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Lesznowola jedyną gminą
z naszego powiatu uwzględnioną
w nowym rankingu
„Rzeczpospolitej”. Konstancin,
jak zwykle, nieobecny
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Po dwóch latach przestoju
renowację zabytku trzeba
zaczynać praktycznie od zera
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RUSZYŁAODBUDOWA
HUGONÓWKI

RANKING SAMORZĄDÓW

CUDZECHWALICIE...

O Tęczowej Pasiece więcej
wiedzą mieszkańcy
partnerskiego Denzlingen
niż mieszkańcy Konstancina

czytaj – str. 11

STREFA POŚREDNIA

Przyjazny dla środowiska,
na miarę potrzeb urzędników
i interesantów – kto i kiedy zbuduje
nową siedzibę władz gminy?

czytaj – str. 6–7

PARK GOTOWY

Czy Konstancin znajdzie się
w strefie pośredniej warszawskiej
komunikacji miejskiej? Czekamy
na decyzję rady miejskiej

czytaj – str. 4

Piwo z Konstancina święci triumfy
na Chmielakach

czytaj – str. 11

SUKCES
BROWARU KONSTANCIN

NOWY RATUSZ
W 2015 ROKU
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Nowe alejki, kwietniki, place
zabaw dla dzieci. Ale ławki i
kosze na śmiecie wykonane są
niezgodnie z dokumentacją

czytaj – str. 9

Burmistrz Kazimierz Jańczuk
wręczył akty powierzenia obo-
wiązków na kolejną pięcioletnią

kadencję dyrektorom czterech spośród
sześciu konstancińskich szkół i dyrek-
torce Przedszkola nr 4 z oddziała-
mi integracyjnymi „Leśna Chatka”.
W konkursach na te stanowiska zwy-
ciężyli dotychczasowi dyrektorzy placó-
wek. Nominacje na wyższy stopień
awansu zawodowego – nauczycielamia-
nowanego – otrzymało ośmioro nauczy-
cieli. Burmistrz poinformował również,
że od 1 września wszyscy nauczyciele
otrzymają podwyżki wynagrodzeń.

Szkoły są przygotowane na przyję-
cie uczniów: w czasie wakacji w gmin-
nych placówkach oświatowych trwały
remonty. Dyrektorzy kolejno wymie-
niali, co zostało zrobione:

• w Zespole Szkół nr 1 odnowiony
został korytarz i część sal lekcyj-
nych, wymienione zostały drzwi
wejściowe do łazienek i podłoga
w kancelarii,

•wZS nr 2 gruntowniewyremonto-
wane zostało jedno z pomieszczeń
zajmowanych przez oddział przed-
szkolny, na II piętrze wymieniona
została instalacja elektryczna, do-
prowadzona ciepła woda do łazie-
nek, odmalowane zostały szatnie
i, zgodnie z zaleceniami kontroli
przeciwpożarowej, poszerzona zos-
tała brama wjazdowa,

• w ZS nr 3, kilka lat po zakończe-
niu rozbudowy i remontu general-
nego, wykonano jedynie drobne
roboty naprawcze: naprawę tynku
i malowanie szkolnej biblioteki
oraz naprawę zapadniętego chod-
nika przed szkołą.

• w ZS nr 4 wymieniono podłogę
w szatni i części korytarza, wy-
remontowano wejście do szkoły
i częściowo dach,

•w ZS nr 5 trwają prace przy budo-
wie sali gimnastycznejwraz z szat-
niami, łazienkami, magazynem
sprzętu sportowego oraz pomiesz-
czeń biblioteki i sali komputerowej,

Największe zmiany zaszły w Szkole
Podstawowej nr 6 w Opaczy. Budynek
został rozbudowany i przeszedł grun-

towny remont. Zakres prac obejmował
m.in. termomodernizację, wymianę
dachu, stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wszystkichinstalacji: wodnej, ga-
zowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.
Rozebrana została stara kotłownia
i biblioteka, uporządkowane zostało oto-
czenie szkoły i wybudowany nowy plac
zabaw. – Szkoła wygląda wspaniale, to
prawdziwaperełka.Dostaliśmywięcej niż
mogliśmy się spodziewać – mówiła
MałgorzataMyszkowska, dyrektor szkoły.

W Opaczy brak jeszcze sali gimna-
stycznej – na zajęcia z wychowania fi-
zycznego dzieci będą dowożone do
szkoły przy ul. Mirkowskiej 39.

Przy ZS nr 1, 2 i 3, w ramach pro-
gramu „Radosna szkoła”, urządzone zos-
tały nowe place zabaw. Przy ZS nr 4 i 5
powstaną w przyszłym roku.

Szkoła Podstawowa nr 4wSłomczy-
nie, jako jedyna spośród konstancińskich
szkół, została wylosowana do udziału
w rządowymprogramie „Cyfrowa Szko-
ła”. Konkurencja w ubieganiu się o do-
tacje była duża – wnioski złożyło ponad
600mazowieckich szkół.W lipcu gmina
Konstancin-Jeziorna podpisała umowę
z wojewodą mazowieckim na dofinan-
sowanie zakupu nowoczesnych pomocy
dydaktycznych dla szkoły: tablicy inte-
raktywnej, projektora multimedialnego,
komputerów, urządzeń i oprogramowa-
nia do przeprowadzania wideokonfe-
rencji itp. Całkowita wartość przedsię-
wzięcia zamknie się kwotą prawie
175 tys. zł, z czego dotacja wyniesie nie-
mal140 tys. zł.Częśćdofinansowaniawy-
korzystana zostanie na szkolenie nau-
czycieli.Celemprogramu„Cyfrowa szko-
ła” jest rozwijanie kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania tech-
nik informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

w procesie kształcenia oraz wprowadza-
nie zmiany modelu nauczania w kie-
runku rozwijania kreatywności oraz
wyszukiwania, oceny i wykorzystywa-
nia dostępnych źródeł wiedzy.

Gminne przedszkola również prze-
szły remonty. W czasie wakacji „Leś-
na Chatka” została odmalowana z ze-
wnątrz, a w Przedszkolu nr 5 w Obo-
rach osuszone i odnowione zostały
ściany pomieszczeń. Jednak doraźne
remonty nie rozwiązują problemów.
Stare budynki wymagają gruntownej
modernizacji. W Przedszkolu nr 1 przy
ul. Oborskiej, wskutek niedostatecz-
nej izolacji fundamentów, po więk-
szych opadach deszczu zalewane są
piwnice, w których znajdują się szat-
nie, magazyn żywności i kotłownia.
W Przedszkolu nr 5 w Oborach
w coraz to nowych miejscach prze-
cieka dach. „Tęczowe Przedszkole”
przy ul. Jaworskiego wymaga kapital-
nego remontu.

Rada miejska zaczyna prace nad
przyszłorocznym budżetem i miejmy
nadzieję, że na modernizację przed-
szkoli i budowę sali gimnastycznej
przy szkole w Opaczy zostaną w nim
zapewnione odpowiednie kwoty.

PRZED PIERWSZYM
DZWONKIEM

GRAŻYNA MATUSIK-
-TOMASZEWSKA

Stan przygotowań do nowego roku szkolnego
omawiali radni, burmistrz i dyrektorzy

placówek oświatowych z terenu naszej gminy
podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,

Oświaty, Kultury i Sportu 27 sierpnia.

Budynek szkoły w Opaczy został rozbudowany i przeszedł gruntowny remont

W czasie wakacji
w gminnych placówkach

oświatowych trwały remonty.
Obecnie szkoły są gotowe

na przyjęcie uczniów

Gminne przedszkola
również przeszły remonty,

ale na gruntowne
modernizacje konieczne

jest zarezerwowanie
pieniędzy

w przyszłorocznym
budżecie
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Remont i rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej w Opaczy zakończone

zostały w terminie. Mało tego, nawet
kosztorys nie został przekroczony. To
rzadki przypadek w historii realizacji
gminnych inwestycji. Na dodatek wy-
konawcy sali gimnastycznej, budowa-
nej przy Zespole Szkół Nr 5, za-
powiadają oddanie jej do użytku o co
najmniej miesiąc wcześniej niż prze-
widuje umowa – takiego zdarzenia nie
pamiętają najstarsi mieszkańcy. Ko-
lejna sprawa: pewnie mało kto uwie-
rzy, ale na własne oczy widziałem, jak
pracownik (chyba Zakładu Gospo-
darki Komunalnej) w biały dzień na
ul. Gąsiorowskiego mył tabliczki

z nazwą ulicy. Przysięgam: byłem
trzeźwy i nie miewam omamów.
Obiektywnie rzecz biorąc, powinie-
nem się cieszyć, ale ja z niepokojem
patrzę w przyszłość. Jak tak dalej pó-
jdzie, to z czego będzie żył taki prze-
śmiewca, jak ja? Co będę krytykował,
wyśmiewał, wyszydzał i piętnował?
Dla mnie nadchodzą ciężkie czasy
– laurek nikt nie czyta tak chętnie, jak
wyliczanki niedociągnięć. No bo jak
jest dobrze, to o czym się rozpisywać?
To tak, jak ze sprzątaniem w domu:
jeśli jest porządek, to nikt z domowni-
ków nie zachwyca się czystą podłogą.
Co innego, jeśli na dywanie leży pa-
pierek – to już każdy zauważy.
Gdyby ktoś z Państwa wiedział

o ciekawej pracy dla dyżurnego mal-
kontenta, polecam się.

Idą ciężkie czasy
KONSTANTY J.Brak w naszej

gminie koszy
na śmiecie

nie jest problemem
dla pomysłowych

mieszkańców

Powiat piaseczyński przystąpił dorealizacji pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd”, finansowanego
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Głównym celem programu jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie ba-
rier ograniczających uczestnictwo
osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, zawodowym oraz dostęp
do edukacji.
Program będzie realizowany w na-

stępujących obszarach:

• obszar A – pomoc w zakupie
i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu,

• obszar B1 – pomoc w zakupie
specjalistycznego sprzętu kom-
puterowego wraz z oprogramo-
waniem,

• obszar B2 – pomoc w zakupie
urządzeń lektorskich,

• obszar B3 – pomoc w zakupie
urządzeń brajlowskich,

• obszar B4 – dofinansowanie
szkoleń w zakresie obsługi na-
bytego w ramach programu
sprzętu komputerowego i opro-

gramowania lub urządzeń lek-
torskich albo brajlowskich,

• obszar C – pomoc w zakupie
wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,

• obszar D – pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiada-
nego wózka inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym,

• obszar E – pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy kategorii B,

• obszar F – pomoc w utrzyma-
niu aktywności zawodowej po-
przez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej.

Druki wniosków o udzielenie po-
mocy w poszczególnych obszarach
można pobrać w siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
(pokój nr 23) lub ze strony internetowej
starostwa powiatowego. Termin składa-
nia wniosków upływa 30 września.
Wszelkie dodatkowe informacje

o programie można uzyskać bezpośred-
nio w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Piasecznie lub te-
lefonicznie: 22 756 61 17. (opr. MM)

Aktywny Samorząd

Od 16 lipca z Komisariatem Poli-
cji w Konstancinie-Jeziornie

można skontaktować się za pomocą
poczty elektronicznej: kp.konstan-
cin-jeziorna@ksp.policja.gov.pl.
Nadal oczywiście możemy kontakto-
wać się z komisariatem telefonicznie
pod numerami: 22 756 42 17 oraz 22
756 46 17.

WKonstancińskim Domu Kul-
tury od 20 sierpnia trwają za-

pisy do poszczególnych sekcji
zainteresowań na nowy sezon eduka-
cyjny. Na stronie www.konstancin-

skidomkultury.pl można pobrać de-
klarację uczestnictwa w zajęciach,
regulamin uczestnictwa i cennik
zajęć.

We wrześniu w każdą sobotę od
godziny 16.00 zapraszamy na

Giełdę Rzeczy (Nie) zbędnych, która
odbywać się będzie w Konstancinie-
Jeziornie przy ul. Rycerskiej. Jeśli
chcesz kupić lub sprzedać odzież dla
dzieci i dorosłych, książki, przyjdź
na plac obok Ośrodka Pomocy
Społecznej. Uczestnictwo w giełdzie
jest bezpłatne. (R)

15–16 września
na torze wrotkarskim

w Słomczynie
odbędą się

IV Międzynaro-
dowe Zawody

o Puchar Burmistrza
Gminy Konstancin-

-Jeziorna

Zawody o Puchar Burmistrza
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Na XIV Dożynkach Województwa
Mazowieckiego w Kozienicach 26

sierpnia powiat piaseczyński reprezento-
wała gmina Konstancin-Jeziorna.
Ze starostą piaseczyńskim Janem

DąbkiemdoKozienic pojechała Jadwiga
Magdziarz, zastępca przewodniczącego
Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny,
radnaAlfredaKonopka, kilkudziesięcio-
osobowa reprezentacja gminy na czele z

Łużycankami, zespołem folklorystycz-
nym z nadwiślańskich wsi Gassy, Czer-
nidła i Łęg oraz Tęczowa Pasieka z Cie-
ciszewa. Stoisko naszej gminy cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem – goś-
cie święta plonów zachwycali się regio-
nalnymi przysmakami: sytochą, barsz-
czem chrzanowo-buraczanym, zupą ryb-
ną, pierogami, przecierakami i miodem
z Tęczowej Pasieki. (MZ)

Łużycanki w Kozienicach
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Miasta i gminy oceniane były w kilku kategoriach:

• wartość inwestycji samorządowych – choć
wśród 150 sklasyfikowanych samorządów
znalazły się głównie duże miasta, m.in. War-
szawa, Kraków, Poznań i Gdańsk, podwar-
szawski Józefów zajął 67. miejsce.

• pozyskanie i wykorzystanie funduszy unijnych
– pierwsze miejsce wśród gmin miejskich
i miejsko-wiejskich zajął Uniejów (woj. łód-
zkie), miast na prawach powiatu – Konin,
a gmin wiejskich – Stara Kamienica (woj. dol-
nośląskie). W pierwszej setce gmin miejskich
i miejsko-wiejskich w tej kategorii znalazło się
kilka gmin uzdrowiskowych: Duszniki Zdrój,
Nałęczów, Piwniczna Zdrój i Polanica Zdrój.

• ocena jakości gminy, w której przyznawano
punkty za dobre wyniki finansowe i zarządza-
nie gminą oraz dbanie o rozwój i podnoszenie
jakości życia mieszkańców: na pierwszym
miejscu sklasyfikowano Gdańsk (miasto na
prawach powiatu), Kołobrzeg (gminy miejskie
i miejsko-wiejskie) i Stepnicę w woj. zachod-
niopomorskim (gminy wiejskie), a Lesznowola
znalazła się na 22. miejscu.

• najbardziej innowacyjny samorząd: Tarnów,
Aleksandrów Łódzki oraz Szczurowa (woj.
małopolskie), Lesznowola na czwartymmiejscu.

W trudnym czasie kryzysu sprawne zarządzanie,
dyscyplina finansowa, pozyskiwanie funduszy ze-
wnętrznych i ich efektywne wykorzystywanie mają
zasadniczy wpływ na poziom życia w gminach. Pod-
czas gdy coraz większa liczba samorządów ograni-
cza wydatki inwestycyjne i zadłuża się, Stepnica
z niespełna 5 tys. mieszkańców i dochodem w wy-
sokości 46 mln zł pokonała 1600 konkurentów
w swojej kategorii i drugi rok z rzędu zwyciężyła
w rankingu. Oprócz pierwszego miejsca w kategorii
gmin wiejskich Stepnica zajęła drugie miejsce w ka-
tegorii gmin innowacyjnych. W ramach działań pro-
innowacyjnych gmina zaoferowała najuboższym
rodzinom bezpłatny dostęp do internetu oraz 100 ro-
dzin wyposażyła w sprzęt komputerowy.W budowie
jest również sieć szerokopasmowa. Recepta na suk-
ces jest prosta: w Stepnicy połowa wartości inwe-
stycji finansowana jest z funduszy zewnętrznych
pozyskiwanych z różnego rodzaju programów. – Nie
jest sztuką wydać posiadane pieniądze, sztuką jest
zdobyć te, których nam brakuje – mówią stepniccy
samorządowcy.

Gmina w pełni wykorzystuje swoje położenie
– nad Zatoką Stepnicką, która jest częścią południo-

wej zatoki Zalewu Szczecińskiego – i walory tury-
styczne. Z inicjatywy urzędu gminy powstał Punkt
Informacji Turystycznej. Stepnicka Organizacja Tu-
rystyczna wydała mapę turystyczną gminy, na której
zaznaczone zostały miejsca warte obejrzenia: rezer-
waty przyrody, zabytki oraz szlaki piesze, rowerowe,
przystanie, atrakcje turystyczne, miejsca noclegowe,
gospodarstwa agroturystyczne itp.

WSłupsku, który w rankingu zebrał tylko o 0,09 pkt
mniej niż Stepnica, stawiają na nowych inwestorów
i rozwój przedsiębiorczości.

Władze wyróżnionych gmin wiedzą, że im szyb-
ciej rozwija się lokalny biznes, tym więcej podatków
wpływa do budżetu gminy. Blisko 90 proc. samo-
rządów sklasyfikowanych w rankingu stosuje róż-
nego rodzaju ulgi podatkowe (w tym w podatku od
nieruchomości) dla inwestorów, 60 proc. stworzyło
program rozwoju gospodarczego, a 40 proc. na włas-
ny koszt uzbraja tereny przeznaczone pod inwesty-
cje, które prowadzić będą prywatni przedsiębiorcy.
Niektóre gminy kuszą przedsiębiorców specjalnymi
strefami ekonomicznymi obiecując obniżenie po-
datku dochodowego nawet o połowę.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zaintere-
sowanie inwestorów jest sprawne uchwalanie miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Urząd Gminy w Lesznowoli wdrożył interaktywny
system zarządzania planami zagospodarowania prze-
strzennego, który pozwala inwestorom, korzystając
z internetu, zapoznać się z przeznaczeniem konkret-
nego terenu czy nieruchomości.

Sprawne zarządzanie gminą to również jasne za-
sady współpracy z inwestorami. W Lesznowoli
wszelkie urzędnicze procedury są sprawnie prowa-
dzone, a co najważniejsze wyeliminowana została
uznaniowość decyzji urzędniczych – obowiązują
jasne i proste zasady. Przedsiębiorcy podkreślają, że
uznaniowość decyzji administracyjnych, brak jas-
nych i przejrzystych warunków, na podstawie któ-

rych takie decyzje są wydawane, zdecydowanie
ogranicza aktywność gospodarczą podmiotów.

Nie bez powodu Urząd Gminy w Lesznowoli
w ubiegłorocznej edycji konkursu „Rzetelni dla Biz-
nesu” uzyskał certyfikat krajowy, a w tegorocznej
– jako jedyna gmina w Polsce – Lesznowola uhono-
rowana została europejskim certyfikatem.

Namwciąż daleko do najlepszych. Jedyne na Ma-
zowszu uzdrowisko doczekało się zakończenia re-
witalizacji Parku Zdrojowego, ale zabrakło w nim
punktu informacji turystycznej.Wydanie mapy-prze-
wodnika po Konstancinie też nie wymaga olbrzy-
mich nakładów finansowych.

RANKING SAMORZĄDÓW
Dziennik „Rzeczpospolita”

po raz 15. przedstawił
zestawienie najlepiej

zarządzanych polskich gmin
i miast. W nowej edycji

rankingu zwyciężyły samorządy
Gdańska, Kołobrzegu i Stepnicy.

We wszystkich kategoriach
jedyną gminą powiatu

piaseczyńskiego, która zajęła
punktowaną pozycję

była Lesznowola.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest najstarszym i najbardziej prestiżowym rankingiem
polskich miast i gmin. Ranking bazuje na danych statystycznych Ministerstwa Finansów i Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego. W tym roku w skład kapituły rankingu weszli: prof. Jerzy
Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i jego przewodniczący (2009–2012), premier rządu
RP (1997–2001), prof. Michał Kulesza, współtwórca reformy samorządowej z 1999 r., Andrzej
Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego, Dariusz Daniluk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Adam Kowa-
lewski, prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Paweł Tomczak,
dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP, Hanna Majszczyk, wiceminister finansów, Piotr Zy-
gadło, wicedyrektor departamentu koordynacji wdrażania funduszy unii europejskiej w Minis-
terstwie Rozwoju Regionalnego oraz Anna Cieślak-Wróblewska, dziennikarka działu
ekonomicznego „Rzeczpospolitej”.

We wszystkich kategoriach
rankingu samorządów

jedyną gminą
powiatu piaseczyńskiego,

która zajęła punktowaną pozycję
była Lesznowola

W Lesznowoli wszelkie urzędnicze
procedury są sprawnie prowadzone,
a co najważniejsze wyeliminowana

została uznaniowość decyzji
urzędników – obowiązują jasne

i proste zasady

Konstancin nie potrafi wykorzystać swoich walorów naturlanych

Jeśli jakaś gmina z naszego powiatu zdobywa
laury, to jest to tradycyjnie już Lesznowola
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Radni podwarszawskiej gminy
Marki podjęli uchwałę dotyczącą
objęciaMarek pierwszą strefą bi-

letową. Zarząd Transportu Miejskiego
przychylnie odniósł się do inicjatywy
radnych, proponując utworzenie strefy
pośredniej, tzw. Warszawa plus, która
mogłaby objąć komunikację z gminami
administracyjnie graniczącymi z War-
szawą. Zgodnie z założeniami, zmianie
uległaby cena biletów długookresowych
(30- i 90-dniowych), które kosztowałyby
tyle, ile bilet I strefy plus połowę różnicy
między ceną biletu I i II strefy. Jeśli bilet
miesięczny imienny 30-dniowy, upraw-
niający do przejazdu w I i II strefie kosz-
tuje obecnie 156 zł, a ważny tylko
w I strefie 90 zł, to bilet pośredni koszto-
wałby 90 zł plus 33 zł (połowa różnicy
wynoszącej 66 zł), czyli 123 zł. Nie
uległyby zmianie ceny biletów czaso-
wych, jednorazowych i krótkookreso-
wych, nadal obowiązywałyby stawki
II strefy biletowej. Bilet pośredni, dla
mieszkańców stale dojeżdżających do
pracy lub szkoły, byłby tańszy o 33 zł.
Program jest korzystny dlamieszkań-

ców, ale lokalne samorządy gmin, które
mogłyby przystąpić do programu,muszą
liczyć się z o wiele wyższymi niż do-
tychczas dopłatami do komunikacji, które
zrekompensowałyby ZTM mniejsze

wpływy z biletów. Na razie wstępne za-
interesowanie projektemwyraziła gmina
Piaseczno. Wolę przystąpienia do pro-
gramumusząwyrazić w formie uchwały
rady gmin i uwzględnić w przyszłorocz-
nym budżecie pieniądze na ten cel. Za-
sady wprowadzenia pośredniej strefy
biletowej będą również wymagały ak-
ceptacji Rady m.st.Warszawy.

Lesznowola już w końcu maja
wystąpiła do ZTM z propozycją
wprowadzenia strefy biletowej War-
szawa plus, wstępne zainteresowanie
projektem wyraziła także gmina Pia-
seczno. O tym, czy mieszkańcy Kon-
stancina będą mogli skorzystać
z tańszych biletów, zadecyduje rada
miejska. (MM)

Strefa pośrednia

Siedmioletnia batalia o prawo
własności Łąk Oborskich zakoń-
czyła się dla naszej gminy suk-

cesem.
Sprawy o własność łąk toczyły się

przed sądami kolejnych instancji od
2005 r. Samorząd gminy w 2009 r. wy-
grał dwie sprawy: o nieważności de-
cyzji notariusza o odmowie wykona-
nia przez gminę prawa pierwokupu
Łąk Oborskich oraz o nieważności
aktu notarialnego zawartego w grudniu
2005 r. pomiędzy Szkołą Główną
GospodarstwaWiejskiego a grupą biz-
nesmenów, którzy chcieli na tym tere-
nie zbudować pole golfowe i osiedle
rezydencji.
I notariusz, i niedoszli inwestorzy

złożyli do Sądu Najwyższego skargi
kasacyjne. Obydwie skargi kasacyjne
rozstrzygnięte zostały na korzyść
gminy.Adokładnie mówiąc w sprawie
o nieważności decyzji notariusza o od-
mowie wykonania przez gminę prawa
pierwokupu sąd oddalił skargę ponad
trzy miesiące temu, a pod koniec
czerwca grupa inwestorów dość nie-
spodziewanie zrezygnowała z docho-
dzenia praw do łąk i wycofała skargę
kasacyjną, wskutek czego sąd umorzył
postępowanie.
O tym, jak zostanie zagospoda-

rowany tak atrakcyjny teren – blisko
90 ha w centrum Konstancina – zade-
cyduje samorząd gminy. Zgodnie
z obecnie obowiązującymmiejscowym
planem zagospodarowania przestrzen-
nego (MPZP) łąk, mogą tu powstać:

• obiekty rekreacyjno-sportowe
o ponadlokalnym charakterze
– pole golfowe z infrastrukturą
techniczną i zapleczem,

• obiekty mieszkaniowe jednoro-
dzinne wolnostojące z wyklu-
czeniem innych form zabudowy
jednorodzinnej, tj. szeregowej,
atrialnej, małych domów rodzin-
nych czterolokalowych. Na tere-

nie przeznaczonym na zabudowę
mieszkaniową plan przewiduje
maksymalną wysokość zabu-
dowy dwie kondygnacje (w tym
ewentualne poddasze użytkowe),
minimalną powierzchnię wy-
dzielanych działek 2,5 tys. mkw.,
a maksymalną liczbę budynków
mieszkalnych – 22.

MPZP przewiduje również, że
część terenu zajmie rezerwat przyrody,
a inny fragment łąk przeznaczony zo-
stanie pod budowę przyszłej obwod-
nicy miasta.
Wiosną tego roku, w trakcie obrad

kolejnego konwentu wójtów, burmist-
rzów i starosty powiatu piaseczyń-
skiego, burmistrz Kazimierz Jańczuk
powrócił do projektu budowy pola gol-
fowego na Łąkach Oborskich.
– A kto niby miałby zbudować to

pole? – pyta Tomasz R., mieszkaniec
jednego z nadwiślańskich sołectw.
– Samorząd z pieniędzy budżetowych?
Z naszych podatków? To oczywiste, że
gmina nie udźwignie ciężaru budowy
takiego obiektu. Dla podniesienia pres-
tiżu uzdrowiska wydaliśmy już kilka-
dziesiąt milionów złotych na park,
jeszcze wydamy na Hugonówkę,

a kiedy i za co gmina zbuduje nam
wodociąg i kanalizację? – dodaje.
Pomysł wywołał ożywioną dys-

kusję mieszkańców. Również radni nie
są jednomyślni. Część z nich uważa, że
pole golfowe podniosłoby prestiż
uzdrowiska, inni – że łąki powinny
służyć wszystkim mieszkańcom gminy
i powinny tu powstać ogólnodostępne
obiekty rekreacyjno-sportowe.
„Ciekawe, dlaczego ci, którzy tyle

lat procesowali się o łąki, nagle zre-
zygnowali” – pisze w liście do redak-
cji nasz czytelnik A.G. „Może z ich
decyzją wiąże się powrót do pomysłu
budowy pola golfowego: zamiast ku-
pować teren pod pole, wydzierżawią
go od gminy za grosze” – domniemuje.
Łąki Oborskie to ogromny kapitał

dla gminy. O sposobie zagospodaro-
wania blisko 90 ha zadecyduje samo-
rząd i z pewnością poświęci tej kwestii
długie godziny dyskusji. Burmistrz
Kazimierz Jańczuk nie wyklucza rów-
nież możliwości rozpisania konkursu
na projekt zagospodarowania łąk. Na
razie zapowiada uporządkowanie
terenu: konserwację rowu melioracyj-
nego, wykarczowanie krzewów i wy-
koszenie łąk.

Gminne Łąki Oborskie
MAGDA ANDRZEJEWICZ

W najbliższym czasie łąki zostaną skoszone, a kanałek oczyszczony

REKLAMA

Za nami Powiatowy Festiwal
Książki w Piasecznie – impreza,

która odbywać się będzie cyklicznie.
Udział w niej wzięły szkoły i biblio-
teki z powiatu piaseczyńskiego.
Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Piasecznie postanowiła sprawdzić,
jak wygląda czytelnictwo w naszym
powiecie, czy czytanie książek jest po-
pularną rozrywką. Wśród przybyłych
na imprezę przeprowadzono ankietę
przygotowaną przez wolontariuszkę
biblioteki, studentkę Agnieszkę Deję.
Ponad połowa osób, które wzięły

udział w ankiecie, czyta co najmniej
jedną książkę miesięcznie, z czego
około 20 proc. robi to raz w tygodniu.
Chociaż w ankiecie wzięli udział
głównie młodzi ludzie, przyznali oni,
że czytają najczęściej książki w trady-
cyjnej formie, które kupują sami, rza-
dziej dostają od rodziny. Mniejszą
popularnością cieszą się natomiast
e-booki i audiobooki. Dane z ankiety
wydają się być optymistyczne – ponad
90 proc. respondentów stwierdziło, że
czytanie jest potrzebne. Co najważniej-
sze, twierdzą tak zarówno starsi, jak
i młodsi czytelnicy. Zaletami, które
według nich można przypisać czyta-
niu, są głównie: rozwój wyobraźni,
wiedzy, wzbogacenie słownictwa i re-
laks. O wadach wspomina bardzo
mało osób i wymieniają najczęściej:
zmęczenie oczu, osłabienie wzroku
i problemy ze skomplikowanymi wy-
rażeniami zawartymi w książkach.
Ankieta pokazuje, że czytelnictwo

w naszym powiecie wygląda dobrze.
To tym bardziej cenne, że wyniki
ogólnopolskich badań wskazują, że w
ostatnich czasach coraz rzadziej się-
gamy po książki.
Zainteresowanych dokładniej-

szymi danymi o czytelnictwie za-
praszamy na stronę biblioteki:
www.pbp-piaseczno.eu. (opr. MM)

Nasz powiat
czyta
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uż początek prac przyniósł niespodziankę: trzeba
wymienić większość stropów. Jaki w rzeczywis-
tości jest stan willi, okaże się w miarę postępu

prac. Niezadaszony budynek przez dwa lata narażony
był na działanie niekorzystnych czynników atmosfe-
rycznych: deszczu, śniegu, mrozu i wiatru.
– Przychodzę tu na spacer prawie codziennie

– mówi pan Ryszard, mieszkaniec Konstancina, eme-
rytowany budowlaniec. – Zastanawiam się, czy tym
razem przed przystąpieniem do prac przeprowadzona
została kompleksowa kontrola stanu technicznego
budynku, a zwłaszcza fundamentów. Przez dwa lata
fundamenty były odkopane, niczym niezabezpie-
czone i budynek stał w rowie wypełnionymwodą. To
mogło mieć poważny wpływ na ich stan – dodaje.

Jak udało się nam ustalić, ekspertyza stanu tech-
nicznego budynku przeprowadzona została prawie
dwa lata temu, po zejściu z placu budowy poprzed-
niego wykonawcy. W tym roku, przed ogłoszeniem
przetargu, uaktualniony został kosztorys.
W 2009 r., przed przystąpieniem do remontu, nikt

nie sprawdził, czy stare zniszczone fundamenty udź-
wigną ciężar przebudowy. Dopiero po rozpoczęciu
prac wykonawca zgłosił uwagi dotyczące stanu tech-
nicznego fundamentów. Remont wstrzymano i oka-
zało się, że ich wzmocnienie wymaga wykonania
dodatkowych wykopów i zbrojonej betonowej opa-
ski. Projektanci na kolanie uzupełnili projekt, rada
miejska przyznała dodatkowe pieniądze na ko-
nieczne prace nieobjęte kosztorysem.
Pierwotny kosztorys nie uwzględniał również

kosztów wyposażenia budynku adaptowanego na po-
trzeby domu kultury. A wyposażyć trzeba dwie sale
widowiskowo-kinowo-teatralne na 120 i 300 wi-
dzów, szatnie, zaplecze teatralne, garderoby dla ar-
tystów, pokoje gościnne z zapleczem sanitarnym,
dwie sale zajęciowe (każda dla 15 osób), ciemnię fo-
tograficzną i kawiarnię.

Wdrobiazgowymopisie stanu zaawansowania prac
przy rewitalizacji budynku – kilka dni przed zerwa-
niem umowy zwykonawcą – czytamy: „W istniejącym
budynku przeprowadzono niezbędne wyburzenia
i działania konserwacyjne. Rozebrano m.in. współ-
czesne przybudówki przy wschodnim i zachodnim
skrzydle. Konieczne było również osuszenie i odgrzy-
bienie ścian oraz ocieplenie budynku. Wykonano

wszelkie potrzebne instalacje sanitarne. Dobudowano
także nową część. Główny trzon obiektu został
wydłużony o dwa przęsła w kierunku południowym,
przy jednoczesnym zachowaniu jego szerokości. Dzięki
przebudowie elewacja frontowa upodobniła się do pier-
wotnej wersji budynku. Na piętrze odtworzono również
loggie. Poza tym wybudowano nowe schody na-
wiązujące kształtem do schodów pierwotnych. Od
strony południowej powstał analogiczny do istniejącego
»belweder«. Podczas przebudowy obiektu zostały od-
tworzone wszystkie dostępne detale architektoniczne:
obramowania okien, gzymsy, attyki, boniowania i ele-
menty stalowe”. Jednak obecnie, oprócz rozpadających
się kikutów murów, nie ma nic. W rzeczywistości re-
nowację obiektu trzeba zaczynać od zera.
Oprócz prac murarskich i dekarskich wykonać

trzeba przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, elek-
tryczne, gazowe, telekomunikacyjne oraz zaadaptować
otoczenie budynku. Projekt zagospodarowania terenu
wokół Hugonówki przewiduje nowe nasadzenia drzew
i krzewów, budowę fontanny, altany, alejek spacero-
wych i parkingu orazmodernizację oświetlenia.Miesz-
kańcom marzą się też ogólnodostępne tereny rekre-
acyjne do czynnego wypoczynku – kort tenisowy, boi-
sko do siatkówki – oraz plaża nad Jeziorką w pobliżu
Hugonówki. Jednak to nie takie proste: powstanie
kąpieliska wymaga podjęcia uchwały przez radę
miejską i, co o wiele bardziej skomplikowane, uzys-
kania zgody Regionalnego Zarządu GospodarkiWod-
nej, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
oraz inspektora sanitarnego.Ale skoro udało się na po-

czątku XX w. (w latach świetności Konstancina nad
Jeziorką była urządzona plaża i po rzece pływały
łódki), może uda się również w XXI w.
Całość prac renowacyjnych kosztować będzie

ponad 7,6 mln zł. Jeśli Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych po raz kolejny zgo-
dzi się przesunąć termin zakończenia prac, to część
tej kwoty (ok. 3 mln zł, dokładnie 47,26 proc.
kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych) po-
kryje dofinansowanie z funduszy UE. W tegorocz-
nym budżecie gminy na remont Hugonówki
zarezerwowano 6,7 mln zł. Pieniędzy więc z pew-
nością nie zabraknie. Oby zima nadeszła jak najpóź-
niej i wykonawca zdążył z koniecznymi pracami
przed mrozami. Zgodnie z planem, prace powinny
zakończyć się za rok, 30 września 2013 r.

RUSZYŁA ODBUDOWA HUGONÓWKI
Niszczejąca od 25 sierpnia 2010 r. willa Hugonówka

doczekała się wznowienia remontu. Po blisko dwóch latach
od przerwania prac przy renowacji zabytku,

wyłoniono w przetargu nowego wykonawcę odbudowy obiektu
– Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Żak-Zib z Warszawy
– który w pierwszych dniach sierpnia wszedł na plac budowy.

MAGDA ANDRZEJEWICZ

Po dwóch latach renowację Hugonówki trzeba zacząć praktycznie od nowa

Już początek prac
przyniósł niespodziankę:

trzeba wymienić
większość stropów

Projekt zagospodarowania terenu
wokół Hugonówki przewiduje

nowe nasadzenia drzew i krzewów,
budowę fontanny, altany,

alejek spacerowych i parkingu
oraz modernizację oświetlenia.

Mieszkańcom marzy się również
plaża nad Jeziorką

w pobliżu Hugonówki

Firma „Terra”, zajmująca się kształtowaniemmałej architektury miejskiej, zorganizowała ple-
biscyt na najpiękniejsze miasto w Polsce. O tytuł ry-
walizowały 54 polskie miasta zgłoszone przez
lokalne samorządy. Głosowanie odbywało się w for-
mie on-line za pośrednictwem strony internetowej
www.inspirowaninatura.pl.
Żeby oddać głos na swoje miasto, wystarczyło

wejść na stronę internetową konkursu i kliknąć na
gwiazdkę znajdującą się pod galerią zdjęć. Głosować
mogliśmy od 1 do 20 sierpnia: kliknięcie, dwie se-

kundy i po głosowaniu. Zdjęcia dwunastu zwycię-
skich miast zostaną zaprezentowane w specjalnym
kalendarzu na rok 2013.
Informacja o plebiscycie ukazała się na stronie in-

ternetowej urzędu miasta i na portalach mieszkań-
ców. Kliknąłem natychmiast po przeczytaniu
informacji o plebiscycie i niecierpliwie czekałem na
ogłoszenie wyników: Konstancin będzie pierwszy
czy, nie daj Boże, drugi.

I doczekałem się: rywalizację wygrał Szubin, druga
była Szprotawa, trzeci Oświęcim, czwarty warszawski
Ursynów – choć to dzielnica, ale wielkości niejednego
miasta. Ostatnie ze zwycięskich miast – Wąbrzeźno
– otrzymało 86 głosów. Brak Konstancina na tej liście
oznacza, że na nasze miasto zagłosowało mniej niż
86 osób. Przyznaję, takiejmożliwośćwogóle nie brałem
pod uwagę. Ze smutkiemwięc Państwu donoszę: z lo-
kalnego patriotyzmu mniej niż zero.

LOKALNY PATRIOTYZM
T. U. BYLEC

Oprócz prac murarskich
i dekarskich wykonać trzeba

przyłącza wodociągowe,
kanalizacyjne, elektryczne,

gazowe, telekomunikacyjne
oraz zaadaptować
otoczenie budynku
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sierpnia w sali posiedzeń rady miejskiej od-
było się spotkanie poświęcone przygotowa-
niom do budowy nowej siedziby władz gminy

oraz rozwojowi cyfryzacji pracy Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna. W debacie pod hasłem „Nowy ra-
tusz – nowy urząd” udział wzięli zaproszeni goście:
przedstawiciele pracowni architektonicznej Kształt,
firmy MIS, radni, burmistrz i wiceburmistrzowie oraz
mieszkańcy gminy.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja, autorstwa archi-

tekta Krzysztofa Wolańskiego z pracowni Kształt, obra-
zująca nowoczesne rozwiązania stosowane w pro-
jektowaniu i wykonawstwie pasywnych budynków (na-
zywanych też zielonymi), wznoszonych z materiałów
wyprodukowanych według nowych technologii, przy bu-
dowie których wykorzystywane są najnowocześniejsze
energooszczędne (i proekologiczne) rozwiązania: do-
skonała izolacja cieplna, energia pozyskiwana wyłącznie
ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, ogniwa
fotowoltaiczne, ogrzewanie geotermalne), rekuperacja,
system odzysku zużytej wody, systemy kontrolowania
zużycia prądu itp.
Wszystkie prezentowane rozwiązania mają

niewątpliwe zalety – są z pewnością przyjazne dla śro-
dowiska i zmniejszają koszty późniejszej eksploatacji
budynków – i tylko jedną wadę: koszt budowy zielonego
budynku jest ok. 20 proc. wyższy niż wzniesionego
w tradycyjny sposób. Fachowcy szacują, że wyższe
koszty początkowe zwracają się po ok. pięciu latach eks-
ploatacji. I choć jednym z głównych celów, na jakie prze-
znaczone zostaną unijne pieniądze w latach 2014–2020,
będzie ochrona środowiska naturalnego i wspieranie
efektywności wykorzystania zasobów (w tym efektyw-
ność energetyczna), to jednak pozyskanie przez gminę
pieniędzy z funduszy unijnych na budowę energoosz-
czędnego i ekologicznego budynku wydaje się mało
prawdopodobne, bo zostaną one przeznaczone na znacz-
nie większe przedsięwzięcia.

Na razie nie wiadomo, jak duży będzie budynek, czy
znajdą w nim siedzibę tylko wydziały urzędu, czy część
powierzchni przeznaczona zostanie na wynajem. Z urzę-
dem mogłyby koegzystować oddziały banków, firm
ubezpieczeniowych, turystycznych, kancelaria nota-

rialna, punkty usługowe itp. Nie wiadomo też, ile będzie
kosztował nowy ratusz oraz z jakich pieniędzy zostanie
zbudowany. Kilka lat temu koszty budowy nowego ra-
tusza szacowane były na ok. 17 mln zł. Do tej sumy
dodać należy koszt wykupu brakującego terenu i nowego
projektu w nowej lokalizacji. Razem pewnie ok. 22mln zł,
a jeśli samorządowcy zdecydują o budowie ratusza zgod-
nie z najnowszymi rozwiązaniami – kolejne 3–4 mln zł.
Bez minimum 25 mln zł nie ma co zaczynać budowy.
Dla porównania: na prowadzoną aktualnie rozbudowę
siedziby urzędu miasta w Piasecznie zaplanowano
22 mln zł, w Zduńskiej Woli grecka firma Intrakat bu-
duje ratusz od podstaw za ok. 20 mln zł, budowa znacz-
nie większego obiektu, ratusza na warszawskich
Bielanach, kosztowała w 2009 r. prawie 73 mln zł, a na
Ursynowie w 2006 r. – niespełna 38 mln zł. Żaden z wy-
mienionych obiektów nie był lub nie jest budowany
zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami.

Kwestia finansowania budowy pozostaje otwarta.
Wyłożenie na ten cel pieniędzy z budżetu gminy lub ewen-
tualne zaciągnięcie na ten cel kredytu oznaczałoby paraliż
inwestycyjny gminy i pozbawiłoby samorząd możliwości
finansowania wielu innych potrzebnych inwestycji, choć-
by budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Do roz-
ważenia pozostaje realizacja inwestycji w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego, zawiązanie spółki celowej
z inwestorem zewnętrznym lub sfinansowanie budowy
w całości przez inwestora zewnętrznego i użytkowanie
obiektu na zasadzie leasingu przez 10 lub więcej lat, a po
upływie tego czasu przejęcie go na własność. O wyborze
najbardziej korzystnego dla gminy sposobu finansowania
inwestycji zadecyduje rada miejska.
Pewne jest natomiast, gdzie powstanie nowy ratusz.

Podczas sesji rady miejskiej 13 września 2011 r. radni
jednogłośnie zaakceptowali nową lokalizację przy
ul. Piaseczyńskiej w centrum miasta, dobrze skomuni-
kowaną, w podobnej odległości od osiedli mieszkanio-
wych na Grapie i w Mirkowie. Można też już przystąpić
do konkretnego planowania inwestycji. Burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk poinformował, że 21 sierpnia zawarte zos-
tały dwa ostatnie akty notarialne kupna działek od
prywatnych właścicieli i cały teren potrzebny pod bu-

dowę – ponad 1 ha między ulicami Piaseczyńską i Ko-
lejową – jest już własnością gminy. Ta część miasta nie
ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, nie ma więc zapisanych ograniczeń do-
tyczących wielkości bryły i kubatury budynku. W naj-
bliższym czasie Wydział Inwestycji i Remontów Urzę-
du Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wystąpi do
Wydziału Planowania Przestrzennego tegoż urzędu
z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu publicznego.
Z pewnością urząd sam sobie sprawnie i szybko wyda
warunki zabudowy.

Samorządowcy i urzędnicy obejrzeli nowo wybudo-
wane siedziby urzędów w Legionowie i warszawskiej
dzielnicy Bemowo, a w najbliższych dniach zapoznają
się z rozwiązaniami przyjętymi przy budowie urzędu
gminy wMichałowicach. Każdy z wydziałów urzędu ma
zadeklarować, jaka powierzchnia zapewni mu godziwe
warunki pracy.
– Liczę, że do 15 października samorząd wypracuje

założenia budowy nowego ratusza. Następnie, wspólnie
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, ogłosimy
konkurs na projekt architektoniczny obiektu. Projekt
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę byłby gotowy
w 2013 r., nowy ratusz – w 2015 r. – przewiduje bur-
mistrz Konstancina-Jeziorny Kazimierz Jańczuk.
– Projekt powinien uwzględniać możliwość wydzie-

lenia części powierzchni np. na cele kulturalne, jak wy-
stawy, wernisaże, oraz ewentualność modułowej

rozbudowy obiektu. To może być istotne w przypadku
przejęcia przez gminy nowych zadań administracyjnych,
np. wydawanie praw jazdy lub paszportów – zwrócił
uwagę przewodniczący rady miejskiejAndrzej Cieślaw-
ski. Podkreślił również znaczenie funkcjonalności oto-
czenia budynku: możliwość wykorzystania go w dniach
wolnych od pracy np. na organizację głośnych koncer-
tów i widowisk niemożliwych do zrealizowania w amfi-
teatrze (ze względu na normy hałasu przewidziane
w strefie A ochrony uzdrowiskowej) oraz jako parkingu
dla odwiedzających uzdrowisko, wypożyczalni rowerów
(skuterów elektrycznych, meleksów) czy zlokalizowa-
nie punktu informacji turystycznej.

– Pamiętajmy by przy sporządzaniu umowy z auto-
rem projektu nie powtórzyć błędu, jaki został popełniony
w przypadku projektu Parku Zdrojowego, by możliwe
było wprowadzanie zmian, nawet w trakcie realizacji in-
westycji – zaapelowała do władz gminy mieszkanka
Konstancina Aleksandra A.
Nowy ratusz to nie tylko nowy budynek, to również

nowe standardy pracy i przyjmowania interesantów. Dla
mieszkańców bardzo istotne są warunki, w jakich będą
mogli załatwiać urzędowe formalności: nowoczesne
biuro obsługi interesantów z systemem wydawania nu-
merków, pełna dostępność pomieszczeń urzędu dla osób
niepełnosprawnych i duży parking przed budynkiem.
Przedstawiciele firmyMIS, specjalizującej się w roz-

wiązaniach informatycznych dla sektora publicznego,
zapoznali zebranych z możliwościami i korzyściami
płynącymi z wdrożenia nowoczesnych systemów za-
rządzania dokumentami, organizacji pracy oraz prze-
pływu informacji wewnątrz i na zewnątrz urzędu,
zintegrowania systemu z Biuletynem Informacji Pub-
licznej (BIP) i Elektroniczną Platformą Usług Admini-
stracji Publicznej (e-PUAP).

Możliwość sprawdzenia przez internet postępu
w załatwianiu sprawy, otrzymania powiadomienia SMS

o załatwieniu jej, niezależnie od pory dnia i miejsca po-
bytu, to na razie dla nas nowinki, ale w wielu urzędach
to systemy już dawno działające. Na stronie interneto-
wej urzędu miasta w Lublinie można sprawdzić bieżący
stan kolejki do poszczególnych stanowisk obsługi inte-
resantów: liczbę oczekujących, liczbę czynnych stano-
wisk obsługi i czas oczekiwania. W Urzędzie Stanu
Cywilnego w Legnicy elektroniczny terminarz umożli-
wia rezerwację terminu ślubu. W urzędach innych miast
system kolejkowy umożliwia zajęcie kolejki przez inter-
net do właściwego stanowiska centrum obsługi miesz-
kańca, np. w sprawie rejestracji pojazdu lub złożenia
wniosku o wydanie prawa jazdy.
Na nowy ratusz czekają nie tylko mieszkańcy, ale

przede wszystkim urzędnicy. Po zrealizowaniu części za-
leceń pokontrolnych, sformułowanych przez inspekto-
rów Państwowej Inspekcji Pracy, warunki pracy
w konstancińskim UMiG nieco się poprawiły, ale dale-
kie są od doskonałości. Na dodatek poszczególne wy-
działy znajdują się aż w pięciu miejscach w różnych
częściach miasta: w głównym budynku przy ul. War-
szawskiej 32, w galerii Lima, nieco dalej przy ul. War-
szawskiej 23, w nowych blokach komunalnych przy

ul. Mirkowskiej i przy ul. Rycerskiej w Skolimowie.
Pewnie jeszcze nie w tej kadencji, ale jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, w 2015 r. mieszkańcy, urzędnicy
i dokumenty nie będą już krążyć po całym mieście.
Miejmy nadzieję, że postulaty mieszkańców i usta-

lenia społecznej debaty staną się podstawą do opraco-
wania założeń do projektu siedziby władz gminy na
miarę XXI w., by przyszły ratusz był nie tylko nowym
budynkiem, zapewniającym urzędnikom godziwe wa-
runki pracy, ale również nowoczesnym urzędem przy-
jaznym mieszkańcom.

NOWY RATUSZW 2015 R.Do budowy nowego ratusza
władze gminy przymierzają się od 26 lat.
I przez ten czas nie mogą poradzić sobie

z wybudowaniem nowej siedziby własnego urzędu.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA, MATEUSZ ZAREMBA MIESZKAŃCY O NOWYM RATUSZUMIESZKAŃCY O NOWYM RATUSZU
Ważne, by kolejne dyskusje nie trwały latami, by urząd powstał jak najszybciej. Od samej dyskusji nie
poprawią się warunki pracy i obsługi interesantów.

Mateusz B.

Dobrze byłoby ustrzec się pozornych oszczędności, np. instalując tańszy system klimatyzacji. W no-
woczesnych energooszczędnych budynkach nie ma możliwości otwierania okien, a jak wygląda praca
w klimatyzowanych pomieszczeniach wiedzą wszyscy, którzy pracują w nowych biurowcach.

G. K.

Nie znam się na działaniu systemów pozwalających planować i kontrolować zużycie prądu i wody,
ale przekonałam się, jak można komfortowo załatwić sprawę w urzędzie, np. w warszawskiej dzielnicy
Praga Południe.

Iwona K. z Grapy.

W nowym budynku przydałby się punkt ksero, kawiarenka lub barek.
M. N.

I coś dla matek z dziećmi: przewijak dla niemowlaków i przechowalnia dla dzieci.
Matka bliźniaczek Marysi i Julki

Nowy ratusz będzie wizytówką miasta. W tej lokalizacji nie ma żadnych charakterystycznych budyn-
ków, do których musiałby pasować, więc projektanci mają pole do popisu. Ważne, żeby komisja kon-
kursowa decydująca o wyborze projektu składała się nie tylko z pracowników urzędu i radnych, ale z
fachowców, którzy potrafią ocenić jakość proponowanych rozwiązań. O gustach się nie dyskutuje, ale
poprzednio wybrane projekty nie wzbudzały entuzjazmu

Ryszard T.

Oczekuję, że w nowym ratuszu znajdzie się również sala posiedzeń rady miejskiej, mogąca pomie-
ścić więcej osób niż obecna, z dobrą wentylacją, nagłośnieniem, może nawet instalacją umożliwiającą
transmisję sesji i obrad komisji w internecie.

Adam S.

W nowym budynku nie powinno zabraknąć sali, nawet niespecjalnie dużej, w której mogliby spotykać
się członkowie lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Chcemy społeczeństwa obywatelskiego, prężnie
działających stowarzyszeń, ale gdzie mają się spotykać. Może wzorem innych magistratów, u nas też
mogłoby powstać centrum aktywności lokalnej?

Anna W.

Oprócz parkingu dla samochodów prosimy o porządne stojaki na rowery.
Konstancińscy rowerzyści

Może wreszcie doczekamy się filii wydziału komunikacji w Konstancinie?
J. S.

Ratusz jak najbardziej potrzebny, ale co z budową przychodni lekarskiej?
Jadwiga B.

Historia budowy wilanowskiego ratusza uczy, że trzeba wybrać sprawdzonego i finansowo wiarygod-
nego inwestora. Tania firma krzak nie gwarantuje sukcesu, a doświadczenie podpowiada, że w trak-
cie realizacji inwestycji koszty zwykle rosną od kilku do kilkunastu procent.

Były pracownik urzędu miasta i gminy

Rozwiązania stosowane
przy budowie przyjaznych
dla środowiska budynków
zwiększają koszty budowy

o ok. 20 proc., jednak wyższe koszty
początkowe zwracają się dość szybko

– po ok. pięciu latach eksploatacji

Wyłożenie na budowę pieniędzy
z budżetu gminy

lub ewentualne zaciągnięcie
na ten cel kredytu

oznaczałoby paraliż inwestycyjny
gminy i pozbawiłoby samorząd

możliwości finansowania
wielu innych potrzebnych inwestycji

Cały teren potrzebny pod budowę
ratusza – ponad 1 ha między

ulicami Piaseczyńską i Kolejową
– jest już własnością gminy

Nowy ratusz to nie tylko
nowy budynek, to również

nowe standardy pracy
i przyjmowania interesantów

Możliwość sprawdzenia przez internet
postępu w załatwianiu sprawy,

powiadamianie SMS o załatwieniu jej,
niezależnie od pory dnia

i miejsca pobytu, to na razie
dla nas nowinki, ale w wielu urzędach

to systemy już dawno działające
Po raz pierwszy koncepcję budowy nowego ratusza władze gminy przedstawiły
w 1986 r., jeszcze przed reformą samorządu. Planów nie udało się zrealizować i blisko 10
lat temu, w maju 2003 r., rada miejska IV kadencji podjęła kolejną uchwałę. Ówczesny bur-
mistrz przez osiem lat bezskutecznie usiłował uzyskać pozwolenie na budowę obiektu: sta-
rostwo wytykało błędy w dokumentacji, teren wybrany przez burmistrza Marka
Skowrońskiego był zbyt mały na wybudowanie tak dużego budynku, brakowało też pie-
niędzy. Może dlatego brakowało, że na projekty i kolejne koncepcje lokalizacji ratusza
wydano z gminnej kasy blisko 1 mln zł. Po sześciu nieudanych próbach posadowienia
ratusza przy oczku wodnym, burmistrz zlecił autorom projektu analizę dwóch kolejnych lo-
kalizacji, tym razem w Skolimowie przy ul. Rycerskiej i przy pl. Sportowym. Kolejna ka-
dencja samorządu dobiegła końca, zmienił się burmistrz i zaproponował nową lokalizację.

DO TRZECH RAZY SZTUKADO TRZECH RAZY SZTUKA

Na razie rozpoczął się remont budynku urzędu przy ul. Warszawskiej 32

Szkielet ratusza w Wilanowie straszy od lat – warto dokład-
nie sprawdzić wiarygodność inwestora zewnętrznego
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PRZY UL.WARSZAWSKIEJ 36 CZEKAJĄ
NA PAŃSTWA PRZEKĄSKI, ZAKĄSKI,
DANIA GŁÓWNE,DESERY I CIASTA.
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TEL. KOM.: 695 807 393, 609 237 007
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Sterroryzowani
Na ul. Witaminowej na Grapie dziki terroryzują mieszkań-
ców. W ostatnią niedzielę, o godz. 20.15, pod bramą po-
sesji nr 3 zebrało się ich dokładnie 14 sztuk: dwie lochy
z małymi. To przestaje być zabawne. Nie można otworzyć
bramy, by wjechać do domu, wyjść na spacer z psem,
o pozwoleniu dziecku bez obstawy na wyjście z domu nie
wspominając. Tych wszystkich, którzy twierdzą, że dziki
nie stanowią zagrożenia dla ludzi, serdecznie zapraszamy
do ochraniania naszych dzieci podczas spacerów.
Czekamy również na podjęcie przez władze naszej gminy
konkretnych działań zmierzających do zapewnienia nam
bezpieczeństwa.

Mieszkańcy ul. Witaminowej

Prezenty
Pół roku temu władze uzdrowiska zrezygnowały
z ubiegania się o Hugonówkę, teraz okazało się,
że chcący zainwestować w pole golfowe, nie czekając
na rozstrzygnięcie sądu wycofali kasację – o co tu chodzi?
Czy wszyscy, którzy byli w sporze z samorządem,
postanowili robić nam prezenty?

W. G.

Rozbój w biały dzień
Przejrzałam cennik zajęć w Konstancińskim Domu Kul-
tury. Gdybym swojej dwójce – siedmioletniemu synowi
i 12-letniej córce – chciała zapewnić zajęcia zgodne z ich
zainteresowaniami, dwa razy w tygodniu, musiałabym
wydać na nie prawie 400 zł. Miesięcznie. I to na zajęcia
w domu kultury, który na swoją działalność dostaje pra-
wie dwa miliony rocznie z budżetu gminy, czyli z naszych
pieniędzy. To chyba jakieś nieporozumienie. W innych
gminach odpłatność za takie zajęcia jest symboliczna,
np. za zajęcia plastyczne rodzice płacą tylko za koszt ma-
teriałów – farby, na zajęcia kółka teatralnego matki przy-

gotowują kostiumy, ale pensje instruktorów pokrywane są
z budżetu domu kultury. Podobnie jest z zajęciami sporto-
wymi w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji – za wszyst-
kie trzeba płacić. To rozbój w biały dzień. Moim i wielu
innym dzieciom pozostaje spędzanie wolnego czasu przed
telewizorem.

Agnieszka R.

Bezrobocie w gminie
Bardzo dobrze, że ktoś wreszcie zainteresował się sprawą
bezrobocia w Konstancinie, szkoda tylko, że nie nasz
samorząd. W urzędzie pracy w Piasecznie traktowani
jesteśmy jak piąte koło u woza, a w naszej gminie też nie
możemy liczyć na żadną pomoc. Gmina nie interesuje się
bezrobotnymi. Nawet wszelkie prace sezonowe i dorywcze
zlecane są obcym firmom, nie z naszego terenu. Może
zamiast wiecznych dyskusji o parku, uzdrowisku, koncer-
tach i obchodach radni zainteresowaliby się problemem
braku pracy i perspektyw dla mieszkańców.

Marek W.

Zapomniana Dębówka
Od lat zabiegamy o remont drogi wojewódzkiej nr 734,
ale dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
wybudowanie 1 600 m porządnej drogi jest wielkim pro-
blemem. MZDW wskazuje liczne przeszkody: nienorma-
tywna szerokość, brak odwodnienia, brak współpracy
gminy w zakresie opracowania dokumentacji. Liczy-
liśmy, że przy przebudowie drogi nr 724 uda wyremonto-
wać się i naszą, tymczasem została tylko bardziej
zniszczona. Tak zniszczona, że obawiamy się o bezpie-
czeństwo nasze i naszych dzieci: wąska droga, a raczej
dziura na dziurze, bez pobocza i chodnika. Samochody
podskakują na wybojach i tylko patrzeć jak dojdzie
do wypadku. Czy gmina może przejąć naszą drogę
od województwa i wyremontować?

G. A.

XVIII-wieczna figura św. JanaNepomucena, stojąca
przy moście na Jeziorce, zostanie odres-
taurowana. W zakres prac wchodzi re-
nowacja figury i postumentu, na którym
rzeźba jest umocowana (bez funda-
mentu i ogrodzenia).
Na zapytanie ofertowe Urzędu

Miasta i Gminy, dotyczące przeprowa-
dzenia prac restauratorskich, odpowie-
działo dziewięć firm. Najkorzystniejszą
ofertę złożyli Ewa i Marcin Godwod

z Czarnowa. Podpisanie umowy z wy-
konawcą uwarunkowane jest wydaniem
zgody przez wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków na prowadzenie prac.
Św. JanNepomucen jest patronem jezui-
tów, spowiedników, szczerej spowiedzi
i dobrej sławy.Według ludowej tradycji,
święty ten chroni pola i uprawy przed
powodzią i suszą, a także jest patronem
mostów i tonących. Nieprzypadkowo
więc rzeźba przedstawiająca świętego
znajduje się nad rzeką. (MM)

Rzeźba św. Jana Nepomucena zostanie odrestaurowana

REKLAMA
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P
rzed zgłoszeniem zakończenia inwestycji do po-
wiatowego inspektora nadzoru budowlanego
w Piasecznie, komisja złożona z urzędnikówma-

gistratu, architektów oraz przedstawicieli wykonawcy
dokonaławizji lokalnejwparku.Na stronie internetowej
urzędumiasta czytamy: „Komisja, której przewodniczył
Ryszard Machałek – zastępca burmistrza gminy Kon-
stancin-Jeziorna – przejrzała i zweryfikowała doku-
mentację techniczną z rzeczywistością. Jak stwierdziła
komisja, prace zostały wykonane prawidłowo.”
Jednak o zgodności realizacji inwestycji z doku-

mentacją nie wszyscy są przekonani. Spółka Palmett
– Markowe Ogrody, biorąca udział w postępowaniu
przetargowym na dostawę ławek i koszy na śmiecie,
przedstawiła władzom gminy swoje zastrzeżenia
w piśmie z dnia 25 lipca. Kopię pisma spółka
przesłała do naszej redakcji:
„(…) Jako oferent w przedmiotowym postępowa-

niu przetargowym zgłaszamy, iż wybrany w przetargu
wykonawca dostarczył, a gmina odebrała przedmiot
zamówienia nie zgodny z projektem i specyfikacją
techniczną stanowiącą integralną część SIWZ.
Niezgodności te wpłynęły na obniżenie kosztów

wytworzenia przedmiotu zamówienia czyli ławek
parkowych i koszy oraz zmniejszenia ich trwałości.
Niezgodności dotyczą:
1. Herbów gminy Konstancin-Jeziorna umieszczo-

nych na ławkach i koszach.Wprojekcie określone były
jako wykonane w technice grawerunku – „Mocne
czarne grawerowanie” (rysunki nr 10-68-09_detale_01
oraz 10-68-099). Elementy te zostały wykonane przez

dostawcę jako znacznie mniej trwałe naklejki. Niektóre
spośród nich jużw obecnej chwili odpadły bądź zostały
odklejone. Szacujemy, iż to rozwiązanie wpłynęło na
oszczędność dlawykonawcy rzędu 85,00zł/szt. w przy-
padku ławek oraz 55,00 zł/szt. w przypadku koszy.
2. Sposobu montażu ławek i koszy do podłoża.

W projekcie jest ono określone jako zatopienie
przedłużonych nóg ławek i koszy w betonowym fun-
damencie (rysunki nr 10-68-08_detale_01 oraz 10-68-
09_detale_01). Faktycznie wykonawca zamocował
ławki i kosze o skróconych iwyposażonychw stopy no-
gach do fundamentówpoprzez przykręcenie śrubami.To
rozwiązanie jest również mniej trwałe i ze względu na
mniejsze zapotrzebowanie materiałowe oraz łatwość
montażuwygenerowało oszczędności rzędu 70,00 zł/szt.
wprzypadku ławekoraz 35,00 zł/szt.wprzypadkukoszy.
Możemy domniemywać, iż zmiany te zostały

wkalkulowane przez oferenta przed złożeniem oferty,

co wpłynęło na uczciwość postępowania. Możliwość
przyjęcia takich rozwiązań pozwoliłaby naszej fir-
mie złożyć korzystniejszą ofertę o 27 600,00 netto
i w efekcie zostać wybranym na wykonawcę w przed-
miotowym postępowaniu.
Wobec powyższego wzywamy gminę Konstancin-

Jeziorna do wymiany ławek i koszy na zgodne z wy-
tycznymi zawartymi w SIWZ (specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – red.) oraz wypłacenie naszej
firmie zadośćuczynienia z tytułu utraconych korzyści
wynikających z nieotrzymania zamówienia.”
My też jesteśmy ciekawi, z jakiego powodu in-

westor, w tym przypadku Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna, zgodził się na zamonto-
wanie mniej trwałych, wręcz tandetnych em-
blematów z herbem gminy.
Do dnia oddania tego numeru gazety do druku

(2 września) firma Palmett – Markowe Ogrody nie
otrzymała odpowiedzi od władz gminy. Czyżby uza-
sadnienie odebrania ławek i koszy wykonanych nie-
zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną
stanowiącą integralną część SIWZ było tak trudne, że
przygotowanie odpowiedzi wymagawięcej niż 30 dni?
W Urzędzie Zamówień Publicznych dowiedzie-

liśmy się, że SIWZ jest podstawowym dokumentem
podczas postępowania o udzielenie zamówienia pub-
licznego. Zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia,
tego, co wykonawca będzie musiał wykonać, dostar-
czyć lub wybudować. Opis powinien być sporządzony
rzetelnie i jednoznacznie, bo od użytego materiału lub
określonego sposobu wykonania uzależniona jest cena
– podstawowe kryterium przy wyborze oferty. Zmiany
w specyfikacji po rozstrzygnięciu przetargu zawsze
budzą wątpliwości co do prawidłowości postępowania
przetargowego.

P
ozwolenie dotyczyło głównie trzech placów
zabaw dla dzieci. Dwa z nich zlokalizowane
są w parku: przy restauracji Zdrojowej, za am-

fiteatrem (z wejściem od ul. Matejki) i na końcu
ciągu spacerowego ulic Sienkiewicza i Sobieskiego.
Prace w parku trwały ponad dwa lata i koszto-

wały ok. 14,5 mln zł. W ramach przebudowy wyty-
czone zostały nowe alejki, wycięto kilkaset starych
drzew i krzewów i posadzono nowe, wymieniono
latarnie, zbudowano dwa tarasy widokowe, trzy
mostki nad rzeką Małą i pomosty spacerowe na pod-
mokłych terenach nad Jeziorką. Wzdłuż nowych alei
ustawione zostały kwietniki oraz nowe ławki, kosze
na śmiecie i drewniane stragany handlowe. Miedzy

ulicami Graniczną i Kraszewskiego zbudowane zos-
tało boisko do siatkówki plażowej. – To jedyne
miejsce w parku, gdzie teoretycznie można aktyw-
nie wypoczywać. Teoretycznie, bo siatka nie jest po-
wieszona na stałe – żeby pograć trzeba udać się po
siatkę do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
– mówi młodzież spotkana w okolicach boiska.
– Innych miejsc czynnego wypoczynku w parku nie
przewidziano. Nie ma gdzie pograć w badmintona,
nie wolno jeździć na rowerze, rozłożyć kocyka
i opalać się, można tylko spacerować. Drętwo
i nudno – dodaje.
Nie wiadomo, kiedy i dlaczego z pierwotnego

projektu zniknęły ścieżki rowerowe. Zamiast
ścieżek pojawiły się znaki zakazu jazdy rowerem,
nierespektowane przez odwiedzających park.
Mieszkańcy Konstancina wiedzą o zakazie, ale
przyjeżdżający do parku z Ursynowa lub Wila-
nowa – nie. Przestrzegania zakazu też nikt nie eg-
zekwuje – rowerzyści zamiast wyznaczonymi
alejkami jeżdżą wszystkimi. W kwestii ścieżek ro-
werowych pewnie już nic się nie zmieni, ale
miejsca aktywnego wypoczynku w przyszłości
mają powstać w otoczeniu Hugonówki.

PARK GOTOWY
Przebudowa Parku Zdrojowego

im. hrabiego Witolda
Skórzewskiego w Konstancinie-
-Jeziornie została zakończona.
10 sierpnia uprawomocniło się

pozwolenie powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego

na użytkowanie nowych
obiektów w parku zdrojowym.

KLARA WARECKA

W parku powstały trzy nowe place zabaw
dla dzieci
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PRAWIDŁOWO INACZEJ
MAGDA ANDRZEJEWICZ,

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Herb Konstancina umieszczony na ławkach
i koszach na śmiecie został wykonany niezgodnie
ze specyfikacją zamówienia
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Szlachetna Paczka to ogólnopolskaakcja świątecznej pomocy – reali-
zowana od 2001 r. przez Stowarzy-
szenie Wiosna. To program pomocy
rodzinom, które z niezawinionych
przyczyn znalazły się w trudnej sy-
tuacji materialnej. Wkrótce ruszy
jego 12. edycja. W tym roku po raz
pierwszy Szlachetna Paczka zawita
do Konstancina.
Głównym założeniem akcji jest

idea przekazywania bezpośredniej po-
mocy – by była ona skuteczna, kon-
kretna i sensowna. W Szlachetnej
Paczce prywatni darczyńcy odpowia-
dają na potrzeby osób najbardziej ubo-
gich ze swojego miasta lub okolicy.
O potrzebach tych dowiadują się wo-
lontariusze, którzy razem z liderem re-
jonu w swoich społecznościach
poszukują rodzin dotkniętych biedą,
odwiedzają je i pytają o to, czego im
najbardziej brakuje. Około miesiąca
przed Bożym Narodzeniem informacje
te są umieszczane w anonimowej bazie
internetowej, by darczyńca mógł wy-
brać konkretną rodzinę i przygotować
dla niej paczkę na święta.
Akcja Szlachetna Paczka dociera

z pomocą do rodzin najbardziej potrze-

bujących, takich, które nie mają
postawy roszczeniowej, których bieda
jest ukryta.W szczególności docieramy
do rodzin wielodzietnych, niepełnych,
z chorymi lub niepełnosprawnymi dzie-
ćmi lub członkami rodziny, osób star-
szych i samotnych, rodzin, których
dotknęło nieszczęście oraz takich, któ-
rych bieda jest niezawiniona.
– Stawiamy na pomoc konkretną

i bezpośrednią. Jest skuteczna i może
faktycznie poprawić sytuację rodziny
– mówi ks. Jacek Stryczek, po-
mysłodawca Szlachetnej Paczki. – Nasi
wolontariusze odwiedzają ubogie ro-

dziny, pytając o potrzeby i marzenia.
W ten sposób paczki są prezentem tra-
fionym. Mamy do powiedzenia coś
ważnego, że więcej szczęścia jest w da-
waniu niż w braniu – dodaje.
Obecnie Poszukiwani są kolejni

wolontariusze z Konstancina-Jeziorny
i okolic, których zadaniem będzie do-
trzeć do najbardziej potrzebujących ro-
dzin w gminie.
Aby zostać wolontariuszem, należy

wejść na stronę internetową www.su-
perw.pl. Na znajdującej się tam mapie
trzeba odnaleźć Konstancin-Jeziornę
i kliknąć na ikonkę paczki przy nazwie
miejscowości. Pokaże się zdjęcie lidera,
a obok informacja „Dołącz do nas”,
w który należy kliknąć. Następnie ukażą
się kolejne informacje o możliwościach
zalogowania się. Wówczas wybieramy
jedną z nich, wypełniamy prosty formu-
larz i czekamy na odpowiedź.
Drugim sposobem jest zgłoszenie

się bezpośrednie do liderki rejonu – Ka-
roliny Mazowieckiej na adres mailowy:
konstancin.szlachetnapaczka@gma-
il.com, która chętnie odpowie na pyta-
nia i pomoże w rejestracji.
Więcej informacji na stronie

www.szlachetnapaczka.pl. (R)

Poszukiwani wolontariusze z Konstancina-Jeziorny

Zgodnie z zaleceniami Unii Euro-
pejskiej i wejściem w życie (od

1 kwietnia) ustawy o języku migo-
wym, zobowiązującymi instytucje pub-
liczne do zapewnienia obsługi osobom
głuchoniemym posługującym się języ-
kiem migowym, w siedzibie urzędu
miasta zainstalowany został system
umożliwiający obsługę takich osób.
Nowoczesny wideofon, wyposażony
w duży kolorowy wyświetlacz i ka-
merę internetową, podłączony został
w Urzędzie Stanu Cywilnego, na par-
terze budynku przy ul. Warszawskiej
32. Gmina zawarła umowę z firmą,
która dostarczyła sprzęt i zapewnia
pomoc tłumaczy (w godzinach pracy
urzędu).
O zainstalowaniuwideofonuw urzę-

dzie informują naklejki z napisem „Przy-
jazna instytucja”.
Podobny wideofon zainstalowa-

ny został w piaseczyńskim ratuszu,
a w Lesznowoli i na warszawskim
Ursynowie obsługą głuchoniemych in-
teresantów zajmują się urzędnicy prze-
szkoleni w zakresie języka migowego.
(KW)

Dwie zabytkowe wille: Anna przy
ul. Żeromskiego 10 i Syrena przy
ul. Chylickiej 31 mają szansę powrotu
do dawnej świetności. Obie nierucho-
mości od 1977 r. są wpisane do rejestru
zabytków. Zasiedlali je lokatorzy
komunalni, jednak po ich wykwaterowaniu
na przeprowadzenie niezbędnych
remontów gminie zabrakło pieniędzy.
Za wille wystawione na sprzedaż
samorząd uzyskał w przetargu
blisko 7 mln zł. Anna sprzedana została
za 5,3 mln zł (z 20-procentową bonifikatą
od ceny wywoławczej), a Syrena
– za 1,6 mln zł, (z 10-procentową bonifi-
katą). – Cieszę się, że znaleźli się
nabywcy obu willi. Dzięki temu, zabytki
nie będą dalej niszczały i wkrótce
zostaną wyremontowane – mówi
burmistrz Kazimierz Jańczuk. (MM)

Zabytki dostaną nowe życieWideofon
w urzędzie

25sierpnia jednostka OchotniczejStraży PożarnejwOpaczy święto-
wała 50-lecie swojej działalności.
Oprócz strażakówz dziewięciu jednostek
OSP gminy Konstancin-Jeziorna, przed-
stawicieli naszego samorządu i miesz-
kańców,wuroczystości uczestniczyli kpt.
Jacek Kijo, reprezentujący Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Piasecznie, oraz Wacław Bąk,
wiceprzewodniczący rady powiatu pia-
seczyńskiego.
Po odprawieniu przez księży z parafii

św. Józefa Oblubieńca w Mirkowie:
ks. dziekana Bogdana Przegalińskiego
i ks. Janusza Stańczukamszy dziękczyn-
nej w intencji strażaków i ich rodzin,
część oficjalną obchodów rozpoczęło
podniesienie biało-czerwonej flagi na
maszt, odegranie hymnu państwowego
i wprowadzenie pocztów sztandarowych
wszystkich jednostek OSP z terenu na-
szej gminy.
Zaproszonych na jubileusz gości po-

witał Grzegorz Szewczyk, prezes Za-
rząduMiejsko-Gminnego Związku OSP
w Konstancinie-Jeziornie, a prezes OSP
Opacz StanisławUtrata przedstawił zgro-
madzonym historię jednostki.

Z okazji jubileuszu jednostka z Opa-
czyotrzymałanowysztandar ufundowany
przez samorząd naszej gminy. Grzegorz
Szewczyk, jakoczłonekzarząduOddziału
Wojewódzkiego Związku OSPRPWoje-

wództwaMazowieckiego w imieniu pre-
zesa Antoniego Jana Tarczyńskiego od-
czytał akt nadania sztandaru.
BurmistrzKonstancina-JeziornyKazi-

mierz Jańczukoraz sołtysOpaczyMałgo-
rzata Osuch – rodzice chrzestni sztandaru
– przekazali go na ręce strażaków. Bur-
mistrz odczytał akt przekazania nowego
sztandaru: „Pragniemy tym sztandarem
wyrazić uznanie za ofiarną, pełną poświę-
cenia iwyrzeczeń służbędla dobraRPi jej
obywateli, za trud i zaangażowanie stra-
żaków z tutejszej jednostki w ratowanie
życia i mienia mieszkańców”.
W trakcie uroczystości odbyła się

ceremonia wręczenia strażakom odznak
i wyróżnień za wieloletnią, wzorową
służbę. Szczególnie uhonorowano dru-
hów, którzy w jednostce służyli od po-
czątku jej istnienia.WOSPOpacz służy
obecnie 32 czynnych strażaków oraz
20 honorowych.
Jubileuszowespotkanie zakończył pik-

nik rodzinny. (MM)

50 lat OSP w Opaczy
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Wniedzielę 23 września w para-
fii Świętej Bożej Rodzicielki

Maryi w Konstancinie-Jeziornie przy
ul. Słonecznej 20 odbędzie się kolejna,
już 13., akcja honorowego oddawania
krwi. Krew będzie pobierana w godz.
9.30–14.00 w sali pod kościołem.
Krewmogą oddaćwszystkie zdrowe

osoby w wieku 18–65 lat legitymujące
się dokumentem tożsamości ze zdję-
ciem. Przed pobraniemmożna zjeść lek-
kostrawny posiłek. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie interneto-
wej Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Warsza-
wie: www.rckik-warszawa.com.pl. Or-
ganizatorami akcji są Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa wWarszawie, ks. Tadeusz Jam-
ka, proboszcz parafii w Klarysewie
oraz ks. płk Zenon Surma z zakonu kla-
retynów, krajowy duszpasterz honoro-
wych dawców krwi. Wszystkich, któ-
rzy chcą pomóc ludziom chorym, ser-
decznie zapraszamy. (R)

Pomóż chorym,
oddaj krew
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Festiwal Otwarte Ogrody to wspaniała okazja do
poznania ciekawych miejsc i ludzi – po raz
pierwszy bierze w nich udział Tęczowa Pa-

sieka, a jej właściciel Zbigniew Durajczyk o miodzie
wie wszystko i chętnie podzieli się tą wiedzą.
Odwiedzając pasiekę dowiemy się, po czym poz-

nać prawdziwy miód, dlaczego krystalizuje się, jak
go przechowywać i dlaczego powinniśmy go jeść.
Miód – cud natury. Ale na czym polega ten cud?

Jak działa miód? – Przede wszystkim bakteriobój-
czo; miód ma działanie detoksykacyjne, oczyszcza
organizm ze szkodliwych substancji, działa regene-
rująco na wątrobę – mówi Zbigniew Durajczyk.
W miodzie znajdziemy – poza cukrami prostymi
fruktozą i glukozą – enzymy, olejki eteryczne, bio-
pierwiastki: potas, fosfor, magnez, wapń, sód, żelazo,
miedź i krzem; witaminy: B2, B1, PP, B6, H, A, C,
D, K oraz aminokwasy. Miód jest jednym z nielicz-
nych pokarmów, który nie wymaga trawienia. Jego
wchłanianie zaczyna się już w jamie ustnej. Ze
względu na zawartość glukozy miód powinny
spożywać osoby prowadzące siedzący tryb pracy
– odżywia bezpośrednio mózg. Wystarczy dodać
łyżkę miodu do wody (mineralnej niegazowanej lub
przegotowanej o temperaturze max. 40 st. C) dobrze
wymieszać i wypić. Idealnie byłoby, gdyby przygo-
tować sobie napój z wody i miodu wieczorem
i wypić go rano. Tak rozpoczynać dzień powinni
wszyscy, a szczególnie osoby, które przyjmują dużą
ilość leków (np. po chemioterapii), nadużywające
kawy, papierosów i alkoholu. Miodowa woda ma
właściwości odtruwające, regenerujące i zawiera bio-
katalizatory powodujące wzrost wartości hemoglo-
biny we krwi. Całkowite zastąpienie cukru miodem
pszczelim zalecane jest w profilaktyce chorób no-
wotworowych.
Właściwości lecznicze miodu zależą od roślin,

z których pochodzi nektar zbierany przez pszczoły.
Najlepiej znamy akacjowy, gryczany, lipowy i wie-
lokwiatowy, ale może być także klonowy, rzepa-
kowy, spadziowy i wrzosowy. W tym roku, w

Tęczowej Pasiece po raz pierwszy będzie miód
nawłociowy – stosunkowo nowa i rzadka odmiana
miodu w Polsce. Pszczoły wytwarzają go z nektaru
nawłoci, która kwitnie na przełomie sierpnia i wrześ-
nia, w czasie, kiedy pszczoły z reguły są już przygo-
towane do zimy.
Każdy rodzaj miodu ma nieco inne działanie, np.

gryczany i rzepakowy szczególnie polecane są w
chorobach układu krążenia, a lipowy i spadziowy w
chorobach dróg oddechowych.
– Polska norma bardzo precyzyjnie określa ile

procent nektaru danej rośliny musi się znajdować
w miodzie, aby można było zaklasyfikować dany
miód do danej odmiany. Miód lipowy musi mieć
min. 20 proc. nektaru z lipy, aby można było go za-
klasyfikować i nazwać miodem lipowym. Żaden
pszczelarz nie jest w stanie, bez wysłania reprezen-
tatywnej próbki miodu do specjalistycznego labora-
torium pszczelarskiego, stwierdzić, jaki ma miód.
Niestety, pszczelarze niechętnie bądź wcale nie ba-
dają miodu.Analiza miodu poza zawartością pyłków

sprawdza inne fizykochemiczne parametry miodu,
m.in. czy miód jest dojrzały, czy nie został prze-
grzany, czy pszczoły nie były dokarmiane cukrem
i w ten sposób uzyskano miód podrobiony – wyjaś-
nia pszczelarz z Cieciszewa.
Analiza jest całkowicie refundowana przezAgen-

cję Rynku Rolnego, dlaczego więc pszczelarze nie
badają miodu?
Kupując miód w sklepach dokładnie czytajmy

etykiety. Większość sklepowych miodów to miesza-
niny miodów z krajów Unii i spoza niej. Szczególnie
niebezpieczne są te spoza UE. Nie wiadomo, co
w takim miodzie poza miodem jeszcze może być,
a obce pyłki, nie z naszego terenu, mogą wywoływać
poważne alergie.
Jedzmy dobry prawdziwy miód, rozkoszujmy się

jego wspaniałymi właściwościami i nie dajmy się
nabić w butelkę kupując coś, co przypomina miód,
ale miodem nie jest. I wybierzmy się do Tęczowej
Pasieki – jej właściciel może opowiadać o miodzie
godzinami. (opr. GMT)

CUDZE CHWALIMY,
SWEGO NIE ZNAMY
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Od17 do 19 sierpnia tysiące amatorów małego
jasnego z pianką oceniało zgłoszone do kon-
kursu piwa – bo w Chmielakach ocenia nie

jury, a zwykli konsumenci. W silnej konkurencji
– w konkursie uczestniczyło 30 browarów, nie tylko
polskich, ale również z Czech i Słowacji, które
zgłosiły 170 piw – w trzech z 11 kategorii produkty
Browaru Konstancin zajęły pierwsze miejsca:

• w kategorii „Piwo jasne pełne o zawartości eks-
traktu w brzeczce 10,1–11,0 Blg” – I miejsce
piwo Konstancin Lekki

• w kategorii „Piwo jasne pełne o zawartości eks-
traktu w brzeczce 12,1–13,0 Blg” – I miejsce
piwo Mazowieckie Niepasteryzowane

• w kategorii „Piwa pszeniczne” – I miejsce piwo
Pszeniczne

W kategorii „Piwo ciemne mocne o zawartości
ekstraktu w brzeczce 13,1–18,0 Blg” piwo Czarny
Dąb z Browaru Konstancin sklasyfikowane zostało
na siódmym miejscu.

To nie pierwsze sukcesy konstancińskiego bro-
waru. Na Chmielakach Krasnostawskich 2009 zło-
ty medal w kategorii piwa o ekstrakcie powyżej
14,1 Blg zdobyło piwo Konstancin Bardzo Mocny,
a browar uhonorowany został nagrodą Grand Prix
Chmielaków. W ubiegłym roku piwo Czarny Dąb
zdobyło srebrny medal.
Browar Konstancin powstał 20 lat temu i jest

kontynuatorem piwowarskich tradycji na terenie na-
szej gminy, sięgających połowy XVIII w., kiedy to
piwo warzono w majątku Obory. Dziś piwo nadal
produkowane jest tradycyjnymi metodami: każdy ro-
dzaj piwa w osobnych kadziach, na wodzie z włas-
nego ujęcia, na naturalnych składnikach (słód,
drożdże, chmiel, żyto, pszenica,), bez konserwantów
i bez sztucznego przyśpieszania fermentacji. Nie-
które piwa leżakują do 60 dni.
W ciągu 20 lat trzykrotnie zmienili się właściciele

browaru, ale nadal Browar Konstancin jest jednym
z nielicznych polskich browarów z wyłącznie krajo-
wym kapitałem. Po kolejnej modernizacji i zakupie
nowych maszyn w 2007 r., moce produkcyjne
zakładu wzrosły do 30 tys. hektolitrów piwa rocznie.
Browar zaczął zdobywać nowych klientów i odno-
sić sukcesy. Szkoda tylko, że w Konstancinie piwo
z lokalnego browaru jest dostępne w niewielu skle-
pach. Z pewnością browar będzie nadal się rozwijał,
a na następnych Chmielakach, które odbędą się
23–25 sierpnia 2013 r. piwo z Konstancina zdobę-
dzie kolejne medale. (MZ)

SUKCES BROWARU KONSTANCIN
42. Ogólnopolskie Święto
Chmielarzy i Piwowarów

Chmielaki Krasnostawskie 2012
zakończyło się

ogromnym sukcesem
małego Browaru Konstancin.

Tęczową Pasiekę z Cieciszewa
znają mieszkańcy

partnerskiego Denzlingen,
gdzie w trakcie ubiegłorocznego
Jarmarku Bożenarodzeniowego

promowała Konstancin,
a mieszkańcy naszej gminy

niewiele o niej wiedzą.
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Mieszkańcy naszej gminy już po raz piąty za-
praszają do swoich ogrodów. 8 i 9 wrześ-
nia w naszej gminie odbędzie się tego-

roczna edycja Festiwalu Otwarte Ogrody. Miłośnicy
malarstwa, rzeźby, ceramiki i biżuterii, muzyki,
filmu, historii i zabytków, dorośli i dzieci – każdy
znajdzie coś interesującego.

Organizatorzy piątej edycji festiwalu Otwarte
Ogrody przygotowali bardzo bogaty program:

• koncerty muzyczne – koncert muzyki francu-
skiej w wykonaniu zespołu Piąty Dzień, kon-
cert zespołu Manaus połączony z recytacją
wierszy dzieci, ballady śpiewane przy gitarze,
koncert muzyka i śpiew w wykonaniu dzieci,
koncert muzyki flamenco połączony z tańcem,
zespół Cafe Cortao, koncert symfoniczny na
zakończenie lata w amfiteatrze w niedzielę
– przeboje muzyki francuskiej w wykonaniu
Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Janusza
Powolnego,

• wystawy malarstwa – Anny Buczkowskiej
(malarstwo i tkanina), Joanny Brzostowskiej,
Wiesława Grendusa, obrazów i rysunków Zyg-
munta Madejskiego, obrazów Jerzego Nowo-
sielskiego (połączone z warsztatami malarstwa
z natury), wystawa ikon grupy Agathos, ma-
larstwa i ceramiki Krzysztofa Skaina May’a,
malarstwa na jedwabiu „Taniec Chryzantemy”
Izabeli Zalewskiej-Kantek połączone z tańcem
hawajskim i recytacją chińskiej bajki oraz wy-
stawa Lourdes Estrady i jej uczniów,

• wystawę biżuterii w galerii f150 Alicji i Jana
Wyganowskich,

• wystawę rzeźb Marka Łukasika i Waldemara
Górnickiego,

• warsztaty i spotkania dla dzieci: malarsko-ry-
sunkowe prowadzone przez Agę Jawo, warsz-
taty ekologiczne prowadzone przez Izabelę

Górnicką-Zdziech, „Czarodziejski bukiet ba-
jek” – opowiada Michał Malinowski,

• spacer z przewodnikiem szlakiem zabytko-
wych willi, spotkanie z właścicielami zabyt-
kowych willi i ludźmi związanymi z Kon-
stancinem w Salonie Konstancińskim, m.in.
prezentacja książek autorstwa Tadeusza Świąt-
ka, książek, map i pocztówek Tomasza La-
chowskiego oraz spotkanie z Józefem Hertlem
i jego książkami,

• zwiedzanie domu i ogrodu willi Świt Stefana
Żeromskiego – oprowadzają prof. Alina Ko-
walczykowa i prof. Jerzy Snopek,

• wystawa zdjęć „W krainie Menonitów” Mo-
niki Bukowińskiej i Dominika Bednarskiego,

• spacer po ogrodzie Domu Aktora w Skolimo-
wie w towarzystwie jego mieszkańców,

• ogród flisacki – kultura, zwyczaje, tradycje ku-
linarne Łużyca, występ zespołu Łużycanki,

filmy o Wiśle, warsztaty dla dzieci (robienie
łódeczek z żaglem),

• spotkanie z Hanną Kaniastą z Konstanciń-
skiego Domu Kultury – zaproszenie do współ-
pracy przy tworzeniu Wirtualnego Muzeum
Konstancina-Jeziorny,

• seanse filmowe w Konstancińskim Domu Kul-
tury przygotowane i prowadzone przez Jana
Strękowskiego,

• spotkanie „Motyle w ogrodzie” – wykład o ży-
ciu motyli, warsztaty dla dzieci,

• spotkanie w Tęczowej Pasiece – życie pszczół,
ul przeszklony, dla dzieci rysowanie uli,

• wystawa zdjęć „Zwierzęta w ogrodzie”,

• wystawa zdjęć „Ptaki w mieście”,

• ogrody laureatów konkursu „Najpiękniejszy
ogród wiejski w gminie Konstancin-Jeziorna”,

• dla miłośników staroci i sentymentalnych dro-
biazgów „Pchli Targ u Urszuli”,

• z dalekiego świata: odkrywanie magii Himala-
jów z Exploring Nepal w towarzystwie Sujen
Pandey: slajdy, opowieści, muzyka, wspólne
przygotowanie nepalskiej herbaty.

W czasie festiwalu czynny będzie punkt infor-
macyjny przy tężni w Parku Zdrojowym. Organiza-
torami Festiwalu są: Klub Inicjatyw Obywatelskich
(koordynator programu), Towarzystwo Miłośników
Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żerom-
skiego, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
oraz Konstanciński Dom Kultury.

Patronat: Europejskie Dni Dziedzictwa „Tajem-
nice Codzienności”.Więcej informacji na www.kon-
stancinjeziorna.pl, www.otwarteogrody.pl oraz
www.edd2012.pl. (KW)

„Nasze Miasto – FMK”
jest patronem medialnym
Festiwalu Otwarte Ogrody

OTWARTE OGRODY 2012

Koncertem Orkiestry Kameralnej Filharmonii
Narodowej Konstancin uczcił 100. rocznicę
śmierci założyciela miasta hrabiego Witolda

Skórzewskiego.
Kameraliści pod dyrekcją Zbigniewa Gracy wy-

konali m. in. Serenadę op. 2. Mieczysława Karłowi-
cza, skomponowaną w 1897 r. – w roku powstania
Konstancina.Wykonanie „Czterech pór roku”Antonio
Vivaldiego uświetnił udział wybitnego skrzypka
Krzysztofa Jakowicza. Publiczność nagrodziła wyko-
nawców owacją na stojąco.

Warto przypomnieć, że Park Zdrojowy – z inicja-
tywy mieszkanki Konstancina Ewy Sobiech – od
2009 r. nosi imię Witolda Skórzewskiego.

Organizatorem koncertu był Konstanciński Dom
Kultury, mecenasem – Polska Grupa Elektroenerge-
tyczna Operator.

* * *
Założyciel Konstancina hrabia Witold Skórzew-

ski urodził się 26 grudnia 1864 r. w Wuerzbur-
gu. W 1897 r. jako wykonawca testamentu Marii
Grzymała-Potulickiej, współwłaścicielki Obór,
realizując zapis na rzecz swej matki, Konstancji
Skórzewskiej, zamiast wyciąć las wokół Obór
i sprzedać drewno, postanowił – razem z wujem
Władysławem Mielżyńskim – podzielić teren na
działki o powierzchni 10 tys. łokci każda (około
3300 mkw.) i przeznaczyć pod budowę letniska dla
pobliskiej Warszawy.

We wczesnej młodości hrabia Skórzewski wiele
podróżował i zapewne pod wpływem doświadczeń
z podróży postanowił zbudować letnisko podobne do
poznanych za granicą. Swój plan zrealizowali przy
pomocy specjalnie powołanego TowarzystwaAkcyj-
nego Urządzania Ulepszonych Miejscowości Letni-
czych. Stworzył miejscowość nie tylko nową, ale
również bardzo nowoczesną: skanalizowaną i zelek-

tryfikowaną. Tworząc nowe miasto, Witold Skó-
rzewski miał zaledwie 33 lata.

Działki położone na pięknych leśnych terenach,
z doskonałym dojazdem kolejką wilanowską, znalazły
wielu nabywców spośród kupców i przemysłowców
warszawskich. Na przełomie XIX i XX wieku po-
wstało tu wiele willi i rezydencji zaprojektowanych
przezwybitnych polskich architektów.WKonstancinie
zbudowali rezydencje nie tylko przedstawiciele elity
finansowej Warszawy, ale również ludzie kultury: pi-
sarze, malarze, znani dziennikarze.

Dla uczczenia pamięci swej matki Konstancji,
hrabia Skórzewski nadal letnisku nazwę Konstan-
cja, zmienioną później na Konstancin.

Witold Skórzewski zmarł tragicznie w wieku 48
lat. 30 grudnia 1912 r. został nieumyślnie postrzelony
na polowaniu – stojący tuż za nim łowczy potknął się,
jego strzelba wypaliła, a pocisk zranił hrabiego.

Pochowany został w krypcie kościoła św. Mi-
kołaja w Łabiszynie. Na płycie nagrobnej wyryta
została dewiza hrabiów Skórzewskich: „Semper
recte” („Zawsze prawy”). (KW)

WHOŁDZIEWITOLDOWI SKÓRZEWSKIEMU

Koncert z okazji 100. rocznicy śmierci założyciela Konstancina uświetnił występ Orkiestry Kameralnej
Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Zbigniewa Gracy i światowej sławy skrzypka Krzysztofa Jakowicza


