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Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury uzdrowiskowej Kon-
stancina-Zdrój, a dokładniej bu-

dowa Konstancińskiego Centrum Hy-
droterapii, otrzyma 8 815 327,23 zł do-
finansowania z funduszy Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007–2013.

Realizacja inwestycji pochłonie
ponad 36 mln zł. Obiekt składać się bę-
dzie z dwóch budynków, które staną na
miejscu obecnego sanatorium Przy
Źródle naprzeciwko tężni i Parku Zdro-
jowego. Teren wokół centrum zostanie
starannie zagospodarowany: nasadze-
nia zieleni, alejki, ławeczki.

Zgodnie z założeniami, w centrum
hydroterapii, oferującym usługi przede
wszystkim z zakresu medycyny natu-
ralnej, prowadzona będzie nie tylko
działalność lecznicza, ale również re-
habilitacyjna, przyrodolecznicza (z wy-
korzystaniem konstancińskiej solanki)
oraz rekreacyjno-usługowa. Obiekt po-
dzielony zostanie na cztery strefy:• strefę mieszkalno-hotelową na

45 miejsc, w której znajdą się
również gabinety lekarskie i za-
biegowe,• strefę wody – basen o wymia-
rach 12 x 15 m z prądami wod-
nymi i kaskadami, solankowe
jacuzzi, łaźnie i sauny,• strefę zdrowia – w której kura-
cjusze i mieszkańcy będą mogli
skorzystać z zabiegów SPA i wel-
lness, usług medSPA (połączenie
kosmetyki i medycyny), terapii
naturalnych z wykorzystaniem
naturalnych surowców oraz pos-
tów leczniczych,• strefę restauracyjno-konferen-
cyjną – kawiarnia, restauracja
z ekologiczną żywnością i sala
konferencyjna.

Centrum zaprojektowane zostało
przez pracownię Open Architekci
z Warszawy, autorów projektu Szpitala
Uzdrowiskowego Mieszko w Kamie-
niu Pomorskim – jednym z czterech
uzdrowisk, obok Konstancina, Iwoni-
cza i Nałęczowa, należącym do spółki
Uzdrowiska Polskie Zarządzanie.

Budowa centrum w Konstancinie
rozpocznie się w sierpniu (wmurowanie
kamienia węgielnego planowane na
17 sierpnia). Niebawem zacznie się roz-
biórka sanatorium Przy Źródle, budyn-
ku, który powstał w latach 60. ubieg-
łego wieku jako baraki dla robotników
wykonujących odwiert solanki, a póź-
niej został zaadaptowany na cele sana-
toryjne. Termin ukończenia inwestycji
– do końca czerwca 2015 r.

Krzysztof Głogowski zapewnił, że
spółka nie rezygnuje z planów moder-
nizacji i rozbudowy istniejącej bazy
uzdrowiskowej, a realizacja ich nastąpi
po zakończeniu budowy centrum hy-
droterapii, po 2015 r.

W parafowanej 8 listopada 2011 r.
umowie prywatyzacyjnej zadeklaro-
wany pakiet inwestycyjny obejmował,
oprócz budowy Centrum Hydroterapii:• rozbudowę szpitala kardiologicz-

nego przy ul. Gąsiorowskiego
– budowę nowego skrzydła na

170 łóżek i przeniesienie tu
z Białego Domu oddziału rehabi-
litacji kardiologicznej,• rozbudowę szpitala rehabilitacji
neurologicznej – wybudowanie
oddziału na 60 łóżek,• rozbudowę Białego Domu do
170 łóżek i rozwój bazy przyro-
doleczniczej.

Nie wiadomo jednak, jakie zapisy
znalazły się w ostatecznej umowie
prywatyzacyjnej. W umowie, zamiesz-
czonej na stronie internetowej Minis-
terstwa Skarbu Państwa, w art. 5 „Zo-
bowiązania inwestycyjne Kupujące-
go” ujawniono jedno zdanie: „Ku-
pujący zobowiązuje się bezwarun-
kowo wobec Sprzedawcy spowodo-
wać i zapewnić, że Spółka dokona in-
westycji w kwocie 15.000.000,- (słow-
nie: piętnaście milionów złotych)”
– dalej dwie strony puste.

Pozostaje nam wierzyć zapewnie-
niom prezesa Krzysztofa Głogowskiego.

CENTRUM HYDROTERAPII
28 maja wicemarszałek województwa

mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski,
członek zarządu województwa mazowieckiego

Wiesław Raboszuk oraz prezes spółki
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
Krzysztof Głogowski podpisali

umowę na dofinansowanie budowy
Konstancińskiego Centrum Hydroterapii.

GRAŻYNA MATUSIK-
-TOMASZEWSKA

9 grudnia 2011 r. Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Za-
mknięty Aktywów Niepublicznych będący w 100 proc. własnością
Banku Polskiej Spółdzielczości i zarządzany przez BPS Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych, kupił od skarbu państwa udziały trzech
spółek uzdrowiskowych: Uzdrowisko Iwonicz, Uzdrowisko Kamień
Pomorski oraz Uzdrowisko Konstancin-Zdrój.
Oprócz wymienionych spółek do Grupy Uzdrowiska Polskie należy
także spółka Uzdrowisko Nałęczów, której akcje zostały zakupione
przez fundusz od Nałęczowskiego Towarzystwa Inwestycyjnego.
Obecnie Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne jest mniejszoś-
ciowym współwłaścicielem funduszu Uzdrowiska Polskie.

Konstancińskie Centrum
Hydroterapii, inwestycja

wartości ponad 36 mln zł,
składać się będzie

z dwóch budynków,
które staną na miejscu
obecnego sanatorium

Przy Źródle naprzeciwko
tężni i Parku Zdrojowego

Konstancińskie Centrum Hydroterapii zaprojektowała
warszawska pracownia Open Architekci
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Napisał do nas Czytelnik (dane do
wiadomości redakcji): „Z zaintere-

sowaniem czytam Państwa pismo, dla-
tego mam nadzieję, że czyta je też ktoś
z urzędu miasta i podejmie działa-
nia mające na celu uniknięcie poważ-
nej awarii ze skutkami stanowiącymi
zagrożenie dla osób i pojazdów po-
ruszających się po ul. Wojewódzkiej
w Konstancinie-Jeziornie w okolicy po-
sesji nr 32. Zgłaszałem już wcześniej tę
sytuację do pracowników PGE pro-
wadzących naprawę sieci (bez odzewu),
a po kilku miesiącach oczekiwania,
kiedy pojawiła się ekipa zakładu ener-
getycznego wycinająca gałęzie koli-

dujące z liną energetyczną i pominęła
drzewo opierające się na przewodach,
zapytałem, dlaczego pomijają ewiden-
tne zagrożenie. Odpowiedź pracownika
PGE była dla mnie dużym zaskocze-
niem. Stwierdził mianowicie, że gór-
ny przewód, czyli ten, który wrzyna się
w korę drzewa, należy nie do PGE, ale
do miasta. Burmistrz podpisał umowę
z inną firmą niezwiązaną z PGE na kon-
serwację przewodów należących do
miasta. PGE może dokonać wycięcia
tylko w przypadku, gdy gałęzie lub
drzewo dotyka ich przewodów.”

Stan widoczny na zdjęciu (patrz
obok – „Zdjęcie Miesiąca”) trwa już
od dłuższego czasu i trudno go nie za-
uważyć podczas przeglądu stanu linii.
Na co czeka urząd? Na nieszczęście?

Na co czeka urząd?
KONSTANTY J.

Trwają przygotowania do szóstej
edycji Festiwalu Otwartych Ogro-

dów w Konstancinie-Jeziornie. Z roku
na rok w tym wyjątkowym wydarze-
niu bierze udział coraz większa liczba
mieszkańców. 7 i 8 września, w sobotę
i niedzielę, gościnne ogrody po raz ko-

lejny otworzą się dla publiczności. Dla
miłośników malarstwa, rzeźby, cera-
miki i biżuterii, muzyki, historii i za-
bytków organizatorzy przygotowują
bogaty program.

Chęć uczestnictwa w festiwalu na-
leży kierować do: Hanny Budnickiej,
koordynator festiwalu w Konstanci-
nie-Jeziornie (e-mail: hbudnicka@op.pl
lub tel. 698 650 898) lub Wydziału
Promocji Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna (tel. 22 201 19
73). Termin przyjmowania zgłoszeń
mija 15 czerwca.

Organizatorami festiwalu na tere-
nie naszej gminy są: Klub Inicjatyw
Obywatelskich (koordynator festi-
walu), Towarzystwo Miłośników
Piękna i Zabytków Konstancina,
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-
-Jeziorna oraz Konstanciński Dom
Kultury. (MM)

Otwarte ogrody
2013IIIRajd Papieski, organizowany przez parafię św. Józefa w Mirkowie oraz

klub turystyczny Traper, odbył się 25 maja. Na starcie przed kościołem,
mimo deszczowej pogody, pojawiło się wielu chętnych do realizacji rajdowego
hasła „Pamiętam, więc idę”.

Głównym celem rajdu jest uczczenie pamięci Jana Pawła II. Spotkanie jak
zwykle rozpoczął ksiądz proboszcz Bogdan Przegaliński, który po powitaniu
wszystkich zgromadzonych zaintonował „Barkę”. Następnie każda grupa reje-
strowała się w punkcie startowym i ruszała na trasę, która prowadziła tym razem
przez Mirków (punkt historyczny), tężnię (punkt ekologiczny), pomnik Jana
Pawła II (punkt zadumy, modlitwy oraz wiedzy o życiu papieża), pomnik Dęby
Katyńskie (punkt historyczny), Zespół Szkół nr 2 (punkt medyczny), ścieżka
zdrowia (punkt sportowy), pałac w Oborach (punkt historyczny). Grupy przyby-
wały na metę do kościoła w Mirkowie, gdzie na plebanii czekała na nich gorąca
grochówka ufundowana przez restaurację Zalewajka oraz pączki ufundowane
przez piekarnię Jaskulski. Sponsorem rajdu był również pan Mirosław Milewski
z firmy Dema Promotion.

Po posiłku uczestnicy rajdu zebrali się w kościele, gdzie ksiądz Przegaliński
podziękował wszystkim wolontariuszom oraz wręczył nagrody rzeczowe i dy-
plomy grupom, które w tym roku zdobyły największą liczbę punktów. Wspólne
odśpiewanie „Barki” zakończyło rajd. (Maria Guszkowska)

Pamiętali, więc poszli

III Rajd Papieski rozpoczął się w kościele św. Józefa w Mirkowie

Do 1 lipca, do chwili wejścia w życie tzw. reformy śmieciowej, zostało już
tylko niewiele ponad miesiąc. Nadal nie wszyscy mieszkańcy złożyli de-

klaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wiele
osób nie zna zasad działania nowego systemu odbioru odpadów. Ci z nas, któ-
rzy jeszcze nie złożyli deklaracji śmieciowej, muszą ją poprawić lub mają pyta-
nia dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami, uzyskają wszelką
pomoc w urzędzie.

Dla wygody interesantów, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa kon-
stancińskiego magistratu od 27 maja do 28 czerwca wydłuża godziny pracy.

Pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami będą urzędowali w Galerii
LIMA (ul. Warszawska 31), pok. nr 13:

• w poniedziałki w godz. 9.00–18.00,
• od wtorku do piątku w godz. 8.00–18.00. (MM)

Wydział ochrony środowiska
czynny dłużej
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Wdebacie, zorganizowanej w ramach rządo-
wego programu ograniczania przestęp-
czości i aspołecznych zachowań „Razem

Bezpieczniej”, uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych i służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo publiczne: wicestarosta powiatu piase-
czyńskiego Marek Gieleciński, burmistrz Kon-
stancina-Jeziorny Kazimierz Jańczuk, przewod-
niczący rady miejskiej Andrzej Cieślawski, komen-
dant powiatowy policji Witold Wójcicki, komendant
Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie Zbig-
niew Ptaszyński, zastępca komendanta straży miej-
skiej Grzegorz Szewczyk oraz konstancińscy radni,
przedstawiciele straży pożarnej, dyrektorzy konstan-
cińskich szkół, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Komendant Zbigniew Ptaszyński przedstawił
dane dotyczące ubiegłorocznych działań konstan-
cińskiej policji: 1 649 interwencji na terenie miasta
i 227 na terenach sołectw, 469 wszczętych postępo-
wań i wykrywalność przestępstw na poziomie
57 proc. Wykrywalność przestępstw na terenie na-
szej gminy jest nieco niższa niż w całym powiecie
piaseczyńskim, gdzie wynosi 61,8 proc.

W Konstancinie-Jeziornie wykrywalność kra-
dzieży z włamaniem wyniosła 15 proc. (65 zdarzeń),
zniszczenia mienia – 25 proc. (53 przypadki), a kra-
dzieży mienia – 33 proc. (76 zdarzeń). Przypadki
uszkodzenia ciała wykryte zostały w 100 proc. (10
zdarzeń). Odnotowano również nieliczne przypadki
(poniżej 10) bójek i pobić, przestępczości rozbójni-
czej oraz kradzieży samochodów. 39 czynów karal-
nych dopuścili się nieletni.

Poprawiło się bezpieczeństwo na naszych dro-
gach: w 17 wypadkach drogowych nikt nie zginął,
rannych zostało 20 osób, odnotowano również 113
kolizji pojazdów (o 10 mniej niż w roku poprzed-
nim) i zatrzymano 102 nietrzeźwych kierowców
i rowerzystów.

Komisariat policji w Konstancinie-Jeziornie to
druga pod względem liczby zatrudnionych poli-
cjantów jednostka w powiecie piaseczyńskim.
Ogółem w powiecie we wszystkich komisariatach
zatrudnionych jest 275 policjantów i 50 pracowni-
ków cywilnych, z czego w Komendzie Powiatowej

Policji – 149 policjantów i 38 pracowników cywil-
nych, w Komisariacie Policji w Konstancinie-Je-
ziornie – 31 policjantów i trzech pracowników
cywilnych. W komisariatach policji w Górze Kal-
warii i w Lesznowoli – po 28 policjantów, a w Ko-
misariacie Policji w Tarczynie – 21 policjantów. Na
posterunkach policji w Zalesiu Górnym i Prażmo-
wie zatrudnionych jest po dziewięciu policjantów.
Wśród 31 policjantów konstancińskiego komisariatu
jest tylko czterech dzielnicowych i mieszkańcy
uważają, że to stanowczo za mało. „Przeprowa-
dziłem się do Konstancina osiem lat temu i nie wi-
działem jeszcze dzielnicowego. Skoro jest ich
zaledwie czterech, to każdy ma pod swoją opieką
ponad 6 000 mieszkańców. Ani my nie wiemy, jak
wygląda nasz dzielnicowy, ani oni nie znają miesz-
kańców swojego rewiru” – skarży się w liście do re-
dakcji T. P. z Jeziorny.

– Mieszkam w Mirkowie od zawsze i sądzę, że
jednym z powodów rozprzestrzeniającego się wan-
dalizmu, szczególnie na dużych osiedlach w Mirko-
wie i na Grapie, jest właśnie brak dzielnicowych.
Kiedyś było ich w Konstancinie ośmiu czy dzie-
więciu, każdy znał swoich chuliganów. Byli również
dozorcy, którzy dobrze wiedzieli, kto wybił szybę,
podpalił śmietnik, czy malował na murach. Dzisiaj
jest firma sprzątająca, której pracownicy nie znają
lokatorów. Tam, gdzie zainstalowano kamery moni-
toringu, jest o wiele bezpieczniej: mniej chuligań-
skich wybryków i wszelkich wykroczeń. Ale Mir-
ków nie może doprosić się o kamery – dodaje
mieszkanka osiedla.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy i chwalili
policję, i krytycznie oceniali pracę oraz dokona-

nia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na
terenie gminy, podkreślając zbyt małą liczbę pat-
roli, zwłaszcza wieczorem w miejscach, gdzie
spotyka się młodzież szukająca silnych wrażeń.
Zwracali również uwagę na zakłócanie ciszy noc-
nej, spożywanie alkoholu w miejscach publicz-
nych, wszechobecne graffiti, niszczenie samo-
chodów, trudności z dodzwonieniem się na komi-
sariat i zbyt długi czas oczekiwania na interwen-
cję. Zdaniem przedstawicieli policji, statystycznie
czas podjęcia interwencji wynosi 7–9 minut. U nas
– od pół godziny do kilku godzin.

Spotkania z mieszkańcami w ramach programu
„Razem Bezpieczniej” odbyły się we wszystkich
gminach powiatu piaseczyńskiego. Komendant
Witold Wójcicki zapewnił, że zgłaszane przez
mieszkańców uwagi zostaną uwzględnione i po-
służą poprawie funkcjonowania policji i zwięk-
szeniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Starania policji o zapewnienie bezpieczeństwa
na terenie gminy wspomaga straż miejska i Miej-
ski System Monitoringu. W ubiegłym roku
strażnicy miejscy podjęli 9 634 wszelkiego ro-
dzaju działań, z czego 1 125 interwencji podjęli na
wniosek mieszkańców gminy, a operatorzy moni-
toringu miejskiego ujawnili ponad 1 500 różnego
rodzaju wykroczeń i przestępstw, z czego do dal-
szych czynności służbowych przekazali 41 spraw
policji i 1 509 straży miejskiej.

„W świetle tych danych trudno sobie wyobra-
zić miasto bez straży miejskiej, a były przecież
propozycje jej rozwiązania. Z całą pewnością na-
leży jednak straż miejską zreformować. Burmistrz
publicznie oświadczył, że komendant straży Karol
Łuczak utracił jego zaufanie. Czekamy więc na
konkretne decyzje personalne burmistrza Kazi-
mierza Jańczuka. Nie chcemy komendanta z ja-
kiegoś innego miasta (jak ostatni), który nawet
dobrze nie znał nazw ulic w Konstancinie-Jezior-
nie ani lokalnych problemów” – pisze nasz czy-
telnik Mariusz B.

Kolejna debata o bezpieczeństwie za rok.

RAZEM BEZPIECZNIEJ
Debata społeczna na temat
bezpieczeństwa w gminie

odbyła się 13 maja
w sali obrad rady miejskiej.

MAGDA ANDRZEJEWICZ

REKLAMA

Wykrywalność przestępstw
na terenie naszej gminy

w ubiegłym roku wyniosła średnio
57 proc. i jest nieco niższa

niż w całym powiecie
piaseczyńskim,

gdzie wynosi 61,8 proc.

W ubiegłym roku
poprawiło się bezpieczeństwo

na naszych drogach:
w 17 wypadkach drogowych

nikt nie zginął,
a rannych zostało 20 osób

W ubiegłym roku
na terenie gminy

Konstancin-Jeziorna
policja interweniowała 1 876 razy,

strażnicy miejscy podjęli
9 634 wszelkiego rodzaju działań,

a operatorzy monitoringu miejskiego
ujawnili 1 547 wykroczeń

i przestępstw

Statystycznie czas podjęcia
przez policję interwencji

wynosi 7–9 minut.
U nas – od pół godziny

do kilku godzin

Konstanciński komisariat to druga pod względem
zatrudnienia jednostka policji w powiecie
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Według szacunkowych da-
nych opartych na wskaź-
nikach podawanych przez

Państwową Agencję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, pro-
blem alkoholowy dotyczy – osobiś-
cie lub przez członków rodziny – co
szóstego mieszkańca naszej gminy.
Dotyczy osób w różnym wieku, ko-
biet i mężczyzn, bez względu na wy-
kształcenie i status społeczny.

Działania profilaktyczne podejmo-
wane przez gminę Konstancin-Je-
ziorna na rzecz przeciwdziałania alko-
holizmowi (lub narkomanii) realizo-
wane są na podstawie Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii. Żaden
jednak najdoskonalszy program nie
pomoże, jeśli sami uzależnieni nie
będą widzieli potrzeby rozwiązania
problemu. Samemu czasem trudno,
w grupie łatwiej – grupa wspiera, po-
maga rozwiązać problemy. Kluby i sto-
warzyszenia abstynentów są najsku-
teczniejszymi i najtańszymi metodami
zapobiegania nawrotom alkoholizmu.
Tu otrzymuje się wsparcie grupy i po-
trzebne narzędzia do pokonywania
problemów i własnych słabości.

W Konstancinie klub abstynentów
działa od 13 lat. Członkowie klubu
utworzyli Konstancińskie Stowarzy-
szenie Rodzin Abstynenckich Constans
2010, które jest również członkiem
Ogólnopolskiego Związku Stowarzy-
szeń Abstynenckich.

W spotkaniach klubu i stowarzysze-
nia uczestniczy ok. 50 osób, jedni
częściej, inni rzadziej. W ramach rea-
lizacji zadań integracji ze środowis-
kami abstynenckimi, i przy znacznej
pomocy gminy, raz do roku biorą
udział w ogólnopolskim zlocie rodzin
abstynenckich. Bawią się na wielkim
bezalkoholowym balu w Wyszkowie

oraz, w miarę możliwości finanso-
wych i organizacyjnych, organizują
wypady np. na grzyby lub wspólne
spotkania z innymi klubami pod Se-
rockiem, w Wyszkowie i innych
miejscach.

Spotykają się w siedzibie Gmin-
nego Punktu Konsultacyjnego Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień przy ul. Moniuszki 22b
(obok poczty w Skolimowie). W nie-
dużym pokoju czasami pada na głowę
i trudno się pomieścić, często jest
bardzo ciasno: duży stół, lodówki, te-
lewizor, komputer, piłkarzyki dla
dzieci. Wiele z tych rzeczy zorgani-
zowali sobie sami.

Marzy im się własne miejsce dla
klubu i stowarzyszenia, pomoc in-
formatyka w prowadzeniu strony in-
ternetowej, dyżur prawnika, który po-
może rozwiązywać problemy prawne.
U progu wakacji mają i mniejsze ma-
rzenia. – Chcielibyśmy zorganizować
obóz letni dla rodzin abstynenckich.
Taki obóz, by rzeczywiście spełnił
swoją rolę, wymaga zatrudnienia fa-
chowych wychowawców i instrukto-
rów, a to kosztuje – mówi Jerzy Ras-
iński, prezes stowarzyszenia Constans

2010. Starsi członkowie klubu pamię-
tają jeszcze wspaniałe obozy na skał-
kach w Jurze Krakowsko-Częs-
tochowskiej czy w Hucisku koło Pod-
lesic – dodaje.

Klubowicze myślą również o zorga-
nizowaniu na terenie Konstancina bez-
alkoholowego Balu Sylwestrowego.
Poszukują sponsorów na zorganizo-
wanie loterii, która pomoże sfinanso-
wać taki bal. W Wyszkowie wyszło
– może u nas też wyjdzie.

Uzależnienie od alkoholu to nieule-
czalna choroba, jak np. cukrzyca. Ale
można ją powstrzymać i być trzeź-
wym. – Nam się udało, tobie też się
uda – mówią członkowie klubu.

Pomagają sobie i innym

Dla tych, którzy chcieliby
pomóc stowarzyszeniu
i wesprzeć je finansowo:
Konstancińskie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich
Constans 2010
nr konta: 08 1240 6410 1111
0010 4580 3489

GRAŻYNA MATUSIK-
-TOMASZEWSKA

WMazowieckim Centrum Re-
habilitacji STOCER Poczta
Polska uruchomiła pierw-

szą placówkę z certyfikatem „Obiekt
bez barier”.

Placówka dostosowana jest do po-
trzeb niepełnosprawnych klientów
i obsługiwana przez osoby niepełnos-
prawne. W nowej placówce dla osób po-
ruszających się na wózkach inwa-
lidzkich zaprojektowano szereg udo-
godnień, m. in. miejsce do obsługi na
odpowiedniej wysokości. Całe wypo-
sażenie: meble, urządzenia sanitarne, re-
gulatory, włączniki, przestrzenie ma-
newrowe na zapleczu są usytuowane
tak, by niepełnosprawni pracownicy nie
napotkali w czasie pracy na żadne ba-
riery. – Poczta Polska chce dołączyć do
czołówki firm społecznie odpowiedzial-
nych. Dla nas oznacza to m.in. ciągle
zwiększanie dostępności produktów
i usług dla osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, w tym osób nie-
pełnosprawnych. Operator narodowy
musi myśleć o potrzebach wszystkich
swoich klientów – podkreśla Jerzy Jóź-
kowiak, prezes Poczty Polskiej.

– Cieszę się bardzo z faktu, iż Po-
czta Polska dołącza do grona firm
otwartych na niepełnosprawność. Jest
to długi proces, jednak jakże ważny
z perspektywy naszego środowiska.
Osoby z niepełnosprawnością wciąż na
swej drodze napotykają na wiele barier,
dlatego tak bardzo cieszy mnie fakt, że

razem zmierzamy w kierunku integra-
cji, by niepełnosprawność nie była ba-
rierą – mówi Piotr Pawłowski, prezes
Integracji.

Obecnie placówki pocztowe są do-
stosowane do obsługi osób niepełnos-
prawnych zgodnie z wymogami prawa
pocztowego. Udogodnieniem oferowa-
nym przez pocztę dla osób niepełnos-
prawnych jest możliwość korzystania
z powszechnych usług pocztowych za
pośrednictwem listonoszy. Osoby nie-
pełnosprawne poprzez pracownika po-
czty i bez wychodzenia z domu mogą
przekazać przesyłkę do nadania oraz
wpłaty na rachunki bankowe.

W ofercie Poczty Polskiej są także
dwa produkty przeznaczone wyłącz-
nie dla osób niepełnosprawnych. Jed-
nym z nich jest przesyłka do odczytu
przez osoby niewidome lub ociem-
niałe, drugim – tzw. cekogram, czyli
druki nadawane w stanie otwartym
oraz płytki ze znakami cekograficz-
nymi. Od 2011 r. osoby niepełnospraw-
ne o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności, które
chcą wziąć udział w wyborach, mogą
także głosować korespondencyjnie za
pośrednictwem poczty. (PP)

Obiekt bez barier

Podczas obrad XXXIII sesji rady
miejskiej 15 maja radni podjęli

uchwałę określającą zasady i tryb prze-
prowadzania konsultacji społecznych.
Zgodnie z nią, o przeprowadzenie kon-
sultacji będą mogły wystąpić m. in.:
grupa mieszkańców (min. 50 osób), rada
sołecka, młodzieżowa rada miejska,
rada osiedla. Jeśli burmistrz odrzuci
wniosek o konsultacje, wnioskodawcy
będą mogli zwrócić się do rady miej-
skiej o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Konsultacje społeczne są niezwykle
ważnym narzędziem dialogu władzy
z lokalną społecznością. Mieszkańcy

chcieliby mieć prawo wyrażania swoich
opinii we wszystkich kwestiach, które
mają istotny wpływ na nasze życie, nie
tylko w szczególnych przypadkach,
w których przeprowadzenie konsultacji
nakazują odpowiednie ustawy. – Chce-
my pełnej informacji o działaniach na-
szego samorządu i uwzględniania na-
szego zdania, zwłaszcza w sprawach
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego czy planowanych inwe-

stycji. W Górze Kalwarii w przyszłym
roku mieszkańcy będą mogli zadecydo-
wać o przeznaczeniu ponad 500 tys. zł
z tzw. funduszu miejskiego (odpowied-
nika funduszu sołeckiego na terenach
wiejskich) – mówi Andrzej S., mieszka-
niec Mirkowa. – Docelowo my też bę-
dziemy dążyć do wyodrębnienia z bud-
żetu gminy takich środków. Przyjęcie
uchwały o konsultacjach to krok w tym
kierunku – dodaje. (MM)

Zdanie mieszkańców

Inicjatorem podjęcia uchwały
o konsultacjach był radny Tomasz Zymer
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Spektakularnym sukcesem zakończył się udział
uczniów ZS Nr 2 w Konkursie Interdyscypli-
narnym Mazowieckiego Kuratora Oświaty

pod honorowym patronatem marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego dla uczniów gimnazjów woje-
wództwa mazowieckiego w roku szkolnym
2012/2013 „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Ja-
nusz Korczak”. Szkoła może pochwalić się rekor-
dową w województwie mazowieckim liczbą
uczniów nagrodzonych w konkursie kuratoryjnym:
pięciu laureatów i dwóch finalistów. Cała siódemka
otrzymała dodatkowe punkty, które liczą się pod-
czas rekrutacji do szkół średnich.

Tegoroczny konkurs interdyscyplinarny był in-
nowacyjnym przedsięwzięciem. Uczniowie biorący
w nim udział musieli wykazać się nie tylko wiedzą
z zakresu historii i literatury, ale także technik infor-
macyjno-komunikacyjnych (TIK). Konkurs w ca-
łości był przeprowadzany przez internet i wymagał
od uczestników dużych umiejętności medialno-kom-
puterowych, ponieważ zadania obejmowały m.in.
stworzenie i opublikowanie w sieci galerii zdjęć oraz
książki cyfrowej, a także nagranie podcastu z re-
cenzją jednego z utworów Janusza Korczaka.

Wyniki konkursów przedmiotowych to kolejny
powód do radości – trzech laureatów i trzech finalis-
tów w konkursach: historycznym, biologicznym i ję-
zyka niemieckiego.

Szkoła zapewnia możliwości rozwoju umiejęt-
ności z zakresu wykorzystania mediów i nowych
technik komputerowych, czego efektem są laury
w konkursach ogólnopolskich: na najlepszą prezen-
tację multimedialną „Tajemnice mojej szkoły” (wy-
grana: udział w przyznaniu Nagrody Młodej
Widowni Europejskiej Akademii Filmowej) oraz na
reklamę internetu. O uczniach ze szkoły przy
ul. Żeromskiego 15 pisano w „Gazecie Wyborczej”
i mówiono w Polskim Radiu. Oni też jako pierwsi
w Konstancinie-Jeziornie realizowali program eTwin-
ning polegający na międzynarodowej współpracy
szkół. Świetnie wyposażona Szkolna Agencja Infor-

macyjna stała się bardzo ważną pracownią interdys-
cyplinarną, w której uczniowie realizują projekty
z wykorzystaniem nowoczesnych technik kompute-
rowych i zdobywają praktyczną wiedzę na temat me-
diów. W SAI funkcjonują m.in. sekcje: fotograficzna,
filmowa i dziennikarska. Dużą popularnością cieszy
się interaktywna wersja gazety „Żeromski-Press”
publikowana regularnie w internecie. „Dwójka” jest
jedyną szkołą na terenie gminy, która dysponuje pro-
fesjonalnym sprzętem medialnym i w której pracuje
nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami przeka-
zujący uczniom tajniki wiedzy o mediach. Dyrekcja
placówki zapowiada utworzenie w roku szkolnym
2013/2014 pierwszych klas gimnazjum, których
uczniowie będą mieli możliwość korzystania z oferty
edukacji medialnej.

Sukcesy „Dwójki” nie kończą się na konkursach
kuratoryjnych. Placówka otrzymała tytuł najbardziej
usportowionej szkoły w gminie i zdobyła mistrzo-
stwo powiatu w siatkówce oraz wicemistrzostwo
w tenisie stołowym. Nie na darmo uczniowie ko-
rzystają z hali sportowej o powierzchni 1200 mkw.
z pełnym zapleczem, która należy do największych
hal szkolnych w Polsce. Od nowego roku szkolnego
powstaną klasy o profilu pływackim – klasy pierw-
sze i czwarte szkoły podstawowej. W pierwszej kla-
sie trening pływacki będzie odbywał się raz w ty-
godniu (45 min.), w drugiej – dwa razy, w trzeciej
– trzy, a w czwartej – aż pięć.

Nie brak też osiągnięć w innych dziedzinach, jak
np. wygrana Natalii Szczygielskiej w 8. Piaseczyń-
skim Festiwalu Piosenki Angielskiej pod patrona-
tem mazowieckiego kuratora oświaty.

Zespół Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie to
placówka, w której można naprawdę wiele
osiągnąć. W tym roku szkolnym potwierdza to
wyjątkowo liczne grono uczniów. To nie przypad-
kowy sukces – w roku ubiegłym uczniowie „Dwój-
ki” osiągnęli najlepszy wynik w gminie (powyżej
średniej powiatu i województwa) w sprawdzianie
szóstoklasistów.

Recepta na sukces? Doskonałe warunki nauki,
m. in. nowoczesne laboratoria językowe, fachowa
kadra nauczycielska wspierająca rozwój umiejęt-
ności uczniów oraz najważniejsze: dzieci i młod-
zież chcący z tych możliwości skorzystać.

SZKOŁA SUKCESU
Ośmiu laureatów

i pięciu finalistów
tegorocznych konkursów

wojewódzkich mazowieckiego
kuratora oświaty to uczniowie

Zespołu Szkół Nr 2
w Konstancinie-Jeziornie.

Nagrodzeni mają otwarte drzwi
do wybranych przez siebie

szkół średnich.

AGNIESZKA HALICKA

Laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych z Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

„Dwójka” jest jedyną szkołą
na terenie gminy, która dysponuje

profesjonalnym sprzętem
medialnym i w której pracuje

nauczyciel z odpowiednimi
kwalifikacjami przekazujący

uczniom tajniki wiedzy o mediach

Reklama dźwignią handlu – głosi znane powie-
dzenie. By móc skutecznie działać i konkuro-

wać, zwłaszcza w czasie pogłębiającego się kryzysu
gospodarczego, trzeba swoje produkty i usługi sku-
tecznie reklamować.

Zasady i miejsca lokalizacji reklam na terenie na-
szej gminy, wprowadzone ponad rok temu uchwałą
rady miejskiej, nie ułatwiają przedsiębiorcom
działalności. W uchwale rady miejskiej nikt nie roz-
graniczył, czym jest reklama np. dewelopera, któ-

remu ktoś pozwolił na swoim płocie lub domu umie-
ścić bilboard, a czym tablica informująca, jaką firmę
prowadzi właściciel posesji. Straż miejska zaczęła
kontrolować posesje i nakazywać zdjęcie reklam.
Nie wiadomo tylko, według jakiego klucza – nie-
które wielkie reklamy wiszą do dziś, wieszane są
również nowe. Widać, że choć wszyscy jesteśmy
wobec prawa równi, są i równiejsi.

Jedni właściciele firm zdejmowali reklamy, inni
odmówili usunięcia ich i odwołali się do sądu. Część
spraw nadal trwa, niektórzy wygrali – piaseczyński
sąd uniewinnił właściciela pierogarni przy ul.
Pułaskiego, który nie zdjął szyldu z ogrodzenia lo-

kalu. Po ponad pół roku od wprowadzenia ograni-
czeń, burmistrz, pod naciskiem lokalnych przedsię-
biorców i części radnych, zobowiązał się, że
przedstawi projekt nowelizacji uchwały na sesji
w lutym 2013 r.

Luty dawno minął, burmistrz zapewnia, że pa-
mięta o reklamach, ale na razie ważniejsze jest
wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpa-
dami i tym zajmuje się magistrat. Mam przeświad-
czenie graniczące z pewnością, że zupełnie inne
wydziały naszego magistratu zajmują się (a dokład-
nie: powinny zajmować się) kwestią gospodarki od-
padami i zasadami umieszczania reklam.

REKLAMA DŹWIGNIĄ HANDLU JEST
O. BYWATEL
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Umowa na opracowanie koncepcji
i uzyskanie decyzji środowisko-
wej obwodnicy Konstancina-

-Jeziorny i Góry Kalwarii została podpi-
sana 6 maja w sali posiedzeń Rady Miej-
skiej Konstancina-Jeziorny.

Umowę podpisali Zbigniew Ostrow-
ski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz
Czesław Połedniok, wiceprezes zarządu
spółki Mosty Katowice. Firma Mosty
Katowice za 712 tys. zł w ciągu 15 mie-
sięcy ma sporządzić opracowanie no-
wego przebiegu obwodnicy od granicy
Warszawy przez teren naszej gminy do
nowego przebiegu drogi krajowej nr 79
na terenie gminy Góra Kalwaria. Ma też
uzyskać decyzję środowiskową.

Obecnie obwodnica może zostać po-
prowadzona w innym przebiegu, według
koncepcji, która dopiero się pojawi, jed-
nak projektanci zapewniają, że będą brali
pod uwagę stanowisko gminy i miesz-
kańców. – Wiadomo, że drogi nie da się
wybudować w powietrzu i gdzieś będzie
musiała powstać, ale pamiętamy, że
mieszkańcy są najważniejszą częścią
środowiska – stwierdził Zbigniew
Ostrowski, dyrektor MZDW, i zapowie-
dział, że nad przebiegiem tej drogi od-
będą się szerokie konsultacje z miesz-
kańcami. Teren przewidziany pod bu-
dowę obwodnicy jest bardzo zróżnico-
wany i przebiega przez tereny leśne,
rolnicze i zurbanizowane z zabudową
mieszkaniową, w pobliżu wielu obsza-
rów chronionych Natura 2000, War-
szawskiego Obszaru Krajobrazu Chro-
nionego, Chojnowskiego Parku Krajob-

razowego i rezerwatów przyrody. Bu-
dowa drogi spowoduje przekształcenie
terenu o powierzchni ok. 50 ha.

Mieszkańcy naszej gminy od wielu
lat czekają na obwodnicę, która wypro-
wadzi ruch tranzytowy z miasta. – To
jedna z najważniejszych inwestycji rea-
lizowanych na naszym terenie. Bę-
dziemy ją pilotować – zapewniał
burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich przygotowania do budowy
obwodnicy prowadzi od wielu lat. To
już drugie podejście do opracowania
koncepcji przebiegu nowej trasy i uzys-
kania decyzji środowiskowej. Po-
przedni wykonawca koncepcji tej drogi
nie wywiązywał się ze swojego zada-
nia i MZDW zdecydował się rozwiązać
z nim umowę i rozpocząć cały proces
od początku.

– Ten pierwszy krok pozwoli nam na
podjęcie dalszych działań: rozpoczęcie
prac projektowych i przystąpienie do
realizacji zadania – deklarował Zbig-
niew Ostrowski. Prace nad koncepcją
przebiegu i uzyskanie decyzji środowi-
skowej mają zakończyć się do sierpnia
2014 r. Następnie wykonany zostanie
szczegółowy projekt trasy (kolejny rok
lub dwa). Do 2017 r. ma powstać kom-
pletna dokumentacja inwestycji.

Oprócz koncepcji, planów i projek-
tów potrzebne są jeszcze pieniądze
– co najmniej 1 mld zł. Dziś MZDW nie
ma jeszcze pieniędzy na sfinansowanie
tak poważnej inwestycji, ale warunkiem
ubiegania się o dotacje z funduszy unij-
nych jest posiadanie ważnej decyzji śro-
dowiskowej. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, możemy liczyć na
obwodnicę po 2020 r.

Obwodnica – kolejna odsłona

Umowę podpisali szef MZDW Zbigniew Ostrowski
i wiceprezes firmy Mosty Katowice Czesław Połedniok

GRAŻYNA MATUSIK-
-TOMASZEWSKA

Wybrałem się na spacer do parku.
W niedzielę 26 maja pogoda była

nienajgorsza, w parku odbywały się ob-
chody Dni Rodziny. Msza, występy ze-
społów dziecięcych i warsztaty plas-
tyczne zgromadziły całe rodziny. Alej-
kami, nie tylko tymi wyznaczonymi,
jeździli rowerzyści, po trawnikach bie-
gały psy, którym wstęp do parku rze-
komo jest zabroniony. Pięciolatkowi,
który wpadł na „minę poślizgową”,
dałem chusteczki jednorazowe, by choć
trochę się wytarł. Próbowałem zwrócić
uwagę dwóm właścicielom szalejących
bez smyczy czworonogów i zostałem
zwyzywany w mało wybredny sposób.
Stróżów prawa nie zauważyłem.

Władze miasta przeznaczyły wiele
milionów złotych na rewitalizację par-
ku, dużo czasu i papieru na uchwalenie
regulaminu korzystania z niego, ale za-
brakło już sił i środków na egzekwo-
wanie zapisów. Nasi włodarze tak wie-
rzą w moc pieczątki, zarządzenia, okól-
nika, regulaminu (niepotrzebne skreś-
lić), że o kontrolowaniu nikt już nie
myśli. A nic tak nie demoralizuje, jak
uchwalanie prawa i nie stosowanie go
w praktyce.

Moc
pieczątki

T. U. BYLEC

Flis Festiwal to wyjątkowe przed-
sięwzięcie, którego celem jest przy-

bliżenie mieszkańcom nadwiślańskich
miejscowości historii i kultury regionu
Łurzyca.

Tegoroczną edycję festiwalu, który
odbył się 18 maja, zainaugurowali bur-
mistrz naszej gminy Kazimierz Jańczuk,
goście specjalni: burmistrz Karczewa
Władysław Łokietek wraz z grupą sa-
morządowców oraz pomysłodawca im-
prezy, mieszkaniec Cieciszewa Andrzej
Stański z Fundacji Szerokie Wody.

Jak na flisackie spotkanie przystało,
burmistrz Karczewa, położonego na
drugim brzegu Wisły naprzeciwko Gas-
sów, przypłynął do nas łodzią. Z na-
szego brzegu na jego spotkanie wy-
płynęli nasi samorządowcy. Łodzie
podpłynęły do siebie i burmistrzowie
przywitali się na środku Wisły.

Do Gassów z różnych stron Polski
przypłynęło 12 tradycyjnych łodzi żag-
lowych, które wzięły udział w paradzie.
Przed wypłynięciem na pełnych żag-
lach na Wisłę, wszystkie łodzie zostały
poświęcone przez ks. Mariusza Habi-
niaka. Na rzece odbyły się również za-
wody w pychu wokół łachy i pokazy
ratownictwa wodnego przygotowane
przez WOPR.

Na brzegu Wisły stanęła flisacka
wioska. Największymi jej atrakcjami
były warsztaty szkutnika, kowala, wi-
kliniarza i garncarza, warsztaty i wy-
stawa regionalnych wycinanek ludo-

wych oraz degustacja specjałów kuchni
łurzyckiej. Podobnie jak podczas po-
przednich edycji festiwalu, dużym zain-
teresowaniem cieszyły się gawędy dr.
Łukasza Maurycego Stanaszka o kultu-
rze, obyczajach i architekturze Łurzyca.
Na festiwalowej scenie wystąpił zespół
ludowy Łurzycanki oraz zespoły Żywio-

łak i Hambawenah. Gościom z Kar-
czewa festiwal tak się podobał, że może
kolejna edycja organizowana będzie na
obydwu brzegach.

– Udowodniliśmy, że mimo braku
mostu między gminami, rzeka nas nie
dzieli, lecz łączy – mówił Kazimierz
Jańczuk. Do zobaczenia za rok. (MZ)

Drugi Flis Festiwal za nami

Tradycyjne łodzie żaglowe zachwycały uczestników festiwalu

Wiadomo już, kto od 1 lipca będzie
odbierał nasze śmiecie. 5 czerw-

ca urząd gminy rozstrzygnął przetarg
na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości oraz obsługę selektywnego zbie-
rania odpadów na terenie naszej gminy.
Oferty w przetargu złożyło siedem firm
– najtańszą PPUH Lekaro, które za
półtoraroczną obsługę całej gminy po-
liczyło nam niespełna 2,5 mln zł, czyli
ok. 140 tys. zł miesięcznie. Ta sama
firma wygrała również przetargi na
obsługę Lesznowoli i jednego z trzech
rejonów gminy Piaseczno. (MM)

Gmina wybrała
operatora

Zarządzenie w sprawie powołania ze-
społu wdrażającego i monitorującego
Strategię Integracji i Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych Gminy Konstan-
cin-Jeziorna w latach 2010–2020 wydał
24 maja burmistrz Kazimierz Jańczuk.
W skład zespołu weszli: drugi zastępca
burmistrza Dorota Gadomska – prze-
wodnicząca, kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Ewa Michalska – zastępca,
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury
i Zdrowia UMiG Magdalena Gołębiow-
ska – członek, Celina Łuszczyńska
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych – członek i za-
stępca komendanta Komisariatu Policji
w Konstancinie-Jeziornie Janusz Czama-
ra – członek. (MM)

Zespół
ds. problemów

społecznych
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Kompetencje burmistrza są precyzyjnie okreś-
lone w ustawie o samorządzie gminnym. Jakie
zadania podlegają Panu?
– Zgodnie z podziałem kompetencji, podlegają mi
Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Dróg
Gminnych, Wydział Gospodarki Komunalnej
i Spraw Lokalowych oraz Biuro Zamówień Pub-
licznych, Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrz-
nych i Zakład Gospodarki Komunalnej, wspieram
również pracę Wydziału Promocji i Współpracy
z Organizacjami Społecznymi.

Jakie zadania inwestycyjne realizuje gmina
w tym roku?
– Największym zadaniem, o wartości blisko
12 mln zł, jest pierwszy etap prac wodno-kanaliza-
cyjnych w Skolimowie Północno-Zachodnim. In-
westycja jest etapowana, całość pochłonie ponad
30 mln zł. Aplikujemy w Mazowieckiej Jednostce
Wdrażania Projektów Unijnych o dotację na ten
cel. W budżecie gminy na realizację tego zadania
rada miejska przeznaczyła 3 mln zł, a gdyby nie
udało nam się uzyskać dotacji unijnej, rada wyra-
ziła zgodę na zaciągnięcie przez gminę pożyczki
w wysokości do 9 mln zł – ubiegamy się o nią
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Następnym zadaniem jest
kompleksowy remont Hugonówki.

Na jakim etapie są prace przy rewitalizacji
tego budynku?
– Zgodnie z planem, zmierzają ku końcowi.
Według oceny inspektorów nadzoru koniec prac,
związanych z rewitalizacją obiektu, przewidziany
na koniec września bieżącego roku, jest jak najbar-
dziej realny. Obecnie trwają prace przy montażu
instalacji, po nich wykonawca przystąpi do prac
wykończeniowych: układania glazury, tynków,
posadzki. 3,1 mln zł kosztów remontu pokryje
unijna dotacja.

W projekcie przewidziana jest budowa par-
kingu przy Hugonówce zaledwie na 10 miejsc.
To może wystarczy dla pracowników Konstan-
cińskiego Domu Kultury, a gdzie postawią sa-
mochody uczestnicy wydarzeń kulturalnych,
które będą się w niej odbywały?
– Zgodnie z zapisami ustawy uzdrowiskowej,
w strefie A nie można budować większych
parkingów. Miejsca postojowe będą wyznaczone
również na ulicach wokół Hugonówki.

Władze miasta podpisały umowę na budowę
żłobka i modernizację przedszkola przy
ul. Jaworskiego 3. Dlaczego ta inwestycja
będzie tak droga?
– Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze prze-
targu, jest firma, która złożyła najtańszą, ważną
ofertę. Dorbud z Kielc za 8 847 893,25 zł wybu-
duje nowy żłobek oraz przebuduje i rozbuduje ist-
niejące przedszkole. Jedną z droższych pozycji
w kosztorysie jest – konieczne, by mógł powstać
nowy budynek – przełożenie kolektora wód opado-
wych. Ingerencja w infrastrukturę wodno-kanaliza-

cyjną drogo kosztuje. Plac budowy już został prze-
kazany wykonawcy. W pierwszym etapie zbudo-
wany zostanie żłobek dla 75 dzieci.
W jednopiętrowym budynku, wyposażonym
w windę i dostosowanym do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, znajdą się: sypialnie, sale zabaw,
dwie jadalnie, kompleks kuchenny i wózkowania.
Całość prac pochłonie 5 585 783,99 zł, z czego
1 725 000 zł dotacji nasza gmina otrzymała
z rządowego programu „Maluch 2013”. Zakończe-
nie budowy żłobka przewidziane jest na
30 czerwca 2014 r.
Następnie wykonawca przystąpi do drugiego etapu
– rozbudowy i przebudowy istniejącego przed-
szkola. To zadanie kosztować będzie ok. 3,3 mln zł
i planowo powinno zostać zakończone do
30 czerwca 2015 r.

A co z budową skateparku?
– Skatepark zbudujemy jeszcze w tym roku, razem
z budową placu zabaw przy Zespole Szkół nr 3
przy ul. Bielawskiej. Planujemy, że na przełomie
lipca i sierpnia gotowa będzie dokumentacja,
we wrześniu rozpoczną się prace.

Wymienił Pan inwestycje w toku, a co gmina
planuje w przyszłym roku?
– Budowę sali gimnastycznej przy szkole w Opa-
czy (projekt gotowy będzie do końca pierwszego
kwartału 2014 r. i od razu zaczynamy budowę),
skompletowanie dokumentacji i ewentualnie rozpo-
częcie budowy nowego przedszkola w Oborach.
W przypadku przedszkola liczymy na wsparcie
rządowe. Sytuacja jest korzystna, ponieważ rząd
zmotywowany niżem demograficznym widzi po-
trzebę wspomagania rozwiązań prorodzinnych.
Chętnych do skorzystania z dotacji będzie wielu,
a wygrani będą Ci, którzy będą mieli gotową doku-
mentację i pozwolenie na budowę. Realne jest roz-
poczęcie budowy nowego Ratusza.

Jakie inwestycje drogowe przewidziane są
na ten rok?
– Rozpoczniemy kompleksową przebudowę
ul. Batorego na odcinku między ulicami Piłsud-
skiego i Piotra Skargi oraz ul. Piasta od ul. Piłsud-
skiego do ul. Sanatoryjnej i ul. Jagiellońskiej
od ul. Piłsudskiego do ul. Wierzejewskiego. W tych
ulicach zostanie schowane do ziemi okablowanie
energetyki i łączności, wymienione oświetlenie,
chodniki i oczywiście nawierzchnia jezdni.
Na etapie przetargu jest wyłonienie wykonawcy
na przebudowę ulic w rejonie tzw. Argentyny.

Duże kwoty wydamy na bieżące utrzymanie dróg,
na nakładki. W przetargach, które już zostały roz-
strzygnięte, wykonawcy zaproponowali ceny
niższe niż zakładaliśmy, co pozwoliło na pewne
oszczędności i rozszerzenie robót o kolejne ulice.

Na jakie cele gmina pozyska w tym rok
dofinansowanie z funduszy zewnętrznych?
– Oprócz dofinansowania remontu Hugonówki,
z dotacji unijnych pochodzić będzie 897 670 zł
na realizację programu „Konstancin-Jeziorna
– gmina bez wykluczenia cyfrowego” (pierwszy
etap), na indywidualizacje procesu nauczania
– 305 000 zł, na rozwój inteligencji emocjonalnej
i przeciwdziałanie agresji – 235 000 zł, na nową
jakość w edukacji 238 525 zł. W ocenie są nasze
wnioski o dofinansowanie kwotą 25 953 167 zł
budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Skolimowie
Północno-Zachodnim oraz drugiego etapu pro-
gramu „Konstancin-Jeziorna – gmina bez wyklu-
czenia cyfrowego” na sumę 942 370 zł.
Z programów rządowych „Cyfrowa szkoła”
pochodzą pieniądze w wysokości 139 987 zł,
„Radosna szkoła” – budowa placów zabaw
– 219 764 zł i wspomniana dotacja na budowę
nowego żłobka.

Krótko mówiąc, gmina stawia na młode pokole-
nie: żłobek, przedszkola, programy edukacyjne.
– To młodzi są naszą przyszłością. W tym roku
podczas wakacji wymienimy jeszcze podłogi
w szkole w Słomczynie i, jeśli finanse pozwolą,
wykonamy hydroizolację ścian gminnego przed-
szkola przy ul. Oborskiej.

Czy zapadły już jakieś decyzje dotyczące
zapowiadanej restrukturyzacji Zakładu
Gospodarki Komunalnej?
– Konsultacje i ustalenia zakresu i formy restruktu-
ryzacji trwają. Ostatni rok poświęciliśmy na przy-
gotowania do wdrożenia nowego systemu odbioru
odpadów komunalnych. W związku z wejściem
w życie tzw. ustawy śmieciowej, ZGK nie będzie
już odbierał nieczystości stałych od mieszkańców
gminy, tym samym ubędzie zakładowi pracy. Ana-
lizujemy koszty przejęcia przez ZGK utrzymania
terenów zielonych, koszenia trawników, opróżnia-
nia koszy ulicznych i utrzymania przystanków
komunikacji publicznej.

Jest Pan również prezesem Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki. Czym
może pochwalić się stowarzyszenie?
– Do stowarzyszenia należą powiaty: grójecki, pia-
seczyński i żyrardowski oraz gminy: Piaseczno,
Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Góra, Belsk
Duży, Chynów, Grójec, Mszczonów, Pniewy i Tar-
czyn. W ubiegłym roku wspólnie wykonaliśmy
oznakowanie szlaków i zainwestowaliśmy
w budowę wiat rowerowych – łącznie za sumę
432 332,80 zł. Kraina Jeziorki to ponad 400 km
szlaków rowerowych, przebiegających po drogach
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a miejs-
cami nawet po leśnych duktach. Szlak główny,
biegnący z nurtem rzeki, liczy 82 km. Pozostałe
17 tras to szlaki istniejące wcześniej, jak i 200 km
nowo wyznaczonych szlaków, które na terenie
zlewni rzeki Jeziorki prowadzą do najpiękniejszych
zakątków regionu i licznych obiektów zabytko-
wych, m. in. zamku w Czersku, młyna w Zawod-
nem czy drewnianego kościoła w Chynowie. Tylko
wsiadać na rower i zwiedzać.

I tego Panu życzę, oczywiście po zrealizowaniu
przedstawionych zamierzeń. Dziękuję za rozmowę.

CZAS INWESTYCJI
ZRYSZARDEMMACHAŁKIEM,

pierwszym zastępcą burmistrza
gminy Konstancin-Jeziorna,

rozmawia
Grażyna Matusik-Tomaszewska

Według oceny inspektorów nadzoru,
termin zakończenia prac

związanych z rewitalizacją
Hugonówki przewidziany

na koniec września
jest jak najbardziej realny

Skatepark zbudujemy
jeszcze w tym roku,

razem z budową placu zabaw
przy Zespole Szkół nr 3

przy ul. Bielawskiej

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Zlewni Rzeki Jeziorki

w ubiegłym roku w oznakowanie
szlaków i budowę wiat rowerowych

zainwestowało 432 332,80 zł
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Konstancin ma potencjał
Po wielu latach Konstancin doczekał się lekarza uzdrowi-
skowego. Na szczęście. Może człowiek z zewnątrz będzie
w stanie uświadomić naszym władzom samorządowym,
że pora zmienić podejście do innych podmiotów, które
chciałyby zainwestować w rozwój bazy uzdrowiskowej
i rekreacyjnej na terenie naszej gminy. Bo na razie to są
puste deklaracje oficjeli (burmistrzów i radnych) przy
okazji różnego rodzaju wystąpień, a jak przychodzi do
uchwalania planów zagospodarowania, czy wydawania
zgody na lokalizację, to okazuje się, że „nie, bo nie”.

Rafał

Dzień Wolontariusza
W tym roku znów Dzień Wolontariusza połączony został
z Dniem Samorządu Terytorialnego. Nie wiadomo, dla-
czego władze naszego miasta nie uznają rezolucji Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ (nr 40/212 z 17 grudnia 1985 r.)
ustanawiającej 5 grudnia Międzynarodowym Dniem
Wolontariusza.
W ponad setce krajów na całym świecie Dzień Wolonta-
riusza od ponad ćwierćwiecza obchodzony jest zawsze
5 grudnia. Tylko w naszej gminie musi być inaczej. Cho-
ciaż może to i słusznie, bo nasi wolontariusze z ideą wo-
lontariatu mają mało wspólnego. Nie dlatego, że niewiele
zrobili, wręcz przeciwnie, robią bardzo dużo i dzięki im za
to, ale czym innym jest działalność społeczna i współpraca
z samorządem, a czym innym wolontariat. Wśród tegorocz-
nych kandydatów do tytułu, zgłoszona przez jedną ze szkół,
była grupa dzieci „Koci Wolontariat” pomagająca
w Azylu św. Franciszka w Klarysewie; był Tomek Nowicki,
inicjator utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej, po-
mysłodawca Inicjatywy Skatepark i wprowadzenia w na-
szej gminie systemu wypożyczania rowerów miejskich.
Szkoda, że kapituła nie zauważyła starań młodzieży.
Kiepska to zachęta dla kolejnych młodych ludzi.

Maciej W.

Spływ kajakowy Jeziorką i hasło
4 czerwca na stronie internetowej UMiG ukazała się in-
formacja o zapisach na spływ kajakowy Jeziorką. Bar-
dzo ograniczonych zapisach, bo czytam i oczom nie
wierzę: zgłoszenia będą przyjmowane do 5 czerwca.
Proszę, proszę, cały jeden dzień możemy się zapisywać,
pod warunkiem oczywiście, że ktoś sprawdza informacje
zamieszczane na gminnej stronie co godzinę. Jak wy-
gląda polityka informacyjna gminy, wiemy nie od dziś,
ale sądzę, że tak demonstracyjne lekceważenie miesz-
kańców jest zbędne.
Na tej samej stronie ukazała się informacja o turnieju
piłki nożnej dla uczniów klas I–III konstancińskich
szkół. Zawody przebiegały pod hasłem „Zachowaj
trzeźwy umysł”. Co do siedmio-, dziewięciolatków nie
mam wątpliwości, że zachowują trzeźwy umysł, ale
autor tego wyjątkowego hasła chyba wymyślił je będąc
pod wpływem.
Czy są szanse, by poziom informacji zamieszczanych na
stronie urzędu nie kompromitował naszej gminy?

H. B.

Czekamy na rowery
Według pierwszych zapowiedzi, system wypożyczalni ro-
werów Veturilo miał wystartować w Konstancinie
w kwietniu. Zima była wyjątkowo długa, mówi się trudno,
ale papierkowe formalności można było załatwiać mimo
śniegu. Potem burmistrz Jańczuk obiecywał, że wy-
pożyczalnie będą otwarte na Dni Konstancina
– 15 i 16 czerwca, ale dopiero 10 maja burmistrz podpisał
projekt umowy, który jeszcze nie został zaakceptowany
przez ZTM. Podobno firma Nextbike ma sześć tygodni
(od podpisania umowy) na przygotowanie wypożyczalni.
W połowie czerwca nie mamy więc co liczyć na
wypożyczalnie. Może w lipcu? Wszyscy chcieli dobrze,
wyszło jak zwykle.

B. B.

Wtym roku pogoda nas nie roz-
pieszcza. Synoptycy przewi-
dują kolejne ulewy i burze.

W związku z ostrzeżeniem wojewody
mazowieckiego Jacka Kozłowskiego
(wydanym 24 maja) o możliwości wy-
stąpienia długotrwałych i silnych opa-
dów deszczu na terenie województwa,
w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej
w Piasecznie odbyła się odprawa szefów
gminnych zespołów zarządzania kryzy-
sowego i służb, które wchodzą w ich
skład.

Czy nasza gmina przygotowana jest
na intensywne opady?

– Wyznaczyliśmy całodobowe dyżu-
ry. W stan gotowości postawione zostały
jednostki ochotniczej straży pożarnej,
straż miejska, Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i inne służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo miasta i mieszkań-
ców – informuje szef Biura Zarządzania
Kryzysowego Paweł Kralik. – Co cztery
godziny patrole straża-ków kontrolo-
wały przepusty na rzekach Małej i Je-
ziorce oraz miejsca szczególnie
narażone na zalanie. Ustaliliśmy zakres
działań, m.in. monitoring cieków wod-
nych, sytuacji atmosferycznej, spraw-
dzenie sprzętu, zabezpieczenie w piasek,
żwir, worki i środki transportu. Teraz,
kiedy woda w naszych rzekach opadła
(6 czerwca – red.), patrole strażaków
i strażników miejskich kontrolują stra-
tegiczne miejsca raz dziennie i oczywiś-
cie jadą sprawdzić każdy sygnał miesz-
kańców – dodaje.

Nasze rzeki nie wylały. Sołectwa
nadwiślańskie nie były i nie są za-
grożone. Interwencje służb konieczne

były w przypadku przepełnienia kanału
Jeziorki, które spowodowało podtopie-
nia przy ul. Pułaskiego i w przepom-
powni ścieków na Porąbce, która nie
dała rady odbierać wody w czasie naj-
większych opadów.

Jak zawsze na medal spisali się
strażacy. – Chociaż to ochotnicy, i każdy
z nich pracuje zawodowo, są na każdy
telefon – z uznaniem mówi Paweł Kra-
lik. – Nie zdarzyło się, by któryś z nich
odmówił. Widać również duże zaan-
gażowanie mieszkańców, szczególnie
okolic narażonych na zalanie: Skoli-
mowa, zwłaszcza ulic Pułaskiego,

Kołobrzeskiej i bocznych uliczek, Prze-
smyckiego oraz terenów Czarnowa,
Habdzina i Kawęczyna. Nie sposób
wszystkich wymienić, ale wyraźnie
widać, że po doświadczeniach roku
2010 znacznie wzrosła świadomość
mieszkańców. Ich pomoc jest niezmier-
nie ważna, bo nawet najbardziej
sprawne służby nie są w stanie być
wszędzie jednocześnie. Sygnały miesz-
kańców, np. o zwalonych do wody drze-
wach, czy zatkanych przepustach
pomagają szybko zlikwidować problem
– dodaje szef Biura Zarządzania Kryzy-
sowego. (MZ)

Jesteśmy w gotowości

Zagrożenie powodziowe na razie ominęło naszą gminę
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Szanowny Panie radny Bąk
Przeczytałem wywiad z Panem, który ukazał się
w naszej lokalnej gazecie i muszę przyznać, że jes-
tem nim zdumiony... tak, zdumiony.
Ale może przejdźmy do faktów.
Po pierwsze: cytuję „Mamy wytwórnię mas bitu-
micznych w Mirkowie, inne zakłady przemysłowe,
magazyny, bo taki plan uchwaliła rada”.
Kłamstwo.
Panie radny, są jeszcze ludzie, którzy pamiętają,
jak uchwalano plan dla Mirkowa i jak nagle prze-
konano radnych, aby dopisać jedno słowo: „pro-
dukcja”, którego w pierwotnej wersji nie było.
Argumentowano, że to dlatego, by mogła na tym te-
renie powstać gminna oczyszczalnia.
Komuś bardzo zależało, by powstała asfalciarnia.
Aby mogła powstać asfalciarnia, Wydział Ochrony
Środowiska urzędu gminy pozytywnie zaopiniował
wniosek o przyłączenie wytwórni do szamba lokal-
nego. Pracownica urzędu gminy musiała złamać
prawo, by wydać pozwolenie na budowę tego typu
szamba. Decyzja o podłączeniu zakładu do szamba
była z mocy prawa nieważna.
O urzędnikach, którzy czytali pisma chyba po no-
cach, bo wydawali decyzję następnego dnia po
złożeniu wniosku, choć mieli na to miesiąc, a o ile
się orientuję to jedna z decyzji wydana została
nawet zanim wpłynął wniosek o jej wydanie, chyba
nawet nie warto wspominać.
Po drugie: starosta Jan Dąbek uznał, że asfalciar-
nia to budowla, a nie budynek i jako taka nie pod-
lega ograniczeniom wysokości zapisanym w
miejscowym planie zagospodarowania. Osobą od-

powiedzialną za wydawanie pozwoleń budowla-
nych był wtedy Jan Dąbek, którego między innymi
Pańskim głosem wybrano na starostę. Brawo.
Stowarzyszenie Otwarty Konstancin przesłało do
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancina-
Jeziorny listę 21 naruszeń prawa i procedur, po-
pełnionych przy wydawaniu pozwolenia na
budowę asfalciarni. Czyżby radni się nad nimi
nie pochylili?
Tak, komuś bardzo zależało, by powstała asfalciar-
nia, a radni z Pana ugrupowania przecież popierali
burmistrza.
Po trzecie: co do braku planów zagospodarowania
na wsi, pragnę przypomnieć, że ustawodawca dał
gminom uzdrowiskowym dwa lata na uchwalenie
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Może więc mieć Pan sam do siebie pre-
tensje, że popierał pan Marka Skowrońskiego,
który nie potrafił wywiązać się z nakazów ustawo-
wych i nie uchwalił planów rolnikom, że o studium
nie wspomnę. Widać znów się Pan pomylił...
A tak na marginesie: znane są przypadki w naszej
gminie, że rolnicy nic nie mogli budować, a gdy
już sprzedali ziemię dobrze poinformowanym,
biegiem uchwalono plan i powstało wielkie
osiedle Konstancja.

Cortez

Zrównoważony rozwój
Pan radny Bąk w wywiadzie mówi, że uzdrowi-
sko, usługi i wieś nie powinny sobie przeszka-
dzać. Podobnie przedstawiciele Stowarzyszenia
Przedsiębiorców i Rolników w liście do „Nad
Wisłą” piszą o zrównoważonym rozwoju gminy.
Czemu jednak, gdy wieje wiatr od Obór lub Mir-
kowa, nie sposób wytrzymać w domu i w szkole?
Czemu po intensywnym lobbingu kilku polityków
i przedsiębiorców, w tym pana Bąka, proces eli-
minacji ciężkiego ruchu tranzytowego z uzdro-
wiska został zahamowany, a przy niedostatku
kontroli Inspekcji Transportu Drogowego i poli-
cji ciężkie pojazdy jeżdżą gdzie i kiedy chcą,
także w ścisłej strefie A?
Zrównoważony rozwój nie polega na tym, by
garstka przedsiębiorców nabijała sobie kabzy, kil-
kadziesiąt osób (w większości nie z naszej gminy)
miało pracę przy uciążliwej produkcji lub w hur-
towniach, a 24 tysiące mieszkańców cierpiało z po-

wodu hałasu, zanieczyszczenia powietrza i wody
oraz chaosu przestrzennego. To nie są właściwe
proporcje. Zdecydowana większość naszych miesz-
kańców nie szuka pracy w przemyśle i logistyce.
Ani indywidualne rolnictwo – które gmina winna
efektywnie wspierać – ani prawdziwe nieuciążliwe
usługi, na które czeka choćby Mirków, nie potrze-
bują nieograniczonego ruchu tirów (nie ma go
nawet w sąsiedniej stolicy) i nie wymagają zmian
stref uzdrowiska. Kto żąda tych dwóch rzeczy, wy-
stępuje przeciw interesowi większości mieszkańców.

Tomasz Zymer
Stowarzyszenie Uzdrowisko Dzieciom, Mirków
Radny Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Bezradny radny
W wywiadzie na pytanie dotyczące wymigiwania
się starostwa od odpowiedzi o liczbę i powody de-
cyzji odmawiających pozwolenia na budowę na te-
renach wiejskich Wacław Bąk stwierdza: „Sam
chciałbym znać powody wydawania decyzji od-
mownych. Złożyłem w tej sprawie interpelację. Nie
obiecuję, ale postaram się dowiedzieć”. Nie dość,
że radny powiatu, wiceprzewodniczący rady, nie
zna tych powodów (to już wydaje się dziwne), ale
nawet „nie obiecuje”. To już po prostu skandal.
Wacław Bąk, radny, członek Komisji Strategii Gos-
podarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (oraz
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Pro-
mocji a także Komisji Budżetu i Finansów) wie,
jakie potrzeby ma Klinkierbud i walczy o zniesienie
ograniczenia tonażu pojazdów, a nie wie, jakie po-
trzeby mają jego sąsiedzi, mieszkańcy wsi (którzy
od 20 lat wybierają go do samorządu) i dlaczego
nie mogą ich zrealizować. Ciekawe.

M. K.

Wolność i swoboda
Musi być wolność i swoboda – rolnik może ze
swoją ziemią zrobić, co zechce. Mam już swoje
lata i pora likwidować gospodarstwo – córki wyje-
chały daleko, nie ma komu zostawić pola. Jak
sprzedam ziemie innemu rolnikowi, to dostanę gro-
sze, jak sprzedam kilka hektarów pod budowę ma-
gazynów, to jeszcze coś zostanie dla wnuków.
Ot i cała tajemnica, a nie tam jakaś strefa C.

Z. P.

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI
Rozmowa

z wiceprzewodniczącym rady
powiatu piaseczyńskiego

Wacławem Bąkiem,
opublikowana w numerze 5 (53)

„Naszego Miasta – FMK”,
wywołała lawinę listów

od czytelników.
Prezentujemy kilka z nich.

Po opublikowaniu artykułu „W obronie
uzdrowiska” w nr 4 (52) „Naszego

Miasta – FMK”, otrzymaliśmy zamiesz-
czony obok list, w którym czytamy, jakoby
w listach otwartych, skierowanych przez
liczną grupę mieszkańców naszej gminy,
do: premiera DonaldaTuska, wicepremiera
Janusza Piechocińskiego, marszałka woje-
wództwa mazowieckiegoAdama Struzika,
wojewody mazowieckiego Jacka Kozłow-
skiego, posła na Sejm RP Romana Kosec-
kiego, starosty piaseczyńskiego Jana Dąb-
ka, burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierza Jańczuka, Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny, Departamentu Nie-
ruchomości i Infrastruktury Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego, dyrekcji Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich, mediów lokalnych
i ogólnopolskich znalazły się „obraźliwe
pomówienia pod adresem władz PSL, nie
tylko gminnych, ale także powiatowych,
wojewódzkich i krajowych”. Informuje-
my, że wypowiedzi radnych powiatowych
i władz PSL– cytowane zarówno w listach
otwartych, jak i w poprzednich artykułach
dotyczących ograniczenia tonażu pojaz-
dów na drogach przebiegających przez

teren naszej gminy – pochodzą z posie-
dzeń Komisji Strategii Gospodarczej
w starostwie powiatowym: pierwszej,
kiedy to przewodniczący komisji, radny
Józef Zalewski (członek prezydium za-
rządu wojewódzkiego PSL) w czasie
obrad rozszerzył porządek o rozpatrzenie
protestu grupy przedsiębiorców z terenu
naszej gminy, dotyczącego ograniczenia
ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t na terenie gmi-
ny Konstancin-Jeziorna, oraz kolejnych
dwóch z udziałem władz samorządo-
wych gminy Konstancin-Jeziorna, przed-
stawicieli stowarzyszeń społecznych
i mieszkańców naszej gminy. Członkiem
Komisji Strategii Gospodarczej powiatu
jest również radny Wacław Bąk (prze-
wodniczący koła PSL w radzie powiatu),
który wielokrotnie publicznie opowia-
dał się za ograniczeniem strefy C och-
rony uzdrowiskowej, argumentując: „te-
go uzdrowiska tak naprawdę nie ma (...)
nie mamy podstawowych walorów lecz-
niczych (...) ta tężnia to jest sprzed
wojny...”.

Nagrania z posiedzeń komisji do-
stępne są w starostwie powiatowym. (R)

PSL SIĘ OBURZA
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28maja w pałacu w Oborach,
podczas gali zorganizowanej
z okazji Dnia Samorządow-

ca, burmistrz Kazimierz Jańczuk przy-
znał nagrody czterem wyróżniającym
się pracownikom urzędu miasta. Listy
gratulacyjne i nagrody pieniężne otrzy-
mały: kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Jolanta Kanabus, inspektor referatu
budżetowego Katarzyna Pacholska, pra-
cownica Wydziału Planowania Prze-
strzennego Agata Pudełko oraz inspek-
tor Wydziału Administracyjno-Gospo-
darczego Aneta Sokalska.

Burmistrz ogłosił również wyniki
tegorocznej edycji konkursu „Wolon-
tariusz roku”. Kapituła konkursowa
w składzie: pierwszy zastępca burmist-
rza (przewodniczący) Ryszard Macha-
łek, główny specjalista Wydziału Pro-
mocji i Współpracy z Organizacjami
Społecznymi Agnieszka Gozdan, dy-
rektor Konstancińskiego Domu Kul-
tury Edyta Markiewicz-Brzozowska,
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Marcin Matyjasiak oraz
radni Grażyna Chojnowska, Izabela
Skonecka i Tomasz Zymer spośród 12
zgłoszonych kandydatur wybrała czte-
ry. Statuetkę konstancińskiego dębu
i pamiątkowy dyplom otrzymali:

•Małgorzata Szanduła – założy-

cielka i dyrektor Szkoły Muzycz-
nej w Konstancinie-Jeziornie,

• Andrzej Szczygielski – współ-
organizator Muzeum Wirtual-
nego Konstancina-Jeziorny, czło-
nek Towarzystwa Miłośników
Piękna i Zabytków Konstan-
cina,

• Fundacja Szerokie Wody – or-

ganizator corocznych spotkań
na Łurzycu „Flis Festiwal”,

• Koło Seniora Wsi Nadwiślań-
skich Czernidła – Gassy – Łeg,
którego członkowie tworzą ze-
spół Łurzycanki.

Tegoroczne obchody święta samo-
rządu zakończył koncert wybitnego
skrzypka Vadima Brodskiego. (KW)

Gala Samorządu

Jednym z Wolontariuszy Roku 2012 została Małgorzata Szanduła, dyrektor
Szkoły Muzycznej w Konstancinie-Jeziornie

18maja Beata Jałocha, fizjote-
rapeutka z Centrum Komple-
ksowej Rehabilitacji w Kon-

stancinie, szła ul. Grójecką w Warsza-
wie na rehabilitację do swojej pa-
cjentki. Przechodziła koło bloku, z któ-
rego 22-letni samobójca rzucił się
z okna mieszkania na siódmym piętrze
i spadł prosto na nią. Mężczyzna zginął
na miejscu, Beata w ciężkim stanie od-
wieziona została do szpitala. Ma zła-
many kręgosłup i przerwany rdzeń krę-
gowy, połamane żebra i w kilku miejs-
cach nogi. Tylko w jednej nodze ma
21 śrub. Jest sparaliżowana. Beata wy-
maga specjalistycznego leczenia i re-
habilitacji, by mieć szansę na przy-
najmniej częściowe odzyskanie spraw-
ności. Trudno dziś stwierdzić, czy i kie-
dy stanie na nogi.

Jej bliscy wierzą, że się uda się.
Beata jest rehabilitantką i trenerką fit-
ness, przed wypadkiem była bardzo
sprawna fizycznie. Umie stawiać na
nogi pacjentów po ciężkich wypadkach,

po udarach i wylewach. Dziś sama po-
trzebuje pomocy. Jedna z najlepszych
klinik zajmujących się rehabilitacją krę-
gosłupa znajduje w Berlinie. – Zrobimy
wszystko, żeby zawieźć tam Beatę na
półroczną rehabilitację – mówią jej
przyjaciele. Ale pobyt w tej klinice
drogo kosztuje: kilkaset euro dziennie.
Miesiąc leczenia to kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych. Istniejące fundacje, do
których zwrócili się bliscy Beaty, od-
mówiły pomocy. Nie kwalifikuje się, bo
fundacje pomagają przede wszystkim
dzieciom, niektóre ofiarom wypadków
samochodowych. Takiego wypadku,
jaki miała Beata, jeszcze w Polsce nie
było. W pomoc włączyła się m.in.
znana instruktorka fitness Ewa Choda-

kowska, która wraz z Beatą i jej przyja-
ciółmi ma zamiar założyć fundację.

Przyjaciele nie poddali się i dzięki
uprzejmości Fundacji Forani już utwo-
rzone zostało specjalne subkonto w Ban-
ku Milenium.

• Jeśli chcemy pomóc w zbiórce
pieniędzy na rehabilitację:
Fundacja Forani
ul. Stefana Bryły 2/130,
02-685 Warszawa
z tytułem „Beata Jałocha”
Numer konta: 44 1160 2202
0000 0002 4031 3341

Powyższe konto nadal pozostaje ak-
tywne, a bliscy Beaty, również dzięki
uprzejmości Fundacji Forani, otrzymali
oficjalne pozwolenie na rozpoczęcie

zbiórki publicznej i do tego specjalnie
przeznaczone subkonto złotówkowe,
a dla przelewów zagranicznych – sub-
konta walutowe w euro i dolarach ame-
rykańskich:

• Konto złotówkowe: 72 1160
2202 0000 0002 4041 9537

• Konto dla przelewów w dolarach
amerykańskich: 86 1160 2202
0000 0002 4042 2389

• Konto dla przelewów w euro: 67
1160 2202 0000 0002 4042 2246

• z dopiskami: „Darowizna
Beata Jałocha”.

Na stronie internetowej beatajalo-
cha.pl możemy śledzić przebieg leczenia
Beaty. Trzymamy kciuki za jej powrót do
zdrowia. (R)

Pomóżmy Beacie

Podczas XXXIII sesji rady miej-
skiej radni przyjęli dwie uchwały

zmieniające zapisy miejscowych
planów zagospodarowania prze-
strzennego: dla działki przy ul. Chy-
lickiej, na której stoi sprzedana przez
gminę w ubiegłym roku zabytkowa
willa Syrena i dla jednej z działek w
Habdzinie.

Po długiej dyskusji radni zaak-
ceptowali zmianę planu dla działki
przy ul. Chylickiej, polegającą na
zmniejszeniu określonej powierzchni
biologicznie czynnej z 85 do 60 proc.
i zwiększeniu wskaźnika intensyw-
ności zabudowy. Na obydwu nieru-
chomościach powstaną ośrodki
opiekuńczo-rehabilitacyjne dla se-
niorów.

Jerzy Karwowski, prezes Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji, nowy
właściciel willi Syrena planuje grun-
towny remont i jej rozbudowę. Kon-
serwator zabytków wyraził zgodę na
planowany remont i dobudowę nowej
części. Prace remontowo-budowlane
potrwają ok. dwóch lat.

W Habdzinie biznesmen Paweł
Szkostka zamierza wybudować nowo-
czesny obiekt dla seniorów, w którym
świadczone będą usługi rehabilita-
cyjne i uzdrowiskowe oraz ośrodek hi-
poterapii. (MZ)

Ośrodki
dla seniorów

Sesja nadzwyczajna rady miejskiej
poświęcona jednemu tematowi:
planowanej przez Zakład Gospo-

darki Komunalnej podwyżce cen wody
i odbioru ścieków, odbyła się 6 czerwca.
Podczas poprzedniej sesji (15 maja) radni
zaprotestowali przeciw podjęciu uchwały
o zatwierdzeniu nowych taryf.

Projekt uchwały radni otrzymali
razem z pozostałymi materiałami na sesję,
29 kwietnia. Wcześniej nie zostali poin-
formowani o wpłynięciu wniosku ZGK
o zmianę taryf. Uchwała spadła z porząd-
ku obrad. Zgodnie z prawem, podwyżka
wchodzi w życie w dwóch przypadkach:
kiedy radni zatwierdzą taryfy w ciągu 45
dni od zgłoszenia ich przez ZGK i kiedy
nie podejmą uchwały w terminie. Jedynie
podjęcie uchwały o odmowie zatwierdze-
nia taryf może być podstawą uniknięcia
podwyżki. Na sesję nadzwyczajną bur-
mistrz przygotował tylko uchwałę o za-
twierdzeniu. Komisja Budżetu, Inwestycji

i Spraw Majątkowych Rady Miejskiej
złożyła swój własny projekt uchwały o od-
mowie zatwierdzenia taryf zaznaczając, że
podwyżka opłat nie ma ekonomicznego
i społecznego uzasadnienia.

Nowe ceny wody, wyższe średnio
o ok. 13 proc., miałyby obowiązywać od
6 lipca przez rok i wynieść brutto za
1 msześc.: 0,31 zł dla gospodarstw domo-
wych, 0,47 zł dla szkół, szpitali, domów
opieki i 0,52 zł dla firm. Nieznacznie
– o 7 groszy za 1 msześc. – taniej miałby
kosztować odbiór ścieków z gospodarstw
domowych, ale jednocześnie podwyż-
szone zostałyby opłaty stałe. Dyrektor
ZGK Edward Skarżyński argumentował

konieczność wprowadzenia nowych taryf
potrzebą uzyskania pieniędzy na koszty
konserwacji sieci. Podczas dyskusji na
sesji nadzwyczajnej radni nie uzyskali od
dyrektora odpowiedzi, na co zakład prze-
znacza nadwyżki budżetowe regularnie co
rok umarzane przez radę, ani ile dokładnie
osób w nim pracuje. Dyrektor nie potrafił
też odpowiedzieć na pytanie radnej Izabeli
Skoneckiej, dlaczego przy niezmienionej
ilości i rzekomo niższej cenie odbieranych
ścieków, ogółem koszty odbioru mają wy-
nieść blisko 25 proc więcej. Edward Skar-
żyński stwierdził, że nie ma ze sobą po-
trzebnych dokumentów i przekonywał, że
przeciętna czteroosobowa rodzina w na-

szej gminie zużywa 10 msześc. wody
miesięcznie, czyli podwyżka spowodo-
wałaby wzrost opłat dla takiej rodziny ok.
40 zł rocznie.

Radni głosowali najpierw uchwałę
o wyrażeniu zgody na wprowadzenie no-
wychstawek:„za”byliAndrzejCieślawski
i Bogusław Komosa, „przeciw” – 13 rad-
nych, wstrzymało się trzech radnych. Na-
stępnie głosowano uchwałę o odmowie
zatwierdzenia taryf: „za” 15 radnych, je-
den się wstrzymał, a „przeciw” byli An-
drzej Cieślawski i Bogusław Komosa. Na
razie stawki opłat za wodę i ścieki nie
zmienią się. Organ nadzorczy może jed-
nak tę uchwałę zakwestionować. (GMT)

Nie zgadzamy się



NASZE MIASTO – FMK nr 6 (54) Czerwiec 2013 KULTURA 11

Fo
t.J

TA
T

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków
Konstancina im. Stefana Żeromskiego powstało
w 1988 r. jako kontynuacja tradycji sięgającej

Towarzystwa Ulepszonych Miejscowości Letniczych
(1900 r.). Założycielami towarzystwa było wielu zna-
komitych mieszkańców Konstancina, wśród nich Mo-
nika Żeromska, córka pisarza, która została jego
honorowym prezesem. Celem nadrzędnym działal-
ności towarzystwa jest zachowanie niepowtarzalnego
charakteru i funkcji uzdrowiskowej Konstancina-
-Jeziorny oraz jego dziedzictwa kulturowego: ochrona
środowiska przyrodniczego, zabytkowej architektury
oraz pamięć o tych, którym Konstancin zawdzięcza
swoją bogatą przeszłość.

W minionym ćwierćwieczu:
• z inicjatywy towarzystwa powstał herb Konstan-

cina-Jeziorny, autorstwa artysty plastyka Juliana
Henisza, zatwierdzony przez Polskie Towarzy-
stwo Heraldyczne i przekazany władzom samo-
rządowym oraz logo zaprojektowane przez
Małgorzatę Kuźmińską, absolwentkę Akademii
Sztuk Pięknych, mieszkankę Konstancina,

• wpisany został do rejestru zabytków (28 lutego
1990 r.) Konstancin jako układ urbanistyczny
i zespół architektoniczny, w kolejnych latach
– 10 zabytkowych willi, a w kwietniu 2013 r. ze-
spół tzw. papierni dolnej wraz z otoczeniem,
obejmujący 13 zabytkowych obiektów fabryki
papieru w Mirkowie,

• powołany został Społeczny Opiekun Zabytków,
historyk sztuki Piotr Nowicki.

W ciągu 25 lat towarzystwo:
• zainaugurowało (w 1990 r.) i zorganizowało

pierwsze obchody Dni Konstancina z sesją his-
toryczną, występami artystycznymi, pokazami
filmów i konkursami wiedzy o naszym mieście,

• było organizatorem uroczystości patriotycznych
z okazji 3 Maja i 11 Listopada oraz czwartko-
wych spotkań dla mieszkańców gminy,

• zorganizowało pod patronatem prof. Tadeusza
Dominika plener malarski o tematyce konstan-
cińskiej, z udziałem artystów malarzy, w tym
malujących ustami i stopami, oraz studentów
akademii sztuk pięknych,

• zainicjowało i organizowało w Konstancinie
pierwsze wigilie dla osób samotnych,

• zajęło stanowisko w obronie nosicieli wirusa HIV
i pozostawienia ich, wbrew protestom, w Kon-
stancinie-Jeziornie (przy ul. Granicznej), jako
pierwszej miejscowości w Polsce. Zorganizowało
wtedy dla mieszkańców merytoryczną konferen-
cję (z udziałem wybitnych specjalistów medy-
cyny) poświęconą AIDS i jego zagrożeniom,

• w 70. rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego
(w 1995 r.) zorganizowało dla uczniów szkół pod-
stawowych konkurs wiedzy o życiu i twórczości
pisarza oraz dla licealistów konkurs literacki, któ-
rym przewodniczyła Monika Żeromska,

• na 100-lecie Konstancina (w 1997 r.) zainicjo-
wało i było organizatorem konkursów „Nasze
miasto w kwiatach”, pod patronatem dyrektora
Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie,

• zorganizowało dla mieszkańców cykl wykładów
poświęconych kulturze i sztuce Orientu, pod pat-
ronatem prof. Tadeusza Majdy,

•w 140. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Ste-
fan Żeromskiego (w 2005 r.), wspólnie z Fundacją
na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie
Żeromskim i Instytutem Badań Literackich PAN,
w Warszawie i Konstancinie zorganizowało sesję
naukową „Żeromski nasz współczesny” wraz
z publikacją prasową i wieczorem wspomnień po-
święconym Annie i Monice Żeromskim, z udzia-
łem poety Tadeusza Różewicza, prof. Barbary
Skargi i prof. Aliny Kowalczykowej,

• w latach 2006–2007 zorganizowało cykl spotkań
o tematyce: klimaty dawnego Konstancina,
dawni posesjonaci konstancińscy, Konstancin
jak za dawnych lat, autorstwa Tadeusza Świątka,

• zainicjowało, obchodzone corocznie w listopa-
dzie, „Zaduszki Konstancińskie” – wieczory
wspomnień o tych, którzy odeszli, członkach
towarzystwa, mieszkańcach i miłośnikach Kon-
stancina-Jeziorny, którzy na trwałe wpisali się
w historię naszego miasta. Wspominano pisa-
rzy, m. in. Stefana Żeromskiego, Leopolda
Buczkowskiego, Jerzego Zawieyskiego, Wac-
ława Gąsiorowskiego; lekarzy, którzy tworzyli
szpitale rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie:
prof. Mariana Weissa, prof. Stanisława Rud-
nickiego, dr Stefanię Zielińską, Sue Ryder – La-
dy Ryder of Warsaw. Specjalne wspomnienia
poświęcone zostały Monice Żeromskiej w piątą
i 10. rocznicę jej śmierci oraz Wacławowi
Gąsiorowskiemu, pisarzowi i sołtysowi Kon-
stancina, w jego 70. rocznicę śmierci,

• od 2008 r. współorganizowało, razem z Klubem
Inicjatyw Obywatelskich, Urzędem Miasta
i Gminy oraz Konstancińskim Domem Kultury,
Festiwal Otwarte Ogrody, dwukrotnie obcho-
dzony w ramach Europejskich Dni Kultury,

•wobec zagrożenia dla Muzeum Papiernictwa
w związku z likwidacją fabryki papieru w Mirko-
wie, wystąpiło do władz samorządowych naszej
gminy o ewentualne zabezpieczenie eksponatów na
rzecz Konstancina-Jeziorny, co w połączeniu z ko-
lekcją wycinanek mogłoby stanowić w przyszłości
unikalne zbiory w Polsce, a nawet w Europie,

• w 2010 r., w 70. rocznicę mordu katyńskiego,
z inicjatywy Hanny Gutkowskiej, było wnio-
skodawcą budowy pomnika „Katyń – ocalić od
zapomnienia”, poświęconego 11 mieszkańcom
Konstancina-Jeziorny, zamordowanym w Ka-
tyniu, Ostaszkowie i Miednoje,

• pośredniczyło w przekazaniu przez Antoniego
Śledziewskiego na rzecz Konstancina-Jeziorny
kolekcji wycinanek, których kolebką jest Je-
ziorna. Za ten dar towarzystwo przyznało dar-
czyńcy honorowe członkostwo,

• jest współtwórcą, razem z Klubem Historii Kon-
stancina-Jeziorny i Konstancińskim Domem Kul-
tury, Muzeum Wirtualnego Konstancina-Jeziorny.

Towarzystwo jest również inicjatorem utworze-
nia muzeum – wilii konstancińskiej Kamilin przy
ul. Piłsudskiego.

Od momentu powstania towarzystwo współpracuje
z mazowieckim wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków i jest inicjatorem powołania Powiatowego Forum
Ochrony Zabytków oraz współorganizatorem (od 2009
r.) powiatowych konferencji poświęconych ochronie za-
bytków powiatu piaseczyńskiego. TMPiZK protesto-
wało przeciwko dewastacji i burzeniu zabytkowych
willi Julisina, Brzozy, Jezioranki i innych poprzez orga

nizowanie konferencji prasowych i występowanie
jako strona w postępowaniach administracyjnych
i sądowych.

Towarzystwo wielokrotnie występowało w obro-
nie statusu uzdrowiskowego Konstancina-Jeziorny
i na rzecz rozwoju bazy uzdrowiskowej, organizując
spotkania, konferencje prasowe bądź występując do
odpowiednich władz. Czynnie uczestniczy w życiu
miasta i gminy współpracując z władzami samo-
rządowymi w zakresie opiniowania planów zagospo-
darowania przestrzennego, zwłaszcza strefy A
ochrony uzdrowiskowej. Wspólnie z innymi lokal-
nymi stowarzyszeniami w ramach inicjatywy „Razem
dla Uzdrowiska” występowało przeciw budowie
i funkcjonowaniu wytwórni mas bitumicznych oraz
przeciwko ruchowi tranzytowemu tirów w obrębie
uzdrowiska i ponownym zamiarom ograniczenia stref
uzdrowiskowych.

W 2008 r. Towarzystwo było nominowane wśród
12 stowarzyszeń krajowych i polonijnych do zaszczyt-
nej Nagrody im. prof. Aleksandra Geysztora, uroczyś-
cie wręczonej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Towarzystwo jest laureatem, wspólnie z Klubem
Inicjatyw Obywatelskich, Nagrody Powiatu Piase-
czyńskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony
kultury za najciekawsze wydarzenie okolicznościowe
– II Festiwal Otwarte Ogrody w Uzdrowisku Kon-
stancin w 2009 r. zorganizowany w ramach akcji „Po-
wiat Piaseczyński Stolicą Kulturalną Mazowsza”.

Na wniosek władz samorządowych powiatu piase-
czyńskiego, w 2012 r. towarzystwo otrzymało z rąk mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego honorową
odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, a jego aktywni
członkowie – odznakę Za Opiekę nad Zabytkami.

Przyznanie tytułu Wolontariusza Roku 2011 pre-
zes dr Czesławie Gasik było wyrazem uznania dla jej
działalności w towarzystwie.

Towarzystwo ustanowiło honorowe członkostwo
i honorową odznakę dla osób zasłużonych dla towa-
rzystwa i Konstancina-Jeziorny.

W okresie 25-lecia towarzystwo wydało:
• zbiór pocztówek „Dawny i współczesny Kon-

stancin” pod redakcją Tadeusza Świątka,
• publikację prasową „Żeromski nasz współ-

czesny” pod redakcją prof. Aliny Kowalczyko-
wej i Małgorzaty Zdrojewskiej,

• „Konstancin Uzdrowisko Towarzystwo” Ta-
deusza Świątka i dr Czesławy Gasik,

• „Wacław Gąsiorowski – pisarz sołtys Konstan-
cina” dr Hanny Winogrodzkiej-Szaflik,

• okolicznościowe „Kroniki Towarzystwa” we
współpracy ze Zbigniewem Krakowiakiem:
„XX lat Towarzystwa”, „Zabytki Konstancina-
Jeziorny”, „Działalność Towarzystwa 2008
–2012”, „100 lat kościoła p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie”,

• „O Papierni w Jeziornie” dr Hanny Winogrodz-
kiej-Szaflik. (R)

25 LAT TMPiZKUroczyste spotkanie członków
Towarzystwa Miłośników

Piękna i Zabytków Konstancina
im. Stefana Żeromskiego,

jego sympatyków i przyjaciół,
z udziałem przedstawicieli władz

gminy i powiatu, odbyło się
w pałacu w Oborach

z okazji jubileuszu 25-lecia
działalności towarzystwa.

Jubileuszowe spotkanie zaszczycili swoją obecnością liczni goście: przedstawiciele samorządu powiatu
i gminy, stowarzyszeń mieszkańców, sympatycy i przyjaciele TMPiZK



12 KULTURA NASZE MIASTO – FMK nr 6 (54) Czerwiec 2013
Fo

t.A
nd

rze
jS

.R
od

ys
Zd

jęc
ia:

JT
AT

,K
oło

W
ęd

ka
rsk

ie
w

Ko
ns

tan
cin

ie

Fo
t.B

ibl
iot

ek
aP

ub
lic

zn
a

Na ten dzień dzieci czekają przez cały rok, spo-
dziewając się wielu atrakcji. W tym roku
najmłodsi na pewno nie zawiedli się. W nie-

dzielę 2 czerwca Park Zdrojowy należał do dzieci:
Konstanciński Dom Kultury przygotował dla nich bo-
gaty program: występy dziecięcych grup muzycznych
i tanecznych, skecze i konkursy, widowisko mu-
zyczne, warsztaty plastyczne, malowanie buzi, dmu-
chaną zjeżdżalnię i karuzelę. Dzień później Zespół
Tańca Nowoczesnego i Artystycznego Sonata z Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz partnerski ze-
spół Etiuda z Natolińskiego Ośrodka Kultury wy-
stąpiły z koncertem dla dzieci przebywających na
turnusach rehabilitacyjnych w ośrodku STOCERU
w Chylicach.

* * *
Tradycyjne zawody wędkarskie z okazji Dnia

Dziecka odbyły się w niedzielę 2 czerwca na oczku
wodnym naprzeciwko Starej Papierni. Do zawodów
stanęło 44 dzieci, które pod opieką rodziców i węd-
karzy z konstancińskiego koła wędkarskiego, z za-
pałem łowiło ryby, a po zważeniu karpie, leszcze,
jazie, płotki i okonie z powrotem wypuszczało do
wody. Wszyscy uczestnicy zawodów zostali zwy-
cięzcami i wszyscy zostali nagrodzeni okolicznoś-
ciowymi medalami oraz dyplomami. Dorośli węd-

karze przygotowali dla swoich młodych kolegów
słodycze i napoje.

Zawodom towarzyszyła wystawa rysunków wy-
konanych przez dzieci, nadesłanych na konkurs pla-
styczny o tematyce wędkarskiej, zorganizowany
przez konstancińskie koło wędkarskie. Wyniki kon-
kursu plastycznego zostały ogłoszone 1 czerwca na
stronie internetowej konstancińskiego koła wędkar-
skiego, a uroczyste wręczenie nagród miało miejsce
5 czerwca w siedzibie Konstancińskiego Domu Kul-
tury przy ul Sobieskiego. (MM)

Popularyzacja książek i szerzenie idei czytelnictwa wśród mieszkańców naszego powiatu – to główne cele
Powiatowego Festiwalu Książki. Impreza ta, będąca częścią Pikniku Rodzinnego, zorganizowana już po raz drugi,
odbyła się 26 maja w piaseczyńskim parku. Zorganizowało ją piaseczyńskie starostwo i Powiatowa Biblioteka Pub-
liczna. Dzięki współdziałaniu bibliotekarzy szkolnych, wolontariuszy oraz wydawnictw biorących udział w festiwalu,
przygotowano 20 stanowisk z atrakcjami dla wszystkich odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
stoiska, gdzie książki kusiły iście promocyjnymi cenami. Uczestnicy imprezy zmagali się w konkursach czytelniczych,
podziwiali sztukę rzeźbienia w owocach lub przyswajali techniki origami. Popularność wśród dzieci zyskały warsztaty
plastyczne rozwijające wyobraźnię oraz umiejętności manualne. Ci, którzy zgłodnieli, mogli nasycić się swojskim
jadłem, a na deser spróbować słodkich domowych wypieków. Na scenie nieprzerwanie występowały zespoły oraz
teatry dla dzieci, skupiając uwagę najmłodszych odbiorców festiwalu. Wyróżniającą atrakcją stały się także występy
gości z Chin, których egzotyczna muzyka przyciągnęła szersze grono słuchaczy. Można było również wstąpić
do pobliskiej siedziby starostwa, gdzie prezentowana jest wystawa prac piaseczyńskiej graficzki Aleksandry
Ogórkiewicz. Wystawę można oglądać do 12 czerwca. Honorowy patronat nad II Powiatowym Festiwalem Książki
sprawowała Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. (Kamila Klimek)

Dzień Dziecka

Myszka Miki, Kaczor Donald i Goofy, a także Minnie, Daisy i Pluto tra-
fili na znaczek Poczty Polskiej. Emisja, która weszła do obiegu
1 czerwca czyli w Dzień Dziecka, ma związek z 20-leciem działalności
The Walt Disney Company w Polsce. To pierwszy znaczek z wizerun-
kiem bohaterów Disneya w Europie Środkowo-Wschodniej.
Uroczyste odsłonięcie znaczka miało miejsce 3 czerwca podczas kon-
ferencji w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. – Dzień dziecka
to szczególne święto. Tego dnia spełniają się ich marzenia. Wydaje
się, że nikt inny bardziej niż bohaterowie Walta Disneya nie kojarzą
się właśnie ze spełnianiem dziecięcych marzeń, ze światem, w któ-
rym wszystko jest możliwe. To właśnie Disney, dzięki swoim animo-

wanym postaciom ubarwia dzieciństwo Polaków od wielu lat, dlatego też tegoroczna emisja znaczka dedykowana
jest bohaterom jego najpopularniejszych kreskówek. Wierzymy, że przygotowany znaczek sprawi wiele radości
zarówno dzieciom, jak i dorosłym – podkreśla Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej. Znaczek z nowej
serii „Magiczny świat Disneya”, zaprojektowany został przez artystę plastyka Jacka Konarzewskiego. (PP)

W Parku Zdrojowym z okazji Dnia Dziecka
na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji

Wszyscy uczestnicy zawodów wędkarskich
otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy

Prace nagrodzone w konkursie dla dzieci
zorganizowanym przez koło wędkarskie

Książki, książki, komu książki?
Prezentacje lokalnych grup artystycznych, wy-

stawy, warsztaty plastyczne dla dorosłych i dla
dzieci, dmuchane place zabaw, pokaz akrobatyki
sportowej, Parada Retro, koncert Natalii Kukulskiej
i Vice Band z Sonią Bohosiewicz, spektakl teatralny,
pokaz filmu, loty balonem i kiermasz artystyczny
– to tylko niektóre z atrakcji proponowanych w cza-
sie obchodów tegorocznych Dni Konstancina. Oprócz
programu artystycznego, przygotowanego przez
Konstanciński Dom Kultury, na sobotę i niedzielą
15–16 czerwca Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
przygotował wiele atrakcji sportowych: turnieje pił-
ki plażowej i tenisa, rajd rowerowy, biegi, symultana
szachowa, spływ kajakowy i konkursy sportowe.
W niedzielę 16 czerwca na torze przy szkole
w Słomczynie rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski
w Jeździe Szybkiej na Wrotkach. Szczegółowy pro-
gram Dni Konstancina dostępny jest na stronach in-
ternetowych KDK (www.konstancinskidomkultury.pl)
i GOSiR (www.gosir-konstancin.pl). (MM)

Dni Konstancina

Jedną z atrakcji tegorocznych Dni Konstancina
będą loty balonem
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