorczej zgodziła się zwnioskiem,
że należy zmniejszyć aktualne progi wy-
sokości kontraktów, od jakich należy po-
woływać komisję przetargową.

– Sposób zarządzania spółdzielnią od
lat nie ulega zmianie. Sytuacja eko-
nomiczna spółdzielni jest niestabilna
i w konsekwencji grozi utratą płynności
finansowej. Grożą nam kolejne pod-
wyżki czynszu. Prowadzonawindykacja
należności nie przynosi oczekiwanych
efektów, co prowadzi do stałego niedo-
boru środków finansowych – nie kryje
obawprzewodniczący radyFilipRawski.

– Spółdzielnia działa na zasadzie bez-
wynikowej. Rozliczamy się zmieszkań-
cami z faktycznie poniesionych kosztów.
Ostatni rok rzeczywiście był dla nas dość
trudny. Ze względu na wykupy gruntów
i koszty poniesione w celu zapewnienia
ogrzewania mieszkań po zaprzestaniu
produkcji w zakładach Metsä Tissue
były dużym obciążeniem dla członków
spółdzielni więc nie podnosiliśmy czyn-
szów, choć media drożały – tłumaczy
prezes Piotr Nowak. W kwietniu podpi-
saliśmy umowę z firmą Jar-Pol, która za-
pewni ogrzewanie naszym czterem
blokom wMirkowie.

– Poprzednia rada nadzorcza w spra-
wozdaniu ze swejdziałalności poinformo-
wała członków, że nie stwierdziła
jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy

zarządu. To ciekawe, bo nasza rada nad-
zorcza stwierdziła ich całkiem sporo i to
wkwestiachkontrolowanych jakobyprzez
poprzedników, np.: zarząd wielokrotnie
złamał regulaminzamówień i samowolnie
ograniczył kompetencje rady nadzorczej
w tym zakresie – dodaje Filip Rawski.

Część składu rady chciała odwołać
prezesa zarządu, ale Piotr Nowak przed-
stawił plan naprawy spółdzielni i Plan
Gospodarczo-Finansowy, który ma do-
prowadzić do zredukowania kosztów
spółdzielni, dzięki czemu nie będzie ko-
nieczności podnoszenia czynszu. Rada
nadzorcza postanowiła dać prezesowi
możliwośćwprowadzenia planu naprawy
w życie i odstąpiła na wniosek przewod-
niczącego Filipa Rawskiego od zamiaru
odwołania prezesa.

Wszystkie wątpliwości powinnowy-
jaśnić doroczne walne zgromadzenie
członków spółdzielni. 16 maja grupa
około 30 członków spółdzielni złożyła
wniosek do zarządu owprowadzenie do
porządku obrad walnego zgromadzenia,
zwołanego na 30 czerwca, uchwały
o odwołaniu ze składu rady Filipa Raw-
skiego oraz zmiany statutu spółdzielni.
Chodzi o powiększenie składu rady do
16 osób. Wnioskodawcy nie podali ja-
kiegokolwiek uzasadnienia.

– Na podstawie ich propozycji można
domyślić się, żepragnąuchronićczłonków
zarządu przed sytuacją z początku roku,
kiedy to rada nadzorcza rozpatrywała
możliwośćodwołaniaprezesa–przypusz-

cza jeden z członków rady. Co ciekawe,
podjęcieuchwaływsprawieodwołaniaFi-
lipa Rawskiego to punkt 7. porządku
obrad, a sprawozdanie finansowezdziałal-
ności spółdzielni za 2011 r., sprawozdania
z działalności rady, zarządu i realizacji
wniosków z poprzedniego walnego zgro-
madzeniaorazdyskusjanadnimi topunkty
13 – 17.Najpierwodwołają, a potembędą
szukać uzasadnienia?

–Wubiegłym roku nawalnym zgro-
madzeniu podjęliśmy uchwałę, zgodnie
z którą informacje i protokoły z posie-
dzeń rady nadzorczej miały trafiać na
stronę internetową spółdzielni. I co? I nic
– mówi jeden ze spółdzielców. – Zarząd
broni się przed wszelkimi zmianami.
Aby zabezpieczyć obecnie panujący sys-
tem zarządzania, stosuje się stare
i sprawdzone techniki. Wmawia się
członkom, że dochodzi do podziału
spółdzielni na tych z Mirkowa i resztę.
Chce się skłócić członków. Spółdziel-
nia, która powinna z założenia dbać
o wszystkich swoich członków, dba
głównie o wąską grupę. Grupa ta traktu-
je spółdzielnię jak prywatny folwark,
a ogół mieszkańców – jak owieczki,
któremożna bezkarnie strzyc. Pracowni-
cy spółdzielni są mieszkańcami osiedla,
przetargi wygrywają firmy ich kolegów,
wszystko zostaje w rodzinie – dodaje.

Walne zgromadzenie odbędzie się
30 czerwca o godz 15.00 w sali gim-
nastycznej przy ul. Żeromskiego 15
(wejście od ul. Piasta).

RÓŻNICA POGLĄDÓW
W konstancińskiej spółdzielni mieszkaniowej

trwa konflikt między zarządem a radą nadzorczą.
– Podobno mają zmienić prezesa zarządu
– mówi mieszkanka ul. Jaworskiego.
– Nie prezesa, tylko mają odwołać
przewodniczącego rady nadzorczej

– prostuje jej sąsiadka. Informacje przekazywane
pocztą pantoflową nie są zbyt dokładne.

Najlepiej więc sprawdzić u źródła.

MAGDA ANDRZEJEWICZ
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Kratki ściekowe na nowym moście przy Starej Papierni zbierają wszystko,
tylko nie wodę deszczową
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Kierowniczka jednego z wydziałów
konstancińskiegomagistratu stwier-

dziła, że internet nie jest dla niej wiary-
godnym źródłem informacji. Chodziło
o dane dotyczące przetargu ogłoszo-
nego na stronie internetowej pewnej in-
stytucji. Ja rozumiem, że prywatne
opinie użytkowników zamieszczane
na forach dyskusyjnych z pewnością
takim źródłem nie są.Ale nie sądziłem,
że informacje, dokumenty, dane i akty
prawne, publikowane na stronach
sejm.gov.pl, kprm.gov.pl (oficjalnego

serwisu internetowego rządu pol-
skiego), różnych instytucji administracji
państwowej lub w Biuletynie Informa-
cji Publicznej zamieszczane są ot tak,
dla hecy.
Czy obwieszczenia i zarządzenia

burmistrza, uchwały rady miejskiej i
opinie regionalnej izby obrachunkowej
publikowane w BIP traktować po-
ważnie, czy to tylko żart? Jak trakto-
wać, przewidziane przez ustawodawcę
takie formy komunikacji jak e-urząd
i e-sąd? Widzę, że przed ministrem ad-
ministracji i cyfryzacji ogrom pracy.
Przy takim podejściu urzędnikówmoże
to być daremny trud.

Niewiarygodne
źródło informacji

KONSTANTY J.

WKonstancinie znaleziono nieto-
perza, u którego stwierdzono wś-

ciekliznę. Gminy Konstancin-Jeziorna,
Piaseczno i Góra Kalwaria są zagro-
żone wścieklizną.
Powiatowy lekarz weterynarii

2 czerwca wydał rozporządzenie,
zgodnie z którym zagrożony wście-
klizną jest obszar powiatu piase-
czyńskiego ograniczony:

• od północy: granicą powiatu
piaseczyńskiego,

• od północnego wschodu: miejs-
cowością Bielawa,

• od wschodu: miejscowościami
Habdzin i Słomczyn,

• od południa: miejscowościami
Łubna i Pilawa,

• od zachodu miejscowością Żabie-
niec do rzeki Czarna, ulicami
Sienkiewicza, Kościuszki i skrzy-
żowaniem ul. Puławskiej z ul. gen.
Okulickiego w Piasecznie

• od północnego zachodu ul. Ogro-
dowąw Józefosławiu do północnej
granicy powiatu piaseczyńskiego.

Na tym obszarze obowiązuje zakaz
organizowania targów, wystaw, konkur-
sów, pokazów z udziałem psów, kotów,
bydła, świń, owiec i kóz oraz zwierząt
futerkowych, polowań i odłowów zwie-

rząt łownych, przemieszczania lub
obrotu zwierząt: psów, kotów, bydła,
świń, owiec, kóz i zwierząt futerko-
wych, zwłok zwierzęcych, produktów,
surowców i przedmiotów, które mogą
spowodować szerzenie się choroby.
Ponadto na tym obszarze psy należy
trzymać na uwięzi, koty w zamknięciu,
zwierzęta gospodarskie na zamknię-
tych wybiegach.
Wszystkie psy i koty, które nie

mają aktualnie ważnych szczepień
przeciw wściekliźnie powinny zostać
poddane szczepieniu.
Mieszkańcy są proszeni o zacho-

wanie szczególnej ostrożności w kon-
taktach ze zwierzętami.
Do zakażenia wścieklizną dochodzi

najczęściej wskutek pogryzienia przez
chore zwierzę. Zakażenie możliwe jest
także przez kontakt ze śliną chorego lub
zakażonego zwierzęcia.
W przypadku pokąsania, podrapania

lub innego kontaktu ze zwierzęciem po-
dejrzanym o wściekliznę należy nie-
zwłocznie zgłosić się do najbliższej
placówki służby zdrowia. O każdym
przypadku podejrzenia wścieklizny
u zwierząt należy poinformować powia-
towego lekarza weterynarii w Piasecz-
nie, tel.: 22 756 76 62, 22 737 30 65. (R)

Uwaga, wścieklizna!

Rusza pierwsza edycja konkursu sty-
pendialnego wAkademiiAktywnej

EdukacjiMontessori. –Nasza inicjatywa
jest przede wszystkim elementem pro-
pagowania wiedzy i nakłaniania mło-
dzieży do brania odpowiedzialności za
swoją edukację. To doskonała forma
i narzędzie motywacji – podkreśla Iza-
bella Gorczyca, dyrektor akademii i po-
mysłodawczyni turnieju.
By wziąć udział w konkursie o Legi-

tymacjęAkademiiMontessori wystarczy
wypełnić formularz na stronie konkursu:
www.legitymacja.aktywnaeduakcja.pl,
przyjść na test i zmierzyć się z zadaniami
z języka polskiego, matematyki, przy-
rody, fizyki oraz języka angielskiego.
– Zadania nie będą trudne, lecz wyma-

gać będą kreatywnych i niebanalnych
rozwiązań – mówi dyrektor Gorczyca.
–WAkademiiAktywnej Edukacji Mon-
tessori chcemywspierać zdolnąmłodzież.
Pragniemy spełniać dziecięce oczekiwa-
nia oraz pomagaćw realizacji naukowych
dążeń, ambicji oraz celów – dodaje.
Na zgłoszenia uczestników organiza-

torzy czekają do 18 czerwca. (R)

Wygraj stypendium Montessori
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zapisach znowelizowanej ustawy uzdrowi-
skowej zawarte zostały regulacje dotyczące
umieszczania reklam w strefach ochrony

uzdrowiskowej. RadaMiejska Konstancina-Jeziorny,
realizując zapisy ustawowe, podjęła uchwałę okreś-
lającą zasady i miejsca lokalizacji reklam na terenie
naszej gminy, zgodnie z którą łączna powierzchnia
reklam na jednym budynku nie może przekroczyć
w strefieAochrony uzdrowiskowej 2 mkw., w strefie
B – 3 mkw., a w strefie C – 6 mkw.
Wmyśl uchwały zakazuje się umieszczania reklam:

• w granicach obszarów chronionych Natura
2000, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego,
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajob-
razu oraz rezerwatów przyrody,

• wolnostojącychw strefach ochrony uzdrowisko-
wejA i B (w strefie C dopuszczalne jest umiesz-
czenie wyłącznie na terenie nieruchomości
zabudowanych jednej reklamy wolnostojącej,
przy czym łączna powierzchnia reklam wolnos-
tojących i innych niemoże przekroczyć 8mkw.),

• w liniach rozgraniczających dróg, w tym na
drzewach, latarniach, koszach na śmiecie, ław-
kach, pojemnikach na kwiaty oraz pomnikach
i tablicach pamiątkowych itp.,

• na dachach budynków, balustradach, ogrodze-
niach, obiektach infrastruktury technicznej
(skrzynkach elektrycznych, telefonicznych, ga-
zowych i transformatorach).

Reklamy nie powinny zasłaniać znaków drogo-
wych. Nie można ich także umieszczać na ekranach
dźwiękochłonnych, na mostach, wiaduktach i kład-
kach, na obiektach urzędów administracji rządowej
i samorządowej, na cmentarzach, pomnikach przy-
rody i w parkach.

Wszelkie reklamy powinny zawierać informację
dotyczącą właściciela nośnika i być utrzymywane
przez niego w należytym stanie estetycznym i tech-
nicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkow-
ników nieruchomości.Właściciel reklamy musi mieć
wszelkie opinie i zgody niezbędne do jej umieszcze-
nia, w szczególności zgodę konserwatora zabytków
w przypadku reklam umieszczanych na budynkach
lub obszarach wpisanych do rejestru zabytków. Re-
klamy nie mogą utrudniać użytkowania obiektów
oraz sąsiednich nieruchomości.
Kwestie związane z lokalizacją reklam zewnętrz-

nych regulują zapisy ustawowe i przepisy prawa,

m.in. budowlanego i o ruchu drogowym, oraz zapisy
prawa miejscowego: plany zagospodarowania prze-
strzennego i uchwały rady miejskiej a także „Regu-
lamin czystości i porządku na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna”.
Wewszystkich aktach prawamiejscowego dokład-

nie opisane są zasady umieszczania reklam, jednak nie
ma ani słowa o tym, jakie sankcje grożą osobom nie-
przestrzegającym przyjętych regulacji. Papier cier-
pliwy, a skoro nie ma wyraźnie określonej kary…
– Od 4 czerwca strażnicy miejscy przeprowadzają

rozmowy z właścicielami nieruchomości, na których
umieszczone są reklamy, pouczają ich o koniecz-
ności podporządkowania się uchwalonym zasadom
i wyznaczają dwutygodniowy termin na zdjęcie nie-
dozwolonej reklamy – informuje Grzegorz Szew-
czyk, zastępca komendanta Straży Miejskiej Kon-
stancina-Jeziorny. – Za niezdjęcie reklamy w okreś-
lonym czasie grozi mandat w wysokości 100 zł.
W przypadku dalszego uchylania się od zdjęcia re-
klamy kierowane będą wnioski do sądu – dodaje.
Kwestie sankcji za umieszczanie reklam nie-

zgodnie z prawem regulują również inne przepisy.
Art. 63a kodeksu wykroczeń stanowi, że kto umiesz-
cza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczo-
nym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub
rysunek albo wystawia je na widok publiczny

w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym
miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny. Za wieszanie plakatów na sygnalizatorach,
znakach drogowych i barierkach rozdzielających
pasy jezdni grozi mandat do 500 zł.
– Nie wystarczy zakazać i karać. By nie zaśmie-

cać miasta i uniknąć chaosu w przestrzeni publicz-
nej, trzeba ustawić odpowiednią liczbę estetycznych
słupów ogłoszeniowych dostępnych nie tylko dla
urzędników – tak jak gablotki ogłoszeniowe zamy-
kane na kłódkę – ale również dla mieszkańców. Jeśli
każdy będzie miał możliwość powieszenia swojego
ogłoszenia w miejscu do tego przeznaczonym,
znikną karteluszki z wiat przystankowych i słupów
latarni – proponuje Edyta W. z Jeziorny.

Sprzedawcy towarów i usług chcieliby, by ich re-
klamy były widoczne, duże i kolorowe. – Reklama
jest dźwignią handlu. To miejsca pracy i podatki dla
miasta – bronią się. To, że pstrokate reklamy szpecą
zabytkowe budynki lub zasłaniają widoczność kie-
rowcom i pieszym, mniej interesuje pomysłowych
reklamodawców.
–Wystarczy zobaczyć, jak wygląda główna ulica

prowadząca do parku – ul. Piłsudskiego. Ogrodzenia
obwieszone jarmarcznymi reklamami, jakimiś tabli-
cami. Do czego to podobne?! Do naszego miasta
przyjeżdżają kuracjusze i turyści z całej Polski. Po
prostu wstyd – denerwują się dwie mieszkanki spa-
cerujące po parku. – Najwyższa pora uporządkować
ten bałagan.

WSZECHOBECNE REKLAMY
Reklamy w prasie, radiu i telewizji co najwyżej nas irytują.
Plakaty, afisze, banery, wielkie billboardy, foldery i ulotki,
reklamujące wszystko i wszędzie w przestrzeni publicznej,
nie tylko irytują, ale często szpecą, zaśmiecają miasto

i zasłaniają widoczność kierowcom.
Czy jesteśmy skazani na bałagan reklamowy?

Nie. Możemy z nim walczyć.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Umieszczenie reklamy na własnej posesji wymaga uprzedniego zgłoszenia lub uzyska-
nia pozwolenia na budowę. Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolniona
jest instalacja tablic i urządzeń reklamowych z wyjątkiem usytuowanych na obiektach
wpisanych do rejestru zabytków – w tym przypadku wystarczy zgłoszenie do starostwa
powiatowego.
W zgłoszeniu należy określić: miejsce, schemat reklamy, okres istnienia reklamy, ter-
min rozpoczęcia prac montażowych.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nierucho-
mością.
Reklamy wolnostojące, trwale związane z gruntem uznawane są za budowle. Na ich po-
stawienie inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę.
Jeśli reklama ma być umieszczona na terenie, dla którego nie został uchwalony plan
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor najpierw musi złożyć wnio-
sek o wydanie warunków zabudowy i dopiero po uzyskaniu tej decyzji może złożyć wnio-
sek o pozwolenie na budowę.
W przypadku budynków zabytkowych pozwolenie na budowę może być wydane po uzys-
kaniu zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Kwestie związane z lokalizacją
reklam zewnętrznych regulują

zapisy ustawowe i przepisy prawa,
m.in. budowlanego i o ruchu

drogowym, oraz zapisy
prawa miejscowego: plany

zagospodarowania przestrzennego
i uchwały rady miejskiej

Nie wystarczy zakazać i karać.
Trzeba ustawić odpowiednią

liczbę estetycznych słupów
ogłoszeniowych. Jeśli każdy

będzie miał możliwość powieszenia
swojego ogłoszenia w miejscu

do tego przeznaczonym,
znikną karteluszki

z wiat przystankowych
i słupów latarni

Profesjonalna reklama na nowoczesnych nośnikach jest od dawna mocną stroną Konstancina
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właściciele pofabrycznych grun-
tów, wystąpiły do władz gminy

o dopuszczenie budownictwa miesz-
kaniowego wielorodzinnego i obiek-
tów sportowo-rekreacyjno-handlowych
na terenach byłej fabryki. Takie zagos-
podarowanie terenu pozwoliłoby
spółkom korzystnie sprzedać swój
majątek. Samorządowcy i mieszkańcy
gminy zdecydowanie sprzeciwiają się
budowie osiedla mieszkaniowego na
kilka lub kilkanaście tysięcy osób.
Większość radnych chciałaby zlokali-
zować w Mirkowie obiekty posze-
rzające ofertę uzdrowiska, wyższą
uczelnię o profilu rehabilitacyjnym,
obiekty przyciągające turystów i kura-
cjuszy (ogólnodostępne centrum rek-
reacyjno-sportowe, aquapark, centrum
konferencyjno-kongresowe, hotel)
i tylko nie wielką część przeznaczyć
pod budownictwo jedno- i wieloro-
dzinne, handel i pozostałe usługi.

Dzień przed sesją odbyło się zorga-
nizowane przez władze miasta spotka-
nie z mieszkańcami starego Mirkowa,

poświęcone przystąpieniu do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pofabrycznych tere-
nów. Frekwencja była bardziej niż mi-
zerna – razem z radnymi, w sali obrad
rady miejskiej zebrało się ok. 20 osób.
Dlaczego mieszkańcy nie przyszli?

– Radnym chyba zależało, żebyśmy
nie przyszli. W lokalu przy ul. Świetli-
cowej nie ma warunków do prawdzi-
wej dyskusji, chyba że radni uważają,
że tak jest w porządku: oni siedzą za
stołem, a my stoimy w drzwiach. Na-
szym zdaniem konsultacje społeczne
trochę inaczej powinny wyglądać. Li-
czyliśmy na spotkanie u nas, wMirko-
wie, gdzie są o wiele lepsze warunki
– mówi jeden z mieszkańców.

Podczas obrad sesji, zastępca bur-
mistrza Konstancina-Jeziorny Dorota
Gadomska stwierdziła, że konsultac-
je społeczne – zgodnie z literą prawa

– w formie wniosków i uwag do planu,
następują po, a nie przed przystąpie-
niem do jego zmiany.

Tym razem dyskusja nad uchwałą
nie była tak burzliwa, jak podczas mar-
cowej sesji, choć część radnych nie
zmieniła stanowiska twierdząc, że
gminie potrzebne są tereny przezna-
czone pod działalność gospodarczą,
ponieważ przynoszą znacznie większe
wpływy z podatków. Przeciwnicy
przystąpienia do zmiany planu
twierdzą, że sąsiedztwo oczyszczalni
ścieków ogranicza możliwość lokali-
zacji na tych terenach zabudowy
mieszkaniowej.

Ostatecznie większość radnych
(13 osób) podniosło rękę za podjęciem
uchwały, czterech – przeciw (Andrzej
Kafara, Sławomir Kanabus, Marek
Skowroński i Włodzimierz Wojdak),
a dwie wstrzymały się od głosu. Podjęta
uchwała nie przesądza o sposobie za-
gospodarowania pofabrycznych grun-
tów, a jedynie umożliwia rozpoczęcie
prac nad zmianą miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, w któ-
rych mogą uczestniczyć wszystkie
strony, składając do urzędu wnioski.

Podjęcie uchwały to dopiero pierw-
szy krok w kierunku stworzenia no-
wego ładu przestrzennego wMirkowie
i zagospodarowania pofabrycznych te-
renów, zgodnego z charakterem gminy
uzdrowiskowej. Proces uchwalania
planu może potrwać nawet kilka lat.

Do planu przystąp

15 maja 2012 r. Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast-Ogrodów
i Historycznych Miejscowości Centralnego Mazowsza „Ład na Ma-
zowszu”, Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina
im. Stefana Żeromskiego oraz Stowarzyszenie Nasze Miasto – Kon-
stancin złożyły do marszałka województwa mazowieckiego Adama
Struzika „Wniosek o uznanie Fabryki Papieru i całego kompleksu
przyfabrycznego osiedla robotniczego w Konstancinie-Jeziornie za
obiekty cenne historycznie i kulturowo i umieszczenie ich w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Mazowieckiego do roku 2020”.

Uchwałę o przystąpieniu
do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego
przemysłowych terenów

fabryki papieru
w Mirkowie

podjęli radni podczas
XXIII sesji rady miejskiej

30 maja.

MAGDA ANDRZEJEWICZ

Dokładnie nie uchwyciłem, ilu: raz była mowa
o ośmiu, za chwilę o 11, a kilka minut później

o dwudziestu kilku. Nie o to chodzi, w końcu nie

ważna ilość, ważna jakość. Właśnie. Wiemy, jak
w praktycewygląda u nas procedura uchwalania planu:
wnioski mieszkańców składane do planu odrzucane są
hurtowo – w końcu władza lepiej wie, co mieszkań-
com potrzebne jest do szczęścia. Najbardziej podoba
mi się formułka wzywająca radnych do głosowania
nad każdym z wniosków: „kto jest za nieuwzględnie-
niem wniosku pana X”? Odnoszę wrażenie, że tak
sformułowane pytanie zawiera w sobie instrukcję do
głosowania i jedynie słuszną odpowiedź. Zwyczajne
„kto jest za wnioskiem, kto jest przeciw” niczego nie
sugeruje i wynik głosowania mógłby być nieprzewi-
dywalny. Jednak po głębszym namyśle doszedłem do
przekonania, że w tym szaleństwie jest metoda i spo-
sób należy szerzej stosować, np. w trakcie następnych
wyborów do rady miejskiej, które odbędą się w okrę-

gach jednomandatowych. Radnych będziemy wybie-
rać podobnie, jak burmistrza. Wiadomo, że każdy
z kandydatów ma mocne i słabe strony. Kandydat A
jest wykształconym, inteligentnym człowiekiem, ale
podobno należał kiedyś do jedynie słusznej partii, kan-
dydat B – swój chłop, ale za kołnierz nie wylewa,
z kolei kandydat C ma naprawdę dobre pomysły, ale
patrząc na jego sytuację życiową widać, że nie wy-
chodzi mu wcielanie ich w życie. Trudno jest powie-
dzieć: tak, będę głosował na byłego aparatczyka,
kogoś, kto nadużywa alkoholu czy nieudacznika
– znacznie łatwiej zadecydować: jestem za nie-
uwzględnieniem kandydatury partyjnego aktywisty,
moczymordy i życiowej ofermy.Wybrany zostanie ten,
kto otrzyma najmniej głosów za nieuwzględnieniem
jego kandydatury. Prawda, że to proste?

Jestem za nieuwzględnieniem
Podczas ostatniej sesji

rady miejskiej dowiedziałem się,
że gmina przystąpiła

do sporządzenia kilkunastu
nowych planów

zagospodarowania przestrzennego.

T. U. BYLEC

Kuśtykający na trzech łapach mały
kundel przybłąkał się kilka lat temu

i zamieszkał na terenie Szpitala Rehabi-
litacji Neurologicznej w Konstancinie.
Dla pacjentówbył radością i nadzieją, że
mimo kalectwamożna żyć.Mobilizował
chorych do ćwiczeń, towarzyszył im
podczas spacerów. Pewnego dniaMisiek
zniknął. Pacjenci pytali dyrekcji szpitala,
co się z nim stało. Bez skutku. Szukali
dalej, zaalarmowali lokalną prasę i forum
internetowe mieszkańców Konstancina.
Poszukiwania w okolicznych przytulis-
kach i schroniskach dla zwierząt nie
przyniosły rezultatu. Po kilku dniach
jednemu z mieszkańców Konstancina
zwrócona została buda, którą kiedyś
podarował dla psa, z komentarzem „już
nie jest potrzebna”. Misiek został uś-
piony.Kto i z jakich powodówpodjął de-
cyzję o uśpieniu psa?

Ordynator placówki dr Zdzisław
Różycki nie wie, ale słyszał, że podobno
Misiek straszył dzieci, które wraz z ro-
dzicami odwiedzały swoich bliskich
przebywających na leczeniu w szpitalu.
Jak straszył? Podobno na nie skakał.

– Skakał na dzieci? Trudno na trzech
łapach, a w ogóle to było łagodności
stworzenie – mówi jedna z pielęgniarek.
Pytane przez nas pielęgniarki udzielają
wymijających odpowiedzi. – Zginął?Nie
zauważyłam.Właśniewróciłam z urlopu
i rzeczywiście gdzieś się zawieruszył.
Czasami zdarzało mu się znikać na kil-
ka dni. Ja nic nie wiem, ja tu pracuję od
niecałych dwóch lat, zresztą psa w szpi-
talu nie można trzymać, prawo zabrania
–mówi jedna z nich. Prawomoże zabra-
nia, ale pies nie mieszkał w szpitalu,
tylko na terenie przyszpitalnym, a dogo-
terapia, podobnie jak hipoterapia, jest
uznanym sposobem leczenia niektórych
schorzeń neurologicznych.

W biurze zarządu Uzdrowiska Kon-
stancin-Zdrój, któremu podlega szpital,
do chwili oddania gazety do druku nie
udzielono nam żadnej informacji.
Przez kilka dni dyrektor zarządzający
był nieosiągalny telefonicznie, a żaden
inny pracownik nie jest upoważniony
do kontaktów z mediami. Nasz e-mail
pozostał bez odpowiedzi, a nieoficjal-
nie usłyszeliśmy: „O co tyle hałasu,
o jednego kundla?”

Prywatne śledztwo nie doprowa-
dziło do ustalenia, kto jest odpowie-
dzialny za uśpienie psa. Członkowie
lokalnych organizacji społecznych
zwrócili się więc do Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami z prośbą o wy-
jaśnienie sprawy. (MM)

Bezduszność
zgodna z prawem
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W
iosenne wielkie sprzątanie gminy, podczas
którego mieszkańcy zebrali blisko 60 t
śmieci komunalnych, udowodniło, że na-

szym lasom, łąkom, przydrożnym rowom i brzegom
rzek obce są zasady samooczyszczania.W tej sytuacji,
by w Konstancinie było czysto i schludnie, musimy
albo mniej śmiecić, albo częściej sprzątać. Łatwo po-
wiedzieć: mniej śmiecić, ale Regulamin czystości i po-
rządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, Plan
Gospodarki Odpadami dla GminyKonstancin-Jeziorna
i różne przepisy porządkowe nie wiele pomogą, jeśli
śmieci nie ma gdzie wyrzucić.
– Kosz na śmiecie to w wielu rejonach gminy

sprzęt nieznany. Gdzie mamy wyrzucić butelkę po
napoju podczas spaceru wałem wiślanym? – pytają
spacerowicze spotkani w Gassach. Większość wy-
rzuci do rowu. W Parku Zdrojowym lada dzień usta-
wionych zostanie 40 koszy, ale już na niektórych
ulicach wokół parku kosza trzeba długo szukać.
Chcemy, by w Konstancinie było więcej kuracjuszy
i turystów, a to właśnie oni nie mają gdzie wyrzucić
śmieci. Miejscowi w ostateczności zaniosą pustą bu-
telkę do domu. W Busku Zdroju, Ciechocinku, Ku-
dowie, Horyńcu w zasięgu wzroku spacerowiczów
zawsze znajdują się dwa, trzy kosze na śmiecie, nie
tylko w parkach zdrojowych, ale w całym mieście.
W tych miastach nie ma śmieci na ulicach i w rowach.
Owszem, u nas też są zadbane osiedla i niektóre

ulice: osiedle Elsam, ul. Wilanowska na Grapie,
gdzie kosze ustawione są w odległości 50–100 m.
Ale już w wielu bocznych ulicach na Grapie nie ma
ani jednego.

– Wywożenie śmieci kosztuje, a mieszkańcy do
miejskich koszy podrzucają śmiecie bytowe, przy-
noszone z domu w siatkach – mówi zastępca bur-
mistrza Ryszard Machałek.
To też prawda, ale już niebawem problem opłaty

za wywóz śmieci zostanie rozwiązany. 1 stycznia
weszła w życie ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy
nakładają na gminę i mieszkańców nowe obowiązki.
Nowelizacja ustawy stanowi, że gminy przejmą

prawo własności do odpadów komunalnych: będą
odpowiedzialne za odbiór, transport śmieci i za za-
gospodarowanie odpadów komunalnych. Zadania te
samorządy zlecą firmomwyłonionym w przetargach,
a mieszkańcy za wywóz śmieci zapłacą tzw. podatek
śmieciowy.
Ustawowe zapisy stanowią, że za rok (dokładnie

od 1 lipca 2013 r.) nowe regulacje muszą zacząć obo-
wiązywać. Gdyby władze gminy zechciały, mogłyby
wprowadzić je już dziś. A przynajmniej już teraz
mogłyby solidnie przygotować się do rewolucji
śmieciowej, a nie w ostatniej chwili w pośpiechu
ustalać stawki i zasady funkcjonowania nowego sys-
temu odbioru śmieci. Podatek musi uwzględniać
koszty odbioru, transportu, zbierania i recyklingu od-
padów (na razie nie znane). Nie może być za niski,
bo gmina nie może dopłacać do niego z gminnego
budżetu, ale i nie za wysoki, by nie stanowił dużego
obciążenia dla budżetów domowych.
Zgodnie z ustawą, gminy zobowiązane są do pod-

jęcia uchwał w sprawie stawek opłat, szczegółowych

zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu
złożenia pierwszych deklaracji do 1 stycznia 2013 r.
Przed wakacjami rada miejska nie zajmie się proble-
mem śmieciowym, a po wakacjach będzie naprawdę
nie wiele czasu na analizę ilości wytwarzanych od-
padów w gminie i wypracowanie systemu odbioru
odpadów.
Stawki za wywóz nieczystości stałych można

naliczać w różny sposób i każdy z nich ma plusy
i minusy:

• od osoby – ale co z osobami niezameldowa-
nymi?

• od ilości zużytej wody – ale jak wyliczyć ilość
zużytej wody w sołectwach niezwodociągo-
wanych i nieskanalizowanych?

• od metrażu powierzchni mieszkalnej – sposób
wręcz krzywdzący samotnych ludzi miesz-
kających w starych, dużych, rodzinnych do-
mach,

• od gospodarstwa domowego – też niedosko-
nały: w jednym gospodarstwie mieszka sześć
osób, w drugim – dwie.

Żaden ze sposobów nie jest doskonały. Na wielu
obszarach gminy sprawdziłby się system kombino-
wany – dwie lub trzy formy jednocześnie – ale tego
ustawa nie dopuszcza. Nie dopuszcza również na na-
liczanie opłaty według masy lub objętości odpadów
odebranych z danej nieruchomości.
Osiągnięcie, zgodnie z dyrektywami unijnymi,

50 proc. recyklingu z selektywnej zbiorki odpadów
(osobno makulatura, szkło, tworzywa sztuczne,
metale, odpady wielkogabarytowe, bioodpady,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,
odpady niebezpieczne, stare lekarstwa) też będzie
kosztować.

Dokładnego określenia będą też wymagały tryb
i częstotliwość opłat: raz na kwartał (tak jak podatek
od nieruchomości i podatek rolny), miesięcznie,
razem z rachunkami za wodę czy w przypadku blo-
ków mieszkalnych w czynszu.
Nie wiadomo, ile będzie śmieci. W niektórych

gminach po wprowadzeniu podatku śmieciowego

masa odpadów odbieranych od mieszkańców
wzrosła dwukrotnie właśnie dlatego, że skoro każdy
płaci podatek, to nie opłaca się nielegalnie wyrzu-
cać śmieci.
Samorządowcy martwią się o ściągalność opłat,

bo koszty trzeba będzie terminowo pokryć.
A budżet gminny nie jest z gumy. Urzędnikom
przybędzie pracy, bo za egzekucję należności od-
powiadać będą właśnie oni, podobnie jak za pobra-
nie każdego innego podatku. Od mieszkańców,
którzy będą się uchylali od płacenia należności, bę-
dzie mógł je egzekwować komornik. Kolejnym pro-
blemem będzie ściągalność tych opłat choćby od
osób utrzymujących się dzięki opiece społecznej
lub bezrobotnych.

W obliczu tylu niewiadomych może warto sko-
rzystać z doświadczeń gmin, które podatek śmie-
ciowy wprowadziły już kilka lat temu.
Najdłużej, bo od 2003 r., władzę nad odpadami

komunalnymi sprawuje gmina Starachowice.
Pszczyna wprowadziła podatek śmieciowy w 2008 r.,
jeszcze później m. in. Gietrzwałd, Końskie, Legio-
nowo i wiele innych.W tych gminach podatek śmie-
ciowy wprowadzono po przeprowadzeniu refe-
rendum, co znaczy, że mieszkańcy byli zaintereso-
wani wprowadzeniem takiego rozwiązania. Może
dlatego nowy system sprawdza się u nich doskonale
– dzikie wysypiska śmieci zniknęły. Spalanie śmieci
w piecach też należy już do przeszłości.
Mieszkańcy gminy Gietrzwałd płacą za wywóz

odpadów 5,90 zł od osoby miesięcznie, Pszczyny
– 6,50 zł. Radni Niemodlina, którzy kończą prace
nad wprowadzeniem nowego systemu, proponują,
by opłacać podatek raz do roku na podstawie po-
noszonych kosztów i szacują, że wyniesie on
ok. 10 zł miesięcznie.
Warto wiedzieć, że nowa ustawa nagradza pro-

ekologiczną postawę mieszkańców – producen-
tów śmieci. Osoby, które systematycznie będą
segregowały odpady, zapłacą podatek nawet
o połowę niższy.
W całej Unii Europejskiej, poza Polską i Wę-

grami, władzę nad systemem odbioru odpadów
sprawują samorządy. Poradzili sobie inni, pora-
dzimy i my.

PO PIERWSZE, PO DRUGIE, PO TRZECIE…
Po pierwsze w naszej gminie
za mało jest koszy na śmiecie,
po drugie w wielu miejscach
gminy nie ma ani jednego

kosza na śmiecie, po trzecie
gdzie u licha są te kosze?

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA,
MATEUSZ ZAREMBA

Naszym lasom, łąkom,
przydrożnym rowom

i brzegom rzek obce są
zasady samooczyszczania

Zapisy ustawy stanowią,
że od 1 lipca 2013 r.

nowe regulacje muszą
zacząć obowiązywać.

Gdyby władze gminy zechciały,
mogłyby wprowadzić je już dziś

Osoby, które systematycznie
będą segregowały śmiecie,

zapłacą podatek
nawet o połowę niższy

Po wejściu w życie przepisów tzw. ustawy śmieciowej ilość śmieci może się znacznie zwiększyć,
bo nikomu nie będzie się już opłacało ich nielegalne wyrzucanie
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D
yskusje o potrzebie budowy obwodnicy Konstan-
cina-Jeziorny trwają od lat 90. O konkretnym prze-
biegu drogi mówi się od co najmniej 10 lat.W tym

czasie wybudowano obwodnice wielu mniejszych i więk-
szych miejscowości na Mazowszu i w całym kraju. Nowe
drogi, omijające centrum miast, wybudowano lub kończy
się ich budowam.in. wDrwalewie, Chynowie,MińskuMa-
zowieckim, Serocku, Pułtusku,Mszczonowie, Radzyminie,
Markach, Jabłonnie, Żurominie i dziesiątkach innychmiejs-
cowości. Nic jednak nie zmieniło się w jedynym na Ma-
zowszu uzdrowisku. Co kilka lat dowiadujemy się, że
władze województwa przekładają termin realizacji inwe-
stycji o kilka następnych lat. Teraz, jeśli dobrze pójdzie,
możemy liczyć na obwodnicę po 2020 r.

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysz-
tof Strzałkowski i dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich ZbigniewOstrowski, uczestniczącywmar-
cowej sesji RadyMiejskiej Konstancina-Jeziorny, poinfor-
mowali, że MZDW przygotowuje nowy przetarg na

wykonanie dokumentacji obwodnicy. – Dotychczasowy
wykonawca koncepcji tej drogi niewywiązywał się ze swo-
jego zadania. Zdecydowaliśmy się rozwiązać z nim umowę
i rozpocząć cały proces od początku w porozumieniu z sa-
morządami – powiedział wicemarszałek. Nowe studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowe ustali m.in. wa-
riantowy przebieg obwodnicy i umożliwi uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na reali-
zację przedsięwzięcia.
Obecnie przedstawiciele województwa podzielają zda-

nie mieszkańców, że trasa obwodnicy na wysokości Cie-
ciszewa i Parceli (na odcinku 5–7) powinna zostać
zmieniona i zwrócili się do burmistrza gminy o wskazanie
przebiegu nie budzącego tyle kontrowersji. – Chcielibyśmy
przygotować nowy przebieg, który będzie wzbudzał jak
najmniej sprzeciwów lokalnej społeczności – deklarował
podczasmarcowej sesji radyKrzysztof Strzałkowski. Pod-
kreślał wagę konsultacji społecznych dotyczących prze-
biegu planowanej obwodnicy, bowiem brak zgody
mieszkańców na proponowany przebieg może opóźnić
rozpoczęcie budowy. Stwierdził, że jest szansa na rozpo-
częcie budowy obwodnicy do 2020 r. Co prawda od czasu
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obwodnicy zmieniły się przepisy ustawowe
i obecnie droga może zostać poprowadzona w zupełnie
innym przebiegu, według koncepcji, która dopiero się po-
jawi, jednak projektanci z pewnością będą brali pod uwagę
stanowisko gminy.
Pytań jest wiele: gdzie obwodnica będzie się kończyć?

Co z Górą Kalwarią? Samorząd naszej ościennej gminy
bardziej zainteresowany jest modernizacją drogi krajowej
nr 79 na odcinku Piaseczno – Góra Kalwaria wraz z bu-
dową obwodnicy Góry Kalwarii.
Niespodziewanie radni i mieszkańcy dowiedzieli się, że

31 maja upływa termin składania do województwa wnio-

sków dotyczących rekomendowanego przebiegu obwod-
nicy. Dwa kolejne posiedzenia Komisji Ładu Przestrzen-
nego i Spraw Komunalnych rady miejskiej 17 i 25 maja

poświęcone zostały dyskusji nadwnioskamimieszkańców,
dotyczącymi przebiegu planowanej trasy. Spotkanie rad-
nych z mieszkańcami rozpoczęła prezentacja obrazująca
historię prac nad ustalaniem przebiegu obwodnicy, przygo-
towana przez przedstawicieli Społecznego Stowarzyszenia
MieszkańcówCieciszewa i Parceli „Zielona Strefa” Hannę
Szulc iAndrzejaAdamczyka.

– Podczas procedowania zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obwodnicy drogi nr 724
wraz z terenami przyległymi, powołana została podkomisja
składająca się z dwóch radnych, 10 przedstawicieli sołectw
Piaski, Dębówka, Cieciszew i Parcela z udziałem prezesa
naszego stowarzyszenia i przedstawiciela wydziału archi-
tektury, która wypracowała dwa alternatywne warianty
przebiegu obwodnicy – mówił Andrzej Adamczyk. – Nie
zostały one jednak wzięte pod uwagę przy sporządzeniu
planu. Uchwaleniu planu towarzyszyły ogromne emocje
społeczne. Tylko z dwóch naszych wsi – Cieciszewa i Par-
celi – mieszkańcy złożyli ponad 300 protestów.Wszystkie
zostały odrzucone z automatu – dodaje.
Ci, którzy uczestniczyli w obradach sesji rady miej-

skiej 23 maja 2006 r. pamiętają, jak przebiegało głosowa-
nie: 307 wniosków odrzucono nawet ich nie czytając.
Tak burzliwych obrad komisji nie było od lat – ostatnie

chyba przy uchwalaniu statutu uzdrowiska. Spotkanie było
źle przygotowane i prowadzone. Obecna na posiedzeniu za-

stępca burmistrza Konstacina-Jeziorny Dorota Gadomska
stwierdziła, że mapy przedstawiającej przebieg drogi,
wiszącej w sali obrad, nigdy nie widziała. Radni dosłownie
krzykiem musieli domagać się głosowania ich wniosków.
„Przyszła grupa krzykaczy i chciała wymusić decyzję na
radnych, którzy tematu nie znali, ponieważ grupa społeczna
nie wywiązała się z obietnicy dostarczenia mapy” – pisał
na forum Konstancin.com przewodniczący komisji ładu,
Bogusław Komosa.
– To mieszkańcy mają dostarczać mapy władzom sa-

morządowym?Co jeszczemają zrobić za urzędników i rad-
nych? Przewodniczący komisji zamiast wyrażać swoje
opinie, powinien słuchać tego, comówią inni, jakie składają
wnioski i poddawać pod głosowanie wszystkie, a nie tylko
wybrane przez siebie. Jeżeli tak wyglądają obrady komisji,
to nic dziwnego, że w naszej gminie źle się dzieje – ko-
mentowali mieszkańcy obecni na posiedzeniach.
– Wszyscy chcemy nowych pięknych dróg, najlepiej

na terenach sąsiada.Wiadomo, że idealnego przebiegu ob-
wodnicy nie ma. Trzeba dyskutować, nawet spierać się
– ale na argumenty. Poziom tej dyskusji uwłaczał jej
uczestnikom – stwierdził mieszkaniec jednego z sołectw.
W trakcie komisji wypowiadali się również przeciwnicy

budowy obwodnicy zwracając uwagę, że ruch kołowy na
terenie naszej gminy przebiegaw dużej części drogami po-
wiatowymi i wybudowanie obwodnicy Konstancina nie
rozwiąże problemu ruchu samochodowego wewnątrz
miasta. Ponadto ściągnie do Konstancina jeszcze większą
liczbę samochodów jadących tranzytem. A bez budowy
nowej drogi łączącej Warszawę z Konstancinem, np. tzw.
Czerniakowskiej bis, obwodnica nie rozwiąże naszych pro-
blemów, bowiem cały jeszczewiększy ruchwleje się na je-
dyną drogę doWilanowa.
Przeciwnicy przesunięcia planowanej trasy z terenów

gęsto zabudowanych na grunty rolnicze podkreślali, że
w ten sposób zniszczeniu ulegną żyzne ziemie I i II klasy,
a rolnicy stracą możliwość zarobkowania. Jak pogodzić te
argumenty z wnioskami złożonymi do opracowywanego
nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania gminy, z których 78 proc. dotyczyło możliwości od-
rolnienia tych gruntów?

Zwolennicy obwodnicy dowodzą, że poprowadzenie
drogi po terenie niezabudowanym obniży koszty realiza-
cji inwestycji – różne są wysokości odszkodowania za
grunty rolne, działki budowlane i domy mieszkalne.
Teren przewidziany pod budowę obwodnicy jest bardzo
zróżnicowany i przebiega przez tereny leśne, rolnicze
i zurbanizowane z zabudową mieszkaniową, w pobliżu
wielu obszarów chronionych: Natura 2000, Warszaw-
skiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, Chojnow-
skiego Parku Krajobrazowego i rezerwatów przyrody.
Budowa tej drogi spowoduje przekształcenie terenu o po-
wierzchni ok. 50 ha, m. in. zmianę rzeźby terenu i wy-
cięcie drzew.

Ostatecznie komisji nie udało się wypracować jed-
nego wspólnego wniosku i przewodniczący radyAndrzej
Cieślawski zadecydował, że do województwa zostaną
wysłane wszystkie wnioski. Przedstawiciele stowarzy-
szeń i grup mieszkańców również zapowiedzieli skiero-
wanie do województwa odrębnych wniosków, w tym
wniosków o zaniechanie budowy obwodnicy drogi 724.
Termin rozpoczęcia budowy obwodnicy Konstancina

będzie znany po uzyskaniu decyzji środowiskowej, która
jest konieczna do zakończenia prac nad koncepcją i kon-
kretnym wariantem przebiegu drogi. Oczywiście trasa
nowej drogi musi zostać wytyczona zgodnie z wszelkimi
wymogami ochrony środowiska, by tak kosztowana in-
westycja – blisko 1 mld zł – miała szansę na dofinanso-
wanie z funduszy unijnych.

OBWODNICA – I TAK ŹLE,
I TAK NIEDOBRZE

Budowa obwodnicy, dzielącej na pół Cieciszew
– najstarszą wieś gminy Konstancin-Jeziorna
– z pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem.
Zwłaszcza, że można ją poprowadzić w terenie
niezabudowanym, a nie środkiem wsi, 20–30 m

od istniejących domów.W przebiegu, zatwierdzonym
uchwałą rady miejskiej z maja 2006 r., na odcinku
oznaczonym 5–7, droga odgradza mieszkańców wsi

od szkoły, kościoła i cmentarza.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA,
MAGDA ANDRZEJEWICZ

Dzień przed wysłaniem wniosków do województwa, w trakcie obrad XXIII sesji rady miejskiej 30 maja, radny Tomasz Zymer złożył na ręce prze-
wodniczącego rady Andrzeja Cieślawskiego interpelację dotyczącą informacji przekazywanych przez władze gminy marszałkowi województwa oraz
MZDW w związku z planowanym rozpoczęciem prac nad projektem obwodnicy Konstancina-Jeziorny – drogi nr 724, w sprawie „istotnej dla wa-
runków życia znacznej grupy mieszkańców wsi oraz dla zachowania zasad demokracji w naszej gminie” następującej treści: „Wnioskuję do pana
Burmistrza i władz gminy o zarekomendowanie władzom wojewódzkim możliwości zaprojektowania alternatywnego przebiegu obwodnicy Kon-
stancina-Jeziorny na odcinku 5–7 w taki sposób, by droga ta przebiegała możliwie jak najdalej od zabudowań mieszkalnych wszystkich wsi znaj-
dujących się na tym odcinku planowanej obwodnicy, a w szczególności od obszarów zwartej zabudowy”.
Radny Tomasz Zymer pisze: „Ponieważ procedurę uchwalania planu miejscowego przeprowadzono co prawda zgodnie z obowiązującym pra-
wem, ale bez uwzględnienia wyników konsultacji społecznych oraz z naruszeniem interesu znaczącej grupy mieszkańców gminy, obecnym wład-
zom gminy powinno moim zdaniem zależeć na naprawieniu tego błędu z co najmniej dwóch powodów:
• nie buduje się obwodnicy jednej miejscowości przez środek innej;• obwodnica z założenia ma służyć mieszkańcom gminy, a nie tranzytowi – kosztem mieszkańców.”

W swej interpelacji radny zawarł również wnioski i zapytania:• „Jeśli mój powyższy wniosek nie zostanie uwzględniony w korespondencji z władzami wojewódzkimi i MZDW, to z jakich powodów?”
• „Co stało się z ustaleniami zespołu roboczego do spraw przebiegu obwodnicy, powołanego w kwietniu 2004 r., z udziałem radnych i mieszkań-

ców wsi? Dlaczego nie zostały uwzględnione przy sporządzaniu MPZP obwodnicy? Gdzie znajduje się pełna dokumentacja pracy tego zespołu?”• „Jakimi względami strategicznymi motywowane jest poprowadzenie drogi przez mogiłę bohaterów narodowych – powstańców styczniowych,
w sytuacji, kiedy tuż obok za zabudowaniami RZD Obory znajdują się pola, nieużytki i pastwiska?”• „Jakimi względami strategicznymi motywowane jest poprowadzenie drogi bardzo blisko głównej ulicy Cieciszewa – najstarszej wsi w regionie
– kiedy tuż obok za zabudowaniami RZD Obory znajdują się pola, nieużytki i pastwiska?”• „Czy gmina dysponuje danymi statystycznymi mówiącymi, jaka część zabudowy obecnego Cieciszewa pochodzi z okresu po sporządzeniu
obowiązującego Studium uwarunkowań i k.z.p., czyli po 1999 roku? Proszę o podanie tych danych.”• „Proszę o podanie do wiadomości publicznej, jaką część gruntów rolnych poszczególnych sołectw nadwiślańskich obejmują wnioski o odrol-
nienie, złożone przez ich właścicieli do studium.”• „Proszę o podanie do wiadomości publicznej, ile budynków mieszkalnych znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od przebiegu obwod-
nicy zaplanowanego w MPZP na odcinku 5–7.”

Tomasz Zymer poprosił o odpowiedź na wszystkie punkty interpelacji w formie pisemnej, pocztą elektroniczną oraz listownie.

INTERPELACJA RADNEGO TOMASZA ZYMERAINTERPELACJA RADNEGO TOMASZA ZYMERA

Dokładnie nie wiadomo, kiedy powstała
wieś, ale w archidiecezjalnym archiwum
znajduje się mapa z XIII w., na której za-
znaczony jest kościół w Cieciszewie. Naj-
starszy dokument potwierdzający istnienie
Cieciszewa pochodzi z 1363 r. W przyszłym
roku wieś będzie obchodziła 650-lecie ist-
nienia.
Na skraju lasu dzielącego Cieciszew od
Parceli, znajduje się pomnik na zbiorowej
mogile powstańców styczniowych i miesz-
kańców wsi, którzy udzielali im pomocy,
pomordowanych przez władze carskie,
ufundowany przez społeczność wsi w 100.
rocznicę wybuchu powstania. I wieś, i po-
mnik, w przypadku budowy obwodnicy
w obecnie ustalonym przebiegu, ulegną
zniszczeniu.
– My pamiętamy o słowach Cypriana Ka-
mila Norwida: „Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć, tracą życie”
– mówią mieszkańcy wsi. – I to nie jest tak,
że żyjemy wyłącznie przeszłością. O ży-
jących też myślimy i wiemy, że droga jest
konieczna, ale trzeba i można przesunąć ją
o kilkadziesiąt lub kilkaset metrów.

CIECISZEWCIECISZEW

Obecnie obwodnica może zostać
poprowadzona w zupełnie innym

przebiegu, według koncepcji,
która dopiero się pojawi,

jednak projektanci z pewnością
będą brali pod uwagę

stanowisko gminy

Bez budowy nowej drogi
łączącej Warszawę z Konstancinem,

np. tzw. Czerniakowskiej bis,
obwodnica nie rozwiąże

naszych problemów,
bowiem cały jeszcze większy ruch

wleje się na jedyną drogę
do Wilanowa

Wiadomo, że idealnego
przebiegu obwodnicy nie ma.

Wszyscy chcemy nowych
pięknych dróg,

najlepiej na terenach sąsiada

Z planów wynika, że droga przetnie wieś Cieciszew
na dwie części

Jeżeli obwodnica powstanie w proponowanym przebiegu, to miejsce pamięci narodowej – mogiła powstańców styczniowych
z 1863 r. przestanie istnieć
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Mała rzecz, a cieszy

Często narzekam na różne ułomności Konstancina,
ale tym razem pochwalę. Kaskadowe kwietniki z surfi-
niami, ustawione w parku i przy rondzie Jana Pawła II
(może gdzieś jeszcze, ale tylko tu widziałam) wyglądają
pięknie. Jak w prawdziwym kurorcie. Tak trzymać, mała
rzecz, a cieszy ogromnie.

Mieszkanka Grapy

Mieszkaniec intruzem
Rzadko bywam na posiedzeniach komisji i sesjach rady.
No, ale ustalenie przebiegu obwodnicy to naprawdę
istotna kwestia. Poszedłem i byłem zszokowany sposobem
prowadzenia obrad komisji przez jej przewodniczącego.
Doprawdy: docinki, krzyki, pogarda, zniecierpliwienie
prezentowane przez niektórych radnych zdumiewały mnie.
Panu przewodniczącemu polecam lekturę ustawy o samo-
rządzie gminnym i tekst ślubowania radnego, zamiesz-
czony w niej: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając
na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Ja dziękuję za tak „godne” reprezentowanie mnie.
Na sesji też było ciekawie. Czułem się jak intruz. Prze-
wodniczący rady bardzo niechętnie udzielał głosu
mieszkańcom, a pani wiceburmistrz prezentowała duże
zniecierpliwienie w trakcie ich wystąpień. Najwyraźniej
mieszkańcy są potrzebni tylko do wrzucenia kartki do
urny, potem już tylko przeszkadzają. Jeśli podobnie

wyglądają inne komisje i sesje, to myślę, że w następ-
nych wyborach spora liczba mieszkańców nie będzie
się narzucać ze swoim głosem.

Henryk S.

Strefa kibica
Czy my jesteśmy od macochy? Ani strefy kibica, ani
dużego ekranu do oglądania meczów, chociaż podobno
w parku już dawno miały stanąć telebimy.
Podobno władze miasta obawiały się zakłóceń spo-
koju, a ja myślę, że łatwiej byłoby mieć kibiców pod
kontrolą, gdyby zgromadzili się w jednym miejscu.
Szkoda, bo drugi raz Euro nie odbędzie się w Polsce.

Sebastian W.

Plaża Wilanów
Projekt Plaża Wilanów to strzał w dziesiątkę. Kilka wy-
wrotek piachu, parasole i stoliki od producentów piwa
i coca coli, resztę sfinansowały reklamy zawieszone na
płotkach wokół plaży. Praktycznie zero kosztów dla
gminy i świetne miejsce dla mieszkańców. Jak widać,
nie trzeba wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy
z budżetu, wystarczy mieć dobry pomysł. A skoro go się
nie ma, to skorzystać z pomysłu sąsiedniej gminy.
U nas ani, ani.

N. A.

Noc muzeów w Konstancinie
Noc muzeów w Villi la Fleur to niezapomniane wrażenia:
piękne obrazy, wyjątkowe meble i uprzejmy gospodarz,
który witał gości. To wspaniale, że są jeszcze ludzie, któ-
rzy udostępniają swoje prywatne zbiory lokalnej społecz-
ności.
Malkontenci mówią, że Villa la Fleur nie we wszystkich
szczegółach została wiernie odtworzona, ale ja bym sobie
życzyła, żeby wszystkie konstancińskie zabytki były tak od-
restaurowane i tak pięknie wyglądały. Uznanie dla właści-
ciela domu i galerii.

Anna S.

Fotoradar pilnie potrzebny
Na naszej ul. Borowej kierowcy jeżdżą z szaloną prędkoś-
cią i niebezpiecznie się wyprzedzają. Ostatnio doszło
do czołowego zderzenia. Nie możemy doczekać się
fotoradaru. Zapraszamy do nas, na ul. Borową. W dwa
dni zwrócą się koszty jego zakupu, a my będziemy mogli
spokojnie wychodzić z domu.

J. K.

Fo
t.J

TA
T

Dzieci i młodzież z terenu naszej
gminy mogą ubiegać się o stypen-

dium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
– informujeCentrumMyśli JanaPawła II.
Rozpoczęła się rekrutacja do ósmej

edycji programu stypendialnego, skiero-
wanego do zdolnejmłodzieży szkółwar-
szawskich, których trudna sytuacja
materialna nie pozwala na pełne rozwija-
nie ich pasji i talentów. Przy przyznawa-
niu stypendium brane pod uwagę jest
miejsce pobierania nauki, którym musi
być warszawska szkoła podstawowa,
gimnazjum, dowolna szkoła ponadgim-
nazjalna lub uczelnia wyższa, a nie
miejsce zamieszkania kandydata.
Główne kryteria otrzymania stypen-

dium to średnia ocen, dochód na osobę
w rodzinie oraz ponadprzeciętne zaan-
gażowanie kandydata w naukę, sport,
sztukę, działalność społeczną itp. Sty-
pendium przyznawane jest na okres
roku szkolnego i wynosi od 200 do
1500 zł miesięcznie.
Formularz zgłoszeniowy oraz wszel-

kie szczegółowe informacje znajdują się
na stronie www.centrumjp2.pl/stypen-
dia. Wypełnione i podpisane wnioski
wraz ze wszystkimi załącznikami moż-

na składać osobiście lub pocztą do
31 lipca (uczniowie) i 30 września (stu-
denci) w siedzibie Centrum Myśli Jana
Pawła II przy ul. Foksal 11.
W tym roku przyznanych zostanie

ponad 400 stypendiów. Dotychczas
z tej formy pomocy skorzystało około
5 tys. młodych osób uczących się
wWarszawie. Są wśród nich m.in. lau-
reaci olimpiad na poziomie ogólnopol-
skim, sportowcy, muzycy, plastycy
i osoby zaangażowane w szeroko ro-
zumianą działalność społeczną. (MM)

Stypendia dla zaangażowanych

Podczas marcowej sesji rady miej-skiej wicemarszałek województwa
mazowieckiego Krzysztof Strzałkow-
ski i dyrektor Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich Zbigniew
Ostrowski zapowiadali, że zakaz po-
ruszania się samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej po-
wyżej 16 t po drogach wojewódzkich
721 i 724 wprowadzony zostanie
w ciągu ok. dwóch miesięcy. Miesiąc
później okazało się, że jeśli chcemy
wprowadzenia ograniczenia tonażu
w tym roku, gmina musi sama sfinan-
sować projekt zmiany organizacji
ruchu i ustawienie znaków zakazu
przy wjeździe na teren naszej gminy,
bowiemMZDW nie przewidział w te-
gorocznym budżecie pieniędzy na ten
cel. W kwietniu konstancińscy rad-
ni podjęli uchwałę o przekazaniu
samorządowi województwa mazo-
wieckiego 15 tys. zł na projekt zmia-
ny organizacji ruchu; ile będzie kosz-
tować oznakowanie dróg jeszcze
nie wiadomo. W tej sytuacji termin
wprowadzenia zakazu w życie odda-
la się. (MM)

Kiedy zakaz
wejdzie w życie?
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IVedycjaMłodzieżowego Festiwalu Muzyki
Kameralnej Youthfestival 2012 pod

hasłem „Europejskie Spotkania Muzyczne”
odbędzie się w dniach 21–25 czerwca. To
największe wydarzenie artystyczne organizo-
wane przez SzkołęMuzyczną wKonstancinie.
W tegorocznej edycji imprezy uczestniczyć bę-
dzie 80 muzyków, członków zespołów kame-
ralnych szkół muzycznych i instytucji kultury
z Czech, Niemiec, Francji, Holandii, Ukrainy,
Łotwy i Polski.
Uroczyste otwarcie festiwalu nastąpi w piątek 22 czerwca o godz. 10.30

w Centrum Festiwalowym przy ul. Sienkiewicza 11/13 w Konstancinie.Tu
również 22 i 23 czerwca będą odbywały się prezentacje festiwalowe oraz za-
jęcia warsztatowe.
Na Koncert Finałowy 24 czerwca organizatorzy zapraszają do amfiteatru

w Parku Zdrojowym. 23 czerwca na Scenie Alternatywnej w Centrum Festi-
walowym i wAmfiteatrze odbędą się koncerty i imprezy towarzyszące, m. in.
prezentacje kultury narodów, przywspółudziale instytutów kultury różnych kra-
jów, spotkania mające na celu wzajemne poznanie i przenikanie regionalnych
wartości kulturowych oraz integrację młodzieży, koncerty towarzyszące.
Youthfestival organizowany jest przy współpracy z Centrum Edukacji Arty-

stycznej, gminąKonstancin-Jeziorna, piaseczyńskim starostwem,UrzędemMar-
szałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Konstancińskim Domem
Kultury. Szczegółowe informacje dotyczące programu imprezy można znaleźć
na stronie internetowej youthfestival.eu. „Nasze Miasto – FMK” jest patronem
medialnym Festiwalu. (R)

YOUTHFESTIVAL 2012

W2012 r. mija 115. rocznica utworzenia miejsco-
wości Konstancin, 100. rocznica śmierci Wi-

tolda Skórzewskiego, założyciela Konstancina oraz 95.
rocznica powstania Uzdrowiska Konstancin. Uro-
czyste spotkanie, zorganizowane przez Towarzystwo
Miłośników Piękna i ZabytkówKonstancina, które od-
było się 17 maja w pałacu w Oborach, poświęcone
było tym rocznicom oraz nadaniu godności Członka
Honorowego osobom wybitnie zasłużonym dla Kon-
stancina i działalności towarzystwa.
Honorowymi Członkami Towarzystwa Miłośni-

ków Piękna i Zabytków Konstancina zostali:

• Teresa Potulicka-Łatyńska – ostatnia przedsta-
wicielka linii oborskiej rodu Potulickich (jak
podkreśliła prezes TMPiZK dr CzesławaGasik,
bez dóbr oborskich i rodu Potulickich nie
byłoby Konstancina),

• Teresa Herse-Górska – członek założyciel
TMPiZK, przewodnicząca sekcji zabytków, ini-
cjatorka objęcia Konstancina ochroną konser-
watorską,

• Julian Henisz – członek założyciel TMPiZK, ar-
tysta malarz, grafik, znany mieszkańcom jako
autor projektu herbu Konstancina-Jeziorny,

• Tadeusz Władyslaw Świątek – pisarz i publi-
cysta, historyk, kolekcjoner varsavianista, autor
książki „Konstancin – wędrówki śladami ludzi
i zabytków” oraz wielu książek o historii War-
szawy i jej mieszkańcach,

• Antoni Śledziewski – filolog, kulturoznawca,
badacz i popularyzator sztuki ludowej i folkloru,

autor albumu „Wycinanka Polska”, kolekcjoner
wycinanek ludowych, których imponujący
zbiór (ok. 2000 szt.) przekazał naszemumiastu.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście,
m.in. przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyń-
skiego Maria Mioduszewska i główny specjalista

ds. kultury w starostwie powiatowym Jolanta Ko-
szada, prezes Stowarzyszenia Ochrony i Promocji
Miast Ogrodów i Historycznych Miejscowości
Centralnego Mazowsza „Ład na Mazowszu” Grze-
gorz Kostrzewa-Zorbas, przedstawiciele lokalnych
stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zabyt-
ków i dziedzictwa kulturowego z Czerska, Góry-
Kalwarii, Piaseczna, Zalesia Dolnego oraz
przedstawiciele władz samorządowych Konstan-
cina-Jeziorny: burmistrz Kazimierz Jańczuk, jego
zastępca Ryszard Machałek i wiceprzewodniczący
rady miejskiej Piotr Stankiewicz.
Maria Mioduszewska podziękowała członkom to-

warzystwa za zaangażowanie w dzieło ochrony zabyt-
ków. Poinformowała, że w ślad za wyróżnieniami
złotymi i srebrnymi odznakami „Za opiekę nad zabyt-
kami”, przyznanymi przez ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego, Towarzystwo Miłośników
Piękna i Zabytków Konstancina zostało również lau-
reatem specjalnej nagrody (15 tys. zł) oraz odczytała
list gratulacyjny ministra Bogdana Zdrojewskiego.
Spotkanie uświetnił występ uczniów konstan-

cińskiej szkoły muzycznej oraz zespołu folklory-
stycznego Łużycanki. (KW)

ZASŁUŻENI DLA MIASTA

Tytuł Honorowego Członka TMPiZK odebrała
m.in. Teresa Potulicka-Łatyńska
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22maja burmistrz Konstancina-Jeziorny Kazimierz Jańczuk
wydał obwieszczenie o przystąpie-
niu do sporządzenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Konstancin-Je-
ziorna przyjętego uchwałą numer
97/III/17/1999 rady miejskiej z dnia
27 grudnia 1999 r. Prawnicy dopat-
rzyli się jakiegoś błędu procedural-
nego w poprzednim obwieszczeniu

o przystąpieniu do studium, które
mogłoby przesądzić o nieważności
zapisów nowego dokumentu.
Dzięki tej decyzji, mieszkańcy

mogą znów składać wnioski do
studium. Blisko 800 złożonych do-
tychczas wniosków zostanie
uwzględnionych przy sporządza-
niu zmiany zapisów studium. Or-
ganem rozpatrującym wnioski jest
burmistrz gminy Konstancin-Je-
ziorna. (MM)

STUDIUM OD NOWA
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Wniedzielę 3 czerwca dla najmłodszych mieszkańców Kon-
stancina, z okazji ich święta, przygotowano spotkanie z cza-

rami i magią. W programie imprezy znalazły się m.in.: nauka
magicznego tańca, musicalowe wersje najpopularniejszych baśni,
bajek i wierszy, konkurs na najciekawsze przebranie, spektakl teat-
ralny, pokaz iluzji, JaskiniaOpowiadaniaBaśni iBajekMichałaMa-

linowskiego, zamek czarnoksiężnika, a także warsztaty
plastyczne zorganizowane przez Konstanciński Dom Kul-
tury, stoisko konstancińskiej Biblioteki Publicznej, prze-
jażdżki kucykami, zabawy z dużymi bańkami, malowanie
buzi imagicznawatanapatyku.Mimonienajlepszej pogody,
najmłodsi obywatele miasta bawili się wspaniale. (MM)

Burmistrz gminy Konstancin-Je-
ziorna przyznał dotacje w ra-
mach otwartego konkursu na

realizacje zadań pożytku publicznego
w zakresie przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecznym:

• na organizację kolonii i obozów
z programem profilaktyczno-wy-
chowawczym dla setki dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyj-
nych Towarzystwo Nasze Szwe-
derowo z Bydgoszczy otrzymało
79,7 tys. zł,

• parafia św. Zygmunta w Słom-
czynie otrzymała 25 tys. zł na
zorganizowanie letnich kolonii
dla 50 dzieci.

* * *
Dla dzieci, które nie wyjadą na ko-

lonie Konstanciński Dom Kultury
i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
przygotowały interesujące propozycje:

• Kulturalne Lato z KDK – od 2
do 20 lipca. W programie:
warsztaty ceramiczne, pla-
styczne, roboteco, magiczny ty-
dzień bajkowy i kolorowy,
wycieczki do kina, na basen i na
Farmę Iluzji. Udział w zajęciach
jest bezpłatny z wyjątkiem wy-
cieczek autokarowych. Informa-
cje i zapisy pod numerem tel.:
22 754 06 12, e-mail: filia@kon-
stancinskidomkultury.pl

• GOSiR zaprasza dzieci i młod-
zież w sierpniu – szczegóło-
wy program lata w mieście
znany będzie w drugiej połowie
czerwca. Informacje na stronie
internetowej www.gosir-kon-
stancin.pl oraz w siedzibie oś-
rodka przy ul. Żeromskiego 15.

* * *
Dla miłośników żeglugi śródlądo-

wej od 1 maja Warszawskie Linie Tu-
rystyczne uruchomiły rejsy po Wiśle:

• tramwajem wodnym „Wars”.
Tramwaj wodny „Wars” będzie
kursował między Podzamczem

a Grubą Kaśką, z przystankami
na Podzamczu, przy moście Po-
niatowskiego i na cyplu Czernia-
kowskim. Od 1 maja do 30
czerwca tramwaj wodny pływa
tylko w weekendy i dni
świąteczne, a od 1 lipca do 31
sierpnia – codziennie.

• statkiem wycieczkowym „Zefir”
do Serocka nad Zalew Zegrzyń-
ski, w soboty i niedziele, od
1 maja do 26 sierpnia. Statek
odpływa z przystani Podzamcze
o godz. 9 i po ok. trzech godzi-
nach dopływa do Serocka. Po
dwugodzinnym postoju wyrusza
w rejs powrotny. Za rejs po
Wiśle trzeba zapłacić 18 zł, a za
całodniową wycieczkę do Se-
rocka – 36 zł. Bilety można
kupić w punkcie obsługi pa-
sażerów ZTM na stacji metra
Centrum od poniedziałku do
czwartku w godz. 7.00–20.00,
a w piątki w godz. 7.00–17.00
oraz na statku, bezpośrednio
przed rejsem (jeśli będą jeszcze
wolne miejsca). Czy są wolne

miejsca na rejs, będzie można
sprawdzić w specjalnej wyszuki-
warce zamieszczonej w zakładce
Warszawskich Linii Turystycz-
nych na stronie warszawskiego
Zarządu Transportu Miejskiego
www.ztm.waw.pl.

• promami „Pliszka”, „Słonka”
i „Turkawka” przez Wisłę. Do
30 czerwca promy kursować
będą tylko w soboty, niedziele
i święta (30 razy dziennie) oraz
w dni meczów Euro 2012: 8, 12,
16, 21 i 28 czerwca. Od lipca do
31 sierpnia pływać będą również
w dni powszednie. W dni po-
wszednie będzie 14 rejsów
dziennie. Z przystanku w pobliżu
mostu Poniatowskiego pod Sta-
dion Narodowy popłyniemy
„Pliszką”, z Cypla Czernia-
kowskiego na Saską Kępę
– „Słonką”, a z Podzamcza do
zoo „Turkawką”. Jednorazowo
promy mogą zabrać na pokład
12 osób i 12 rowerów. Przeprawa
promem z jednego brzegu Wisły
na drugi jest bezpłatna. (MM)

Za kilka dni wakacje

Abrakadabra, czary i magia
Jak informuje Zarząd TransportuMiejskiego, w warszawskich auto-
busach zamontowane zostały pierwsze
biletomaty sprzedające bilety jednora-
zowe ważne tylko w pojeździe, w któ-
rym zostały kupione. Nie trzeba ich
kasować, a zapłacić za nie można
tylko za pomocą karty płatniczej.
Na razie zamontowano 82 bileto-

maty. Do końca tego roku zainstalo-
wanych zostanie kolejnych 500. Do
końca 2014 r. automaty biletowe mają
zostać zamontowane we wszystkich
miejskich autobusach.
Tzw. bilet pojazdowy kupiony

w automacie jest ważny od momentu
zakupu do końca kursu, jednak nie
dłużej niż 120 min. W trakcie druko-
wania biletu na wyświetlaczu bileto-
matu pojawia się komunikat „Bilet
skasowany” w językach: polskim, an-
gielskim, niemieckim i rosyjskim.
Cena biletu pojazdowego jest ta-

ka sama, jak biletu jednorazowego:
w pierwszej strefie 3,60 zł oraz
ważnego w pierwszej i drugiej strefie
5,60 zł. W automatach dostępne są
także bilety ulgowe (z 50-proc.
zniżką). Autobusy wyposażone w no-
we biletomaty są oznaczone piktogra-
mami w wersji polskiej i angielskiej.
W nowych automatach biletowych
możemy także zakodować bilet ku-
piony przez internet. (MM)

Automaty biletowe
w autobusach

Dzięki finansowemuwsparciu w ra-
mach rządowego programu „Ra-

dosna szkoła”, place zabaw przy Ze-
spole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 2
zostaną zmodernizowane, a przy Ze-
spole Szkół nr 3 utworzony zostanie
nowy plac zabaw – poinformował bur-
mistrz Konstancina-Jeziorny Kazi-
mierz Jańczuk podczas XXIII sesji
rady miejskiej.
Na przyszkolne inwestycje gmi-

na otrzyma łączne dofinansowa-
nie w kwocie ok. 312 tys. zł.: ZS nr 1
–85 tys. zł, aZSnr2 i3–pook.114 tys. zł.
Prace przy urządzaniu nowych placów
zabaw ruszą jesienią. Dzięki rządo-
wemu dofinansowaniu, nowy plac
zabaw powstał już przy gruntownie
modernizowanej Szkole Podstawowej
w Opaczy.
Celem programu jest zapewnienie

bezpiecznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki w klasach I–III
szkół podstawowych i stworzenie
w szkołach warunków do aktywności
ruchowej, porównywalnych ze stan-
dardami wychowania przedszkolnego,
co jest szczególnie istotne dla uczniów
przyszkolnych zerówek. (KW)

Będą nowe
place zabaw
przy szkołach
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W
maju Wydział Architektoniczno-Budow-
lany Starostwa Powiatowego w Piasecz-
nie zmienił godziny przyjmowania

interesantów. Od 21 maja przyjmowani są oni
przez inspektorów tylko w poniedziałki w godz.
8.00–16.00. W pozostałe dni tygodnia urzędnikom
przeszkadzać w pracy nie można. Starostwo
uznało, że urząd może obyć się bez obywateli.
– To jakaś kpina – mówi Marek W., jeden z in-

teresantów, który nie mógł załatwić swojej
sprawy we wtorek. – W innych urzędach jeden
dzień w tygodniu jest dniem pracy wewnętrznej.
W starostwie nie dosyć, że cokolwiek można

załatwić tylko w poniedziałek, to wydział nie
pracuje dłużej, do godz. 17.00 lub 18.00, tak jak
w innych urzędach. Podobno interesanci przy-
chodzą kilkakrotnie z tą samą sprawą i po prostu
zawracają głowę urzędnikom, a decyzja o wy-
znaczeniu jednego dnia przyjęć nie jest osta-
teczna i za kilka tygodni starosta sprawdzi, czy
nowa organizacja pracy poprawiła funkcjonowa-
nie wydziału – dodaje.
Urzędnicy starostwa informują, że kancelaria

Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, w któ-
rej interesanci mogą sprawdzić, na jakim etapie jest
postępowanie w ich konkretnej sprawie, udziela in-

formacji we wszystkie dni tygodnia. – Czy jeśli
okaże się, że interesanci nadal dezorganizują pracę
wydziału, to godziny przyjęć ulegną kolejnej zmia-
nie, np.: w poniedziałki od 11.45 do 12.25? – za-
stanawia się mieszkanka Konstancina, która nie
mogła załatwić sprawy.
Wydział Architektoniczno-Budowlany staro-

stwa powiatowego obsługuje gminy Piaseczno,
Konstancin-Jeziorna i Prażmów. Gminy Góra Kal-
waria, Lesznowola i Tarczyn mają swoje filie wy-
działu, w których dniem bez interesantów jest
środa – w pozostałe dni tygodnia obywatele są
przyjmowani w godzinach pracy urzędów. (MM)

P
o raz pierwszy samorządowcy naszej gmi-
ny tak uroczyście obchodzili Dzień Samo-
rządu Terytorialnego – święto ustanowione

w 2000 r. przez Sejm dla upamiętnienia daty
pierwszych w pełni demokratycznych wyborów
samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły
się 27 maja 1990 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancina-

Jeziorny Andrzej Cieślawski i Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk zaprosili
pracowników konstancińskiego ratusza i jednostek
organizacyjnych gminy: Konstancińskiego Domu
Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Zakładu Gospodarki Komunalnej, placówek oświa-
towych i opiekuńczych, radnych, sołtysów, a także
przedstawiciela sejmiku województwa mazowiec-
kiego radnego Mateusza Baja, członka zarządu
powiatu piaseczyńskiego Dariusza Malarczyka,
przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń oraz miesz-
kańców gminy na Galę Samorządu Terytorialnego,
która odbyła się 1 czerwca w Pałacu w Oborach.
Zaproszonych gości witała konstancińska or-

kiestra dixielandowa, wykonująca znane i lubiane
standardy muzyczne.
W okolicznościowym wystąpieniu burmistrz Ka-

zimierz Jańczuk podkreślił rolę i znaczenie samo-
rządu lokalnego, podziękował urzędnikom za ich
pracę, a wyróżniającym się pracownikom wręczył
przyznane nagrody i dyplomy uznania. Nagrodzeni
zostali: sekretarz gminy Irena Krasnopolska, dyrek-
tor Konstancińskiego Domu Kultury Edyta Mar-
kiewicz-Brzozowska, pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy: kierownik Referatu Budżetowego Wy-
działu Finasowego Katarzyna Żuber, Bożena Hen-
del z Wydziału Planowania Przestrzennego , Agata
Raciborska z Wydziału Dróg Gminnych, a tak-
że pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej:
kierownik działu techniczno-rozliczeniowego Jerzy
Gamracy, kierownik działu oczyszczania Marek Se-
rownik i kierownik działu eksploatacyjnego Sta-
nisław Parcheta.
W czasie uroczystości uhonorowani zostali rów-

nież Wolontariusze Roku 2011. Dyplomy i pa-
miątkowe statuetki otrzymali: prezes Towarzystwa
Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina
Czesława Gasik, członek Komisji do Współpracy
Gminy Konstancin-Jeziorna z Miastami Partner-
skimi Innych Państw i popularyzatorka kultury daw-
nego Łużyca Małgorzata Zarzycka, prezes Sto-

warzyszenia Klubu Inicjatyw Obywatelskich
i współorganizatorka Festiwalu Otwarte Ogrody
Hanna Budnicka i nauczyciel, członek Komisji do

Współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z Miastami
Partnerskimi Innych Państw i założyciel Uczniow-
skiego Klubu Sportowo-Turystycznego TraperWoj-
ciech Guszkowski.
Wyboru Wolontariuszy Roku 2011 dokonała

kapituła konkursowa pod przewodnictwem za-
stępcy burmistrza Ryszarda Machałka, w skład
której weszli: dyrektor KDK Edyta Markiewicz-
Brzozowska, dyrektor GOSiR Marcin Matyja-
siak, główny specjalista w Wydziale Promocji
i Współpracy z Organizacjami Społecznymi
Urzędu Miasta i Gminy Agnieszka Gozdan oraz
radni Andrzej Cieślawski, Piotr Stankiewicz
i Grażyna Chojnowska.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk pogratulował Ag-

nieszce Gozdan z Wydziału Promocji i Współpracy
z Organizacjami Społecznymi UMiG otrzymania wy-
różnienia specjalnego, przyznanego w plebiscycie
„Urząd PrzyjaznyMediom i Społeczeństwu” w kate-
gorii „Rzecznik Prasowy Roku 2011 na Mazowszu”.
Część oficjalną uroczystego spotkania zakończył

wyjątkowy recital fortepianowy. Lukas Geniusas,
rosyjski pianista pochodzenia litewskiego, laureat
II nagrody XVI Międzynarodowego Konkursu Cho-
pinowskiego w Warszawie w 2010 r., po mistrzow-
sku wykonał dwie sonaty fortepianowe: c-moll
op. 4. i h-moll op. 58. Fryderyka Chopina.
Samorządowcom i wolontariuszom naszej gminy

życzymy satysfakcji z pracy, z pełnienia tak ważnej
społecznie roli, trafnych decyzji i akceptacji ich
działań przez społeczność lokalną. (MM)

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach pilotażowego programu Akademia Urzędnika Samorządowego, realizowanego na terenie woje-
wództwa mazowieckiego przez Warszawską Grupę Doradców Public Relations pod patronatem Związku Miast
Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, rozstrzygnięty został plebiscyt na „Urząd Przyjazny Me-
diom i Społeczeństwu”.
Dziennikarze lokalnych mediów przez blisko dwa miesiące oceniali jakość współpracy z władzami samorządo-
wymi i rzecznikami prasowymi urzędów. Głosowali (za pośrednictwem internetu) na najlepszego prezydenta
miasta, burmistrza, starostę, wójta, najlepszą stronę internetową i najlepszego rzecznika prasowego w 2011 r.
Oprócz trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii przyznano również wyróżnienia specjalne.
Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele samorządów powiatu piaseczyńskiego, w następujących ka-
tegoriach:
• Najlepszy Burmistrz Roku 2011 na Mazowszu – Barbara Galicz z Tarczyna i Dariusz Zieliński z Góry Kalwarii,• Najlepszy Wójt Roku 2011 na Mazowszu – Maria Jolanta Batycka-Wąsik z Lesznowoli,• Rzecznik Prasowy Roku 2011 na Mazowszu -Agnieszka Gozdan z Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna• Najlepsza Strona WWW Roku 2011 na Mazowszu - gmina Prażmów.

Jednym z Wolontariuszy Roku 2011 została
Małgorzata Zarzycka

URZĄD (NIE)PRZYJAZNY OBYWATELOM

Fo
t.J
TA
T



12 AKTUALNOŚCI NASZE MIASTO – FMK nr 6 (42) Czerwiec 2012

Fo
t.J

TA
T

Fo
t.J

TA
T

Strażacy z dziewięciu jednostekochotniczej straży pożarnej z te-
renu naszej gminy obchodzili 20 maja
swoje święto. Gminny Dzień Strażaka
rozpoczęła uroczysta msza święta w
intencji strażaków w kościele św.
Zygmunta w Słomczynie, odprawiona
przez proboszcza parafii, ks. Jacka
Dzikowskiego. – To jedyna grupa za-
wodowa, której życzę bezrobocia
– mówił w czasie kazania proboszcz,

kierując pod adresem strażaków
słowa uznania za ich niebezpieczną
pracę w obronie życia, zdrowia i mie-
nia ludzkiego.
Część oficjalna uroczystości, w któ-

rej udział wzięły m. in. władze samo-
rządowe gminy i przedstawiciele Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Piasecznie, odbyła się
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Czernidłach. (KW)

Wzawodach wędkarskich dla najmłodszych udział wzięło 40 dzieci, które
dzielnie łowiły pod opieką rodziców. Podczas dwugodzinnej tury zawodów

złowiono ponad 10 karpi o wadze do 2 kg, kilka leszczy, okoni oraz wzdręgę, które
po zważeniu wypuszczane były z powrotem do wody. Wszyscy uczestnicy zawo-
dów zostali zwycięzcami i wszyscy zostali nagrodzeni pucharami oraz dyplomami.
Zawodom towarzyszyła wystawa rysunków wykonanych przez dzieci, na-

desłanych na konkurs plastyczny o tematyce wędkarskiej, zorganizowany przez
konstancińskie koło wędkarskie. (R)

19dni przed rozpoczęciem Euro 2012 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacjiw Konstancinie zorganizował Mini Euro – turniej piłkarski dla 10-lat-
ków i młodszych dzieci z drużyn piłkarskich z terenu naszego powiatu: Kosy
Konstancin, Mirkowa Konstancin, GOSiR Piaseczno, Szkoły Marzeń z Pia-
seczna, MUKS Julianów, SET Lesznowoli, Nadstalu Krzaki Czaplinkowskie
(Góra Kalwaria) oraz Szkoły Sióstr Niepokalanek i Varsovii Warszawa.
W meczach, rozgrywanych równolegle na czterech boiskach, spotkało się

16 drużyn grających jako kraje uczestniczące w Euro 2012.
Wmeczu otwarcia drużyna grająca jako reprezentacja Polski pokonała Gre-

cję 11:0 i mimo tak imponującego wyniku nie wyszła z grupy. Mecz z Cze-
chami zremisowała 1:1, a z Rosją przegrała 0:4.
Do półfinałów zakwalifikowały się drużyny Anglii, Czech, Rosji i Ukrainy.

Finałowy mecz Anglia – Ukraina w przepisowym czasie zakończył się remi-
sem 5:5 i o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Wygrała Ukraina 8:7.
Najlepszym zawodnikiem był piłkarz reprezentacji Czech: Bartek Kałan,

najlepszym bramkarzem Michał Androsiuk reprezentant Anglii, a królem
strzelców – zdobył 12 bramek - został Julek Gontor z reprezentacji Rosji.
Chociaż Polska nie wyszła z grupy, tak czy inaczej wygrali nasi: w repre-

zentacji Ukrainy wystąpili młodzi piłkarze Kosy Konstancin. (MM)

Mini Euro już rozstrzygnięte

Wprogramie tegorocznych Dni Konstancina,których obchody odbędą się
w weekend 16–17 czerwca, nie zabraknie atrakcji przygotowanych przez

Konstanciński Dom Kultury i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.Organizato-
rzy zapraszają mieszkańców gminy m.in. na koncert Kasi Klich oraz występy
muzyków z miasta partnerskiego we Włoszech – Pisogne Jazz Club, chóru se-
niorów, lokalnych młodzieżowych zespołów muzycznych, warsztaty rękodzieła
artystycznego dla dzieci i dorosłych, warsztaty recyclingowe, roboteko, warsz-
taty komiksowe ,,Najdłuższy komiks świata”, animacje dla dzieci: malowanie
buzi, zajęcia plastyczne, dmuchane place zabaw, kucyki, kiermasz artystyczny,
siatkowa piłka plażowa.
Amatorzy aktywnego wypoczynku będą mogli wziąć udział m.in. w rajdzie

rowerowym, turniejach siatkówki plażowej, tenisa, badmintona, zawodach ka-
jakarskich i rodzinnym Mini Euro w piłce nożnej. Na torze wrotkarskim
w Słomczynie odbędą się Mistrzostwa Polski w Jeździe Szybkiej Na Wrotkach.
Ze Starej Papierni ulicami Piłsudskiego i Sienkiewicza przejdzie do amfi-

teatru Parada Retro. Święto miasta zakończy spektakl „Historia Niespełnionej
Miłości” na motywach „Upiora w Operze” Andrew Lloyda Webbera, w wyko-
naniu aktorów Teatru Roma. (R)

Dni Konstancina 16–17 czerwca

Zawody na oczku wodnymGminne święto strażaków
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