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Każda szkoła gimnazjalna lub
ponadgimnazjalna stanowi od-
dzielny okręg wyborczy z włas-

ną komisją wyborczą. Okręgi utworzone
zostały we wszystkich zespołach szkół
w naszej gminie, w gimnazjum CUBE
(Montessori), w liceum przy ul. Mir-
kowskiej (Zespole Szkół im. Władysła-
wa Stanisława Reymonta) oraz w Szko-
le Amerykańskiej. Czynne i bierne pra-
wo wyborcze ma młodzież w wieku
13–19 lat, stale mieszkająca i uczęsz-
czająca do szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych na terenie gminy.
W przypadku naszej gminy pojawia się
pewien problem: większość licealistów
uczy sięw szkołach pozaKonstancinem.
Chyba dorośli radni o nich zapomnieli.

– Od września uczę się w liceum
w Warszawie. Większość moich kole-
gów też. Długo czekaliśmy na MRM
i okazuje się, że nie mamy szansy w niej
działać. Nie wiadomo, dlaczego dorośli
radni nie stosują do nas tych samych
zasad, jakie ich obowiązują. Radny nie
musi pracować na terenie gminy, musi
tylko tumieszkać. Przecież to nie są wy-
bory do samorządu szkolnego – nie kryje
rozczarowania 16-letni Paweł.

Ustawa o samorządzie gminnym sta-
nowi, że to rada gminy, powołując
MRM, nadaje jej statut określający tryb
wyboru członków i zasady działania.
Dzięki takim zapisom w statucie, bę-
dziemy mieć nie tyle młodzieżową, ile
gimnazjalną radę miejską.

Zgodnie z kalendarzem przedstawio-
nym przez Gminną Komisję Wyborczą,
ostateczne wyniki głosowania poznamy
do 1 listopada. Inauguracyjna sesjaMło-
dzieżowej Rady Miejskiej zwołana zo-
stanie w ciągu 14 dni od daty upra-
womocnienia się wyników wyborów.
W MRM zasiądzie 27 reprezentantów
konstancińskiej młodzieży. Zaintereso-
wanie wyborami jest duże. Kandydatom
do MRM w kwestiach proceduralnych
(dość skomplikowanych) pomagają
szkolni opiekunowie samorządów ucz-
niowskich i dyrekcje szkół. Młodzi lu-
dzie przygotowują się: odbyli szkolenie,
spotkali się z władzami gminy.

– Przed wyborami planujemy orga-
nizację wizyty radnych i burmistrza
w każdej szkole – informuje pomysło-

dawca utworzenia młodzieżowej rady
TomaszNowicki, który od blisko dwóch
lat małymi krokami konsekwentnie
dążył do celu. – Poznawałem zasady
funkcjonowania samorządu, zdoby-
wałem doświadczenie. Marzenie się
spełniło – dodaje.

Po ponad 20 latach od powołania
pierwszejmłodzieżowej rady (19wrześ-
nia 1990 r. w Częstochowie), nasza
gmina dołączy do ponad 200 polskich
miast i gmin oraz tysięcy miast we
wszystkich krajach Unii Europejskiej,
w których działają młodzieżowe samo-
rządy. Młodzieżowe rady mają kompe-
tencje zbliżone do kompetencji komisji
radmiejskich imogą otrzymać formalne
uprawnienie opiniowania uchwał rad
miejskich dotyczących młodzieży.

– Czynny udział w życiu społecz-
ności, w której funkcjonują młodzi lu-
dzie, nie tylko w kwestii organizacji
imprez kulturalnych, sportowych i dzia-
łań proekologicznych, ale również ich

sugestie w planowaniu długofalowych
kierunków rozwoju, może zmienić nasz
sposób postrzegania wielu spraw istot-
nych dla mieszkańców gminy. To jest
prawdziwa lekcja demokracji: dla nich
i dla nas – twierdzą samorządowcy
miast, w których młodzieżówki po-
wołano już kilka lat temu.

I chociaż młodzi nie mają kompe-
tencji równych reprezentantom dorosłej
rady miejskiej, młodzież dostrzega
wszystkie problemy o charakterze lo-
kalnym i często widzi je z zupełnie
innej perspektywy niż ludzie dorośli.
Działalność młodych ludzi w struktu-
rach samorządu lokalnego będzie pro-
centować w przyszłości: bardzo moż-
liwe, że za kilka lat to oni będą decydo-
wali o kierunkach rozwoju gminy i będą
do tego przygotowani.

W ubiegłym roku odbyła się I Kon-
wencja Młodzieżowych Samorządów
RP. – W następnej my też weźmiemy
udział – zapowiadają przyszli radni.

MŁODZIEŻOWY SAMORZĄD
GRAŻYNA MATUSIK-

-TOMASZEWSKA
Uczniowie gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych wybiorą 23 października
po raz pierwszy w historii gminy

członków Młodzieżowej Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny.

Większość licealistów
mieszkających na terenie
gminy uczy się w szkołach

poza Konstancinem.
Dorośli radni o tym
zapomnieli, dlatego

będziemy mieć nie tyle
młodzieżową, ile

gimnazjalną radę miejską

Mamy prawo nie tylko wybierać
władze, ale również wpływać
na ich decyzje

czytaj – str. 6
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Na placu dożynkowym przy remizie w Czernidłach nie zabrakło stoisk
oferujących bardzo potrzebne w naszej gminie usługi

Znaczenie niektórych słów z bie-
giem czasu zmienia się: np. fura,

dawniej wóz konny do przewozu to-
warów, lub zbiorów z pól a także
wielka ilość czegoś, dziś jest potocz-
nym określeniem auta dobrej marki.
A wypasiona fura to dopiero! Nie-
winne stwierdzenie: „bodaj byś w Par-
celi mieszkał”, które kiedyś wy-
powiadane było z nutką zazdrości
w głosie (bo stać cię na to, by miesz-
kać w tak pięknym miejscu) ostatnio
też nabrało zupełnie innego znaczenia.
Zyskało zdecydowanie negatywny wy-
dźwięk, a wręcz może być używane
jako przekleństwo. I strach pomyśleć,
że stało się tak wskutek działania de-
mokratycznie wybranych władz gmi-
ny. Mimo publicznych obietnic, pla-
nów, podjętych uchwał, władza posta-
nowiła: żadnych inwestycji w Parceli

nie będzie.Wodociąg, bo woda w stud-
niach nie spełnia norm i zwyczajnie
truje – czysta fanaberia. Urząd Miasta
i Gminy od ponad trzech miesięcy nie
zdążył nawet na ostatnie pismo sołtysa
w tej sprawie odpowiedzieć. Wykup
terenu pod drogi – a nie wystarczy, że
gmina podjęła w tej kwestii uchwałę
pięć lat temu? Monitoring – uchowaj
boże, brak pieniędzy.
Na wszelki wypadek, żeby po na-

stępnych wyborach, w składzie rady
nie znalazł się przypadkiem przedsta-
wiciel Parceli, wprowadzając nowy
podział gminy na okręgi wyborcze,
Parcelę przyłączono do Borowiny, Tu-
rowic i Kawęczyna, z którymi nie ma
ona żadnych wspólnych spraw – ani
wodno-kanalizacyjnych, ani sieci dro-
gowej, ani komunikacji publicznej.
Mieszkańcy Parceli, jeśli można miejs-
cowości łączyć dowolnie, upierajcie
się, by wasze sołectwo przyłączyć do
Lesznowoli.

Znaczenie słów
KONSTANTY J.

Podobnie jak w latach ubieg-łych, także w tym roku sa-
morząd gminy Konstancin-Je-
ziorna finansuje szczepienia
przeciwko grypie.
Bezpłatnie zaszczepić mogą

się mieszkańcy, którzy na stałe są
zameldowani w gminie Konstan-
cin-Jeziorna i ukończyli 55 lat.
Szczepienia wykonują: Przy-
chodnia Rejonowa nr 1 (ul. Wa-
recka 15A), Przychodnia Rejono-
wa nr 2 (ul. Pocztowa 6), Wiej-
ski Ośrodek Zdrowia w Opaczy
(Opacz 8), Wiejski Ośrodek
Zdrowia w Słomczynie (ul. Wi-
lanowska 277), Zespół Leka-
rzy Specjalistów Grapa (ul. Pił-
sudskiego 3A) oraz Medivita
(ul. Mirkowska 56). (KW)

Zielona Linia 19524
Centrum Informacyjno-Konsulta-

cyjne Służb Zatrudnienia Zielona
Linia jest pierwszą ogólnopolską infoli-
nią publicznych służb zatrudnienia.
Dzwoniąc pod numer 19524, bezrobotni,
osoby poszukujące pracy oraz praco-
dawcy mogą liczyć na pomoc wykwa-
lifikowanych konsultantów, którzy
udzielą informacji o najnowszych ofer-
tach pracy, szkoleniach, pomogą pra-
widłowo napisać CV i list motywacyjny.
Infoliniawspółpracuje z ponad 300 urzę-
dami pracy w Polsce.
Zielona Linia czynna jest od ponie-

działku do piątku w godz. 8.00–18.00.

Opłata za połączenie z numerem 19524
wcałej Polscewynosi tyle samo, ile płaci
się za połączenie lokalne. Za rozmowy
z telefonów komórkowych zapłacimy
według cen operatora danej sieci.
Więcej na stronie internetowej

www.zielonalinia.gov.pl. (R)

Szczepienia przeciw grypie

Ośrodek Pomocy Społecznej wKon-
stancinie-Jeziornie informuje, że

od 1 października zmieniły się wyso-
kości kryteriów dochodowych, a także
kwoty świadczeń pieniężnych przyzna-
wanych przez pomoc społeczną.
Zmiany są następstwemwejścia w ży-
cie rozporządzenia Rady Ministrów
z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfi-
kowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej.
Od 1 października:

• kryterium uprawniające do korzy-
stania ze świadczeń pomocy spo-
łecznej dla osoby samotnie gos-
podarującej wynosi 542 zł,

• kryterium uprawniające do korzys-
tania ze świadczeń pomocy społecz-
nej dla osoby w rodzinie wynosi
456 zł.

Zmianie uległy także kwoty świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecznej:

• maksymalna kwota zasiłku stałego
to 529 zł,

• kwota dochodu z 1 ha przelicze-
niowego to 250 zł.

W związku z powyższymi zmiana-
mi, zmieniły się także kryteria upraw-
niające do korzystania z pomocy na
podstawie ustawy z 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wielolet-
niego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (pomoc w formie po-
siłków i zasiłków celowych na zakup
żywności).
Kryteria dochodowe wynoszą:

• dla osoby samotnie gospodarującej
– 150 proc. 813 zł,

• dla osoby w rodzinie – 150 proc.
684 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecz-
nej, prawo do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej przysługuje:

• osobie samotnie gospodarującej,
której dochód nie przekracza kry-
terium dochodowego dla osoby
samotnie gospodarującej, czyli
542 zł,

• rodzinom, w których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego, czyli
456 zł, przy jednoczesnym wy-
stępowaniu poza ubóstwem co
najmniej jednej z dysfunkcji:
sieroctwa, bezdomności, bezro-
bocia, niepełnosprawności, dłu-
gotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby
ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeby ochrony macierzyń-
stwa lub wielodzietności, bez-
radności w sprawach opie-
kuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domo-
wego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych,
trudności w integracji cudzo-
ziemców, którzy uzyskali w Rze-
czypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzu-
pełniającą, trudności w przysto-
sowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego, alkoholizmu
lub narkomanii, zdarzenia lo-
sowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekolo-
gicznej.

Więcej informacji w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Konstancinie-Je-
ziornie przy ul. Rycerskiej 13. (źródło
UMiG Konstancin-Jeziorna)

OPS informuje
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Wniosek o wprowadzenie zakazu ruchu pojaz-
dów o dopuszczalnej masie całkowitej
(DMC) powyżej 12 t na drogach wojewódz-

kich nr 724 i 721 na terenie gminyKonstancin-Jeziorna
KomisjaRozwojuGospodarczego, Infrastruktury i Prze-
ciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego przyjęła 30 listopada 2011 r. prawie
jednogłośnie (przy 1 głosiewstrzymującym się). Po nie-
spełna czterech miesiącach okazało się, że nasze zwy-
cięstwo trochę się skurczyło: 20 marca zarząd
województwa zadecydował, że ograniczenie będzie do-
tyczyć pojazdów o DMC powyżej 16 t, a nie 12 t. Na
wprowadzenie tej decyzji w życie czekaliśmy blisko pół
roku. I doczekaliśmy się rozwiązania, z którego niewia-
domo czy śmiać się, czy płakać: zakazu ruchu tirów na
naszych drogachwgodzinach szczytu przez siedemgo-
dzin na dobę w godz. 7.00–10.00 i 16.00–20.00, oczy-
wiście z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorami.
– Dokładnie jak w starej rosyjskiej anegdocie: obiecali
szampanskoje i frukty, a na stole postawili wódkę
i ogórki – mówiAdamG. z Grapy.

– Kiedyś mówiło się „zrobieni w ucho”, my zosta-
liśmy „zrobieni w tira” – wtóruje jego sąsiad.

Mazowieccy fachowcy od organizacji ruchu
twierdzą, że wszystko jest w porządku: takie same
ograniczenia obowiązują w Warszawie i ruch na na-
szych drogach musi być dostosowany do warszaw-
skiego. Podobno informowali o tym władze gminy.
Musieli wyjątkowo cicho mówić, skoro ani samo-
rządowcy, ani mieszkańcy nic nie słyszeli o ramach
czasowych ograniczenia. Goście marcowej sesji ra-
dy miejskiej wicemarszałek województwa mazo-
wieckiego Krzysztof Strzałkowski i dyrektor Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew
Ostrowski informowali o podjęciu przez zarząd wo-
jewództwa decyzji o zakazie, ale nie wspomnieli, że
obowiązywać będzie tylko w godzinach szczytu.

– Zakaz ruchu pojazdów o DMC powyżej 16 t
nawet o połowę zmniejszy liczbę ciężarówek i wyeli-
minuje ruch tranzytowy, który jest najbardziej
uciążliwy – oceniał podczas sesji burmistrz Kazimierz
Jańczuk. Cóż, zakaz wprowadzony w takiej wersji ni-
czego nie ograniczy. Gdyby obowiązywał przez całą
dobę, rzeczywiście ruch tranzytowy byłby o wiele
mniejszy.Wystarczy poświęcić kilka nocnych godzin i
zobaczyć, jak kawalkady wielotonowych cementowo-
zów jadą przezKonstancin z południa Polski na północ.

– A czy my na pewno niczym nie różnimy się od
Warszawy?CzyWarszawa też jest uzdrowiskiem? – py-
tająmieszkańcy. – Siedemgodzin ograniczenia na dobę
do kpina. Nawetw nocy niemamy spokoju, szyby dud-
nią od tirów pędzących ul.Wilanowską – skarżą się.

Zakaz w takiej formie nie spełnia naszych ocze-
kiwań. Nie chroni mieszkańców i uzdrowiska przed
przekraczającym dopuszczalne normy hałasem, nie
powoduje zmniejszenia emisji spalin i nie poprawia
bezpieczeństwa na naszych drogach. Wprowadzenie
tego pseudoograniczenia wymagało opracowania
nowej organizacji ruchu i odpowiedniego oznakowa-
nia dróg nie tylko wojewódzkich nrnr 724 i 721, ale

również części dróg krajowych, które przejmować
mają ruch z terenu naszej gminy. Kto za to zapłacił?
My. Czy radni wiedzieli, że przyznają pieniądze na
tak ułomne rozwiązanie? Nie. Ile rada przeznaczyła
na wprowadzenie takiego zakazu i takiej organizacji
ruchu? Przeznaczono na ten cel 15 tys. zł. W prze-
targu wyłoniona została firma, która podjęła się opra-
cowania nowej organizacji ruchu za ok. 12 tys. zł.

Na razie tiry w uzdrowisku mają się świetnie.
Jeżdżą, jak dotychczas. Nic też nie słychać o sposobach
egzekwowania zakazu. Czy ktoś widział policjantów
lub funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego
sprawdzających tonaż pojazdów? W innych miastach
samorządy potrafiły sobie poradzić. M.in. w Łomży
obowiązuje zakaz przejazdu samochodów ciężarowych
oDMCpowyżej 10 t w godz. 22.00–6.00, wGliwicach
– pojazdów o DMC powyżej 12 t, a pojazdy o DMC
powyżej 14 t nie mogą przejeżdżać tranzytem przez
centrum Ełku. Jeśli władze Warszawy nie widzą po-
trzeby ochrony swoich mieszkańców, to ich sprawa.

Po dwóch tygodniach od wprowadzenia ogranicze-
nia ruchu w godzinach szczytu, które na naszych dro-
gach niczego nie zmieniło, burmistrzKazimierz Jańczuk
wystosował do urzędumarszałkowskiego pismo,wktó-
rym podkreśla, że gmina oczekuje wprowadzenia
stałego zakazu ruchu pojazdów o DMC powyżej 16 t.

Argumentów przemawiających zawprowadzeniem
stałego ograniczenia tonażu pojazdówmógłby dostar-
czyć fotoradar, rejestrujący prędkość rozpędzonych ce-
mentowozów. Burmistrz zapowiedział, że w projekcie
przyszłorocznego budżetu zaproponuje przeznaczenie
pieniędzy na zakup mobilnego fotoradaru i, jeśli radni
tak zdecydują, urządzenie zostanie zakupione.

– Wystąpiłem do Komendy Stołecznej Policji
o zgodę na udostępnienie gminie dwóch pomieszczeń

w konstancińskim komisariacie, z przeznaczeniem na
obsługę systemu pomiaru prędkości i zgodę taką otrzy-
małem. Pomieszczenia spełniają wymagania Central-
nej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Rada miejska
już przeznaczyła dla strażymiejskiej 10 tys. zł na zakup
komputerów do obsługi systemu. Po przeszkoleniu pra-
cowników zwrócimy się do CEPiK o możliwość do-
stępu do bazy danych – informuje burmistrz.

Mamy więc możliwości, jeśli rada przeznaczy od-
powiednie pieniądze. W 2013 r. gmina ma kupić fo-
toradar. Miejmy nadzieję, że osiągi kierowców tirów,
zarejestrowane przez urządzenie do pomiaru pręd-
kości, będą dostatecznym argumentem za wprowa-
dzeniem stałego zakazu przejazdu samochodów
ciężarowych o dopuszczanej masie całkowitej po-
wyżej 16 t przez teren naszej gminy.

– Naszą sprawą jest doprowadzić do wykonania
uchwały sejmiku wojewódzkiego wszelkimi dostęp-
nymi sposobami: rozmowami, petycjami podpisanymi
przez tysiące mieszkańców, a w ostateczności protes-
tami – zapowiadają członkowie lokalnych stowarzyszeń
i zbierają podpisy pod petycją o ograniczenie tonażu.

Na posiedzeniu Komisji BOKiS Rady Miejskiej
1 października radni Andrzej Kafara, Sławomir Kana-
bus i Irena Śliwka odmówili złożenia podpisu na liście
poparcia dla społecznych działań. Do 1 października
swoje podpisy złożyli radni Ryszard Bajkowski, An-
drzej Cieślawski, Grażyna Chojnowska, Adam Grze-
gorzewski, Bogusław Komosa, Alfreda Konopka,
Paulina Kosecka, Jadwiga Magdziarz, Izabela Sko-
necka, Włodzimierz Wojdak, Mirosław Zima, Tomasz
Zymer i Grażyna Żmigrodzka-Konitzer.

TROCHĘ ZAKAZU
Długo oczekiwane
ograniczenie ruchu

ciężkich pojazdów na drogach
wojewódzkich 724 i 721
na terenie naszej gminy

nie satysfakcjonuje
mieszkańców

Konstancina-Jeziorny.

MAGDA ANDRZEJEWICZ,
KLARA WARECKA

Zakaz w takiej formie
nie spełnia naszych oczekiwań.

Nie chroni mieszkańców
i uzdrowiska przed przekraczającym

dopuszczalne normy hałasem,
nie powoduje zmniejszenia
emisji spalin i nie poprawia

bezpieczeństwa na naszych drogach

Czy ktoś widział policjantów
lub funkcjonariuszy

Inspekcji Transportu Drogowego
sprawdzających tonaż pojazdów?

Argumentów przemawiających
za wprowadzeniem stałego

ograniczenia tonażu pojazdów
mógłby dostarczyć fotoradar

rejestrujący prędkość
rozpędzonych cementowozów

Tylko 164 dni czekaliśmy na wprowadzenie ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów o DMC powyżej 16 t na na-
szych drogach. Dłużej, bo aż 268 dni czekali wolontariusze Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) na spot-
kanie z przedstawicielem rządu, by móc przekazać ponad 83 tys. podpisów zebranych pod petycją „Tiry na
tory”. Niespełna trzy miesiące po wręczeniu petycji, 10 lipca 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone powołaniu Rady do Spraw Trans-
portu Intermodalnego. Wiceminister transportu Andrzej Massel spotkał się z przedstawicielami kampanii „Tiry na
tory”, przewoźnikami kolejowymi i drogowymi oraz ekspertami zajmujących się tematyką transportu kombino-
wanego. Pomysł powołania rady zaaprobowali wszyscy uczestnicy dyskusji. Zmiany w polityce transportowej
państwa wymagać będą przyjęcia nowych rozwiązań ustawowych, wprowadzenia jednolitej dokumentacji prze-
wozowej dla przewoźników drogowych i kolejowych, określenia stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej
itp. Rada ds. Transportu Intermodalnego będzie opierać się na pracy społecznej, a jej członkowie nie będą otrzy-
mywać wynagrodzenia. Efekty wprowadzenia transportu intermodalnego m.in. w: Szwajcarii, Niemczech, Austrii,
Francji i Holandii przekonują, że warto podjąć działania prowadzące do ograniczenia ruchu ciężkich tirów po to,
by drogi były bezpieczniejsze, powietrze mniej zanieczyszczone spalinami, a budżetowe pieniądze nie były
przeznaczane na naprawę dziur i kolein w nawierzchni dróg.
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Rada miejska nie przychyliła się
do wniosku Towarzystwa
Miłośników Piękna i Zabytków

Konstancina-Jeziorny, by cały trakt
spacerowy od ul. Sobieskiego przez
Park Zdrojowy nazwaćAleją Miłośni-
ków Konstancina. Większość radnych
zagłosowała przeciw wnioskowi, argu-
mentując, że nazwana tak aleja jedno-
znacznie kojarzyłaby się z określonym
stowarzyszeniem. Podobną opinię wy-
razili radni dwa lata temu, kiedy to
TMPiZK po raz pierwszy wystąpiło z
takim wnioskiem. Członkowie stowa-
rzyszenia kategorycznie zaprzeczają,
że mieli na uwadze swoje stowarzy-
szenie – pragnęli uhonorować wszyst-
kich, którzy uważają się za miłośników
uzdrowiska i Konstancina. Projekt
uchwały radni (prawie jednogłośnie:
17 głosów „za”, jeden „przeciw”,
jeden wstrzymujący się) skierowali do
ponownego rozpatrzenia przez Ko-
misję Ładu Przestrzennego i Spraw
Komunalnych.
Opinię radnych podzielają miesz-

kańcy. – O członkach TMPiZK po-
tocznie mówi się „Miłośnicy”, sami
sobie chcą nazwać aleję – dziwi się To-
masz J. – A ilu jest tych miłośników,
żeby specjalnie ich upamiętniał trakt

spacerowy?W plebiscycie na najpięk-
niejsze polskie miasto Konstancin nie
zakwalifikował się do finałowej dwu-
nastki, a wystarczyło, by dostał mi-
nimum 86 głosów. Nie znalazło się
nawet tylu miłośników naszego mias-

ta. Może na nazwanie tak reprezen-
tacyjnej ulicy w mieście warto ogło-
sić wśród mieszkańców konkurs?
Można ją nazwać np. Aleją Mieszkań-
ców Konstancina-Jeziorny – dodaje
pan Tomasz. (MZ)

Liczyliśmy na możliwość objęcia
Konstancina strefą biletową War-

szawa Plus, a co za tym idzie ob-
niżenie cen biletów komunikacji
obsługiwanej przez warszawski Za-
rząd Transportu Miejskiego. ZTM za-
decydował jednak, że nowa strefa
biletowa w tym roku będzie wprowa-
dzona testowo tylko w podwarszaw-
skiej gminie Marki. Po przeana-
lizowaniu wyników testu, ZTM przy-
gotuje ofertę, którą przedstawi samo-
rządom gmin zainteresowanych takim
rozwiązaniem.
Czy i kiedy Konstancin przystąpi

do strefy Warszawa Plus, nie wia-
domo. Z całą pewnością wiadomo jed-
nak, że od stycznia 2013 r. czeka nas
podwyżka cen biletów komunikacji
miejskiej. ZTM informuje, że bilety
zdrożeją średnio o 10–15 proc. Z na-
szych wyliczeń wynika, że o wiele
więcej:

• bilet jednorazowy, normalny
(na pierwszą strefę) będzie kosz-
tował 4,40 zł (obecnie 3,60 zł),
czyli drożej o 22,5 proc.,

• bilet 30-dniowy ulgowy (dwu-
strefowy) będzie kosztował
98 zł (obecnie78 zł) – drożej
o 25,5 proc.,

• bilet 30-dniowy normalny (dwu-
strefowy) będzie kosztował 196 zł
(obecnie 156 zł) – drożej
o 25,5 proc.,

• za bilet 90-dniowy dwustre-
fowy zapłacimy 474 zł (obecnie
370 zł) – drożej o 28 proc.

Jeśli chcemy zaoszczędzić, warto
przed wejściem w życie nowej taryfy
doładować kartę miejską na zapas
– przez sześć miesięcy od wprowadze-
nia podwyżki można korzystać z akty-

wowanej przed nią karty miejskiej.
W ten sposób za podróżowanie w obu
strefach biletowych przez sześćmiesięcy
zapłacimy o 208 zł mniej, tyle tylko, że
jednorazowo musimy wydać 740 zł.

ZTM na swojej stronie internetowej
podaje dziewięć powodów, dla których
zmiana taryfy jest konieczna, m.in.:
podwyżka cen paliwa, wyższy VAT,
konieczność inwestowania w tabor
i nowe linie, niskie pokrycie wydat-
ków wpływami ze sprzedaży biletów
– ok. 40 proc. Jednym z argumentów
jest pozorna taniość biletów: w innych
stolicach środkowoeuropejskich za bi-
let 30-dniowy zapłacilibyśmy o wiele
więcej, np. w Berlinie ok. 290 zł. Za-
rząd nie porównuje jednak średnich za-
robków wWarszawie i Berlinie.
Od stycznia 2013 r. będzie drogo,

a ZTM już zapowiada, że od 2014 r.
ceny biletów będą jeszcze wyższe.
Pełną taryfę i więcej informacji

o podwyżce można znaleźć na stronie
internetowej www.ztm.waw. (KW)

Aleja Mieszkańców
Konstancina-Jeziorny

Aleja Miłośników, czy Mieszkańców Konstancina?

Zamiast tańszych biletów

Jeśli chcemy
zaoszczędzić,

warto przed wejściem
w życie nowej taryfy

doładować kartę miejską
na zapas – przez

sześć miesięcy
od wprowadzenia

podwyżki można korzystać
z aktywowanej

przed nią karty miejskiej

Rada miejska uchwaliła regulamin
korzystania z Parku Zdrojowego

w Konstancinie-Jeziornie.
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami,

na terenie parku nie wolno wyprowa-
dzać psów, jeździć na rowerze, pić al-
koholu, palić papierosów i śmiecić. Za
nieprzestrzeganie postanowień regula-
minu grożą mandaty w wysokości od
20 do 500 zł.
Nowy regulamin dla odwiedza-

jących Park Zdrojowy w Konstanci-
nie-Jeziornie mieszkańcy uważają za
bardzo restrykcyjny.
– Przy tylu ograniczeniach, do pil-

nowania porządku w parku trzeba za-
trudnić armię ludzi. Będą sprawdzać czy
za krzakiem nie czai się ktoś z papiero-
sem? – pyta mieszkaniec Grapy, który
często odwiedza park. – Podjąć uchwałę
jest łatwo, ale egzekwować jej postano-
wienia to zupełnie inna historia. Rowe-
rzyści nic sobie nie robią z zakazu
wjazdu do parku. Nawet władze miasta
nie respektują własnych ustaleń: w cza-
sie Dni Konstancina rajd rowerowy pro-
wadził przez teren parku, podobnie
VI Konstanciński Rajd Rowerowy roz-
grywany był na terenie parku. Jeśli sa-
morząd nie respektuje prawa, które sam
ustanawia, to czegóż wymagać od
mieszkańców – dodaje.
Opinie mieszkańców dotyczące za-

pisów regulaminu są skrajnie różne. Od
„bardzo dobrze, niech będzie po-
rządek” i „park kosztował majątek,
więc trzeba go chronić” po „a to ci in-
strukcja dla spacerowiczów” i „to jakiś
absurd, może ogrodzić i wpuszczać za
specjalnymi zezwoleniami”.
– W parku zdrojowym w Ciecho-

cinku nie ma takich problemów. Jest
czysto, może dlatego, że w zasięgu

wzroku zawsze jest kilka koszy na
śmiecie, na dodatek pomalowanych na
czerwono, by łatwo było je zauważyć.
To władzemiasta powinny zadbać o po-
trzebną liczbę koszy. A dla przyłapa-
nych na nieprzestrzeganiu regulaminu
lepszą karą niż 50-złotowy mandat bę-
dzie godzina sprzątania parku – propo-
nują Barbara i Maria ze Skolimowa.
Podobnie restrykcyjnego regula-

minu korzystania z parku nie uchwaliły
samorządy innych polskich uzdrowisk.
Można w nich spacerować z psem (na
smyczy i w kagańcu) i oczywiście po
swoim pupilu posprzątać. Można też
jeździć na rowerze po wyznaczonych
ścieżkach. O zakazie palenia papiero-
sów też nikt nie słyszał.
– A właściwie to jak w parku spę-

dzać czas? Na plac zabaw jesteśmy
trochę za duzi, na majestatyczne prze-
chadzki alejkami za młodzi, koncerty
młodzieżowe – nie, bo za głośne, rowe-
rem nie, rozłożyć koc na trawie też nie,
nie wspominając o wypiciu piwa.
Podpowiadamy radnym: puszka po coli
tak samo zaśmieca teren, jak puszka po
piwie – wyliczają młodzi ludzie, sie-
dzący z piwem na ławce. – A po piwie,
wiadomo, przydałoby się skorzystać
z toalety. Szkoda, że regulamin nie
przewiduje, gdzie, no bo przecież chyba
nie w obskurnym toi-toi. W tak ele-
ganckim parku? – dodają.
– Place zabaw są naprawdę świet-

ne, dzieci chętnie tu przychodzą –mówi
matka pięcioletniej Hani. – Ale jak
wytłumaczyć dziecku, że po skorzysta-
niu z toalety nie może umyć rąk, bo
w toi-toi nie ma wody? Może, za nie-
przestrzeganie podstawowych zasad hi-
gieny, mandatem powinny zostać
ukarane władze miasta? – pyta. (MM)

Instrukcja dla spacerowiczów

Ustawę nowelizującą prawo o zgro-
madzeniach podpisał 4 października

prezydent Bronisław Komorowski. No-
welizacja pozwala na zakazanie organiza-
cji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym
samymmiejscu i czasie, jeślimoże topro-
wadzić do naruszenia porządku lub ich
przebiegmógłby zagrażać życiu, zdrowiu
albomieniu.Wprowadza także zakaz po-
siadaniaprzezuczestnikówzgromadzenia
wyrobów pirotechnicznych lub innych
niebezpiecznychmateriałów lubnarzędzi.
Zmienia też termin, w jakim najpóź-
niej powinno dotrzeć do organu gminy
zgłoszenie o zgromadzeniu do minimum
trzech dni roboczych oraz zobowiązuje
organ gminy do delegowania swoich
przedstawicieli na zgromadzenia, jeżeli
przewidywana liczba uczestników jest
większa niż 500 osób.
Zapisy ustawy przewidują kary

grzywny dla przewodniczącego zgro-
madzenia, jeśli nie wykonuje swych
obowiązków i nie przeciwdziała naru-
szeniom porządku publicznego oraz
uczestnika zgromadzenia, który nie pod-
porządkowuje się poleceniom przewod-
niczącego. (MM)

Nowe prawo
o zgromadzeniach
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega:
grozi nam susza hydrologiczna. Utrzymujący się od
jesieni ubiegłego roku niedobór opadów spowodo-

wał rekordowo niskie stany rzek w całym kraju. Pra-
wie bezśnieżna zima, suche wiosna i lato spowodowały
znaczny spadek poziomu wód w naszych rzekach. Mie-
sięczne sumy opadów kształtowały się poniżej pożąda-
nych wartości. Występujące na niektórych terenach
gwałtowne letnie burze nie poprawiły sytuacji – powo-
dowały chwilowe wzrosty stanu wód, nie uzupełniły
jednak zasobów wód powierzchniowych i gruntowych.

Najgorsza sytuacja jest w południowej i central-
nej Polsce, szczególnie w dorzeczu Wisły. Obecny
poziom wody w Wiśle jest najniższy od 45 lat. Re-
kordowo niski stan wskazywały wodomierze w War-
szawie 15 września: zaledwie 54 cm, a norma wynosi
240 cm. W 46 punktach pomiarowych na Wiśle stan
wody jest poniżej absolutnego minimum. Motorówki
Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie musiały
zostać wyprowadzone z portu do głównego nurtu
rzeki, bo przy tak niskim stanie rzeki, w razie alarmu
nie byłyby w stanie wypłynąć.

Nasza Jeziorka też jest coraz węższa i wygląda jak
tasiemka wśród łąk. Kiedy zabraknie nam wody? To
tylko kwestia czasu, bo wody w naszej gminie nie sza-
nujemy. Likwidując zakład produkcyjny, spółka Metsä
Tissue zamknęła ujęcie wody. Stacja uzdatniania wody,
wybudowana przez spółdzielnię mieszkaniową Elsam,
została przez poprzednie władze gminy zmarnowana.
Budowa tej stacji, w całości sfinansowana została
z pieniędzy Elsamu, ale posadowiona była na gruncie
gminnym. Gmina odmówiła spółdzielni zgody na
zakup tego terenu – czyj grunt, tego budynek. Po
10 latach eksploatacji władze spółdzielni przekazały
stację gminie bezpłatnie. Gmina korzystała ze stacji
tylko przez osiem miesięcy, ponieważ po wykonaniu
dodatkowej nitki wodociągu, osiedle podłączone zos-

tało do stacji uzdatniania wody przy ul. Wareckiej.
W 2006 r. władze gminy wezwały spółdzielnię do ro-
zebrania stacji, tym razem traktując ujęcie jako majątek
Elsamu (mimo że w dokumentach znajduje się opinia
gminnego radcy prawnego stwierdzająca, że uznanie
stacji za własność spółdzielni jest niezgodne z pra-
wem). Dziś, nieczynne od ponad ośmiu lat ujęcie
wody, które mogło zaspokoić potrzeby sporego
sołectwa (dwie studnie głębinowe, stacja filtrów, inne
urządzenia techniczne i sam budynek), nie nadaje się
do eksploatacji. Utrzymanie stacji jako rezerwowego
ujęcia wody dla tej części gminy i jej bieżąca konser-
wacja kosztowałaby gminę ok. 2 tys. zł miesięcznie.
Już dziś brakuje wody po sąsiedzku, w Borowinie. Te-
raz postawienie nowej stacji kosztowałoby ok. 1 mln zł.
W przyszłości wody zabraknie nie tylko w Borowinie
– przecież Konstancin będzie się rozrastał.

Susza może mieć katastrofalne skutki dla ludzi,
zwierząt i roślinności. Pogorszy się jakość wody do-
starczanej do sieci wodociągowej, bowiem mały
przepływ wody ogranicza możliwości samooczysz-
czania się wód. Trudniej będzie uzyskać zalecane pa-
rametry czystości wody – procentowo zwiększy się
objętość ścieków w wodach rzek. Przy normalnym sta-
nie wody w Wiśle, przez Warszawę przepływa średnio
500 msześc. wody na sekundę, przy obecnym ponad
dwa razy mniej – tylko ok. 200 msześc. Niskim po-
ziom wody w rzekach powoduje zmniejszenie ilości
tlenu w wodzie, a to z kolei może być przyczyną śnię-
cia ryb. Rolnicy już widzą na polach skutki suszy.

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów
Europy. Średnia zasobów wód powierzchniowych dla
Europy wynosi 4 560 msześc. rocznie na jednego miesz-
kańca: w Niemczech – 2 000 msześc., we Włoszech
– blisko 3 500 msześc., w Finlandii 6 100 msześc.,
a w Polsce tylko 1 600 msześc. Na 27 krajów Europy
plasujemy się na 22. miejscu. Trudno uwierzyć, ale za-
soby wodne Polski są niewiele większe niż Egiptu,
kraju uważanego za pustynny. Na dodatek zasoby
wodne naszego kraju są rozmieszczone nierównomier-

nie. Obszary największego deficytu wody obejmują pas
nizin, od Wielkopolski po Kujawy i wschodnią część
Mazowsza. Ogółem problem deficytu wody dotyczy
około 40 proc. powierzchni kraju. Zdaniem hydrolo-
gów, winien jest brak zbiorników magazynujących
wody wezbraniowe i mało racjonalna gospodarka
wodna. Na terenie Polski znajduje się zaledwie 150
zbiorników retencyjnych (stale lub okresowo wy-
pełnionych wodą). Można w nich zgromadzić zaledwie
6 proc. średniego odpływu wód. Średnia europejska
wynosi około 20 proc., a w samych Niemczech jest
kilka tysięcy zbiorników retencyjnych.

Największymi sztucznymi zbiornikami wodnymi
w Polsce są: Jezioro Solińskie – 472 hmsześc. (hekto-
metrów sześciennych; 1 hmsześc. = 1 mln msześc.
= 1 mln litrów), Jezioro Włocławskie – 408 hmsześc.
i Jezioro Czorsztyńskie – 231,9 hmsześc. W opinii hy-
drologów, zdecydowanie za mało jest w Polsce obiek-
tów małej retencji – zbiorników o pojemności do
mln msześc., do których zaliczamy niewielkie oczka
wodne czy stawy hodowlane, aż po spiętrzenia cie-
ków wodnych tworzące zalewy. We wszystkich kra-
jach Unii Europejskiej, oprócz wielkich zbiorników
wodnych, tworzonych jest wiele małych zbiorników
służących, w zależności od potrzeby, celom energe-
tycznym, jako zbiorniki przeciwpowodziowe, maga-
zynujące wodę wykorzystywaną w okresie suszy,
a także jako obiekty rekreacyjne. Uczmy się zatem od
tych, którzy potrafią racjonalnie gospodarować zaso-
bami wodnymi. Jeśli nie będziemy działać już dziś,
jutro może nam wody zabraknąć. Zachęcanie do
oszczędzania wody może nie wystarczyć.

KIEDY ZABRAKNIE NAMWODY
Czy w najbliższej przyszłości

czeka nas racjonowanie wody?
Mimo że 70 proc. powierzchni

kuli ziemskiej pokrywają wody,
jedynie 2,5 proc. ich objętości

stanowią wody słodkie.

KLARA WARECKA

Trudno uwierzyć,
ale zasoby wodne Polski

są niewiele większe niż Egiptu,
kraju uważanego za pustynny

Mały przepływ wody
ogranicza możliwości

samooczyszczania się rzek.
Trudniej będzie uzyskać zalecane

parametry czystości wody
– procentowo zwiększy się

objętość ścieków w wodach rzek

Masz problem z parkowaniem swojego samochodu na Ursynowie?
Zgłoś się do nas!

Oferujemy miejsca postojowe na parkingu wielopoziomowym
w budynku przy ul. Belgradzkiej 14 przy samej stacji metra Natolin.

Całodobowa ochrona, idealne warunki dla Twego samochodu, konkurencyjne ceny!
W ofercie możliwość wynajmu długo- i krótkookresowego.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni przy ul. Lanciego 12, pok. nr 23, pod numerami telefonów:
22 648 74 73, 22 648 79 55 w. 114 lub e-mailowo: biuro@smprzymetrze.waw.pl lub ofertyprzymetrze@o2.pl

Unikaj korków, mandatów za złe parkowanie, kradzieży i dewastacji. Chroń auto przed złą pogodą i korozją.
Parkuj ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze”!

PARKUJ ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ „PRZY METRZE”

Jeziorki pod mostem na ul. Mirkowskiej już prawie nie ma

REKLAMA



6 NASZAGMINA NASZE MIASTO – FMK nr 10/11 (46/47) Październik – Listopad 2012

Fo
t.J

TA
T

Na początek oczywista oczywis-
tość: gmina to terytorialna

wspólnota samorządowa jej miesz-
kańców, której funkcjonowanie opiera
się na ustawie o samorządzie gmin-
nym. Wszyscy mieszkańcy mogą
podejmować decyzje tylko w głoso-
waniu podczas wyborów i w przy-
padku referendum lokalnego. Na co
dzień decyzji ważnych dla naszej
społeczności nie możemy podejmo-
wać wszyscy – czynią to nasi przed-
stawiciele, radni. Ale mieszkańcy
maja prawo do kontroli nad podejmo-
wanymi przez radnych decyzjami.
Praw mamy znacznie więcej, chociaż
władze samorządowe przychylnym
okiem patrzą tylko na jedno: wystar-
czy, że oddamy na nich swój głos.
Przede wszystkim mamy wynikające
z naczelnej zasady działania władzy
publicznej, zasady jawności życia
publicznego, prawo do informacji
o działaniach władz samorządowych.
Niestety, to prawo jest w naszej gmi-
nie znacznie okrojone.
Na przykład tak: zgodnie z pra-

wem, w Biuletynie Informacji Pub-
licznej zamieszczane są ogłoszenia
o kolejnych sesjach rady miejskiej,
podany jest porządek obrad, który

jednak nic nie mówi o tym, czego
dany punkt dotyczy. W porząd-
ku obrad ostatniej, październikowej
sesji czytamy: „XI. Podjęcie uchwał
w sprawie: (….) 6. wyrażenia zgody
na sprzedaż prawa użytkowania wie-
czystego gruntu wraz z prawem włas-
ności znajdującego się na nim bu-
dynku oraz ustanowienia służeb-
ności”. Oczywiście projekty uchwał
nie są załączane w BIP. Bądź teraz
człowieku mądry i domyśl się, czy to
czasem nie dotyczy nieruchomości
sąsiadującej z twoją.
Realizując swoje prawo do infor-

macji, powinniśmy mieć możliwość
dostępu do dokumentów związanych
z wykonywaniem zadań publicznych
(protokołów posiedzeń rady miejskiej
i jej komisji, dokumentów do-
tyczących przetargów, sprawozdań
z wykonania budżetu, i mnóstwa in-
nych). Tyle teoria. W praktyce, po
rozstrzygnięciu przetargu, z BIP zni-
kają Specyfikacje Istotnych Warun-
ków Zamówienia, a sprawozdania
z wykonania budżetu są tak spo-
rządzane, że nawet radni nie są w sta-
nie ich zrozumieć. Oczywiście
w każdej sprawie możemy złożyć
wniosek o udostępnienie informa-
cji publicznej. Złożyć możemy, po-
dobno niektórzy nawet otrzymują
odpowiedź.

Chociaż od pierwszych demo-
kratycznych wyborów samorzą-
dowych minęły 22 lata, wciąż

za mało wiemy o naszych prawach
i obowiązkach władz samorządowych.
A przecież samorząd to my wszyscy:
mamy prawo nie tylkowybierać lokalne
władze, ale również wpływać na ich de-
cyzje. Żeby móc korzystać ze swych
praw, trzeba je najpierw poznać.
W ramach akcji „Masz Głos, Masz

Wybór”, zainaugurowanej 10 lat temu
przez Fundację im. Stefana Batorego
i Stowarzyszenie Szkoła Liderów razem
z Pracownią Badań i Innowacji Społecz-
nych Stocznia oraz Pracownią Zrówno-
ważonego Rozwoju i Stowarzyszeniem
Liderów Lokalnych Grup Obywatels-
kich, przygotowanopraktyczny poradnik.

„ORIENTUJ SIĘ!TWOJAKARTA
PRAWMIESZKAŃCA”
Chcesz dowiedzieć się czy gmina

planuje likwidację szkół? Masz pomysł
na odnowienie zdewastowanego skwe-
ru? Nie możesz wyrobić nowego do-
wodu osobistego, bo urząd jest otwarty
tylko do godz. 16.00?Odmiesięcywko-
munalnej kamienicy, w którejmieszkasz,
przecieka dach? Nie dostałeś odpowie-
dzi na pismo wysłane do urzędu? Oba-
wiasz się, że planowana w sąsiedztwie
spalarnia śmieci będzie uciążliwa i za-
szkodzi twojemu zdrowiu?

1.MASZ PRAWO DO INFORMA-
CJI. Najważniejsze informacje
(budżet gminy, uchwały rady
miasta, zarządzenia burmistrza
itp). znajdziesz na stronie interneto-
wej, w Biuletynie Informacji Pub-
licznej (BIP). Jeżeli brakuje tam ja-
kichkolwiek informacji o planach
czy działaniach władz samorządo-
wych,możesz złożyćwniosek o ich
udostępnienie. Niektóre informac-
je, np. o przetargach organizowa-
nych przez gminę, muszą być za-
mieszczane na tablicach ogłoszeń
wurzędach gmin oraz wmediach.
Mieszkańcy mają prawo nie tyl-
ko do przeglądania dokumentów
w urzędzie, ale także do otrzyma-
nia ich kopii (np. protokołów sesji
rady gminy, projektów uchwał, do-
kumentów finansowych).

2. MASZ PRAWO WSTĘPU NA
SESJE RADY I SEJMIKÓW
ORAZ POSIEDZEŃ KOMISJI.
Każdy mieszkaniec może przyjść
na sesję rady czy sejmiku. Dotyczy
to także posiedzeń komisji rady
gminy. Tylko w wyjątkowych
przypadkach – kiedy omawiane są
sprawy objęte tajemnicami chro-
nionymi prawem – możliwe jest
utajnienie posiedzenia.

3. MASZ PRAWO DO NAGRY-
WANIA SESJI RAD I SEJ-
MIKÓW ORAZ POSIEDZEŃ
KOMISJI. Każdymieszkaniecma
prawo do nagrywania przebiegu
posiedzeń rad i sejmików oraz ko-
misji i nie musi uzyskiwać w tej
sprawie niczyjej zgody.

4.MASZ PRAWO SPOTKAĆ SIĘ
Z WÓJTEM, BURMISTRZEM
CZYPREZYDENTEMMIASTA.
W każdym urzędzie gminy powi-

nien zostaćwyznaczony dzień i go-
dziny spotkań, podczasktórychbur-
mistrz, wójt lub prezydent przyj-
muje mieszkańców. Nie zaw-
sze, zwłaszcza w dużych miastach,
z mieszkańcami będzie mógł się
spotkać osobiście,może to być jego
zastępca, sekretarz gminy lub inna
upoważniona do tego osoba. Jeśli
podczas takiej rozmowy składasz
skargę lub wniosek, możesz zażą-
dać spisania protokołu.

5. MASZPRAWODOROZMOWY
ZRADNYM.Wprawie każdej ra-
dzie wyznaczane są dyżury, pod-
czas których radni (rotacyjnie),
przynajmniej razwtygodniuwwyz-
naczonych godzinach przyjmują
interesantów. Wielu radnych udo-
stępnia adres e-mail, a nawet nu-
mer telefonu, ułatwiając w ten
sposób kontakt.Wprawdzie niema
prawnegowymogu organizowania
dyżurów, ale radnimają obowiązek
utrzymywania stałego kontaktu
z mieszkańcami i przedstawiania
ich postulatów organom gminy.

6. MASZPRAWOWYRAZIĆOPI-
NIĘ. Polskie prawo przewidu-
je obowiązek konsultowania
z mieszkańcami projektu miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zanim zostanie on
uchwalony, możesz nie tylko za-
poznać się z jego założeniami, ale
także wnieść uwagi.

7. MASZ PRAWO ZŁOŻYĆ
WNIOSEK. Sugestie zmian
i usprawnień w działaniu urzędu
można składać w postaci wnio-
sków. Na taki wniosek urząd ma
obowiązek odpowiedzieć w ciągu
miesiąca.

8.MASZ PRAWO ZGŁOSIĆ
SKARGĘ. Przedmiotem skargi
mogą być wszelkiego rodzaju nie-
dociągnięcia czy błędy po stro-
nie urzędników. Skargi możesz
składać do różnych organów, w za-
leżności od tego, kogo dotyczą.
Przykładowo: na działania lub za-
niechania urzędników gminnych
możesz poskarżyć się do ich
przełożonego, czyli wójta (burmist-
rza, prezydenta).Nawójta (burmist-
rza, prezydenta) możesz poskarżyć
się do radygminy, natomiast na radę
gminy do wojewody. Urząd ma
obowiązek odpowiedzieć w ciągu
miesiąca. Od rozstrzygnięcia skargi
nie możesz odwołać się do sądu.

9.MASZ PRAWO ODWOŁAĆ SIĘ
DOSĄDUODDECYZJIWŁADZ
SAMORZĄDOWYCH. Jeśli de-
cyzje władz samorządowych do-
tyczą bezpośrednio Twoich praw
czy nakładają na Ciebie dodatko-
weobowiązki, przysługujeCiprawo
zwróceniasię do sądu administra-
cyjnego o sprawdzenie zgodności
z prawem wydanych postanowień.
Pamiętaj, że zaskarżyćmożesz tylko
te akty, które bezpośrednio dotyczą
Ciebie,wtedydysponujesz tzw. inte-
resem prawnymw ich zaskarżaniu.

Więcej o samorządzie i naszych pra-
wach znajdziemy na www.maszglos.pl.
(R, źródło: Akcja „Masz Głos, Masz
Wybór”).

Karta praw
mieszkańca

T. U. BYLEC

Pilnujcie władzy

Pierwszy przegląd „Muzyczny Konstancin-Jeziorna” odbył się 23 września na placu
targowym na Grapie. Wzięły w nim udział młodzieżowe zespoły heavy metalowe,
rockowe i hip-hopowe z terenu gminy (i nie tylko): Faded Storm, Adson & Przekręt,
Viva Varsovia, Forbidden District, Rezydent & Fixer, Overload, Thekilla, Ametria i raper
Vienio. W przerwach technicznych różne gatunki muzyki prezentował DJ Green Rose
oraz saksofonista jazzowy Natan Williams. Warto podkreślić, że organizatorem prze-
glądu była sama młodzież przy niewielkiej pomocy władz miasta i Konstancińskiego
Domu Kultury.
„Nasze Miasto – FMK” było patronem medialnym imprezy. (MM)

Muzyczny
Konstancin
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Celem działania gminy jest zaspokajanie zbioro-
wychpotrzebwspólnoty, tworzeniewarunkówdo
racjonalnego, harmonijnego rozwojuGminyoraz

warunków do pełnego uczestnictwa obywateli w życiu
wspólnoty” – mówi Statut Gminy Konstancin-Jeziorna
w rozdziale 2. „Cele i zadania Gminy”, paragrafie 8.
Podstawowymprzejawemtegouczestnictwa jestudział

wwyborachwładz gminy. Jej podział na okręgiwyborcze
jest jednąznajistotniejszychczynnościprzygotowawczych
dowyborów.Ustawa z 5 stycznia 2011 r. „Przepisywpro-
wadzające ustawę kodeks wyborczy” zobowiązuje rady
gmindodokonanianowegopodziaługminynaokręgiwy-
borcze wwyborach do rady gminy do 1 listopada 2012 r.
Zgodniezustawą,podziałnaokręgiwyborcze, ichgranice,
numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręguustala,nawniosekburmistrza lubwójta, radagminy
według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej
przez podzielenie liczbymieszkańcówgminyprzez liczbę
radnychwybieranychdodanej rady.Wiele gmin zajęło się
określaniem granic nowych okręgów wyborczych kilka
miesięcy temu. Podział proponowany przez wójtów lub
burmistrzów poddany został publicznej dyskusji, miesz-
kańcymieli czasnazłożenieuwag iwnioskówdoprojektu.
W naszej gminie nie tylko mieszkańcy nie mieli

możliwości zapoznania się z nowympodziałem.Nawet
radni dowiedzieli się o nim dopiero z dostarczonego im
dwa tygodnie przed sesją porządku obrad. UrządMiasta
i Gminy nie sygnalizował wcześniej radnym, że zbliża
się ostateczny termin, w którym będą musieli podjąć
uchwałę określającą granice okręgów wyborczych.
Ażeby zbyt dokładnie nie wiedzieli nad czym głosują,
do projektu uchwały nie była dołączona mapa gminy
z zaznaczonymi granicami poszczególnych okręgów.
– W ostatniej chwili, bez mapy, potraktowali nas jak
w kolejce po mięso za komuny „ludzie bierzta, bo
reszta” – krytykuje jeden z członków rady miejskiej.

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiskawczwartek27września jej przewodniczącySławo-
mir Kanabus zaproponował zwołanie oddzielnego
posiedzenia, poświęconegoprzedstawionemuwprojekcie
uchwałypodziałowisołectwnaokręgi, zudziałemautorki
uchwały, sekretarzgminyIrenyKrasnopolskiej.Biuro rady
miejskiej poinformowało radnych, że jeśli któryś z nich
chcewziąćudziałwdyskusjinad tąuchwałą,może touczy-
nić tylko na posiedzeniuKomisji RiOŚ3października, bo
sekretarz gminy nie będziewyjaśniać radnymdwa razy.
3 października sekretarz gminy Irena Krasnopolska

przedstawiłaniecozmieniony (pozdecydowanymproteś-

cie sołtysaParceli), bardziej racjonalnypodział sołectwna
okręgi wyborcze. Zebrani usłyszeli też, że mieszkańcom
nikt niczego wyjaśniać nie będzie i ich zdanie nie intere-
suje władz gminy. Na pytanie, kiedy i w jakiej formie
mieszkańcy gminy zostali poinformowani przez UMiG
oproponowanychzmianachgranicokręgówwyborczych,
burmistrz odpowiedział „dowiedzą się po sesji,
z uchwały”. Informacji o proponowanych zmianach nie
zamieszczono ani na stronach BIP, ani na stronie urzędu
miasta. Burmistrz Kazimierz Jańczuk, jego zastępca Ry-
szardMachałek i sekretarzgminy IrenaKrasnopolskakil-
kakrotnie powtórzyli, że zapisy kodeksu wyborczego nie
nakładają obowiązku przeprowadzenia konsultacji
społecznych. Z całą pewnością jednak nie zabraniają.
–Kazimierz Jańczukkandydując naurządburmistrza

deklarował w programie wyborczym: „Proponuję rów-
nież nowe standardy zarządzania, dające społeczności
kontrolę nadwładzamigminy.Pierwszym ich elementem
będzie kadencyjność działań, czyli przyjęcie kalendarza
zadań wraz z terminami ich realizacji na początku ka-
dencji władz gminy. (…) Drugim elementem będą stan-
dardowe w rozwiniętych społecznościach konsultacje
społeczne, które zamierzamwprowadzić i traktować jako
ważnyczynnikopiniotwórczyprzywyborzeostatecznych
rozwiązań” – przypomniał nam jeden z czytelników.
Po uwzględnieniu wniosków sołtysa Parceli, po-

dział wiejskich terenów gminy jest bardziej logiczny,
jednak okazało się, że prawdziwych cudów dokonano
z podziałem na okręgi terenów osiedla Grapa. Miesz-
kanka Grapy Aleksandra A. przedstawiła mapę ulic
osiedla i przyległych terenów, na której zaznaczyła gra-
nice poszczególnych okręgów i zapytała czym kiero-
wali się autorzy podziału: sąsiadujące ze sobą bloki są
w różnych okręgach. Cztery okręgi wyborcze na ob-
szarze 200 mkw. Gdzie tu sens, gdzie logika?

–Grapa to zagłębie samorządowcóww naszej gmi-
nie. Kilku radnych, burmistrz.Wpoprzedniej kadencji
też kilku radnych i dwóch wiceburmistrzów – mówi
H. S., mieszkaniec jednego z bloków. –Gdybywszyst-
kie bloki włączyć do jednego okręgu, konkurowaliby
między sobą. A do tego dopuścić nie mogą. Oto jest
sens i logika – wyjaśnia ze śmiechem.
Radni podawali sobie mapę z rąk do rąk, bo po raz

pierwszymogli zobaczyć jak poszatkowanoGrapę. Po
krótkiej i dość burzliwej dyskusji na posiedzeniu Ko-
misji Rolnictwa, przewodniczący rady miejskiej An-
drzej Cieślawski złożył wniosek o przełożenie
głosowania nad projektem uchwały o okręgach wy-
borczych z sesji 11 października na sesję nadzwy-
czajną, któramogłaby zostać zwołana 25 października.
Został on przyjęty przez członków komisji (cztery
głosy „za”, jeden wstrzymujący się). Takie rozwiąza-
nie pozwoliłoby na przeprowadzenie dwutygodnio-
wych konsultacji społecznych w formie pisemnych
wniosków do uchwały. Przewodniczący rady miej-
skiej, choć sam złożył wniosek, podkreślił, że ustawo-
wego obowiązku konsultacji nie ma, a gmina nie musi
realizować złożonych przez mieszkańców propozycji,
zwłaszcza jeśli będą niezgodne z kodeksem wybor-
czym albo wzajemnie sprzeczne.

– Nie rozumiem podejścia nie tylko burmistrza, ale
i przewodniczącego rady miejskiej do sprawy konsul-
tacji społecznych.Mieszkamyw gminie będącej częś-
cią aglomeracji warszawskiej, gdzie powinno być nam
bliżej do Europy niż do Białorusi – mówiła podczas
obrad komisji AleksandraA.
Wniosek przewodniczącego rady został przegłoso-

wany, ale zgodnie z procedurą, burmistrz mógł zmie-
nić porządek obrad dopiero na początku sesji rady
miejskiej. Tak też uczynił. Uchwała została zdjęta
z porządku obrad i podziałowi gminy na okręgi jed-
nomandatowe poświęcona będzie nadzwyczajna sesja
wyznaczona na 25 października. Projekt nowego po-
działu gminy ukazał się w BIP w piątek 12 paździer-
nika o godz.16.00, ale... bez mapy. Na składanie uwag
mieszkańcy dostali całe trzy dni robocze – do 17 paź-
dziernika. Chcieliście konsultacji, to macie.

GDZIE SENS, GDZIE LOGIKA
– Zgadzam się, że obywatele nie otrzymują z urzędu

wiarygodnej i terminowej informacji. Informacje na stronach
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej
są często nieaktualne od lat lub nie ma ich wcale,

np. w zakładkach „Archiwum”. Ta sytuacja musi ulec zmianie
– mówił na łamach naszej gazety burmistrz Kazimierz Jańczuk,

miesiąc po wygranych wyborach.

MAGDA ANDRZEJEWICZ,
GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

W naszej gminie nie tylko
mieszkańcy nie mieli możliwości

zapoznania się z nowym podziałem.
Radni dowiedzieli się o nim

z porządku obrad sesji. Żeby zbyt
dokładnie nie wiedzieli nad czym

głosują, do projektu uchwały
nie była dołączona mapa gminy

z zaznaczonymi granicami
poszczególnych okręgów

Burmistrz Kazimierz Jańczuk,
jego zastępca Ryszard Machałek

i sekretarz gminy Irena
Krasnopolska, kilkakrotnie

powtórzyli, że zapisy kodeksu
wyborczego nie nakładają

obowiązku przeprowadzenia
konsultacji społecznych. Z całą

pewnością jednak nie zabraniają

Grapę podzielono na cztery okręgi wyborcze
Fo
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Skrót na Ursynów
Obecnie przejazd z Wilanowa (Powsina) na Ursynów
możliwy jest jedynie wąwozem – ulicą Podgrzybków lub jesz-
cze węższą ul. Orszady. Nawierzchnia ul. Podgrzybków jest
w opłakanym stanie. Stowarzyszenia ekologiczne oprotesto-
wały położenie nowego asfaltu twierdząc, że poprawa jakości
nawierzchni jeszcze bardziej zwiększy liczbę pojazdów korzys-
tających z przejazdu na Ursynów. Od wielu lat trwają prace
nad koncepcją połączenia tych dwóch dzielnic i od wielu lat
pozostają na etapie planów. Możliwości połączenia Wilanowa
z Ursynowem jest kilka: przedłużenie Osi Królewskiej na Po-
lach Wilanowskich do ul. Ciszewskiego na Ursynowie,
przedłużenie ul. Płaskowickiej do ul. Branickiego wMias-
teczku Wilanów lub budowa ul. Nowokabackiej.
Choć projekt ul. Nowokabackiej, jest już gotowy, władzeWila-
nowa zbudowały nawet skrzyżowanie ze światłami przy
ul. Przyczółkowej, to w kasie gminyWilanów zabrakło kilku-
dziesięciu milionów złotych na wykup gruntów pod ulicę. Wila-
nowski ratusz proponuje poszukać ich u sąsiadów i twierdząc,
że ze skrótu dometra Kabaty naUrsynowie korzystają kie-
rowcy nie tylko z Powsina, ale również setki kierowców z Kon-
stancina, zwrócił się z wnioskiem do władz Konstancina-
-Jeziorny, by te wyłożyły fundusze na wykup gruntów pod
drogę. Chodzi o środki z pewnością przekraczające możliwości
budżetu naszej gminy, ale może choć w jakimś stopniu nasz sa-
morząd mógłby dołożyć się do tej inwestycji. Jeżeli nie
dołożymy się, czy skrót na Ursynówmoże zostać zamknięty?

Piotr R.

Zapomniane groby
Zbliża się Święto Zmarłych i w związku z tym mam gorący
apel: porządkując groby naszych najbliższych, rozejrzyjmy się
dookoła i zadbajmy o jakiś opuszczony grób. Wystarczy po-
sprzątać zeschłe liście i zapalić najmniejsze światełko.

Hanna B.

Pozory demokracji
Społeczna Rada Sportu i Rada Społeczna przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstan-
cinie-Jeziornie działają w Konstancinie wyłącznie na papie-
rze. Ustawa nakazała powołać, to i są. Mocy sprawczej żadna

z nich nie ma. Ze zdaniem członków rad społecznych nikt się
nie liczy, bo też nikt ich o zdanie nie pyta. Czy aby na pewno
ustawodawca miał na celu takie ich działanie?

W. B. junior

Kawałek chodnika
Nasza gmina współfinansowała remont drogi powiatowej
ul. Chylickiej, ale przewidziano jedynie remont nawierzchni
jezdni. O jedynym chodniku, prowadzącym do m.in. przed-
szkola przy ul. Oborskiej i do kościoła przy ul. Kościelnej, za-
pomniano. Szkoda, że podpisując porozumienie z powiatem
nikt nie pomyślał o pieszych.

T. D.

Okręgi jednomandatowe
Jednomandatowe okręgi wyborcze miały być lekarstwem na
układy (zwłaszcza partyjne), a stały się źródłem niezłego za-
mieszania. W poprzednio obowiązującej ordynacji, kiedy rad-
nych wybieraliśmy w czterech okręgach, z każdego okręgu
wybieraliśmy pięciu radnych, a z wiejskiego nawet sześciu.
Kandydaci z jednej wsi, mieszkający przez płot startowali
z różnych ugrupowań i obydwaj mogli zostać radnymi. Teraz
to już nie możliwe – okręgów jest co prawda więcej, ale
z każdego może wejść tylko 1 osoba. Łatwo sobie wyobrazić,
jak kandydaci będą prześcigać się w obietnicach przedwybor-
czych i jakie cuda będą nam opowiadać.
Na razie radni nie mogą dojść do porozumienia, jak wyzna-
czyć okręgi, żeby mieć jak największe szanse. Niepotrzebnie
się martwią na zapas – oceniając ich dotychczasowe dokona-
nia, przynajmniej na połowę z nich nikt nie zagłosuje.

T. G.

Ranking samorządów
Co roku piszecie Państwo o rankingu samorządów i co roku
nie ma w nim Konstancina. Przykro, ale dobrze chociaż, że te
teksty mają całkiem zabawne fragmenty, np.: „W Lesznowoli
wszelkie urzędnicze procedury są sprawnie prowadzone, a co
najważniejsze wyeliminowana została uznaniowość decyzji
urzędników”. Proponuję w naszym urzędzie zamontować
2–3 ukryte kamery. Gwarantuję, że powstanie oskarowy film.

Halina B.

REKLAMA

Od1 listopada zasiłek rodzinnymawynosić: 77 zł na dziecko
do piątego roku życia (obecnie 68 zł), 106 zł na dziecko

w wieku 6–18 lat (obecnie 91 zł) i 115 zł na dziecko w wieku
19–24 lata (obecnie 98 zł). Kryterium dochodowe uprawniające
doświadczeńwynosiobecnie504złnaosobę i583złnaosobędla
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Będzie podnoszone, tak
byod listopada 2014 r.wyniosło 574 zł na osobę i 664 zł na osobę
dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Zgodnie z nowymi
przepisami od 2013 r. becikowe otrzymają tylko rodziny o mie-
sięcznych dochodach poniżej 1 922 zł na osobę. Senat przyjął po-

prawkę do noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, przywra-
cającąpierwotnąkwotębecikowego–1000zł.Obecniebecikowe
w wysokości 1 000 zł, przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi
dziecka niezależnie od dochodów. Według szacunków resortu
pracy,prawodobecikowegoutraciok.10proc. rodzin, copozwoli
zaoszczędzić z budżetu państwa ok. 39mln zł. (MM)

Zmiany w zasiłkach
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T
ak jak niektórym potrzebne jest własne lokum,
tak wszystkim potrzebne są żłobki, przedszkola
i przychodnia lekarska. Na zaspokojenie wszyst-

kich potrzeb mieszkaniowych trzeba by przeznaczyć
w całości budżety kilku lat. Wybudowanie kosztem
prawie 20mln zł, dwóch bloków komunalnychwMir-
kowie nie zmieniło sytuacji – oczekujących na miesz-
kanie było blisko pięciokrotnie więcej niż oddanych
do użytku lokali. Było i jest. Lista oczekujących na
gminne mieszkanie od lat nie zmniejsza się.
– Obecnie w rejestrze osób oczekujących na przy-

dział lokalu komunalnego figuruje ok. 400 rodzin
– informuje Maria Mikuszewska z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Spraw Lokalowych Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
Każda rodzina to co najmniej trzy osoby. Są oczy-

wiście rodziny liczniejsze, tak więc co najmniej
1 200 osób w naszej gminie czeka na poprawę warun-
kówmieszkaniowych.Wdramatycznych listach do na-
szej redakcji czytelnicy piszą: „Z przerażeniem
myślimy o nadchodzącej zimie. Naszą klitkę, przero-
bioną z komórki, ogrzewamy piecykiem elektrycznym,
ale na noc piecyk musimy wyłączać. Instalacja jest
w takim stanie, że boimy się pożaru. Rano w pokoju
mamy 7–8 st. C.W takich warunkach mieszkają nasze
małe dzieci. Nie mamy innego ogrzewania, ciepłej
wody w kranie, ale za to mamy wilgoć i grzyb na ścia-
nach. Nowe bloki na Mirkowskiej kosztowały drogo,
bo zostały luksusowowykończone.Mymarzymy tylko
o tym, by mieć ciepło i sucho. Gminne pieniądze, za-
miast na kolejne nowemieszkania, przeznaczane są na
upiększanie skweru przed blokami komunalnymi na
Grapie – na drzewka, kwiatki, rabatki albo nikomu nie
potrzebne pomosty spacerowe na bagnach w parku”.
Podania o przydział mieszkania składają nie tylko

osoby mieszkające w fatalnych warunkach lokalo-
wych, ale także osoby chore i niepełnosprawne oraz
członkowie rodzin, w których występuje przemoc,
problem nadużywania alkoholu, narkotyków itp. Dla
wszystkich, którzy liczą na poprawę warunków
mieszkaniowych, nie mamy dobrych wiadomości
– władze gminy nie planują budowy lokali komunal-
nych w bliżej określonej przyszłości; budowa lokali
socjalnych rozpocznie się być może w 2014 r. Szanse
na takie mieszkanie będą miały osoby mające wyrok
sądu uprawniający do lokalu socjalnego lub zamien-
nego. Na większe inwestycje mieszkaniowe, idące
w dziesiątki milionów złotych, gminy nie stać.

– Dlaczego pieniądze z budżetu gminy mają być
przeznaczane tylko dla pewnej grupy mieszkańców?
Za co zbudujemy drogi, przedszkola, wyremontu-
jemy szkoły? Dochody mojej rodziny przekraczają
o nie całe 100 zł miesięcznie próg kwalifikujący do
otrzymania mieszkania komunalnego, ale nie 100 zł
tylko prawie 1500 wynosi rata kredytu mieszkanio-
wego, który spłacamy. To jest w porządku? – pytają
ci, którzy na wymarzony dach nad głową musieli za-
ciągnąć kredyty na 30 lat.
Zasady, na jakich gmina zapewnia lokale socjalne

i zamienne, a także zaspokaja mieszkaniowe potrzeby
gospodarstw domowych o niskich dochodach, określa
ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym
zasobie gminy. Lokale socjalne i zamienne przyzna-

wane są osobom, które straciły mieszkanie w wyniku
klęski żywiołowej lub katastrofy, mieszkającym w bu-
dynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu
i osobommającymwyrok sądu uprawniający do lokalu
socjalnego lub zamiennego. Osoby uprawnione do
otrzymania lokalu komunalnego – zajmujące lokale,
w których na jednego członka rodziny przypada mniej
niż 5 mkw. powierzchni mieszkalnej oraz uzyskujące
w okresie sześciumiesięcy poprzedzających rozpatrze-
nie wniosku średni miesięczny dochód brutto na
członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający
200 proc. najniższej emerytury – są na końcu kolejki.
W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gos-

podarki Morskiej kontynuowane są prace nad noweli-
zacją ustawy o ochronie praw lokatorów i dodatkach
mieszkaniowych, którama zweryfikować zasady najmu
mieszkań komunalnych. Projekt noweli zakłada:

• zmianę definicji mieszkaniowego zasobu gminy
i publicznego zasobu mieszkaniowego,

• zmianę zasad podpisywania umów najmumiesz-
kania od gminy: z umów bezterminowych, które
obowiązują obecnie, na umowy na czas okreś-
lony. Umowy te mogłyby być przedłużane przy
uwzględnieniu aktualnej sytuacji materialnej
i rodzinnej. Kryteria, które lokator musiałby
spełnić, by umowę z nim przedłużyć, określałby
samorząd. Osoby niespełniające tych warunków
musiałyby opuścićmieszkanie komunalne, a tym
samym zwolnić je dla bardziej potrzebujących
wsparcia mieszkańców,

• nowelizację przepisów o prawach spadkobier-
ców do lokali komunalnych. Po śmierci loka-
tora umowa najmu miałaby wygasać
automatycznie, a gmina miałaby prawo do zwe-
ryfikowania dochodów spadkobierców,

• oddanie do wyłącznej właściwości sądu orze-
kania o uprawnieniach do otrzymania lokalu so-
cjalnego, co oznacza rezygnację z katalogu
osób uprzywilejowanych,

• reformę systemu dodatków mieszkaniowych,
• podniesienie czynszów do takiej wysokości,
by pokrywały rzeczywiste koszty utrzymania
i remontów budynków.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodatkach
mieszkaniowychw art. 7 przewiduje, że ustawawejdzie
w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.
O ostatecznej treści przepisów oraz terminie ichwejścia
w życie zdecyduje parlament i prezydent RP.

Brak mieszkań to nie jest specjalność naszej gminy.
Według szacunków Ministerstwa Transportu, Budow-
nictwa iGospodarkiMorskiej,wcałymkraju brakuje ok.
1,5mln.mieszkań, a kolejkaoczekującychnamieszkanie
komunalne liczy ponad 125 tys. rodzin. Liczbamieszkań
na 1 000mieszkańców (niespełna 350) plasuje Polskę na
ostatnim miejscu w Europie – jest o 40 proc. niższa od
średniej europejskiej. Samorządy wielu polskich miast
proponują różne rozwiązania, które kosztują gminymniej
niż budowa nowych bloków komunalnych: wydzielają
działki pod budownictwowielorodzinne, pomagają przy
załatwianiu formalności i uzyskaniu kredytu.Aby szyb-
ciej i łatwiej zrealizować takie przedsięwzięcie tworzą
spółkę gminną lub towarzystwo budownictwa społecz-
nego (TBS). W Polsce jest zarejestrowanych ponad
300 takich spółek, zakładanych najczęściej przez gminy.

Nie nastawione na zysk TBS, budują taniej niż de-
veloperzy czy spółdzielnie, korzystając z pomocy
budżetu państwa, polegającej na uzyskiwaniu prefe-
rencyjnych kredytów z Krajowego Funduszu Miesz-
kaniowego (KFM). Pieniądze pożyczone z KFM
pokrywają kosztywybudowaniamieszkaniaw 70 proc.
Pozostałe 30 proc. musi wyłożyć osoba chcąca otrzy-
mać mieszkanie. Oprócz 30-procentowej opłaty par-
tycypacyjnej (wkładu własnego), najemca wnosi
również kaucję równą rocznemu czynszowi. W przy-
padku zakończenia umowy najmu i opuszczenia lo-
kalu, kwota partycypacji i kaucja podlegają zwrotowi.
Znowelizowane rok temu przepisy pozwalają obec-
nym najemcom na wykupmieszkania z zasobówTBS
na własność po cenie rynkowej pomniejszonej o zwa-
loryzowany wkład własny (tzw. partycypację).
Utworzenie Towarzystwa Budownictwa Społecz-

nego w Konstancinie z pewnością pozwoliłoby przy-
najmniej części oczekującym na spełnienie marzenia
o własnym dachu nad głową.

DACH NAD GŁOWĄ
Gmina wyprzedaje wille, w których znajdowały się

lokale komunalne. Ale z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży
nie buduje nowych mieszkań, tylko przeznacza je
na inne mniej ważne cele – piszą nasi czytelnicy.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Samorządy wielu polskich miast
proponują różne rozwiązania,

które kosztują gminy mniej
niż budowa nowych

bloków komunalnych:
wydzielają działki pod budownictwo

wielorodzinne, pomagają
przy załatwianiu formalności

i uzyskaniu kredytu

Przepisy znowelizowanej ustawy
o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego

oraz o zmianie ustawy
o dodatkach mieszkaniowych

zaczną obowiązywać po upływie
12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia

Nowe bloki przy ul. Mirkowskiej
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Podczas wrześniowej sesji rady
miejskiej burmistrz Kazimierz
Jańczuk przedstawił harmono-

gram prac związanych z budową
skweru sportów miejskich. Do końca
roku zostanie opracowana koncepcja
zagospodarowania działki przy ul. Bie-
lawskiej, w pierwszym półroczu 2013 r.
zostanie zlecone opracowanie projektu
budowlanego i uzyskane pozwolenia na
budowę, a w drugim półroczu 2013 r.
rozpocznie się budowa skweru.
24 września wydział inwestycji

UrzęduMiasta i Gminy Konstanicn-Je-
ziorna skierował zapytanie ofertowe do
pracowni architektonicznych, w tym
również do pracowni, która opraco-
wała koncepcję podobnego skweru na
warszawskim Bemowie. Pracownia,
która złoży najkorzystniejszą ofertę,
będzie miała czas do 30 listopada na
przygotowanie koncepcji zagospoda-
rowania działki.
Tomasz Nowicki, pomysłodawca

budowy konstancińskiego skateparku,
postuluje, by w zapytaniu znalazł się
zapis zobowiązujący pracownię do
konsultacji w sprawie koncepcji z Ini-
cjatywą Skatepark. – Wiemy, że na
działce przy Bielawskiej powstanie
miniskatepark, boiska wielofunkcyjne,
place zabaw i parking na minimum
30 miejsc postojowych. Czy coś jesz-
cze? Wszystko zależne jest od możli-
wości zagospodarowania terenu, a to
ustali pracownia architektoniczna.
Nasza inicjatywa chciałaby, żeby na

skwerze znalazła się również ścianka
wspinaczkowa oraz miejsce do graffiti.
Takie propozycje przedstawiliśmy na
prośbę burmistrza na piśmie w kwiet-
niu – informuje Tomasz Nowicki.
– Rozmawiałem również z wydziałem
inwestycji i zaproponowałem, żeby
cały skwer ogrodzić żywopłotem. Taka
propozycja już się pojawiała wcześ-
niej, a urzędnikom ten pomysł się spo-
dobał. Z wypowiedzi burmistrza na
sesji jasno wynika, że pieniądze na
projekt i budowę skweru znajdą się w
jego propozycji budżetowej. Ja jednak
też złożę wniosek do budżetu – dodaje.

O tym, jakie formy rekreacji będzie
można uprawiać na skwerze, zadecydują
przedewszystkimmożliwości finansowe
gminy. Na pewno powstaną boiska wie-
lofunkcyjne, tor dla deskorolkarzy (bu-
dowę profesjonalnego skateparku roz-
poczęło Piaseczno i powstanie dwóch ta-
kich samych obiektów w tak niewielkiej
odległości nie miałaby sensu) i parking.
W trakcie dyskusji nad przyszłorocznym
budżetemokaże się, czywystarczy np. na
ściankę wspinaczkową, trampolinę lub
stoły do ping-ponga. Pieniądze potrzebne
na realizację zamierzenia to co najmniej
1,5 mln zł. (MM)

Sport w mieście

500 worków śmieci zebrali uczniowie konstancińskich szkół w dorocznej akcji
„Sprzątanie Świata”. 15 września uczniowie wszystkich gminnych zespołów
szkół i Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy, pod opieką nauczycieli, sprzątali

miasto w obrębie ulic: Elektrycznej, Górnej, Koziej, Niskiej, Piaseczyńskiej,
Szkolnej, Zaułek, Żółkiewskiego, Czarneckiego, Potulickich, Gąsiorowskiego,

Od Lasu, Chodkiewicza, Wągrodzkiej, Sobieskiego, Jagiellońskiej, Sienkiewicza,
Matejki, Mickiewicza, Batorego, Piasta, Żeromskiego, Wojewódzkiej,

Rycerskiej, Zielnej, Moniuszki, Kazimierzowskiej, Oborskiej, Środkowej,
Kościelnej, Słomczyńskiej, Słowackiego, Potulickich, Niecałej, Chylickiej,

Warszawskiej i Mirkowskiej oraz okolice szkoły w Opaczy i drogę w Łyczynie
od ulicy Wilanowskiej w stronę Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Firma

Bogusław Krupiński – Transport z Konstancina-Jeziorny dostarczyła worki
i rękawice dla sprzątających oraz odebrała zebrane śmiecie. (MZ)

Uczniowie sprzątali gminę

Jeszcze w tym roku rozpoczną się
prace przy budowie nowego gmin-

nego żłobka. Stało się tomożliwe dzięki
temu, że projektant budynku dostarczył
dokumentację techniczną wcześniej niż
przewidywała umowa. Za rok żłobek
ma być gotowy. Po zakończeniu inwe-
stycji rozpocznie się generalny remont
starego żłobka i przedszkola przy ul. Ja-
worskiego. Przedszkolaki na czas re-
montu przeniosą się do Zespołu Szkół
im. Reymonta. (KW)

Nowy żłobek
już za rok

REKLAMA

Taki miniskatepark zmieści się przy ul. Bielawskiej

Trwają prace remontowe ulic wokół
Parku Zdrojowego: najpierw Stru-

mykowej, a obecnie Matejki. Roz-
poczęła się również przebudowa
ul.Wierzejewskiego. Na ul.Wierzejew-
skiego całość prac podzielona została na
dwa etapy: w pierwszym wyłączony
z ruchu kołowego został odcinek po-
między ulicami Źródlaną i Jagielloń-
ską. Dojazd do STOCERU pozostał bez
zmian.Wdrugim etapie, po zamknięciu
ruchukołowegona całej długości ul.Wie-
rzejewskiego, do szpitala będziemy
mogli dojechać od ul. Kraszewskiego.
Na czas przebudowy zmienione

zostały trasy autobusów ZTM:

• 700 – z przystanku PańskawKon-
stancinie-Jeziornie pojedzie uli-

cami: Prusa, Piłsudskiego, Pias-
ta, Sanatoryjną, Prusa, Piłsud-
skiego i dalej stałą trasą,

• 700 – z kierunku Warszawy uli-

cami: Piłsudskiego, Piasta, Sa-
natoryjną, Prusa i dalej do przy-
stanku Pańska bez zmian,

• 710 – z kierunku Warszawy uli-
cami: Piłsudskiego, Piasta, Sa-
natoryjna, Prusa i dalej do Pia-
seczna bez zmian. Przystanki
autobusowe zlokalizowane przy
ul.Wierzejewskiego zostały tym-
czasowo przeniesione na ul. Pias-
ta: przy skrzyżowaniu ulic
Piasta i Piłsudskiego oraz przy
skrzyżowaniu ulic Piasta i Wie-
rzejewskiego.

Utrudnienia w ruchu kołowym po-
trwają około dwóch miesięcy. Zakoń-
czenie remontu przewidziane jest
w listopadzie. (KW)

Przebudowy ulic

Trwa remont ul. Matejki
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KamilSyskowski, gimnazjalista zZe-
społu Szkół nr 2wKonstancinie-Je-

ziornie, był dwumilionowym odwiedza-
jącym warszawskie Centrum Nauki
Kopernik.
25 września Kamil razem ze szkolną

wycieczką przyjechał do CNK. Jubileu-
szowym gościem został trochę przez
przypadek – po dżentelmeńsku przepuś-
cił w drzwiach koleżanki z klasy. Pra-
cownicy centrum, którzy prowadzą
dokładne statystyki odwiedzających, ob-
liczyli, że dwumilionowy gość przyjdzie
właśnie 25 września ok. godz. 11.00
i skrupulatnie liczyli wchodzących. Za-
skoczonego gimnazjalistę powitali dy-
rektorCNKRobert Firmhofer, prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
i tłum dziennikarzy. Było srebrne kon-
fetti, pamiątkowe zdjęcia, oraz upominki:
rodzinny karnet wstępu do CNK i smar-
tfon ufundowany przez firmę Samsung,
partnera CNK.
Centrum Nauki Kopernik zostało

otwarte 5 listopada 2010 roku. 2 mln od-
wiedzających w ciągu 22 miesięcy to
wynik, którego nikt się nie spodziewał.
(MM)

Dwumilionowy
gość

Prezydent Samsung Electronics Polska
Daniel Chung, prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Kamil
Syskowski i dyrektor Centrum Nauki
Kopernik Robert Firmhofer
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O
d trzech lat sekcji szermierczej w konstan-
cińskim klubie już nie ma, a młodzi zawod-
nicy z terenu naszej gminy trenują w UKS

Gocław. Nikt dokładnie nie wie, dlaczego podjęto
takie decyzje, ale jeśli nie wiadomo, o co chodzi,
chodzi z pewnością o pieniądze. Poprzednie władze
gminy wycofały się z finansowego wspierania klubu.
– Pieniądze są głównie dla klubów piłkarskich, cho-
ciaż one nie odnoszą znaczących sukcesów – mówią
z goryczą rodzice szermierzy.
– Konstancińskie dzieci zwyciężały w wielu

ogólnopolskich turniejach szablowych, były kilka-
krotnie zwycięzcami klasyfikacji rocznych w po-
szczególnych kategoriach wiekowych, zwyciężały
i zajmowały wysokie miejsca w Pucharze Polski
i turniejach międzynarodowych – mówi M. L., oj-
ciec jednego z zawodników. – Możemy pochwalić
się wielokrotnie zdobywanymi tytułami indywidu-
alnych i drużynowych Mistrzów Warszawy i Wo-
jewództwa Mazowieckiego w kategorii dzieci, mło-
dzików i juniorów młodszych (dziewcząt
i chłopców). Nie ma chyba w Konstancinie dyscy-
pliny sportowej, która mogłaby się pochwalić więk-
szymi osiągnięciami sportowymi. Szkoda tylko, że
te osiągnięcia zalicza na swoje konto UKS Gocław
i to on jest wymieniany przy okazji zwycięstw na-
szej młodzieży w różnych miastach Polski – dodaje.
Konstancińskie dzieci swoimi talentami i za

pieniądze swoich rodziców sławią imię odległej
warszawskiej dzielnicy. Rodzice młodych szablis-
tów ponoszą wszelkie koszty treningów, wynajmu

sali przy ul. Żeromskiego (trzy razy w tygodniu po
1,5 godz.) oraz koszty wyjazdów na zawody.

– Od początku istnienia sekcji szermierczej nasze
dzieci trenują pod kierunkiem dwóch znakomitych
trenerów: byłego olimpijczyka Marka Gniewkow-
skiego i pochodzącego ze znanej rodziny szermier-

czej Pawła Stroki. Cały sprzęt i wyposażenie wraz
z ubiorem kupujemy we własnym zakresie. To nie są
małe wydatki – wiadomo dzieci szybko rosną. We
wrześniu nowy sezon szermierczy rozpoczęło wKon-
stancinie ok. 20 dzieci i młodzieży. Rozpoczęła się
już ogólnopolska rywalizacja i są pierwsze sukcesy.
Znów na konto UKS Gocław. Może jednak władze
miasta i gminy Konstancin-Jeziorna zainteresują się
grupą uzdolnionej młodzieży, która chciałaby prze-
cież reprezentować swoje miasto – dodaje M. L.
Integracyjny Klub Sportowy Konstancin powstał

w latach 90. przy Centrum Kształcenia i Rehabilita-
cji w Konstancinie. Obecnie klub zrzesza ponad
60 zawodników w dwóch sekcjach: koszykówki na
wózkach (młodzież i dorośli z niepełnosprawnością
fizyczną) oraz pływania (dzieci pełnosprawne).
W ubiegłym roku koszykarze na wózkach zdo-

byli III miejsce w rozgrywkach ekstraklasy. I cho-
ciaż w początkach istnienia klubu postanowiono, że
podstawowymi dyscyplinami będą szermierka i ko-
szykówka, o szermierzach zapomniano.

BYŁ SOBIE KLUB
Klub szermierczy

istniał w Konstancinie od 2004r.
Przez większość tego czasu

działał pod nazwą Integracyjny
Klub Sportowy Konstancin.
W latach 2008, 2009 i 2010

organizowane były
w Konstancinie

ogólnopolskie turnieje
w szabli juniorów młodszych

i młodzików o Puchar Dyrektora
Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

MATEUSZ ZAREMBA

Nie ma chyba w Konstancinie
dyscypliny sportowej, która mogłaby

się pochwalić większymi
osiągnięciami sportowymi. Szkoda

tylko, że te osiągnięcia
zalicza na swoje konto

UKS Gocław i to on
jest wymieniany przy okazji

zwycięstw naszej młodzieży

Organizatorzy oceniają, że tegoroczna edycja
Festiwalu Otwarte Ogrody przyciągnęła ponad
tysiąc gości. W wyjątkowo bogatym programie

festiwalu każdy znalazł coś dla siebie. Miłośnicy
sztuki podziwiali wystawy obrazów, ikon, rzeźb,

biżuterii i uczestniczyli w spotkaniach w ogrodach
z ich twórcami. Wielbiciele historii spacerowali po
najpiękniejszych zakątkach miasta i spotykali się

w Salonie Konstancińskim. Miłośnicy muzyki
i tańca mieli okazję wysłuchać wspaniałego
koncertu na pożegnanie lata w wykonaniu

Orkiestry Kameralnej Sinfonietta Polonia pod
dyrekcją Janusza Powolnego, podziwiać występy

zespołów muzycznych i pokaz gorącego
flamenco. Wiele festiwalowych atrakcji adresowa-

nych było do dzieci: „Czarodziejski bukiet bajek”,
„Warsztaty i duże formaty”, zwiedzanie „Tęczowej

Pasieki”, „Ogród recyklingu z żółwiem w tle”
w ogrodzie przedszkola Bimbo. Do tego wystawy

fotografii, pokazy filmów, Pchli Targ u Urszuli, ogród
flisacki, spotkanie z mieszkańcami domu aktora

w Skolimowie. Wybór ogrodu, który chcieliśmy
odwiedzić był w tym roku wyjątkowo trudny. Gośćmi

specjalnymi festiwalu byli Markus Hollemann,
burmistrz partnerskiego Denzlingen oraz Iris

Vorberg, przewodnicząca komitetu współpracy
z Konstancinem-Jeziorną. Idea Festiwalu Otwarte

Ogrody tak im się podobała, że chcą podobny
festiwal zorganizować w swoim mieście. (R)

ATRAKCYJNE OGRODY

Mamy kolejnego Lottomilionera w gminie. Ag-
nieszka Libor, kierownik Zespołu Public Rela-

tions i Komunikacji Totalizatora Sportowego, poin-
formowała naszą redakcję, że ktoś, kto kupił dwa
zakłady Lotto na dziewięć losowań za 54 zł, w loso-
waniu 4 października trafił szóstkę wartą 2 mln zł.
Nowy Lottomilioner sam wybrał sześć szczęśliwych
liczb. Oto one: 3, 8, 18, 22, 27, 33. To trzecia szóstka
warta powyżej 1 mln zł, która padła w zakładach ku-
pionychw punkcie Lotto znajdującym się u zbiegu ulic
Kopernika i Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie.
Konstancin-Jeziorna czekał na kolejną wielką wy-

graną ponad sześć lat. Poprzednie rekordowe wy-
grane w naszej gminie padły: 9 grudnia 1998 r.
– 1 748 765 zł i 12 sierpnia 2006 r. – 5 427 116,40 zł.
Zwycięzcy gratulujemy. (MM)

SZÓSTKAWKONSTANCINIE
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Finał dorocznego konkursu „Młody Mistrz
Nauki” odbył się 28 września na uroczystej
gali w Zespole Szkół nr 3 w Konstancinie-

-Jeziornie. W tym roku komisji konkursowej wy-
jątkowo trudno było wybrać – dyrektorzy gminnych
szkół zgłosili kandydatury 150 uczniów. Kapituła
konkursu pod przewodnictwem zastępcy burmistrza
Ryszarda Machałka wybrała 27 najlepszych z naj-
lepszych. Komisja brała pod uwagę wysoką średnią
ocen w roku szkolnym 2011/2012, co najmniej bar-
dzo dobre zachowanie oraz udział w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych.

Burmistrz Kazimierz Jańczuk oraz zastępca bur-
mistrza RyszardMachałek wręczyli 27 uczniom kon-
stancińskich szkół odznaki Młodego Mistrza Nauki,
pogratulowali młodzieży dotychczasowych sukcesów
i życzyli kolejnych.Wyróżnieni uczniowie otrzymali
również pamiątkowe dyplomy i odtwarzacze MP4.
Młodymi Mistrzami Nauki 2012 zostało 18

uczniów szkół podstawowych:

•Natalia Trzewik,Aleksandra Lipka, Izabela Pu-
chalska, Klaudia Jagnyziak i Julia Baran ze
Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy,

•Kaja Batorska, Dominika Wójcik i Gabriela

Zientarska z Zespołu Szkół nr 1,

•Klaudia Głowacka, Kacper Celmer, Weronika
Szewczyk i Zuzanna Stępińska z Zespołu
Szkół nr 2,

• Emilia Olender z Zespołu Szkół nr 3•Piotr Kwiecień, Marta Włodarczyk, Julia Ka-
nia, Adrianna Konieczny i Marcin Bawolik
z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5

oraz 9 gimnazjalistów:

•Olga Sibilska, Kamil Skroński i Tomasz Sło-
wik z Zespołu Szkół nr 1,

•Aleksandra Sioch,Weronika Mądra, JakubMa-
rek i Agata Janczak z Zespołu Szkół nr 2

•Maria Jakubczyk i Krzysztof Banecki z Ze-
społu Szkół nr 4.

Najwyższą średnią ocen spośród uczniów szkół pod-
stawowychosiągnęłaNataliaTrzewik zeSzkoły Podsta-
wowej nr 6 w Opaczy (5,89), a wśród gimnazjalistów
najlepszymi ocenamimogła pochwalić sięMaria Jakub-
czyk z Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie (średnia 5,67).
W uroczystości, oprócz władz gminy, udział wzięli

także dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu gminy
i rodzice. Oprawę artystyczną gali przygotowali ucz-
niowie Zespołu Szkół nr 3. (MM)

Najlepsi z najlepszych

Nadwiślański Bieg Przełajowy rozegrano 30 września w Gassach. Na starcie stanęła
ponad setka zawodników, w tym 28 dorosłych i 78 dzieci i młodzieży. Najmłodszy
uczestnik biegu liczył sobie trzy lata (i otrzymał specjalny medal), najstarszy – 65 lat.
Zwycięzcami byli wszyscy, nie tylko ci, którzy zameldowali się na mecie pierwsi i otrzymali
medale. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, pamiątkową koszulkę i wszyscy wzięli
udział w losowaniu upominków – akcesoriów sportowych.
Organizatorami biegu był klub piłkarski GC United Gassy i Szkoła Podstawowa nr 6
w Opaczy. Panie z Koła Gospodyń w Gassach przygotowały dla biegaczy pyszną
grochówkę. (MM)

Sportowa niedziela
w Gassach

Ponad 170 miłośników jednośla-dów wzięło udział 23 września
w VI Konstancińskim Rajdzie Ro-
werowym zorganizowanym przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji w Konstancinie-Jeziornie.
Trasa rajdu, o długości ponad

30 km, prowadziła od startu pod
amfiteatrem w Parku Zdrojowym
przez Bielawę, Obórki, Ciszycę,
Opacz, Gassy, Cieciszew, Słom-
czyn, Kawęczynek, Borowinę oraz

Czarnów do mety pod amfiteat-
rem. Dla najmłodszych uczestni-
ków przygotowana została trasa
w Parku Zdrojowym. Na mecie na
zawodników czekała gorąca zupa
ufundowana przez Gospodę Zale-
wajka i liczne nagrody, m.in. bony
na zakupy w sklepach Decathlon,
karnety na siłownię i do sauny oraz
nagroda główna – rower ufundo-
wany przez piaseczyński oddział
banku BGŻ. (MM)

VI Konstanciński
Rajd Rowerowy

Najmłodsi rywalizowali w Parku Zdrojowym na specjalnie dla nich
przygotowanej trasie


