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Protokół  VIII Konwentu Wójtów, Burmistrzów i  Starosty Powiatu Piaseczyńskiego
Konstancin-Jeziorna, 24  lutego  2012 roku
Dnia 24 lutego br. o godz,. 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna 
odbyły się obrady VIII Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego.

Na spotkaniu obecni byli:
Jan A. Dąbek - Starosta Piaseczyński
Kazimierz Jańczuk - Burmistrz MiG Konstancin-Jeziorna
Ryszard Machałek z-ca Burmistrza MiG Konstancin-Jeziorna
Andrzej Cieślawski - Przewodniczący Rady Miejskiej MiG Konstancin- Jeziorna
Dorota Gadomska -  II z-ca Burmistrza MiG Konstancin-Jeziorna
Maria Jolanta Batycka-Wąsik - Wójt Gminy Lesznowola
Zdzisław Lis - Burmistrz MiG Piaseczno
Dariusz Zieliński - Burmistrz MiG Góra Kalwaria
Barbara Galicz - Burmistrz MiG Tarczyn
Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów
Stefan Dunin - Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
GOŚCIE:
Janusz Rzepka - Powiatowy Koordynator ds. powodziowych
Włodzimierz Rasiński - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Gminy Piaseczno
Sławomir Mydłowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów
Piotr Wojtas - Specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwo Chojnów
Artur Pacia - Inżynier Nadzoru Nadleśnictwo Chojnów
Michał Suska - Prezes ENERGOMIX Sp. z o.o.
Grzegorz Chabior - Dyr.  Led Light Poland Sp. z o.o.
Arkadiusz Głowacki - Prezes Piaseczyńskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego
Jerzy Bichta - Radna powiatowa IV kadencji
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak - Radna powiatowa IV kadencji
Piotr Kandyba - Radny powiatowy IV kadencji
Grzegorz Szestowicki - Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Piaseczno

TEMATY KONWENTU:
1. Prezentacja miasta o Gminy Konstancin- Jeziorna -  osiągnięcia i  największe wyzwania - 
Prezentacja p. Burmistrz K. Jańczuk;
2.  Energia  elektryczna  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego  -  Oferta  Kompleksowych 
Rozwiązań  Oszczędnościowych.  Prezentacja  Energomix  Sp.  z  o.o.  -  wystąpienie  Prezesa 
Michała Suski; Led Light Poland Sp. z o.o. - wystąpienie Dyr. Grzegorza Chabiora 
3. Blok przeciwpowodziowy: Ewaluacja roku 2011 - Czy powiat jest bezpieczny pod względem 
gospodarki wodnej? Aktualny plan przygotowania przez Gminy map Lokalizacji Podtopień - 
prezentacja dr inż. Janusz Rzepka prośba o wykonanie takich map została sformułowana na VI 
Konwencie w Prażmowie;
4. Nadleśnictwo Chojnów - równowaga gospodarki wodnej obszaru powiatu piaseczyńskiego 
Kierunki rozwoju zbiorników i rowów w retencji leśnej - prezentacja p. Nadleśniczy Sławomir 
Mydłowski.
5.  Wodne  Ochotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  -  działalność  na  obszarze  powiatu 
piaseczyńskiego w sytuacjach kryzysowych. Zakup sprzętu specjalistycznego - łódź motorowa. 
- prezentacja Arkadiusz Głowacki (Tel. 502 569 429).
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godz. 10.10 
p. Starosta Jan A. Dąbek rozpoczął obrady Konwentu. Poprosił o zabranie głosu p. Burmistrza 
K. Jańczuka.  P. Burmistrz przywitał wszystkich zebranych na Konwencie gości.

TEMAT 1:  Gmina Konstancin-Jeziorna (prezentacja: Burmistrz Kazimierz Jańczuk)

To jedyne Uzdrowisko na Mazowszu. Powierzchnia 7863 ha. Gminę zamieszkuje 23 
705 osób. Liczba osób przemieszczających się codziennie przez obszar gminy jest większa od 
liczby mieszkańców.  Historia Konstancina - Założyciele. Uzdrowisko w XIX wieku. Z Warszawy 
przyjeżdżano  tu  Kolejką  Wilanowską.  Wille  Konstancińskie.  Wieża  ciśnień.  Kościół 
Wniebowzięcia  NMP.  Prestiż  i  rekreacja  podwarszawska.  Wodociąg.  Kanalizacja.  Linia 
telefoniczna.  Ujęcie wody.  W obrębie dzisiejszej gminy 35% powierzchni zasiedlonej nie ma 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Jednak Gmina b. intensywnie przystąpiła w tym roku do 
nadrobienia ww. niedostatków.

Dzisiaj: W Gminie funkcjonuje 6 szkół podstawowych i  5 gimnazjum. Są to obiekty b. 
dobrej bazy dydaktycznej. Gmina inwestuje w rozwój szkolnictwa (remonty i modernizacje). 
Gmina nie zamierza wprowadzać drastycznych cięć na oświatę. Gmina wyłoniła wykonawcę 
na budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Integracyjnych.  W tym roku jest nadzieja na 
jej  wybudowanie.  Gmina opracowuje dokumentację na wybudowanie nowego żłobka (na 
75. dzieci).  Przewidziana jest modernizacja obecnego Przedszkola na Mirkowie (+50 miejsc 
dla  przedszkolaków).  Tworzymy  dokumentację  na  budowę  Przedszkola  w  Oborach   (100 
miejsc).  Inwestycja:  początek jesień 2012 /koniec :  1 września 2013 roku.  Następna faza: 
Budowa przedszkola na Królewskiej Górze  przy ul. Wareckiej.  Budowa sali gimnastycznej w 
Opaczy.  Takie są pokrótce zamierzenia inwestycyjne Gminy na tę kadencję.  W tym roku 
latem mamy  zamiar  zakończyć  rewitalizację  Parku  Zdrojowego  (około  25  mln  złotych  już 
zaabsorbowanych ze środków budżetowych). 

Budżet: ponad 124 mln złotych. Wydatki nieco niższe. Nadwyżka 74 tys. złotych. Po 
raz  pierwszy w historii  samorządu Gminy K-J  budżet na rok 2011 udało się  uchwalić  bez 
deficytu w roku 2011. Zadłużenie niewielkie,  około 11 mln złotych.  Nadwyżka z wykonania 
budżetu w wysokości ponad 6 mln zł pozwoli Gminie zmniejszyć dług. Dużym obciążeniem są 
długi z poprzednich kadencji. 

Podział  budżetu:  ponad 40  mln  =  oświata;  ponad  34  mln  =  wydatki  majątkowe i 
inwestycja; 8,5 mln = janosikowe;  około 11mln = administracja publiczna.

Wszystkie  plany  przetargowe  Gmina  ma   zaplanowane.  W  marcu  roku  bieżącego 
większość inwestycji będzie miała wyłonionych wykonawców.  

Co  dobrego i  złego  dzieje  się  dzisiaj  w  Konstancinie:   dobre  -  Spółkę  Uzdrowisko 
Konstancin  wykupił  Nałęczów  i  przedstawił  dość  ambitny  program  rozwoju.  W  ciągu 
najbliższych  3  lat:  rozbudowa  Szpitala  Kardiologicznego  przy  ul.  Gąsiorowskiego  (), 
rozbudowa i  remont  Szpitala  Neurologicznego przy  ul.  Sue  Ryder;   w tzw.  Białym Domu 
lokalizacja nowoczesnego SPA,  likwidacja Sanatorium Przy Źródle -  i  wybudowanie w tym 
miejscu  Centrum  Balneologicznego.   Zamierzenia  inwestorskie  dotyczą  też   Instytutu 
Reumatologii wraz z inwestorem włoskim. Gmina sprzyja tym przedsięwzięciom.

Przebudowa ulic  do parku:  Strumykowa, Batorego,  Jaworowskiej,  Wierzejewskiego. 
Zmieniamy organizację ruchu w tym rejonie.  

prepared by djs-pro/st.p.



3

Problem: Likwidacja Metsa Tissue. 31 marca 2012 r. zamknięcie produkcji. Co zrobić z 
terenami na wschód od ul. Mirkowskiej? Dodatkowo: Wytwórnia Mas Bitumicznych. 

Po likwidacji  Metsa Tissue pojawił  y  się tematy:  1. Oczyszczalni ścieków: na dzień 
dzisiejszy problem ten jest rozwiązany. Za kilkanaście dni podpisanie umowy z francuskim 
inwestorem. Wynegocjowane są stawki. Algorytm wzrostu stawek jest korzystny dla Gminy. 
Dalej:  2. Ciepła dla Mirkowa - prawie rozwiązany (3 tysiące mieszkańców). Z tym związany 
jest  kwestia  tzw.  przydziału  gazu.  I  tu Burmistrz  K.  Jańczuk  prosi  p.  Starostę o pomoc w 
rozmowach z Gazownią Warszawską.  Jest to b. pilna dla Gminy sprawa.  Kolejny problem to 
pobór wody pitnej dla osiedla Mirków. Z dniem 31 czerwca br. przestaje dostarczać wodę 
pitną i oczyszczać ją.  Przełączymy się do innego ujęcia, ale już dzisiaj zwracamy się gorącą 
prośbą do p. Burmistrza Z. Lisa o odsprzedaniem Gminie K-J. nadmiaru wody pitnej. 

Kończąc,  p.  Burmistrz  powiedział,  że  Gmina  jest  właścicielem  86  ha  tzw.  Łąk 
Oborskich. Jeśli znajdzie się inwestor, który spełni oczekiwania Gmina, będziemy optować za 
terenami zielonymi.

Będziemy także sprzedawać obiekty zabytkowe, mając na to zgodę Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Chcemy, aby nowi,  majętni  właściciele  odbudowywali  zabytkowe 
wille konstancińskie pod ścisłym nadzorem specjalistów konserwatorów. 

p. Starosta Jan A.  Dąbek:   odczytał  plan roboczy Konwentu i  przekazał  głos panu 
Prezesowi Michałowi Susce - Energomix Sp. z o.o. 

TEMAT 2:  energetyka /energia elektryczna

p. Prezes Michał Suska przedstawił ofertę dla jednostek samorządu terytorialnego z 
zakresu  zakupu  tańszej  energii  elektrycznej;  profesjonalnego  doradztwa  dla  instytucji 
publicznych;  perspektywy  wygospodarowania  oszczędności  nawet  do  20%;  bezpłatnego 
wstępnego audytu energetycznego.

Punkt  ciężkości  prezentacji:  1.  obniżenie  ceny  energii  czynnej  w  procedurze 
przetargowej; 2. redukcja opłat przesyłowych  i poboru energii elektrycznej. 

Dane  kontaktowe:  Michał  Suska,  Prezes  Zarządu,  Tel.  602 252 552,  e-mail: 
msuska@energomix.com; www.energomix.com; Adres: Energomix Sp. z o.o. Czereśniowa 98 
lok. 223, 02-456 Warszawa; 

p.  Dyrektor  Grzegorz  Chabior  przedstawił   ofertę  dotyczącą  oświetlenia  LED  i 
technologii  energooszczędnej.  Oświetlenie  LEDowe  pozwala  oszczędzić  do  80%  energii 
elektrycznej,  jest  to  światło,  które  świeci  około  12-25  lat;  nie  emituje  szkodliwego 
promieniowania  UV,  nie  zawiera  żadnych  szkodliwych  związków;  nie  nagrzewa  się  i  nie 
emituje ciepła; jest łatwe w konserwacji i czyszczeniu; emituje stałe światło (doskonałe dla 
monitoringu);  instalacje LEDowe są odporne na wstrząsy i wibracje (wiatr, burze);  mają duży 
kąt rozsyłu światła, dużą powierzchnię oświetloną.  W ramach gwarancji:  pełna bezpłatna 
obsługa.

Dane kontaktowe:  Grzegorz Chabior, dyr. ds. Handlowo-Marketingowych LED LIGHT 
POLAND Sp. z o.o. tel. 604 957 257, e-mail: grzegorz.chabior@ledlp.pl    

PRZERWA: 11.35
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TEMAT 3:  BLOK przeciwpowodziowy:

Dr  inż.  Janusz  Rzepka: Czy  zwiększyło  się  bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na 
terenie powiatu? Tak, ale bardzo niewiele.  Pocieszające jest jednak, że proces odnawiania, 
remontowania  istniejącego  na  obszarze  powiatu  systemu  odwodnieniowego,  wodno-
melioracyjnego  cały czas trwa. Z pewnością korzystne jest to,  że problem wody stał  się 
przedmiotem naszych niemal codziennych działań, systematycznych kontroli  i omówień, np. 
na takich spotkaniach,  jak  Konwent.  Za to serdecznie dziękuję   i   proszę  o ciągłą  w tym 
względzie aktywność.  Przestaliśmy się bać wody. Wzięliśmy się z nią za bary.  

1. Realizacja  zadań za  rok  2011:  tu  ogromną i  najbardziej  efektywną pracę  wykonał 
gospodarz dzisiejszego Konwentu - Gmina Konstancin-Jeziorna;  

2. Zadania   wysokiego  ryzyka:   najpilniejsze  prace  na  obszarze  gmin  powiatu 
piaseczyńskiego;   

3. Przygotowanie  map  Lokalizacji  Podtopień  i  prace  zespołów  roboczych 
merytorycznych. W tym zakresie zagadnień niekwestionowanym liderem jest Gmina 
Lesznowola; zespół roboczy Gminy zakończył już pracę, za co otrzymał specjalny list 
gratulacyjny i podziękowanie od p. Starosty.

4. Dzięki  inicjatywie  p.  Starosty,  pan  Janusz  Rzepka  został  powołany  do  prac  grupy 
eksperckiej  w  tworzeniu  programu  rządowego  „Wisła  Środkowa”  (prowadzenie 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki);

5. Również dzięki inicjatywie p. Starosty pan Janusz Rzepka jest uczestnikiem spotkań 
Forum  Debaty  Publicznej  przy  Prezydencie  RP  (Samorządność  filarem  kapitału 
Społecznego);  w związku z tym spotkaniem  przygotowaliśmy Tezy, które - podpisane 
przez Państwa Wójtów i Burmistrzów,  będą stanowić nasz wspólny oficjalny wkład w 
dyskusję Forum. 

Co się wydarzyło w ostatnim czasie?  Na wałach wiślanych i ostrogach, które stanowią 
pierwszą kategorię bezpieczeństwa  na Wiśle i wałach wstecznych rzeki Jeziorki, zrealizowano 
bardzo  wiele  prac   organizowanych  i  kontrolowanych  przez  Gminę  Konstancin-Jeziorna; 
konserwacja  kanału  brzeskiego i  kanału Jeziorki   (rozmowy o  bypassie  do  rzeki  Jeziorki); 
konserwacja   kanału  habdzińskiego  przy  podejściu  do  syfonu  (przy  kracie)  jest  czysty  i 
zadbany; droga wzdłuż kanału jest przejezdna i utwardzona; na rzece Jeziorce zlikwidowano 
przytamowania i zatory z drzew - to jeszcze nie koniec robót , bo RZGW musi oczyścić rzekę aż 
do  Jazgarzewa.   Jeziorka  jest  wyjątkową  meandrującą  rzeką.  Tutaj  prosimy  również  o 
współpracę pana Nadleśniczego Chojnowa, bo chcemy szanować i pielęgnować przyrodę, ale 
musimy w pracach związanych z drożnością kanałów rzecznych znaleźć rozumny kompromis.

Wały wsteczne Jeziorki. Ich budowa jest na tyle słaba, anemiczna, że nie przystoi nawet 
wnikać w temat ich przeciwpowodziowych funkcji.  One są przepuszczalne. Zaczęła się w nich 
erozja.  Wszystkie  działania  zabezpieczające  zostały  jednak  szybko  i  starannie  wykonane. 
Zastosowana tu technologia jest wystarczająca. 

Poza  tym,  p.  J.  Rzepka  nawiązał  do  współpracy  z  gminnymi  zespołami  roboczymi  w 
zakresie konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  Stwierdził, że 
nadal  tematem, który spędza mu sen z oczu jest żywiołowy proces urbanizacji.   Wniosek 
nasuwa się sam: tam, gdzie planowane są skupiska zabudowy musi być przewidziana mała 
retencja. 
Przypomnienie:  Historyczna  wręcz  ilość  opadów  w  czerwcu  2010  roku   stanowiła  25% 
opadów rocznych. Szczegóły analizy bloku przeciwpowodziowego: patrz materiały Konwentu 
przygotowany przez J. Rzepkę. (załącznik). 
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Zadania drugiej kategorii:  wszystkie rurociągi  mamy o rozmiarze ø 1200;  Prośba do 
wszystkich  decydentów:  ATEST  CZYSTOŚCI  RUROCIĄGÓW  powinien  się  znaleźć  na  biurku 
Koordynatora  ds.  Przeciwpowodziowych.   Dlatego,  żeby  czynności  kontrolne  były 
systematyczne; Koordynator: NIE MAM ZAUFANIA do rurociągu ul. Kołobrzeskiej - ma długość 
660 m długości, załamania pod kątem prostym. Tu bezwzględnie potrzebne jest spotkanie 
robocze, pomoc i współpraca z WZMiUW-em.  Mam prawo podejrzewać, że na odcinku około 
50 m jest w rurze o średnicy 1200 znajduje się druga rura odprowadzająca ścieki. Chciałbym, 
aby Gminy rozwiązała ten problem w tempie możliwie najszybszym. 
Kolejne tematy to:  konserwacja kanału Złotokłos -  WZMiUW wycofuje się z tej  pracy, ze 
względu na niemożność wejścia na działki prywatne;  ul. Źródlana, Droga Dzików.
23 lutego br. p. Koordynator spotkał się z dyr. WZMiUW Pokorskim. Wszystkie rzeki: Mała, 
Perełka Zielona w całości w roku 2012 powinny być konserwowane. 

Miały  miejsce  wstępne  rozmowy   ze  WZMiUW-em  o  ograniczeniu  spływu  rzeki 
Czarnej  do  Kanału  przerzutowego  (7,5  km).   O  szczegółach  tej  rozmowy  poinformuję  p. 
Starostę.  Chcemy ustalić spotkanie z Grójcem, aby określić  właściwy sterownik. 
Zwracamy uwagę na: 1. Zaległości; 2. Mapy Lokalnych Podtopień; 3. funkcję p. J. Rzepki jako 
bardziej Koordynującą niż Doradzającą;  
TRANSCOMP: 1. Mapy z wszystkimi ciekami wraz z przepustami wykonała w całości  tylko 
Gmina Lesznowola  (niekwestionowany lider);  2.  mapa wykonana przez  Gminę  Piaseczno; 
Koordynator  zwrócił  się  do  p.  Burmistrz  Galicz:  Ponieważ  Gmina  Tarczyn  dołączyła  do 
powiatu  piaseczyńskiego  ,  to  TRANSCOMP  przedłożył  ofertę:  obejmiemy  również  gminę 
Tarczyn, aby móc ujednolicić całość obszaru na mapie.  Jest top wydatek rzędu 70 tys. = po 10 
tysięcy zł na głowę. Warto tę ofertę rozważyć!      

Forum  Debaty  Publicznej:  Tezy  nie  są  sprawami  do  uzgodnienia  z  jakimkolwiek 
partnerem,  ale  jest  to  sygnał,  że  7  samorządów może zająć  wspólne stanowisko.  Jest  to 
potwierdzenie  faktu,   że  Konwent,  choć  nie  jest  ciałem  stanowiącym,   stanowi  forum 
wymiany  rzeczowych  informacji,   wypracowywania  metod  rozwiązywania  wspólnych 
problemów.  To Konwent postawił temat gospodarki wodnej i uczynił z niej blok informacyjny 
na  każdej  swojej  sesji.  W  Tezach  przedstawiamy  model  pracy  i  dajemy  świadectwo 
umiejętności obchodzenia się z wodą. 

WNIOSKI: w związku z tym że proces przygotowania Map Lokalizacji Podtopień wstrzymały 
tempo prac koordynacyjnych,   bardzo gorąco zalecam aktywizację  zespołów roboczych w 
gminach;  egzekwować i sprawdzać pozwolenia wodno-prawne, czyścić kraty, w MPZP tam 
gdzie są duże tereny zabudowane muszą być wspomagane przez małą retencję. 

Proszę  również,  powiedział  Koordynator,  aby  państwo  Wójtowie  i   Burmistrzowie 
pomogli WZMIUW-owi wejść na teren prywatnych posesji   wzdłuż kanału Złotokłos i rzeki 
Małej (np. listy specjalne do mieszkańców.

p. Starosta Jan A. Dąbek ponawia prośbę o wykonanie Map.  godz. 12.10    

p.  Wiceburmistrz  Dorota  Gadomska  Sprawozdanie  z  działań  przeciwpowodziowych  w 
Gminie Konstancin- Jeziorna - prelekcja. Bardzo poważne zagrożenia dla mieszkańców. Stąd 
kompleksowe opracowanie problemu gospodarki  wodnej,  zebranie wszystkich dostępnych 
analiz,  informacji  w jednym dokumencie. Aktualizacja danych hydrologicznych na obszarze 
Gminy, m.in. w celu sporządzenia mapy ryzyka powodziowego.  (materiał w załączeniu).  W 
ramach  tego  opracowania  została  dokonana  kontrola  środowiskowa,  przegląd  urządzeń 
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wodnych,  kontrola  z  planu  zagospodarowania przestrzennego gminy,   wykaz  niezbędnych 
prac.   U  ujścia  rzeki  Jeziorki  i  pozostałych  rzek  kumulują  się  wszystkie  nieprawidłowości 
zarządzania wodą się na terenie nie tylko naszej gminy. Dlatego głównym wnioskiem, który 
sam się narzuca, jest konieczność współpracy w ramach powiatu. Dwa specyficzne obszary 
geologiczne w Gminie:  dolina Wisły (na wierzchu warstwa nieprzepuszczalna, pod spodem 
wysoki  poziom wód gruntowych)i   część  wysoczyzny również  z  wysokim poziomem wód. 
Dolina  Wisły  =  Podtopienia  występują  głównie  w  okresie  zimowym;  wysoczyzna  = 
podtopienia także latem.  2004 -2011 obserwujemy wzrost sumy opadów w poszczególnych 
miesiącach i ogromne zróżnicowanie ilości opadów, które są coraz bardziej ekstremalne.  40% 
rocznej sumy opadów spadło w czerwcu 2010 roku.

Działania prewencyjne: interwencje zarówno zimowe,  jak i   letnie. Dzięki  pomocy 
mieszkańców gminy sporządzono mapę podtopień i określono rozmiar tych zjawisk (patrz: 
załącznik). Wskazano również niedrożność odcinków układów wodnych, a na Wiśle miejsca 
podsiąkania wody pod wałami.  

Zagrożenie powodzią -  ilustracja obszaru zalanego.  Są to tereny szczególnej  troski. 
Inwentaryzacja obiektów , które są zagrożone zalaniem. 

Przyczyny i diagnoza tych przyczyn. Wizja osuszania się środowiska, długich okresów 
Szuszy i tzw. uciekania wody gruntowej zaczęliśmy obserwować trend przybliżania się siedlisk 
ludzkich do zbiorników wodnych.  Zaczęto zabudowywać obszary wzdłuż cieków wodnych 
nawet do 20 metrów od linii  brzegowej.   Zdrowy rozsądek podpowiada, że na terenach, 
gdzie istnieje bardzo wysokie ryzyko zalania -   obowiązuje zakaz zabudowy tych terenów. 
Druga przyczyna to  zaniedbania w konserwacji  urządzeń wodnych -  przepustów i  jazów. 
Należy  jednak  założyć,  że  luki  w  planach  przestrzennych  jest  najpoważniejszą  przyczyną 
naszych  problemów.   Około  20%  obszaru  gminy  powinno  być  wyłączone  z  zabudowy  ze 
względu na niebezpieczeństwo podtopień. Trzeba również pamiętać o niedrożności melioracji 
- ten problem został zidentyfikowany i naprawiony.

BŁĘDY:  Charakterystyka  geologiczna;  Błędne  strategie  planowania  przestrzennego. 
Pozwolenia  na  zabudowę polderów i  terenów gęsto  meliorowanych.   Zaniedbania  i  brak 
kontroli.  Przerywanie  drenażu,  zmiany  w  ukształtowaniu  terenów,  niszczenie  przepustów, 
samowola  budowlana.  Brak  edukacji  i  brak  informacji  o  zagrożeniach  wynikających  z 
niewłaściwej  gospodarki  wodnej,  bardzo  źle  jest  z  przestrzeganiem  prawa,  zwłaszcza 
wodnego.  Systemowa przyczyna podtopień:  Gminy działają  oddzielnie,  a  powinny działać 
wspólnie.   Planowe ograniczenie zrzutów wody.  Mapa zlewni dla całego powiatu i  każdej 
gminy (w ramach Systemu Informacji Przestrzennej). 

godz. 12.45

p. Starosta Jan A. Dąbek: podziękował za bardzo ciekawą prelekcję. Nawiązał do niezbędnej 
koordynacji prac, do systemowej kontroli.  Poprosił o prezentację mapy przygotowanej przez 
Gminę Piaseczno.     

p. Janusz Rzepka: Jest okazja, aby bardzo podziękować Nadleśnictwu Chojnów za włączenie 
się do dyskusji o jakości gospodarki wodnej obszaru powiatu.  Wiedza , jaką ma Nadleśnictwo 
jest ogromną bazą danych, które są nam - w gminach i w powiecie - niezbędne. 

p. Starosta Jan A. Dąbek: Wszystko co dotyczy Lasów Państwowych, stanowi składową naszej 
wiedzy. Panowie z Nadleśnictwa zostali  włączeni w prace zespołu antykryzysowego i  będą 
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uczestniczyć  we  wszystkich  naszych  roboczych  spotkaniach.   A  teraz  wracamy  do  mapy 
przygotowanej przez Gminę Piaseczno.

p. Burmistrz Zdzisław Lis podkreślił, że wszystkie problemy zdefiniowane przez panią Dorotę 
Gadomską dotyczą także Gminy Piaseczno. Co prawda gmina nie ma bezpośredniego dostępu 
do  rzeki  Wisły,  ale  nie  zmniejsza  to  ryzyka  występowania  podtopień  i  ryzyka  wysokiego 
poziomu wód gruntowych.  Mapa (1:10 000), którą przedstawiamy dziś na Konwencie jest 
rezultatem działań administracyjnych gminy, wielomiesięcznych prac projektowych i prac w 
terenie,  a  także  w  wyniku  rozmów  z  sołtysami  i  mieszkańcami,  którzy  podpowiadali 
urzędnikom,  gdzie  były/są  drenaże  i  dawne odcinki  melioracji.  Kolejnym etapem naszych 
działań  -  związanych  z  gospodarką  wodną  -   będzie  mapa  zlewni  i  terenów  wysokich 
zagrożeń. To nam da 100% wyobrażenie o aktualnej sytuacji gospodarki wodnej w Gminie 
Piaseczno. 

p.  Włodzimierz  Rasiński  -   dodał,  że  korzystając  z  wykonanych  w  zeszłym  roku  prac, 
tworzymy  (w  trybie  przetargu)  Koncepcję  Odwodnienia  Zlewni  na  obszarze  gminy.   Na 
kwestie odwodnieniowe gminy przeznaczyliśmy w tym roku 4,5 mln złotych, na czyszczenie 
rowów i koszenie traw przydrożnych – 1,5 mln złotych. I tu pojawia się problem, o którym 
mówił już  WZMiUW, a mianowicie nie mamy dostępu na tereny prywatne.  Bardzo często 
zdarza  się,  że  na  gruntach  prywatnych  rowy  melioracyjne  zostały  zakopane,  jak  je  teraz 
odtworzyć? WZMiUW sobie z tym nie radzi. Odpycha ten temat od siebie, choć zgodnie z 
Prawem wodnym jest zarządcą urządzeń wodno-melioracyjnych.   A z kolei jeśli Gmina chce 
się tych prac podejmować, WZMiUW podaje gminę do naczelnych jednostek kontrolnych. 
Wojewódzki  Inspektorat  Budowlany  nałożył  na  gminę  karę.  Mimo  tych  chorych  sytuacji 
pracujemy na bieżąco. 

p. Starosta Jan A. Dąbek -  podziękował za bardzo ciekawe wystąpienie i nawiązał do Tez 
przygotowanych przez p. Janusza Rzepkę, które sygnalizują problem dualizmu kompetencji, 
niezdrowego i nieefektywnego systemu zarządzania, który hamuje możliwości rozwiązywania 
problemów na bieżąco. Obszar zlewni, który znajduje się na terytorium powiatu – powinien 
być pod zarządem powiatu. Starosta powinien mieć kompetencje do podejmowania decyzji 
w sprawie regulacji spraw wodno-melioracyjnych. Cieszy mnie, że Wójtowie i Burmistrzowie 
coraz  odważniej  przejmują procedury konserwacji  cieków wodnych.   Prośba o komentarz 
Burmistrzów Tarczyna i Góry Kalwarii.    

p.  Burmistrz  B.  Galicz -   powiedziała,  że sprawy,  którymi boryka się  teraz gmina Tarczyn 
omówi  na  indywidualnym  spotkaniu  z  panem  Starostą.  Rzecz  dotyczy  stanu  dróg 
powiatowych i  zarządzania  jakością  ich  utrzymania.  Wzdłuż  tych  dróg  płyną dziś  rzeki.  A 
ponieważ temat jest naprawdę poważny – przedstawi to na spotkaniu ze starostą. Nie będzie 
zajmować czasu na Konwencie. 

p.  Burmistrz  D.  Zieliński  -   Gmina  Góra  Kalwaria  jest  na  etapie  uchwalania  Studium 
Zagospodarowania i Kierunków Rozwoju oraz sporządzania  dokładna analiza hydrologiczno-
geologiczna,  która  pozwoli  na  likwidację  błędów  popełnianych  w  poprzednich  planach 
zagospodarowania.  Termin tych prac wyznaczony jest na maj 2012. Wtedy też będę mógł ten 
temat zreferować bardziej szczegółowo. 
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p. Wójt G. Pruszczyk -  Gmina Prażmów tym roku opracowuje Studium Zagospodarowania, 
której integralną częścią będzie analiza hydrologiczna.  W gminie o tyle łatwiej jest zarządzać 
przestrzenią, że nie jest ona silnie zabudowana.  Toteż określenie miejsca budowy zbiorników 
retencyjnych,  czy  zaznaczenia  terenów  zalewowych  jest  technicznie  możliwa.   Dla  mnie 
kluczowym  przedsięwzięciem  „na  wczoraj”  jest  odmulenie  przez  WZMiUW  koryta  rzeki 
Zielonej. Rzeka przechodzi praktycznie przez całą gminę, po gruntach rolnych  i jest pod tym 
względem dość uciążliwa. Mamy wiele zalewanych gospodarstw.  I tu od razu proszę o pomoc 
starostwa.   Poza  tym  gnębią  nas  koszty  administracyjne  procedur  niezbędnych  do 
rozwiązywania  np.  sąsiedzkich  sporów,  nasypywania  ziemi  na  działki,  podwyższanie  tych 
działek. Sporządzamy analizy do analizy, a efektów tych działań nie ma.     

p. Starosta Jan A. Dąbek przeszedł do następnego tematu

TEMAT 3 – Nadleśnictwo Chojnów / Retencja wodna na obszarze Nadleśnictwa Chojnów 
Prezentacja  multimedialna  p.  Nadleśniczy  Sławomir  Mydłowski  (materiał  w  załączeniu). 
Nadleśnictwo na 2012 rok zaplanowało kwotę 270 tysięcy złotych (lektor poprawił błąd w 
prezentacji!)    na konserwację  remonty i  odbudowę urządzeń melioracji  szczegółowej  na 
terenach  leśnych  całego  Nadleśnictwa.   W  latach  2012-2013  zrealizujemy  część 
ogólnopolskiego  programu  Lasów  Państwowych  pod  nazwą  „Zwiększenie  możliwości 
retencyjnych  i  przeciwdziałanie  powodzi  i  suszy  w  ekosystemach  leśnych  na  terenach 
nizinnych”.   Efekty  ekologiczne:  poniesienie  poziomu  wody  na  gruntach  leśnych,  co 
gwarantuje  stabilizację  życia  biologicznego  na  tym  obszarze,  zatrzymanie  wody  w  lesie, 
naturalne nawodnienie torfowisk.

Szef projektu inż. Piotr Wojtas: ogólna wartość programu 195 mln złotych, w tym  136 mln 
dofinansowania  z  Unii,  środki  własne lasów Państwowych –  ponad 59 mln złotych.   Na 
obszarze nadleśnictwa koszty programu wynoszą - ogólne: 600 tys.,  dofinansowanie 510 tys., 
środki własne 90 tys. złotych.   W ramach tych kwot w Nadleśnictwie ustawimy 24 progi 
piętrzące, 3 zastawki,  1 bród piętrzący i przebudowa 1 grobli na stawach pod Grodziskiem 
Mazowieckim. W powiecie piaseczyńskim będzie  16 obiektów  -  13 progów, 2 zastawki, 1 
bród piętrzący.  Co to da? Retencję wody na obszarach leśnych w wymiarze  716 tys. m3 

wody, to jest  limit ekologiczny projektu (mniej nie może być).  W powiecie piaseczyńskim, 
uwzględniając  zablokowanie  wybranych  rowów spływowych do  melioracji  podstawowej  z 
obszarów leśnych, retencja wody będzie na poziomie minimum 349 tys. m3.  
(szczegóły - patrz: prezentacja). 

p.  Nadleśniczy Sławomir  Mydłowski  -  jeżeli  chodzi  o  mechanizmy  spiętrzenia  wody,  to 
zamykamy się na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe, wszystkie urządzenia, 
typu progi,  zastawki,  podlegają procedurze wydawania zgód: przez decyzje środowiskowe, 
zezwolenia  wodno-prawne,  pozwolenia  na  budowę,  pozwolenie  na  użytkowanie  tych 
urządzeń wodnych (bez względu na wielkość tego urządzenia). Warto dodać, że te działania 
zmniejszają ryzyko tzw. cofki. Więcej wody zostanie w lasach, w małych ciekach, w rowach 
melioracyjnych. 

P. Nadleśniczy wyraził prośbę do wójtów i burmistrzów o współpracę i koordynację 
działań, o potraktowanie tych prac priorytetowo, bo im więcej wody zostanie zatrzymanych 
w lasach , tym mniej jej popłynie w kierunku obszarów zalewowych, które nigdy nie powinny 
być  zabudowane,  ale  niestety  zostały.  Pomagajmy sobie  wzajemnie,   również  w zakresie 
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bardzo  długich  procedur  administracyjnych.  Średni  czas  potrzebny  do  wydania  decyzji 
środowiskowych  to  90  dni.  Dodać  należy  również  konsultacje  do  rozpatrzenia  takiego 
wniosku  (Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska,  Sanepid).  Czy  to  musi  trwać  aż  tyle 
czasu? Proszę państwa o pomoc w tym względzie, zwłaszcza, że wpisujemy się pełen zakres 
działań, które pan Starosta wyznaczył do realizacji na terenie powiatu piaseczyńskiego. 

p. Starosta Jan A. Dąbek zaznaczył,  że materiały przygotowane przez Nadleśnictwo będzie 
obiektem pilnej uwagi p. Koordynatora i zespołów roboczych w każdej z gmin.  P. Starosta 
wyraził  pogląd,  że Program Nadleśnictwa jest  przygotowany wzorowo, ale  brakuje w nim 
jednego zasadniczego aspektu:  program jest skonstruowany dla obszarów leśnych, a naszym 
zadaniem  docelowym  musi  być  połączenie  działań  Nadleśnictwa  z  pracami  zespołów  na 
obszarach gmin.  Monitorować trzeba cały obszar  powiatu, tym bardziej  że -  jak  wynika z 
raportu  pani  burmistrz  Gadomskiej  -  z  roku  na  rok  przewidywalność  ilości  opadów i  ich 
intensywności  jest  coraz  trudniejsza.    W  miesiącach  najtrudniejszych  (czerwic,  lipiec) 
retencja w lasach ratuje sytuację reszty obszaru. Lasy zatrzymują tę wodę, która zatapia czy 
podtapia  tereny  zabudowane.   Prawie  350  tys.  m3 wody  to  jest  niebagatelny  zbiornik 
retencyjny, który w dodatku nie wymaga gwałtownego spuszczania nadmiaru wody.  Starosta 
ze swej strony zagwarantował Nadleśnictwu, że procedury administracyjne będą załatwiane 
trybem  nadzwyczajnym,  to  będzie  taka  zielona  linia  w  zakresie  pilnych  prac 
przeciwpowodziowych.  I  o  taką  samą  pomoc  Starosta  poprosił  państwa  Wójtów  i 
Burmistrzów.  

p. Sławomir Mydłowski -  dodał, że pierwszy projekt, który był finansowany z Eko-funduszy, 
dzięki  współpracy  z  panem  Starostą  bardzo  dobrze  został  zrealizowany.  Zmieściliśmy  się 
terminach, które Eko-fundusz wyznaczył  na realizację projektu. Bez pomocy Starostwa nie 
wykonalibyśmy tej pracy.

p.  Burmistrz  Zdzisław  Lis -   nawiązując  do  poprzednich  wypowiedzi,  Burmistrz  zapytał: 
zbiornik o pojemności ponad 300 tys. m3  stanowi jaki procent obecnej retencji? 

Szef projektu inż. Piotr Wojtas: Na dzień dzisiejszy takich danych nie mamy. Pierwszy projekt 
nastawiony był tylko na instalację określonej ilości urządzeń wodnych, nie zajmowaliśmy się 
podliczaniem  zgromadzonej/zatrzymanej  wody  na  obszarze  Nadleśnictwa.  Taką  analizę 
przeprowadzimy dopiero teraz, realizując drugi projekt, o którym wspominałem na początku 
naszej wypowiedzi („Zwiększenie możliwości retencyjnych i przeciwdziałanie powodzi i suszy 
w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”).  Tu pod uwagę będziemy brali  zarówno 
wodę otwartą, jaki i retencjonowaną w glebie.

p. Starosta Jan A. Dąbek - podkreślił, że osiągnięcie retencji w wysokości minimum 350 tys. 
m3 jest  jeszcze przed nami.   Wody retencjonowanej  jest  o  wiele mniej,  o  czym świadczą 
efekty suszy w roku 2011. Lasy były non-stop zagrożone pożarami. Starosta zwrócił uwagę, że 
nie bez powodu mocno namawia państwa Wójtów i Burmistrzów do wykonania stosownych 
map ryzyka powodziowego, czeka bowiem na możliwość uzyskania kompleksowego obrazu 
całego powiatu z uwzględnieniem danych Nadleśnictwa. 
Taka  mapa  i  stały  monitoring  umożliwia  w  sytuacji  kryzysowej  podjęcie  szybkiej  decyzji 
spowolnienia  nurtu  wód,  podniesienia  się  poziomu  retencji  na  ciekach  wodnych  czy  na 
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obszarach leśnych. To, o czym mówimy od kilku miesięcy stanowi klucz do małej retencji w 
powiecie piaseczyńskim.   
Lasy Chojnowskie zajmują ¾ powierzchni powiatu piaseczyńskiego, jest to gigantyczny obszar 
naturalnej  retencji.  Dlatego właśnie gratulujemy Nadleśnictwu planów i  przedsięwzięć już 
wykonanych. 

p. Janusz Rzepka    -  podziękował kierownictwu Nadleśnictwa za ogromny wkład pracy we 
wspólną  sprawę  likwidacji  zagrożeń  powodzi,  podziękował  za  materiały  i  mapy,  które 
otrzymał.   Zwrócił  się  także  do  p.  Burmistrz  Gadomskiej,  aby  wyrazić  wdzięczność  za 
znakomicie  wykonaną  analizę  warunków  hydrologiczno-geologiczną  gminy  Konstancin-
Jeziorna.  Jest  to  materiał,  który  poszerza wspólną wiedzę o najistotniejszych przyczynach 
podtopień. Definiuje przyczyn problemów i stawia konkretne wnioski.   Poprosił  również o 
kontynuowanie  ścisłej  współpracy,  bo  Koordynator  Powiatowy  musi  znać  odpowiedź  na 
pytanie:  skąd  się  wziął  problem Słomczyna,  Kawęczyna,  Wojciechowic.  Koordynator  musi 
znać kierunek wypływu wód. Wiem, że ściółka leśna przepuszcza 5-10-krotnie więcej wody 
niż każda gleba rolnicza.   Jestem waszym przyjacielem, ale muszę posiadać tę wiedzę. 
 
p.  Sławomir  Mydłowski  -  odpowiedział,  że  nie  ma z  tą  wiedzą najmniejszego problemu. 
Dodał, że pierwszy projekt Eko-funduszu powstała w 2005 roku, drugi w 2007. Wtedy nikt 
jeszcze nie myślał o małej retencji. W gminach w ogóle się nie mówiło o konserwacji rowów 
itp. Nie było więc możliwości konsultowania działań. Teraz jest inaczej.  Teraz wszystkie nasze 
projekty są do państwa wglądu i dyspozycji. 

p.  Starosta Jan A.  Dąbek -   zaznaczył,  że dzięki  wejściu Lasów Państwowych do naszego 
systemu prac przeciwpowodziowych rozmowy o zrównoważeniu gospodarki wodnej weszły 
w nowy, kolejny  etap. 
Wchodzimy  w strukturę  zrównoważonej  gospodarki  wodnej,  która  musi  działać  tak:  jeśli 
wody jest  za  mało -  mamy skąd ją  pozyskiwać,  jeśli  wody jest  za  dużo  -  mamy ją  gdzie 
zretencjonować. To jest założenie na najbliższą przyszłość. 

p. Stefan Dunin -    podziękował wszystkim, z którym starostwo współpracowało od 2007 
roku  w  kwestii  gospodarki  wodnej.   Doceniajmy  wartość  już  wykonanej  pracy.   Koledzy 
leśnicy naprawdę wiedzą,  gdzie wodę zachować,  i  jak  nią  umiejętnie gospodarować.   Jak 
wygląda  niekontrolowany  wypływ  wody  z  lasu  -  mogliśmy  się  przekonać  na  przykładzie 
Gminy  Prażmów,  Piskórki.  Uważajmy  na  tego  rodzaju  zjawiska  i  przeciwdziałajmy  im 
najskuteczniej, jak tylko możemy. 

p.  Wójt  Grzegorz  Pruszczyk  -   powiedział,  że  prosi  o  wyrozumiałość  wobec  sytuacji 
kryzysowej, jaka zaistniała w Piskórce. To były bardzo szybkie i zbyt nerwowe działania, ale 
społeczny nacisk był tak silny, że w rezultacie koordynacja prac ratunkowych nie wyszła nam 
zbyt dobrze. 

p. Starosta Jan A. Dąbek -  przeszedł do następnego tematu. Udzielił głosu prezesowi WOPR 
Arkadiuszowi Głowackiemu.
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TEMAT    5:    Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe -  działalność  na obszarze powiatu 
piaseczyńskiego w sytuacjach kryzysowych.  

p. Arkadiusz Głowacki - podziękował za możliwość wystąpienia na forum wszystkich wójtów i 
burmistrzów.  Po pierwsze wspomniał, że wyszła Ustawa O bezpieczeństwie na wodzie z 18 
08 2011 roku, która scedowała odpowiedzialność za ratownictwo wodne na gminy. Ustaw 
weszła w życie z  dniem 1 stycznia 2012 roku.  Za wszelkie  działania  na ciekach wodnych, 
rzekach,  za  działania  ratownicze  i  interwencyjne  na  rzece  Wiśle   (największe  zagrożenie) 
odpowiadają  wójtowie  i  burmistrzowie.   Obecnie  nie  WOPR  jest  inicjatorem  akcji,  tylko 
państwo  wójtowie  i  burmistrzowie.  To  gmina  ma  dać  sygnał  do  działań  ratowniczych, 
interwencyjnych. 

Jeśli  chodzi  o  szkolenie  naszych  ratowników,  zbiórkę  funduszy,  zakup  sprzętu 
specjalistycznego   -  to  od  wielu  lat  mamy  zielone  światło  w  gminach  Piaseczno  i  Góra 
Kalwaria.   Prowadzimy kursy ratownicze, kursy pływania dla dzieci i młodzieży.  Z pieniędzmi 
obchodzimy się bardzo ostrożnie i wydatkujemy je na rzeczy najbardziej niezbędne. Zdarza 
się  jednak,  że  pieniędzy  brakuje  na  zakup  bardzo  potrzebnego  sprzętu.   Dlatego  proszę 
państwa o pomoc, szczególnie Gminy nadwiślańskie, o wyasygnowanie środków na zakup dla 
naszego  Stowarzyszenia  łodzi  ratunkowej  motorowej.  Ta,  którą  mamy,  jest  już  bardzo 
wysłużona. A nam potrzebna jest łódź z prawdziwego zdarzenia, bo ta łódź musi wykonywać 
bardzo trudne wielogodzinne zadania ratunkowe razem z  nami.  Wisła  jest  bardzo trudną 
rzeką, a my potrzebujemy sprzętu nie tylko do patroli, ale i do sytuacji, w których musimy 
ewakuować  ludność,  zwierzęta.   Zdarzają  naprawdę  przeróżne  sytuacje,  w  których  -  w 
momencie  zagrożenia  nurtem  Wisły,  musimy  ściągać  siłą  turystów  z  wysepek  wiślanych. 
Podobnie jest z ornitologami. Ludzie nie rozumieją zagrożenia, a o nieszczęście ocieramy się 
dość często.  

WOPR jest obecny we wszystkich trudnych akcjach. Patrolujemy Wisłę bez przerwy. 
Nie  raz  się  zdarzało,  że  nie  było  Straży,  ani  Policji,  ale  byliśmy  my.  Przez  megafony 
ogłaszaliśmy alarmy powodziowe, ściągaliśmy ludzi (gapiów) z wałów wiślanych, holowaliśmy 
kajaki i łódeczki, bo ludzie już nie mogli dopłynąć do brzegu - tak silny był nurt Wisły i tak 
wysoki. 

Mówiliście państwo o stałym monitoringu Wisły - to nic innego jak nasze patrole. To 
nasza praca od wielu lat: Patrolujemy Królewski Las, Brzumin, Borek, Kępa Radwańska… Tu 
następuje  przesiąkanie  wałów.   Poza  okresem  powodziowym  monitorujemy  drogi 
przywałowe, drogi dojazdowe,  plaża wiślana, port w Górze Kalwarii, Gasy.  

Aby  wykonywać  te  zadania,  potrzebny  jest  odpowiedni  sprzęt.   Prosimy  państwa 
wójtów i burmistrzów o pomoc. Jest to koszt w granicach 80-85 tysięcy złotych. 

Kończąc, proszę również o zapoznanie się z nową Ustawą, bo to do państwa będą 
spływać  teraz  interwencje.  Musicie  państwo  pamiętać,  że  w  powiecie  piaseczyńskim 
funkcjonuje WOPR.

Pan Starosta wykazał się dużym zrozumieniem dla naszej sytuacji.  W ciągu roku 2011 
zrobił więcej niż w ciągu ostatnich d 8 lat. Pan Starosta powołał nas do zespołu zarządzania 
kryzysowego. Dziękuję za to raz jeszcze. Wiemy obydwaj, że przez kilka lat współpraca między 
Starostwem  i  WOPR-em  gdzieś  nam  ginęła,  ale  odbiliśmy  się  od  dna  i  na  szczęście  ta 
współpraca zaczyna nabierać właściwego charakteru. 

p.  Starosta Jan  A.  Dąbek podziękował  za  wypowiedź.  przypomniał  o  ogromnej 
pomocy WOPR-u podczas powodzi w Konstancinie, kiedy pękał wał wiślany. Groźba zalania 
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Konstancina była bardzo wyraźna. Udało się jednak umocnić wał pod lustrem wody, dzięki 
specjalistom nurkom z WOPR-u. Starosta zauważył, że kwota 85 tysięcy złotych z podziałem 
na wszystkie samorządy i  z  uwzględnieniem wkładu ze  strony WOPR-u -  to nie jest  duży 
wydatek.  Starosta zwrócił uwagę, że rozmowy na temat łodzi trwają od roku, ale dodał, że 
życzenia/ chęci zakupu łodzi za środki powiatu, czy wręcz środki radnych - nie są zgodne z 
procedurami, które obowiązują powiat. Starosta powiedział,  że zakupie łodzi powinny być 
zainteresowane  przede  wszystkim  gminy  przywiślańskie,  ale  nie  ulega  wątpliwości,  że 
będziemy prosić o wsparcie tego zakupu także pozostałe gminy, również Tarczyn i Prażmów. 
Burmistrz  Piaseczna i  pani  Wójt  Lesznowoli  już zadeklarowali  gotowość dołączenia się  do 
pomocy finansowej. 

 p. Stefan Dunin  -  stwierdził, że musi dorzucić łyżkę dziegciu do beczki miodu. Pan 
wojewoda mazowiecki  w systemie ratownictwa uwzględnia WOPR i stwierdza, że możemy 
korzystać z jego profesjonalnych usług profilaktycznych i ratunkowych. Mamy być w systemie 
ratowniczym w rejonie operacyjnym z Grójcem , Przysuchą i Białobrzegami. Jest to zupełnie 
niezrozumiałe. Już złożyliśmy protest w tej sprawie wraz z powiatami, które miałyby być w 
tym rejonie operacyjnym.  Kolejna sprawa, która może być bulwersująca dla mieszkańców, to 
fakt, że dwie łodzie były zakupione już dość dawno z przeznaczenie dla strażnic OSP. Miały 
być  zabezpieczeniem  sprzętowym  niezbędnym  do  ewakuacji  mieszkańców  gmin 
przywiślańskich, do patrolowania stanu Wisły w najtrudniejszych stanach.  Tyle tylko, że te 
łodzie nigdy nie wypłynęły. Jedna jest w Czernidłach, druga w Bielawie.  Szkoda, żeby ten 
sprzęt stał bezużyteczny.       

p. Burmistrz D. Zieliński - stwierdził, że doda teraz łyżkę miodu.  Nie wyobrażam sobie 
sytuacji,  aby na  terenie  mojej  Gminie  nie  było współpracy  z  WOPR-em. i  to  nie  tylko  w 
okresie powodzi,  zagrożenia wysokiego stopnia.   Pamiętajmy,  że Wisła nie zawsze straszy. 
Zazwyczaj jest rzeką, która przyciąga turystów, nierzadko plażowiczów.  I  tu WOPR jest na 
pierwszym miejscu, jeśli chodzi o stałe patrolowanie brzegów Wisły.  WOPR daje poczucie 
bezpieczeństwa.  Rozmawiałem z panem Prezesem w przerwie. Mówiłem, że gminna OSP 
dysponuje łodzią płaskodenną, kupioną w roku 2010.  Nie widzę problemu aby użyczyć tej 
łodzi WOPR-owi do czasu zakupu specjalistycznej łodzi motorowej. Spotkamy się i ustalimy 
wszystkie szczegóły tego użyczenia.  Taka jest moja propozycja. Ustalimy ramy współpracy. 
Łódź jest używana przez OSP, ale w okresie przejściowym, może być do dyspozycji WOPR-u. 

p. Starosta Jan A.  Dąbek -  Apel  pana Prezesa jest  bardzo zasadny.  Bardzo proszę, 
abyśmy się wszyscy zastanowili jak najszybciej pomóc WOPR-owi. Zwrócimy się również do 
pana  Wojewody.  Co  prawda,  już  za  wykonywane  przez  powiat  rządowe zadania  zlecone 
płacimy ponad 3 mln złotych.  Prosić Wojewodę zawsze można, ale trzeba wtedy powiedzieć, 
kiedy te pieniądze zostaną oddane. A kiedy? Za 10 kadencji, jeśli powiaty nie padną do tego 
momentu.  Bardzo proszę o deklaracje pomocy, ja to chętnie skoordynuję, zwłaszcza że Rada 
Powiatu w całym swoim składzie jest zgodna co do konieczności zakupu tej łodzi dla WOPR-u. 
    

p. Starosta Jan A. Dąbek, kończąc spotkanie, serdeczne podziękował władzom Gminy 
Konstancin-Jeziorna,  panu  Burmistrzowi  Kazimierzowi  Jańczukowi  za  możliwość 
przeprowadzenia obrad VIII  Konwentu. Następny (IX) Konwent odbędzie się w  Starostwie 
Powiatowym w Piasecznie.  Termin: (do ustalenia )
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----------------
 Zakończenie obrad VII Konwentu nastąpiło o godz. 14.40

WNIOSKI / ZADANIA:

1.  Burmistrz K. Jańczuk prosi  o wsparcie ze strony p. Starosty w sprawie zabezpieczenia 
ciepła  dla  mieszkańców  Mirkowa.  Chodzi  o  przydział  gazu  i  rozmowy  z  Gazownią 
Warszawską. Kolejnym problemem jest pobór wody pitnej dla osiedla Mirków. Z dniem 31 
czerwca  br.  Metsa  Tissue  przestaje  dostarczać  wodę  pitną  i  oczyszczać  ją.  Prośba  do 
Burmistrza Z. Lisa o odsprzedanie Gminie Konstancin-Jeziorna nadmiaru wody pitnej. 
   
3.  Starosta ponownie zaapelował do państwa Wójtów i Burmistrzów gmin: Tarczyn,  Góra 
Kalwaria, Prażmów o przygotowanie i przedstawienie map lokalizacji podtopień oraz analizę 
hydrologiczno-geologiczną.  Gminy Lesznowola, Piaseczno i Konstancin zadanie to wykonały. 
Współpraca  z  Koordynatorem  Powiatowym  =  stały  monitoring  i  wymiana  informacji, 
zwłaszcza w zakresie m.in. ATESTÓW CZYSTOŚCI RUROCIĄGÓW.

4.   Włączenie Nadleśnictwa Chojnów do systemu analizy i kontroli gospodarki wodnej na 
obszarze Powiatu piaseczyńskiego. Nadleśnictwo przedstawiło dwa wykonane już projekty, 
które zmieniają jakościowo (na korzyść) obraz sytuacji hydrologicznej powiatu. Rezultat prac 
Nadleśnictwa = uzyskanie docelowej retencji dla powierzchni powiatu o wartości 350 tys. m3 

wody.  Możliwość  spowolnienia  nurtu  cieków  wodnych  i  podniesienie  lustra  wody  daje 
oczekiwane efekty zarówno w czasie suszy, jaki w czasie zagrożenia powodzią.  Retencja w 
Lasach  Chojnowskich  jest  bardzo  ważnym,  strategicznym   czynnikiem  stabilizującym 
gospodarkę wodną powiatu.  
Prośba do decydentów Gmin o skrócenie procedur administracyjnych, wpływających na 
tempo czynności podejmowanych przez Nadleśnictwo (m.in. tzw. decyzje środowiskowe).
 
5.  Konwent podjął sprawę zakupu łodzi motorowej dla WOPR-u i zaakceptował konieczność 
współfinansowania  tej  inwestycji  przez  wszystkie  samorządy  (85  tysięcy  złotych). 
Tymczasowo,  tj.  do  czasu  zakupu  łodzi,  WOPR  może  korzystać  z  łodzi  płaskodennej 
znajdującej się w dyspozycji OSP Góra Kalwaria.   
UWAGA: gwarancja bezpieczeństwa publicznego musi  się stać bezwzględnym priorytetem 
w analizie,  projekcie i realizacji  corocznych budżetów samorządowych. Wszystkie służby 
ratownictwa  powinny  mieć  zagwarantowane  środki  pomocowe  do  realizacji  zadań 
profilaktycznych, prewencyjnych i interwencji ratunkowych. 
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