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Konsultacje społeczne w naszej
gminie praktycznie nie istnieją,
a mimo to projekt uchwały
w tej sprawie nie może trafić
pod obrady rady miejskiej
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Spółka uzdrowiskowa
chce budować Konstancińskie
Centrum Hydroterapii
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PROZDROWOTNE
SPALINY

SKONSULTUJMY SIĘ

SPORT DLAWSZYSTKICH

Rodzina Ławrynowiczów
z Kazachstanu przyjechała już
do Konstancina
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WRÓCILI DO POLSKI

Jest już koncepcja
nowoczesnego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego,
który ma powstać
przy ul. Bielawskiej
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ROWEREM PO MIEŚCIE

PLANY, PLANY, PLANY...

Konstancin-Jeziorna dołączy
do warszawskiego systemu
rowerów miejskich Veturilo
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Teren gminy,
droga wojewódzka,
powiat w roli adwokata diabła
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telefonem

kod
z obrazka
i wejdź

na naszą
stronę

internetową

Zgodnie z uchwałą budżetową,
podjętą przez radnych na grud-
niowej sesji rady miejskiej, do-

chody gminy w 2013 r., na które złożą
się wpływy z podatków (głównie PIT
i CIT – ok. 60 proc. wszystkich docho-
dów), opłat lokalnych, sprzedaży gmin-
nych nieruchomości oraz subwencji
ogólnej, zaplanowano na 117 223 803 zł
– o 7mln zł mniej niż w 2012 r., wydatki
– na 127 118 163 zł – o 3 mln zł więcej.
Deficyt w wysokości 9 894 360 zł zo-
stanie sfinansowany m.in. z zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek. Prognozo-
wana kwota zadłużenia gminy na koniec
rokuwyniesie 14 506 860 zł – o 40 proc.
więcej niż w roku ubiegłym.
Nie znamy jeszcze sprawozdania

z przebiegu realizacji budżetu gminy
Konstancin-Jeziorna w 2012 r., ale
wiemy już, że w 2013 r. będzie skrom-
niej niż w ubiegłym roku, kiedy to do-
chody zaplanowano w wysokości
124,5 mln zł, a wydatki – 124,4 mln zł.
Planowana nadwyżka budżetowa
miała wynieść ponad 80 tys. zł, a za-
dłużenie gminy – zmniejszyć się o bli-
sko 2,5 mln zł (do ok. 10 mln).

W ubiegłym roku na inwestycje
przeznaczono niespełna 30 proc. prze-
widywanych dochodów, w tym roku
zaledwie 22 proc. wszystkich wydat-
ków stanowić będą zadania i zakupy
inwestycyjne – razem ok. 27 mln zł.
Tak niski udział inwestycji w budżecie
gminy nie zapewnia oczekiwanego
rozwoju.
W 2013 r. przewidziana jest m.in.

realizacja budowy gminnego żłobka
przy ul. Jaworskiego (która wraz z pro-
jektem kosztować będzie 3,5 mln zł),
przebudowa ulic: Witwickiego, Jagiel-
lońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jawo-
rowskiej (koszt wraz z infrastrukturą
2,5 mln zł), ul. Batorego (500 tys. zł),
ulic: Kolejowej, Wąskiej, Zaułek, Sta-
wowej, Koziej, Niskiej, Górnej, Toro-
wej (wraz z infrastrukturą 800 tys. zł),
remont Hugonówki (5,5 mln zł) oraz

budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
wsi (3,27 mln zł).
– Czytałem uchwałę budżetową

i widzę, że przebudowa niektórych ulic
już po raz kolejny wpisana jest w plan
inwestycji i nic z tego nie wynika. Na
remont Hugonówki w ubiegłym roku
gmina wydała ułamek przewidzianej
kwoty. Gdzie więc są te pieniądze?
– pyta nasz czytelnik Mariusz W.
W budżecie gminy na mniej kosz-

towne zadania zapisano: na budowę
skateparku, boisk i parkingu przy ul. Bie-
lawskiej – 850 tys. zł, na budowę toa-
lety publicznej w Parku Zdrojowym
– 200 tys. zł, na uruchomienie na terenie
gminy punktówwypożyczalni rowerów
Veturilo – 150 tys. zł i na zakup fotora-
daru – 100 tys. zł.
Na inwestycje przewidziano mniej

pieniędzy, wzrosną za to bieżące wy-
datki. Kryzys zagląda nam w oczy, ale
o oszczędnościach nie ma mowy.
Nakłady na bieżące potrzeby gminy

wyniosą, m. in.: na oświatę – blisko
38 mln zł, na administrację publiczną
ponad 13mln zł (w tym blisko 11mln zł
na bieżące funkcjonowanie urzędu), na
pomoc społeczną 8,3 mln zł. Na kul-
turę i ochronę dziedzictwa narodo-
wego (w tym działalność Konstan-
cińskiego Domu Kultury i organizację
imprez) przeznaczono 3,3 mln zł, na
dopłatę do komunikacji miejskiej – ok.
3mln zł, na kulturę fizyczną – 2,7mln zł
(w tym na działalność Gminnego Oś-
rodka Sportu i Rekreacji – 1,37 mln zł),

na dotację dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej – 1,2 mln zł.
Regionalna izba obrachunkowa po-

zytywnie zaopiniowała projekt bud-
żetu wskazując jednocześnie kilka
uchybień, głównie natury formalnej,
które uwzględnione zostały w ostatecz-
nych zapisach uchwały budżetowej. Za
przyjęciem uchwały głosowało 16 rad-
nych, dwóch wstrzymało się od głosu,
nikt nie był przeciwny. Burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk określił budżet jako
umiarkowanie optymistyczny.

Uchwały Budżet Gminy Konstan-
cin-Jeziorna na rok 2013 oraz Wielo-
letnia Prognoza Finansowa na lata
2013–2018 dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej Konstancina-
-Jeziorny.

BUDŻET 2013
O 7 mln zł mniejsze dochody, o 3 mln zł więcej

na wydatki i prognozowana kwota
zadłużenia gminy na koniec 2013 r.

o 40 proc. większa niż w roku ubiegłym
– oto w największym skrócie

budżet gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r.

MAGDA ANDRZEJEWICZ

Dochody gminy
zaplanowano

na 117 223 803 zł, wydatki
– na 127 118 163 zł. Deficyt
w wysokości 9 894 360 zł
zostanie sfinansowany

m.in. z kredytów
i pożyczek. Prognozowana
kwota zadłużenia gminy

na koniec 2013 r.
wyniesie 14 506 860 zł W ubiegłorocznym

budżecie na inwestycje
przeznaczono niespełna
30 proc. przewidywanych
dochodów, w tym roku

zaledwie 22 proc.
wszystkich wydatków

stanowić będą zadania
i zakupy inwestycyjne.

Wzrosną za to
bieżące wydatki
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Na przystanku autobusowym pod-
miejskiej linii 742 (wg oznaczenia

ZTM: Jabłoniowa 01 – Słomczyn) za-
instalowano wiatę, która skutecznie
przegrodziła chodnik. Pasażerowie do-
magali się wiaty, to ją postawiono, ale
jak zwykle tak, że gorzej już się nie
dało. Trudno oprzeć się wrażeniu, że
to zwyczajna złośliwość. Zawieszenie
kosza na śmiecie akurat na słupku,
obok którego pozostało najwęższe
przejście po skrawku (30 cm) chod-
nika, dopełnia obrazu kompetencji pra-
cowników magistratu.
Chodnik służy m.in. mieszkańcom

Słomczyna, Turowic, Kawęczyna. To
jedyna droga, z której korzystają dzieci
w drodze do szkoły w Słomczynie.
Poza dziećmi są jeszcze osoby nie-
pełnosprawne i rodzice z wózkami,

którzy powinni nauczyć się latać. Pie-
szy nie ma możliwości ominięcia tej
wiaty zgodnie z przepisami, bo chcąc
przejść po trawniku popełnia wykro-
czenie z art. 144 kodeksu wykroczeń,
a poruszanie się poboczem jest w tym
przypadku zabronione (bo chodnik ist-
nieje), o czym stanowi art. 11 ust. 1 ko-
deksu drogowego.
Obecnie chodnik jest zasypany

śniegiem, bo mieszkańcy okolicznych
sołectw chyba nie zasłużyli na jego
odśnieżanie.
Droga wojewódzka nr 724, przy

której to wszystko się dzieje, została
niedawno przebudowana z dofinanso-
waniem z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Przebudo-
wa jezdni i chodników miała na celu
m.in. poprawę bezpieczeństwa użyt-
kowników drogi. Osoba odpowie-
dzialna za ustawienie wiaty postarała
się, żeby ten efekt zniweczyć.

Dla wygody mieszkańców
KONSTANTY J.

Świąteczno-noworoczne spotkanie sympatykówPiS i „Gazety Polskiej” odbyło się w sobotni
wieczór 12 stycznia 2013 r. w pensjonacie Stań-

czyk. Organizatorem wieczoru był konstanciński
Klub „Gazety Polskiej” oraz Jerzy Wojdak, radny
powiatu piaseczyńskiego, wieloletni konstanciński
działacz społeczny.
Gośćmi honorowymi wieczoru byli: prof. Jan

Szyszko, poseł na SejmV, VI i VII kadencji, posłowie
Małgorzata Gosiewska i Tomasz Kaczmarek, piosen-
karz Andrzej Rosiewicz oraz satyryk, były członek
zespołu kabaretu OT.TO Ryszard Makowski. Na
spotkanie przybyli stali uczestnicy spotkań Klubu
„Gazety Polskiej”.
Zebrani gromkimi oklaskami powitali kawalerów

Orderu Orła Białego: Bogusława Nizieńskiego oraz
Zbigniewa Romaszewskiego.
Był opłatek, tradycyjne potrawy przygotowane

przez gospodarza spotkania Jerzego Wojdaka i wza-
jemne życzenia. Noworocznego błogosławieństwa
udzielił zebranym proboszcz parafii Matki Bożej
Anielskiej w Skolimowie ks. Stanisław Leszek Jac-
kiewicz. – Następny taki wyjątkowy wieczór za rok,

ale na szczęście spotykamy się nie tylko z okazji
świąt – mówili uczestnicy spotkania, żegnając się. (R)

Chcieliście wiatę, to macie...

Jerzy Wojdak, Zbigniew Romaszewski i Adam Giers

Podczas spotkania wystąpił Chór Akademicki
Camerata Varsovia pod dyrekcją Elżbiety Siczek

Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie siedmiu parom, które prze-

żyły razem 50 i więcej lat, wręczyli
w imieniu prezydentaRPBronisławaKo-
morowskiego burmistrz Kazimierz Jań-
czuk i przewodniczący rady miejskiej
Andrzej Cieślawski. Uroczystość odbyła
się 25 stycznia w sali posiedzeń Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
Burmistrz, przewodniczący rady, se-

kretarz gminy Irena Krasnopolska i kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Jolanta
Kanabus pogratulowali Jubilatomdługich
lat zgodnego pożycia i życzyli jeszcze
wielu lat szczęścia i wzajemnej miłości.

Właściwych wyborów ponad pół
wieku temudokonali i wspólnie przeżyli:

• Janina i TadeuszWinek – 61 lat•Zofia i StanisławOlbryś – 57 lat•Felicja i Marian Dudka – 51 lat•Maria i LeonMakowscy – 50 lat•Teresa i ZdzisławGutt – 50 lat•Zofia i Zygmunt Trzcińscy – 50 lat•Wanda Osiecka-Soroko i Romuald
Soroko – 50 lat

Jubilaci otrzymali również bukie-
ty kwiatów i upominkowe kosze ze
słodyczami. Uroczystość zakończył
toast szampanem za zdrowie złotych
i diamentowych par. (GMT)

Złoci i diamentowi jubilaci
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Wprzypadku innych uchwał: o lokalnej inicja-
tywie (o ironio!), o zmianie statutu uzdro-
wiska i związanymi z tą zmianą przepisami

dotyczącymi umieszczania reklam, czy o zasadach ko-
rzystania z parku zdrojowego urząd nie był zaintereso-
wany opiniami mieszkańców.
Samorządywielu polskichmiast i gmin doceniły, jak

ważnymnarzędziemdialoguwładzy zmieszkańcami są
konsultacje społeczne i podjęły uchwały określające za-
sady i formy uczestnictwa obywateli w życiu lokalnej
społeczności. Bliska ideału uchwała powinna precyzo-
wać: przedmiot konsultacji, sposób ich prowadzenia,
sposób uwzględniania ich wyników w procesie podej-
mowania decyzji i osobę odpowiedzialną za przepro-
wadzenie konsultacji.
Jeden z najbardziej aktywnych konstancińskich rad-

nych, Tomasz Zymer, wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, przygotował tekst uchwały
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych.
Projekt zakładał, że konsultacje społecznemogą być

przeprowadzone w szczególności w sprawach do-
tyczących:

• strategii rozwoju gminy,•wieloletnich planów inwestycyjnych,• inwestycji miejskich,• organizacji komunikacji publicznej w gminie,• programu ochrony środowiska i planu gospodarki
odpadami,

• programów współpracy z organizacjami poza-
rządowymi

•projektów aktów prawa miejscowego, w tym
m.in. miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz uchwał o wprowadzeniu
i zmianie opłat i podatków,

• strategii rozwiązywania problemów społecznych
gminy,

• strategii i programów branżowychw dziedzinach
obejmujących zadania własne gminy,

• budżetu miasta na kolejny rok.
Uprawnionymi do występowania z wnioskiem

(składanym na ręce burmistrza) są:

•mieszkańcy gminy (w liczbie co najmniej 50 osób,
mający czynne prawo wyborcze),

• komisja rady miejskiej właściwa rzeczowo
w sprawie przedmiotu konsultacji,

• organizacja pozarządowaw sprawach związanych
z celami statutowymi tej organizacji.

• radni gminy (w liczbie co najmniej pięciu osób),• rada osiedla w sprawach dotyczących wyłącznie
danego osiedla,

• rada sołecka w sprawach dotyczących wyłącznie
danego sołectwa,

•Młodzieżowa Rada Miejska – zwykłą większoś-
cią głosów.

Tomasz Zymer określił, jakie dane powinien zawie-
rać wniosek o przeprowadzenie konsultacji oraz termin
jego rozpatrzenia przez burmistrza (30 dni od dnia
złożenia) i proponował, by rada miejska w głosowaniu
na sesji mogła przyjąć zwykłą większością głosów
każdy odrzucony przez burmistrza wniosek o konsulta-
cje społeczne. W takim przypadku burmistrz miałby
obowiązek niezwłocznie wydać zarządzenie o przepro-
wadzeniu konsultacji.
W uzasadnieniu radny stwierdził: „Podjęcie niniej-

szej Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna bę-
dzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji

wymagającej przeprowadzenia konsultacji, odbywać się
one będą w oparciu o znane wszystkim mieszkańcom
zasady i w wiadomym trybie”.
Tomasz Zymer skierował projekt uchwały do prze-

wodniczącego rady, burmistrza gminy, wszystkich rad-
nych i biura prawnego urzędu. Projekt złożył 2 stycznia,
ponad trzy tygodnie przed sesją. Sądził, że prawnicy
zdążą go zaopiniować i uchwaławniesiona zostanie pod
obrady sesji 24 stycznia. Biuro prawne negatywnie za-
opiniowało projekt radnego Zymera, więc w porządku
obrad sesji zabrakło uchwały o konsultacjach.

Warto zwrócić uwagę, że uwzględnienie uwag praw-
ników zajęłoby autorowi projektu jakieś pół godziny.
Wielokrotnie, w przypadku innych uchwał, poprawki
nanoszone były tuż przed wysłaniem zawiadomień
o sesji. No, ale to były uchwały, na których podjęciu
władzom samorządowym zależało.
Wymiana e-maili na temat powodów niewprowa-

dzenia uchwały pod obrady sesji między radnym Zy-
merem a przewodniczącym Andrzejem Cieślawskim
odbyła się na forum internetowym Konstancin.com.
Nasi czytelnicy zwrócili szczególną uwagę na stwier-
dzenia przewodniczącego rady: „Informuję i przypo-
minam również Panu, że to Rada jako gremium określi,
co będzie podstawą dalszych ewentualnych prac nad
projektem uchwały. Piszę »ewentualnych«, gdyż po-
wstanie takiej uchwały nie jest obligatoryjne, jak Pan
sobie z tego zdaje sprawę i Rada wcale nie jest zobo-
wiązana do jej uchwalenia” oraz „Uchwała o konsulta-
cjach społecznych jest uchwałą ważną, ale jej brak
przez następny miesiąc czy dwa nie zakłóci działania
Rady Miejskiej”.
– Jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to już

wszystko jasne. Przecież gdyby przewodniczący rady
czy burmistrz widzieli potrzebę konsultowania się

z mieszkańcami, mogli to czynić bez uchwały, ale
możliwość to za mało, bo możliwość nie obliguje. Sa-
morząd, gdyby doceniał ich wagę, dawno mógł wy-
stąpić z projektem uchwały – podsumowuje S. J., nasz
czytelnik. – Miejmy nadzieję, że rada pochyli się nad
problemem, choć wypracowanie zapisów uchwały
może potrwać dłużej niż sądził autor odrzuconego pro-
jektu. Przewodniczący rady zapowiada powołaniew tej
sprawie speckomisji, a jedna z radnych proponuje prze-
prowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących...
uchwały o konsultacjach społecznych – dodaje.
Choć o roli konsultacji społecznych napisano

całe tomy, nie wszyscy dostrzegają korzyści z nich
wynikające – nowe spojrzenie na daną kwestię,
nowe pomysły, służące rozwiązaniu jakiegoś pro-
blemu i – o czym władze nie zawsze pamiętają
– wpływ na pozytywny wizerunek urzędu. Pod wa-
runkiem, że są to rzeczywiste konsultacje, a nie
wyłożenie projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego do wglądu.

Idea społeczeństwa obywatelskiego realizowana jest
w zaawansowanych demokracjach od dziesięcioleci.
My niedawno świętowaliśmy 20-lecie samorządu lo-
kalnego i wciążmusimy się domagać, by respektowane
było prawo do pełnej informacji o działaniach samo-
rządu gminnego, dotyczących podejmowanych uchwał,
planowanych inwestycji, miejscowych planów zagos-
podarowania przestrzennego. Chcielibyśmy też mieć
prawo do wyrażania swoich opinii we wszystkich
kwestiach, któremają istotnywpływ na nasze życie, nie
tylkow przypadkach, w których przeprowadzenie kon-
sultacji nakazują stosowne ustawy. Źle się dzieje, jeśli
jedynym akceptowanym przez władze samorządowe
przejawem udziału mieszkańców w życiu gminy jest
oddanie głosu w wyborach do władz lokalnych.

SKONSULTUJMY SIĘ
Nasz samorząd skąpo informuje lokalną społeczność
o swoich decyzjach i zamierzeniach. Niechętnie udziela
głosu mieszkańcom, czego najlepszym przykładem była
sprawa nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.

Po zdecydowanych protestach mieszkańców,
urząd wspaniałomyślnie dał nam trzy dni robocze
na składanie uwag. Tak, zdaniem władz gminy,

wyglądają konsultacje społeczne.

MAGDA ANDRZEJEWICZ

Bliska ideału uchwała powinna
precyzować: przedmiot konsultacji,

sposób ich prowadzenia,
sposób uwzględniania ich wyników

w procesie podejmowania decyzji
i osobę odpowiedzialną

za przeprowadzenie konsultacji

Gdyby przewodniczący rady
i burmistrz widzieli potrzebę

konsultowania się z mieszkańcami,
mogli to czynić bez uchwały,

ale możliwość to za mało,
bo możliwość nie obliguje

Po 20 latach funkcjonowania
samorządu lokalnego,

nadal musimy się domagać,
by respektowane było prawo

do pełnej informacji
o działaniach władz gminy

Radny Tomasz Zymer przygotował projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
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Ściany budynków, wiaty przystan-
kowe, słupy, parkany, obudowy
transformatorów ozdobione są

wielobarwnymi kiczowatymi rysun-
kami i napisami. Zadziwiające, że nikt
nigdy nie widział autorów tych ozdób.
Niewidzialna ręka czy graficiarze?
– Graffiti to sztuka, a graficiarze to

często prawdziwi artyści i nie mają nic
wspólnego z bazgrołami w wykonaniu
różnych bezmózgów – mówi 17-letni
Adrian. – Niszczą własność cudzą,
a najczęściej publiczną, czyli nas
wszystkich. Niektórzy są tak bezmy-
ślni, że niszczą nawet swoją malując
fasadę bloku, w którym mieszkają
– dodaje.
Świeżo odnowiony komunalny

blok na Grapie (dawniej hotel robotni-
czy) już w kilka miesięcy po malowa-
niu elewacji pokryty jest napisami.
– Za odmalowanie komunalnych blo-
ków zapłaci Zakład Gospodarki Ko-
munalnej dofinansowywany przez
gminę, nas wszystkich. Ach, dobra
wróżka jeszcze posadziła krzewy
i kwiatki przed domem, na skwerku.
Żeby było ładnie. Jak nabazgrzą na
moim płocie, 100 metrów dalej, nikt
mi go nie odmaluje, chociaż tak jak
wszyscy płacę podatki – mówi A. D.
Mało prawdopodobne, by ci, któ-

rzy bazgrzą na murach, przyjeżdżali
z daleka. To zwykle nasi bliżsi lub
dalsi sąsiedzi, a dokładniej dzieci
sąsiadów. – Czy rodzice nie widzą, że
ich dziecko wychodzi wieczorem?
Nie pytają, po co? Nie widzą, że wra-
cają w ubraniach pobrudzonych
farbami? – zastanawia się J. M.
z ul. Wilanowskiej. – Kiedyś był do-
zorca, czy gospodarz domu – on
doskonale wiedział, kto chuligani

i potrafił takich młodych ludzi spro-
wadzić na właściwą drogę, goniąc ich
miotłą. I najczęściej skutkowało. Dziś
jest firma sprzątająca, której pracow-
nicy nawet nie wiedzą, jak wyglądają
lokatorzy budynku – dodaje.
Strażnicy miejscy twierdzą, że

mieszkańcy nie zgłaszają przypadków
malowania na murach. Nikt nigdy ni-
czego nie widział. Ani z okna, ani zza
kierownicy samochodu. Praktycznie
każdy ma dziś telefon komórkowy.
Zgłosić byłoby łatwo, ale skoro nikt
nic nie widzi... Kary za takie akty wan-
dalizmu są niewspółmierne do wy-
rządzonych szkód – mandat od 20 do
500 zł (sąd zajmuje się sprawą tylko
w wyjątkowych przypadkach). Dużo
drożej kosztuje usunięcie napisów.
A może gmina, zamiast płacić za

odnawianie budynków, powinna wy-
znaczać nagrody za złapanie autorów
bohomazów?

Można też wyznaczyć graficiarzom
miejsce, w którym dozwolone będzie
malowanie. Niektóre prace, np. na
murze okalającym teren warszawskich
wyścigów konnych wzdłuż ul. Puław-
skiej, to prawdziwe dzieła sztuki – po-
mysłowe, dowcipne, starannie wyko-
nane. Ci mniej uzdolnieni, którzy tylko
bezmyślnie mażą, będą mogli uczyć
się od nich i spróbować rywalizacji.
Konkurs na najlepsze graffiti, z nagro-
dami ufundowanymi przez władze
gminy, to by było coś.
– Bazgrolą z nudów, piszą na mu-

rach, bo nie mają gdzie – niektórzy sta-
rają się usprawiedliwić autorów
bohomazów. I po części mają rację: at-
rakcji dla młodzieży mało w naszym
mieście, a pomysł ustawienia ściany
dla graficiarzy na skwerze sportów
miejskich przy ul. Bielawskiej umarł
śmiercią naturalną.W przedstawionym
projekcie nie ma takiego miejsca.

Graffiti czy wandalizm?
KLARA WARECKA

PROŚCIEJ Z MELDUNKIEM

Zgodnie ze zmianą ustawy o ewiden-
cji ludności i dowodach osobistych,
zniesiony został dla obywateli Polski,
Unii Europejskiej, państw EFTA(Euro-
pejskie StowarzyszenieWolnego Hand-
lu) oraz obywateli Szwajcarii obowiązek
meldunkowy na pobyt czasowy nie-
przekraczający trzech miesięcy. Jedno-
cześnie zniesiona zostaje dla tych oby-
wateli sankcja karna za niedopełnienie
obowiązku meldunkowego. Ponadto
wprowadzono następujące zmiany:

• wymeldowanie będzie następo-
wało automatycznie przy zamel-
dowaniu w nowym miejscu – do-
tychczas trzeba było najpierw się
wymeldować i dopiero później za-
meldować w nowym miejscu,

• od stycznia można zameldować
się (i wymeldować) przez ustano-
wionego pełnomocnika,

• przy dopełnianiu obowiązku
meldunkowego nie będzie trze-
ba podawać informacji o wy-
kształceniu, obowiązku wojsko-
wym oraz przedkładać ksią-
żeczki wojskowej,

• wyjazdów za granicę trwających
do sześciu miesięcy (dotychczas
do trzech miesięcy) nie trzeba
zgłaszać w wydziale ewidencji
ludności.

Zlikwidowany został również obo-
wiązek meldunkowy dla wczasowi-
czów i turystów. Termin na dokonanie

obowiązku meldunkowego został wy-
dłużony z czterech do 30 dni.

ŁATWIEJ O PASZPORT

Zgodnie z nowelizacją ustawy o do-
kumentach paszportowych, od połowy
stycznia 2013 r. formalności związane
z wydaniem paszportu będziemy mogli
załatwić w dowolnym urzędzie woje-
wódzkim, a nie wyłącznie w urzędzie
właściwym dla naszego miejsca za-
mieszkania.Wprzypadkuwyjazdu zwią-
zanego z działalnością zawodową,
paszport tymczasowy (bez biometrii)
wydawany będzie bez długiego oczeki-
wania, praktycznie od ręki.

DO LEKARZA
BEZ ZAŚWIADCZEŃ

1 stycznia 2013 r. wszedł w życie
nowoczesny system elektronicznejWe-
ryfikacji Uprawnień Świadczeniobior-
ców (eWUŚ), dzięki któremu w rejest-
racji przychodni lub szpitala wystarczy
okazać dokument potwierdzający toż-
samość i podać swój numer PESEL, by
pracownik placówki w Centralnym
Wykazie Ubezpieczonych sprawdził,
czy mamy prawo do bezpłatnego le-

czenia. W mazowieckim oddziale Na-
rodowego Funduszu Zdrowia pod nu-
merem telefonu 22 582 84 42 możemy
wyjaśnić wszelkie wątpliwości zwią-
zane z potwierdzeniem prawa do
świadczeń w systemie eWUŚ.

BECIKOWE
NANOWYCH ZASADACH

Od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się
kryteria uprawniające do otrzymania
becikowego. Jeśli dochód w rodzinie
wynosi więcej niż 1 922 zł w przeli-
czeniu na osobę, becikowe nie należy
się. Zgłosić się po zapomogę z tytułu
urodzenia dziecka (bo tak formalnie na-
zywa się becikowe) można w czasie
12 miesięcy od urodzenia się dziecka.
Nowe zasady obejmują tylko dzieci
urodzone po 31 grudnia 2012 r. Aby
otrzymać becikowe należy przedsta-
wić: zaświadczenie od lekarza pro-
wadzącego ciążę (musi potwierdzać, że
od 10. tygodnia ciąży matka przeby-
wała pod opieką lekarską i przynaj-
mniej trzy razy wykonała obowiąz-
kowe badania), odpis aktu urodzenia
dziecka, zaświadczenia dokumentujące
dochody rodziców i, jeśli jedno z ro-
dziców podlega innemu urzędowi

gminy niż drugie, oświadczenie dru-
giego rodzica, że nie pobierał już beci-
kowego na dziecko.

ZMIANYWURLOPACH
RODZICIELSKICH

Urlop macierzyński, który dotych-
czas trwał 24 tygodnie (z czego 20
było podstawowych, a cztery dodat-
kowe) od września 2013 r. wydłużony
zostanie do 12 miesięcy.
Jeśli rodzice, najpóźniej na 14 dni

przed porodem, podejmą decyzję o po-
zostawaniu na urlopie macierzyńskim
łącznie przez rok, to jedno z nich bę-
dzie dostawało 80 proc. wynagrodze-
nia. Jeśli nie podejmą takiej decyzji,
matka przez pół roku będzie otrzy-
mywała świadczenie w wysokości
100 proc. i jeżeli dopiero po tym czasie
matka zdecyduje się na pozostawanie
na urlopie przez następne pół roku,
wynagrodzenie wyniesie tylko 60 proc.
podstawy. Nadal rodzice będą mogli
podzielić się urlopem.
Korzystne zmiany dotyczą osób

prowadzących własne firmy oraz pra-
cujących na podstawie umów cywil-
noprawnych. W przypadku korzys-
tania przez nich z urlopu wychowaw-
czego państwo odprowadzi za nie
składki do ZUS.
Z tej możliwości będą mogły sko-

rzystać osoby, które wcześniej odpro-
wadzały składki na ubezpieczenie
chorobowe. (opr. MM)

Zmiany w prawie

Zima w pełni. Intensywne opady
śniegu utrudniają życie kie-

rowcom i pieszym. Biuro Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna ape-
luje o odśnieżanie dachów i przy-
pomina, że obowiązek ich oczysz-
czenia należy do właściciela, za-
rządcy lub administratora obiektu.
Śnieg i lód zalegające na dachach
stanowią bardzo poważne obciążenie
dla konstrukcji nośnej budynków
i mogą być przyczyną tragedii.
Szczególnie dużo śniegu zalega na
płaskich dachach, z których nie
zsuwa się pod własnym ciężarem.
A obciążenie może być znaczące,
szczególnie w momencie odwilży:
1 msześc. świeżego śniegu (puchu)
waży do 200 kg, mokrego – nawet
700–800 kg, a lodu – ok. 900 kg.
Właściciel lub zarządca posesji

odpowiada również za odśnieża-
nie chodników przyległych do nie-
ruchomości. Za niewywiązanie się
z obowiązku odśnieżania grozi man-
dat w wysokości do 500 zł. Po-
wiatowy inspektor nadzoru budow-
lanego zapowiada kontrole dachów,
szczególnie budynków użyteczności
publicznej. (MM)

Usuń śnieg
z dachu
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Na11 tys. mkw. powstaną: boisko wielofunk-
cyjne o wymiarach 40 x 21 m (do gry
w piłkę ręczną i nożna) z miękką na-

wierzchnią poliuretanową, trawiaste boisko o wy-
miarach 18 x 10 m do gry w siatkówkę, plac
z urządzeniami do ćwiczeń, wysoka na ok. 5 m
i długa na ponad 30 m ścianka wspinaczkowa oraz
skatepark o powierzchni 264 mkw., na którym
znajdą się rampy, półki i „chinese bank”. Boiska
wyposażone zostaną w instalację, która zimą
umożliwi zamianę ich w lodowiska. Zagospodaro-
wanie placu obejmie także budowę chodników, sto-
jaków na rowery, parkingu na 60 samochodów,
toalet, nasadzenia zieleni, oświetlenie oraz wypo-
sażenie terenu w ławki i kosze na śmiecie.

Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kawę-
czyńskiego przygotowała dwie wersje zagospoda-
rowania terenu, różniące się usytuowaniem
poszczególnych obiektów i kosztami realizacji:
w wersji pierwszej ok. 1,7 mln zł, w drugiej,
oszczędniejszej – ok. 1,5 mln zł (ceny netto).
Komisja BOKiS, pozytywnie opiniując projekt,

zawnioskowała o połączenie założeń dwóch kon-
cepcji: układ boisk i skateparku, jak w pierwszej
koncepcji (boisko do piłki nożnej bliżej skateparku),
ale parkingu jak w drugiej – na dłuższej przestrzeni,
parkowanie po skosie, jednokierunkowo.
W tegorocznym budżecie Rada Miejska zaplano-

wała na tę inwestycję 850 tys. zł. Dokładne koszty
znane będą po rozstrzygnięciu przetargu. Kompleks

ma powstać w coraz bardziej popularnym na rynku
budowlanym systemie projektuj i buduj, w którym ge-
neralny wykonawca podejmuje się zarówno zapro-
jektowania, jak i realizacji inwestycji, co znacznie
przyśpiesza budowę i pozwala ograniczyć koszty. Być
może uda się zrealizować inwestycję nieco taniej niż
przewidują projektanci. Jeśli przetarg ogłoszony zo-
stanie w lutym, budowa kompleksu mogłaby zacząć
się na wiosnę i zakończyć jeszcze w tym roku.
Koncepcja zagospodarowania placu spodobała

się i mieszkańcom, i samorządowcom. – Będziemy
zmierzać do tego, żeby ogólnodostępnych terenów
sportowo-rekreacyjnych powstawało w różnych
częściach miasta i gminy coraz więcej – zapowie-
dział burmistrz Kazimierz Jańczuk.

SPORT DLAWSZYSTKICH
Prezentacja koncepcji urządzenia

nowoczesnego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego

odbyła się w połowie stycznia
podczas posiedzenia Komisji
Bezpieczeństwa Oświaty,

Kultury i Sportu Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny.

Kompleks będzie zlokalizowany
naprzeciwko Zespołu Szkół nr 3

przy ul. Bielawskiej.

KLARA WARECKA
Jednym z elementów planowanego placu sportowego będzie od dawna wyczekiwany skatepark

REKLAMA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Piasecznie wydała instrukcję, jak chronić się
przed zarażeniem grypą oraz jak postępować,

gdy się już nią zarazimy.
Wirus przenosi się drogą kropelkową podczas ki-

chania, kaszlu, w wyniku bezpośredniego kontaktu ze
świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych
osób, jak również przez kontakt ze skażonymi po-
wierzchniami np. w środkach transportu miejskiego.
Najczęstszą przyczyną zachorowań są wirusy grypy
typuA i B, wirus RS oraz wirusy paragrypy.
Objawy grypy są niecharakterystyczne, lecz naj-

częstsze jest gwałtowne wystąpienie:

• objawów ogólnych: wysokiej gorączki, dresz-
czy, bólów mięśni, bólów głowy (najczęściej
okolicy czołowej i ból zagałkowy), uczucia roz-
bicia i osłabienia, złego ogólnego samopoczucia,

• objawów ze strony układu oddechowego: su-
chego kaszlu, bólu gardła i nieżytu nosa
(zwykle o niedużym nasileniu).

U małych dzieci obraz kliniczny może być całko-
wicie niecharakterystyczny i może obejmować zmie-
nione zachowanie dziecka, senność lub rozdraż-
nienie, brak apetytu, wymioty.
Podobnie jak w przypadku innych chorób wy-

woływanych przez wirusy, antybiotyki są niesku-
teczne i leczenie jest głównie objawowe.
Grypa A/H1N1, tzw. świńska, również przenosi

się drogą kropelkową, przez bezpośredni kontakt
z osobą chorą i wywołuje objawy podobne do
zwykłej grypy sezonowej. W przypadku A/H1N1

ważne jest wczesne podjecie leczenia i jak najszyb-
sze zgłoszenie się do lekarza – ta odmiana grypy
szczególnie często wiąże się z powikłaniami.
Osobom chorym zaleca się pozostanie w domu, od-

poczynek, picie dużej ilości płynów, stosowanie nieste-
rydowych środków przeciwzapalnych (u dzieci poniżej
16. roku życia nie zaleca się stosować salicylanów).
U małych dzieci ważne jest nawadnianie i obniżanie
gorączki, któramoże doprowadzić dowystąpienia drga-
wek gorączkowych. Choroba zwykle ustępuje samoist-
nie po 3–7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie
rozbicia mogą się utrzymywać do ok. dwóch tygodni.
Najczęstsze powikłania grypy to zapalenia ucha środ-
kowego oraz angina paciorkowcowa. Grypa może pro-
wadzić również do ciężkich powikłań: zapalenia płuc,
zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia mózgu i opon
mózgowych. Powikłaniawystępują najczęściej u dzieci
do lat dwóch, osób z chorobami przewlekłymi, osób
po 60. roku życia i kobiet w ciąży. Śmiertelność grypy
sezonowej wynosi 0,1–0,5 proc. (tzn. umiera 1–5 na
1 000 osób, które zachorowały), przy czym 90 proc.
zgonów występuje u osób po 60. roku życia.
W celu zapobieżenia zachorowaniu i dalszemu sze-

rzeniu się grypy sezonowej zaleca się:

• regularne coroczne szczepienie przeciwko grypie

(skład szczepionki jest zgodny z zalecenia-
mi Światowej Organizacji Zdrowia i obejmu-
je trzy szczepy wirusa aktywne w danym
sezonie),

• częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przy-
padku, gdy jest to niemożliwe, środkiem de-
zynfekującymi na bazie alkoholu,

• unikanie bliskiego kontaktu z osobami cho-
rymi i przedmiotami używanymi przez nie,

• unikanie dużych skupisk ludzi i masowych
zgromadzeń,

• w przypadku wystąpienia objawów grypo-
wych pozostanie w domu,

• zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz ki-
chania, najlepiej przy pomocy chusteczki.

Największą liczbę zachorowań odnotowuje się
między styczniem a marcem – od kilkuset do kilku
milionów przypadków. W pierwszym tygodniu
stycznia w Polsce zarejestrowano ponad 144 tys.
przypadków zachorowań na grypę, w drugim – pra-
wie 214 tys.. Lekarze szacują, że zachorowań jest
20–50 proc. więcej ponieważ nie wszyscy pacjenci
zgłaszają się do przychodni, a wielu – nie licząc się
z możliwością groźnych dla zdrowia i życia po-
wikłań – leczy się domowymi sposobami. (MM)

GRYPA ATAKUJE
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O
graniczenie poruszania się po-
jazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej (DMC) powyżej

16 t obowiązuje na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna i dotyczy dróg
wojewódzkich nrnr 721 i 724. W wal-
kę o jego zniesienie zaangażowały się
władze powiatu.

Pod koniec listopada ubiegłego
roku, podczas posiedzenia Komisji
Strategii Gospodarczej w starostwie
powiatowym, przewodniczący komisji
radny Józef Zalewski rozszerzył po-
rządek obrad o rozpatrzenie protestu
grupy przedsiębiorców z terenu naszej
gminy, dotyczącego ograniczenia ruchu
pojazdów o DMC powyżej 16 ton na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

– Czy wprowadzenie ograniczeń to-
nażu i tranzytu ciężkich pojazdów na
terenie gminny uzdrowiskowej, takich
samych, jakie obowiązują na terenie
całego miasta stołecznego Warszawy,
naprawdę jest szykaną? I do tego po-
wiat w roli adwokata diabła? – pyta
nasz czytelnik A. G.

Pod wnioskiem skierowanym do za-
rządu woj. mazowieckiego podpisało
się ok. 30 przedsiębiorców z terenu
Konstancina i sąsiednich miejscowości.
Wypowiedzi radnych powiatu w trakcie
omawiania wniosku mogą szokować.
– Konstancin nie jest już uzdrowiskiem.
To jest sztuczne podtrzymywanie trupa
– stwierdził członek zarządu powiatu
radny Stefan Dunin. A Józef Zalewski,
wypowiedź jednego z przedstawicieli
firm domagających się zniesienia za-
kazu ograniczającego przedsiębior-
czość, kpiącą że niedługo w Konstan-
cinie-Jeziornie wszyscy przedsiębiorcy
przerzucą się na produkcję oscypków,
skwitował krótko: – Ale owiec nie ma,
barany są tylko.

Zdaniem autorów protestu, ruch
tirów w najmniejszy sposób nie zakłóca
funkcjonowania strefy ochrony uzdro-
wiskowej w Konstancinie.

– Takie argumenty już znamy:
spaliny w uzdrowisku nikomu nie
szkodzą, asfalciarnia w gminie uzdro-
wiskowej też jest jak najbardziej na
miejscu – mówi Józef K. z Mirkowa.
– Już treść wniosku woła o pomstę do
nieba, ale poziom dyskusji po prostu
zwala z nóg – dodaje.

Józef Zalewski wystąpił z wnio-
skiem do zarządu powiatu o zapro-
szenie na kolejne posiedzenie komisji
przedstawicieli władz samorządo-
wych Konstancina-Jeziorny i repre-
zentantów przedsiębiorców, którzy
mogliby „w sposób nieograniczony”
przedstawić swoje argumenty wład-
zom naszej gminy. Dziwne tylko, że
żaden z przedsiębiorców nie zgłosił
się bezpośrednio ani do burmistrza
naszej gminy, ani do rady miejskiej.
Zarządca drogi (Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich) wydaje przed-
siębiorcom z terenu gminy identyfi-
katory, a gmina wszystkie wnioski
lokalnych przedsiębiorców opiniuje
pozytywnie.

11 grudnia odbyło się kolejne po-
siedzenie powiatowej Komisji Strate-
gii, poświęcone wnioskowi przedsię-
biorców, na które stawiła się liczna re-
prezentacja naszej gminy: burmistrz
Kazimierz Jańczuk, przewodniczący
rady miejskiej Andrzej Cieślawski,
radni: Bogusław Komosa, Alfreda Ko-
nopka, Jadwiga Magdziarz, Izabela
Skonecka, Włodzimierz Wojdak, To-
masz Zymer, prezes zarządu Spółki
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Krzysz-
tof Głogowski, przedstawiciele Towa-
rzystwaMiłośników Piękna i Zabytków
Konstancina, Klubu Inicjatyw Obywa-
telskich, zarządu osiedla Grapa, lokal-
nych mediów i grupa mieszkańców.

Powiat reprezentowali członkowie
zarządu ze starostą Janem Dąbkiem na
czele, oczywiście oprócz składu ko-
misji. Przedsiębiorcy nie przyszli, w ich
imieniu wystąpił radny Wacław Bąk.

– Wypowiedź Józefa Zalewskiego
po raz kolejny zdumiała nas – mówi
jeden z uczestników spotkania. – Otóż
jesteśmy sami sobie winni, że tiry
jeżdżą przez Konstancin. A to dlatego,
że RadaMiejska Konstancina-Jeziorny
nie zajmuje się sprawą budowy alter-
natywnych przebiegów obydwu dróg
wojewódzkich – obwodnicy Konstan-
cina i tzw. Trasy Mostowej – dodaje.

Burmistrz Kazimierz Jańczuk za-
chował zimną krew i przypomniał, że
gmina przygotowała plan miejscowy
obwodnicy oraz przekazała sąsiedniej
gminie Górze Kalwarii 100 tys. zł na
przygotowanie planu obwodnicy na jej
terenie. Poinformował, że Góra Kalwa-
ria nie wywiązała się z tego zadania
i że, o ile mu wiadomo, miliarda zło-
tych na obwodnicę Konstancina-Je-
ziorny nie wyłoży żaden szczebel
samorządu terytorialnego.

Burmistrz podtrzymał także stano-
wisko rady miejskiej i swoje w kwestii
tranzytu samochodów ciężarowych
przez gminę uzdrowiskową: wprowa-
dzenie całkowitego zakazu ruchu po-
jazdów o DMC powyżej 12 t. Przed
posiedzeniem komisji Tomasz Zymer
przekazał radnym powiatu pismo,
w którym wyjaśniał stanowisko miesz-
kańców i władz Konstancina, podpisane
przez blisko 1 000 osób: większość rad-
nych, burmistrza, przedstawicieli sto-
warzyszeń i organizacji społecznych
oraz mieszkańców osiedli Grapa
i Obory. Przewodniczący Józef Zalew-
ski zadecydował, że publiczne odczyta-
nie pisma byłoby „niepotrzebną stratą
cennego czasu” i nie dopuścił radnego
Zymera do głosu.

Spotkanie nie przybliżyło rozwią-
zania problemu. Władze powiatu za-
powiedziały kolejne, tym razem
z udziałem przedstawicieli samorządu
województwa. Nikt nie neguje ko-
nieczności prowadzenia rozmów, ale…
starostwo zaplanowało następne spot-
kanie na 31 stycznia, w dzień roboczy,
o godz. 10.00. Zostaliśmy wezwani na
dywanik i nie ważne, że nie każdy
może zwolnić się z pracy, nawet w tak
ważnej sprawie.

25 stycznia część radnych naszej
gminy, przedstawiciele lokalnych sto-
warzyszeń i mieszkańcy skierowali do
starosty Jana Dąbka list otwarty, w któ-
rym czytamy: „Spotkanie w tak ważnej
zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla
mieszkańców naszej gminy sprawie
powinno się odbyć w późnych godzi-
nach popołudniowych na terenie miasta
Konstancin-Jeziorna i być prowadzone
przez te organy, do których faktycznie
z racji ich właściwości przedsiębiorcy
działający na terenie gminy winni kie-
rować swoje skargi i wnioski, czyli
– przez burmistrza gminy oraz prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna”. Bardziej radykalnie
nastawiona część mieszkańców propo-
nuje zbojkotowanie spotkania.

W chwili oddawania tego numeru
„NaszegoMiasta – FMK” do druku (28
stycznia) nie wiedzieliśmy, czy spotka-
nie dojdzie do skutku i jaki będzie jego
rezultat.

Prozdrowotne spaliny
Mieszkańcy zabiegają
o dalsze ograniczenie

ruchu ciężkich pojazdów
na drogachwojewódzkich

przebiegających
przez naszą gminę,

a lokalni przedsiębiorcy
domagają się zniesienia
wszelkich ograniczeń.

KLARA WARECKA

Wacław Bąk
Artur Buczyński
Jan Dąbek
Stefan Dunin
Marek Gieleciński
PiotrKandyba–wiceprzewodniczący
Marianna Kurek
Jerzy Leniec
Maria Mioduszewska
Dorota Mroczek
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak
Wojciech Ołdakowski
Joanna Pająkiewicz
Daniel Płużyczka
Włodzimierz Rasiński
Arkadiusz Strzyżewski
Tadeusz Sztop
Józef Zalewski – przewodniczący

SKŁAD KOMISJI
STRATEGIIGOSPODARCZEJ
RADY POWIATU
PIASECZYŃSKIEGO

Wprowadzenie ograniczenia nie gwa-
rantuje zmniejszenia ruchu ciężkich po-
jazdów. Ważne, by zakaz egzekwować.
Podstawową kwestią jest kontrolowa-
nie tonażu pojazdów poruszających się
po naszych drogach. Problem braku od-
powiedniego miejsca, w którym można
by skontrolować dokumenty i ładunek
wielotonowych ciężarówek łatwo roz-
wiązać: zarządca targowiskamiejskiego
Jacek Rowiński deklaruje udostępnienie
w tym celu placu targowego.

Budowa obwodnicy Konstancina oddala się w czasie. Plan docho-
dów woj. mazowieckiego na 2012 r. zakładał m.in. uzyskanie kwoty
blisko 114 mln zł z tytułu sprzedaży prawa własności nierucho-
mości. Do końca września 2012 r. uzyskano z tego tytułu wpływ do
kasy Mazowsza w wysokości niespełna 2 mln zł.
W budżecie regionu zmniejszono o 740 tys. zł pieniądze przezna-
czone na budowę obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii. Jest to
100 proc. zakładanej kwoty.

Fo
t.J

TA
T



NASZE MIASTO – FMK nr 1/2 (49/50) Styczeń – Luty 2013 UZDROWISKO 7

Fo
t.J

TA
T

Wmiesiącach poprzedzających prywatyzację,
planom rozwoju i obietnicomnie było końca.
Minął ponad rok i cisza.Dlatego po spotkaniu

z nowym zarządem spółki Uzdrowisko Konstancin-
Zdrój obiecywaliśmy sobie wiele.
Na spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy władz

gminy, z udziałemprzedstawicielaMinisterstwa Skarbu
Państwa, spółki Uzdrowiska Polskie – Zarządzanie, na-
czelnego lekarza uzdrowiskowegowoj.mazowieckiego,
reprezentantówFunduszu InwestycyjnegoZamkniętego
AktywówNiepublicznychUzdrowiska Polskie orazTFI
SA, członków samorządu powiatu i naszej gminy, pre-
zes spółki uzdrowiskowej Krzysztof Głogowski wyjaś-
niał, że zarząd nie miał czasu na uprawianie taniego
piaru. – Nie po słowach, a po czynach nas poznacie
– mówił. Konkretnie po budowie Konstancińskiego
CentrumHydroterapii. Przygotowania do tej inwestycji
zajęły spółce rok, bo jak zapewniał Krzysztof Głogow-
ski, nie jest to kontynuacja poprzedniego projektu.
Zgodnie z założeniami,wCentrumHydroterapii, ofe-

rującym usługi przede wszystkim z zakresu medycyny
naturalnej, prowadzona będzie nie tylko działalność lecz-
nicza, ale również rehabilitacyjna, przyrodolecznicza
(zwykorzystaniemkonstancińskiej solanki) oraz rekrea-
cyjno-usługowa. Obiekt, zbudowany na bazie sanato-
rium Przy Źródle podzielony zostanie na trzy strefy:

• strefę pobytową – trzygwiazdkowy (amoże nawet
cztero-) hotel na 52 miejsca, w tej części znajdą
się również gabinety lekarskie,

• strefę restauracyjno-konferencyjną,• strefę wody – basen o wymiarach 12 x 15 m, ja-
cuzzi, sauny itp.

Obawy mieszkańców, że obiekt zapowiada się na
typowe SPA&wellness, prezes usiłował rozwiać mó-
wiąc, że lecznictwo uzdrowiskowe jest bardzo istot-
nym elementem rozwoju spółki. – Ale jeśli będzie
jedynym, to my wiele nie osiągniemy – dodał.

Opis inwestycji ilustrowaławizualizacja obiektu.Na
budowę centrum, która kosztować będzie ok. 35 mln zł
spółka ma zapewnione finansowanie. Inwestycja zna-
lazła się na liściemazowieckiej jednostkiwdrażania pro-
gramówunijnych, umowa na dofinansowaniew ramach
Regionalnego ProgramuOperacyjnegowoj.mazowiec-
kiego nie została jeszcze podpisana. Pozwolenie na bu-
dowę już jest – okazało się, że inwestycja realizowana
będzie na podstawie pozwolenia na budowę wydanego
dwa lata temu, a to znaczy, żew projekcie dokonano je-
dynie kosmetycznych zmian – nie potrzeba było przed-
stawiać projektu zamiennego. – To nie jest kontynuacja
poprzedniego projektu, to po prostu ten sam projekt
– komentowali uczestnicy spotkania.
Rozpoczęcie prac planowane jest w pierwszym

półroczu 2013 r., a zakończenie – w I półroczu 2015.
– Mam nadzieję, że centrum hydroterapii będzie dumą
nie tylko przedsiębiorstwa, ale teżKonstancina-Jeziorny.

Centrum będzie świadczyć usługi nie tylko kuracju-
szom, ale również mieszkańcom gminy – deklarował
Krzysztof Głogowski.
– Po roku mamy tylko wizualizację jednej inwesty-

cji, a na spotkaniach przed prywatyzacją przyszli właś-
ciciele deklarowali rozbudowę czterech obiektów
uzdrowiskowych w ciągu trzech lat. Co dalej? – pytała
dr Hanna Szaflik z Towarzystwa Miłośników Piękna
i Zabytków Konstancina.
W parafowanej 8 listopada 2011 r. umowie prywa-

tyzacyjnej zadeklarowany pakiet inwestycyjny wy-
glądał bardziej obiecująco:

• rozbudowa szpitala kardiologicznego przy
ul.Gąsiorowskiego: budowa nowego skrzydła
na 170 łóżek i przeniesienie tu z Białego Domu
oddziału rehabilitacji kardiologicznej,

• rozbudowa szpitala rehabilitacji neurologicz-
nej: wybudowanie oddziału na 60 łóżek i uru-
chomienie basenu (wybudowanego ponad rok
temu i nadal niewykorzystywanego w działal-
ności leczniczej),

• rozbudowa Białego Domu do 170 łóżek i roz-
wój bazy przyrodoleczniczej,

• budowa Konstancińskiego Centrum Fitness
i Hydroterapii w miejscu obecnego sanatorium
Przy Źródle.

Realizację tych inwestycji Nałęczowskie Towarzy-
stwo Inwestycyjne, działającew imieniu i na rzecz Fun-
duszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Nie-
publicznych Uzdrowiska Polskie, planowało w ciągu
trzech pierwszych lat. Jakie zapisy znalazły się w osta-
tecznej umowie prywatyzacyjnej – nie wiemy.
KrzysztofGłogowski zapewnił, że spółka nie rezyg-

nuje z tych planów, a realizacja ich nastąpi po zakoń-
czeniu budowy centrum hydroterapii, po 2015 r.
Wdalszej części dyskusji nad przedstawionym pro-

jektem, mieszkaniec Konstancina Tomasz Kowalski
zwrócił uwagę, że na pięknych slajdach widać jedynie
11 miejsc parkingowych. Dla kogo? Dla co najmniej
52 gości hotelowych, personelu medycznego, obsługi
centrum, kuracjuszy i mieszkańców gminy.
– Skoro gmina wydaje miliony na infrastruktu-

rę uzdrowiskową: park zdrojowy i Hugonówkę, by
zapewnić kuracjuszom atrakcyjne formy spędzania
wolnego czasu, to pewnie spółka liczy, że również
mywybudujemy parkingi dla ich klientów – komento-
wał po spotkaniu J.S. – Wielomilionowe inwestycje
z budżetu gminy, podporządkowane potrzebom pry-
watnego przedsiębiorstwa, to bardzo interesujące pode-
jście władz. A uniemożliwienie realizacji planów
budowy obiektu leczniczo-rehabilitacyjnego, czy za-
lewu będącego niewątpliwą atrakcją i magnesem, przy-
ciągającym turystów, to po prostu działanie na szkodę
gminy i jej mieszkańców. Wiadomo, że tylko konku-
rencja jest w stanie wymusić wyższy poziom usług
i obniżyć ich cenę. Jeśli na osiedlu jest jeden sklep, to
on dyktujewarunki klientom, jeśli są dwa lubwięcej, to

każdy stara się mieć lepszą ofertę, tańszą i walczy
o klienta. Polityka naszego samorządu jest bardzo krót-
kowzroczna. To widać już dziś: najpierw centrum, bo
na tymmożna więcej zarobić, a za kilka lat, jak dobrze
pójdzie, rozbudowa szpitali uzdrowiskowych.Tak, zbu-
dujmy im jeszcze parkingi – dodaje.
Naczelny lekarz uzdrowiska Krzysztof Pisz zwrócił

uwagę na profile lecznicze konstancińskiego uzdro-
wiska: neurologia, kardiologia i laryngologia. Dlaczego
wmiejscowości, znanej w całej Polsce jako ośrodek le-
czenia schorzeń ortopedycznych, siedzibie STOCERU
i Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, lecznictwo
uzdrowiskowe nie uwzględnia tego profilu?

Pytany o dalszą przyszłość uzdrowiska, dyrektor de-
partamentu ds. prywatyzacji ministerstwa skarbu Woj-
ciech Chmielewski przypomniał, że w umowie prywa-
tyzacyjnej zapisane zostały gwarancje kontynuowania
podstawowej działalności spółki, czyli działalności
uzdrowiskowej, przez co najmniej 10 lat.
Dodał też, żewszystkie zobowiązania nowychwłaś-

cicieli zapisane zostały w umowie prywatyzacyjnej do-
stępnej na stronie internetowej MSP. Sprawdziliśmy:
w umowie zamieszczonej na stronieMSPwszystkie in-
teresujące nas zapisy nie są zamieszczone, są tajemnicą
przedsiębiorstwa:

• w art. 5 „Zobowiązania inwestycyjne Ku-
pującego” ujawniono jedno zdanie: „Kupujący
zobowiązuje się bezwarunkowo wobec Sprze-
dawcy spowodować i zapewnić, że Spółka do-
kona inwestycji w kwocie 15.000.000,-
(słownie: piętnaście milionów złotych) – dalej
dwie strony puste

• w art. 6. „Zobowiązania korporacyjne Kupu-
jącego” – puste strony,

• w art. 10 „Odpowiedzialność Kupującego za zo-
bowiązania wynikające z umowy” – pusta strona

• w art. 11 „Gwarancja wykonania zobowiązań
umowy” – też pusta strona.

Trudno powiedzieć, że dużo się dowiedzieliśmy.
Choć przed podpisaniem umowy prywatyzacyj-

nej przedstawiciele Nałęczowskiego Towarzystwa
Inwestycyjnego twierdzili, że to wKonstancinie, a nie
w Krynicy powinno być polskie Davos, a prezes Gło-
gowski zapewniał, że chce by Konstancin-Jeziorna
stał się polskim Baden-Baden, to jednak mieszkańcy
wyszli ze spotkania rozczarowani.

PLANY, PLANY, PLANY…
Dla Konstancina-Jeziorny

kontynuacja i rozwój
funkcji uzdrowiskowej gminy

to być albo nie być.
Być jedynym na Mazowszu
uzdrowiskiem albo jednym

z setek nijakich
małych miasteczek.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Krzysztof Głogowski zapewnił,
że spółka nie rezygnuje

z planów modernizacji i rozbudowy
istniejącej bazy uzdrowiskowej,

a realizacja ich nastąpi
po zakończeniu budowy

centrum hydroterapii, po 2015 r.

Wiadomo, że tylko konkurencja
jest w stanie wymusić
wyższy poziom usług

i obniżyć ich cenę.
Polityka naszego samorządu

jest bardzo krótkowzroczna

Podczas spotkania zaprezentowano wizualizacje przyszłego Centrum Hydroterapii
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W sprawie bezpieczeństwa
Nadkomisarz w stanie spoczynku Wojciech Miętusiewicz,
w liście do burmistrza w sprawie bezpieczeństwa, zamiesz-
czonym w poprzednim numerze „Naszego Miasta – FMK”,
krytycznie ocenia pracę konstancińskiej straży miejskiej.
Wielu mieszkańców, i ja wśród nich, również. Czy to zna-
czy, że straż jest niepotrzebna? Moim zdaniem jest bardzo
potrzebna, bo strażników chociaż widać na naszych uli-
cach – policjanta na ulicy nie widziałam już chyba dwa
lata. Jeżeli ktoś w ogóle pilnuje porządku w Konstancinie,
to właśnie strażnicy. I pilnowaliby o wiele lepiej, gdyby
zajmowali się tylko tym. Dlaczego rachunki za wywóz nie-
czystości sprawdzają strażnicy? Przecież tym powinni
zająć się pracownicy wydziału ochrony środowiska
(sprawdzać, czy śmiecie są odbierane przez firmę, czy wy-
wożone do lasu). Chyba gmina ma dosyć pracowników
w urzędzie – podobno ponad 100 osób. W regulaminie
straży (w BIP) nie ma nic o sprawdzaniu rachunków za
śmiecie. Urząd wykorzystuje straż miejską do załatwiania
różnych spraw: samochód straży robi za gminną taksówkę,
a strażnicy za posłańców. Wielokrotnie widziałam, jak
przywożą radnemu, mieszkającemu po sąsiedzku, urzę-
dowe koperty z zawiadomieniami na sesję i podobnymi
dokumentami. 15 strażników pracujących całodobowo to
trzech na ośmiogodzinną zmianę. Samochód straży
miejskiej jeździ cały dzień po sołectwach i zajmuje się kon-
trolą, dwóch strażników zajętych jest przez urząd, a po-
rządku w mieście pilnuje jeden. Jeśli chcemy, żeby
w Konstancinie było bezpieczniej, to czas najwyższy
zreformować pracę straży.

A. G. z ul. Wilanowskiej

Karta Mieszkańca
Władze samorządowe mniejszych i większych miast wpro-
wadzają Karty Mieszkańca. Co to takiego? Spersonifiko-
wana karta magnetyczna dostępna dla każdego
mieszkańca zameldowanego w mieście lub płacącego
w nim podatki, uprawniająca do różnego rodzaju ulg:
na przejazdy komunikacją miejską, usługi lokalnych firm,
do rabatów na bilety wstępu do instytucji kulturalnych
i obiektów sportowych. Ot, zwykły kawałek plastiku,
a jak ułatwia życie.
Czy wzorem innych miast doczekamy się Karty
Mieszkańca?

Agata D

To jest to!
16 grudnia na placu przy banku spółdzielczym odbył się
jarmark bożonarodzeniowy i wigilia miejska, dla wszyst-
kich chętnych. Ks. dziekan, burmistrz i przewodniczący
rady miejskiej złożyli mieszkańcom życzenia i zaprosili do
wigilijnego stołu z opłatkiem i tradycyjnymi potrawami.
Na straganach można było kupić ozdoby świąteczne
i zdrową żywność, dla dzieci przygotowano mnóstwo at-
rakcji, były występy artystyczne i fajna zabawa.
To pierwsza taka impreza w naszej gminie, zorganizowana
przez samorząd. I oby nie ostatnia.

B.D.

Teoria względności
Powszechnie wiadomo, że szklanka może być w połowie
pełna lub do połowy pusta. To samo, a brzmi inaczej.
Propagandę sukcesu uprawianą przez nasze władze najle-
piej ilustruje poniższy przykład: w miasteczku X był tylko
jeden porządny chodnik o długości 500 m. Żeby wszyscy
mogli chodzić suchą nogą, nie utaplani w błocie, potrzeba
by wybudować kilka kilometrów nowych chodników.
Po latach wybudowano kolejne 500 metrów i ogłoszono
wszem i wobec wielki sukces: w tej kadencji długość
chodników zwiększyła się w naszym mieście o 100 proc.!
Nasze osiągnięcia są podobne.
Z pewnością w naszej gminie zachodzą korzystne zmiany,
ale stanowczo za wolno i niekoniecznie takie, na które
mieszkańcy czekają najbardziej.

Mariusz S.
Światowy Dzień Śniegu
W niedzielę 20 stycznia przypadał Światowy Dzień
Śniegu. W Warszawie odbyły się liczne imprezy sportowe,
m.in. bezpłatne zajęcia z narciarstwa biegowego, Biegów-
kowa Masa Krytyczna i konkursy lepienia bałwanów. Po-
goda stanęła na wysokości zadania – napadało śniegu
aż miło, służby oczyszczania w naszej gminie – nie.
Ja z rodziną i sąsiadami również włączyliśmy się
w obchody święta – trzy godziny odśnieżaliśmy naszą
ulicę. Służby miejskie zadbały o przejezdność głównych
ulic, ale na bocznych nikt pługa nie widział.

H. S.

Promocja gminy
Po raz czwarty w tej kadencji samorządu gmina poszukuje
kierownika działu promocji. W ogłoszeniu o naborze wy-
szczególniono wymagania niezbędne: wykształcenie, staż
pracy, niekaralność, polskie obywatelstwo, umiejętność
obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych,
prawo jazdy, biegła znajomość angielskiego lub niemiec-
kiego, a także wymagania dodatkowe: znajomość programu
Adobe Photoshop, podstaw języka HTML, doświadczenie
we współpracy z mediami, komunikatywność oraz otwartość
na otoczenie, kreatywność i samodzielność.
Na pewno wszystkie wymienione warunki są istotne i nie
przeszkadzają w pracy na tym stanowisku, ale czegoś mi tu
brakuje: znajomości savoir-vivre’u. Najwyraźniej komisja
konkursowa nie bierze pod uwagę innych umiejętności ko-
niecznych do wykonywania tej pracy: znajomości form to-
warzyskich, reguł grzeczności, wyglądu, prezencji
(właściwego ubioru), umiejętności szybkiej i błyskotliwej
odpowiedzi na trudne pytania. Kierownik wydziału promocji
to wizytówka gminy, a kierownik który nie wie w jakiej kolej-
ności przedstawiać gości, to kompromitacja. I nie pomoże
mu w tym dyplom, bo tego na uniwersytetach nie uczą.
Swoją drogą, kierowanie wydziałem promocji w naszej gmi-
nie nie należy do łatwych zadań – podstawą kreowania wi-
zerunku gminy jest informacja o działaniach samorządu,
a z przekazywaniem informacji kierownictwo urzędu ma wy-
raźnie problem i bardzo często myli nachalną propagandę
z rzetelną informacją.

H. C.

Sejm przyjął ustawę o umorzeniu na-leżności z tytułu niezapłaconych
składek na ubezpieczenia społeczne osób
prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą. Ustawa dotyczy przedsię-
biorców mającychzaległościwobecZUS
zaokres od1 stycznia 1999 r. do28 lutego
2009 r.Możliwośćumorzeniadotyczy: za-
ległości wynikających z niezapłaconych
składeknaubezpieczenie społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, od-
setek za zwłokę i opłat dodatkowych:
prolongacyjnych, kosztów upomnienia
i egzekucji. Warunkiem skorzystania
z tego rozwiązania jest uregulowanie na-
leżności nieumarzalnych, czyli ewentual-
nych zaległych składek za pracowników
należnychdo28 lutego2009 r. oraz za sie-
bie i pracowników po tym dniu.
Z zapisów ustawy będą mogli sko-

rzystać również ci przedsiębiorcy, któ-
rzy dokonali rozłożenia na raty spłaty
należności, a nie spłacili ich do dnia

złożenia wniosku o umorzenie. Przed-
siębiorcy będą mogli składać wnioski
o umorzenie w terminie 24 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy.
Jeżeli decyzja o podleganiu obo-

wiązkowemu ubezpieczeniu społecz-
nemu lub owysokości zadłużenia z tytułu
składek na ubezpieczenie społeczne zo-
stanie wydana przez ZUS po dniu wejś-
cia w życie ustawy, na złożenie wniosku
o umorzenie będziemymieć 12miesięcy
od dnia uprawomocnienia się tej decyzji.
W związku z unijnymi przepisami,

wnioskodawcy podzieleni zostaną na
dwie grupy. Wpierwszej znajdą się ci,
którzy zlikwidowali działalność przed
1 września 2012 r. Ponieważ przestali
być przedsiębiorcami, dług zostanie im
umorzony bez czekania na zgodę Ko-

misji Europejskiej. Jeśli ktoś spłaca dług
w ratach, może zawnioskować o umo-
rzenie pozostałych do zapłaty rat.
W drugiej znajdą się przedsiębiorcy,

którzy nadal prowadzili działalność po
1 września 2012 r. Ci będą musieli po-
czekać na opinię Komisji Europejskiej
w sprawie zakwalifikowania umorzenia
jako pomocy publicznej lub niepublicz-
nej, co może potrwać nawet do roku.
W tym czasie przedsiębiorcy będąmogli
zwrócić się do ZUS z wnioskiem o za-
wieszenie postępowania egzekucyjnego
lub o zawieszenie spłat.
Okresy i umorzone kwoty nie będą

uwzględniane przy ustalaniu prawa i wy-
sokości świadczeń – emerytury i renty.Ci,
którzy skorzystają z umorzenia, otrzymają
świadczenia odpowiednio niższe. (MM)

Dłużniku, ujawnij się
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Iwan jest wnukiem Polaka wysiedlonego z Kre-sów po II wojnie światowej. Starania o umożli-
wienie Ławrynowiczom powrotu do ojczyzny

podjął blisko dwa lata temu Piotr Stankiewicz, wice-
przewodniczący rady miejskiej. Jednak samorząd,
mając na uwadze obowiązki jakie nakłada na gminę
ustawa o repatriacji z 9 listopada 2000 r. (w myśl któ-
rej warunkiem uzyskania wizy wjazdowej jest za-
pewnienie repatriantom przez gminę mieszkania oraz
pracy na okres co najmniej 12 miesięcy) nie śpieszył
się z podjęciem uchwały.
Przyjazd repatriantów stał się możliwy dzięki ini-

cjatywie Fundacji PKO BP, która wraz z Polską
Akcją Humanitarną pomaga w repatriacji polskich
rodzin ze Wschodu.
Z Piotrem Stankiewiczem skontaktował się do-

radca prezesa zarządu PKO BP i zaproponował, że
Fundacja zaprosi (w formie aktu notarialnego) rodzinę
do Polski, przeznaczy na podróż i remont mieszkania
80 tys. zł, zapewni opiekę w trakcie pierwszego roku
pobytu i comiesięczną darowiznę na utrzymanie ro-
dziny (w wysokości do 6 tys. zł). Samorząd ze swej

strony (podczas sesji rady miejskiej w październiku
ubiegłego roku) podjął uchwałę o przyznaniu rodzi-
nie Ławrynowiczów mieszkania z zasobów gminy.
Burmistrz zaproponował blisko 50-metrowemieszka-
nie w bloku przy ul. Literatów, wymagające co prawda
solidnego remontu, ale doskonale położone. Tu ro-
dzina zamieszka co najmniej na rok.

O przyjazd do Polski ubiegali się również rodzice
Iwana i brat z rodziną. Rodzice, Władysław i Tatiana
Ławrynowiczowie, są już w Polsce od lipca ubiegłego
roku – przedsiębiorca z Kobyłki zapewnił im pracę
imieszkanie. Razem z Iwanem iNatalią do Polski przy-
jechał również drugi syn Władysława – Jurij z żoną
i córką. Ta rodzina zamieszka w Białymstoku. (MM)

WRÓCILI DO POLSKI
Iwan i Natalia

Ławrynowiczowie
z Kazachstanu,

wraz z synemWładysławem,
przyjechali do Konstancina

26 stycznia. Są bardzo zmęczeni,
ale szczęśliwi. Podróż
trwała prawie tydzień.
Ich drugie dziecko

urodzi się już na polskiej ziemi
– Natalia jest w siódmym

miesiącu ciąży.

W tym domu przy ul. Literatów gmina znalazła lokal, w którym Ławrynowiczowie zamieszkają
co najmniej na najbliższy rok

Wrankingu najbogatszych gmin Mazowsza, przygo-
towanym przez „Gazetę Wyborczą”, Konstancin-

Jeziorna znalazł się na pierwszym miejscu z dochodami
podatkowymi wynoszącymi 3 752 zł na jednego miesz-
kańca (dane Ministerstwa Finansów za 2011 r.).
Konstancin wyprzedził nawet Lesznowolę, Nadarzyn

iWarszawę. Co mieszkańcy sądzą o wynikach rankingu?
– No to wszystko jasne: skoro czarno na białym stwier-

dzono, że jesteśmy bogatą gminą, a przejawy tego są bar-
dziej niż mizerne, to znaczy, że nasze władze bardzo źle
gospodarują tymi pieniędzmi – twierdzi Barbara S.
– Naprawdę cieszę się ogromnie – mówi mój sąsiad

Piotr. – Z miłą chęcią zapłaciłbym 3 752 zł podatku,
gdybym tylko miał pracę. Czy ta zamożność nie po-
winna się jakoś przekładać na nasze codzienne życie?
– dopytuje.
– To chyba jakieś żarty! Najbogatsza gmina? Proszę

się rozejrzeć, jak wygląda ta oaza luksusu: krzywe chod-
niki, zapach palonej gumy i smoły z asfalciarni, biedab-
loki i zeszyt zakupów na krechę w naszym małym
sklepiku – wylicza Agnieszka z Mirkowa. Też mi bo-
gactwo – wzrusza ramionami.
– Pomyślałby kto, że mieszkamy w krainie wszelkiej

szczęśliwości, bo ktoś z listy najbogatszych w naszym
kraju ma w Konstancinie 10-pokojową rezydencję. A ja
mam dwa pokoje z kuchnią, więc statystycznie mamy
po sześć pokoi. Pasuje mi – kpi J.M.
– To są idiotyczne rankingi i nie ma się czym chwa-

lić. Mniej osób w naszej gminie płaci wysokie podatki
niż korzysta z pomocy opieki społecznej. Bogactwo
gminy powinno się mierzyć standardem życia miesz-
kańców, opieki lekarskiej, stopą bezrobocia, jakością
dróg, kilometrami sieci wodno-kanalizacyjnej i podob-
nymi wskaźnikami – twierdzi A. J. – Statystyka to tro-
chę krzywe zwierciadło. Podobno co piąty mieszkaniec
naszej planety jest Chińczykiem. Moja rodzina jest pię-
cioosobowa…
Bardziej entuzjastycznych komentarzy nie słyszałem.

Mimo naszego bogactwa, dla mieszkańców Parceli
wodociąg wciąż pozostaje nieosiągalnym luksusem,
a sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Opaczy
– obiektem marzeń uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

BOGATA GMINA
T. U. BYLEC

Podczas grudniowej i styczniowej sesji radymiejskiej, radna Izabela Skonecka zwróciła
uwagę na niewystarczającą liczbę oznakowanych
miejsc parkingowych dla osób niepełnospraw-
nych. – Czy władze naszej gminy wychodzą
z założenia, że jak ktoś ma kłopoty z poruszaniem
się, to powinien siedzieć w domu? – pytała.
W Konstancinie-Jeziornie jest zaledwie

18 oznakowanych miejsc postojowych dla nie-
pełnosprawnych, z czego siedem przed Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji. Kopert nie ma nawet
przed Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
gdzie odbywają treningi koszykarze na wózkach
z konstancińskiego klubu GTM. Oznakowanych
miejsc postojowych nie ma przed szkołą integra-
cyjną, do której uczęszcza siedmiu uczniów poru-
szających się na wózkach inwalidzkich, i przed
innymi instytucjami użyteczności publicznej.
– Liczba miejsc postojowych dla samochodów,

z których korzystają osoby niepełnosprawne, po-
winna być określona w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego lub w decyzji
o warunkach zabudowy. Autorzy planów albo
zapominają o niepełnosprawnych, albo władze
ignorują te zapisy – mówi matka jednego
z uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5
w Konstancinie-Jeziornie.
W przypadku stanowisk postojowych dla osób

niepełnosprawnych wyznaczanych poza drogami
publicznymi, zgodnie z art. 8 ustawy o drogach
publicznych, decyzję o ich utworzeniu podejmuje
zarządca terenu lub jego właściciel. Burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk obiecał zająć się problemem.
Dopóki brak wystarczającej liczby miejsc

postojowych, podpowiadamy do jakich znaków
drogowych mogą nie stosować się (zgodnie z prze-
pisami), kierujący pojazdami oznaczonymi kartą
parkingową, będący osobą niepełnosprawną lub
przewożący taką osobę:

• B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach• B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych

z wyjątkiem motocykli jednośladowych

• B-3a zakaz wjazdu autobusów• B-4 zakaz wjazdu motocykli• B-10 zakaz wjazdu motorowerów• B-35 zakaz postoju• B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste• B-38 zakaz postoju w dni parzyste• B-39 strefa ograniczonego postoju
Warto też pamiętać, że za parkowanie na miej-

scu dla osoby niepełnosprawnej bez uprawnień
(karty parkingowej), grozi mandat w wysokości
500 zł, a nawet odholowanie pojazdu na koszt
właściciela na parking strzeżony. (MM)

WIĘCEJ KOPERT
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Nową salę gimnastyczną w Ze-
spole Szkół Integracyjnych nr 5

przy ul. Szkolnej uroczyście oddano
do użytku 19 grudnia.
W dobudowanym skrzydle szkoły

znalazły się: sala gimnastyczna o po-
wierzchni 277 mkw., szatnie, sanita-
riaty, pokój trenerów, magazyn na
sprzęt sportowy oraz biblioteka i sala
komputerowa. Wszystkie pomiesz-
czenia dostosowane są do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Inwestycja
kosztowała ok. 1,7 mln zł., a obiekt
zbudowała w rekordowym tempie,
zaledwie w osiem miesięcy, firma
Glif z Grodziska Mazowieckiego.
– Wiele pokoleń nauczycieli, dyrek-
torów, a przede wszystkim uczniów
czekało na niego aż 90 lat. Dzisiaj
nasze marzenie się spełniło – mówił
podczas otwarcia sali Artur Krasow-
ski, dyrektor szkoły.
W uroczystym otwarciu udział

wzięli m.in. poseł Roman Kosecki,
burmistrz Kazimierz Jańczuk, prze-
wodniczący rady miejskiej Andrzej
Cieślawski oraz przedstawiciele sa-

morządu uczniowskiego i rady ro-
dziców. Poświęcenia sali dokonał

dziekan dekanatu konstancińskiego
ks. Bogdan Przegaliński. (MM)

Nazwa Warszawskiego Roweru
Publicznego Veturilo w języku
esperanto oznacza pojazd. Zos-

tała wybrana w głosowaniu internau-
tów i wygrała z innymi propozycjami
(m.in. Wawabike, Ziuuu, Rowerynka,
Bajker i Wabik). Możliwość wy-
pożyczania rowerów zaplanowano od
1 marca do 31 listopada. Zarząd Trans-
portu Miejskiego wprowadza system
na terenieWarszawy od sierpnia 2012 r.
Obecnie WRP Veturilo składa się
z 57 stacji wypożyczania rowerów zlo-
kalizowanych w centrum, na Biela-
nach, na Ursynowie i w Wilanowie.
Wypożyczalnie cieszą się powodze-
niem – w systemie zarejestrowanych
jest około 47 tys. osób, które wy-
pożyczyły rowery w niepełnym sezo-
nie 2012 r. ponad 283 tys. razy.
W bieżącym roku planowane jest
otwarcie nowych stacji na Mokotowie,
Ochocie, Pradze, naWoli i w Konstan-
cinie-Jeziornie.
Dobry pomysł to nie wszystko. Żeby

wcielić go w życie potrzebne są jeszcze
pieniądze. Młodzi ludzie zaintereso-
wali burmistrza i radnych, na tyle sku-
tecznie, że rada miejska zdecydowała
o przeznaczeniu na ten cel pieniędzy

w budżecie na 2013 r. (150 tys. zł) i na
kolejne lata również, ponieważ umowa
z ZTM zawarta będzie na pięć lat.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk

podjął rozmowy z operatorem systemu
(firma Nextbike) i Zarządem Trans-
portu Miejskiego, któremu podlegają
wypożyczalnie. Stawiają oni jeden wa-
runek: punktów wypożyczania na tere-
nie gminy musi być co najmniej pięć.
W planach uwzględniono zakupienie
55 rowerów, które zostaną umiesz-
czone w pięciu punktach Konstancina-
Jeziorny, a cena obsługi systemu to
kwota około 300 zł rocznie za rower.
Obecnie ustalane są miejsca, w których
zostaną zlokalizowane punkty Vetu-
rilo. Prawdopodobnie będą to okoli-
ce Starej Papierni, Parku Zdrojowego
i Klarysewa. Tomasz Nowicki propo-
nuje w tej kwestii przeprowadzenie
konsultacji społecznych.
Aby dołączyć do uczestników sys-

temu, należy zarejestrować się na stro-
nie internetowej www.veturilo.waw.pl,
wpłacić 10 zł i po wpisaniu kodu
z SMS-a można wsiadać na rower.
Koszty używania roweru są niewiel-
kie: 20 minut gratis, pierwsza godzina
1 zł, druga – 3 zł, trzecia – 5 zł, czwarta

i każda następna – 7 zł, a przekrocze-
nie 12 godzin korzystania z roweru
kosztuje 200 zł. Kara za kradzież lub
zniszczenie roweru wynosi 2 tys. zł.
Rower można wypożyczyć i oddać
w każdym z punktów systemu.
Wprowadzenie niekomercyjnych

wypożyczalni rowerów na terenie na-
szej gminy ułatwi mieszkańcom Kon-
stancina-Jeziorny codzienne porusza-

nie się po okolicy, a mieszkańcom
Warszawy, którzy w weekendy chęt-
nie spędzają wolny czas w Konstanci-
nie – dojazd na teren naszej gminy.
Liczymy też, że wprowadzenie sys-
temu przyśpieszy budowę ścieżek ro-
werowych na terenie gminy. Warsza-
wiacy chętnie pojechaliby trasą z Wi-
lanowa nad Wisłę.
Idea niekomercyjnych samorządo-

wych wypożyczalni rowerów zrodziła
się w latach 60., choć wtedy nie uda-
ło się pomysłu zrealizować. Dopiero
w latach 80. w Europie Zachodniej,
głównie w krajach Beneluksu, zaczęto
wprowadzać do systemów komunika-
cji miejskiej sieci wypożyczalni rowe-
rów. Obecnie wśród stolic euro-
pejskich największe sieci niekomer-
cyjnych wypożyczalni rowerów mają
Londyn i Paryż.
Jedną z cech współczesności jest

wzrost mobilności. Wartość średniego
rocznego przebiegu samochodu oso-
bowego rośnie w Polsce o ok. 1 proc
rocznie. Dlatego też jednym z celów
polityki transportowej w ramach aglo-
meracji jest rozwój transportu zbioro-
wego, ograniczanie transportu in-
dywidualnego, a także zmiana sposo-
bów przemieszczania się. W ramach
transportu indywidualnego promo-
wany jest system carpoolingu – zbior-
czych dojazdów do pracy jednym
autem. Pracownicy tej samej firmy,
mieszkający w jednej okolicy uma-
wiają się w wyznaczonym punkcie
i wspólnie dojeżdżają do pracy. Rów-
nie ważnym wymiarem tego programu
są wspólne przejazdy między mias-
tami. W sieci funkcjonuje kilka portali
internetowych, na których można
ogłosić, że konkretnego dnia jedzie się
w określonym kierunku i dysponuje się
pewną liczbą wolnych miejsc w samo-
chodzie. Również w transporcie zbio-
rowym opracowywane są innowacyjne
rozwiązania, których celem jest pro-
mowanie transportu grupowego, m.in.
wprowadzanie wspólnych biletów
w ramach aglomeracji.

Rowerem po mieścieDzięki kolejnej
inicjatywie

Tomasza Nowickiego,
pomysłodawcy

budowy skateparku
oraz powołania
Młodzieżowej
Rady Miejskiej,
i Krzysztofa

Bajkowskiego,
pasjonata rowerów,
nasza gmina dołączy

do systemu
bezobsługowych

wypożyczalni rowerów
miejskich Veturilo.

MATEUSZ ZAREMBA
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Wprowadzenie
niekomercyjnych

wypożyczalni rowerów
na terenie naszej gminy

ułatwi mieszkańcom
Konstancina-Jeziorny

codzienne poruszanie się
po okolicy, a mieszkańcom

Warszawy, którzy
w weekendy chętnie
spędzają wolny czas

w Konstancinie – dojazd
na teren naszej gminy

Sala gimnastyczna na gwiazdkę
Zinicjatywy Organizacji Narodów

Zjednoczonych rok 2013 jest:

• Międzynarodowym Rokiem Sta-
tystyki

• Międzynarodowym Rokiem
Współpracy w DziedzinieWody.

Parlament Europejski ustanowił
rok 2013 Europejskim Rokiem Oby-
wateli Unii Europejskiej – w związ-
ku z 20. rocznicą ustanowienia euro-
pejskiego obywatelstwa zapisanego
w Traktacie z Maastricht.
Sejm RP ogłosił rok 2013:

• Rokiem Osób Niepełnospraw-
nych

• Rokiem Juliana Tuwima – w 60.
rocznicę śmierci i 100. rocznicę
debiutu literackiego autora
„Kwiatów polskich”.

•Rokiemprof. JanaCzochralskiego
– w 60. rocznicę śmierci wybit-
nego chemika, metaloznawcy,
wynalazcymetody otrzymywania
monokryształów krzemu.

• Rokiem Witolda Lutosławskie-
go – w 100. rocznicę urodzin
kompozytora. (R)

Rok 2013
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Podstawę prawną, umożliwiającą realizowanie
wspólnych przedsięwzięć, stworzyła ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie, która w rozdziale 2a zdefiniowała jedną
z form realizacji zadań pożytku publicznego – ini-
cjatywę lokalną i zobligowała samorządy teryto-
rialne do podjęcia uchwał określających tryb i zasady
wspólnych działań. Nasz samorząd 11 października
2012 r. podjął uchwałę (nr 294/VI/26/2012) w spra-
wie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej. Na realizację działań
zainicjowanych przez mieszkańców w budżecie na-
szej gminy na 2013 r. przewidziano 50 tys. zł.
50 tys. zł to niewiele, biorąc pod uwagę to, jakich

zadań publicznych inicjatywa lokalna może doty-
czyć:

• budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanali-
zacji, sieci wodociągowej, budynków oraz
obiektów architektury stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego,

• działalności charytatywnej,• podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz roz-
woju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej,

• działalności na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego,

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego,

• promocji i organizacji wolontariatu,• edukacji, oświaty i wychowania,• działalności w sferze kultury fizycznej i tu-
rystyki,

• ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach
i we wsiach,

• porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Z pewnością 50 tys. zł to za mało na remont drogi,

ale wystarczy na urządzenie skweru, odnowienie po-
mnika lub urządzenie placu zabaw.W połowie stycz-

nia ruszył nabór wniosków na ten rok. Miejmy na-
dzieję, że w kolejnych latach nabór wniosków będzie
odbywał się na etapie tworzenia założeń do budżetu
gminy – deklaracje współfinansowania lub świadcze-
nia pracy pozwoliłyby na zapisanie w planach i reali-
zację większej liczby wspólnych przedsięwzięć.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy mogą
zgłosić wniosek nie tylko na realizację konkretnego
zadania, ale również na współudział w jego realiza-
cji – w formie wkładu finansowego, rzeczowego lub
zadeklarowania świadczenia pracy (społecznie).
Partneremmieszkańców podejmujących działania na
rzecz lokalnej społeczności jest zazwyczaj gmina.
Partnerem może też być powiat lub województwo
– w takim przypadku wniosek należy kierować do
właściwej jednostki samorządu.
Wnioski o realizacje konkretnych przedsięwzięć

mieszkańcy mogą składać sami lub za pośrednic-
twem stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, kół se-
niorów lub w przypadku projektów dotyczących
szkół – rady rodziców. Gotowy formularz jest do-
stępny w urzędzie miasta. Zgodnie z kodeksem po-
stępowania administracyjnego, wnioskiem może być
również pismo mieszkańców zawierające opis
i nazwę zadania, zakres partycypacji mieszkańców,
szacunkowe koszty i termin wykonania prac. Tak
więc bierzmy sprawy w swoje ręce.

BIERZMY SPRAWYWSWOJE RĘCE
Idea wspólnych przedsięwzięć mieszkańców i samorządu
nie jest nowa. Inicjatywą lokalną nazywamy dziś znaną nam

doskonale z przeszłości działalność różnych komitetów społecz-
nych. Z ich pomocą w wielu miejscach na terenie gminy
budowana była sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa,
zakładane były telefony. Po latach okazało się,

że komitety działały bezprawnie.

MAGDA ANDRZEJEWICZ

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. należy składać
w terminie do 28 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32
(kancelaria, pokój nr 4).
Wnioski złożone w powyższym terminie zostaną rozpatrzone do 15 marca.
Oceny wniosków dokona zespół powołany przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.
Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej niewymagające wspar-
cia finansowego można składać w dowolnym terminie.

Mieszkańcy Parceli nie chcą już dłużej żyć obietnicami. Pisali pisma, składali wnioski, wyczerpali wszelkie formalne
możliwości nacisku na gminę – bez efektu. Zdesperowani zdecydowali się od słów przejść do czynów i 10 grudnia
zorganizowali blokadę ul. Warszawskiej przy rondzie Armii Krajowej. Przez godzinę przechodzili z transparentami
przez jezdnię po pasach, a organizator manifestacji sołtys Parceli Robert Bryzek odczytywał postulaty mieszkańców.
Protestujący starali się nie sparaliżować ruchu na ul. Warszawskiej – co kilka minut schodzili z przejścia
dla pieszych, by przepuścić samochody i autobusy. Policja i straż miejska część ruchu skierowała objazdami,
co pozwoliło uniknąć dużych korków. – Będziemy walczyć do skutku – mówi sołtys Bryzek. Mieszkańcy zapowiadają
kolejne akcje protestacyjne. (KW)

WODA DLA PARCELI

Jednym z przykładów inicjatywy lokalnej
jest Festiwal Otwarte Ogrody
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Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił
otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju

sportu w gminie Konstancin-Jeziorna. W konkursie
mogą uczestniczyć kluby sportowe nienależące do
sektora finansów publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
W 2013 r. na realizację projektów służących po-

prawie warunków uprawiania sportu na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna, zwiększeniu dostępności miesz-
kańców gminy do działalności sportowej, pobudzaniu
kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie
gminy lub kreowaniu pozytywnego wizerunku gminy
poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na
wszelkich poziomach, przeznaczono 250 tys. zł.
Wnioski o dotację należy składać w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy
ul. Warszawskiej 32, pok. nr 4 (kancelaria) do 11 lu-
tego. Formularz wniosku dostępny jest na stronie
internetowej www. konstancinjeziorna.pl i w urzę-
dzie gminy. (KW)

DOTACJE
DLA KLUBÓW
SPORTOWYCH
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Msza święta w intencji powstańców stycznio-
wych została odprawiona 20 stycznia w Para-

fii pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie.
Inicjatorem uroczystości było Stowarzyszenie
Mieszkańców Cieciszewa i Parceli. Po mszy człon-
kowie stowarzyszenia i mieszkańcy złożyli wiąza-
nkę kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem
w Cieciszewie, upamiętniającym bohaterów po-
wstania styczniowego. Spoczywają tu najprawdo-
podobniej powstańcy z oddziału mjr. Władysława
Kononowicza, zmarli z ran po potyczce pod Choj-
nowem 19 maja 1863 r. lub, według innych źródeł,
70 poległych powstańców z oddziału Ziemomysła
Kuczyka (Kucyka), rozbitego przez kolumnę ro-
syjską 3 marca 1863 r.
Pomnik w 100. rocznicę wybuchu powstania

zbudowali własnymi siłami mieszkańcy okolicz-
nych wsi: Słomczyna, Parceli i Cieciszewa.
Ówczesne władze nie wsparły budowy, szczęśliwie
jednak nie przeszkodziły w ustawieniu pomnika.
Obecnie powstańcza mogiła została uznana przez
Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za mo-
giłę wojenną podlegającą ochronie prawnej i wpi-
sana została do ewidencji miejsc pamięci
narodowej.
Na stronie internetowej Wirtualnego Muzeum

Konstancina dostępne jest opracowanie Pawła Ko-

mosy na temat udziału mieszkańców naszej gminy
w powstaniu.
23 czerwca, w ramach obchodów 650-lecia Cie-

ciszewa, najstarszej miejscowości w naszej gminie,
planowana jest rekonstrukcja historyczna wydarzeń
z powstania styczniowego.
19 stycznia wieniec pod pomnikiem złożyli

członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowo-Tury-
stycznego Traper.
W 150. rocznicę największego zrywu niepo-

dległościowego w XIX w., UKS Traper zorganizo-
wał rajd „Szlakiem powstania styczniowego”. Po
złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem
w Cieciszewie, uczniowie pojechali do Cytadeli
Warszawskiej. Zwiedzili tam X pawilon (dawne car-
skie więzienie) i Fort Legionów (miejsce stracenia
Romualda Traugutta oraz członków powstańczego
Rządu Narodowego).
Powstanie styczniowe, rozpoczęło się 22 stycz-

nia 1863 r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 r.
na Litwie. Swoim zasięgiem objęło tylko teren
ówczesnego zaboru rosyjskiego, a po stronie pol-
skiej wzięło w nim udiał ok. 200 tys. osób. W jego
trakcie doszło do blisko 1 200 starć. Trwało do je-
sieni 1864 r. Pierwszym dyktatorem powstania był
Ludwik Mierosławski, kolejnymi – Marian Langie-
wicz i Romuald Traugutt. (MM)

Marzyła im się wolność

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po
raz 21. W naszej gminie zarejestrowano dwa

sztaby. 43 wolontariuszy miejskiego sztabu kwes-
tujących na ulicach zebrało do puszek 28 069,20 zł,
a 20 wolontariuszy sztabu powołanego w Zespole
Szkół nr 2 przy ul. Żeromskiego, zbierających datki
od uczniów, nauczycieli, pracowników administra-
cyjnych, rodziców odprowadzających dzieci do szko-
ły, podczas międzyszkolnej dyskoteki, a w niedzie-
lę również na ulicach miasta – kolejne 7 004,32 zł.
Razem nasza gmina zasiliła konto orkiestry sumą
35 073,52 zł.
– Po podliczeniu pieniędzy udaliśmy się do stu-

dia TVP w eskorcie policji i zostaliśmy tam do sa-
mego końca jako reprezentacja Konstancina – mówi
Szymon Ziemski z konstancińskiego sztabu WOŚP.
Konstanciński sztab zorganizował mnóstwo at-

rakcji dla mieszkańców gminy: w Gminnym Oś-
rodku Sportu i Rekreacji turnieje piłki nożnej,
ping-ponga i rozgrywki szachowe, zawody na torze
gokartowym Kart Arena w Szymanowie, zajęcia
dance hall i zumby. W amfiteatrze w Parku Zdrojo-
wym występy zespołów muzycznych, wokalistów,
aktorów grupy Ab Ovo i taneczny show w wykona-
niu tancerzy Egurrola Dance Studio oraz grupy
z Konstancińskiego Domu Kultury, zgromadziły
liczną publiczność. Dla zmarzniętych była gorąca
grochówka, dla wszystkich loteria fantowa, w któ-
rej do wygrania były m.in. karnety na siłownię.Wie-
czór zakończyło tradycyjne „Światełko do nieba”.
Pieniądze zebrane podczas tegorocznego finału

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przezna-
czone zostaną na wsparcie terapii noworodków oraz
zakup sprzętu do szpitali geriatrycznych i zakładów
opiekuńczo-leczniczych.
Do zobaczenia za rok. (ZJ)

WOŚP po raz 21.

Muzyczny Konstan-
cin-Jeziorna” to in-

icjatywa mająca na celu
prezentację muzycznych
talentów. Przez hasło
przewodnie „Muzyka
jest jedna” pomysło-
dawcy chcą pokazać
jedność muzyki, prezen-
tując na scenie różne
gatunki muzyczne.
Inicjatywa powstała

rok temu. Widząc zapo-
trzebowanie wśród mło-
dzieży, lokalni animatorzy
kultury wraz z klubo-
-restauracją No Name po-
stanowili wypełnić lukę
i zapewnić młodzieży

więcej wydarzeń kulturalnych w mieście. W lokalu odbyło się już kilka edy-
cji tzw. open stage (w tym koncerty z okazji Halloween i WOŚP), gdzie or-
ganizatorzy gościli zarówno lokalne, jak i warszawskie zespoły oraz teatr
improwizacji.
Czym dokładnie jest open stage? To forma prezentacji i promocji młodych

zdolnych artystów. Mają oni szansę zaprezentować swój materiał szerszej pub-

liczności. Koncerty odbywają się w lokalu No Name na terenie Konstancina-
-Jeziorny (www.facebook.com/NoNameKonstancin).
Organizatorzy poszukują chętnych do współpracy. Jeśli masz zespół lub jesteś

artystą występującym solo i chcesz zaprezentować swój talent, napisz na
pawel@muzycznykonstancin.pl w tytule maila wpisując „Open Stage”.
W zgłoszeniu powinny być zawarte:

• imię i nazwisko zgłaszanego artysty, pseudonim sceniczny lub nazwa zespołu• krótka notka o artyście lub zespole• próbki utworów w formacie mp3 lub linki do stron, gdzie można posłuchać
materiału

• adres strony internetowej lub fan page• zdjęcie oraz logo potrzebne do promocji koncertu.
Organizatorzy zapewniają:

• nagłośnienie (dwie kolumny omocy 700W,mikser, wzmacniacz, trzymikro-
fony, w tym dwa bezprzewodowe),

• promocję wydarzenia poprzez portale takie jak Facebook i Twitter,• promocję poprzez rozwieszenie plakatów informujących o koncercie,•umieszczenie utworuwykonawcynakanaleYoutubeorazDailymotionwramach
dalszej promocji.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresami:

•www.facebook.com/Muzyczny.KJ•www.muzycznykonstancin.pl/• twitter.com/MuzycznyKJ•www.youtube.com/user/MuzycznyKJ•www.dailymotion.com/muzycznykonstancin. (R)

„Muzyczny Konstancin-Jeziorna” poszukuje talentów


