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To była złota jesień dla karate-
ków z klubu Ippon Konstancin-
-Jeziorna: trzy medale Mi-

strzostw Europy, złoty medal Mi-
strzostw Polski Seniorów i drużynowe
Mistrzostwo Polski Juniorów Karate
Kyokushin.

MISTRZ POLSKI U22
13 października w Szczecinku zos-

tały zorganizowane Mistrzostwa Pol-
ski Młodzieżowców (do 21 lat).
W turnieju wystąpiła trójka zawodni-
ków KKK Ippon. Ignacy Słonecki,
zawodnik i instruktor z Konstanci-
na-Jeziorny, w kategorii wagowej do
80 kg wywalczył tytuł Mistrza Polski.

DRUŻYNOWEMISTRZOSTWO
POLSKI JUNIORÓW

Dwa tygodnie później, 27 paź-
dziernika, o tytuły najlepszych za-
wodników w kraju walczyli juniorzy
(16–17 lat). Mistrzostwa Polski od-
były się w Krakowie. Turniej miał
bardzo mocną obsadę, rywalizacja
odbywała się na bardzo wysokim po-
ziomie. Klub Karate Kyokushin
Ippon zdobył łącznie cztery medale:
dwa złote, jeden srebrny i jeden
brązowy. Mistrzami Polski zostali
Paula Malikowska oraz Adrian An-
ders, wicemistrzostwo wywalczył
Jakub Zagończyk, a brązowy medal
zdobyła Justyna Kacperczyk. Poza
czwórką medalistów Konstancin re-
prezentowała jeszcze ósemka zawod-
ników. Punkty zdobyte przez nich
w wygranych pojedynkach dołożyły
się do sukcesu całego klubu. KKK
Ippon został drużynowym Mistrzem
Polski Juniorów.

Paula Malikowska i Jakub Zagoń-
czyk są także ubiegłorocznymi Mist-
rzami Europy Kadetów, a Justyna
Kacperczyk aktualną Mistrzynią Eu-
ropy Juniorów.

MISTRZOSTWA EUROPY
KADETÓW I U22

Najpoważniejszy sprawdzian od-
był się w dniach 16–17 listopada pod-
czas dorocznych Mistrzostwa Eu-
ropy, których organizację w tym roku
przyznano Polsce i klubowi z Kielc.
W pięknej Hali Legionów o europej-
ski prymat walczyło ponad 350 za-
wodników z 15 krajów. W kadrze
narodowej znalazło się aż dziewięciu
zawodników konstancińskiego klubu
– jako gospodarz mistrzostw Polska
miała prawo do wystawienia dwóch
dodatkowych zawodników w każdej
kategorii.

Naszym zawodnikom udało się
zdobyć trzy medale: w kategorii do
60 kg kadetek brązowy medal zdobyła
debiutująca na tak poważnej imprezie
Anna Bielska. Również brąz w kate-
gorii do 60 kg kadetów zdobył ze-
szłoroczny konstanciński Mistrz Eu-
ropy w kategorii do 55 kg Jakub Za-
gończyk. Najlepiej natomiast spisał się
startujący w kategorii do 65 kg Łukasz
Bladosz, który po pięknych walkach
zdobył tytuł Mistrza Europy. Tylko
dwukrotnie w pierwszym dniu Mi-
strzostw w Hali Legionów zabrzmiał

„Mazurek Dąbrowskiego” – jeden raz
dla Mistrza z Konstancina-Jeziorny.

ZWYCIĘSTWO
W MAZOWIECKIM MECZU
MIĘDZYKLUBOWYM

Dzień po sukcesie juniorów świet-
nie spisali się najmłodsi zawodnicy,
którzy zwyciężyli w turnieju Mazo-
via Cup. W zawodach wzięły udział
drużyny największych i najlepszych
w naszym regionie klubów: Bie-
lańskiego Klubu Karate Kyokushin
z Warszawy, Międzyszkolnego Klubu
Karate Kyokushin z Radzymina oraz
KKK Ippon. Konstanciński klub wy-
grał wszystkie swoje mecze i w ten
sposób zwyciężył cały turniej.

Te sukcesy, świadczące omocnej po-
zycji klubuwkraju, potwierdzają dosko-
nałe przygotowanie techniczne i fi-
zyczne zawodników i wskazują na wy-
soki poziom zajęć prowadzonych w klu-
bie we wszystkich grupach wieko-
wych.Wieloletnia systematyczna pra-
ca i realizacja długookresowych pro-
gramów treningowych pozwoliły na
wypracowanie indywidualnych sukce-
sów zawodników KKK Ippon i na zbu-
dowanie mistrzowskiej drużyny.

ZŁOTA DRUŻYNA
PAWEŁ ORYSIAK

Mistrzostwa Europy w Kielcach. Medaliści z KKK Ippon z trenerami

Z okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu pełnych radości spotkańżyczymy Państwu pełnych radości spotkań

w gronie bliskich i przyjaciół,w gronie bliskich i przyjaciół,
a w nadchodzącym nowym rokua w nadchodzącym nowym roku

wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń,wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń,
zdrowia i optymizmu.zdrowia i optymizmu.

wydawca „Naszego Miasta – FMK”wydawca „Naszego Miasta – FMK”
i zespół redakcyjnyi zespół redakcyjny
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Wkończącym się roku sportowcy
z Konstancina odnieśli wiele

sukcesów. Mamy powody do dumy.
Tylko w ostatnim miesiącu deszcz me-
dali karateków i Puchar Polski w ko-
szykówce na wózkach wywalczony
przez zawodników Integracyjnego
Klubu Sportowego GTM Konstancin.
Takie osiągnięcia okupione są cięż-

ką pracą, wartą nagrody. Gratulacje i uś-
cisk dłoni prezesa to niewszystko. Posta-
nowiłem sprawdzić, jakie kwoty na na-
grodywładze gminy przewidziaływpro-
jekcie budżetu na przyszły rok. Zaiste,
imponujące. Nagrody na imprezy spor-
towe organizowane przez gminę oraz za
wybitne osiągnięcia sportowe – 8 tys. zł.

Z ostatniej chwili: 27 listopada roz-
strzygnięto przetarg na dostawę ilumi-
nacji świątecznych, wygrała firma,
która dostarczy świecidełka za 42
742,50 zł.
Dalsza lektura budżetu też nie na-

pawa optymizmem. Na celowe finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań
z zakresu kultury fizycznej, sportu
i rekreacji – 90 tys. zł. Dotacje ce-
lowe na prowadzenie statutowej
działalności sportowej na terenie
gminy – 220 tys. zł. Zaczynać trzeba
od podstaw: na budowę sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej
w Opaczy – 50 tys. zł.
Na utrzymanie zieleni miejskiej

ponad 1 mln zł.
Komentować nie będę, mam zbyt

wysokie ciśnienie.

Bez komentarza
KONSTANTY J.

Spotkanie z prof. Krasnodębskim

Spotkanie z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim odbyło się w niedzielnywieczór 8 listopada w Pensjonacie Stańczyk. Współorganizowane było przez
konstanciński Klub „Gazety Polskiej” oraz Jerzego Wojdaka, działacza społecz-
nego, radnego rady powiatu piaseczyńskiego.
Największa sala pensjonatu nie mogła pomieścić wszystkich chcących

wysłuchać prelegenta. Profesor Krasnodębski zanalizował sytuację społeczno-po-
lityczną w Polsce i w Europie, mówił o uwarunkowaniach ekonomicznych, o za-
traceniu poczucia samoświadomości u współczesnego człowieka. Zebrani byli
świadkami interesującego wykładu, traktującego o sprawach najważniejszych
i najtrudniejszych w życiu ludzkim, ale przedstawionych w sposób przystępny.
Zebrani na wykładzie otrzymali precyzyjną i zrozumiałą analizę położenia poli-
tycznego Polski i Europy. Po prelekcji uczestnicy spotkania mieli okazję do zada-
wania gościowi pytań. Ta część wieczoru przerodziła się w ożywioną dyskusję.
Spotkanie odbyło się w ramach cyklu współorganizowanego przez konstan-

ciński Klub „Gazety Polskiej” i Jerzego Wojdaka. Wcześniej odbył się już
wykład m.in. posła na Sejm Antoniego Macierewicza, zaś w grudniu plano-
wane jest spotkanie z posłem Tomaszem Kaczmarkiem. Organizatorzy ser-
decznie zapraszają do aktywnego udziału we wszystkich ich inicjatywach
społecznych. (PAB)

Prof. Zdzisław Krasnodębski i Jerzy Wojdak podczas spotkania w Konstancinie-Jeziornie

Prezentacja strony internetowej Wirtualnego Muzeum Konstancina odbyła się
3 grudnia w Konstancińskim Domu Kultury. Wirtualne Muzeum to zebrane
i przedstawione w formie multimedialnej unikalne fotografie, rysunki, filmy
i wspomnienia obrazujące historię i kulturę naszej gminy i jej mieszkańców: powstanie
letniska, historię mirkowskiej papierni i osady robotniczej, wspomnienia o Łużycu
i wspaniałą kolekcję wycinanek. Na spotkaniu zaprezentowany został także pierwszy
komiks o Konstancinie, który powstał z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy
śmierci założyciela miasta Witolda Skórzewskiego. Autorami komiksu są Bartosz
Biedrzycki (scenariusz) i Łukasz Godlewski (rysunki). (MM)

Wirtualne Muzeum
Konstancina

SYLWETKI Tomasz Witkowski

Rocznik 1950. Absolwent filozofii.
Związany z Konstancinem od

ponad 30 lat. Przedsiębiorca, właściciel
firmy działającej w kilku branżach.
Przygodę z pisaniem zaczął już

podczas studiów, zajmując się kryty-
ką filmową na łamach studenckiego
pisma uczelnianego. Poezją zajmuje
się od niedawna, traktując ją jako
pasję i wytchnienie od przyziemnej
codzienności.
– Jestem fanem języka polskiego,

jego piękna i właściwego używania.
Mam nadzieję, że ta fascynacja ma od-
bicie w moich wierszach – mówi autor.
Wiersze TomaszaWitkowskiego są

drukowane m.in. w: „Gazecie Lubus-
kiej”, „DziennikuElbląskim”, „Sporcie”,
„Linii Otwockiej”, „Mojej Gazecie Re-
gionalnej”, „GazecieOlsztyńskiej” iwie-
lu innych.

Pycha
Do krytyki nie ma serca,

uwag słusznych też nie lubi,
kocha siebie z wzajemnością,

nie ciągnie za sobą ludzi.

Pycha lubi drogie szaty,
kocha dwór i miłość sług,
zauszników wkoło sieje,

nie ceni najprostszych dróg.

Jest tylko dla „wielkich” ludzi
a w tle hołdy i klękania,

lubi splendor i ordery
– ssie zaszczyty z powołania.

Hołubi też stanowiska
bo pycha z ważności płynie,

siada w srebrno-złotych tronach,
na ludzkich opiniach żyje.

Pycha daje do odczucia,
daje też do zrozumienia,

jak się ma mniemana wielkość
do malutkich spraw stworzenia.

Arogancja oraz próżność
to są pychy siostry dwie,

przyznaje się do nich tupet
co rozumy wszelkie je.

Pycha w lustrze się przegląda...
bardzo lubi obraz swój.

Lustro prycha jej z niechęcią:
„wzgarda ludzi... to los twój...”

14grudnia o godz. 13.00 w sali po-siedzeń Urzędu Miasta i Gminy
przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się
XXIX sesja rady miejskiej w całości
poświęcona uchwaleniu budżetu gminy
na 2013 r. i Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 2013–2018. Projekty budżetu
i wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2013–2018 dostępne są w Biulety-
nie Informacji Publicznej Konstancina-
-Jeziorny. (MM)

XXIX sesja rady miejskiej



NASZE MIASTO – FMK nr 12 (48) Grudzień 2012 NASZA GMINA 3

Fo
t.J

TA
T

22
listopada na stronach Biuletynu Infor-
macji Publicznej ukazała się informacja
o ogłoszeniu konkursu na opracowanie

koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku
ratusza. W ogłoszeniu zawarte zostały: opis przed-
miotu zamówienia, parametry określające wiel-
kość obiektu, aktualne uwarunkowania wykonania
przedmiotu zamówienia. Wymienione zostały tak-
że ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonal-
no-użytkowe budynku. Siedziba władz miasta – trzy
kondygnacje naziemne plus podpiwniczenie – bę-
dzie miała powierzchnię ok. 2 500 mkw. i zlokali-
zowana zostanie na działce budowlanej o powierz-
chni 13 330 mkw. W części opisowej ogłoszenia
nie podano, jaki procent działki stanowić będzie
powierzchnia biologicznie czynna. Przy budowie
ratusza przewidziane jest wykorzystanie nowo-
czesnych, energooszczędnych technik: systemu
wykorzystania energii słonecznej (solary i ogni-
wa fotowoltaiczne) oraz systemu wykorzystania
wody opadowej do nawadniania terenu i spłuki-
wania toalet. Urząd Miasta i Gminy określił koszt
budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku
na maksymalnie 4 000 zł, a 1 mkw. zagospoda-
rowania terenu wokół ratusza na maksymalnie
170 zł.
Na terenie wokół ratusza zlokalizowany ma być

parking dla samochodów pracowników i intere-
santów, wypożyczalnia rowerów i punkt informacji
turystycznej.
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

budynku nie zmieniły się od czasu ostatniej debaty
na temat ratusza (kilka miesięcy temu). Wszyst-
kim są doskonale znane. Duże zainteresowanie
mieszkańców budzą za to, dotychczas nieznane,
szczegółowe właściwości, w których przedsta-
wiony jest podział budynku ratusza na trzy stre-
fy: część dostępną dla interesantów, część warun-
kowo dostępną dla interesantów i część dla nich
niedostępną.

– Czy redakcja już wie, jakie warunki trzeba bę-
dzie spełnić, by móc uczestniczyć w sesji rady?
Kto te warunki będzie określał, czy będą ustalone
raz na zawsze, czy w zależności od humoru decy-
denta, a może od tematów omawianych na sesji?
– pyta nasz czytelnik M. B. – Ciekawe też, pod ja-
kimi warunkami będziemy mogli porozmawiać ze
swoim radnym.
– Żarty na bok, bo to wcale nie jest śmieszne.

Zwłaszcza, że te warunki stawiać nam będą za na-
sze pieniądze – dodaje jego sąsiad.
Bez ograniczeń dostępne będą: Biuro Obsługi

Klientów i hall, Urząd Stanu Cywilnego, archiwum
główne urzędu oraz wydziały: finansowy, inwesty-
cji, planowania przestrzennego, geodezji i gospo-
darki gruntami, ochrony środowiska i rolnictwa,
dróg gminnych, gospodarki komunalnej i spraw lo-

kalowych, oświaty, kultury i zdrowia, stanowisko
ds. działalności gospodarczej, gminny konserwa-
tor zabytków, a także bufet i kiosk.

Warunkowy dostęp mieszkańcy będą mieli do:
burmistrza i jego zastępców, sekretariatu, sekreta-
rza, skarbnika, sali konferencyjnej, biura prawnego
oraz biura rady miejskiej, w tym do sali posiedzeń,
gabinetu przewodniczącego rady i pokoju, w któ-
rym radni pełnić będą dyżury.
W części niedostępnej dla interesantów znajdą

się: dział kadr, audytor, samodzielne stanowisko
ds. kontroli, inspektor BHP, wydziały: administra-
cyjno-gospodarczy, promocji i współpracy z orga-
nizacjami społecznymi oraz biura: pozyskiwania
finansowych środków zewnętrznych, informatyza-
cji i infrastruktury przestrzennej i zamówień pub-
licznych. O ile audytor nie musi być dostępny dla

mieszkańców, o tyle funkcjonowanie wydziału
promocji i współpracy z organizacjami społecz-
nymi bez kontaktu z nimi jest niewyobrażalne.
– To doprawdy nowatorskie i śmiałe rozwiązanie.
Zaoczna współpraca w dobrym klimacie. I jasny
komunikat władz do wszystkich społeczników:
dajcie wy nam wreszcie święty spokój – mówi
jeden z naszych czytelników. – To na takie kon-
cepcje w budżecie gminy na przyszły rok przewi-
dziane jest 300 tys. zł z kieszeni podatników? Dziś
tylko ograniczają nam dostęp, jutro może zaczną
wlepiać kary tym, dla których demokracja to nie
jest tylko jedno z haseł w encyklopedii.
– Mamy, czegośmy chcieli. Narzekaliśmy na ja-

kość informacji, krytykowaliśmy promocję gminy,
to nie chcą mieć z mieszkańcami nic do czynienia
– śmieje się jego syn.

Jednak większości naszych rozmówców nie jest
do śmiechu, bo w sumie blisko 16 mln zł przewi-
dzianych w latach 2013–2015 na budowę siedziby
władz miasta, to nie żarty. Zwłaszcza, że to już ko-
lejny konkurs, kolejny projekt i kolejne wydatki na
ten cel z gminnej kasy.

FRONTEM DOMIESZKAŃCA
Nowy ratusz jest potrzebny
urzędnikom i mieszkańcom.
I wszystko wskazuje na to,

że pracownicy urzędu będą mieli
w niedalekiej przyszłości
godne warunki pracy.
Gorzej z potrzebami

i oczekiwaniami mieszkańców.

MAGDA ANDRZEJEWICZ,
MATEUSZ ZAREMBA

Prace konkursowe składać można do 4 marca 2013r. do godz. 16.00. Ogłoszenie wyników konkursu od-
będzie się 18 marca 2013r.
Wyboru najlepszych prac dokona sąd konkursowy w składzie: przewodniczący rady miejskiej Andrzej
Cieślawski, wiceburmistrzowie Ryszard Machałek i Dorota Gadomska, zastępca kierownika Wydziału
Inwestycji i Remontów Janusz Kołodziejczak oraz architekci (OW SARP) Michał Jaworski, Henryk Łaguna
i Bolesław Stelmach.
Prace konkursowe ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:• atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych – waga kryterium 50 proc.• sprawność funkcjonalna zaproponowanych rozwiązań – waga kryterium 35 proc.• ekonomika rozwiązań – waga kryterium 15 proc.
1 proc. = 1 punkt. Praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, zostanie uznana
za najlepszą.
Zamawiający (Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna) przewiduje przyznanie następujących nagród
pieniężnych:• I nagroda w wysokości 30 750 zł brutto• II nagroda w wysokości 18 450 zł brutto• III nagroda w wysokości 12 300 zł brutto
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej: bip.konstancinjeziorna.pl.

Budynek ratusza został podzielony
na trzy strefy: część dostępną

dla interesantów, część warunkowo
dostępną dla interesantów

i część dla nich niedostępną

Funkcjonowanie wydziału
promocji i współpracy

z organizacjami społecznymi
z założenia bez kontaktu

z mieszkańcami to nowatorskie
i śmiałe rozwiązanie.

I jasny komunikat władz
do wszystkich społeczników:

dajcie wy nam wreszcie
święty spokój

W budżecie gminy na 2013 r.
przewidziano 300 tys. zł

na projekt ratusza. Docelowo
na koszty budowy

w latach 2013–2015
zaplanowane jest 15 830 000 zł

Nowy konstanciński ratusz powinien stanąć w tym miejscu do 2015 r.
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Pracownia Mycielski Architecture
&Urbanism(MAU),któranazlece-
nie firmPlatanGroup iMetsäTissue

zorganizowałaWarsztaty Urbanistyczne
Charrette „Zaplanujmyprzyszłość terenów
po Papierni przy ulicy Mirkowskiej”,
przedstawiłakoncepcję zagospodarowania
poprzemysłowych terenówMirkowa.
Organizatorzy liczyli na duże zainte-

resowanie obecnych mieszkańcówMir-
kowa, władz miasta i samorządowców,
tymczasemwwarsztatach, oprócz przed-
stawicieli UrzęduMiasta i Gminy, udział
wzięła niespełna połowa radnych miej-
skich i zaledwie kilkoro mieszkańców.
Urbaniści wzięli pod uwagę poło-

żenie naszej gminy, uwarunkowania
ekonomiczne, konieczność zachowania
i ochrony zabytków zlokalizowanych na
pofabrycznych gruntach oraz obecne
i przyszłe rozwiązania komunikacyjne.
Belgijski konsultant Wim Beernaert

z firmy doradczej Nelson, goszczący
w Polsce na zaproszenie organizatorów
warsztatów, uznał, że pofabryczne tereny
są dobrymmiejscemdla nowych inwesty-
cji i przedstawił trzy możliwości ich
zagospodarowania: dzielnica outletów
z odzieżą i eleganckimi dodatkami po at-
rakcyjnych cenach,wktórejwarszawiacy
będą robić zakupy, a potem skorzystają
z oferty restauracji, barów imiejsc rodzin-
nej rozrywki,wykorzystanie statusuuzdro-
wiska i rozwój usług rehabilitacyjnych
i opiekuńczych (domy opieki dla osób
w podeszłymwieku) lub park biznesowy.
Na tak rozległym tereniemożna zmie-

ścić wszystko. Wypracowana w trakcie
pięciodniowych warsztatów urbanistycz-
nych wizja rewitalizacji i rozwoju Mir-
kowa zakłada zlokalizowanie wokół
zabytkowej części zabudowy papierni

centrum handlowo-usługowo-biznesowe-
go, składającego się z sal konferencyjnych,
wystawienniczych, hotelu, restauracji
i sklepów oraz przeniesienie doMirkowa
miejskiego targowiska. W części uzdro-
wiskowo-rekreacyjnej mogłyby powstać
sanatoria i ośrodki SPAiwellness, a także
centrum rozrywki, basen, korty tenisowe
i kino. Urbaniści twierdzą, że takie zagos-
podarowanie terenupozwoliłoby stworzyć
ponad1 tys. nowychmiejscpracy. –Plany,
koncepcje i wizje nas praktycznie nie do-
tyczą.Miejsca pracy, jeśli powstaną, to za
jakieś 10 lat.Acoprzez ten czas?Tegonikt
nam nie powiedział. Na razie pewne jest
tylko to, że Metsä zamknęła zakład, nie
mamy pracy, a za ogrzewanie zapłacimy
więcej niż przed rokiem – podsumowują
mieszkańcy.

Nablisko100haznalazłyby się teżob-
szarypodbudownictwomieszkaniowe, ale
o tym najmniej się mówiło.Autorzy kon-
cepcji sugerowali jedynie, że zabudowa
mieszkaniowa nie powinna zająć więcej
niż 10–20 proc. całego obszaru. –Według
architektów, zabudowa mieszkaniowa ma
zająć najwyżej 20 proc. terenu. Niby nie
dużo, ale to prawie 20 ha bloków, awnich
kilka tysięcymieszkańców.Boprzecież re-
zydencji i osiedli eleganckichwilli nikt nie
zbuduje między oczyszczalnią ścieków
a asfalciarnią –mówiKrzysztof J.
Urbaniści nie znaleźli też rozwiązania

kwestii zlokalizowanych na terenach
przewidzianych do rewitalizacji wy-
twórni mas bitumicznych, styropianu,
hurtowni i magazynów. Właściciele
zakładów przemysłowych wzięli udział

w zamkniętym spotkaniu z organizato-
rami warsztatów, oświadczając, że nie
planują zaprzestania działalności produk-
cyjnej. Tak więc proponowane zmiany
nie objęłyby tej części Mirkowa.
Uczestnicywarsztatów zwracali uwa-

gę, że warunkiem powodzenia rewitali-
zacji jest rozwiązanie problemów komu-
nikacyjnych: budowa sieci dróg wew-
nątrz kompleksu i przede wszystkim do-
godne połączenie z Warszawą: urucho-
mienie szybkiej kolei miejskiej i budowa
obwodnicy Konstancina-Jeziorny.
– Jesteśmygotowi inwestowaćna tym

terenie imamynadzieję, że dziękiwypra-
cowanej koncepcji niebawem zostanie
zmienionymiejscowy plan zagospodaro-
wania i będzie to możliwe – zadeklaro-
waławpodsumowaniu dyskusjiAgniesz-
kaUrbańska, dyrektor ds. rozwoju Platan
Group, współorganizatora warsztatów
i jednego z właścicieli terenu.
Wizja zagospodarowania poprzemys-

łowych terenów Mirkowa z pewnością
będzie pomocna przy sporządzaniumiej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennegoosiedlaMirkówi terenówprzy-
ległych części wschodniej i zachodniej.
Prace nad planem rozpoczęły się pod ko-
niec października.Określenie założeń no-
wego ładu przestrzennego nie będzie łat-
wym zadaniem dla projektantów planu,
który powinien pogodzić interesy gminy,
oczekiwania mieszkańców i przyszłych
inwestorów. Ostatnie zdanie należeć bę-
dzie do radnych rady miejskiej.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Od kilku lat toczy się dyskusja wśród
lokalnej społeczności (przez lokalną
społeczność rozumiem również i wszelką
lokalną władzę) na temat ewentualnego
zakupu fotoradaru dla Straży Miejskiej.
Dyskusja najczęściej prowadzona jest

przez osoby niewiele mające do czynie-
nia z bezpieczeństwem na drogach. Jed-
nym wydaje się, że oczywiście należy
takiego zakupu dokonać, inni uważają, że
to niepotrzebny wydatek w budżecie
gminy. Rozważania te nie są oparte
o żadne badania dotyczące wypadków
i wpływu ewentualnie działającego foto-
radaru na zmniejszenie liczby tych wy-
padków, nikt nie sięgnął powiedzę w tym
względzie, którą posiada Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Poli-
cji. Nie poproszono również o informację
władz innych, podobnych doKonstacina-
Jeziorny miast, gdzie takie radary funk-
cjonują już od kilku lat, jaki skutek
odniosły w przedmiocie ochrony życia
i zdrowia użytkowników dróg.
Pozwoliłem sobie na rozmowy

z przedstawicielami dwóchmiast podob-
nych do Konstancia-Jeziorny i otrzy-
małem odpowiedź, że po uruchomieniu
radaru w ciągu roku radykalnie zmalała
ilość wypadków drogowych w rejonach
administracyjnych tych miast.
Nie rozumiem Pańskiego stanowiska

w tej sprawie. W poprzedniej kadencji
Rady był Pan PrzewodniczącymKomisji
BOKiS, był Pan Przewodniczącym Rady
Miasta, ba, był Pan milicjantem i nie ma
Panw sobie zaszczepionego bakcyla bez-
pieczeństwa społecznego. JakoPrzewod-
niczący Komisji, a następnie Rady, mógł

Pan podjąć stosowne działania prawne,
by załatwić tę sprawę.DlaczegoPan tego
nie zrobił?
W czasie Pana pracy w Radzie w po-

przedniej kadencji zginęło na ulicach na-
szego miasta kilkanaście osób. Pisałem
o tym w liście do poprzedniego Burmist-
rza. Niestety nie było żadnej reakcji ani
ze strony ówczesnego Burmistrza, ani też
z Pańskiej strony. Jedynym odgłosem na
ten list było pytanie Pana Burmistrza
Skowrońskiego do mnie – czy to on jest
odpowiedzialny za wszystkie śmierci na
naszych ulicach.
Dziwi mnie również pasywność

działań pańskich urzędników odpowie-
dzialnych za ten odcinek pracy, czyli za
bezpieczeństwo naszego społeczeństwa.
Piszę ten list dlatego, że niby jest de-

cyzja lokalnej władzy o zakupie radaru,
ale brak jest pieniędzy na jego zakup.
Czyli jest pat w tej sprawie. Dziwi mnie
takie stawianie sprawy. Jeżeli znalazły się
pieniądze na nowe ogrodzenie (stare nie
jest takie złe) wokół budynku urzędu,
a brak ich na sprawy chroniące nasze
życie i zdrowie, to ponownie nie rozumiem
takiego stanowiska.Na szczęście radni nie
dopuścili do tego wydatku pańskiego po-
mysłu. Teraz ogrodzenia nie ma i jest
dobrze. Pozwolę sobie na podpowiedź,
skąd pozyskać część funduszy na zakup
radaru, by odciążyć budżet gminy. Robiły
to inne miasta z pozytywnym skutkiem.
Wystąpić do czołowych firmubezpie-

czeniowych o dotację do tego zakupu,
wykazując jak duże straty ponieśli na
skutekwspomnianychwypadków śmier-
telnych na terenie miasta i gminy (po-
trzebne są tu dane statystyczne), a któ-
rych w przyszłości by nie mieli.

Wystąpić do Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych z podobnym apelem.
Dowiedzieć się, czy NFOZ nie ma

pieniędzy na ten cel.
Zwrócić się do lokalnych mieszkań-

ców, potentatów finansowych o takie do-
finansowanie, przecież to idzie również
o życie i zdrowie ich i ich rodzin.
Pisząc o potrzebie zakupu radaru

mam na względzie przede wszystkim
ochronę życia i zdrowia nas wszystkich,
także Pana i Pana bliskich.
Nie można jednak nie dostrzec ele-

mentu korzyści materialnych dla gminy
w postaci mandatów. Oczywiście korzys-
tanie z radaru przez Straż Miejską nie
może przerodzić się w formę łapanek
imaszynki do pozyskiwania funduszy, jak
to uczyniły niektóre gminy.
Pozwolę sobie również na refleksję

dotyczącą pracy naszej Straży Miejskiej.
Niewiem czyPanwie, że znakomita część
naszego społeczeństwa źle ocenia pracę
naszych strażników łącznie z jej Komen-
dantem. Ocena ta wynika z faktu zanied-
banych wielu posesji, pomimo, że mamy
w miarę niezły regulamin czystości, per-
manentnego niesprzątania chodników
z nieczystości, śniegu i lodu, nieobcina-
nia gałęzi przy parkanach posesji, co pro-
wadzi do ciągłego zasłaniania znaków
drogowych i utrudnia spacer chodnikami.
Odśnieżanie głównych ciągów komuni-
kacyjnych nie załatwia tej sprawy. To
wszystko należy do obowiązków właści-
cieli posesji. CzemuPolicja i Straż nie eg-
zekwują tych powinności?
Muszę również odnieść się do total-

nego bałaganu w ustawianiu znaków
drogowych na drogach lokalnych. Nikt

tego nie kontroluje, nikt tego nie popra-
wia. Osobiście mówiłem Panu o nielo-
gicznych znakach na ulicach Środkowej
i Kościelnej. Mijają miesiące i co – i nic.
Te znaki ośmieszają Pana.
Nie chcę stawiać radykalnego

wniosku o likwidację Straży Miejskiej.
Proponuję ogólnospołeczną dyskusję na
opisane wyżej tematy. Ogólnomiejską
dlatego, że ani Pan, ani Pańscy zastępcy
jak również pracownicy urzędu oraz
radni nie są kompetentni (niemają odpo-
wiedniej wiedzy oraz doświadczenia)
w załatwieniu tych problemów.
Nie wspomnę już o pracy Policji,

którąPan też nadzoruje (jest to tak zwany
nadzór poziomy), od którego się Pan tak
odżegnuje z uwagi na Pańską niekompe-
tencję w tym względzie.
Panie Burmistrzu jak długo jeszcze

będzie taka sytuacja, że jedna lub kilka
niekompetentnych a „trzymających wła-
dzę” osób będzie podejmowała decyzje,
których negatywne skutki odczuwało bę-
dzie nasze społeczeństwo przez długie
lata? Pan i Pańskie władztwo kiedyś się
skończy i jak będzie ono przez nasze
społeczeństwo oceniane? Przez dziesię-
ciolecia na firmamencie Konstancina
byli różni wodzowie. Byli tacy, o których
wolelibyśmy nie pamiętać, byli tacy, któ-
rzy bardzo źle skończyli jako ludzie, byli
również tacy, którzy przyczynili się do
degradacji Konstancina jako uzdro-
wiska. A Pan zapisze się w naszej pa-
mięci jako... kto?

Z poważaniem
WojciechMiętusiewicz

nadkomisarz w stanie spoczynku
28 listopada 2012r.

NowyMirków
MAGDA ANDRZEJEWICZ

List otwarty do burmistrza Kazimierza Jańczuka w sprawie bezpieczeństwa i porządku w Konstancinie-Jeziornie
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Masz problem z parkowaniem swojego samochodu na Ursynowie?
Zgłoś się do nas!

Oferujemy miejsca postojowe na parkingu wielopoziomowym w budynkach
przy ul. Belgradzkiej 14 oraz przy ul. Lanciego 7 i 11 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 25, pod numerami telefonów:
22 648 74 73, 22 648 79 55 w. 134 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”
REKLAMA

W
poniedziałek 22 października, przedsta-
wiciele władz Konstancina-Jeziorny: bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk i skarbnik gmi-

ny Dariusz Lipiec oraz Tomasz Strzelecki i Brice
Gatignol, reprezentujący zarząd spółki Saur Kon-
stancja, podpisali umowę o partnerstwie publiczno-
prywatnym.

Umowa zawarta na 32 lata zobowiązuje firmę
Saur – nowego właściciela mirkowskiej oczysz-
czalni ścieków – do odbioru ścieków komunalnych
z terenu naszej gminy i przeprowadzenia w ciągu
najbliższych dwóch lat gruntownej modernizacji ist-
niejącej instalacji, a gminę – do dostarczania ście-
ków komunalnych przez cały okres obowiązywa-
nia umowy. Szacunkowa wartość umowy to blisko
340 mln zł. Nowa oczyszczalnia będzie w pełni eko-
logiczna – zamiast stawów biologicznych będzie
wykorzystywać sekwencyjny bioreaktor (SBR). Ja-
kość ścieków spełniać będzie normy i standardy
przyjęte w Polsce i w Unii Europejskiej.

Dyrektor działań międzynarodowych grupy Saur
Michel Fourré wyraził zadowolenie, że właśnie
w naszej gminie spółka wybuduje tak nowoczesny
obiekt i zwrócił uwagę, że firma już od dwóch lat
czuje się częścią lokalnej społeczności m.in. biorąc
udział w obchodach Dni Konstancina oraz wyraził
nadzieję, że przyszła współpraca umocni te więzi.

– Rozwiązaliśmy jeden z najtrudniejszych i stra-
tegicznych problemów. Uważam to za duże osiągnię-
cie obecnych władz – mówił burmistrz Kazimierz
Jańczuk. – Wypracowaliśmy najbardziej optymalne
warunki i jestem przekonany, że nasza współpraca
będzie się dobrze układała i przyniesie obu stronom
zadowolenie oraz satysfakcję.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele dy-
rekcji spółek Grupy Saur: Saur Konstancja, Saur Pol-
ska i Saur Horyzont oraz radni rady miejskiej
z przewodniczącymAndrzejemCieślawskim na czele.

Podpisanie umowy odbyło się w sali posiedzeń
rady miejskiej, w której udzielane są w naszej gmi-
nie śluby, co dało Andrzejowi Cieślawskiemu spo-
sobność dowcipnego komentarza. – Dzisiejsza uro-
czystość jest jak ślub, a małżeństwa często zawiera
się na znacznie krócej niż 32 lata. A mówiąc po-
ważnie uważam, że to jest wielki dzień Konstan-
cina (…). Na nowej drodze życia życzę zarówno
firmie, jak i mieszkańcom i nam wszystkim, żeby
ta umowa była realizowana bez zakłóceń. Jeśli się
zawiera małżeństwo, pewnego rodzaju kontrakt, to

najpierw są takie przyjemności, jak wesele i noc
poślubna, ale później zaczyna się proza życia
i mam nadzieję, że właśnie ta proza życia w tym
przypadku będzie również przyjemna i wypełni ją
wzajemne zrozumienie – żartował przewodniczą-
cy rady miejskiej.

Do czasu wybudowania nowej instalacji obecny
obiekt będzie nieprzerwanie przyjmował gminne
ścieki. Do 31 grudnia 2013 r. cena za odbiór metra
sześciennego ścieków pozostanie bez zmian – 2,75 zł

(plus VAT). Po wybudowaniu nowego obiektu,
w połowie 2014 r., cena wzrośnie do 4,48 zł i będzie
waloryzowana co roku 1 kwietnia o wskaźnik rocz-
nej inflacji za rok poprzedni (według danych GUS).
W przypadku zmiany ilości dostarczanych przez
gminę ścieków o więcej niż 10 proc. lub zmiany
ceny mediów niezbędnych do obsługi oczyszczalni
(np. podwyżki ceny za energię elektryczną o więcej
niż 4 proc. powyżej inflacji), spółka zastrzega sobie
możliwość renegocjacji ceny odbioru ścieków.

OCZYSZCZALNIA NAMIARĘ XXIW.
Dzień, w którym nasz samorząd

po raz pierwszy podpisał
umowę o partnerstwie
publiczno-prywatnym,
z pewnością przejdzie

do historii gminy.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Podpisana umowa rozwiązuje ciągnący się od lat problem konstancińskiej oczyszczalni

Saur Konstancja należy do francuskiej Grupy Saur – lidera na rynku usług ko-
munalnych we Francji i na świecie. We Francji spółka zarządza 200 tys. km
sieci, 3 600 instalacjami uzdatniania wody i oczyszczalniami ścieków,
obsługuje ponad 5,5 miliona odbiorców. W Argentynie, Armenii, Hiszpanii
i Arabii Saudyjskiej Saur zajmuje się produkcją i dystrybucją wody pitnej,
oczyszczaniem i uzdatnianiem ścieków, zarządzaniem sieciami wodno-ka-
nalizacyjnymi, gospodarką odpadami: zbiórką selektywną, sortowaniem, kom-
postowaniem, składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz świadczy
usługi inżynieryjno-budowlane. Firma zajmuje się również utrzymaniem i mo-
dernizacją budynków prywatnych i publicznych, zarządzaniem terenami zie-
lonymi i centrami rekreacyjnymi: basenami, kempingami, polami golfowymi
i parkingami. W Polsce Saur obecny jest od 20 lat – Saur Neptun od 1992 r.
dostarcza wodę i odbiera ścieki od mieszkańców Gdańska i Sopotu.
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W
yznaczenie granic okręgówwyborczych i stałych obwo-
dów głosowania to podstawowe rozstrzygnięcia (wy-
magane kodeksem wyborczym), które gminy musiały

podjąć do1 listopada.Urządprzedstawił radnympropozycjepodziału
gminynaokręgiwformiezałącznikadouchwały (napaździernikową
sesję rady), bezwcześniejszej prezentacji i dyskusji nad projektem.

– Co najdziwniejsze, radni wcale tak bardzo nie protestowali.
Dopiero zainteresowanie mieszkańców zmusiło władze gminy
do opublikowania projektu podziału w Biuletynie Informa-
cji Publicznej. Urząd uczynił to w szczególny sposób: w piątek
12 października o godz.16.00, oczywiście bez mapy. W czasie
weekendu urząd nie pracuje. Na składanie uwagmieszkańcy do-
stali więc całe długie trzy dni robocze, do środy 17 października
– komentuje Barbara S. z Grapy.

Liczba mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna według
stanu na 30 września 2012 r. wynosiła 24 077 osób. W gminach
liczących od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców wybieranych jest
21 radnych. W Konstancinie-Jeziornie każdego radnego będzie
wybierało średnio 1147 mieszkańców.

Poszczególne okręgi różnią się między sobą liczbą miesz-
kańców: w największym jednego radnego będzie wybierało 1698
osób, w najmniejszym – 682 osoby, ponad dwa i pół raza mniej.
To, co było argumentem za niemożliwością przyłączenia do
Czarnowa (najmniejszego okręgu) jeszcze jednego sołectwa, nie
przeszkadzało przy przyłączeniu Obórek do znacznie większego
– doBielawy.Wyjątkowo ciekawie rozwiązano kwestie Łyczyna:
odłączono go od okręgu wyborczego, w którym był razem ze
Słomczynem, i przyłączono do Obór, ale obwód do głosowania
mieszkańcy Łyczyna będą mieli w szkole w Słomczynie.

–Awłaściwie skąd to całe zamieszanie? Przecież we wszyst-
kich poprzednich wyborach gmina też była podzielona na okręgi
wyborcze i obwody do głosowania – pyta nasz czytelnik.

Różnica polega na tym, że dotychczas teren gminy podzielony
był na cztery okręgi, w których wybieranych było po pięciu rad-
nych w trzech okręgach na terenie miasta i sześciu radnych
z okręgu IV, z terenu sołectw.Teraz każdy radny będziewybierany
woddzielnymokręgu. Zmianie ulegnie też sposób liczenia głosów.
Nie będzie już wspólnego liczenia głosów dla komitetu wybor-
czego.Ważne będzie, jaką liczbę głosów zebrał konkretny kandy-
dat. Radnymzostanie ten, kto uzyska najwięcej głosów, nieważne,
z jakiej opcji kandydował. Poprzednio zdarzało się, że kandydat,
który uzyskał dużą liczbę głosównie zostawał radnym, bo cały ko-
mitet, z listy którego startował w wyborach, zebrał głosów zbyt
mało i nie mógł uczestniczyć w podziale mandatów. Zgodnie
z nową ordynacjąwyborczą, takie sytuacje nie będąmiałymiejsca
– każdy zbiera głosy tylko i wyłącznie dla siebie. Owiele większe
znaczenie będziemiała osoba kandydata – nie tylko jego obietnice
przedwyborcze (często bez pokrycia), ale również dotychczasowe
dokonania, aktywność społeczna, podstawowa choćby znajomość
prawa miejscowego i bardzo ważne: kultura osobista.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez nasze pismo
w czasie Dni Konstancina („NaszeMiasto – FMK”, numer 7/8),
z pracy radnych jesteśmy średnio zadowoleni. W poprzednich
kadencjach mieszkańcy też zgłaszali do pracy rady różnego ro-
dzaju uwagi i zapewne jest to nieuniknione. Czasami krytyko-
waliśmy słusznie, czasami nie.

„Z pewnością rzetelne wypełnianie obowiązków radnego po-
chłania co najmniej kilkanaście godzin tygodniowo: posiedzenia
komisji, sesja, do której trzeba się przygotować, o spotkaniach
z wyborcami nie wspominając. Jeśli mnogość obowiązków
przerosła kogoś, to zamiast przychodzić w połowie sesji lub wy-
chodzić w połowie obrad komisji, można złożyć mandat. Nie
ma przymusu bycia radnym. Zacznijmy wreszcie rozliczać na-
szych złotoustych wybrańców z ich przedwyborczych deklara-
cji” – pisze w liście do redakcji M. R.

Obiektywną ocenę pracy radnych utrudnia pewnego rodzaju
anonimowość podejmowanych decyzji. W protokole sesji zapi-
sana zostaje liczba głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących
się. Dziś nikt nie pamięta, kto jak głosował kilka lat temu, ale
konsekwencje podjętych decyzji będziemy odczuwać jeszcze
długie lata. Kto pamięta, komu mamy podziękować za umożli-

wienie budowy asfalciarni? Wiemy, że rada podejmuje decyzje
kolegialnie, ale radni wybierani są indywidualnie.

Do pracy radnych mieszkańcy mają wiele zastrzeżeń: sama
obecność na sesji czy posiedzeniu komisji (nie rzadko częściowa,
bo radni nagminnie spóźniają się i wychodzą w trakcie obrad)
i liczba ichwystąpień nie świadczą o aktywności radnego. – Brak
inicjatywy uchwałodawczej radnych, praktycznie żaden kontakt
z wyborcami, zbyt mała liczba interpelacji i wniosków to grze-
chy główne naszych samorządowców–wylicza Ryszard zGrapy.
– Mamy zaledwie trzech czy czterech radnych z prawdziwego
zdarzenia, z których najbardziej aktywny Tomasz Zymer już za-
powiedział, że w następnych wyborach nie będzie kandydował.

W teorii organem uchwałodawczym gminy jest rada miejska,
ale w praktyce uchwala tylko to, co przygotuje burmistrz i urząd.

JEDEN OKRĘG – JEDEN RADNY
O ostatecznych granicach jednomandatowych okręgów

wyborczych rada miejska zadecydowała na sesji nadzwyczajnej.
Uchwalony przez radnych podział gminy na okręgi

jednomandatowe zdecydowanie różni się od pierwszej wersji,
przedstawionej przez Urząd Miasta i Gminy. Wnioski radnych

i uwagi mieszkańców, zgłoszone w trakcie
wymuszonych konsultacji społecznych,

w przeważającej większości zostały uwzględnione.

MAGDA ANDRZEJEWICZ

– Zgodnie z zasadą jawności działania władz sa-
morządowych, najlepszym rozwiązaniem byłoby
wprowadzenie zasady imiennych głosowań, we
wszystkich sprawach (oprócz ustawowo za-
gwarantowanej tajności głosowań, np. w przy-
padku wyboru prezydium rady), nie tylko na
sesjach, ale również podczas posiedzeń komisji
merytorycznych. Dlaczego radni obawiają się
imiennych głosowań? Przecież wprowadzenie
takiej zasady przyniosłoby korzyści tak radnym
– ich trafne decyzje były by najlepszą ulotką wy-
borczą – jak i mieszkańcom – umożliwiłoby
ocenę pracy radnego. Wiedzielibyśmy, kogo wy-
brać na drugą kadencję. Zgodnie z par. 25 re-

gulaminu rady miejskiej, z inicjatywą podjęcia takiej uchwały może wystąpić
komisja rady miejskiej, klub radnych lub pojedynczy radny. Statut naszej
gminy nie przyznaje mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej, ale wprowa-
dzenie takiego zapisu do statutu jest możliwe na podstawie art. 3 ust. 1,
art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym i również zależy od inicjatywy radnych. Radni tłumaczą
się brakiem pomocy prawnej przy tworzeniu projektów uchwał i ich uzasad-
nień, ale z tej sytuacji jest proste wyjście: najpierw muszą podjąć uchwałę
o zatrudnieniu prawnika w biurze rady miejskiej, a w budżecie (wszak to oni
go stanowią) zapewnić na ten cel pieniądze. Z uzasadnieniem potrzeby za-
trudnienia prawnika nie będzie chyba problemu.

JACEK ROWIŃSKI,JACEK ROWIŃSKI, wydawca naszego pismawydawca naszego pisma
i prezes Stowarzyszenia Nasze Miasto-Konstancin:i prezes Stowarzyszenia Nasze Miasto-Konstancin:

W Konstancinie-Jeziornie
każdego radnego będzie wybierało

średnio 1147 mieszkańców

O wiele większe znaczenie będzie miała
osoba kandydata – nie tylko jego obietnice

przedwyborcze (często bez pokrycia),
ale również dotychczasowe dokonania,

aktywność społeczna, podstawowa choćby
znajomość prawa miejscowego
i bardzo ważne: kultura osobista

Obiektywną ocenę pracy radnych utrudnia
anonimowość podejmowanych decyzji.

W protokole sesji zapisana zostaje liczba
głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się.

Kto dziś pamięta, komu mamy
podziękować za umożliwienie

budowy asfalciarni?
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Idzie zima
Pierwszy atak zimy, tradycyjnie, zaskoczył nas. Drogi były
przejezdne, ale opady śniegu spowodowały liczne awarie
w dostawie prądu. Pod ciężarem mokrego śniegu łamały
się drzewa, które padając zrywały napowietrzne linie
energetyczne. Zerwane kable leżały na ulicach,
a w zakładzie energetycznym nikt nie odbierał telefonu.
Całe szczęście, że nie doszło do tragedii. Zgoda, że opady
śniegu były wyjątkowo duże i zaskoczyły mieszkańców, ale
dla specjalistów od zarządzania kryzysowego takie sytua-
cje nie powinny być czymś nieznanym. Tymczasem
w naszej gminie jakoś nie widziałem członków gminnego
sztabu kryzysowego w akcji. Może chociaż jakiś dyżur pod
telefonem, byśmy mieli komu zgłaszać awarie?

R. W.

Pomoc powiatu
Ograniczenie ruchu tirów na naszych drogach nie wszyst-
kim się podoba. Grupa przedsiębiorców skierowała list
do marszałka województwa Adama Struzika, domagając
się zniesienia zakazu. Przedsiębiorcy straszą, że będą
musieli przenieść swoją działalność poza teren naszej
gminy. I bardzo dobrze, oby jak najszybciej. Żaden z nich
nie mieszka chyba przy ul. Warszawskiej na Grapie. Pro-
testem przedsiębiorców zajęła się – nie wiadomo dla-
czego – Komisja Strategii Gospodarczej starostwa
powiatowego w Piasecznie. A co komu do domu, jak

chałupa nie jego? Nadgorliwość radnych powiatowych
nie jest bezinteresowna – pod protestem podpisał się
jeden z członków rodziny radnego powiatowego. Nie
wiem, czy decyzje podjęte przez powiat, a dotyczące
naszej gminy, są wiążące, ale dobrze abyśmy o swoich
sprawach mogli decydować sami, bez pseudopomocy
powiatu.

Andrzej z Grapy

Przyszłość Mirkowa
Wszyscy troszczą się o przyszłość terenów pofabrycznych
w Mirkowie i ich nowych mieszkańców, a co z nami, miesz-
kającymi tam od dziesięcioleci? Kto wyremontuje nasze
czerwoniaki, naprawi krzywe i dziurawe chodniki? Mamy
się cieszyć, że tuż obok zbudowane zostanie osiedle i cen-
trum biznesowo-handlowe. A co my z tego będziemy mieć?
Nie będzie nas stać na zakupy w eleganckich sklepach.

Jadwiga M.

Nasi mniejsi bracia
Zima coraz bliżej i znów, jak co roku, bezdomne psy i koty
będą cierpieć głód i chłód. Czy nasza gmina podpisała
wreszcie umowę z jakimś schroniskiem dla zwierząt? Czy
azyl dla kotów pani Ireny Jarosz został przed zimą dofi-
nansowany przez gminę? Niezauważanie problemu przez
władze, nie oznacza, że problem nie istnieje.

Anna J.

Dofinałowej rozgrywki w kon-
kursie wiedzy o HIV i AIDS
stanęli 1 grudnia zwycięzcy

szkolnych eliminacji. W finale od-
bywającym się w Zespole Szkół
nr 1 w Konstancinie-Jeziornie wzięło
udział po troje uczniów z każdej
z sześciu konstancińskich szkół.
Drużynowo I miejsce zajęli ucznio-

wie Zespołu Szkół nr 1, II miejsce
– ZS nr 4, a III – ZS nr 3. Indywidual-
nie I miejsce zdobyła Weronika
Słowik, II – Patryk Olesiński, a III
– Michał Nogal.
Uczestnicy odpowiadali na 20

pytań testowych i trzy otwarte pyta-
nia opisowe. Celem konkursu było
pogłębienie wśród młodzieży wie-
dzy o sytuacjach niosących ryzyko
zakażenia wirusem HIV, kształto-
wanie świadomości wpływu włas-
nego postępowania na stan zdrowia
swojego i swoich bliskich, upo-
wszechnienie metod zapobiega-
nia zakażeniu wirusem HIV oraz
postawy tolerancji wobec osób
zakażonych. W opinii jednego
z uczestników, Krystiana Jachacego,
takie konkursy są potrzebne, bo pro-
blem jest duży, a mało się o nim
mówi.
Zwycięskie drużyny nagrodzone

zostały aparatami fotograficznymi,
a indywidualni zwycięzcy – odtwa-
rzaczami MP3 i MP4 ufundowanymi
przez urząd gminy. Wszyscy uczest-

nicy konkursu otrzymali drobne
okolicznościowe upominki od Kra-
jowego Centrum ds. AIDS.
Konkurs przygotowały nauczy-

cielki biologii i przyrody z gmin-
nych szkół: Ewa Jakubowska, która
była koordynatorem konkursu oraz
Maryla Rowińska, Grażyna Kurek,
Bożena Kozyra, Wiesława Pisarek,
Monika Kozicka i Alicja Żmijewska.
Materiały edukacyjne dostarczyła
– i służyła wszelką pomocą – Izabela
Kupiec z Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Piasecz-
nie. Władze gminy reprezentowała
Magdalena Gołębiowska, kierownik
Wydziału Oświaty, Kultury i Zdro-
wia Urzędu Miasta i Gminy.
Warto podkreślić, że Konstancin-

Jeziorna jest jedyną gminą z terenu
powiatu piaseczyńskiego, która zor-
ganizowała taki konkurs.
1 grudnia już od 24 lat obcho-

dzony jest Światowy Dzień AIDS.
Tego dnia na całym świecie organi-
zowane są spotkania, konferencje,
konkursy, koncerty i różnego ro-
dzaju akcje edukacyjne dotyczące
profilaktyki zakażenia wirusem HIV.

Zgodnie z danymi tegorocznego
raportu UNAIDS, aż 50 proc. osób
zakażonych HIV nie wie o fakcie
swojego zakażenia. W Polsce liczba
zdiagnozowanych zakażeń HIV wy-
nosi blisko 16 tys.. Szacuje się jednak,
że z wirusem żyje około 30–35 tys.
osób, a ok. 1 tys. osób rocznie dowia-
duje się o zakażeniu.
Wskutek zakażenia wirusem HIV

na całym świecie umierają 2 mln
osób rocznie.
Wirusem można się zakazić po-

przez kontakt seksualny z chorą osobą
i przez bezpośredni kontakt z jego
krwią. Nie można zakazić się poprzez
zwykły kontakt z chorym: podanie
ręki, pocałunek, korzystanie z tych sa-
mych naczyń, sztućców lub pościeli,
a także drogą kropelkową (kichanie
i kaszel).
Pamiętajmy! HIV/AIDSmoże doty-

czyć każdego, bez względu na wiek,
płeć, preferencje seksualne, wykształce-
nie i poglądy polityczne. Każdy może
zrobić bezpłatny i anonimowy test w
punktach konsultacyjno-diagnostycz-
nych (ich adresymożna znaleźć na stro-
nie www.aids.gov.pl).

Finał konkursu wiedzy o HIV i AIDS

Fo
t.p

l.w
iki

pe
dia

.or
g

Zwycięzczyni tegorocznego konkursu wiedzy o HIV i AIDS Weronika Słowik
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Dzień po ostatniej sesji radymiejskiej zadzwo-
nił do redakcji nasz czytelnik. –To, żewładze

nas lekceważą, to jedno, ale jak długo pozwolimy
się tak traktować? O terminie zwołania ostatniej
sesji nie było informacji ani w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, ani na stronie urzędu miasta
–mówił i pytał zdenerwowany: –To tak przypad-
kowo, czy świadomie, bo w porządku obrad były
niezwykle ważne dla mieszkańców punkty do-
tyczące ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie gminy, wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie gminy, składa-
nej przez właściciela nieruchomości, określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na tere-
nie gminy, szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną opłatę.
Istotnie lepiej było nie informowaćmieszkań-

ców, dyskusjamogłaby być gorąca.O tym, żew tak
ważnej kwestii, wzorem innych gmin, nasze wła-
dze samorządowe nie przeprowadziły konsultacji
społecznych, chyba nawet nie warto wspominać.
To raczej nie przypadek – w sprawie podziału

gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze
konsultacje wymusili mieszkańcy. Wobec usta-
wowego obowiązku przeprowadzenia konsulta-
cji społecznych w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na modernizacji oczyszczalni ścieków komunal-

nych przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Je-
ziornie, gmina znalazła salomonowe wyjście:
konsultacje wyznaczono w dzień powszedni,
o godz. 12.00, kiedy większość mieszkańców jest
w pracy. Taki termin dawał gwarancję, że na
spotkanie przyjdzie niewiele osób. I tak się stało.
Lista obecności była bardzo krótka: czterech
przedstawicieli inwestora, dwóch pracowników
urzędu miasta i silna reprezentacja mieszkańców
– sześć osób. Ogłoszenie o tych konsultacjach
pojawiło się na stronie urzędu w zakładce „Wy-
darzenia”, bo standardowe w innych gminach
konsultacje społeczne w naszej gminie są wyda-
rzeniem. Po kilku dniach zniknęło. Za to ogłosze-
nie, zapraszające do wyrażenia opinii o nowym
rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich i propo-
nowaniu wprowadzenia do niego zmian wisi na
gminnej stronie do dziś, wzbudzając powszechną
wesołość. Takie zainteresowanie opiniami miesz-
kańcówwyjątkowo trafnie ocenił na forumKon-
stancin.com radny Tomasz Zymer: „Uważam, że
to krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o kon-
sultacje społeczne w naszej gminie. Proponuję
powiesić też na stronie gminnej informacje
o konsultacjach i zbieraniu opinii w sprawach:
a) rozkładu lotów pasażerskich na linii Kolo-
nia – Monachium

b) rozkładu kursów promów ze Świnoujścia
c) zmiany granic gminyWielka Dolna w wo-
jewództwie średniopolskim.

Ja już przygotowałem swoją opinię do
wysłania do Kolei Mazowieckich: uważam, że
obecną liczbę połączeń kolejowych z Jeziorny do
Warszawy, wynoszącą zero, należy podnieść do
20 na dobę. Bez przesiadki w Nowej Iwicznej”.
Nic dodać, nic ująć.

O CZYM INFORMOWAĆ
MIESZKAŃCÓW

T. U. BYLEC

WZespole Szkół nr 4 w Słomczynie rozpoczęła się reali-
zacja programu „Cyfrowa szkoła”. Celem programu jest

rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie sto-
sowania technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
w procesie kształcenia, a także zmiana modelu nauczania
w kierunku rozwijania kreatywności i wykorzystywania do-
stępnych źródeł wiedzy.
Szkołę wyposażono w 42 przenośne komputery dla

uczniów i nauczycieli, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę,
tablicę interaktywną, głośniki i projektory multimedialne.
W ramach programu nauczyciele wzięli udział w szkoleniach,
które będą kontynuowane w 2013 r. Wdrożenie programu
kosztowało blisko 174 tys. zł, z czego 20 proc. dołożyła
gmina Konstancin-Jeziorna.
W przyszłorocznej edycji programu wezmą udział pozos-

tałe szkoły, którew tym roku nie dostały dofinansowania. (MM)

SKOMPUTERYZOWANA SZKOŁA

Wpiaseczyńskim starostwie odbyła
się uroczystość wręczenia honoro-

wych odznak Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej, przyznawanych corocznie przez
ministra kultury. W tym roku przewod-
nicząca rady powiatu Maria Miodu-
szewska i wicestarostaMarekGieleciński
wręczyli je założycielce i dyrektorce
SzkołyMuzycznej I stopniawKonstanci-
nie-Jeziornie Małgorzacie Szandule i
kompozytorowi, pianiście i śpiewakowi,
który od 15 lat prowadzi towarzystwo

śpiewacze w Zalesiu Górnym Stanisławowi Szczycińskiemu.
Minister kultury przyznał również odznaczenia: Towarzystwu

MiłośnikówGóryKalwarii iCzerska i jegoprezesowiWojciechowi
Prus-Wiśniewskiemu, czerskiemuoddziałowiTowarzystwaOpieki
nad Zabytkami i prezes Barbarze Jabłońskiej, Towarzystwu Przy-
jaciół Zalesia Dolnego i prezes Mirosławie Walczykowskiej oraz
TowarzystwuMiłośnikówPiękna iZabytkówKonstancina i prezes
Czesławie Gasik. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. (KW)

ZASŁUŻENI DLA KULTURY

Jedną z odznaczonych
jest Małgorzata
Szanduła

REKLAMA

••świerk pospolity ciętyświerk pospolity cięty –– od 30 do 70 złod 30 do 70 zł••świerk pospolity donicaświerk pospolity donica –– od 40 do 60 złod 40 do 60 zł••świerk srebrny kłujący ciętyświerk srebrny kłujący cięty –– od 70 do 90 złod 70 do 90 zł••świerk srebrny kłujący donicaświerk srebrny kłujący donica –– od 70 do 100 złod 70 do 100 zł••świerk syberyjski cięty – od 80 do 100 złświerk syberyjski cięty – od 80 do 100 zł•• jodła kaukaska ciętajodła kaukaska cięta –– od 90od 90 do 250 złdo 250 zł

Po choinkę zapraszamy na targowisko miejskiePo choinkę zapraszamy na targowisko miejskie
stoisko przy oczku wodnymstoisko przy oczku wodnym

OD 15 GRUDNIAOD 15 GRUDNIA W SPRZEDAŻYW SPRZEDAŻY
ŚWIEŻE CHOINKIŚWIEŻE CHOINKI

DUŻE I MAŁEDUŻE I MAŁE
W ATRAKCYJNYCH CENACH:W ATRAKCYJNYCH CENACH:
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27listopada na inauguracyjnej
sesji Młodzieżowej Rady
Miejskiej Konstancina-Je-

ziorny nowo wybrani radni przyjęli za-
świadczenia o wyborze, złożyli uro-
czyste ślubowanie oraz dokonali wy-
boru przewodniczącego rady, jego za-
stępców, sekretarza i skarbnika.
W uroczystości udział wzięli przed-

stawiciele samorządu naszej gminy:
przewodniczący rady miejskiej An-
drzej Cieślawski, radni oraz burmistrz
Kazimierz Jańczuk. Na I sesji (z po-
wodu ważnych zajęć szkolnych) za-
brakło radnych z American School of
Warsaw. Nieobecni złożą ślubowanie
na kolejnej sesji.
Przewodniczącym MRM wybrany

został Kamil Syskowski z Zespołu
Szkół nr 2. Wiceprzewodniczącymi
zostali Patrycja Małczuk (ZS nr 1)
i Krystian Jachacy (ZS nr 5), sekreta-
rzem – Urszula Bartoszewska (ZS nr
2), a skarbnikiem – Patryk Szewczyk
(ZS nr 5).
Opiekunem MRM z ramienia

władz gminy będzie kierownik Biura
Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
Bożena Mirończuk.
Członkami Młodzieżowej Rady

Miejskiej Konstancina-Jeziorny zostali:

• z Zespołu Szkół nr 1: Patrycja
Małczuk, Marcin Obiedziński
i Kamil Skroński,

• z Zespołu Szkół nr 2: Urszula
Bartoszewska, Antoni Łukasie-
wicz i Kamil Syskowski,

• z Zespołu Szkół nr 3: Jagoda Ba-
ranowska, Karolina Kopyt i Mi-

chał Łopaciński,

• z Zespołu Szkół nr 4: Mateusz
Biernacki, Jakub Gosk i Sebas-
tian Sobczyk,

• z Zespołu Szkół Integracyjnych
nr 5: Krystian Jachacy, Kinga
Stolarzak i Patryk Szewczyk,

• z Gimnazjum No Bell: Jan Tade-
usz Polaczek,

• z Zespołu Szkół im.Władysława
Stanisława Reymonta: Patryk
Babicki i Konrad Borowski,

• z American School of Warsaw:
Jan Jucha, Julia Mioduska
i Jakub Szwajcarowski.

Uczniowie gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu naszej
gminy wybrali radnych młodzieżowej
rady 23 października, półtora roku po

podjęciu przez radę miejską uchwały
o powołaniu MRM. W większości
szkół kandydatów na radnych było
tylu, ile mandatów – na każda szkołę
trzy. Tylko w trzech szkołach kandy-
datów było więcej: w ZS nr 1 przy
ul. Wojewódzkiej o trzy mandaty ubie-
gało się siedmiu kandydatów, a w Ze-
spole Szkół Integracyjnych nr 5 przy
ul. Szkolnej i w SzkoleAmerykańskiej
kandydowało po pięć osób. W Zespo-
le Szkół im. Władysława Stanisława
Reymonta zgłosiło się tylko dwóch
kandydatów, a w Gimnazjum No Bell
– zaledwie jeden.
Z 1086 uczniów konstancińskich

szkół uprawnionych do głosowa-
nia, w wyborach udział wzięło 536
(49,3 proc.). (MM)

Inauguracyjna sesja MRM

Podczas inauguracyjnej sesji młodzi radni złożyli ślubowanie

Od pomysłu zbudowania skate-
parku do jego otwarcia upłynę-
ło kilkanaście miesięcy. Czy to

możliwe, by w ciągu roku zrealizować
takie przedsięwzięcie?Możliwe, ale tyl-
ko w gminie Lesznowola.
20 października przy Zespole Szkół

Publicznych w Nowej Iwicznej uro-
czyście otwarty został skatepark.Abyło
to tak…W2011 r. dwóch uczniówmiejs-
cowej szkoły zgłosiło się do radnej Ju-
styny Gawędy z prośbą o wybudowanie
skateparku. Na liście poparcia swego
pomysłu zebrali wśród kolegów ponad
500 podpisów. Wójt Lesznowoli Maria
Jolanta Batycka-Wąsik szybko znalazła
miejsce na lokalizację obiektu: gminną
działkę obok szkoły przy ul. Krasic-
kiego w Nowej Iwicznej. Plac, na któ-
rym powstał skatepark, usytuowany jest
przy drodze w dobrze oświetlonym
miejscu. Budowa trwała dwa tygod-
nie (!) i kosztowała 107 tys. zł.
Tuż za miedzą, w gminie Konstan-

cin-Jeziorna, droga od pomysłu do prze-
mysłu przebiega zupełnie inaczej.
Tomasz Nowicki, pomysłodawca bu-
dowy skateparku wKonstancinie, o rea-
lizację zabiega u władz miasta od po-
łowy 2010 r.Wtedy obiecywanomu bu-
dowę w latach 2011–2012. Przez ponad
rok konstancińskamłodzież rozmawiała
z przedstawicielami magistratu na temat
lokalizacji obiektu i możliwości finan-
sowania budowy z budżetu gminy. Zro-
bili wszystko, co mogli: znaleźli firmę
budującą skateparki, która wykonała
bezpłatnie wstępny projekt i wycenę
budowy, zaproponowali dwie lokaliza-
cje: na pl. Sportowym (róg ulic Prusa
i Sanatoryjnej) lub na placu obok Oś-

rodka Pomocy Społecznej i szkoły nr 1
(róg ulic Prusa i Rycerskiej), przedsta-
wili możliwości dofinansowania inwe-
stycji z funduszy unijnych i zebrali 860
podpisów uczniów konstancińskich
szkół pod petycją skierowaną do władz
samorządowych naszej gminy.
12września 2011 roku burmistrz Ka-

zimierz Jańczuk spotkał się z Tomaszem
Nowickim i poinformował go o braku
możliwości zapewnienia w budżecie
gminy na 2012 r. pieniędzy na tę inwe-
stycję. Ponieważ obydwie wskazane
przez młodzież lokalizacje znajdowały
się w strefie A ochrony uzdrowiskowej,
burmistrz zaproponował inną działkę:
naprzeciwko Zespołu Szkół nr 3 przy
ul. Bielawskiej.
Czas płynął. Pod koniec 2011 r. oka-

zało się, że w Piasecznie rozpoczyna się
budowa profesjonalnego skateparku
– budowa dwóch takich samych obiek-
tów w tak niewielkiej odległości nie
miałaby sensu. W tej sytuacji Tomasz
Nowicki zaproponował, by teren przy
ul. Bielawskiej przeznaczyć pod bu-
dowę wielofunkcyjnego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego z torem dla de-
skorolkarzy i ścianką wspinaczkową.
27 lutego 2012 r. podczas posiedze-

nia Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej, rad-
ni pozytywnie zaopiniowali projekt
urządzenia skweru sportów miejskich.
Pomysł zaaprobował również burmistrz
Kazimierz Jańczuk i przewodniczący
społecznej rady sportu Tomasz Kucza.
Do 6 kwietnia, na prośbę burmistrza,

Inicjatywa Skatepark, szkoła i rada ro-
dziców miały zgłosić propozycję za-

gospodarowania terenu. Dyrekcja
szkoły i rodzice wnioskowali o budowę
parkingu na 100 aut – sport w mieście
miałby polegać na slalomie między sa-
mochodami.
– Na początku września 2012 r. nie

było już mowy o budowie skweru spor-
tów miejskich. Zadecydowano, że ma
powstać plac zabaw dla dzieci, bliżej
nieokreślone urządzenia sportowe dla
uczniów pobliskiej szkoły, mały skate-
park i parking na minimum 30 miejsc
– mówił jeden z deskorolkarzy.W ratu-
szu trwały prace nad przygotowaniem
zapytania ofertowego skierowanego do
pracowni architektonicznych. Termin
złożenia ofert na koncepcję zagospoda-
rowania terenu – koniec listopada.
25 października w urzędzie miasta

odbyło się spotkanie burmistrza z ar-
chitektem Wojciechem Kawęczyńskim
oraz najbardziej zainteresowanymi: dy-
rekcją szkoły, przewodniczącym rady
rodziców i pomysłodawcą budowy ska-
teparku Tomaszem Nowickim. Osta-
tecznie zadecydowano, że przy ul. Bie-
lawskiej powstanie boisko wielofunk-
cyjne, elementy skateparku, ścianka
wspinaczkowa oraz parking na maksi-
mum 60 samochodów. Na kolejnym
spotkaniu z Wojciechem Kawęczyń-
skim (19 listopada) deskorolkarze usta-
lili, jakie przeszkody znajdą się na torze.
Na oświetlonym i monitorowanym
terenie ustawione zostaną również sto-
jaki na rowery i bezobsługowa toaleta
publiczna.
Burmistrz przewiduje, że projekt bu-

dowlany i pozwolenie na budowę gotowe
będą w pierwszym półroczu 2013 r.,

a budowa ruszy w drugim. W projek-
cie budżetu na 2013 r. przewidziano
600 tys. zł na projekt i budowę placu
sportowego przy ul. Bielawskiej.
Kwestia finansowania inwestycji to

oddzielna historia. Gdyby przez dwa
minione lata urząd uporał się z kon-
cepcją i dokumentacją, moglibyśmy
wystąpić o dofinansowanie z Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Mazowieckiego i skorzystać z pie-
niędzy Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Zgłoszenia o wpisanie zada-
nia inwestycyjnego do programu roz-
woju bazy sportowej trzeba składać do
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego do 31 stycznia.
WProgramie Rozwoju Bazy Sportowej
mogą być ujęte te inwestycje, które
mają uregulowany stan prawny nieru-
chomości, kompletną dokumentację
projektowo-kosztorysową, aktualne po-
zwolenie na budowę (ostateczna de-
cyzja), aktualne zbiorcze zestawienie
kosztów, wykonawcę wybranego w try-
bie ustawy o zamówieniach publicz-
nych, pisemne zobowiązanie o zapew-
nieniu własnych pieniędzy na finanso-
wanie zadania, umowy zawarte przez
inwestora z bankiem albo dokumenty
potwierdzające udzielenie kredytu lub
pożyczki. Tych dokumentów nie bę-
dziemymieć w styczniu 2013 r.Wymo-
giem uzyskania dofinansowania jest też
zakończenie inwestycji do 31 grudnia
2013 r.
Doświadczenie uczy, że u nas pro-

blemem jest termin rozpoczęcia inwe-
stycji, o zakończeniu nie wspomina-
jąc. Przebudowa szkoły podstawowej
w Opaczy jest chlubnym wyjątkiem.
Skoro wiemy już, że można inaczej,
trzymamy kciuki, by po blisko czte-
rech latach starań powstał wymarzony
przez młodzież skatepark.

Można inaczejMATEUSZ ZAREMBA,
KLARA WARECKA

Cztery uchwały związane z przeję-
ciem przez gminy gospodarowania

odpadami komunalnymi podjęła 22 lis-
topada rada miejska. Zgodnie z zapi-
sami znowelizowanej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach, od 1 lipca 2013 r. za gospodarkę
odpadami będzie odpowiadał urząd
gminy. Mieszkańcy będą musieli za-
płacić obowiązkową opłatę na rzecz
gminy za odbiór śmieci – tzw. podatek
śmieciowy. Tym samym nie będzie się
opłacało nielegalnie wyrzucać śmieci,
np. do lasu.
Na realizację nowego systemu od-

bioru śmieci w przyszłorocznym bud-
żecie zarezerwowano 2,1 mln zł. Uch-
wały podjęte, ale mieszkańcy jeszcze
nic nie wiedzą. Akcja informacyjna
jeszcze nie ruszyła.
Sposób naliczania opłaty nie był

konsultowany zmieszkańcami. Ci, któ-
rzy byli obecni na sesji wiedzą, że
opłata naliczana będzie od osoby i wy-
niesie 10 zł miesięcznie za odpady se-
gregowane i 15 zł miesięcznie za od-
pady niesegregowane. Czteroosobowa
rodzina zapłaci więc w ciągu roku
480 zł za odbiór odpadów segregowa-
nych i 720 zł za odbiór odpadów niese-
gregowanych. Radni zwracali uwagę,
że w przypadku lokatorów miesz-
kających w blokach, trudno będzie
stwierdzić, kto śmiecie segreguje, a kto
nie. Czy deklaracje mieszkańców będą
zgodne ze stanem faktycznym, przeko-
namy się po kilku miesiącach funkcjo-
nowania nowego systemu. (KW)

Ile zapłacimy
za śmiecie
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Dziesiątki polskich gmin i powiatów, m.in.
Darłowo, Lublin, Puławy, Starogard Gdański,
Suwałki, Sztum, przeprowadzają internetowe

plebiscyty, w których mieszkańcy oceniają dwa lata
pracy samorządowców. Dwa trudne lata, bo spowol-
nienie gospodarcze i narastający kryzys, zmniejszenie
dochodów gmin i konieczność racjonalizacji wydat-
ków nie oszczędziły samorządów. W tej sytuacji
trudno się dziwić, że nie wszystkie zamierzenia udało
się zrealizować, ale…

–Wwielumiastachwładze samorządowe interesują
się, jak ich pracę oceniają mieszkańcy. U nas nikt nie
jest ciekawy zdania swoichwyborców–mówi JerzyM.
–Akonfrontacja przedwyborczych obietnic z realizacją
wypada często szokująco.Wiadomo, żew100 proc. pla-
nów zwykle nie udaje się realizować, ale tych niezrea-
lizowanych jest całkiem sporo – dodaje.
Lista osiągnięć nie jest długa: uruchomienie ko-

munikacji busikowej, remont szkoły podstawowej
w Opaczy, budowa sali gimnastycznej przy szkole in-
tegracyjnej, remont kilku ulic i podpisanie umowy
z firmą Saur na oczyszczanie ścieków komunalnych
z terenu gminy.
– Podpisanie umowy to jedno, ale dopiero realizacja

jej zapisówbędzie sukcesem.Zwycięstwoodtrąbimy, jak
za dwa lata zobaczymy nowe rachunki za wodę i ścieki.
Sukces ma wielu ojców – w myśl tej zasady samo-
rządowcy chwalą się swoimi i nie swoimi osiągnięciami.
Zakończenie rewitalizacji Parku Zdrojowego (zaczętej
w poprzedniej kadencji) czy przebudowę drogi woje-
wódzkiej nr 724 trudno uznać za specjalne osiągnięcia
obecnego samorządu – komentują mieszkańcy.

Porażka jest sierotą, tu nikt piersi nie wypina.
Szczególnie blado wypada realizacja planów i przed-
wyborczych deklaracji na terenach wiejskich: w Par-
celi, Czarnowie i innych sołectwach. Kiepski postęp
prac przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, skan-
dalicznie długie uchwalanie miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego, drogi w opłakanym
stanie, brak miejsc pracy, brak spełniającej europej-
skie normy przychodni lekarskiej i zbyt małe wyko-
rzystanie funduszy unijnych.
Wiadomo, że na wszystko nie wystarcza pieniędzy,

ale wiele działań nie wymaga nadzwyczajnych kwot.
Braku obiecywanej jawności i przejrzystości działań
władz samorządowych, wyczerpującej informacji pub-
licznej, czy przedstawienia planu kadencyjnego inwe-
stycji nie da usprawiedliwić się brakiem funduszy.
Odpowiadanie na pismamieszkańców też zbytwiele nie
kosztuje. „Czujemy się lekceważeni przezwładzemias-
ta. Nikt nie liczy się z naszym zdaniem, najlepszym
przykładem były wymuszone pseudokonsultacje spo-
łeczne przy określaniu granic jednomandatowych okrę-
gówwyborczych” – piszą do redakcji mieszkańcy.

–W swoim programie wyborczymKazimierz Jań-
czuk pisał: „Proponuję konsekwentną, długookresową
wizję rozwoju naszej gminy. Proponuję również nowe
standardy zarządzania dające społeczności kontrolę
nad władzami Gminy. Pierwszym ich elementem bę-
dzie »kadencyjność działań«, czyli przyjęcie kalenda-
rza zadań wraz z terminami ich realizacji na początku
kadencji władz Gminy. Dzięki temu każdy mieszka-
niec gminy będzie wiedział, kiedy i gdzie będą reali-
zowane określone zadania. Stworzy to przejrzystość
i da możliwość rozliczenia burmistrza i jego ekipy
z wziętych na siebie zobowiązań. Drugim elementem
będą standardowe w rozwiniętych społecznościach
»konsultacje społeczne«, które zamierzam wprowa-
dzić i traktować jako ważny czynnik opiniotwórczy
przy wyborze ostatecznych rozwiązań” – przypomina
nasza czytelniczkaMagda R. i proponuje, by ten frag-
ment deklaracji kandydata na burmistrza każdy z nas
starannie przepisał i wysłał na adres urzędu.
Przed nami druga połowa kadencji i wiele jeszcze

może się zmienić.Na razie narzekamy, bo zmianyna lep-
sze zauważamy przez kilka dni i szybko traktujemy jak
coś naturalnego. Cóż, to tak jak w każdym domu: jeśli
w pokoju wszystko jest na swoim miejscu, nikt nie
zwraca na to szczególnej uwagi. Co innego, jeśli na
środku dywanu leży papierek – to zauważamy od razu.

NA PÓŁMETKU KADENCJI
Od ostatnich wyborów samorządowych minęło tyle samo czasu,

ile dzieli nas od kolejnych. To odpowiedni moment
na podsumowanie działań radnych i burmistrzów,

tego, co udało się zrobić, a czego nie.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Szczególnie blado wypada
realizacja planów

i przedwyborczych deklaracji
na terenach wiejskich:
w Parceli, Czarnowie

i innych sołectwach

Wiadomo, że na wszystko
nie wystarcza pieniędzy,

ale wiele działań
nie wymaga przeznaczenia

nadzwyczajnych kwot

Zmiany na lepsze
zauważamy przez kilka dni

i szybko traktujemy
jak coś naturalnego

Uroczystość wręczenia dyplomów przyznanych
zwycięzcom ogólnopolskiego Rankingu Szpitali

Niepublicznych 2012 odbyła się 8 listopada w redakcji
dziennika „Rzeczpospolita”. W rankingu, przeprowa-
dzonym po raz dziewiąty przez redakcję „Rzeczpospo-
litej” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia, sklasyfikowano 254 szpitale z całej Polski. Na
dziewiątymmiejscu znalazł się Szpital św.AnnywPia-
secznie, należący do Grupy EMC Instytut Medyczny.
Pamiątkowy dyplom i gratulacje odwiceministra zdro-
wia Sławomira Neumanna odebrała zastępca dyrekto-
ra Szpitala św. Anny Marta Dorociak-Burza. Szpital
św. Anny zajął również szóste miejsce w rankingu
wszystkich szpitali w województwie mazowieckim.
Piaseczyńska placówka przyjmuje pacjentów na

oddziałach: interny, pediatrii, chirurgii ogólnej i gine-
kologiczno-położniczym. Przy szpitalu działa rów-
nież przychodnia, w której znajduje się 19 poradni
specjalistycznych. (KW)

NAGRODADLA SZPITALA
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Na działce przy ul. Chylickiej, tuż przy mostku
koło starego młyna, trwa budowa. Okoliczni

mieszkańcy dzwonili do naszej redakcji z pytaniami,
czy wolno budować tak blisko przy rzece i czy to ko-
lejny blok mieszkalny. Sprawdziliśmy w starostwie
powiatowym – na działce powstaje budynek pensjo-
natowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie
z pozwoleniem na budowę wydanym przez starostę
piaseczyńskiego. Kwestia bliskości rzeki w XXI w.
nie jest przeszkodą w budowie. Inwestorem jest
firma Modus Invest. Prace postępują szybko, za rok
budowa powinna zostać zakończona. Jeśli tak, to bę-
dzie to pierwszy prywatny pensjonat w Konstanci-
nie. Dotychczas budowano budynki pensjonatowe
z częścią mieszkalną, które pensjonatami nigdy nie
były, a taki zapis w pozwoleniu na budowę pozwa-
lał omijać przepisy dotyczące zabudowy w strefie A
ochrony uzdrowiskowej. Czekamy na otwarcie
pierwszego w naszej gminie pensjonatu z prawdzi-
wego zdarzenia. (MM)

PENSJONAT NAD JEZIORKĄ
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LightBox
Zdrowa codzienna dieta

dostarczana do domu lub biura
Całodzienne zestawy pięciu gotowych posiłków

zbilansowanych według zaleceń
Instytutu Żywienia i Żywności
teraz dostępne również

w Konstancinie-Jeziornie, Piasecznie i Józefosławiu

Wybierając LightBox
zyskujesz:
• smuklejszą sylwetkę
• poprawę zdrowia
• kondycję i witalność
• przyjemność jedzenia
• czas dla siebie
www.lightbox.pl
tel. 513 513 661

REKLAMA

Zokazji 20 rocznicy podpi-
sania umowy o współpra-

cy Konstancina-Jeziorny z fran-
cuskim Saint-Germain-en-Laye,
w pałacu w Oborach samorzą-
dowcy naszej gminy gościli dele-
gację partnerskiego miasta z me-
rem Emmanuelem Lamy na cze-
le. Wraz z nim na obchody jubi-

leuszu przyjechali zastępca mera Armelle de Joyberta oraz radni: Fabrice
Ravel, Marie-Helene Mauvage i Blandine Rhone. W spotkaniu udział wzięli
członkowie Stowarzyszenia Współpracy Miast Bliźniaczych Konstancin-Je-
ziorna – Saint-Germain-en-Laye, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji
społecznych z terenu naszej gminy, radni, dyrektorzy gminnych jednostek or-
ganizacyjnych oraz mieszkańcy. Spotkanie uświetnił recital piosenki francu-
skiej w wykonaniu Jacka Bończyka i Klementyny Umer.
Osobom, które przyczyniły się do rozwoju współpracy pomiędzy partner-

skimi miastami, Kazimierz Jańczuk wręczył pamiątkowe medale i dyplomy.
Podczas uroczystości burmistrz Kazimierz Jańczuk i mer Emmanuel Lamy
podpisali oficjalną deklarację kontynuowania współpracy. Umowę o na-
wiązaniu współpracy podpisali w kwietniu 1992 r. ówczesny mer Saint-Ger-
main-en-Laye Michel Pericard i burmistrz Józef Hlebowicz. (MM)

20 lat współpracy
Nowestawki podatku od nieruchomości

będą obowiązywać od stycznia 2013 r.
– zdecydowali konstancińscy radni. Po-
trzeby finansowe gminy rosną i niezmie-
niane od 2006 r. stawki podatku trzeba
urealnić. W ubiegłym roku radni odrzucili
propozycję zwiększenia tego podatku o ok.
10 proc. W tym roku burmistrz zapropono-
wałzwiększeniestawekpodatkuodosóbpry-
watnychook. 15proc. i od przedsiębiorców
o ok. 25 proc. Radni nie zaakceptowali tak
drastycznej podwyżki i zgodzili się nanieco
niższe stawki – średnio większe o ok. 10
proc. Zgodnie z uchwałą radymiejskiej, od
stycznia zapłacimy rocznie:

•od budynków mieszkalnych lub ich
części – 0,57 zł za 1 mkw. po-
wierzchni użytkowej (więcej
o 6 groszy),

• od budynków lub ich części wy-
korzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej – 19 zł
za 1 mkw. powierzchni użytkowej
(o 2 zł więcej),

•od budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gos-
podarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materiałem siewnym

– 9,50 zł za 1 mkw. powierzchni
użytkowej

•za działkę wykorzystywaną do pro-
wadzenia działalności gospodarczej –
0,70 zł zamkw. (o 8 groszy więcej),

•za budynki wykorzystywane pod
działalność organizacji pożytku pub-
licznego (OPP) – 5,40 zł za
1mkw. (o 36 gr. więcej),

•za grunty służące działalności OPP
–0,21 zł zamkw. (o 1 groszwięcej),

•za budynki wykorzystywane na
świadczenie usług medycznych
– 4 zł za 1 mkw.

Nie zmienią się stawki podatku od bu-
dowli i pozostaną na obecnym poziomie
– 2 proc. wartości.
Zmiana stawekoznaczazwiększeniepo-

datku od kilkunastu do kilkudziesięciu (w
wyjątkowychprzypadkachkilkuset) złotych
rocznie. Pocieszać sięmożemy jedynie tym,
że uchwalone stawki są niższe od stawek
maksymalnych ogłoszonych w obwiesz-
czeniu ministra finansów z 2 sierpnia 2012
r. w sprawie górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnychw 2013 r.
Dzięki podwyżce, dogminnej kasy trafi do-
datkowo ok. 1,5mln zł. (R)

Będzie drożej

13stycznia odbędzie się XXI Finał Wielkiej Or-kiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pie-
niądze zebrane przez wolontariuszy i dochód z aukcji
przeznaczone zostaną na ratowanie życia dzieci
i godną opiekę medyczną dla seniorów. Konstanciński
sztab już działa. Do zobaczenia w drugą niedzielę
stycznia 2013. (R)

Wielka Orkiestra zagra po raz 21.


