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Mieszkańcy Klarysewa wiele
obiecywali sobie po spotkaniu
z władzami miasta

czytaj – str. 4

Mieszkańcy ocenili jakość życia
w naszej gminie

czytaj – str. 6–7

WYSTAWIAMY STOPNIE
SWOJEMU MIASTU

PYTANIA
BEZ ODPOWIEDZI

Jak działa fotoradar, już wiemy.
Kiedy będzie działał u nas
– jeszcze nie

czytaj – str. 11

BEZ ŁADU I SKŁADU

Alkohol i brak wyobraźni
przyczynami tragedii na Jeziorce

czytaj – str. 10

TRAGICZNY FINAŁ

Decyzję o strategicznym
znaczeniu dla gminy
podejmują trzy osoby

czytaj – str. 5

KWESTIA PRIORYTETÓW

BEZROBOTNI.
KONSTANCIN.PL
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Liczba miejsc pracy
w naszej gminie
systematycznie się zmniejsza

czytaj – str. 9

Po15 latach prac nad miejscowym
planem zagospodarowania prze-
strzennego (MPZP) Skolimowa

Północno-Zachodniego, wobec wy-
czerpania procedury planistycznej pro-
wadzonej zgodnie z zapisami ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym
z 7 lipca 1994 r. i braku społecznej ak-
ceptacji dla dalszych prac, uchwała
z 1996 r. o przystąpieniu do sporządza-
nia zmiany MPZP miasta i stołecznego
uzdrowiska Konstancin-Jeziorna w częś-
ci obejmującej teren Skolimowa Pół-
nocno-Zachodniego została uchylona.
Jednocześnie rada miejska podjęła
uchwałę o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu Skolimowa
Północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej
i Pułaskiego.

– Jak go zwał, tak go zwał, chodzi
o to, by nie poszerzać ul. Kołobrzeskiej
– mówią mieszkańcy. Koncepcja po-
szerzenia tej ulicy do 18 m i prze-
kształcenie jej w drogę zbiorczą
zapewniającą dojazd do planowanych
nowych osiedli na Kierszku nie znalazła
zrozumienia lokalnej społeczności.
Mieszkańcy stanowczo protestowali
przeciwko takiemu zapisowi. – Za prze-
lotówkę z Piaseczna do ronda przy
ul. Borowej pod naszymi oknami dzię-
kujemy – mówią państwo K.

Procedura planistyczna rozpocznie
się od nowa, ale już zgodnie z zapisami
ustawy o planowaniu przestrzennym
z 2003 r. Mieszkańcy mogą składać
wnioski do planu. Jego projekt po-
nownie zostanie wyłożony do wglądu
i ponownie będzie można składać do
niego uwagi.

Podczas czerwcowej XXIV sesji
radymiejskiej, Jan Strękowski z ul. Ko-
łobrzeskiej, niestrudzenie zabiegający
o uwzględnienie uwag do planu Skoli-
mowa Północno-Zachodniego, poin-
formował o złożeniu przez mieszkań-
ców ulic: Kołobrzeskiej, Ostrołęckiej,
Białostockiej, Ciechanowskiej, Toruń-
skiej, Siedleckiej i Pułaskiego ponad
100 wniosków do opracowywanego od

nowa MPZP rejonu ulic Kołobrzeskiej
i Pułaskiego.Wprzeważającej więk-
szości wniosków powtarzają się po-
stulaty mieszkańców o:

– nie poszerzanie ul. Kołobrze-
skiej i zachowanie jej w dotychcza-
sowej szerokości 8–10 m,

– nie planowanie na terenie obję-
tym planem dróg zbiorczych i ob-
wodnicowych,

– nie budowanie łączników,
– przeznaczenie lasku brzozo-

wego (terenu należącego do skarbu
państwa) na ogólnodostępne tereny
rekreacyjne,

– zachowanie charakteru zabu-
dowy (budownictwo jednorodzinne).

– Z Kołobrzeskiej wnioski złożyli
prawie wszyscy mieszkańcy, z pozos-
tałych ulic – większość – mówi Jan
Strękowski.

– Nikt nie kwestionuje potrzeby lep-
szego skomunikowania tej części Sko-
limowa z drogą wyjazdową do
Warszawy, ale nie kosztem pogarszania
warunków życia właścicieli domów
zbudowanych tu dziesiątki lat temu.
Zwłaszcza, że zbiorcza droga nie nam
miałaby służyć. Można poprowadzić ją

po terenach jeszcze niezabudowanych,
a przede wszystkim wyremontować
ul. Pułaskiego – dodaje jego sąsiad.

Mieszkańcy tej części Skolimowa
czekają na plan od 16 lat i poczekają
zapewne jeszcze kilka. Obowiązująca
procedura planistyczna obliguje pro-
jektantów planu do sporządzenia pro-
gnozy oddziaływania na środowisko
oraz prognozy finansowych skutków
uchwalenia planu. Sporządzenie tych
opracowań trwa dość długo, a rozpat-
rywanie uwag do planu, jeśli wnioski
mieszkańców nie zostaną uwzględ-
nione, jeszcze dłużej. A czas to pie-
niądz, może więc nie opłaca się
uszczęśliwianie mieszkańców na siłę.
– My tu będziemy żyć, nie projektant
planu – podkreślają mieszkańcy.

Obecnie w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Konstancin-Jeziorna trwają prace
nad ponad 30 projektami MPZP.
Uwzględnienie wniosków mieszkań-
ców może mieć zasadniczy wpływ na
tempo ich uchwalania, co w przypadku
planów dotyczących przyszłości
miasta, np. MPZP pofabrycznych tere-
nów wMirkowie ma istotne znaczenie
dla całej gminy.

100WNIOSKÓW
Z KOŁOBRZESKIEJ

Mieszkańcy ul. Kołobrzeskiej i sąsiednich ulic
trzymają rękę na pulsie i składają wnioski
do nowego planu. – My tu będziemy żyć,

nie projektant planu – podkreślają.

GRAŻYNA MATUSIK-
-TOMASZEWSKA

Koncepcja
przekształcenia
ul. Kołobrzeskiej
w drogę zbiorczą

nie znalazła zrozumienia
lokalnej społeczności
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Radamiejska podjęła uchwałę okreś-
lającą zasady i miejsca lokalizacji

reklam na terenie naszej gminy i chwa-
ła jej za to, ale… jak wiele innych, także
ta jest niedopracowana. Zabrakło w uch-
wale definicji reklamy. Czym innym
jest baner krzywo przyczepiony na
płocie reklamujący salę weselną gdzieś
koło Góry Kalwarii lub wielki billboard
dewelopera, a czym innym szyld sklepu
lub miejscowego punktu usługowego.
Prywatni przedsiębiorcy wiedzą, jak
trudno dziś zdobyć klienta – bez re-
klamy lub przyciągającego oczy szyldu
szybko spadną im obroty. A jeśli w bu-
dynku mieści się kilka zakładów, będą
ciągnąć losy, który wywiesi szyld?

Zakazać łatwo, ale co w zamian?
Może estetyczne zbiorcze tablice, jak
przed niektórymi dużymi biurow-
cami, informujące, jakie firmy mają
siedzibę w danym budynku? W za-
łączniku do uchwały zabrakło wzo-
rów znormalizowanych dopuszcza-
nych tablic reklamowych. Uchwało-
dawcy z pewnością chcieli dobrze,
a wyszło jak zawsze. Wylali dziecko
z kąpielą.
Z egzekwowaniem zakazu też ku-

lawo: jasne, że na zdjęcie ist-
niejących reklam trzeba dać miesz-
kańcom czas, ale dziwne, że już po
wprowadzeniu ograniczeń monto-
wane są nowe reklamy – choćby su-
permarketu Simply przy rondzie Jana
Pawła II. Wszyscy jesteśmy równi,
ale niektórzy równiejsi.

Wylali dziecko
z kąpielą
KONSTANTY J.

Następny numer naszego pisma ukaże się na początku września. Jedziemy na
zasłużone wakacje. Wszystkim czytelnikom życzymy miłego urlopu.

Redakcja

IVEdycja Młodzieżowego Festi-
walu Muzyki Kameralnej pod

hasłem „Europejskie Spotkania Mu-
zyczne” za nami. – Youthfestival to
wydarzenie muzyczne największej
wagi w skali powiatu piaseczyń-
skiego – przyznała Jolanta Koszada,
główny specjalista ds. kultury w sta-
rostwie powiatowym, reprezentująca

na festiwalu starostę piaseczyńskiego
Jana Dąbka.
Trzy dni prezentacji muzycznych

dostarczyły nam niezapomnianych
wrażeń: od pierwszej prezentacji
w trakcie uroczystości otwarcia – wy-
stępu kwartetu perkusyjnego uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia nr 4 z Warszawy po wspaniały
koncert finałowy w wykonaniu Wiel-
kiej Orkiestry Festiwalowej.
Motywem przewodnim koncertu

finałowego była muzyka filmowa
z „Gwiezdnych wojen” i „Parku Ju-
rajskiego”.
Ze względu na mniejsze dofinanso-

wanie z budżetu gminy, tegoroczny fes-
tiwal nieco różnił się od muzycznych
spotkań z lat ubiegłych. – Zaprosiliśmy
mniej gości z zagranicy. Oprócz muzy-
ków z Czech, Ukrainy, Łotwy i Nie-
miec, w festiwalu udział wzięło więcej
uczniów szkół muzycznych, nie tylko
z terenu Mazowsza, ale również z od-
ległego Sanoka czy Bielska Białej.Wy-
stąpiła rekordowa liczba muzyków,
ponad 100 osób – mówi Małgorzata
Szanduła, dyrektor Szkoły Muzycznej
w Konstancinie-Jeziornie. – Młodzież

naprawdę dała z siebie wszystko. Nie
jest łatwo, w ciągu dwóch dni, blisko
stu osobom zgrać się w jedną orkiestrę
– dodaje.
W ramach festiwalu na ScenieAlter-

natywnej w Centrum Festiwalowym
i Amfiteatrze odbyły się również kon-
certy towarzyszące.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
nauczycieli konstancińskiej szkoły
muzycznej, wolontariuszy: byłych
i obecnych uczniów organizacja festi-
walu była jak zwykle doskonała.

Youthfestiwal 2012

Po raz pierwszy usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, jak gra się na marimbie

„Nasze Miasto – FMK”
było patronem medialnym festiwalu
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Wsprawozdaniu finansowym burmistrz przed-
stawił radnym swoją opinię na temat realiza-
cji budżetu w 2011 r. Dochody ogółem

zrealizowano w kwocie blisko 120 mln zł, co stanowi
103,39 proc. planu po zmianach (uchwalając budżet pla-
nowano dochodywwysokości ok. 123mln zł).Wydatki
zrealizowano w wysokości blisko 111 mln zł, czyli
w 92,4 proc. planu po zmianach (pierwotnie planowano
ponad 136mln zł).Mimo że zapłata różnych należności
z lat ubiegłych pochłonęła ok. 5 mln zł, rok został
zamknięty blisko dziewięciomilionową nadwyżką.
– Mocną stroną tego budżetu jest niskie zadłużenie
gminy, które na koniec grudnia 2011 r. wyniosło
12 579 785,93 zł. To 10,49 proc. względem osiąganych
dochodów–mówił burmistrzKazimierz Jańczuk. –Ni-
skie zadłużenie gminy daje dobrą sytuację wyjściową
na rok 2013, w którym przed nami co najmniej cztery
wielkie przedsięwzięcia: odbudowa Hugonówki, bu-
dowa sieci wodno-kanalizacyjnych w północno-za-
chodnim Skolimowie i południowej części gminy oraz
rozpoczęcie budowy ratusza – dodał.

Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowały re-
gionalna izba obrachunkowa (RIO) i Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Z pewnością gmina w 2011 r.
znacznie bardziej prawidłowo gospodarowała finansami
publicznymi niż w latach ubiegłych. RIOw swej opinii
podkreśliła, że ogółem dochody zrealizowanew 2011 r.
wzrosły w stosunku do 2010 r. o ok. 18,6 proc., a wy-
datki były wyższe o ok. 19,4 proc. od wydatków ponie-
sionych w 2010 r. – Poziom realizacji budżetu jest
wyższy niżw latach poprzednich, dlategownioskujemy
o udzielenie absolutorium – stwierdził Sebastian Ja-
nuszko, przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji
i SprawMajątkowychRadyMiejskiej. –Można jedynie
dyskutować o celowości niektórychwydatków – dodał.
Budżet 2011 r. najbardziej obciążyły wydatki na oś-

wiatę – 30,6 mln zł i na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska – 23,7 mln zł. Na administrację
publiczną przeznaczono 9,8 mln zł, na transport
– 8,5 mln zł, na kulturę – blisko 3mln zł, na sport i rek-
reację – 1,6 mln zł. Z wydatków inwestycyjnych naj-
więcej pochłonęła przebudowa Parku Zdrojowego
– blisko 9,5 mln zł, a 3,2 mln zł – rozliczenie kosztów
budowy dwóch budynków komunalnych wMirkowie.
W2011 r. zadania inwestycyjne zostały zrealizowane

w 87,43 proc. (po zmianach). Towynik znacznie lepszy
niż w minionych latach. Na 54 zadania inwestycyjne
wubiegłorocznymbudżecie przeznaczono 38mln zł (po
zmianach 25 mln zł). Nie wszystkie jednak inwestycje
zostały zrealizowane. Nie rozpoczęto m.in. przebudo-
wy ulic Jagiellońskiej, Piasta, Jaworowskiej i Batorego
(ok. 5 mln zł), modernizacji oświetlenia przy ulicach
Sienkiewicza, Źródlanej i Wierzejewskiego (3 mln zł)
i remontu Hugonówki (6,5 mln zł). Ostatecznie
z pierwotnie zaplanowanych 38 mln zł wydano nie-
spełna 60 proc. – 22 mln zł.
Odczytana w trakcie sesji opinia RIO, Komisji Re-

wizyjnej i sprawozdanie finansowe nie wywołały dys-

kusji wśród radnych. Jedynie radny Tomasz Zymer
zwrócił uwagę na niskie wykonanie budżetu przez
Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta
i Gminy – zaledwie 37 proc. planowanych wydatków.
Na przygotowanie projektów miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, dokumentację i uzgod-
nienia wydano tylko 90 tys. zł zamiast planowanych
ok. 270 tys. zł. –Zmartwiłamnie ta informacja, ponieważ
jest wiele miejscowych planów, które gmina przygo-
towuje od 10 i więcej lat. W 2011 r. udało się przygoto-
wać i uchwalić tylko trzy plany.Wydaje mi się, że prace
można było zintensyfikować i te pieniądze wydać,
ponieważ potrzeby są ogromne –mówił Tomasz Zymer.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk wyjaśnił, że nad

wieloma planami prace planistyczne są w toku i fakt,
że nie zostały wydane wszystkie pieniądze przezna-
czone na ten cel, nie oznacza, że niczego nie robiono.
Jeśli plan nie zostanie ukończony i uchwalony, nie
można wypłacić pieniędzy firmie projektowej.
– W tym roku planujemy ogłosić przetarg na 11 pla-
nów – dodał burmistrz.
Niskie wykonanie budżetu odnotowano również

w działach:

• infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –
66,58 proc.,

• promocja jednostek samorządu terytorialnego –
64,45 proc.,

• rezerwaty i pomniki przyrody – 62,6 proc.,• schroniska dla zwierząt – 43,6 proc.,• opracowania geodezyjne i kartograficzne – tylko
30,61 proc. z zaplanowanej sumy.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wyniosły 79,6 proc. planu, a na prze-
ciwdziałanie narkomanii wydano 56,25 proc. zaplano-
wanych pieniędzy.
Bardziej krytyczni niż radni byli mieszkańcy

przysłuchujący się obradom sesji. – Korekty budżetu
i Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane są

na każdej sesji. Trudno więc nie wykonać budżetu
– mówili.
W 2012 r. na inwestycje zaplanowano 27,7 mln zł

i na zakupy inwestycyjne 4,3mln zł. Połowęwszystkich
pieniędzy gmina planujewpompowaćwParkZdrojowy
– prawie 4 mln zł, remont ulic wokół parku i moderni-
zację ich oświetlenia – ponad 4,5 mln zł oraz w remont
Hugonówki – 6,7 mln zł. Odbudowa wilii może jednak
kosztować nieco więcej – w odpowiedzi na przetarg na
wykonanie prac, do gminy wpłynęło ponad 10 ofert:
najtańsza na ok. 7,2 mln zł, a najdroższa na ponad
11 mln zł. Nawet ta pierwsza przewyższa o 500 tys. zł
kwotę zapisaną w budżecie, a jak uczy doświadczenie,
zwykle w trakcie realizacji inwestycji pojawiają się ja-
kieś nieprzewidziane wcześniej koszty.
Kolejne znaczne sumy przeznaczono na inwestycje

oświatowe: remont szkoły wOpaczy – 3,25mln zł, bu-
dowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integra-
cyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej – 3,4 mln zł i 500 tys. zł
na budowę przedszkola w Oborach. Na budowę Sali
gimnastycznej przy ZS nr 5 gmina nie uzyska dofinan-
sowania z funduszyUnii Europejskiej – sala nie spełnia
parametrów (jest zamała) określonych dla tego rodzaju
inwestycji.

Na oświatę gminawyda ponad 40mln zł, na bieżące
funkcjonowanie urzędu (w tympłace) – blisko10mln zł,
na pomoc społeczną – ponad 7,5 mln zł. Na dotację
przedmiotową dla ZakładuGospodarkiKomunalnej sa-
morząd przeznaczył blisko 2,5 mln zł, na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego – 3,1 mln zł (w tym
na funkcjonowanie Konstancińskiego Domu Kultury
– 1,9mln zł), na działalnośćGminnegoOśrodka Sportu
i Rekreacji – 1,25 mln zł, na straż miejską – 1,4 mln zł.
Ponad w 2012 r. samorząd dopłaci 2,5 mln zł do komu-
nikacji zbiorowej: 1,95mln zł do linii autobusowychZa-
rządu Transportu Miejskiego i 565 tys. zł do ko-
munikacji wewnątrz gminy. Na utrzymanie i remonty
dróg gminnych zaplanowano ponad 9 mln zł, a na
wykup gruntów pod inwestycje drogowe – 3,8 mln zł.
Gminamusi też odprowadzić do skarbu państwa bli-

sko 8,3 mln zł tzw. janosikowego.
Otym,czymamydobrąsytuacjęwyjściowąna2013r.,

przekonamy się po zrealizowaniu tegorocznego bud-
żetu. Planowaniem dochodów i wydatków na przyszły
rok zajmie się rada miejska po wakacjach. W drugiej
połowie września zaczną się prace nad uchwałą
budżetową na następny rok.

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

Wykonanie budżetu
pozytywnie zaopiniowały

regionalna izba obrachunkowa
i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

27 czerwca, podczas obrad
XXIV sesji, Rada Miejska

Konstancina-Jeziorny udzieliła
burmistrzowi Kazimierzowi
Jańczukowi absolutorium

za wykonanie ubiegłorocznego
budżetu. Z 20 radnych obecnych

na sesji, 18 głosowało
za udzieleniem absolutorium,

a dwóch wstrzymało się
od głosu.

Wydział Planowania Przestrzennego
zrealizował budżet zaledwie

w 37 proc. W 2011 r. udało się
uchwalić tylko trzy miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego

Z pierwotnie zaplanowanych
na inwestycje 38 mln zł wydano

niespełna 60 proc. – 22 mln zł

O tym, czy mamy dobrą
sytuację wyjściową na 2013 r.,

przekonamy się po zrealizowaniu
tegorocznego budżetu

Burmistrz Konstancina-Jeziorny Kazimierz Jańczuk i przewodniczący rady miejskiej Andrzej Cieślawski
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Problemy społeczności Klarysewa
znane są od lat. Wystarczy
wspomnieć, że prace nad uchwa-

leniem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Klarysewa
Zachodniego – Podskarpia – Skolimowa
C trwają od 1999 r., a nad projektem
planu Klarysewa Gawrońca od 2008 r.

Jednak dyskusji o planach nie było,
bowiem przedstawiciele UMiG stwier-
dzili, że owszem mogą wysłuchać
pytań, ale nie są przygotowani do
udzielenia odpowiedzi. – Od dwóch
tygodni władze miasta wiedziały o ter-
minie spotkania i nie znają odpowiedzi
na nasze pytania. Jak to możliwe – dzi-
wili się uczestnicy spotkania.

Zaskoczony był również po-
mysłodawca spotkania radny Tomasz
Zymer. „W swojej naiwności i niedo-
świadczeniu sądziłem, że zarówno
burmistrz, jak i Wydział Planowania
Przestrzennego będą mogli dziś przed-
stawić podstawowe założenia gminy
dotyczące kierunków prac nad oboma
planami oraz konkretne powody
zmian obowiązującego planu miej-
scowego na terenie Gawrońca. Jeśli
zatem zawiodłem część mieszkańców
zapraszając ich na spotkanie, na któ-

rym nie uzyskali odpowiedzi na swoje
pytania, gorąco przepraszam i przy-
znaję się do błędu. Sytuacja, w której
po czterech czy też 13 latach trwania
prac nad planem zagospodarowania,
mieszkańcy nadal nie mogą usłyszeć
żadnych konkretów, jest dla mnie nie-
pojęta. Możliwe, że nie nadaję się do
pracy nad tą złożoną i trudną dzie-
dziną” – pisał po spotkaniu radny na
forum Konstancin. com.

Mieszkańcy, po raz kolejny, prosili
o zainteresowanie ze strony urzędu za-
pomnianą budową na końcu ul. Tulipa-
nów. Niczym niezabezpieczone głębokie
wykopy stanowią poważne zagrożenie.
– Są wakacje, dzieci lubią zaglądać na
nieogrodzony plac budowy, o nieszczęś-
cie nietrudno – mówi Katarzyna B.

Na pytania mieszkańców dotyczące
spraw bieżących: organizacji i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego (zwłaszcza
na ul. Borowej) oświetlenia, remontów
dróg i utrzymania czystości (brak koszy
na śmiecie), odpowiadali burmistrzo-
wie i obiecali przekazać stosowne po-
lecenia straży miejskiej i odpowiednim
wydziałom urzędu.

Kazimierz Jańczuk obiecał tak-
że mieszkańcom kolejne spotkanie
w sprawie planu Klarysewa Gawrońca
– najprawdopodobniej w drugiej
połowie lipca burmistrz i urzędnicy
podejmą decyzję, czy projekt jest już
gotowy do skierowania do uzgodnień.
Dziś jednak jeszcze za wcześnie na
ustalenie terminu spotkania.

Mieszkańcy Klarysewa liczyli na
uzyskanie konkretnych informacji,
jednak po raz kolejny zawiedli się.
(KW)

Pytania bez odpowiedzi

Mieszkańcom, którzy przyszli
na sesję dwie minuty po za-
mknięciu punktu porządku

obrad „Wystąpienia mieszkańców”,
przewodniczący rady Andrzej Cie-
ślawski kategorycznie odmówił udzie-
lenia głosu.

– Wystąpienia mieszkańców są
zwykle szóstym punktem porządku
obrad, czasem siódmym, tym razem
były piątym. Czasem głos zabiera
trzech mieszkańców, innym razem
– 10. O której godzinie będziemy
mogli zabrać głos, nie wiadomo,
a trzeba zwolnić się z pracy, bo obrady
sesji zaczynają się o godz. 14.00 – ko-
mentowali w przerwie obrad miesz-
kańcy. Podobno w naszej gminie
można złożyć do rady miejskiej pismo
z prośbą, by jakiś problem został
przedstawiony radnym. Złożyć na
pewno można, gorzej z odpowiedzią.
Kilka miesięcy temu jeden z radnych
publicznie oświadczył, że nie czyta
wszystkich pism kierowanych przez

mieszkańców do komisji, której prze-
wodniczy. Znam gminy, w których
wcale nie trzeba przychodzić na sesje
(bo zwykle przychodzimy się na coś
pożalić), bo urząd na wszystkie pisma
mieszkańców terminowo odpowiada.
Ten sposób komunikacji urzędników
i radnych z przedstawicielami lokalnej
społeczności w naszej gminie jakoś
jednak nie sprawdził się.

To oczywiste, że przewodniczący
nie może po każdym punkcie obrad
udzielać głosu mieszkańcom – po-
wstałby bałagan trudny do opisania,
ale wystarczyłoby zaznaczyć w po-
rządku obrad: wystąpienia mieszkań-
ców o godz. 18.00. Mieszkańcy nie
musieliby się zwalniać z pracy, a jeśli
omawiany wcześniej punkt zajmie
więcej czasu, to poczekaliby kilka
minut. Paragraf 17. regulaminu rady
stanowi, że przewodniczący może

udzielić głosu mieszkańcowi, ale nie
precyzuje, w którym momencie obrad.

„To my wybieramy radnych, a oni
nas reprezentują. A ja nie chciałbym,
by w moim imieniu przewodniczący
tak traktował moich sąsiadów. Wyzna-
czenie konkretnej godziny nie dezor-
ganizowałoby przebiegu obrad i poz-
woliło uniknąć takich zgrzytów” – pi-
sze w liście do redakcji W. S.

– Z jednej strony bardzo dobrze, że
przewodniczący dyscyplinuje przebieg
obrad, z drugiej – dobrze by było, aby
równie konsekwentnie, jak od miesz-
kańców, wymagał przestrzegania dys-
cypliny od radnych. W trakcie obrad
radni telefonują, wychodzą, rozma-
wiają między sobą. Jeden z radnych na
każdą sesję przychodzi kilka godzin
spóźniony: czy przewodniczący wy-
ciągnął wobec niego jakieś konsek-
wencje? – pyta kolejny nasz czytelnik.

Przedstawiciele
konstancińskiego ratusza:

burmistrz Kazimierz
Jańczuk, jego zastępca

Ryszard Machałek,
zastępca kierownika

Wydziału Planowania
Przestrzennego

Elżbieta Bartoszewska
oraz reprezentanci

rady miejskiej
pod przewodnictwem

jej szefa Andrzeja
Cieślawskiego

28 czerwca spotkali się
z mieszkańcami

Klarysewa.

Dyskusji o miejscowych
planach zagospodarowania

przestrzennego
nie było, bowiem

przedstawiciele UMiG
stwierdzili, że owszem

mogą wysłuchać pytań,
ale nie są przygotowani

do udzielenia odpowiedzi

Mieszkańcy, po raz kolejny, prosili o zainteresowanie ze strony urzędu zapomnianą budową
na końcu ul. Tulipanów

Paskudny zgrzytT. U. BYLEC

Wtrakcie walnego zgromadzenia
członków Spółdzielni Miesz-

kaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Konstancinie-Jeziornie (30 czerwca)
wyraźnie widać było podział na tych,
którzy liczą na zmiany w spółdzielni
i popierają radę nadzorczą i jej przewod-
niczącego oraz na tych, którzy nie chcą
nic zmieniać, popierają zarząd i prezesa.
Więcej było tych pierwszych. Frekwen-
cja, w porównaniu do lat ubiegłych, była
rekordowa: blisko 150 osób. Przynaj-
mniej przez pierwsze 3–4 godziny, bo
potem upał i jałowe dyskusje zreduko-
wały liczbę uczestników zebrania.

Decyzje podjęte na walnym zgro-
madzeniu nie przyniosły ostatecznego
rozwiązania konfliktu między zarządem
a radą nadzorczą. Na początku obrad
zgłoszony został wniosek o skreślenie
z porządku obrad punktu dotyczące-
go odwołania przewodniczącego rady
nadzorczej Filipa Rawskiego. Przeszedł
większością dwóch trzecich głosów
– osoby, które złożyły wniosek o odwo-
łanie przewodniczącego rady i o zmiany
w statucie, nie ujawniły się.

– Jedyną zmianą, jaką udało się pre-
zesowi zarządu przeprowadzić, jest
zmiana regulaminu rady nadzorczej
– mówi jeden z członków rady. – Teraz
radzie nadzorczej trudniej będzie od-
wołać członka zarządu (potrzeba zgody
sześciu członków rady) oraz trudniej wy-
brać nowego członka zarządu (musi być
minimum dwóch kandydatów i nowy
członek zarządu musi uzyskać poparcie
sześciu członków rady). Może się oka-
zać, że nawet jeśli odwołamy członka za-
rządu, to potem nie będziemy w stanie
wybrać nowego – dodaje.

Kondycja ekonomiczna spółdzielni
jest słaba. Trzeba będzie podnosić
czynsz, coraz większa liczba mieszkań-
ców nie będzie w stanie go płacić i za rok
na walnym zgromadzeniu będzie już bar-
dzo nerwowo, chyba że coś się wydarzy
przez ten rok. Jeśli w ciągu najbliższych
kilku miesięcy okaże się, że naprawczy
plan finansowy przygotowany przez pre-
zesa jest nierealny, spółdzielnia może
stać się niewypłacalna. (MM)

W spółdzielni
bez zmian

W poprzednim numerze, artykuł
o problemach spółdzielni zilustrowany
został zdjęciem budynku, zdaniem
naszego fotografa, najładniejszego
na Grapie, tyle tylko, że budynek ten
od 2002 r. nie należy do spółdzielni
i stanowi wyodrębnioną, samo-
dzielną wspólnotę mieszkaniową.
Być może właśnie dlatego budynek
tak dobrze się prezentuje – wspólnota
mieszkańców wykazuje dużą dbałość
o jego wygląd i stan techniczny.
„Budynek ten jest rzeczywiście wizy-
tówką dzielnicy Grapa w Konstancinie-
-Jeziornie, lecz na pewno nie repre-
zentuje wyglądem ani stanem praw-
nym w/w spółdzielni mieszkaniowej
w Konstancinie” – napisała w liście do
redakcji jedna z jego mieszkanek.
Mieszkańców ul. Wilanowskiej 13
przepraszamy za pomyłkę.
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Kilka dni wcześniej, inna komisja radymiejskiej
– Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pozy-
tywnie zaopiniowała wniosek przedsiębior-

ców o zezwolenie gminy na remont tej drogi, mimo
że nie leży to w jej kompetencjach. Droga znajduje się
wmieście na terenie przemysłowym, drogami zajmuje
się Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunal-
nych, a aspektu środowiskowego tej decyzji nie poru-
szono w ogóle. Przybyła na posiedzenie Komisji Ładu
Przestrzennego i Spraw Komunalnych radna Irena
Śliwka publicznie tę decyzję obwieściła.
Wniosek pod głosowanie sformułował radny Ko-

mosa: „Kto jest za wyrażeniem zgody na remont drogi
zgodnie z porozumieniem przedsiębiorców z burmist-
rzem, za funduszewnioskodawców?”Burmistrz dodał:
„bez prawa zwrotu kosztów” i zapytał, do którego
miejsca ma sięgać remont. Odpowiedź: do bramy wy-
twórni B-Bis. Troje radnych było za i towystarczyło, bo
reszta albo wstrzymała się od głosu, albo (w mniej-
szości) głosowała przeciw.
Pierwszą, nielegalną próbę wyasfaltowania sięga-

cza ul. Mirkowskiej (dojazdu do swego zakładu) Fal-
-Bruk podjął blisko cztery lata temu – 15 listopa-
da 2008 r. Próbę tę udaremniono. Ówczesny wice-
przewodniczący rady miejskiej, przejeżdżając ul. Mir-
kowską zauważył niezwykłą koncentrację sił i środ-
ków: pracowników Fal-Bruku przygotowujących się
do remontu nawierzchni i rozstawione maszyny dro-
gowe. Zapytał o pozwolenie na prowadzenie prac. Za-
alarmował straż miejską, burmistrza i innych radnych.
Po kilku godzinach pertraktacji robotnicy odstąpili od
zamiaru asfaltowania drogi. Rok później Fal-Bruk częś-
ciowo wyasfaltował drogę, również bez zezwolenia.
W lipcu ubiegłego roku firmyB-Bis, Prodbet i Pro-

Trans wystąpiły z pismem do burmistrza o wydanie
pozwolenia na remont drogi dojazdowej do ich
zakładów. Niespełna dwa miesiące później Wydział
Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy przygotował
odpowiedź, w której wyrażał zgodę na remont drogi
na koszt wnioskujących firm pod warunkiem odpo-
wiedniego ukształtowania pobocza i odtworzenia
rowów odwadniających drogę.
W październiku burmistrz zwrócił się do przewod-

niczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Ko-
munalnych o pilne zaopiniowanie projektu odpowiedzi.
W listopadzie komisja pięcioma głosami przeciw

odrzuciła wniosek o zgodę na remont drogi dojazdo-
wej do zakładów. Odpowiedź Wydziału Dróg gmin-
nych nie została wysłana do zainteresowanych.

Co ciekawe, przedsiębiorcy deklarowali wyremon-
towanie drogi na własny koszt, ale właściciel wytwór-
ni B-Bis, który najbardziej zabiega o remont, zale-
ga gminie z tytułu podatków na sumę 127 321,20 zł.
Kwota w wysokości blisko 60 tys. zł zaległości została
rozłożona przez gminę na raty. Podatnik wystąpił o
umorzenie pozostałych ok. 70 tys. zł. Gmina odmówiła,
przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji do samo-
rządowego kolegium odwoławczego (SKO), które do
dziś nie rozpatrzyło odwołania.
Tego samegoprzedsiębiorcę, którego stać na budowę

magazynów na wynajem o powierzchni 3 tys. mkw.
i na remont drogi, nie stać na opłacenie należnych po-
datków. Na sugestię radnej Jadwigi Magdziarz, by po-
zwolenie na remont drogi powiązać ze spłaceniem
przez przedsiębiorcę długuwobec gminy, burmistrz nie
wyraził zgody argumentując, że sprawę rozpatruje
SKO, a decyzja dotycząca zarówno rozłożenia części
kwoty na raty, jak i nieumarzania pozostałej części już
zapadła w gminie i nie ma powodu jej zmieniać.
Właściciel B-Bis twierdzi, że lepsza droga (czytaj:

więcej tirów) zapewni większe wpływy z podatków

do budżetu gminy oraz wzrost zatrudnienia pracow-
ników (obecnie firma zatrudnia ok. 10 osób). Na
pewno potrzebujemymiejsc pracy i inwestoróww na-
szej gminie, ale na pewno nie w tej branży.
W ubiegłym roku radnych nie przekonały argu-

menty zakładów, że naprawa tego odcinka drogi po-
prawi infrastrukturę miasta oraz zwiększy majątek
gminy. Droga ta, oznaczona w planie symbolem
KULp, nie jest drogą publiczną i choć pozostaje we
władaniu gminy, gmina nie jest jej właścicielem.Ado
remontu ul. Mirkowskiej, której nawierzchnię niszczą
kilkunastotonowe pojazdy, choć to droga powiatowa,
samorząd Konstancina musi sporo dopłacać.
W 2008 r., na zlecenie UMiG, fachowcy z Ośrodka

Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych
Stowarzyszenia Inżynierów iTechnikówKomunikacjiRP
sporządzili ekspertyzę drogi, w której czytamy: „Przed-
miotowy odcinek drogi nie kwalifikuje się do eksploata-
cji zarówno pod względem cech wytrzymałościowych,
jak również bezpieczeństwa ruchu, a wzrost ruchu
ciężkiego spowoduje przyśpieszenie pogłębiającego się
stanu degradacji nawierzchni, a w konsekwencji całko-
wite wyłączenie ulicy z eksploatacji”. Eksperci stwier-
dzają również, że na tym terenie występują „skrajnie
niekorzystnewarunki gruntowo-wodne.Wysokie zwier-
ciadło wody gruntowej oraz rodzaj gruntu (płytko zale-
gające torfy) kwalifikujące się dogrupynośności podłoża
G4 stanowią czynnik ułatwiający proces niszczenia na-
wierzchni” a także „ z uwagi na rodzaj i grubość kon-
strukcji oraz brak nośności podłoża, [nawierzchnia] nie
zapewnia przenoszenia obciążeń od istniejącego ruchu
pojazdów ciężkich”. Powykonaniu ekspertyzy, nawjeź-
dzie drogi, prowadzącej do zakładów stanął znak dro-
gowy B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej
masie całkowitej ponad 10 t. Jak długo stał znak? Jeden
dzień. Usunięty został przez nieznanych sprawców.
Gminanie zareagowała.Znakuniemadodziś.Dlaczego?
Bo nie. Niema odpowiedzi na tak proste pytania, nie bę-
dzie też pewnie na kolejne: jakie kwalifikacjemają radni
by podważać ekspertyzę rzeczoznawców? – Dlaczego
o tak istotnej sprawie mogą zadecydować trzy osoby?

W sprawie nadania statutu gminnemu żłobkowi w Mir-
kowie decyzję podejmowała cała rada, ale o tym, czy
dzieci bawiące sięwogródku tegożłobka, rzut beretemod
asfalciarni i pozostałych firmprodukcyjnych, będą zatru-
wane większą ilością spalin i dymów z pobliskich
zakładówprzemysłowychmogązadecydować trzyosoby
– zastanawia sięAnna B. z ul. Bielawskiej.

Wpoprzedniej kadencji, po przymiarkach do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) Mirkowa, przynajmniej w części należącej
m.in. do firmy Fal-Bruk, wytwórni styropianu i beto-
niarni, samorząd zrezygnował ze zmiany przeznaczenia
terenu, ze względu na wysokość odszkodowań, jakie
zmuszony byłby wypłacić wymienionym zakładom.
Co zatem robią władze obecnej kadencji? Pozwa-

lają rozwijać się zakładom – B-Bis wybudował na
swoim tereniemagazyny (na raziema dowynajęcia ok.
3 tys. mkw., ale może wybudować ich o wiele więcej)
– i zbudować drogę, która ułatwi powstanie nowych
magazynów i hurtowni (argumentem będzie dobry do-
jazd). Zakłady rozwiną się i będąwięcej warte.Wprzy-
padku zmiany MPZP, odszkodowania dla przedsię-
biorców będą wyższe. Gmina wypłaci je z pieniędzy
budżetowych. Z naszych podatków.
–Okazuje się, że czasy,wktórychwładzemiasta były

„za”, a nawet „przeciw” nie odeszływniepamięć.Nadal
jedną ręką podpisują się pod uchwałą o przystąpieniu do
zmiany MPZP Mirkowa, mówią o wygaszaniu prze-
mysłu na tym terenie, a drugą dają zgodę na remont drogi
dojazdowej do zakładów przemysłowych i magazynów
przeładunkowych, umożliwiając ich rozwój i zatruwa-
nie środowiska. Ciekawe, kto w takim sąsiedztwie bę-
dzie chciał budować na terenach po zakładach Metsä
Tissue – komentuje mieszkaniecMirkowa.

BEZ ŁADU I SKŁADU
Troje radnych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny Bogusław Komosa, Alfreda
Konopka i Włodzimierz Wojdak zagłosowało za wnioskiem
o wydanie zgody na tymczasowy remont drogi dojazdowej
do wytwórni styropianu B-Bis, betoniarni Prodbet, Pro-Transu
i Fal-Bruku. Pół roku temu ta sama komisja nie wyraziła zgody
na remont. Co takiego wydarzyło się od tamtej pory, że radni

zmienili zdanie? Z jakiego powodu burmistrz wyrażenie tej zgody
pozostawił do decyzji radnych?

MAGDA ANDRZEJEWICZ

Skoro gmina nie jest
właścicielem drogi, to dlaczego

przedsiębiorcy zwracają się do niej
z prośbą o wyrażenie zgody

na remont

Jakie kwalifikacje mają radni,
by podważać

ekspertyzę rzeczoznawców?

Remont na koszt prywatnych firm drogi dojazdowej nie będącej własnością samorządu to wbrew
pozorom żaden interes dla gminy. Oznaczać on bowiem będzie zwiększony ruch na nieprzystosowanej
do tego ul. Mirkowskiej, do której utrzymania będzie musiał dopłacać samorząd gminy
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Wskali Konstancina opinie blisko 200 osób pozwalają już na pewne uogólnienia.
Biorąc pod uwagę trafność sondaży mierzących poparcie społeczne dla ugru-
powań politycznych, przeprowadzanych na losowo wybranej grupie miesz-

kańców kraju (przeciętnie 1 tys. osób z ok. 31 mln dorosłych obywateli, czyli ok. trzech
tysięcznych proc.) 1 proc. to całkiem sporo.
Każdy z nas codziennie ocenia jakość życia w swoim otoczeniu. Podobają nam się

kwietniki na ulicach miasta i chwalimy uruchomienie nowej linii autobusowej, ale na-
rzekamy na kiepskie drogi, brak punktów usługowych i kolejki do lekarzy specjalistów.
Każdy zwraca szczególną uwagę na coś innego. W listach i telefonach do redakcji nasi
czytelnicy zwracali uwagę na różne problemy i to na podstawie ich sygnałów ułożyliśmy
listę pytań naszej ankiety.

Prosiliśmy owystawienie ocen: 6 – bardzo dobrze, 5 – dobrze, 4 – raczej dobrze, 3 – do-
statecznie, 2 – niedostatecznie, 1 – źle.
Oceny zebraliśmy w trzy grupy: I – bardzo dobre i dobre, II – raczej dobre i dosta-

teczne, III – niedostateczne i złe.
Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Zależały od tego, jak długo i w jakiej części

gminymieszka ankietowany, z jakiej drogi najczęściej korzysta, czym dojeżdża do pracy
oraz od wielu innych czynników.Ankietowani nie ograniczali się do wystawienia oceny
– przedstawiali argumenty uzasadniające ich opinie, poruszali kwestie nieujęte w ankie-
cie, opowiadali gdzie mieszkają i z jakimi problemami mają do czynienia w swoim naj-
bliższym otoczeniu, zwyczajnie chcieli pogadać. Dzięki tym rozmowom zyskaliśmy sporą
wiedzę o problemach naszej społeczności. Kilkoro rozmówców zwróciło uwagę, że po-
dobne ankiety, dotyczące oceny jakości życia w gminie lub mieście przeprowadzane są
przezwładze różnychmiast, u nas jednak samorząd nie jest specjalnie zainteresowany opi-
niami mieszkańców. Wszyscy podkreślali, że ciekawi są wyników ankiety i chętnie
sprawdzą, czy ich opinie są zgodne z odczuciami większości.

I tak, w przeliczeniu na procenty, mieszkańcy ocenili:

1. Czystość środowiska naturalnego (powietrza, rzek, lasów): I – 8,5 proc., II – 73,5 proc.,
III – 18,0 proc.
Ci, którzy oceniali bardzo dobrze, najczęściej niedawno przeprowadzili się z War-

szawy.Wporównaniu z ponad dwumilionowymmiastem pełnym spalin i hałasu uważali,
że wKonstancinie powietrze jest czyste, w Jeziorce nie próbowali się kąpać, a wysypiska
śmieci w lesie zdarzają się wszędzie. Większość oceniająca średnio dobrze była bardziej
krytyczna, ale podkreślali, że dają się zauważyć zmiany na lepsze. Przynajmniej połowa
ankietowanych to osoby mieszkające w Konstancinie jeśli nie od pokoleń, to od dzie-
siątek lat. To oni widzą najwięcej zmian. Pamiętają mniejszy ruch na drogach i czystą Je-
ziorkę, ale i mniej sklepów, banków i aptek. Najgorsze ocenywystawili mieszkańcy okolic
asfalciarni i sołectw pozbawionych porządnych dróg, wodociągów i kanalizacji.

2. Czystość i porządek w miejscach publicznych (na ulicach, przystankach, w parku):
I – 14,4 proc., II – 81,3 proc., III – 4,3 proc.
Zdecydowana większość mieszkańców uważała, że widać zmiany – jest coraz czyś-

ciej, zieleń miejska jest dobrze utrzymana. Oczywiście do doskonałości jeszcze trochę
nam brakuje (np. nie ma koszy na śmiecie w wielu punktach miasta i na szlakach space-
rowych). Tylko 4,3 proc ankietowanych było zdania, że jest źle. – Kwiatki są tylko na
głównych ulicach, wciąż zdarzają się przypadki dewastacji przystanków, a graficiarze
oszpecają elewacje odnowionych budynków – mówili niezadowoleni.

3. Stan bezpieczeństwa publicznego – czy boimy się wyjść na spacer wieczorem, czy
widać na ulicach osoby pod wpływem alkoholu, itp.
Mieszkańcy oddzielnie oceniali pracę policji i straży miejskiej:

• praca policji: I – 9,0 proc., II – 69,0 proc., III – 22,0 proc. Większość tych, którzy
wystawili dobre oceny, przyznawała ze śmiechem, że z policją nie mieli nic do czy-
nienia. Blisko jedna czwarta ankietowanych uważa, że policji nie widać na ulicach,
a na interwencje trzeba czekać zbyt długo. – Dodzwonić się na komisariat to duża
sztuka. Za często psują im się samochody i nie mogą dojechać na czas – krytyko-
wali.

• praca straży miejskiej: I – 9,1 proc., II – 57,7 proc., III – 33,2 proc. Straż miejska
zebrała taką samą liczbę ocen bardzo dobrych i dobrych, jak policja, ale o połowę
więcej ocen negatywnych. Ankietowali zwracali uwagę na małą skuteczność
i pobłażliwość strażników (np.: w ciągu jednego miesiąca na 197 różnego rodzaju
wykroczeń i nieprawidłowości zgłoszonych przez operatorów monitoringu tylko
10 proc. sprawców ukaranych zostało mandatami). Narzekali na zbyt mało patroli
i kamer monitoringu miejskiego (szczególnie mieszkańcy Mirkowa).

4. Działania władz samorządowych: sprawność, przejrzystość i jawność podejmowanych
decyzji – oddzielnie rady miejskiej i burmistrza.

• działania rady miejskiej: I – 9,6 proc., II – 72,4 proc., III – 18,0 proc. Dobre stop-
nie radnym wystawili mieszkańcy, którzy na sesjach nie bywają, ale uważają, że
skoro zmienia się wmieście na lepsze, to na pewno radni podejmują dobre decyzje.
Radę miejską najczęściej krytykowano za jałowe dyskusje, brak informacji o te-
matach posiedzeń komisji merytorycznych (– Pod hasłem sprawy różne omawiane
są bardzo istotne dla nas sprawy, o których dowiadujemy się po fakcie – żalili się
mieszkańcy), zmianę godzin posiedzeń komisji, brak inicjatywy uchwałodawczej
radnych, brak kontaktu radnych zmieszkańcami.Wielu ankietowanych pytało, dla-
czego tu, w parku, w dniach święta miasta nie ma miejsca, w którym moglibyśmy
się spotkać z radnymi, porozmawiać w mniej formalnych okolicznościach? Czy
radni potrafią rozmawiać z mieszkańcami tylko w czasie kampanii wyborczej?

• działania burmistrza: I – 13,4 proc., II – 59,1 proc., III – 27,5 proc. W porównaniu
do oceny pracy rady miejskiej, opinie na temat działań burmistrza są bardziej spo-

laryzowane. Większa liczba naszych rozmówców oceniła pracę burmistrza bardzo
dobrze oraz dobrze i większa niedostatecznie. Mieszkańcy chwalili burmistrza za
większy porządek w mieście, za poprawę warunków pracy urzędników, za uru-
chomienie komunikacji busikowej wewnątrz gminy. Krytykowali za brak informa-
cji na stronach internetowych gminy, brak inwestycji na terenach wiejskich
(wodociągi i kanalizacja), zbyt wolne tempo prac planistycznych. Źle oceniali także
sposób komunikacji burmistrza zmieszkańcami i zwracali uwagę na krótką pamięć
burmistrza w kontekście niezrealizowanych przedwyborczych deklaracji. Wiele
osób twierdziło, że trudno im dziś oceniać (niespełna połowa kadencji, realizowa-
nie inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach, brak nowych przedsięwzięć)
i może za rok będą mogli więcej powiedzieć.

5. Funkcjonowanie urzędu gminy:

• terminowość załatwiania spraw: I – 13,8 proc., II – 52,9 proc., III – 33,3 proc. Bli-
sko jedna trzecia mieszkańców narzekała na terminowość załatwiania spraw. Dwa
miesiące oczekiwania na odpowiedź na pismo (a i to dopiero po przypomnieniu
się) to w niektórych wydziałach urzędu gminy norma. Najgorsze oceny zebrałWy-
dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, najlepszeWydział Dróg Gminnych, skraj-
nie różneWydział Planowania Przestrzennego.

• sprawność działania: I – 11,2 proc., II – 44,4 proc., III – 44,4 proc. Z odpowiedzi
ankietowanych widać, że jest nad czym popracować. Szczególnie denerwująca dla
mieszkańców jest szeroko uprawiana spychologia sprowadzjąca się do sakramen-
talnego „to nie my, to powiat lub województwo”. Przeciętny mieszkaniec gminy
nie musi wiedzieć, kto ma kosić wały nad Jeziorką lub Wisłą, a kto czyścić który
przepust i do kogo należy las, w którym odkrył hałdę śmieci. Wie, że mieszka
w Konstancinie i zgłasza problem swoim władzom. Do nich należy nadanie biegu
sprawie i poinformowanie o tym mieszkańca. I tu najlepiej (choć nie doskonale)
wypadł Wydział Dróg Gminnych.

Ogólnie: szybka reakcja na sygnały mieszkańców nie jest priorytetem wielu wy-
działów urzędu. Pamiętać należy również o konieczności informowania urzędników
o wszelkich nieprawidłowościach w formie pisemnej. Problemów sygnalizowanych
w innej formie niektóre wydziały w ogóle nie przyjmują do wiadomości, np.Wydział
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

6. Dostępność i jakość opieki zdrowotnej: I – 40,1 proc., II – 36,7 proc., III – 23,2 proc.
Jakość opieki zdrowotnej w naszej gminie zebrała najwięcej bardzo dobrych i dobrych

ocen. Już po kilkudziesięciu odpowiedziach wiedzieliśmy, że jeśli ankietowany ocenia
służbę zdrowia w gminie na bardzo dobrze, to (w 90 proc.) podstawową opiekę zdro-
wotną zapewnia mu Lecznica Grapa. Najgorsze oceny zebrała przychodnia przy ul. Po-
cztowej. – Przyzwyczaiłem się, to tam chodzę, ale do lekarza trzeba zapisywać się
z kilkudniowym wyprzedzeniem.A skąd ja mogę w poniedziałek wiedzieć, że w czwar-
tek zachoruję – mówił jeden z ankietowanych. Kolejna od końca była przychodnia przy
ul. Wareckiej.
Większośćmieszkańców zwracała uwagę na kiepski stan lokalowy publicznych przy-

chodni, bardzo utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów i brak poradni kardiologicznej
na terenie gminy.

7. Jakość dróg na terenie gminy: I – 15,6 proc., II – 69,9 proc., III – 14,5 proc.
Zaskakująco dobrze odpowiadający ocenili nasze drogi. – Jeżdżę dużo po Polsce

i proszę mi wierzyć, że u nas nie jest źle – mówił jeden z nich. Zadowoleni z jakości dróg
są korzystający na co dzień z przebudowanej drogi nr 724. Większość ankietowanych
podkreślała znaczne upłynnienie ruchu po poszerzeniu wjazdu do Konstancina i wybu-
dowaniu rond. Negatywne oceny wystawili mieszkający wzdłuż drogi nr 721 – wąska
jezdnia, dziurawa nawierzchnia, ogromne natężenie ruchu, w tym ciężkich samochodów
dostawczych, brak chodnika, brak ścieżek rowerowych. O ile w centrum miasta jest
w miarę dobrze, to na obrzeżach i w sołectwach nadwiślańskich: Parceli, Piaskach, Cie-
ciszewie dużo gorzej. Tragiczny jest stan drogi dojazdowej do Czarnowa. – Jeśli szybka
poprawa stanu dróg nie jest możliwa, trzeba jak najszybciej wprowadzić ograniczenie to-
nażu pojazdów poruszających się po terenie gminy – apelowali ankietowani.

8. Dostępność usług: I – 17,4 proc., II – 73,0 proc., III – 9,6 proc.
Ponad 90 proc. ankietowanych uważa, że punktów różnego rodzaju usług jest wKon-

stancinie wystarczająco dużo. Choć różnie to bywa w różnych branżach: zakładów fryz-
jerskich i pralni mamy dostatek, firm świadczących usługi budowlane, hydrauliczne
i ślusarskie też. Nie brakuje nam banków i aptek. Za mało jest na terenie gminy szklarzy,
szewców (większość ankietowanych buty do szewca wozi doWarszawy) i punktów kra-
wieckich. Mieszkańcy zwracali też uwagę, że chociaż w Konstancinie nie brakuje skle-
pów, przydałaby się pasmanteria z prawdziwego zdarzenia, sklep z obuwiem i tekstyliami.

– Mamy kilkanaście restauracji, ale brakuje niedrogiego baru i kawiarenki, w której
mogliby się spotykać emeryci. W nieistniejącej już restauracji Staroświeckiej środowe
wieczory dla emerytów (kawa, herbata i ciastka bez marży) cieszyły się dużym powo-
dzeniem. Może któraś restauracja podjęłaby podobne działania – postulowały starsze
osoby.

9. Sytuacja na rynku pracy: I – 0,65 proc., II – 16,35 proc., III – 83,0 proc.
Wiedzieliśmy, że znalezienie pracy w Konstancinie nie jest łatwe, ale że 83 proc. an-

kietowanych oceni, że to praktycznie niemożliwe, nie sądziliśmy.
Więcej o rynku pracy w naszym mieście piszemy na stronie 9.

10. Stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: I – 12,0 proc., II – 70,0 proc., III – 18,0
proc.
Możliwości aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu pozytywnie oceniło 82 proc

ankietowanych. To świetny wynik, ale… młodzież towarzysząca rodzicom odpowia-
dającym na nasze pytania była zupełnie innego zdania. – Sport jeszcze jako tako. Jest
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, są kluby sportowe.Ale za wszystkie zajęcia GOSiR
pobiera wcale nie małe opłaty. Orlik niedostępny dla chcących pograć w piłkę, nie ma po-
rządnego basenu. W Centrum Kompleksowej Rehabilitacji basen służy pacjentom
i szkołom, zwykli śmiertelnicy mogą korzystać z niego najwyżej przez godzinę dzien-
nie.Arekreacja... jaka rekreacja? Skatepark nie powstanie, niema żadnych fajnychmiejsc:
parku linowego, kręgielni, kina ani klubu, w którym młodzież mogłaby się spotykać.
W domu kultury zajęcia głównie dla dzieci, zero możliwości ciekawego spędzenia wol-
nego czasu – mówili nam młodzi ludzie.

Starsi mieszkańcy, niekorzystający z obiektów sportowych, zwracali uwagę na inne
sposoby spędzania wolnego czasu i wyróżnili działalność Biblioteki Publicznej i jej filii
(duży księgozbiór, życzliwi i fachowi pracownicy) oraz klubów seniora: ciekawe spot-
kania, wycieczki turystyczne, wyjazdy na spektakle teatralne.
I jeszcze ciekawostka: spośród ankietowanych tylko jedna osoba wszystkie aspekty

konstancińskiej codzienności oceniła na 6 lub 5. Był to trzydziestokilkuletni mężczyzna,
bardzo sympatyczny, w dobrym humorze i bez wątpienia trzeźwy.

W tym roku podczas Dni Konstancina przez park przewinęły się tysiące osób. Orga-
nizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji, pogoda dopisała i spacerowicze pytali, czy nie
mogłoby tak być co dwa tygodnie. Też byśmy chcieli.Wielu odwiedzających przyjechało
z okolic naszej gminy: z Piaseczna, Zalesia, Józefosławia, Wilanowa, Ursynowa i dal-
szych dzielnicWarszawy. Stoisko naszej gazety znajdowało się naprzeciwko amfiteatru,
logo na namiocie „Nasze Miasto – FMK” było dla przyjezdnych trochę mylące: myśleli,
że to punkt informacyjny urzędu miasta. Co chwilę ktoś nas pytał: a gdzie jest kino let-
nie, gdzie malowanie buziek, a gdzie zapisy na loty balonem. Twierdzili, że nie ma żad-
nego punktu informacyjnego. Podobno jeden był, ale to dużo za mało. Goście wchodzili
do parku z różnych stron i przy każdym zwejść powinien być wyraźnie oznaczony punkt
informacyjny.
I jeszcze jedno: takie święto jest znakomitą okazją do promocji miasta. Papierowa

chorągiewka z herbemmiasta w hurcie kosztuje 50 groszy. Powinien ją dostać każdy od-
wiedzający park. – Napiszcie w swojej gazecie, że potrzebny jest przewodnik po mieście
z wyraźną mapką i z zaznaczonymi zabytkami. Nie szczegółowe naukowe opracowanie,
tylko zwykły mały folder – prosili nas spacerujący. Co niniejszym czynimy.

WYSTAWIAMY STOPNIE SWOJEMUMIASTU
Czy Konstancin-Jeziorna jest zadbanym

i przyjaznym miastem, czy dobrze
się mieszka w naszej gminie,
czy czujemy się bezpiecznie?

W czasie obchodów Dni Konstancina,
w Parku Zdrojowym,

prosiliśmy mieszkańców o odpowiedź
na kilka pytań dotyczących warunków

naszej codziennej egzystencji.
Odpowiedzi blisko 200 dorosłych osób,

czyli nieco ponad 1 proc. wyborców, dają
obraz jakości życia w naszej gminie.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA, KLARA WARECKA

Każdy z nas codziennie ocenia jakość życia
w swoim otoczeniu i każdy zwraca
szczególną uwagę na coś innego

Ankietowani nie ograniczali się do wystawienia oceny
– przedstawiali argumenty uzasadniające ich opinie.

Spośród ankietowanych tylko jedna osoba
oceniła wszystkie aspekty konstancińskiej codzienności

na 6 lub 5. Był to trzydziestokilkuletni mężczyzna,
bardzo sympatyczny, w dobrym humorze

i bez wątpienia trzeźwy

Dni Konstancina są znakomitą okazją do promocji miasta.
Papierowa chorągiewka z herbem miasta

w hurcie kosztuje 50 groszy.
Powinien ją dostać każdy odwiedzający park

Poszerzenie wjazdu do Konstancina-Jeziorny na drodze 724 zyskało wiele pozytywnych
ocen mieszkańców

Uruchomienie komunikacji busikowej wewnątrz gminy mieszkańcy uważają za jeden
z największych sukcesów obecnego samorządu

Tak wyglądają drogi w podkonstancińskich sołectwach. Nie dziwi zatem, że są one
jedną z największych bolączek tych osób, które żyją na wiejskich obszarach gminy



8 LISTY/AKTUALNOŚCI NASZE MIASTO – FMK nr 7/8 (43/44) Lipiec – Sierpień 2012

LISTY • LISTY • LISTY • LISTY • LISTY • LISTY
REKLAMA

Fo
t.A

B

Wolontariusze
Przyznanie tytułów Wolontariuszy Roku 2011 pokazało
jeszcze raz, że nasz samorząd jest w pełni samowystar-
czalny: nikt nie zaproponował, by mieszkańcy zgłaszali
kandydatury, ani żeby głosowali na kandydatów zapropo-
nowanych przez organizatorów plebiscytu, bo i plebiscytu
nie było. Grupka gminnych urzędników i troje radnych
sami wytypowali kandydatów i sami ich wybrali. Wybrali
na pewno społeczników, ale dla mnie i wielu innych ktoś
realizujący statutowe cele swojego stowarzyszenia nie jest
wolontariuszem. Wolontariuszami roku powinni być lu-
dzie, którzy nie z racji swojej przynależności do jakieś or-
ganizacji czy komitetu (powołanego przez gminę)
podejmują działania dla swojej społeczności. Prawdzi-
wymi wolontariuszami są np.: młody chłopak Tomasz No-
wicki, który od dwóch lat zabiega o budowę skateparku
(przygotował prezentacje, zdobył dokumentację, zebrał
setki podpisów) i o powołanie młodzieżowej rady miej-
skiej, albo pani Aleksandra Ambroziewicz, która zorgani-
zowała pierwszą w historii gminy zbiórkę odpadów
niebezpiecznych. Niejeden dorosły po dwóch latach użera-
nia się z urzędnikami zrezygnowałby, ale Tomasz Nowicki
nadal wierzy, że można coś zrobić. A pani Ambroziewicz
prawie pół roku zabiegała o zorganizowanie zbiórki, roz-
wiesiła na terenie gminy 300 plakatów własnego projektu,
chodziła i prosiła firmy o współpracę – i oni wolontariu-
szami nie są. Sądzę, że przyznanie tych tytułów z okazji
Dnia Samorządu Terytorialnego wyjaśnia wszystko – ci
społecznicy nie stwarzają władzy kłopotów, wolontariusze
tacy, jak Tomek i pani Ola usiłują skłonić władze do
działania, a to bardzo niewygodne.
Pani Olu, panie Tomku! Dzień Wolontariusza obchodzony
jest na całym świecie 5 grudnia. Tylko u nas inaczej. Bę-
dziemy o was pamiętać – może gazeta „Nasze Miasto –
FMK” zorganizuje jakiś prawdziwy plebiscyt?

Stanisław R.

Plaża Konstancin
Pamiętam z dzieciństwa, że w Jeziorce była czysta woda
i całe lato spędzaliśmy nad rzeką, kąpaliśmy się i opala-
liśmy. Później, przez wiele lat Jeziorka przypominała ściek.
Teraz podobno też już jest czysta, ale kąpać się nie ma jak.
Nasza gmina leży nad dwiema rzekami: Jeziorką
i Wisłą, a w upalne dni z wody nie można korzystać. Kąpiel
w jeziorze Goździe lub w chylickich gliniankach, kiedyś
możliwa, dziś grozi śmiercią lub trwałym kalectwem. Czy
naprawdę tak trudno zorganizować w gminie kąpielisko?

My już z niego nie będziemy korzystać, ale nasze wnuki na
pewno chętnie. Może jednak uda się urządzić plażę
miejską – wiceburmistrz Machałek jest prezesem stowarzy-
szenia gmin leżących nad Jeziorką, a młodzież z naszej
gminy na pewno chętnie pomoże. Liczymy na działania na-
szych władz. W tym roku już się nie uda, ale trzeba zacząć
odpowiednio wcześniej, żeby w przyszłym roku kąpielisko
zostało otwarte z nadejściem lata.

H. S., B. M.

Dzik jest dziki
W Parceli starsze osoby boją się wyjść z domu. Strach wy-
puszczać na plac zabaw dzieci. Różnej wielkości dziki
i lochę z małymi można spotkać na głównych ulicach
sołectwa, na Podlaskiej, Grzybowskiej i w okolicach
placu zabaw dla dzieci. Dziki można spotkać też na uli-
cach i na cmentarzu w Słomczynie, w Borowinie, a nawet
w centrum Konstancina, przy ul. Wareckiej. Władze
miasta i konstancińskie koło myśliwskie nie potrafią lub
nie chcą rozwiązać tego problemu. Miłośnicy zwierząt
twierdzą, że przesadzamy: przecież nikogo jeszcze dziki
poważnie nie poturbowały. A jak poturbują to powiedzą
nam „ojej, przepraszamy, nie przypuszczaliśmy, że są
takie groźne, pomyliliśmy się”. Myślę, że nie możemy cze-
kać aż dojdzie do nieszczęścia. Pora podjąć zdecydowane
działania. Ciekawa jestem, kto będzie odpowiadał, jeśli
komuś stanie się krzywda?

Mieszkanka Parceli

Obiecanki cacanki
Zmiany w sposobie zarządzania gminą, pełną informację
i jawność podejmowanych decyzji obiecywali nam kandy-
daci do samorządu przed wyborami. Uwierzyłem. Dziś
żałuję, bo nic z tego nie wyszło. Informacji w nowym Biu-
letynie Informacji Publicznej co kot napłakał (mniej niż
w starym, bo niektóre poznikały) i ciekaw jestem, ile może
trwać przebudowa tej strony. Czy ponad półtora roku to
za mało? Z jawnością też nie wyszło, bo wszystkie głoso-
wania na sesji i w komisjach nie są imienne i nie wiadomo
komu zawdzięczamy decyzje niekorzystne dla mieszkań-
ców, takie jak odmowa budowy wodociągu w Parceli lub
sali gimnastycznej przy szkole w Opaczy. Ten, kto się bar-
dzo postara, pójdzie na sesję i na komisję albo popyta
u sąsiadów i tak się dowie, więc dlaczego nie można jaw-
nie i otwarcie. Czy radni wstydzą się swoich decyzji? Jeśli
tak, to ja się wstydzę, że na nich głosowałem.

B. Z.

REKLAMA

Rzecznik praw obywatelskich (RPO)
informuje o uruchomieniu bez-

płatnej infolinii pod numerem telefonu
800 676 676.
Infolinia Obywatelska powstała przy

współpracy z Telekomunikacją Polską,
która udostępnia łącze na zasadachnieko-
mercyjnych. Połączenie z tym numerem
jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych
i telefonów komórkowych należących do
sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Łącząc się z Infolinią Obywatelską
można uzyskać podstawowe informacje
o prawach człowieka i kompetencjach
RPO. Tą drogą można również dowie-
dzieć się wszystkiego o prawie antydys-
kryminacyjnym. Infolinię obsługują
prawnicy zWydziału Przyjęć Interesan-
tów Biura RPO.
Telefon jest czynny w poniedziałki

w godz. 10.00–18.00 oraz od wtorku do
piątku w godz. 8.00–16.00. Siedziba
infolinii znajduje się w Biurze RPO
wWarszawie, w budynku przy al. Soli-
darności 77. (MZ)

Infolinia RPO

Sołectwo Habdzin zaprasza 25 sierpnia na
IV edycję coraz bardziej popularnych zawodów

triathlonowych.W tym roku zawodnicy będą mieli
do pokonania: dystans pływacki o długości 650 m,
trasę rowerową o długości 20 km i bieg na trasie
ok. 7 km.
W ubiegłym roku na starcie stanęło 43 zawod-

ników, w tym – z pewnością chętnych będzie jesz-
cze więcej. Podobnie jak w latach ubiegłych,
zgłoszenia (pod numerem tel. 509 323 270) przyj-
muje organizator zawodów, doświadczony triatlo-
nista Piotr Szrajner. (MM)

Habdzinman 2012
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W
ankiecie przeprowadzanej przez naszą ga-
zetę podczas Dni Konstancina, pytaliśmy
m.in. o sytuację na rynku pracy w naszej

gminie. Tylko jedna osoba stwierdziła, że ze znale-
zieniem pracy w Konstancinie nie ma problemu.An-
kieta była anonimowa, mieszkańcy wypowiadali się
bez skrępowania. Co ciekawe, wzięło w niej również
udział kilkoro radnych i pracowników Urzędu
Miasta i Gminy. Mimo że ich znamy, odpowiadali
zaskakująco szczerze, nawet oceniając pracę rady
miejskiej i urzędu – w większości na trójkę.
– Zdaję sobie sprawę, że o pracę w Konstancinie

bardzo trudno – mówi jeden z radnych. – Cała na-
dzieja w dobrym zagospodarowaniu pofabrycznych
terenów wMirkowie. Wiem jednak, że to nie nastąpi
szybko. Kilka lat potrwa uchwalanie planu, potem
musi znaleźć się inwestor, który zgodnie z naszymi
oczekiwaniami zechce zbudować tu np. centrum
konferencyjne i stworzyć miejsca pracy. Ale oba-
wiam się, że obieg informacji wśród liczących się na
rynku inwestorów jest bardzo sprawny i skoro do tej
pory na wszystkie propozycje inwestowania mó-
wimy „nie”, to pójdą ze swoimi pomysłami do Lesz-
nowoli. Tak jak poszli do Otwocka ci, którzy chcieli
zbudować u nas przychodnię lekarską. Jakoś tak
dziwnie się składa, że tylko deweloperom mieszka-
niowym pozwalamy na inwestycje w naszej gminie.
Tym, którzy chcieli zbudować szpital uzdrowiskowy
powiedzieliśmy „nie, nie, nie” – dodaje.

Wielu mieszkańców, odpowiadając na pytanie
o sytuację na rynku pracy, zwracało uwagę na brak
zainteresowania problemem ze strony naszych
władz samorządowych. Najczęściej pytali, dlacze-
go u nas gmina nie zorganizuje darmowych porad
prawnika? Dlaczego Ośrodek Pomocy Społecznej
nie zorganizuje choćby najprostszego szkolenia, jak
napisać CV i list motywacyjny? Nie sprawdzaliśmy,
ale jeśli nawet władze gminy podejmowały po-
dobne działania, to informacja o nich nie dotarła do
potrzebujących.
Ankietowani zazwyczaj nie ograniczali się do

wystawienia oceny i opowiadali nam o swoich
poszukiwaniach zatrudnienia. – Mąż pracuje
w Warszawie. Mamy dwoje dzieci w wieku 3,5
i osiem lat. Żyjemy bardzo oszczędnie, ale gdyby
nie pomoc rodziców, musielibyśmy wybierać mię-
dzy czynszem a jedzeniem. Marzę o pracy, ale to
praktycznie nierealne. To jakieś błędne koło. Mój
młodszy syn nie dostanie się do przedszkola, bo ja
nie pracuję. Nie mogę pójść do pracy, bo nie mam
z kim zostawić synka. Dziadkowie pracują, na nia-
nię mnie nie stać, na prywatne przedszkole też
– mówiła młoda kobieta.
Ci, którzy pracują, w przeważającej większoś-

ci dojeżdżają do pracy do Warszawy. W Konstanci-
nie nie ma co próbować szukać pracy. U nas na
miejscu zatrudnienie można znaleźć na budowie
(mężczyźni) lub w sklepie jako kasjerka (głównie

kobiety). I to najczęściej na umowę śmieciową.
– Jak mamy wziąć kredyt na mieszkanie, decydo-
wać się na urodzenie dziecka, planować przyszłość
– pyta kolejna nasza rozmówczyni.
– Wykształcony fachowiec znajdzie dobrze

płatną pracę wWarszawie, ale u nas ludek taki bar-
dziej przeciętny – tłumaczy mężczyzna w średnim
wieku. – Nie wszyscy mieszkają w pięknych do-
mach, większość klepie biedę w blokach. Dla nas
i w Warszawie bardzo trudno o pracę, a u nas bez-
nadziejnie – mówi.
Praca w Warszawie wiąże się z różnego rodzaju

niedogodnościami. Przede wszystkim trzeba do niej
dojechać. O tym, że nie każdy ma samochód, łatwo
się przekonać próbując wsiąść do autobusu linii 742
lub 710 o godz. 7.00. Droga do i z pracy zabiera co
najmniej dwie godziny dziennie, a często trzy i więcej.

– Bardzo chcę, wręcz muszę pracować, bo z jed-
nej pensji (2 300 zł miesięcznie na rękę) trudno
utrzymać czteroosobową rodzinę. Znalazłam pracę
w Warszawie, ale na Targówku. Minimum 1,5 go-
dziny jazdy w jedną stronę. Żeby dojechać do pracy
na godz. 7.00, a po drodze odstawić dziecko do
przedszkola, musiałabym wyjść z domu o godz. 5.00.
Gdzie ja znajdę przedszkole czynne od godz. 5.15?
Inna sprawa, czy moje dziecko dostanie się do przed-
szkola. W tym roku moja sąsiadka usiłowała zapisać
dziecko do przedszkola przy ul. Mirkowskiej. Oczy-

wiście nie dostało się – brak miejsc. Ale jednocześ-
nie przyjęto dzieci z Góry Kalwarii. A więc jak to
jest? Gminne przedszkola są dla dzieci z innych
gmin? – opowiada mama 2,5-letniej Marysi i dzie-
więcioletniej Kamili.
Statystycznie nie jest tak źle. Jak podaje Woje-

wódzki Urząd Pracy w Warszawie, w maju stopa
bezrobocia dla całego województwa mazowiec-
kiego wyniosła 10,3 proc, a dla powiatu piase-
czyńskiego 7,9 proc. W naszym powiecie 30 proc
bezrobotnych to osoby w wieku 25–34 lata. Ale
dane te uwzględniają wyłącznie osoby zarejestro-
wane w urzędach pracy jako bezrobotne. Więk-
szość naszych rozmówców nie była zarejestro-
wana, bo do urzędów zgłaszają się tylko ci, którzy
mogą otrzymać zasiłek (83 proc. polskich bezro-
botnych nie kwalifikuje się do zasiłku) albo ci, któ-
rzy potrzebują stempelka, bo nie mają z innego
tytułu prawa do bezpłatnych świadczeń z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia (matka wychowująca
dzieci korzysta z ubezpieczenia rodzinnego męża).

Rzeczywista stopa bezrobocia jest w naszej
gminie o wiele wyższa niż zapisana w statysty-
kach. Szczególnie trudno znaleźć pracę kobietom.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
w 2011 r. liczba bezrobotnych kobiet wzrosła aż
o 12 proc., a mężczyzn – tylko o 1 proc. Chociaż
Polki są jednymi z najlepiej wykształconych kobiet
w Europie – 94 proc. Polek ma, co najmniej śred-
nie wykształcenie, to pracodawcy wolą zatrudniać
mężczyzn. Bo to kobiety zachodzą w ciążę, rodzą
dzieci i idą na urlop macierzyński lub wychowaw-
czy. Najbardziej sfeminizowane w Polsce zawody,
w ochronie zdrowia i w szkolnictwie, należą jed-
nocześnie do najniżej opłacanych.
W podobnie trudnej sytuacji są młode osoby

szukające pracy. Statystycy biją na alarm: to właś-
nie wśród młodzieży bezrobocie jest najwyższe,
często kilka razy wyższe niż wśród ogółu popula-
cji. Konstancińska młodzież też wyjeżdża szukać
pracy za granicą.
I kolejne błędne koło. Fundusze przeznaczane

przez państwo na aktywizację zawodową, co rok ule-
gają zmniejszeniu, a na dodatek ich część przekiero-
wywana jest na rzecz wypłaty zasiłków i innych
świadczeń dla bezrobotnych. Amniejsze nakłady na
aktywizację to większa liczba bezrobotnych.

BEZROBOTNI.KONSTANCIN.PL
Miejsc pracy w naszym mieście od lat systematycznie ubywa.
Wiedzieliśmy, że znalezienie pracy w Konstancinie nie jest łatwe,

ale że aż 83 proc. ankietowanych oceni, że to praktycznie
niemożliwe, nie sądziliśmy. Ostatnio miejsc pracy ubyło
dramatycznie: zwolniono ostatnich 140 pracowników

z zakładów Metsä Tissue. – Czy kogoś w gminie to obchodzi
– pytają mieszkańcy.

MAGDA ANDRZEJEWICZ

– Jak mamy wziąć kredyt
na mieszkanie, decydować się

na urodzenie dziecka,
planować przyszłość

– pyta nasza rozmówczyni

Tym, którzy są zatrudnieni
w Warszawie, droga do i z pracy

zabiera co najmniej
dwie godziny dziennie,

a często trzy i więcej

Jakoś tak dziwnie się składa,
że tylko deweloperom

mieszkaniowym pozwalamy
na inwestycje w naszej gminie

W szczególnie trudnej sytuacji na konstancińskim
rynku pracy są kobiety
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Wmaju przedstawiciele spółki
Tenis Wil wystąpili do gmi-
ny z propozycją wybudowa-

nia zespołu kortów tenisowych
– docelowo dziewięciu – przy szkole
podstawowej w Opaczy. Pomysł po-
parła dyrektor szkoły Małgorzata
Myszkowska, jedna z najlepszych te-
nisistek amatorek w kraju, i rada ro-
dziców.
W trakcie posiedzenia Komisji Bez-

pieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
(Komisja BOKiS) Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny inwestorzy za-
prezentowali radnym i mieszkańcom
koncepcję budowy ośrodka teniso-
wego. Proponowali zrealizowanie pro-
jektu na zasadach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Gmina nieodpłat-
nie miałaby użyczyć teren (ok. 1,5 ha),
a spółka wyłoży środki na budowę
obiektu i jego utrzymanie. I choć re-
prezentujący spółkę Andrzej Sikorski
(trener) i Krystian Pfeiffer (tenisista,
wielokrotny mistrz Polski) w trakcie
dyskusji przyznali, że na razie spółkę
stać na budowę tylko trzech kortów, sa-

morządowcy przychylnie odnieśli się
do propozycji. Radni zobowiązali in-
westorów do przedstawienia bardziej
szczegółowego biznes planu oraz zasad
korzystania z kortów przez uczniów
szkoły i mieszkańców gminy.
– Nie było żadnej dalszej dyskusji

na temat powstania ośrodka i po nie-
spełna dwóch miesiącach z lokalnej
prasy („NadWisłą” nr 71 z 5 lipca) do-
wiedzieliśmy się, że burmistrz nie widzi
możliwości użyczenia gruntu spółce
– dziwią się rodzice uczniów szkoły
wOpaczy. – Burmistrz nie konsultował
swojej decyzji nawet z radnymi Komisji
BOKiS. Klasyczne konstancińskie „nie,
bo nie”. Liczyliśmy, że skoro gmina ma
użyczyć teren darmo, to zrozumiałe, że
nasze dzieci będą mogły korzystać
z kortów na bardzo dogodnych warun-

kach. To dla nich duża szansa. Ag-
nieszka Radwańska też zaczynała grać
w tenisa w wieku wczesnoszkolnym.
Owszem, pamiętamy, że kilka lat temu,
gmina przekazała ok. 3 ha przy ul. Od
Lasu z przeznaczeniem na ośrodek te-
nisowy. Wybudowano tam dwie wille
i jeden kort niedostępny dla mieszkań-
ców, ale wszystkie warunki można za-
pisać w dobrze skonstruowanej umowie
użyczenia – dodają.
W rozmowie telefonicznej z przed-

stawicielem naszej redakcji (10 lipca)
Andrzej Sikorski przyznał, że o decyzji
burmistrza też dowiedział się z prasy
i poinformował, że po przerwie waka-
cyjnej w pracach rady, spółka wystąpi
do radnych z konkretnym biznes pla-
nem. Może los kortów w Opaczy nie
jest jeszcze przesądzony. (MM)

Nie, bo nie

7 lipca zadebiutowała w Konstancinie
Giełda Rzeczy (Nie)Zbędnych. Na placu

obok Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancinie przy ul. Rycerskiej 13

możemy kupić, sprzedać lub zamienić
rzeczy (nie)zbędne: ubranka i akcesoria

dla dzieci, odzież, książki, płyty
i wszystko to, co nam już się nie przyda,

ale wciąż może się przydać innym. W ten
sposób rzeczy nam niepotrzebne mogą

zyskać drugie życie. Uczestnictwo
w giełdzie jest bezpłatne. Sprzedający

organizują stoisko we własnym zakresie.
Po zakończonej sprzedaży porządkują

miejsce, które zajmowali. Giełda będzie
czynna w każdą sobotę od godz. 16.00.
Jej pomysłodawcami jest troje radnych

rady miejskiej. Wszelkich informacji
udziela Społeczny Komitet Organizacyjny
Rady Miejskiej pod numerami telefonów:

793 702 254 (Grażyna Chojnowska),
502 510 257 (Jadwiga Magdziarz),

608 498 164 (Adam Grzegorzewski). (R)

Giełda Rzeczy (Nie)Zbędnych

Podczas Dni Konstancina, w nie-
dzielę wczesnym rankiem doszło
do tragicznego zdarzenia: 21- letni

mieszkaniec Konstancina-Jeziorny uto-
nął w Jeziorce.
Pięciu młodych mężczyzn, zmęczo-

nych całonocnym świętowaniem, po-
stanowiło popływać jedną z łódek,
którymi fundacja Szerokie Wody prze-
woziła chętnych po Jeziorce. Odczepili
łódkę od boi, przenieśli z odnogi rzeki
pod jaz (czy też postanowili spłynąć
z jazu) i wsiedli do łodzi. Wkrótce
– między jazem a mostem – jeden
z nich wypadł za burtę. Z pozostałych
czterech dwóch uciekło, dwóch wez-
wało policję. Mimo że stan zawiada-
miających budził wątpliwości co do
wiarygodności ich relacji (byli pijani
i trafili do izby wytrzeźwień), policja
i straż natychmiast rozpoczęły przecze-
sywanie rzeki w poszukiwania ciała ich
kolegi. Trzeciego dnia poszukiwań, we
wtorek rano, kilkaset metrów od
miejsca zdarzenia, osoba spacerująca
nad rzeką dostrzegła ciało topielca.
Zginął młody człowiek. „Ilu jeszcze

musi młodych ludzi zginąć by za-
uważyć problem! Problem jest taki, że
Konstancin to nie tylko papiernia czy
tężnia! Co miasto zrobiło, by tacy
młodzi ludzie nie szukali wrażeń nad

rzeczką?” – pisze na Facebooku jeden
z jego kolegów.
Dlaczego doszło do tragedii? Z pew-

nością w Konstancinie nie ma miejsca,
w którym młodzi ludzie mogliby cieka-
wie spędzić wolny czas. Czy to tak, jak
pisałaAgnieszka Osiecka, „to wszystko
z nudów, wysoki sądzie, to wszystko
z nudów, kto raz nad pustą szklanką
siądzie, wysoki sądzie, nie ma cudów”,
czy zawiniły nadmiar alkoholu, bra-
wura, brak wyobraźni?
– Czekałem w samochodzie na ko-

legę, wybieraliśmy się na wędkowanie

nadWisłą –mówimieszkaniec Jeziorny.
– Widziałem jak pięciu młodych ludzi
chwiejnym krokiem szło na stację ben-
zynową z pustymi rękami, a wyszli
z puszkami z piwem. Może to właśnie
ci? Zamiast sprawdzać czy łódka była
mocno przypięta, możewarto sprawdzić
monitoring ze stacji benzynowej. A coś
mi się kojarzy, że sprzedaż alkoholu nie-
trzeźwym jest zabroniona. Nie oszu-
kujmy się, w całodobowych sklepach
i na stacji benzynowej w nocy, rzadko
alkohol kupują całkiem trzeźwi klienci.
Wystarczyłoby kilka kontroli, odebranie
jednej czy dwóch koncesji na sprzedaż
alkoholu i może nie doszłoby do trage-
dii – dodaje.
Nasz czytelnik dobrze kojarzy.Arty-

kuł 15 ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
mówi o tym, że zabrania się sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
osobom, których zachowanie wskazuje,
że znajdują się w stanie nietrzeźwości.

Najstarsi mieszkańcy nie pamiętają,
kiedyw naszych sklepach kontrolowano
zasady sprzedaży alkoholu, a przecież
w regulaminie działania Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania ProblemówAlko-
holowych, w paragrafie 2 w punkcie 9
zapisano wyraźnie: „Uczestniczenie na
zlecenie burmistrza w kontroli prze-
strzegania warunków sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych”.
Z pieniędzy przeznaczonych w ubie-

głorocznym budżecie na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania ProblemówAlkoholowych
wykorzystano 79,6 proc. Dwa miesiące
temu, na wniosek Komisji Uzdrowisko-
wej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady
Miejskiej Konstancina-Jeziorny, radni
podjęli uchwałę o zwiększeniu liczby
punktów sprzedaży alkoholu w naszej
gminie o blisko 20 proc. W chwili od-
dawania gazety do druku śledztwo
w sprawie tragicznego wypadku nadal
trwało. (MZ)

Tragiczny finał

Urządzanie parku zdrojowego zbliża
się do końca. – Zamontowane zos-

tały nowe mostki, ale dopóki przy
każdymmostku nie będzie dwóch koszy
na śmiecie, butelki po napojach nadal
będą lądowały w wodzie – zwracają
uwagę spacerowicze.
Tuż przed Dniami Konstancina,

w parku stanęły pierwsze nowe ławki
i kosze na śmiecie. Do 31 lipca zakończy
się montaż pierwszej partii ławek zaku-
pionych przez gminę: 100 z oparciem
i 20 bez. W następnej kolejności zamó-
wione zostaną ławki ufundowane przez
sponsorów. –Do tej pory zgłosiło się kil-
kunastu chętnych do zakupu ławek – in-
formuje Janusz Kołodziejczak, zastęp-
ca kierownika Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miasta i Gminy.
Główne aleje spacerowe ozdobione zos-
tały kaskadowymi kwietnikami, świeci
już też ponad 200 nowych latarni i dają
więcej światła niż te, które zamonto-
wano wzdłuż nowej drogi nr 724.
W pierwszej alei od ul. Źródlanej

ustawione zostały stoiska dla sprzedaw-
ców. Pseudogóralskie budki zdecydowa-
nie się nie podobają. – Jak to jest, że
projektantka parku nie pozwalała zmie-
nić na wniosek mieszkańców żadnego
szczegółu w projekcie, a teraz zgodziła
się na demontaż kostki granitowej i po-
stawienie tych paskudnych kramów
– pytają mieszkańcy.
Wkońcu lipca najmłodsimieszkańcy

gminy będą mogli skorzystać z nowego
placu zabawod strony ul.Matejki. – Plac
jest już gotowy. Czekamy tylko na po-
zwolenie na użytkowanie – informu-
je wiceburmistrz Konstancina-Jeziorny
RyszardMachałek. (R)

Pseudogóralszczyzna
w parku
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październiku 2011 r. zarząd osiedla Grapa
złożył do Komisji Budżetu, Inwesty-
cji i Spraw Majątkowych Rady Miejskiej

wniosek o zakup w 2012 r. przenośnego urządze-
nia do pomiaru prędkości. Komisja poparła wnio-
sek. Nie udało się jednak znaleźć w budżecie
ok. 150 tys. zł na zakup fotoradaru. Wniosek rad-
nego Tomasza Zymera o zdjęcie 105 tys. zł z kon-
serwacji zieleni i przeznaczenie ich na zakup
urządzenia nie przeszedł.
– Cóż, to kwestia priorytetów. Widocznie bur-

mistrz i część radnych wolą dbać o konserwację zie-
leni niż bezpieczeństwo na drogach – mówią
mieszkańcy ul. Borowej.
Na ostatniej sesji rady miejskiej jeden z radnych

złożył wniosek o jak najszybszy zakup fotoradaru.
Burmistrz stwierdził, że sam wniosek nie wystarczy,
że rada musi wystąpić z projektem uchwały i wska-
zać w budżecie pieniądze na zakup urządzenia. Nie
tak łatwo jednak wystąpić z projektem uchwały.
Każdy musi być zaopiniowany przez gminnego
prawnika, a jeśli prawnik wie, że jego pracodawca
(burmistrz) ma zastrzeżenia do uchwały, to z łatwoś-
cią znajdzie w projekcie niedoskonałości, które nie
pozwolą na jej wprowadzenie pod obrady sesji.
– To zastanawiające, że wszystkie projekty

uchwał wnosi burmistrz, a tę jedną mają wnieść radni
– dziwią się mieszkańcy.
W trakcie obrad sesji radny Sebastian Januszko

zapytał o postęp prac związanych z zakupem fotora-
daru. Szczegółowej odpowiedzi na pytanie udzielił
zastępca burmistrza Ryszard Machałek. I tak dowie-
dzieliśmy się, że:

• kolejna firma przygotowuje prezentację
działania fotoradaru (wiceburmistrz nie uściś-
lił jednak jaka firma, kiedy i po co),

• delegacja ratusza wybiera się do komendanta
straży miejskiej w podwarszawskich Ząbkach
w celu zapoznania się z pracą urządzenia i pro-
cedurami, jakie muszą zostać spełnione, by
system funkcjonował prawidłowo, oraz uzys-
kania informacji, jak dostosować pomieszcze-
nia zgodnie z wymaganiami Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (może lepiej
dowiedzieć się w stosownym urzędzie),

• sprawą fotoradaru zajmie się rada miejska po
wakacjach.

Po wakacjach, to znaczy we wrześniu, czyli
11 miesięcy od złożenia wniosku przez zarząd
osiedla Grapa.

„Przekazywanie takich informacji radzie miejskiej
po ośmiu miesiącach jest przejawem bezczynności,
braku profesjonalizmu i ignorowania mieszkań-
ców. Po ośmiu miesiącach nie tego oczekujemy od
przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy, lecz przy-
najmniej szczegółowego opracowania pt. »Fotoradar
w Konstancinie-Jeziornie«, w którym określono by:
– możliwość pozyskania lokalu do pracy nad
zdjęciami z fotoradaru (gdzie, jakie koszty wy-
maganych adaptacji wynikających z warunków
określonych przez prawo, koszty miesięczne
utrzymania lokalu),
– ile osób potrzeba do obsługi fotoradaru, ile osób
trzeba zatrudnić do obsługi korespondencji,
jakie są możliwości przeorganizowania pracy
straży miejskiej,
– całkowite koszty inwestycji (fotoradar, osprzęt
i lokal)

– miesięczne koszty obsługi (osobowe, lokalowe
i inne)
– zakładany przychód z mandatów, oczekiwany
przychód netto dla gminy.
Oczekiwanie, że rada miejska podejmie uchwałę

bez takiego opracowania i wskaże źródła finanso-
wania na tę inwestycję, wygląda jak zabawa w ciu-
ciubabkę: my (urzędnicy) nie wiemy ile to kosztuje,
wy (radni) nie wiecie ile to kosztuje, więc wy podej-
mijcie decyzję, a my powiemy »o! za tyle to się nie
da«. Niech sobie radni policzą, niech zarząd osiedla
sobie policzy, niech ktoś to zrobi... a my urzędnicy za
następnych osiem miesięcy, w majestacie władzy,
odpowiemy” – pisze na forum Konstancina i w liście
do redakcji nasza czytelniczka.
Jesteśmy zdania, że czytelniczka ma rację,

a osiem miesięcy to wystarczająco dużo czasu, by
zakupić fotoradar, przystosować pomieszczenie do
jego obsługi i uruchomić cały system.
Informacje, które reprezentacja urzędu ma na-

dzieję uzyskać w czasie wizji lokalnej w Ząbkach,
nam udało się zgromadzić w ciągu kilku godzin, je-
dynie przy pomocy telefonu i komputera. Bo chcieć
to móc. Udało nam się też znaleźć firmę, która ofe-
ruje bardzo dogodne warunki zakupu: rozłożenie
ceny ogólnej zakupu urządzenia na raty miesięczne
lub rozłożenie na budżety dwóch lat, a także
dzierżawę urządzenia na 12 lub 24 miesiące z możli-
wością wykupu po wygaśnięciu umowy.
Co ważne, sprzedaż ratalna nie jest obciążona

żadnymi odsetkami. Nie jest istotne, o jaką firmę
chodzi – i tak na zakup urządzenia musi być
ogłoszony przetarg, ale wiadomo już, jakie są możli-
wości zakupu fotoradaru nawet przy ograniczonych
pieniądzach w budżecie.
Do połowy września trzeba wystąpić z wnio-

skiem o zapewnienie pieniędzy na zakup urządzenia
w budżecie na 2013 r. Czy urząd zdąży z komple-
ksowym rozpoznaniem problemu, któremu na imię
fotoradar?

KWESTIA PRIORYTETÓW
– Władze naszej gminy przymierzają się do zakupu fotoradaru,
jak pies do jeża – mówi mieszkanka Grapy. – Zastanawiam się,
jak długo samorząd może lekceważyć postulaty kilku tysięcy

mieszkańców. Przy głównych ulicach Konstancina: Wilanowskiej,
Warszawskiej, Piłsudskiego, Prusa, Długiej i Pułaskiego mieszka

blisko 10 tys. osób. A samorząd z uporem wmawia nam,
że ważniejsze są kwiatki na klombach niż poprawa

bezpieczeństwa mieszkańców. Burmistrz i radni są dla nas,
czy my dla nich – zastanawia się Katarzyna M.

MAGDALENA ANDRZEJEWICZ,
MATEUSZ ZAREMBA

Zakup radaru może uchronić wielu kierowców
i pieszych przed tragicznymi wypadkami

B
ezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od
przestrzegania ograniczeń prędkości, ale rów-
nież od jakości nawierzchni dróg.A ta pozos-

tawia wiele do życzenia.
Dziury, a wręcz wyrwy w asfalcie – choćby

takie jak na ul. Gościniec – są powodem uszkodzeń
zawieszenia i ogumienia pojazdów. Wiele ulic nie
ma chodników dla pieszych i kierowcy omijający
rozpędzonymi samochodami dziury w jezdni stwa-
rzają realne zagrożenie dla pieszych.
W tym roku doczekamy się remontu ul. Chylic-

kiej na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Potulickich.
Na początku lipca nasza gmina podpisała w tej
sprawie porozumienie z powiatem, tzn. udzieliła
dofinansowania na prace remontowe. 26 lipca
otwarte zostaną oferty na wykonanie remontu, który
obejmie frezowanie nawierzchni na głębokość
6 cm, wyrównanie warstwy mineralno-bitumicznej
– 2 cm i położenie warstwy ścieralnej z asfaltu śred-

nioziarnistego ścisłego o grubości 4 cm. Termin
zakończenia prac przewidziano na 31 sierpnia.
W równie złym (a może i gorszym) stanie jest dal-
szy odcinek ul. Chylickiej, prowadzący do Czar-
nowa. W tym roku nie przewidziano jednak
naprawy tej części ulicy.
Rozstrzygnięto również przetarg na naprawę

istniejących podbudów i zabezpieczenie podbu-
dów nakładkami z mieszanek mineralno-asfalto-
wych na drogach gminnych. Naprawami objęte
zostaną:

• ul. Słowackiego (odcinek od ul. Wschodniej
do ul. Kazimierzowskiej),

• ul. Ceglana (na całej długości),
• ul. Spokojna (na całej długości,
• ul. Makuszyńskiego (na całej długości),
• ul. Modrzewiowa (na całej długości),
• ul. Jałowcowa (na całej długości),
• ul. Jodłowa (na całej długości). (KW)

WYREMONTUJĄ DROGI
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8lipca członkowie koła wędkarskiego nr 12 wal-czyli o zwycięstwo w Towarzyskich Zawodach
Spławikowych na wodach jeziora w Bielawie, zor-
ganizowanych przez konstancińską firmę Abex. Ze
względu na wyjątkowe upały, zbiórka zawodników
odbyła się o godz. 4.00, a pięciogodzinna tura za-
wodów zaczęła się od gwizdka o godz. 5.30.
26 zawodników, po losowaniu stanowisk i od-

prawie, przystąpiło do rywalizacji. Ryby brały wspa-
niale, zwłaszcza karpie i amury. Trafiały się nawet
3–4 kilogramowe okazy. Zwycięzcą zawodów z wy-
nikiem 11,52 kg ryb został Janusz Krymski. Drugie
miejsce z wynikiem 7,66 kg zajął Janusz Sitkiewicz,
a trzecie – z wynikiem 6,32 kg Barbara Stężycka.
– Największa ryba mierzyła ponad 65 cm długości
– informuje sekretarz konstancińskiego koła Dariusz
Jaworski.
Zawody zakończyło wręczenie dyplomów, pu-

charów oraz nagród rzeczowych trzem najlepszym
zawodnikom oraz pucharu i nagrody za największą
złowioną rybę. (JD)

Taaaaaka ryba

OGŁOSZENIE

Jedyny profesjonalny tor wrotkarski w Polsce doczekał się trybuny dla publiczności. Ustawione w czterech rzędach
siedziska, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, pozwolą 242 widzom wygodnie
oglądać zawody na torze. Trybuna, zamontowana przez firmę Prostar z Poznania, ma niezbędne atesty i kosztowała
gminę prawie 60 tys. zł. (MM)

Przy torze wrotkarskim
w Słomczynie stanęła trybuna
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rzostwach Europy Juniorów i Seniorów Karate
Shinkyokushin w Antwerpii zdobyła złoty medal,
a dodatkowo sędziowie uznali 17-letnią Justynę za
najlepszą technicznie zawodniczkę całego turnieju
(spośród 350 zawodników uczestniczących w mist-
rzostwach).
Startująca w kategorii kumite (walki w formule

pełnego kontaktu) Justyna ma 17 lat, mieszka i tre-
nuje w Konstancinie. Złoty medal Justyny Kacper-
czyk to poczwórny sukces: zawodniczki, kadry
Polski, Klubu Karate Kyokushin Ippon i trenera klu-
bowego Pawła Orysiaka, który trenuje również re-
prezentację Polski w tej dyscyplinie.
Na mistrzostwach Polskę reprezentowały również

trzy inne zawodniczki konstancińskiego klubu. Paulina
Malikowska w kategorii kata (układy technik) zajęła
siódme miejsce oraz Natalia Kuprowska i Agnieszka
Godlewska startujące w kategorii kumite (obie po raz
pierwszy wzięły udział w tak prestiżowych zawodach
i również stoczyły walki na wysokim poziomie).
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, przewod-

niczący rady Andrzej Cieślawski i burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk wręczyli mistrzyni list gratu-
lacyjny, pamiątkową statuetkę, bukiet kwiatów oraz
nagrodę rzeczową. – Jestem niezwykle dumny, że
ten sukces odniosła mieszkanka naszej gminy
– mówił w trakcie uroczystości Kazimierz Jańczuk.
Gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz pro-
mocji sportu i gminy na arenie międzynarodowej
otrzymał również trener Paweł Orysiak.
Uczniowski Klub Karate Kyokushin Ippon

w Konstancinie istnieje od blisko 13 lat. Trenuje
w nim ok. 250 osób w różnym wieku: dzieci, młod-
zież i dorośli. Z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy
o zwycięstwach naszych zawodników. (MM)

Mistrzyni Europy
z Konstancina
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