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Chcemy współdecydować
o przeznaczeniu publicznych
pieniędzy

czytaj – str. 3

Brak miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
jest rzeczywistym powodem
problemów z usyskaniem
pozwoleń na budowę

czytaj – str. 7

NIE DLA NAS
OBWODNICA

BUDŻET
PRAWIE OBYWATELSKI

GMINANIE CZEKA
NAPOWIAT

TRUDNE ROZMOWY

Na komunikację publiczną z roku
na rok przeznaczamy coraz
więcej pieniędzy. I chcielibyśmy
mieć za to coraz wyższą
jakość usług

czytaj – str. 5

Remont ul. Chylickiej
sfinansujemy sami

czytaj – str. 10

PROGRAM
BEZ KONKRETÓW

CHCĘ ZBUDOWAĆ DOM
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Rada miejska uznała „Program
Ochrony Środowiska na lata
2013–2020” za wyjątkowo
niekonkretny i odrzuciła go

czytaj – str. 9

Skoro nie mamy szans
na obwodnicę Konstancina-
-Jeziorny, zabiegajmy o dalsze
ograniczenia tonażu pojazdów
i prędkości na naszych drogach

czytaj – str. 6

Zeskanuj
telefonem

kod
z obrazka

i wejdź
na naszą

stronę
internetową

Odroku dzieci z Opaczy uczą się
w wyremontowanej szkole. Za-
grzybione ściany i niespełnia-

jące wymogów sanitarnych łazienki
odeszły do przeszłości. Do pełni szczęś-
cia brakuje sali gimnastycznej. Jednak
z uwagi na duże koszty gruntownej
przebudowy szkoły (ok. 3,8 mln zł) na
budowę sali uczniowie i nauczyciele
muszą jeszcze poczekać – zadecydo-
wały władze gminy. Priorytetem dla sa-
morządu są dwie wielomilionowe inwe-
stycje: budowa żłobka i remont przed-
szkola wMirkowie przy ul Jaworskiego.
Zdaniem burmistrza Kazimierza Jań-
czuka, budowa sali mogłaby się roz-
począć w 2014 r., po zakończeniu bu-
dowy żłobka i przedszkola, a zakończyć
– w 2015 r.

Taka inwestycja oczywiście kosz-
tuje, ale gmina mogłaby uzyskać na bu-
dowę sali gimnastycznej dofinanso-
wanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej. Jego zasady określa rozpo-
rządzenie ministra sportu i turystyki
z 23 sierpnia 2010 r. W tym przypadku
dofinansowanie nie może przekroczyć
33 proc.wartości kosztorysowej inwesty-
cji. Aby je uzyskać, do stycznia 2014 r.
trzeba mieć zarezerwowane w budżecie
pieniądze na inwestycję, gotowy pro-
jekt, pozwolenie na budowę i roz-
strzygnięty przetarg na wykonawcę.
Mamy październik – na samo pozwole-
nie na budowę czeka się ok. dwa mie-
siące. Trudno będzie zdążyć i łatwo
wytłumaczyć, dlaczego się nie udało.
Co tu z resztą mówić o przetargu, kiedy
cały czas trwa dyskusja o wymiarach
sali. Rodzice zabiegają o budowę pełno-
wymiarowej sali gimnastycznej, bur-
mistrz mówi o sali wielkości 24 x 12m.
Takiej, jaka w ubiegłym roku została
zbudowana przy Zespole Szkół nr 5.
Gminymogą liczyć na pieniądze z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod
pewnymi warunkami: jeśli m.in. za-

pewnią udział własnych pieniędzy na
odpowiednim poziomie oraz zobowiążą
się wybudować nowoczesne i wielo-
funkcyjne obiekty. „Dofinansowaniem
mogą zostać objęte wyłącznie obiekty,
na których można uprawiać dużą ilość
sportów” – czytamy w informacji re-
sortu sportu. Ile dyscyplin można upra-
wiać na sali gimnastycznej o wymia-
rach 24 x 12 m?
– Różnica w kosztach budowy to

ok. 500 tys. zł – mówią rodzice ucz-
niów z Opaczy. – Dziś budowa sali
gimnastycznej najmniejszej z możli-
wych to krótkowzroczność. Sala gim-
nastyczna o wymiarach 36 x 18 m, to
nie jest hala sportowa – jak twierdzi
burmistrz – to przyzwoitej wielkości
obiekt, w którym można pograć w
siatkówkę i koszykówkę nie obijając
się o ściany. Na tej wielkości salę był
gotowy projekt, który po latach ocze-
kiwania na realizację trafił do kosza.
Dzieci w szkole w Opaczy przybywa,
oprócz obowiązkowych lekcji wycho-
wania fizycznego, sala mogłaby być
wykorzystywana przez dzieci i młod-
zież z okolicznych sołectw w godzi-
nach popołudniowych. Do Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji ma-
my daleko, dojechać nie ma jak – ar-
gumentują.
Sport jest dziedziną życia społecz-

ności lokalnej, którą trzeba wspierać.
O korzyściach płynących z uprawiania
sportu nie trzeba chyba nikogo przeko-
nywać. Dzieciom i młodzieży braku-
je ruchu – alarmują lekarze. Blisko
80 proc. dzieci w wieku 8–18 lat ma

wady postawy. Dzieci w wieku szkol-
nym spędzają kilkanaście godzin dzien-
nie w pozycji siedzącej: 6–7 godzin
w szkole, a resztę przed ekranem kom-
putera lub telewizora. – Bo innychmoż-
liwości spędzania wolnego czasu nasze
dzieci nie mają. Wracam z pracy ok.
godz. 18.00. Siedmiolatka i dziewięcio-
latka samych do GOSiR nie puszczę,
a dzieci w podobnym wieku są w Hab-
dzinie,Opaczy czyŁęgudziesiątki.Todla
nich potrzebna jest porządna sala gimna-
styczna. Czy gmina musi oszczędzać na
zdrowiu naszych dzieci – pyta K. P.

Blisko 50 proc. dzieci i młodzieży
na ćwiczenia fizyczne i uprawianie
sportu przeznacza zaledwie godzinę
tygodniowo. Na jedną salę sportową w
Polsce statystycznie przypada około
100 tys. osób, w Szwecji – 24 tys.
Mamy wiele do nadrobienia. Światowa
Organizacja Zdrowia zaleca 60 minut
sportu dziennie dla każdego dziecka.
Same lekcje wychowania fizycznego
w szkole to dużo za mało.

SALA CZY HALA?
MAGDA ANDRZEJEWICZ,

MATEUSZ ZAREMBA
Jedyną szkołą na terenie naszej gminy,
która nie ma jeszcze sali gimnastycznej,
jest Szkoła Podstawowa w Opaczy.
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5 października na Łąkach Oborskich odbył się Dzień Latawca
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Od 1 października Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstanci-
nie-Jeziornie wydłużył czas pracy wydziału ds. świadczeń ro-
dzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszka-
niowych. Do 13 grudnia, w poniedziałki, wtorki i czwartki wydział
będzie przyjmował interesantów w godz. 8.00–17.00. Zmiana
godzin pracy ułatwi mieszkańcom złożenie wniosków o świad-
czenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014. (R)

OPS wydłuża czas pracy

Wnocy z soboty 26 października na
niedzielę 27 października zmie-

nimy czas letni na zimowy. Zegarki
przestawimy z godz. 3.00 na godz.
2.00, dzięki czemu zyskamy jedną do-
datkową godzinę i będziemy mogli po-
spać o godzinę dłużej.
WUnii Europejskiej zmiana czasu z

zimowego na letni następuje w ostatnią
niedzielę marca o godz. 1.00 (czasu
uniwersalnego UTC), a zmiana czasu z
letniego na zimowy następuje w ostat-
nią niedzielę października również o
godz. 1.00 czasu uniwersalnego. W
Polsce zmiany czasu letniego i zimo-
wego regulowane są rozporządzeniem
prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia

2012 r. w sprawie wprowadzenia i od-
wołania czasu letniego środkowoeuro-
pejskiego w latach 2012–2016. (AM)

Uwaga! Zmiana czasu

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-
Jeziorna w ramach programu zdro-

wotnego finansuje szczepienia przeciw
grypie osób, które ukończyły 55 lat i są
mieszkańcami naszej gminy. Dla osób
w wieku ponad 55 lat szczepienia są
bezpłatne. Grypa jest chorobą szcze-
gólnie niebezpieczną dla osób star-
szych. Przed zachorowaniem i powik-
łaniami chronią szczepienia. Zaszcze-
pić można się codziennie w godzinach
pracy w przychodniach SPZOZ przy
ulicachWareckiej i Pocztowej, w filiach
w Słomczynie i Opaczy oraz w leczni-
cach Grapa i Medivita. (MM)

Zaszczep się przeciwko grypie

Fundacja Promocji i Edukacji Arty-stycznej Promotus zaprasza na IV
edycję Warsztatów Gospel Calvary
Gospel 2013, które odbędą się w Górze
Kalwarii 7–8 grudnia.
Warsztaty Gospel mają na celu swo-

iste zarażenie pragnieniem wspólnego
śpiewania i muzycznej aktywności
grup, środowisk, wspólnot. Uczestni-
kami mogą być amatorzy – pasjonaci
śpiewania, jak również istniejące już
zespoły muzyczne. To okazja do na-
wiązania nowych kontaktów, poszerze-
nia repertuaru o nowe, nieznane po-
zycje, jak również kształtowania warsz-
tatu wokalnego pod kierunkiem znako-
mitych instruktorów i dzielenie się doś-
wiadczeniem muzycznym i organi-
zacyjnym. Jednak nade wszystko to
niezwykła przygoda z emocjonalną,
pełną pasji i niezwykłej energii muzyką
gospel.
W tym roku Calvary Gospel popro-

wadzą dwie znakomite instruktorki
i wokalistki gospelAnna Maria MBayo
i Paulina Rudawska, którym towarzy-
szyć będą pianista jazzowy i dyrygent
Przemyskiego Chóru Gospel Rafał Ru-
dawski oraz perkusistka Anna Ryba.

W programie tegorocznych warsztatów
znajdą się znane i lubiane amerykańskie
piosenki i standardy adwentowe i świą-
teczne oraz popularne kolędy polskie
w oryginalnych aranżacjach jazzowych
i gospelowych. Specjalną grupę stworzą
w tym roku dzieci, które pod kierun-
kiem instruktorów przygotują i wyko-
nają kilka piosenek i kolęd.
Dwudniowe warsztaty rozpoczną

się w sobotę 7 grudnia w dolnym koś-
ciele parafii Niepokalanego Poczęcia
NMP w Górze Kalwarii, a zakończą
się w niedzielę 8 grudnia o 18.00 Kon-
certem Finałowym w kościele Pod-
wyższenia Krzyża „Na Górce”.
Wszelkie informacje na temat

warsztatów można uzyskać telefonicz-
nie pod numerem 502 522 490 lub
mailowo: promotus@wp.pl, biuro@pro-
motus.pl, prezes@promotus.pl lub na
stronie: www.promotus.pl.
Na stronie internetowej www.pro-

motus.pl można również dokonać
zgłoszenia uczestnictwa w warszta-
tach (termin zgłoszeń upływa 30 lis-
topada), pobrać kartę zgłoszenia
i zapoznać się z regulaminem warsz-
tatów. (APM)

Przychodzi pacjent do psychoanali-tyka. – Panie doktorze, od dłuższego
czasu męczą mnie straszne sny, kosz-
mary wprost – mówi.
– A cóż takiego panu się śni i od jak

dawna? – pyta terapeuta.
– Mój dom stoi na końcu małej

wąskiej uliczki, do głównej drogi nie
mam zbyt daleko, bo tylko 200 metrów,
ale pod górkę. Śni mi się, że noszę do
wylotu uliczki ciężkie worki: żółte, zie-
lone, brązowe i czarne. I nigdy nie zdążę
donieść wszystkich na czas, bo samo-
chód, który je zabiera odjeżdża zanim
przytargam ostatni. I tak noc w noc od

trzechmiesięcy. Rano budzę się zdener-
wowany i wykończony.
– To może być kompleks Syzyfa

– zastanawia się lekarz. – Spróbuję panu
pomóc. Ale najpierw muszę uzupełnić
pana dane w kartotece. Poproszę imię,
nazwisko i adres.
–Wolałbymnie podawać swojegona-

zwiska, to chybanie pomożewdiagnozie,
a mieszkamwKonstancinie-Jeziornie.
–A, to proszę pana, to nie jest kom-

pleks Syzyfa, to ZSSWRŚ.
– Co takiego?
– Zespół Stresu Spowodowanego

WprowadzeniemReformy Śmieciowej.
I jedynym lekarstwem, które może
panu pomóc, jest przeprowadzka do
innej miejscowości.

U psychoanalityka
KONSTANTY J.

Calvary Gospel 2013
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udżet partycypacyjny, inaczej zwany oby-
watelskim, to narzędzie, dzięki któremu
mieszkańcy sami decydują, na jakie cele

przeznaczyć część budżetu gminy. To rodzaj kon-
sultacji społecznych, dotyczących wydawania pie-
niędzy z budżetu z jedną, ale zasadniczą różnicą
w stosunku do zwykłych konsultacji: władze gwa-
rantują, że przedsięwzięcia wybrane w głosowaniu
przez mieszkańców zostaną zrealizowane. Obo-
wiązujące prawo pozwala na wprowadzenie takiego
sposobu uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu
gminą. Zmiany wymaga jedynie postrzeganie
udziału mieszkańców we współdecydowaniu o po-
trzebach i wydatkach. Konieczna jest jedynie dobra
wola władz miasta lub gminy.
Budżet obywatelski po raz pierwszy wprowa-

dzono w brazylijskim mieście PortoAlegre w 1989 r.
Pomysł zdał egzamin i zaczęły go wprowadzać inne
miasta w Brazylii i na świecie: wAmeryce Północnej,
Azji i Europie. W Polsce pierwszym miastem (dwa
lata temu), w którym obywatele mogli zgłaszać pro-
pozycje do budżetu, był Sopot. Pomysł podchwyciły
władze kolejnych miast, m.in. Elbląga, Łodzi, Płocka,
Poznania, Puław, Radomia, Wrocławia. W tym roku
dołączył do nich Konstancin-Jeziorna. Burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk zaprosił mieszkańców gminy do
zgłaszania propozycji wydatków budżetowych gminy
w 2014 r. Do rozdysponowania burmistrz przezna-
czył 500 tys. zł.
Propozycje wydawania wspólnych pieniędzy

muszą spełniać pewne wymogi. Wydatki muszą do-
tyczyć realizacji zadań własnych gminy: inwesty-
cyjnych, modernizacyjnych lub remontowych,
których przewidywany termin realizacji nie będzie
dłuższy niż do 31 grudnia 2014 r., nie mogą doty-
czyć dopłat, subwencji, zapomóg itp. wydatków na
rzecz osób fizycznych, prawnych i innych podmio-
tów. Propozycje zadań wraz z ich opisem i szacun-
kowymi kosztami można było składać na piśmie od
9 do 23 września. Oceni je komisja, która swoją opi-
nię przedstawi burmistrzowi gminy. „Ten po za-
poznaniu się z nią oraz ze złożonymi przez miesz-
kańców projektami podejmie decyzję o umieszcze-
niu wybranych zadań w projekcie budżetu na 2014
rok, o czym poinformuje mieszkańców gminy w try-
bie art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Projekt budżetu zostanie przedstawiony do uchwa-
lenia Radzie Miejskiej Konstancina-Jeziorny” – czy-
tamy w informacji zamieszczonej na stronie inter-
netowej urzędu gminy.
Inicjatywa burmistrza nie do końca spełnia

założenia budżetu obywatelskiego, na co podczas
wrześniowej sesji rady miejskiej zwróciła uwagę
radna Izabela Skonecka. Istotą rozwiązania jest to,
że mieszkańcy sami decydują – a nie burmistrz wy-

biera – które z propozycji zgłoszonych przez oby-
wateli, po pozytywnym zaopiniowaniu przez ko-
misję, zostaną zrealizowane. Właśnie na tym, że
mieszkańcy sami wybierają, na co zostaną przezna-
czone ich pieniądze, zasadza się idea budżetu party-
cypacyjnego.
Zazwyczaj do rozdysponowania przez mieszkań-

ców władze różnych miast przeznaczają od 0,5 do
1 proc. budżetu. W Radomiu do podziału były
3mln zł, weWrocławiu – również 3 mln zł, w Płocku
– 5 mln zł, w Puławach – 1 mln zł. My możemy za-
proponować przedsięwzięcia o wartości do 500 tys. zł.
Mieszkańcy miejskich terenów zastanawiają się, czy
te zadania mają dotyczyć terenu całej gminy, czy
tylko miasta – przecież tereny wiejskie mają fundusz
sołecki, na który rocznie przeznaczone jest w bud-
żecie 460 tys. zł. To nominalnie prawie tyle samo,
a faktycznie dużo więcej, bo na terenach wiejskich
mieszka tylko ok. 30 proc. wszystkich obywateli na-
szej gminy.
W zarządzeniu burmistrza nie było również spre-

cyzowane, kto może składać wnioski: osoby zamel-
dowane na terenie gminy, czy faktycznie mieszkające,
tylko osoby fizyczne, czy również organizacje spo-
łeczne. Pomysł jak najbardziej dobry, wprowadzany
jest bez odpowiedniego przygotowania. Nad zasadami

wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Toruniu
pracuje od początku roku kilkunastoosobowy zespół,
w skład którego wchodzą przedstawiciele urzędu
i rady miasta, organizacji pozarządowych i pracow-
nicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Do
mieszkańcówTorunia (innych miast podobnie) odpo-
wiednio wcześnie skierowana została szeroko zakro-
jona kampania informacyjna, a władze miast opra-
cowały specjalne formularze, na których można
zgłaszać propozycje.
Mieszkańcy innych polskich miast mieli o wiele

więcej czasu na zgłaszanie propozycji i na głoso-
wanie. W Radomiu, gdzie zgłoszono 125 wnio-
sków, głosowanie trwało od 10 czerwca do 30 sierp-
nia. Urny i karty do głosowania dostępne były m.in.
w Biurze Obsługi Mieszkańca w urzędzie miasta,
w Centrum Organizacji Pozarządowych, biurze
rady miejskiej, w kilku szkołach i w galerii handlo-
wej. Głosy można było oddawać również za po-
średnictwem poczty elektronicznej. We Wrocławiu
budżet obywatelski również debiutuje w tym roku,
ale na zgłaszanie wniosków i wybór obywatele
mieli kilka miesięcy. Ze 130 propozycji mieszkańcy
wybrali osiem, a w głosowaniu wzięło udział ponad
50 tys. osób. W Płocku wnioski pozytywnie zwery-
fikowane przez komisję publikowane są na stro-
nie internetowej, a głosowanie potrwa od 25 paź-
dziernika do 3 listopada.
Korzyści z wprowadzenia budżetu prawdziwie

obywatelskiego są oczywiste: współdecydowanie
o przeznaczeniu publicznych pieniędzy integruje lo-
kalną społeczność, buduje świadomość obywatelską,
zapewnia większą przejrzystość gospodarowania fi-
nansami publicznymi, a władzom miasta lub gminy
pozwala na lepsze poznanie potrzeb mieszkańców,
a co za tym idzie – na lepsze gospodarowanie bud-
żetem. Minusów takiego rozwiązania nie ma, choć
w niektórych miastach władze obawiają się wzrostu
świadomości obywateli i związanej z nią większej
kontroli społecznej celowości wydawania wspól-
nych pieniędzy.

BUDŻET PRAWIE OBYWATELSKI
Gmina to nie teren lub urząd – to cała nasza społeczność.

Pieniądze w budżecie to nasze pieniądze.
Nie radnych, burmistrza, tylko nasze własne, mieszkańców.

Dlaczego więc nie mielibyśmy współdecydować
o ich wydawaniu?

MATEUSZ ZAREMBA

To żadna nowość. My od dawna zgłaszamy
nasze potrzeby i propozycje do budżetu. A bur-
mistrz w projekcie budżetu umieszcza je lub
nie, według własnego zdania. A jak hojnie do-
staliśmy czasu do namysłu – całe dwa tygod-
nie. Pewnie propozycji nie będzie zbyt wiele,
bo informacja, która ukazała się tylko na stro-
nie internetowej, trafi do najwyżej 10 proc.
mieszkańców.

Mieszkaniec Skolimowa

Partycypacja, udział, bez prawa głosu? To ci
dopiero nowość! Budżet prawie obywatelski,
ale – jak w znanej reklamie – prawie czyni
wielką różnicę.

Alicja N.

Proponuję wprowadzić wymóg zebrania pew-
nej liczby podpisów pod propozycją, by na
wstępie odrzucić te, które nie mają poparcia

większego grona mieszkańców. Przecież ina-
czej to będzie istny koncert życzeń.

J. B.

W innych miastach rada miejska, w formie
uchwały ustalała zasady wprowadzenia
budżetu obywatelskiego. Dlaczego u nas radni
nie podjęli takiej uchwały?

A. G.

Chcielibyśmy wiedzieć kto będzie oceniał pro-
pozycje. Składu komisji w ogłoszeniu bur-
mistrza nie znalazłam

EwaW.

To nie jest budżet obywatelski, bo my o niczym
nie będziemy decydować. To jest ankieta. An-
kieta, która podpowie władzom, co nam obie-
cać w przyszłorocznej kampanii wyborczej.

R. D.

Mieszkańcy o budżecie obywatelskim

Istotą rozwiązania jest to,
że mieszkańcy sami decydują

– a nie burmistrz wybiera
– które z propozycji zgłoszonych
przez obywateli, po pozytywnym

zaopiniowaniu przez komisję,
zostaną zrealizowane
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Program Fundacji Szerokie Wody
„Odkryj Rzekę Wisłę” to wy-
cieczkowe rejsy po Wiśle na tra-

dycyjnych drewnianych łodziach zbu-
dowanych zgodnie z zasadami szkut-
nictwa ludowego. Uczestnicy rejsów,
m.in. na trasie Gassy – Warszawa,
oprócz podziwiania wyjątkowych kraj-
obrazów, mają możliwość zapoznania
się z historią dawnego Łurzyca oraz
spróbowania potraw tradycyjnej kuch-
ni łurzyckiej. Fundacja organizuje rej-
sy również na trasieWarszawa – Mod-
lin i wzdłuż stołecznych nabrzeży.
Program zdobył Certyfikat Woje-

wództwa Mazowieckiego podczas re-
gionalnego etapu konkursu „Najlepszy
produkt turystyczny – Certyfikat Pol-
skiej Organizacji Turystycznej 2013”.
Z zakwalifikowanych do finału ośmiu
przedsięwzięć, trzy będą reprezento-
wały Mazowsze w ogólnopolskiej
części konkursu: oprócz programu „Od-
kryj Rzekę Wisłę – Discover Wisła
River”, Piknik Naukowy Polskiego
Radia i Centrum Nauki Kopernik oraz
Muzeum Fryderyka Chopina w Naro-
dowym Instytucie Fryderyka Chopina.
Laureatów ogólnopolskiego konkursu
„Najlepszy produkt turystyczny – Cer-
tyfikat Polskiej Organizacji Tury-

stycznej 2013” poznamy 18 paździer-
nika. Przyznanie certyfikatu oznacza
ogólnopolską promocję laureatów,
a dla turystów jest gwarancją wysokiej
jakości usług i interesujących form
wypoczynku.
Prezesem Fundacji Szerokie Wody

jest mieszkaniec naszej gminyAndrzej
Stański, pasjonat tradycyjnego żeglar-
stwa, jeden z pomysłodawców Flis
Festiwalu w Gassach, budowy Mariny

Wiślanej (portu dla łodzi i żaglówek)
i Parku Łurzyckiego. Fundacja Sze-
rokie Wody została w tym roku jed-
nym z laureatów konkursu „Wolon-
tariusz roku”. Podczas tegorocznej
konstancińskiej Gali Samorządu
członkowie fundacji Grażyna Leśniak
i Andrzej Stański odebrali z rąk bur-
mistrza Kazimierza Jańczuka statuetkę
konstancińskiego dębu i pamiątkowy
dyplom. (JZ)

Odkryj rzekę Wisłę

OBOWIĄZKOWAANALIZA
DLAWSZYSTKICH BUDYNKÓW

3 października weszło w życie roz-
porządzenie ministra transportu, bu-
downictwa i gospodarki morskiej,
zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego, zgodne z przepi-
sami prawnymi Unii Europejskiej
w sprawie charakterystyki energetycz-
nej budynków. Zmiana dotyczy obo-
wiązku dokonania dla wszystkich
budynków (niezależnie od ich po-
wierzchni użytkowej) analizy możli-
wości racjonalnego wykorzystania wy-
sokoefektywnych systemów alterna-
tywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
– o ile są dostępne techniczne, środowi-
skowe i ekonomiczne możliwości.
Do tej pory obowiązek sporządze-

nia analizy dotyczył budynków o po-
wierzchni użytkowej powyżej 1000
mkw. Nowe przepisy określają zakres
analizy, która obejmuje m.in. roczne
zapotrzebowanie na energię użytkową,
dostępne nośniki energii oraz warunki
przyłączenia do sieci zewnętrznych.

ZMIANYW URLOPACH
WYCHOWAWCZYCH

1 października weszła w życie
ustawa wprowadzająca zmiany w urlo-
pie wychowawczym. Zgodnie z no-
wymi zapisami, podwyższony zostaje
z trzech do czterech miesięcy wymiar
urlopu wychowawczego, który może
być wykorzystywany jednocześnie
przez oboje rodziców lub opiekunów
dziecka oraz wprowadzona zostaje
możliwość podzielenia urlopu wycho-
wawczego na pięć części (dotychczas
można było na cztery). Wydłużeniu

ulega okres, w którym można wyko-
rzystać urlop – dotychczas było to
możliwe do ukończenia przez dziecko
czterech lat, obecnie – do pięciu. Nowa
ustawa określa również, w jakich przy-
padkach rodzic ma prawo do urlopu
wychowawczego w maksymalnym
wymiarze, tj. 36 miesięcy. Zmianie
ulegają zasady ustalania wymiaru
urlopu wypoczynkowego pracowni-
ków, którzy w tym samym roku kalen-
darzowym rozpoczynają i kończą
urlop wychowawczy – zachowają oni
prawo do pełnego wymiaru urlopu wy-
poczynkowego, a kilkuletnie przeby-
wanie na urlopie wychowawczym nie
spowoduje przedawnienia prawa do
urlopu wypoczynkowego.

SKŁADKI NAUBEZPIECZENIE
SPOŁECZNE ZARODZICÓW
OPIEKUJĄCYCH SIĘ DZIEĆMI

1 września weszły w życie nowe
przepisy, zgodnie z którymi państwo
sfinansuje składki na ubezpieczenie
społeczne za rodziców opiekujących
się dziećmi – samozatrudnionych, pra-
cujących na umowach cywilnopraw-
nych oraz rolników i bezrobotnych.
Dla osób mających co najmniej sześ-
ciomiesięczny staż ubezpieczeniowy
bezpośrednio przed skorzystaniem
z możliwości ubezpieczenia w związ-
ku z opieką nad dzieckiem, podstawą
naliczenia składki jest 60 proc. pro-
gnozowanego przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia. Dla osób bez
stażu ubezpieczeniowego, bezrobot-
nych oraz ze stażem krótszym niż
półroczny – jest to 75 proc. minimal-
nego wynagrodzenia za pracę. Przez
okres trzech lat z budżetu państwa
opłacane będą składki na ubezpiecze-

nia emerytalne, rentowe i zdrowotne
emerytalne i rentowe za osoby mające
co najmniej półroczny staż ubezpie-
czeniowy. W przypadku osób dotych-
czas nieubezpieczonych, lub tych,
których staż ubezpieczeniowy jest
krótszy niż sześć miesięcy, budżet bę-
dzie finansował tylko składki na ubez-
pieczenia emerytalne.

URLOP RODZICIELSKI

Urlop rodzicielski to dodatkowe
płatne 26 tygodni urlopu przeznaczone
na opiekę nad dzieckiem, które nie
ukończyło pierwszego roku życia. Jeśli
matka zdecyduje się tylko na urlop ma-
cierzyński (26 tygodni) za ten okres
otrzyma zasiłek w wysokości 100 proc
wynagrodzenia. Jeśli od razu zdecy-
duje się na roczny urlop (26 tygodni
urlop macierzyński i 26 tygodni rodzi-
cielski) za cały ten okres otrzyma za-
siłek w wysokości 80 proc wynagro-
dzenia. Gdy jednak decyzję o skorzys-
taniu z urlopu rodzicielskiego podej-
mie już w trakcie urlopu macie-
rzyńskiego za pierwsze 26 tygodni
otrzyma zasiłek w wysokości 100 proc
wynagrodzenia, za kolejne 26 tygodni
– 60 proc.

ULGI PRORODZINNE

W rozliczeniu podatku za 2013 r. ro-
dzicom z jednym lub dwojgiem dzieci
(również jednemu rodzicowi samotnie
wychowującemu dzieci) – pod warun-
kiem, że ich roczne łączne dochody nie
przekraczają 112 tys. zł – przysługiwać
będzie ulga podatkowa w wysokości
1 112,04 zł. Za trzecie dziecko ulga wy-
niesie 1 668,12 zł, za czwarte i kolejne
– 2 224,08 zł rocznie. (KW)

Zmiany w prawie

Zakończył się remont budynku Kon-
stancińskiegoDomuKultury przy ul.

Jaworskiego 24. Wnętrza budynku zos-
tały przebudowane i dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Prace
objęły m. in. wymianę instalacji elek-
trycznej i sanitarnej, stolarki okiennej
i drzwiowej, podłóg, malowanie oraz
wyposażenie kuchni, w której będą przy-
gotowywane posiłki. Od 1 października
działa tu bardzo potrzebna w Mirkowie
nowa świetlica środowiskowa dla dzieci
i młodzieżywwieku od 6 do 16 lat. Sale
zostały wyposażone w nowe meble
i sprzęt komputerowy. Dzieci i młodzież
znajdą tu miejsce do odrabiania lekcji
i ciekawego spędzania wolnego czasu.
Opiekę nad nimi sprawować będą doś-
wiadczeni pedagodzy.
Świetlica Środowiskowa przy

ul. Jaworskiego (wejście od strony
KDK ul. Jaworskiego 18) czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz.
14.00–19.00. (KW)

Otwarcie
świetlicy

Po raz trzeci spotkamy się w Kon-stancinie-Jeziornie na Ogólnopol-
skim Festiwalu Sportów Teatralnych
„321 Impro”. Trzecia edycja festi-
walu odbędzie się pod hasłem „Impro
to magia”.
W tym roku publiczność obejrzy

kilka znakomitych polskich przed-
sięwzięć opartych na świetnej impro-
wizacji. Publiczność to najważniejszy
element w impro i właśnie ona po raz
drugi zagłosuje na swojego faworyta,
któremu zostanie wręczona nagroda
End Scene. Nagrodę otrzyma jedna
z sześciu debiutujących na festiwalo-
wej scenie grup. Po raz pierwszy wi-
dzowie będą także świadkami impro-
wizowanego spektaklu teatralnego za-
inspirowanego sugestią publiczności.
Dwie części „True Man Show” zoba-
czymy podczas obu festiwalowych dni.
Jak na sporty teatralne przystało, nie
zabraknie sportowych emocji, a do-
starczy ich „Wielki Mecz Impro”. Fes-
tiwal da szansę zaistnienia także naj-
młodszym improwizatorom. Swe umie-
jętności zaprezentują dzieci z najmłod-
szej grupy impro w PolsceWitaminy I.
„321 Impro” jako pierwszy festiwal
w Polsce pokazał, jak szerokim zainte-
resowaniem cieszy się sztuka improwi-
zacji zarówno wśród zawodowych
aktorów, zespołów kabaretowych, ama-
torów jak i publiczności.
Niewątpliwie w sobotę oraz nie-

dzielę 19 i 20 października Konstancin-
Jeziorna stanie się stolicą improwizacji.
Informacje o festiwalu są dostępne na
stronach www.321impro.pl. (KDK)

III Ogólnopolski
Festiwal

Sportów Teatralnych
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20
września odbyło się robocze spotkanie
władz naszej gminy – burmistrza Kazi-
mierza Jańczuka, wiceburmistrza Ry-

szarda Machałka, przewodniczącego rady miejskiej
Andrzeja Cieślawskiego, radnych oraz kierownictwa
Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy
– z przedstawicielem warszawskiego Zarządu Trans-
portu Miejskiego Danielem Złamalem, poświęcone
funkcjonowaniu komunikacji publicznej w przy-
szłym roku.

W 2014 r. ZTM proponuje naszej gminie: dwa
kursy więcej na linii 724 w godzinach szczytu w za-
mian za skrócenie trasy do Wilanowa, zwiększenie
o blisko 10 proc (o 260 tys. zł) dopłaty do funkcjo-
nowania komunikacji zbiorowej przy niezmienionej
ofercie, opłatę za wozokilometr (na terenie naszej
gminy) w wysokości 8,86 zł i podwyżkę ceny bile-
tów o ok. 15 proc. – bilet kwartalny dwustrefowy
kosztować będzie 536 zł (obecnie 474 zł). Oczywiś-
cie bez gwarancji utrzymania rozkładów i linii, bo-
wiem ostateczną decyzję o trasie i rozkładzie jazdy
podejmuje ZTM.

Gminę satysfakcjonowałoby przedłużenie trasy
linii 742 do stacji metra Wilanowska (na wiosnę
skróconej doWilanowa), zwiększenie częstotliwości
kursowania autobusów tej linii między Brześcami
aWilanowem oraz linii 724 w godzinach szczytu (ale
w tym przypadku konieczne jest porozumienie
z gminą Piaseczno) i większa liczba połączeń na tra-
sieWilanów – stacja metraWilanowska. Jedną z pro-
pozycji samorządu było zwiększenie częstotliwości
kursów linii 710, ale tylko do STOCERU, a nie do
Piaseczna. Jednak zwiększenie częstotliwości kurso-
wania autobusów na niektórych liniach musi odbyć
się kosztem zmniejszenia na innych. Jak wyjaśnił
Daniel Złamal, o zwiększeniu taboru obsługującego
teren naszej gminy nie ma mowy.

Rozmówcy podnosili też kwestię celowości utrzy-
mania w dotychczasowym przebiegu linii 700
z Dworca Centralnego wWarszawie do Konstancina-
Jeziorny. Trasa jej została wyznaczona z myślą o pa-
cjentach dojeżdżających do STOCERU. Jednak liczba
osób korzystających z tej linii jest znikoma, ponieważ
kolej nie jest dostosowana do obsługi pasażerów nie-
pełnosprawnych. Znacznie łatwiej pacjentom doje-
chać metrem do stacji Wilanowska i dalej jednym
z autobusów linii 7XX. Przedstawiciele gminy pro-
ponowali skrócenie trasy 700 do metra Wilanowska
w zamian za zwiększenie częstotliwości kursów. To
rozwiązanie również pociąga za sobą zwiększenie
dopłat dla ZTM, bo za każdy wozokilometr na terenie
gminy zapłaci nasz samorząd.

Kolejna propozycja władz gminy dotyczyła
wprowadzenia biletu tylko na drugą strefę biletową
na trasach Konstancin – Góra Kalwaria i Konstancin
– Piaseczno. Wielu mieszkańców naszej gminy pra-
cuje w ościennych miejscowościach i zmuszeni są
do kupowania biletów dwustrefowych, mimo że
przemieszczają się w obrębie jednej strefy. Daniel
Złamal zgodził się, że ZTM mógłby rozważyć takie
rozwiązanie, gdyby ościenne gminy wystąpiły
wspólnie o wprowadzenie biletu obowiązującego
tylko w drugiej strefie.

Rozmowy z ZTM są trudne, bo monopolista za-
wsze ma rację i duże oczekiwania finansowe. Nie
udało się przesunięcie granicy pierwszej strefy bile-
towej do Grapy, bowiem koszty ewentualnej zmiany
musiałaby ponieść nasza gmina. Zdaniem ZTM,

przesunięcie strefy wymagałoby wzrostu dofinanso-
wania linii autobusowych 7XX przez gminę o ok.
40 proc., tzn. ponad 1 mln zł! Ponadto zgodę na tę
zmianę musiałaby wyrazić rada Warszawy, bo to
budżet Warszawy dopłaca do pierwszej strefy bile-
towej. Propozycja burmistrza dotycząca zmiany trasy
linii 139 z Ogrodu Botanicznego do metra Wila-
nowska w taki sposób, by autobusy, jadące w kie-
runkuWarszawy, po dojechaniu do ul. Warszawskiej
robiły pętlę wokół ronda Jana Pawła II i zabierały
pasażerów z Grapy i Mirkowa, z tych samych po-
wodów dla ZTM jest nie do przyjęcia.

Na wiosnę 2014 r. kończy się również umowa
z ZTM na obsługę linii dowozowych L. Samorząd
gminy zdecydowany jest na kontynuowanie wspó-
łpracy z ZTM w tym segmencie komunikacji, ze
względu na możliwość korzystania z oferty
„Wspólny bilet”, dzięki której w liniach lokalnych
honorowane są wszystkie uprawnienia do przejaz-
dów ulgowych i bezpłatnych, zgodnie z zasadami
obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym
obsługiwanym przez ZTM. Obecny na spotkaniu
sołtys Słomczyna Ksawery Gut zwrócił uwagę na
potrzebę dostosowania rozkładu jazdy linii L do
rozkładu autobusów linii 7XX, tak by pasażerowie
sołectw nie musieli długo czekać na dalsze połącze-
nie. Nadal na autobusy L czekają mieszkańcy Dę-
bówki: skierowanie linii dowozowych przez Dębów-
kę, zdaniem ZTM, jest niemożliwe ze względu na
zły stan drogi. Z niewiadomych przyczyn również
niemożliwe jest ustawienie słupka przystankowego
w Słomczynie na przystanku Jabłoniowa koło Green
Garden na trasie L15 i L16, o które upominamy się
od półtora roku. Mieszkańcy Skolimowa wnosili
o uruchomienie linii dowozowej ze Skolimowa
i Chyliczek do pętli autobusu 139 (przy ogrodzie bo-
tanicznym) lub do Klarysewa, co znacznie ułat-

wiłoby mieszkańcom dojazd do pracy i szkół wWar-
szawie. Burmistrz zapowiedział zorganizowanie od-
dzielnego spotkania z sołtysami i wystąpienie do
ZTM z konkretnymi propozycjami.

Wszelkie propozycje zmiany rozkładu jazdy lub
trasy i uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji
Daniel Złamal kwitował stwierdzeniem, że pasażero-
wie nie zgłaszają do ZTM żadnych uwag.Awięc za-
miast narzekać na przystankach, nękajmy ZTM.

O tym, ile pieniędzy gmina przeznaczy na funk-
cjonowanie transportu publicznego, zadecydują radni
w trakcie debaty nad przyszłorocznym budżetem. Na
obsługę komunikacji zbiorowej samorząd gminy
przeznaczył w budżecie na 2013 r. blisko 3 mln zł.
W przyszłym roku komunikacja publiczna koszto-
wać będzie gminę jeszcze drożej. Czy nakłady
przełożą się na liczbę i jakość połączeń?

TRUDNE ROZMOWY
Uzgodnienia z Zarządem Transportu Miejskiego

to zawsze trudne rozmowy. Czy mówimy o zwiększeniu
częstotliwości połączeń, o wydłużeniu lub zmianie trasy,

czy o przesunięciu strefy biletowej,
mówimy zawsze o jednym – o pieniądzach.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

W przyszłym roku jednora-
zowy bilet komunikacji
miejskiej w Warszawie za-
stąpiony zostanie 75-minu-
towym, tzw. przesiadko-
wym. W ciągu 75 minut, bę-
dziemy mogli podróżować
dowolną liczbą środków
komunikacji publicznej. Bi-
let będzie kosztować 4,40 zł
(tyle samo, ile obecnie
bilet jednorazowy) i będzie
ważny w obu strefach bile-
towych.
Nowością będzie bilet we-
ekendowy, który zastąpi
bilet trzydniowy. Będzie
ważny od godz. 19.00 w pią-
tek do godz. 8.00 w ponie-
działek w obu strefach bi-
letowych. Kosztować bę-
dzie dla jednej osoby 24 zł,
dla grupy (do pięciu osób)
– 40 zł. Nie zmieni się cena
biletu dobowego, za który
trzeba zapłacić 15 zł.

REWOLUCJA BILETOWA

Zwiększenie częstotliwości
kursowania autobusów

na niektórych liniach musi odbyć się
kosztem zmniejszenia na innych.

O zwiększeniu taboru
obsługującego teren naszej gminy

nie ma mowy

Wielu mieszkańców naszej gminy
pracuje w ościennych

miejscowościach i zmuszeni są
do kupowania biletów

dwustrefowych, mimo że
przemieszczają się w obrębie

jednej strefy
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P
oraz pierwszy koncepcję budowy
nowego ratusza władze gminy
przedstawiły w 1986 r., jeszcze

przed reformą samorządu. Po raz drugi
– ponad 10 lat temu, w maju 2003 r. Po
raz trzeci – dwa lata temu. Do trzech
razy sztuka.Naprojekty i kolejnekoncep-
cje lokalizacji ratusza wydano z gmin-
nej kasy już ponad 1 mln zł.
Dwa lata temu, podczas sesji rady

miejskiej 13 września 2011 r., radni jed-
nogłośnie zaakceptowali nową lokalizację
ratusza przy ul. Piaseczyńskiej. Teren pod
budowę położony jest w centrum mias-
ta, w podobnej odległości od dwóch du-
żych osiedli mieszkaniowych: na Grapie
i wMirkowie. 21 sierpnia zawarte zostały
ostatnie akty notarialne kupna działek od
prywatnych właścicieli i gmina została
właścicielem całego terenu potrzebnego
pod budowę – blisko 1,5 ha między uli-
cami Piaseczyńską i Kolejową.
Nowa lokalizacja, a więc nowy pro-

jekt. – Nie powinniśmy na siłę przenosić
w to miejsce projektu budynku, który
miał powstać przy oczkuwodnym –mó-
wił podczas sesji burmistrz Kazimierz
Jańczuk.Wlistopadzie 2012 r. ogłoszony
został kolejny konkurs na opracowanie
koncepcji architektoniczno-budowlanej
siedziby władz gminy.
Wyniki konkursu poznaliśmy 27mar-

ca. Siedmioosobowe jury w składzie:
przewodniczący rady miejskiej Andrzej
Cieślawski, wiceburmistrzowie Ryszard
Machałek i Dorota Gadomska, zastępca
kierownika Wydziału Inwestycji i Re-

montów Urzędu Miasta i Gminy Kon-
stancin-Jeziorna Janusz Kołodziejczak
oraz architekci oddziału warszawskiego
SARP, spośród19projektówzgłoszonych
dokonkursuwybrałopracęprzedstawioną
przezwarszawskąpracownię architektury
i urbanistykiBrzozowskiGrabowieckiAr-
chitekci.Autorzy projektu zaproponowali
prosty i funkcjonalny budynek dwukon-
dygnacyjny o powierzchni użytkowej ok.
2 500 mkw, wyposażony w systemy od-
zyskiwania ciepła, wykorzystania wody
deszczowej i ogrzewania z wykorzysta-
niem kolektorów słonecznych.
Miesiąc temu, 6 września, burmistrz

Kazimierz Jańczuk i skarbnik gminy
Dariusz Lipiec podpisali z Janem Be-
liną-Brzozowskim, prezesem pracowni
architektonicznej Brzozowski Grabo-
wiecki Architekci umowę na wykona-

nie dokumentacji projektowej ratusza.
Zgodnie z umową, pracownia przygo-
tuje projekt do 24 lipca 2014 r.
Teren jest, koncepcja też, projekt za-

mówiony – czy nie za dobrze? Tydzień
później okazało się, że za dobrze. Pod-
czas obrad wrześniowej sesji rady miej-
skiej burmistrz poinformował, że przez
teren, na którymma stanąć ratusz, prze-
biega sześć przewodów energetycznych
zasilających w energię elektryczną dużą
część miasta. O budowie nie może więc
być mowy. Burmistrz nie wyjaśnił jed-
nak, jak mogło dojść do takiego niedo-
patrzenia. Informacja zbulwersowała
radnych i mieszkańców. Przecież lokali-
zacja ratusza znana jest od dwóch lat
i dopiero teraz „okazało się”. Włodarze
gminy i urzędnicy nie zauważyli kabli
namapach? Radni z Komisji Ładu Prze-

strzennego i SprawKomunalnych Rady
Miejskiej nie widzieli map?
Po szokującej informacji radni bacz-

niej przyjrzeli się projektowi i stwierdzili,
że nie wszystkie założenia koncepcyjne,
o których byli informowani, znalazły się
w koncepcji architektonicznej. Zniknęły
m.in. chodnik i ścieżka rowerowa od ra-
tusza w kierunku Jeziorny oraz pas zie-
leni, który miał separować budynek od
ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 721.
Realizacja wybranego projektu koszto-
waćmiała ok. 20mln zł – terazwiadomo,
że będzie gorzej i drożej.Aby cokolwiek
zbudować, konieczne będzie przełożenie
kabli. A to oznacza sporządzenie doku-
mentacji technicznej, konieczność uzys-
kania pozwolenia na budowę i przepro-
wadzenie kosztownych prac ziemnych za
pieniądze gminy – właściciel sieci ener-
getycznej, firma PGE Dystrybucja, nie
sfinansuje prac.
A skoro o pieniądzach mowa, to

kwestia finansowania budowy ratusza
nadal pozostaje otwarta. Dwadzieścia
kilkamilionów złotych – bo koszty rosną
– to cały roczny budżet inwestycyjny na-
szej gminy. Wyłożenie na budowę pie-
niędzy z gminnej kasy lub ewentualne
zaciągnięcie kredytu oznaczałoby paraliż
inwestycyjny gminy i pozbawiłoby sa-
morządmożliwości finansowania innych
potrzebnych inwestycji, choćby budowy
sieciwodociągowo-kanalizacyjnej. Rada
miejska zaczęła prace nad przyszłorocz-
nym budżetem i, choć przedstawienie
projektu budżetu należy do burmistrza, to
do radnych będzie należało ostatnie
słowo w kwestii finansowania budowy
nowego ratusza.

1
października rząd przyjął tzw.
program obwodnicowy, czyli
ustalił listę obwodnic, które zo-

staną wybudowane w latach 2014
–2020. Objazdu Konstancina-Jezior-
ny na liście nie ma.
Program przewiduje budowę 12 ob-

wodnic o łącznej długości ok. 150 km.
Do 2020 r. kosztem 4,7 mld zł rząd
planuje wybudować obwodnice Beł-
chatowa, Brodnicy, Inowrocławia,Wie-
lunia, OstrowaWielkopolskiego, Jaro-
cina, Góry Kalwarii, Olsztyna, Kłodz-
ka, Nysy, Sanoka i Kościerzyny. Jesz-
cze w tym roku ogłoszone zostaną
przetargi na budowę dróg, tak by po
otrzymaniu dofinansowania z budżetu
Unii Europejskiej jak najszybciej roz-
począć inwestycje. Tylko jedno ma-
zowieckie miasto znalazło się na
liście – Góra Kalwaria. Planowany
koszt budowy obwodnicy Góry Kal-
warii, o długości 9 km, w przebiegu
dróg krajowych nr 50 i 79 to blisko
438 mln zł. Rządowy program objął
budowę obwodnic miast w przebiegu
dróg krajowych lub ekspresowych,
objazd Konstancina miał odciążyć
drogę wojewódzką.
Do budowy obwodnicy Konstancina

Mazowsze przymierza się od wielu lat.

Jak dotychczas, bezskutecznie.Wmaju
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich podpisał kolejną umowę (z po-
przedniej wykonawca nie wywiązał się)
na opracowanie koncepcji przebiegu
drogi. Spółka Mosty Katowice ma ją
wykonać do sierpnia 2014 r.W tym cza-
sie firma zobowiązana jest także do
uzyskania decyzji środowiskowej. Na-
stępnie wykonany zostanie projekt trasy
– kolejny rok lub dwa. Do 2017 r. ma
powstać kompletna dokumentacja in-
westycji.Wątpliwe, byMazowsze, któ-
re ma ostatnio poważne problemy
finansowe, znalazło pieniądze, co naj-
mniej 1 mld zł, na sfinansowanie tak
dużej inwestycji.
Realnie, jedyne naMazowszu uzdro-

wiskoma szanse na budowę obwodnicy
po 2020 r., o ile decyzja środowiskowa
nie przeterminuje się. Można zbudować
obwodnicę Serocka, rusza budowa dróg
objazdowych Marek, Raszyna i Janek,
a Konstancina nie. Naszej drogi nie ma
nawet na liście rezerwowej – gdyby
któreś z miast nie skompletowało pełnej
dokumentacji lub przy realizacji inwe-
stycji z listy podstawowej zostały
oszczędności, mielibyśmy szansę na
wcześniejszą budowę.
Skoro nie mamy szans na budowę

trasy, którą wyprowadzimy ciężki ruch
z drogi wojewódzkiej nr 724, biegnącej
przez środek kilkutysięcznego osiedla

Grapa, musimy zabiegać o dalsze ogra-
niczenie tonażu pojazdów. Na drogach
wszelkiej kategorii – na wojewódzkich
trudniej gminie uzyskać takie ograni-
czenie, ale na ulicy gminnej chyba
łatwiej? Taką ulica jest m.in. ul. Bie-
lawska. Na odcinku 1 100 m z jednej
strony ulicy zlokalizowane są dwa kom-
pleksy bloków (osiedla Arche i JW
Construction), z drugiej – zabudowa
jednorodzinna i Zespół Szkół nr 3. Ruch
ciężkich pojazdów jest uciążliwy dla
mieszkańców i wręcz niebezpieczny dla
uczniów. Kilkunastotonowe kolosy

pędzą ul. Bielawską do zakładów prze-
mysłowych zlokalizowanych wMirko-
wie. Ograniczenia prędkości kierowcy
nie respektują, a policja nie kontroluje
przestrzegania ustawionych znaków.
„Wnajbliższym czasie naprzeciwko

szkoły zbudowany zostanie skatepark
– sport w oparach spalin to jest to!”
– pisze nasz czytelnik.
O ograniczenie tonażu pojazdów

musimy zadbać sami – nikt nas nie wy-
ręczy. Ale samo ustanowienie zasad
i zakazów nie poprawi sytuacji, trzeba
je jeszcze egzekwować.

Do trzech razy sztuka

Nie dla nas obwodnica

MAGDA ANDRZEJEWICZ

KLARA WARECKA

Pod gruntem, na którym ma stanąć ratusz, przebiega sześć przewodów energetycznych
zasilających w energię elektryczną znaczną część miasta

Na ul. Bielawskiej nikt nie respektuje ograniczenia prędkości
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Niektórzy uważają, że ograniczenia możli-
wości pobudowania domu wynikają z obję-
cia terenu całej gminy strefami ochrony

uzdrowiskowej. Tak sądzi wielu mieszkańców strefy
C ochrony uzdrowiskowej. To jednak nie prawda
– ograniczenia nie wynikają z zapisów ustawy
uzdrowiskowej, a z braku miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego (MPZP). To nie
ustawa zabrania budowy lub rozbudowy domu, ga-
rażu, przechowalni lub przetwórni płodów rolnych.
Ustawa uzdrowiskowa w strefie ochrony C zabrania
jedynie: nieplanowanego wyrębu drzew, prowadze-
nia działań powodujących niekorzystną zmianę sto-
sunków wodnych, lokalizację nowych uciążliwych
obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiek-
tów (w tym zakładów przemysłowych) oraz prowa-
dzenia działań mających wpływ na fizjografię
uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właś-
ciwości lecznicze klimatu.
Nowelizacja ustawy uzdrowiskowej przywróciła

możliwości wydawania tzw. warunków zabudowy
w strefie B i C nawet w przypadku nie objęcia ich
uchwalonymi MPZP, pod warunkiem, że studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy przewiduje taką możliwość. Jed-
nak nie wszyscy występujący o ustalenie warunków
zabudowy otrzymują je.

Konstanciński Klub Inicjatyw Obywatelskich
sprawdził, jakie były powody wydania odmownych
decyzji. Na wniosek o udzielenie informacji pub-
licznej, złożony przez KIO, Wydział Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy przedstawił
powody odmowy wydania warunków zabudowy
ośmiu osobom (w roku 2013). Pięciu wnioskodaw-
ców chciało budować dom w Kępie Okrzewskiej,
trzech w Łęgu. Czterem z nich odmówiono z uwagi
na konieczność uzyskania zgody na zmianę prze-
znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Tzw. odrolnienie gruntów klas I–III nie jest sprawą
łatwą i zależną od władz gminy – wymaga zgody
ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dwóm pozos-
tałym mieszkańcom Kępy Okrzewskiej i dwóm
z Łęgu odmówiono, bowiem: „W obszarze analizo-
wanym występuje rozproszona zabudowa zagro-
dowa na gruntach rolnych (…). Zabudowa na w/w
działkach nie pozwala na określenie wymagań do-
tyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji
funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym gabarytów i formy architektonicznej obiek-
tów budowlanych, linii zabudowy oraz intensyw-
ności wykorzystania terenu.” Uff, brzmi to nieco
enigmatycznie, ale zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. W żadnej z wydanych decyzji powodem od-
mowy ustalenia warunków zabudowy nie była
przynależność działki do którejkolwiek ze stref
ochrony uzdrowiskowej.
Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym,

wydanie decyzji o warunkach zabudowymożliwe jest
jedynie w przypadku łącznego spełnienia nastę-
pujących warunków:

•
co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna
z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana
w sposób pozwalający na określenie wymagań
dotyczących nowej zabudowy w zakresie kon-
tynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagos-

podarowania terenu, w tym gabarytów i formy
architektonicznej obiektów budowlanych, linii
zabudowy oraz intensywności wykorzystania
terenu,

•
teren ma dostęp do drogi publicznej,

•
istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu
jest wystarczające dla zamierzenia budowla-
nego,

•
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą
uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych pla-
nów, które utraciły moc na podstawie art. 67
ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1,

•
decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Jeśli choć jeden z tych warunków nie jest
spełniony, o uzyskaniu warunków zabudowy
możemy zapomnieć.
„Kupiłem działkę prawie osiem lat temu” – pisze

nasz czytelnik. „Sprawdziłem w urzędzie gminy, że
prace nad MPZP tej okolicy wtedy trwały już od
ponad trzech lat. Myślałem, że za rok plany będą go-
towe – akurat tyle potrzeba mi było na projekt domu
i przygotowanie do budowy. I czekam już ósmy rok!
Czekam i wcale nie wiem czy będę mógł budować.
Czy ktoś słyszał o zawieszeniu ogłoszenia wyroku na
osiem lat?” – pyta.

O wiele łatwiej uzyskać pozwolenie na budowę
w przypadku, gdy działka objęta jest miejscowym
planem. Nie ma znaczenia, czy sąsiednia działka jest
zabudowana i w jaki sposób – wiadomo, że teren
przeznaczony jest pod zabudowę np. jednorodzinną,
określone są wielkości działek i dostęp do drogi.
Uchwalanie miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy należy do zadań własnych gminy. Dotychczas
uchwalone MPZP obejmują ok. 60 proc. terenu
gminy. Od kilkunastu lat czekają na plan mieszkańcy
m.in. części Klarysewa i Skolimowa, Łęgu, Kawę-
czyna, Kępy Okrzewskiej i Kępy Oborskiej. Uchwały

o przystąpieniu do sporządzenia tych planów podjęte
zostały ponad 10 lat temu. W tym tempie już może
w połowie XXI wieku uchwalone zostaną plany dla
całej gminy. Na nowe studium też czekamy już wiele
lat. Mieszkańcy pytają, czy nie lepiej zacząć od stu-
dium i plany uchwalać w oparciu o nowe zapisy do-
kumentu. – A najlepiej zacząć od realizacji
przedwyborczych obietnic. W tej kadencji burmistrz
obiecywał nowe studium i znaczne przyśpieszenie
uchwalania MPZP – przypomina właściciel działki
w Kępie Okrzewskiej.

Kluczem do rozwoju gminy, przyciągnięcia in-
westorów i realizacji inwestycji budowlanych na wsi
jest uchwalenie studium i planów. Bez planów
gmina nie może się rozwijać. Dlaczego władzom
gminy nie zależy na rozwoju? Mamy pomysł tylko
na przetrwanie? Dlaczego sąsiednim gminom udaje
się uchwalać plany, a nam nie? Osiągnięcia naszych
władz samorządowych w kwestii planowania prze-
strzennego są mniej niż mizerne. W 2011 r. z zapla-
nowanych ok. 270 tys. zł na przygotowanie pro-
jektów MPZP, dokumentację i uzgodnienia wydano
tylko 90 tys. zł, czyli 37 proc. planu, w 2012 r. – za-
ledwie 17,73 proc – o ponad połowę mniej. Zreali-
zowanie planu „aż” w blisko 18 proc. możliwe było
dzięki zmniejszeniu pierwotnie zaplanowanej w bud-
żecie na 2012 r. kwoty 495 tys. zł o ponad połowę
– do 220 tys. zł. Ostatecznie na sporządzenie miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego
gmina wydała 38 997,04 zł. Gdyby nie kolejne
zmniejszenia, plan wykonany zostałby w niespełna
8 proc.
W tych gminach, które chciały się rozwijać, plany

dla całego obszaru uchwalono w ciągu kilku lat. To
tam przybywa domów, inwestorów i miejsc pracy.
W naszej gminie trudno zbudować dom i trudno in-
westować, bo przed inwestorami samorząd broni się,
jak tylko może. Bo może źle wybierzemy, albo nas
oszukają? Lepiej nic nie robić – kto nic nie robi, ten się
nie myli. Pozostaje niezbadaną tajemnicą, w jaki spo-
sób Lesznowola uchwaliła plany dla ponad 95 proc
obszaru i dlaczego ta gmina nie boi się rozwoju.

CHCĘ ZBUDOWAĆ DOM
Działki kupili, odziedziczyli lub dostali od rodziców

wiele lat temu. Chcą zbudować dom i nie mogą. Dlaczego?
Mieszkańcy wielu miejscowości w naszej gminie
składają wnioski o wydanie pozwolenia na budowę
lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy

i otrzymują decyzję odmowną.

MAGDA ANDRZEJEWICZ,
GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Ograniczenia możliwości
pobudowania domu

nie wynikają z zapisów
ustawy uzdrowiskowej,

a z braku miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Nowelizacja ustawy uzdrowiskowej
przywróciła możliwości wydawania

tzw. warunków zabudowy
w strefach B i C nawet w przypadku
nie objęcia ich uchwalonymi MPZP

Od kilkunastu lat czekają na plan
mieszkańcy m.in. części Klarysewa

i Skolimowa, Łęgu, Kawęczyna,
Kępy Okrzewskiej i Kępy Oborskiej
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Biedny powiat
Na remonty dróg powiat nie ma pieniędzy, jedyne liceum
w gminie chce zamknąć, na co więc powiat wydaje swoje
niemałe dochody, na które m.in. my się składamy – w formie
udziału w podatkach. Nie było powiatów, a szkoły funkcjo-
nowały i drogi też budowano. Czy koniecznie potrzebny nam
taki pośrednik? A jeśli już, to może zmienić siedzibę po-
wiatu, np. powiat lesznowolski brzmi bardzo obiecująco.

Renata K.

Wandale na Koziej
Jest ewidentny akt wandalizmu, sprawcy są znani policji,
są świadkowie, a policja sprawę umarza. Dlaczego chuli-
gani w naszej gminie mogą czuć się bezkarni? Osiedlowi
wandale, nie tylko na Argentynie, są doskonale znani
dzielnicowym, a policji los spokojnych mieszkańców jest
obojętny. Nic dziwnego, że chuliganów przybywa. Czy
gmina może nam pomóc, bo jak widać, na policję nie
możemy liczyć.

K. P.

Radny swojej ulicy
Im bliżej kolejnych wyborów samorządowych, tym wyraź-
niej widać, że dla części radnych liczą się tylko sprawy
ewentualnych przyszłych wyborców. Niech na całym świe-
cie wojna, byle moja wieś spokojna. Ważne, co na mojej
ulicy i kilku najbliższych, o tym że są radnymi całej gminy
zapominają – przykrótką kołderkę każdy ciągnie w swoją
stronę. Sołectwa, które nie mają swoich reprezentantów
w radzie miejskiej, są na straconej pozycji. Radny miejski
powinien dbać o sprawy całej gminy, nie tylko swojego
sołectwa.

B.Z.

Zimny prysznic zamiast hydroterapii
Przez ponad półtora roku słuchaliśmy opowieści władz
spółki uzdrowiskowej o budowie centrum hydroterapii.

Były slajdy, opisy, podobno pozwolenie na budowę, pod-
pisana umowa na dofinansowanie i… klops. Okazało
się, że zamiast hydroterapii zafundowano nam wodolej-
stwo. Spółka nie pofatygowała się z wyjaśnieniem, dla-
czego budowa się nie zaczęła. Zamiast wkopania
kamienia węgielnego – zimny prysznic. Na działania
prywatnej spółki gmina raczej nie ma wpływu, ale na
utrzymanie statusu uzdrowiska jak najbardziej. Krót-
kowzroczna polityka władz gminy doprowadziła do tego,
że spółka ma monopol na lecznictwo uzdrowiskowe.
Jeśli z innych deklaracji spółka będzie się wywiązywać
tak samo, to wkrótce już nie będziemy mieszkać
w uzdrowisku.

T. T.

Wizyta w urzędzie
Na początku września moja mama, kobieta, która parę
lat temu przekroczyła osiemdziesiątkę – wybrała się do
Urzędu Miasta i Gminy po dokumenty niezbędne do
realizacji swoich planów. Cała sprawa nie polegała
tylko na wypisaniu jakiegoś zaświadczenia, ale wyma-
gała zagłębienia się w temat, wykonania telefonów, od-
nalezienia dokumentów z dawnych lat, czyli
poświęcenia czasu. Po tej wizycie mama wyszła wręcz
zszokowana. Gdy kilka dni później opowiadała mi
o tym, to jeszcze oczy jej się śmiały. Panie urzędniczki
uśmiechnięte, sympatyczne dla petentki, natychmiast
tematem zainteresowane i wykazujące fachowość
w tym co robią. Miło słuchać! Często mamy żal
– niestety zbyt często uzasadniony – do pracowników
urzędów, szpitali i innych placówek, gdzie ktoś potrze-
bujący pomocy staje się natrętem. Dlatego o takich
zdarzeniach trzeba pisać i głośno mówić. Stare polskie
powiedzenie twierdzi, że pierwsza jaskółka wiosny nie
czyni. Nie będę kwestionował staropolskiej mądrości,
ale gdy takich jaskółek będzie więcej, to wierzmy w to,
że ta urzędowa wiosna nadejdzie i choć w tym temacie
życie dla szukających pomocy w takich miejscach sta-
nie się mniej uciążliwe.

J. D.

Stawki
podatków lokalnych

Maksymalne stawki podatków lokalnych co rok są aktua-
lizowane przez ministra finansów. Zmiana stawek po-

datków uzależniona jest od poziomu inflacji.W2014 r. podatki
nie wzrosną znacząco dzięki temu, że inflacja w ostatnim roku
była niska. Ostateczna decyzja o wysokości stawek podatków
lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, należy do rady
miejskiej. O ile więcej możemy zapłacić w przyszłym roku?
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2014 r.

wyniosą za 1 mkw.:

•
od budynku mieszkalnego lub jego części 0,74 zł
– wzrosną o 1 grosz,

•
od budynku lub jego części związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz budynku mieszkalnego
lub jego części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej 23,03 zł – wzrosną o 23 grosze,

•
od budynku lub jego części zajętego na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym 10,75 zł – wzrosną
o 19 groszy,

•
od budynku lub jego części zajętego na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych 4,68 zł – wzrosną o 5 groszy,

•
od pozostałych budynków lub ich części, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego 7,73 zł – wzrosną o 7 groszy,

•
za grunt związany z prowadzeniem działalności gos-
podarczej 0,89 zł – wzrosną o 5 groszy,

•
za grunt pod jeziorami, które są zajęte na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrownie wodne 4,56 za 1 ha
– wzrosną o 23 grosze,

•
za pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego 0,46 zł
– wzrosną o 3 grosze. (MM)

REKLAMA

Szlachetna Paczka 2013

Szlachentna Paczka to ogólnopolskaakcja pomocy, realizowana już po
raz 13. przez Stowarzyszenie Wiosna.
To program pomocy rodzinom, które
znajdują się w trudnej sytuacji wskutek
różnych niezawinionych przyczyn: cho-
roby, niepełnosprawności, nieszczęśli-
wego wypadku, śmierci bliskiej osoby lub utraty pracy.
W 2012 r. Szlachetna Paczka dotarła do 13 235 potrze-

bujących rodzin. Do naszej gminy Paczka zawitała w ubieg-
łym roku po raz pierwszy – dziewięciu wolontariuszy po-
mogło 16 rodzinom. W tym roku może nas być więcej
i możemy pomóc większej liczbie potrzebujących. Zostań
bohaterem w swoim mieście – dołącz do konstancińskiej
drużyny super W. Zgłoszenia (do 15 października) można
dokonać na stronie www.superw.pl. Więcej informacji
o akcji na stronie www.facebook.com/SzlachetnaPaczka-
KonstancinJeziorna. Oprócz wolontariuszy potrzebni są
także darczyńcy. Dołącz do darczyńców Szlachetnej Paczki.
Zostań naszym bohaterem!
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Wdniach 19–20 października Integracyjny Klub
Sportowy Konstancin organizuje po raz szósty

Otwarte Mistrzostwa Konstancina w Pływaniu Ma-
sters (w randze Pucharu Polski) na pływalni Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jezior-
nie. Corocznie w mistrzostwach uczestniczy ok. 250
zawodników z terenu całej Polski, w tym także z te-
renu powiatu piaseczyńskiego. Uczestnicy zawodów
to osoby w wieku od 25 do 85 lat, którzy kochają
pływać (amatorzy), choć wśród uczestników są także

byli mistrzowie Polski i reprezentanci kadry naro-
dowej w pływaniu. Podczas dwudniowej rywaliza-
cji zawodnicy wystartują w 26 konkurencjach
indywidualnych, w różnych kategoriach wiekowych.
W tym roku impreza połączona jest z kampanią
społeczną „Pięściarze bokserom i nie tylko” na rzecz
ochrony psów.

„Nasze Miasto – FMK” jest jednym
z patronów medialnych zawodów

OTWARTE MISTRZOSTWA
KONSTANCINA W PŁYWANIU

Po trzech miesiącach funkcjonowania nowego sys-
temu gospodarki odpadami komunalnymi gmina

wprowadziła kolejną zmianę harmonogramu wywozu
śmieci: zwiększona została częstotliwości odbioru od-
padów segregowanych suchych dla nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej – teraz będą odbierane co
dwa tygodnie – i zmieniona data wywozu tzw. gabary-
tów i elektroodpadów. Nowy harmonogram obowiązuje
od 1 października, informacja o zmianie ukazała się na
stronie internetowej urzędu miasta 30 września. „Firma
Lekaro, która odpowiada za wywóz śmieci z posesji,
powinna przekazać właścicielom każdej nieruchomości
nowe kalendarze odbioru odpadów” – czytamy na stro-
nie UMiG. A ciekawe kiedy, z poniedziałku na wtorek
w nocy? To ma być informacja?

– My podpisywaliśmy umowę z gminą, nie z firmą
Lekaro i zgodnie z ustawą, gmina odpowiada za odbiór
odpadów. To od urzędu oczekujemy rzetelnej informa-
cji, podanej odpowiednio wcześniej – denerwują się
mieszkańcy. Lokatorzy budynków wielorodzinnych
teoretycznie mają łatwiej: wynoszą śmiecie do altany
śmietnikowej i nie interesuje ich, kiedy odbierze je ope-
rator. Ale mieszkańcy domów jednorodzinnych żyją
z kalendarzem i budzikiem w ręku, żeby nie przegapić
terminu – w II sektorze, w październiku śmiecie przed
godz. 6.00 trzeba wystawić dziewięć razy. Czy na-
prawdę nie można było lepiej zorganizować odbioru?
Lokatorzy bloków mają inny problem – pojemników
jest za mało, hałdy śmieci zalegają w całej altanie. Za-
rządcy budynków powinni zająć się dostarczeniem od-
powiedniej liczby pojemników, zgodnie z zapisami
uchwały rady miejskiej, w której określone są ich liczba
i wielkość. Czy pracownicy wydziału ochrony środo-
wiska kontrolują prawidłowość wypełniania wymogów
uchwały? – Nikt nie kontroluje i dlatego w pomiesz-
czeniach na pojemniki i w altanach śmietnikowych
szczury buszują, aż strach wieczorem wyjść z kubłem
– mówi Anna Z. – I nie wiadomo, kto ma z nimi wal-
czyć. W budynku pewnie zarządca, ale jeśli biegają po
ulicy, to kto? Gmina, jak po drodze gminnej, a powiat,
jak po drodze powiatowej? Może powinien tym zająć
się sanepid, a może jednak urząd? – pyta.

NIE TAK SIĘ UMAWIALIŚMY

T. U. BYLEC

Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska na lata
2013–2020 było jednym z punktów porządku
obrad wrześniowej sesji rady miejskiej. Podczas

dyskusji nad dokumentem radna Grażyna Żmigrodzka-
Konitzer zwróciła uwagę na brak: istotnych danych do-
tyczących badania jakości wody w stacji uzdatniania
Borowina, programu poprawy jakości wód grunto-
wych, programu budowy ścieżek rowerowych, zasad
ograniczania zabudowy w rejonie planowanych stacji
telefonii komórkowej i danych dotyczących badań od-
działywania pól elektryczno-magnetycznych. Po krót-
kiej dyskusji radni odrzucili wyjątkowo powierzchow-
nie przygotowany dokument, niezawierający listy naj-
poważniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego
w gminie ani sposobów ich eliminowania. Radny To-
masz Zymer złożył na ręce burmistrza i przewod-
niczącego rady miejskiej wnioski do Programu Och-
rony Środowiska, w których zawarł spis najważnie-
jszych zagrożeń dla środowiska naturalnego w gminie,
w szczególności zewnętrznych:

• związanych z tranzytem na drogach woje-
wódzkich,

• związanych z powstawaniem nowej zony prze-
mysłowo-logistycznej na granicy gminy w Łub-
nej-Baniosze oraz oddziaływaniem tamtejszego
zamkniętego (?) wysypiska śmieci,

• związanych z napływem zanieczyszczonego
powietrza znad Piaseczna i Warszawy

i wewnętrznych:

• związanych z funkcjonowaniem zakładów
przemysłowych w Mirkowie oraz przemys-
łowej fermy bydła w Goździach,

• związanych z wielkimi wysypiskami odpadów,

w tym niebezpiecznych, m.in. na terenie daw-
nej papierni w Mirkowie oraz na działkach
prywatnych na granicy Bielawy i Powsina,

• związanych z poważnymi zakłóceniami sto-
sunków wodnych, szczególnie w rejonach ob-
jętych ochroną (Warszawski Obszar
Chronionego Krajobrazu, rezerwaty przyrody,
Chojnowski Park Krajobrazowy i jego otu-
lina),

• związanych z niedoborami wody pitnej (lokal-

nymi i ogólnogminnymi),

• związanych z zanieczyszczeniem rzeki Je-
ziorki i jej dopływów,

• związanych z zanieczyszczeniem gleby
i wód środkami ochrony roślin i nawozami
sztucznymi,

• związanych z paleniem śmieci w prywatnych
paleniskach oraz ogrzewaniem domów mate-
riałami powodującymi utrzymywanie się na
dużych obszarach gminy trującego smogu,

• oraz innych wskazanych przez specjalistów.
„Po zdefiniowaniu najważniejszych zagrożeń

dla środowiska w gminie, program, powinien
określić konkretne sposoby ich zwalczania i usu-
wania. Nie chodzi tu przy tym o humorystyczne
ogólniki typu »optymalizacja warunków ruchu
drogowego« (str. 65) czy »zintensyfikowanie
działań ograniczających negatywny wpływ hałasu
poprzez [...] przebudowę dróg« (str. 67), tylko
o listę konkretnych działań wraz z podaniem ich
kalendarza” – pisze Tomasz Zymer. (…) „W obec-
nie przedstawionym kształcie dokument zwany
mylnie »Programem Ochrony Środowiska« nie
przedstawia żadnej wartości dla ochrony środo-
wiska w gminie, ponieważ nie definiuje ani kon-
kretnych źródeł zagrożeń, ani sposobów i ter-
minarza ich likwidacji. Jest dla mnie niezrozu-
miałe, dlaczego dokument w tym kształcie prze-
leżał w Urzędzie Miasta i Gminy cały rok, zanim
przedstawiono go radnym do uchwalenia. Czyżby
władza wykonawcza uważała ochronę środowiska
za formalność funkcjonującą wyłącznie na papie-
rze?” – pyta radny. (KW)

PROGRAM BEZ KONKRETÓW
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Wostatnim w tym roku, wrześ-
niowym ekospływie wzięło
udział tylko sześciu kajaka-

rzy. Płynęli stałą trasą i czyścili Je-
ziorkę. Tym razem obrodziły opony
samochodowe – siedem opon od cię-
żarówek, każda wagi kilkudziesię-
ciu kilogramów. Nie było lekko.
Opony, częściowo zakopane w dnie,
trzeba było najpierw wykopać, wy-
płukać z nich szlam, załadować na
kajak, przewieźć, wyładować na brzeg
i wrócić po kolejne. Trafiła się też
jedna opona od samochodu osobo-
wego, fotel i standardowo drobnica:
żelastwo, butelki, puszki.
To już ostatni spływ w tym sezonie,

pora więc na podsumowanie. Podczas
trzech spływów Jeziorkę sprzątało bli-
sko 80 osób. – Łącznie wyłowiliśmy
około 130 worków i kubłów pełnych
śmieci, a także wiele tzw. gabarytów.
Najwięcej było opon samochodowych,
bo aż 20. W tym siedem od tirów
(ważące po 70 kg każda), a 13 od sa-
mochodów osobowych –mówi Krzysz-

tof Bajkowski, pomysłodawca i współ-
organizator spływów. – Serdecznie
dziękujemy wszystkim dotychczaso-
wym uczestnikom – dodaje.Amy dzię-

kujemy kajakarzom, Krzysztofowi Baj-
kowskiemu i właścicielowi firmy Ka-
jaki Piaseczno JackowiAndrzejakowi.
Do zobaczenia na wiosnę. (MM)

Opony w Jeziorce

Dzięki dofinansowaniu, jakie nasza
gmina otrzymała w ramach rządo-

wego programu „Radosna szkoła”, przy
wszystkich gminnych szkołach powstały
lub powstają nowocześnie wyposażone
place zabaw dla najmłodszych uczniów.
W tym roku place zabaw urządzane są
przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie
i Zespole Szkół Integracyjnych nr 5 przy
ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie.
Dofinansowanie wyniesie 50 proc. war-
tości inwestycji.W ubiegłych dwóch la-
tach nowe place zabaw dla dzieci
zbudowane zostały przy zespołach szkół:
nr 1 (ul. Wojewódzka), nr 2 (ul. Żerom-

skiego) i nr 3 (ul. Bielawska) oraz przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy.
Łącznie ich budowa kosztowała blisko
680 tys. zł, z czego ponad 311 tys. zł po-
chodziło z otrzymanej dotacji. – Po za-
kończeniu prowadzonych prac, każda
z gminnych szkół będzie miała nowo-
czesny, atrakcyjny plac zabaw dla malu-
chów – informuje burmistrz Kazimierz
Jańczuk. (MM)

MieszkańcyCzarnowa od dawna
czekają na dokończenie re-
montu ulic Chylickiej i Gości-

niec. To jedyna droga prowadząca do
Czarnowa, drugiego podwzględem licz-
by ludności sołectwa naszej gminy. Dro-
ga jest powiatowa, remontować miały ją
wspólnymwysiłkiempowiat i gmina.Na
dotację dla powiatu na remont drógKon-
stancin-Jeziorna przeznaczyłw tegorocz-
nym budżecie 300 tys. zł – powiat nie
zapisał w swoim budżecie ani złotówki.
Mimo obietnic, że może w drugiej po-
łowie roku powiat wygospodaruje fun-

dusze na remonty, nic się nie zmieniło.
W tej sytuacji konstancińska rada miej-
ska na wrześniowej sesji zadecydowała
o przeznaczeniu kolejnych 300 tys. zł
i sfinansowaniu remontu ul. Chylickiej
w 100 proc. z pieniędzy naszej gminy.
Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie
niezwłocznie ogłosił przetarg na wyko-
nanie prac remontowych. Otwarcie ofert
nastąpi 14 października o godz. 10.15
w siedzibie ZDP. W specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia termin
zakończenia prac określony został na
15 listopada.

Radapowiatupodczaspierwszejpowa-
kacyjnej sesji zadeklarowała, żewprzysz-
łym roku powiat przeznaczy na remonty
dróg na naszym terenie 600 tys. zł. Zoba-
czymy, czy deklaracje powiatu znajdą
odzwierciedlenie w zapisach uchwały
budżetowej na 2014 r.Wprzyszłym roku
też będzie z czego wybierać: dokończe-
nie przebudowy ul. Mirkowskiej lub re-
mont ulic Lipowej iWareckiej.

* * *
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-

Jeziorna zlecił wykonanie dokumentacji
projektowej budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej na terenie Czar-
nowa. Do końca sierpnia przyszłego ro-
ku zaprojektowane zostaną brakujące
odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych na
całym obszarze sołectwa. Prace projek-
towe podzielone zostały na trzy zadania,
które obejmą:

• teren osiedla U Siebie – na
południe od ul. Partyzantów i na
zachód od ul. Gościniec, do
30 czerwca 2014 r.,

• teren starego Czarnowa – na
północ od ul. Partyzantów i na
zachód od ul. Gościniec, do
31 sierpnia 2014 r.,

• obszar sołectwa na południe od
ul. Partyzantów i na wschód od
ul. Gościniec, również do końca
sierpnia 2014 r. (MZ)

Gmina nie czeka na powiat

Nowe place zabaw
Gmina wyremontuje drogę prowadzącą do Czarnowa własnym sumptem
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30września odbyło się spotkaniewładz gminy z projektantami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Mirków. Bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk nie przyjął
koncepcji wykonawców, wskazał roz-
bieżności między oczekiwaniami
gminy a przedstawionymi projektami
i wyznaczył dwutygodniowy termin
na opracowanie nowej.

* * *
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich odrzucił koncepcję przebiegu
obwodnicy Konstancina-Jeziorny,
przedstawioną przez projektantów
– spółkę Mosty Katowice. Koncepcja
trafiła do poprawki, w związku
z czym zaplanowane na drugą połowę
września konsultacje społeczne
w sprawie przebiegu drogi nie odbyły
się. UMiG Konstancin-Jeziorna poin-
formuje mieszkańców o nowym ter-
minie konsultacji. (R)

Koncepcje
do poprawki

Wsierpniu tego wojewoda mazo-
wiecki ogłosił nabór wniosków na

dofinansowanie budowy dróg w ramach
programuwieloletniego pod nazwą „Na-
rodowy program przebudowy dróg lo-
kalnych –Etap IIBezpieczeństwo–Dos-
tępność – Rozwój”. W ramach tego
programu, na 2014 r. dla województwa
mazowieckiego przyznanych zostało
96,45 mln zł z budżetu państwa. Jedno-
stki samorządu terytorialnego, których
wnioski zostaną zakwalifikowane do
realizacji, otrzymają dotację w wyso-
kości nieprzekraczającej 50 proc. kosz-
tów wydatków kwalifikowanych, nie
większą niż 3 mln zł. Gminy mogą
otrzymać pieniądze z budżetu państwa
na dofinansowanie jednego zadania,
powiaty i miasta na prawach powiatu
– na realizację dwóch zadań.
Przy ocenie wniosków będą brane

pod uwagę szczególnie:

• działania poprawiające bezpie-
czeństwo wszystkich użytkowni-
ków dróg, obejmujące w szcze-
gólności rozwiązania dotyczące
separowania ruchu pieszego i ro-
werowego od ruchu pojazdówme-
chanicznych – poprzez budowę
chodników i ścieżek rowerowych
oraz poprawę oznakowania i oś-
wietlenia drogi,

• poprawa połączeń dróg lokalnych
z drogami publicznymi wyższej
kategorii,

• znaczenie dla rozwoju obszarów
wiejskich.

Jednostki samorządu terytorialnego
z terenu województwa mazowieckiego
mogły składać wnioski do końca wrześ-
nia. Ogłoszenie wstępnych list rankin-
gowych nastąpi do 31 października.
O to, czy nasza gmina złożyła wniosek,
pytaliśmy wBiurze Pozyskiwania Fun-
duszy Zewnętrznych, Wydziale Dróg
Gminnych oraz Wydziale Inwestycji
i Remontów Urzędu Miasta i Gminy.
Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. (R)

Szansa
dla gmin
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30września br. uczniowie z Zespołu Szkół nr 2im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Je-
ziornie rozpoczęli warsztaty w ramach „Szkoły Dia-
logu” – programu edukacyjnego Fundacji Forum
DialoguMiędzy Narodami, objętego honorowym pat-
ronatem ministra edukacji narodowej. Fundacja
ForumDialoguMiędzy Narodami jest organizacją po-
zarządową zajmującą się od ponad 10 lat działalnoś-
cią na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami,
przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i kse-
nofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji. Do tego-
rocznej edycji programu zaproszone zostały szkoły
z ponad 40 miejscowości w całej Polsce.
„SzkołaDialogu” to program realizowany od 2008 r.,

którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na
temat wielowiekowej obecności Żydóww Polsce oraz
ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospo-
darczy naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu,
że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamy-
wania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzy-
mują tytuł „Szkoły Dialogu”.
Podczas warsztatów uczniowie poznają szereg za-

gadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską.
Następnie efekty tych spotkań zaprezentują przygoto-
wując wycieczkę upamiętniającą przedwojenną histo-
rię ludności żydowskiej Konstancina-Jeziorny.
Przed II wojną światową Konstancin i Jeziorna

stanowiły dwie administracyjnie osobne miejsco-
wości. Należy wspomnieć, że Żydzi zamieszkiwali
głównie tę drugą. Źródła wskazują, że Żydzi pojawili

się w Jeziornie w XIX w. Po I wojnie światowej
mieszkało tu ponad 300 przedstawicieli tej społecz-
ności.W 1939 r. liczba żydowskich mieszkańców Je-
ziorny wynosiła ok. 450, co stanowiło 53 proc. ogółu
mieszkańców. Miejscowi Żydzi trudnili się głównie
handlem, zarówno stacjonarnym, jak i obnośnym
oraz rzemiosłem, chociaż byli wśród nich również
przedstawiciele inteligencji – lekarze i adwokaci.
Mały sztetl mieścił się w rejonie ul. Bielawskiej. Tu
pomiędzy ulicami Nadbrzeżną i Zgoda wybudowano
drewnianą synagogę, tzw. synagogę na błotach.W la-
tach 30. wzniesiono kolejną, tym razem murowaną.
Mieściła się ona na rogu ulicWarszawskiej i Bielaw-
skiej. W pobliżu stała także mykwa, której budynek
zachował się do dziś.Wmiejscowości funkcjonowała
również drewniana bożnica, na przeciwko której
mieszkał prezes kahału Abram Konigstein. Żydzi
z Konstancina i Jeziorny byli chowani w Piasecznie,
chociaż wydaje się, że niegdyś w planach było utwo-
rzenie kirkutu również bliżej tych miejscowości. Po
wybuchu II wojny światowej tutejsi Żydzi zostali
przetransportowani do getta warszawskiego. Istnieje
wiele udokumentowanych przypadków ratowania

konstancińskich Żydów. Z relacji wynika również,
że stosunki między żydowskimi a nieżydowskimi
mieszkańcami naszej gminy były przed wojną bar-
dzo dobre.
W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej

10a zachował się parterowy budynek mykwy, wznie-
siony ok. 1920 r., który został w 2010 r. wpisany do
rejestru zabytków. Przy ul. Koziej 3 zobaczyć można
drewniany dommieszkalny, należący przed wojną do
Icka Lichtensztejna.
Uczniowie zapewne uwzględnią te miejsca w przy-

gotowanej przez siebie trasie spaceru. Po zakończeniu
cyklu warsztatów będą mieli okazję poprowadzić wy-
cieczkę po raz drugi, dla samodzielnie określonej
grupy mieszkańców. Sprawozdanie z niej weźmie
udział w konkursie, którego wyniki zostaną ogłoszone
na przełomie grudnia 2013 r. i stycznia 2014 r. podczas
uroczystej Gali „Szkoły Dialogu”.
Terminy warsztatów: 31 października i 8 listopada.

Więcej informacji o fundacji i programie „Szkoła Dia-
logu” na stronie internetowej www.dialog.org.pl. Kon-
takt: OlaTomaszewska, e-mail: ola.tomaszewska@dia-
log.org.pl, tel.: 22 827 22 07. (R)

SZKOŁA DIALOGU

Działający przy Konstancińskim Domu Kultury Klub Fotograficzny f8 obchodzi w tym roku dziesięciolecie działalności.
Członkowie klubu zajmują się fotografią amatorsko, ale ich zdjęcia są jak najbardziej profesjonalne, czego dowodem są
liczne nagrody na ogólnopolskich konkursach fotograficznych. Konstancińscy fotograficy od kilku lat współpracują
z fotografikami miast partnerskich Konstancina-Jeziorny, m.in. Czech, Holandii i Niemiec. Z okazji jubileuszu,
21 września w KDK odbył się wernisaż wystawy ich prac. Wystawę możemy oglądać do 27 października. (R)

JUBILEUSZ KLUBU F8
Podczas wrześniowej sesji rady miejskiej podjętouchwałę o wprowadzeniu kolejnej zniżki dla posia-
daczy Karty Dużej Rodziny: dopłacie za odbiór pose-
gregowanych odpadów komunalnych – dla rodzin
wielodzietnych wyniesie ona 30 proc. na osobę w ro-
dzinie.WramachkonstancińskiejKartyDużejRodziny,
rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci przysługuje
50 proc zniżka opłaty za gminne przedszkola i oddziały
przedszkolne, za biletywstępuna imprezy organizowane
przez podmioty gminne oraz za zajęcia organizowane
przez Konstanciński Dom Kultury i Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, a także 25 proc. zniżki przy zakupie
okresowego biletu komunikacji. ProgramWsparciaRo-
dzin Wielodzietnych obejmuje rodziny z trojgiem lub
większą liczbą dzieci w wieku 7–18 lat i młodzieży do
24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub
studiów. Karta dotyczy rodzin, dla których członków
właściwymurzędem skarbowymdo złożenia rocznego-
PITU jest urząd skarbowy właściwy dla gminy Kon-
stancin-Jeziorna. W naszej gminie mieszkają 292 ro-
dziny z trojgiem lub większą liczbą dzieci. Do tej pory
Kartę Dużej Rodziny odebrało 58 rodzin. Karta wyda-
wana jest bezpłatnie na wniosek rodziców lub opieku-
nów. Wnioski można składać w dowolnym momencie
przez cały rok w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna przy ul.Warszawskiej 32. (KW)

ZNIŻKI DLA RODZIN
WIELODZIETNYCH
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Wtym roku gospodarzem dożynek było
sołectwo Bielawa. Gminne święto plonów,
rozpoczęła prezentacja wieńców dożynko-

wych i polowa msza dziękczynna, koncelebrowana
przez ks. kanonika Bogdana Przegalińskiego, dzie-
kana dekanatu konstancińskiego i ks. Lecha Sitka,
proboszcza Parafii św. Elżbiety w Powsinie.
Gości dożynkowych przywitali Kazimierz Jań-

czuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna oraz
Iwona Siudzińska, sołtys Bielawy. Podczas części
oficjalnej uroczystości, starostowie dożynek Ewa Le-
pianka i Zenon Bednarczyk z Bielawy przekazali
burmistrzowi bochen chleba upieczony z tegorocz-
nego ziarna. Kazimierz Jańczuk częstował nim
dożynkowych gości.
BurmistrzKazimierz Jańczuk i przewodniczący rady

miejskiejAndrzej Cieślawskiwręczyli okolicznościowe

patery i dyplomy najlepszym rolnikom naszej gminy.
Wyróżnieni zostali: Beata i Andrzej Waliccy z Parceli,
Danuta i Michał Baranowie z Dębówki, Justyna i An-
drzej Odolińscy z Ciszycy, JacekMłynarczyk z Okrze-
szyna,Krzysztof, Paweł i Rafał Siudzińcy zOkrzeszyna,
Anna i ZenonBednarczykowie z Bielawy,Aleksandra i
Zdzisław Komosa z Bielawy, Beata i Grzegorz Mil-
czarkowie zBielawy,KrzysztofKowalczyk zŁęgu, Se-
bastian Kulczyk z Piasków, Wojciech Latoszek
z Kierszka, Sylwester Kowalczyk z Cieciszewa oraz
MarekMakulski z Czernideł.
Komisja konkursowa oceniającawieńce dożynkowe

miała trudne zadanie – wszystkie prace prezentowały
się wspaniale. Jurorzy oceniali pomysłowość, kształt
i technikę wykonania. W kategorii wieniec tradycyjny
pierwsze miejsce zajęły Czernidła, drugie Bielawa,
a trzecie ex aequo: Koło Seniora Gassy-Czernidła-Łęg,

sołectwo Opacz i koło seniora ze Słomczyna. Wśród
wieńców nowoczesnych najładniejszy przygotowało
sołectwo Dębówka i młodzież z Czernideł.
Obchodom święta plonów towarzyszyływystępy lo-

kalnych zespołów tanecznych i wokalnych Sonata
i Przepióreczka, zespołów Łurzycanki, Jarzębina Czer-
wona i Powsinianie oraz pokazy tancerzy Egurola
Dance Studio. Specjalną atrakcją był występy kabaretu
30+ z Powsina oraz zespołu Poparzeni Kawą Trzy. Or-
ganizatorzy przygotowali wiele atrakcji: dla najmłod-
szych dmuchaną zjeżdżalnię, trampolinę, karuzelę,
basen z przezroczystymi kulami, gry i konkursy z na-
grodami, a dla wszystkich – pokazy aikido i wie-
czorną dyskotekę. (MM)

Plon niesiemy, plon

Burmistrz Kazimierz Jańczuk wyróżnił najlepszych rolników z naszej gminy

Pierwsza nagroda za wieniec tradycyjny dla Czernideł

VIedycja Festiwalu Otwarte Ogrody za nami.Z roku na rok impreza cieszy się rosnącym
zainteresowaniem mieszkańców naszej

gminy i odwiedzających gości. 7 i 8wrześniaw26 ogro-
dach każdy znalazł coś dla siebie: wystawy malarstwa,
rzeźby i fotografii, koncerty i spotkania autorskie.
W sobotę wielką atrakcją była trzygodzinna wy-

cieczka z przewodnikiem po Konstancinie „Wspom-
nienia konstancińskie”. Ogród historyczno-turystyczny,
przygotowany przezUKSTraper, uczniów i nauczycieli
zespołów szkół nr 2 i 3 oraz Klub Miłośników Historii
Konstancina-Jeziorny, odwiedziło ponad 500 osób, tyle
samo–TęczowąPasiekęwCieciszewie, szczególnie lu-
bianą przez dzieci, dla których właściciel pasieki przy-
gotował mnóstwo atrakcji. Ponad 400 osób zwiedziło
willę Świt – dom Stefana Żeromskiego. Kilkaset osób
uczestniczyło w spotkaniu z autorami albumu „Polacy
z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego wWar-
szawie wXIX i XXwieku” wKonstancińskim Salonie
Literackim Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabyt-
kówKonstancina.Wspotkaniu tymwzięła także udzial
delegacja partnerskiego miasta Denzlingen i towa-
rzyszący im mieszkańcy francuskiego Saint-Cyr-sur-
-Mer, miasta bliźniaczego Denzlingen. Różnorodność
i mnogość wydarzeń kulturalnych, w jakich mogli
uczestniczyć w czasie festiwalu, zrobiła na zagranicz-
nych gościach ogromne wrażenie. Podobnie oceniali
festiwal inni odwiedzający gościnne ogrody.
– Od przybytku głowa nie boli, ale tyle wspaniałych

miejsc nie sposób odwiedzićw ciągu dwóch dni –mówi
paniAnna zWarszawy. –ZwiedziłamTęczowąPasiekę,
obejrzałamprezentację krótkometrażowych filmówani-
mowanych Witolda Giersza i wystawę prac artystów

związanych zEcole de Parisw odrestaurowanejVilli La
Fleur. Od trzech lat przyjeżdżam do Konstancina spe-
cjalnie na festiwal i nigdy nie udało mi się zobaczyć
wszystkiego, co mnie interesuje.
Festiwal zakończył koncert przebojówmuzyki roz-

rywkowej „Na pożegnanie lata” w amfiteatrze w Parku
Zdrojowym, z którym wystąpiła Orkiestra Symfo-
niczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Ja-
nusza Powolnego.
Sukces festiwalu to zasługa pomysłodawców

i mieszkańcówKonstancina-Jeziorny. Otwierając spot-

kanie w Salonie Konstancińskim, burmistrz Kazimierz
Jańczuk pogratulował pomysłodawczyniomOtwartych
Ogrodów: Hannie Budnickiej z Komitetu Inicjatyw
Obywatelskich i dr Czesławie Gasik z Towarzystwa
Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina. Organi-
zatorami festiwalu były:Klub InicjatywObywatelskich,
TowarzystwoMiłośnikówPiękna i ZabytkówKonstan-
cina im. Stefana Żeromskiego, Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna oraz Konstanciński Dom Kultury.
„Nasze Miasto – FMK” było jednym z patronów me-
dialnych Otwartych Ogrodów. (MM)

Spotkania w ogrodach

w gościnnym ogrodzie willi Moja przy ul. Sienkiewicza swoją książkę „Podróż po miłość. Emilia” podpisywała Dorota Ponińska
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