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Zgodnie z ustawą o podatku do-
chodowym od osób fizycznych,
roczne PIT-y powinny być skła-

dane i rozliczane w urzędzie skarbo-
wym według miejsca zamieszkania
podatników, a dokładniej – według
miejsca zamieszkania w ostatnim dniu
grudnia. Meldunek nie ma w tym przy-
padku żadnego znaczenia.

Najprostsze rozwiązanie: jestem za-
meldowany w miejscu zamieszkania
i tu płacę podatki. Jeśli z jakiegoś po-
wodu nie chcesz zameldować się w na-
szej gminie, wystarczy, że w swoim
zeznaniu podatkowym wpiszesz swój
konstanciński adres. Wystarczy, że za-
ktualizujesz swoje miejsce zamieszka-
nia wypełniając druk ZAP-3 dostęp-
ny w każdym urzędzie skarbowym.
W miejscowościach, które dbają o to,
by do budżetu wpływało jak najwięcej
pieniędzy, takie druki dostępne są rów-
nież w urzędach miast i gmin.

Samorządy w różny sposób zachę-
cają do płacenia podatków w miejscu
zamieszkania: w 2012 r. za PIT rozli-
czony w stolicy władze Warszawy doli-
czały dodatkowe punkty przy naborze
do przedszkoli, a w Krakowie miesz-
kańcy, którzy zdecydowali się rozliczać
z fiskusem w miejscu faktycznego za-
mieszkania, mogli wziąć udział w kon-
kursie i wygrać bilety lotnicze lub kurs
fotografii. By zachęcić mieszkańców do
składania formularza ZAP-3, dzięki któ-
remu można zaktualizować informacje
o miejscu zamieszkania na potrzeby roz-
liczania podatku, samorząd podwar-
szawskiego Wołomina przez blisko dwa
miesiące, od 5 listopada do końca grud-
nia 2012 r., prowadził kampanię infor-
macyjną „Płać podatki w Wołominie”,
a w połączonym z kampanią konkursie
mieszkańcy mogli wygrać atrakcyjne
nagrody: samochód i tablety.

Gminy są bogate bogactwem swoich
mieszkańców. W przypadku Konstan-
cina chodzi o całkiem niebagatelną
kwotę, bo 60 proc. wszystkich docho-
dów naszej gminy pochodzi z podatków
PIT i CIT. Według danych Ministerstwa
Finansów za 2011 r., dochody podat-
kowe od jednego mieszkańca gminy
Konstancin-Jeziorna wynosiły 3 752 zł.
Blisko 30 proc. mieszkańców naszej
gminy (ok. 7000 osób) zameldowanych
jest w innych miejscowościach. Na-
wet jeśli płatnikiem podatku jest tylko
co druga z nich, to mówimy o ponad
13 mln zł, czyli o ponad 10 proc. całego
rocznego budżetu gminy. Nie cała kwota
odprowadzonych podatków wraca do

gminy, ale nawet 50 proc. to już kil-
ka milionów. W tegorocznym budżecie
na inwestycje przewidziane jest ponad
20 mln zł, co znaczy, że moglibyśmy
zwiększyć tę kwotę o 25 proc. Co
można zrobić za 6,5 mln zł? Za tę sumę
można wybudować prawie 5 km dróg
lub dwie sale gimnastyczne. Takie sale,
o jakiej marzą uczniowie szkoły w Opa-
czy. Chcemy, żeby nasza gmina miała
więcej pieniędzy na budowę obiektów
sportowych i lokalnych dróg? Nasz
podatek to nowa droga. Płaćmy podatki
w miejscu zamieszkania, a nie zameldo-
wania. Dzięki temu nasze podatki wrócą
do nas. Wypełnienie druku ZAP-3 nie
boli, nie kosztuje i zabiera najwyżej 10
minut.

Ci, którzy nie chcą płacić podatków
w naszej gminie, mają wytłumaczenie:
te pieniądze i tak zostaną zmarnowane,
bo nie potrafimy ich wykorzystać tak
dobrze, jak np. w Lesznowoli. Może tak
było i nadal nie wszystkie decyzje wy-
datkowania budżetowych pieniędzy są
dla mieszkańców zasadne. Ale tak nie
musi być. Projekt uchwały o konsulta-
cjach społecznych zakłada zasięganie
opinii mieszkańców w kwestiach wielo-
letnich planów inwestycyjnych, inwe-
stycji miejskich i budżetu miasta na

kolejny rok. Możemy kontrolować, na
co wydawane będą nasze pieniądze.
Jeśli władze miasta nie widzą pilnej po-
trzeby podjęcia tej uchwały, zmuśmy je
do tego. Tak będzie z korzyścią dla
gminy i dla nas, mieszkańców. Płacąc
podatki w miejscu zamieszkania i mając
wpływ na sposób ich wydatkowania, bę-
dziemy mogli z czystym sumieniem po-
wiedzieć: płacę i wymagam.

Jeśli płacisz podatki tam, gdzie jes-
teś zameldowany, a nie tam, gdzie rze-
czywiście mieszkasz, finansujesz szko-
łę nie swoim dzieciom. Ci, którzy nie
płacą podatku w miejscu zamieszka-
nia korzystają ze żłobków, przedszkoli
i szkół, które dofinansowuje ze swo-
jego budżetu gmina. Korzystają z dróg,
chcą mieć wodociąg, kanalizację, no-
woczesną przychodnię lekarską i obiek-
ty sportowe. I oczekują, że zapłacą za
to inni. Dzięki płaceniu podatków
w miejscu zamieszkania nie tylko po-
magamy miastu i gminie, ale przede
wszystkim podnosimy jakość swo-
jego życia. Płacenie podatków w miej-
scu faktycznego zamieszkania jest
wyrazem utożsamiania się ze wspól-
notą lokalną. Skoro mieszkasz w gmi-
nie Konstancin-Jeziorna, płać podatki
w miejscu zamieszkania.

PŁACĘ IWYMAGAM
GRAŻYNA MATUSIK-

-TOMASZEWSKA
Termin rozliczenia podatku za rok ubiegły

upływa za dwa miesiące. Pół roku temu burmistrz
po raz kolejny zapowiadał kampanię

na rzecz płacenia podatków
w miejscu zamieszkania. Niektórzy podatnicy

już zdążyli rozliczyć się za rok ubiegły,
a kampanii jak nie było, tak nie ma.

Gminy są bogate
bogactwem

swoich mieszkańców
Jeśli płacisz podatki tam,

gdzie jesteś zameldowany,
a nie tam, gdzie

rzeczywiście mieszkasz,
finansujesz szkołę

nie swoim dzieciom

Płaćmy podatki
w miejscu zamieszkania,

a nie zameldowania.
Dzięki temu nasze podatki

wrócą do nas
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Bez końca narzekamy na korki na
drodze. Do Warszawy samocho-

dem rano trudno dojechać, i w stolicy,
i w Konstancinie nie ma gdzie zaparko-
wać. Autobusem, często z przesiad-
kami, podróż trwa jeszcze dłużej. Czym
jeździć?Wznalezieniu właściwego roz-
wiązania pomógł mi przypadek.Abyło
tak: przyjechała w odwiedziny do sta-
rego kraju moja kuzynka od ponad 60
lat mieszkająca w Belgii. Pani metry-
kalnie nie młoda – 80. urodziny obcho-
dziła kilka lat temu – ale w znakomitej
formie. Głupio mi było zapytać wprost,
czy jeszcze prowadzi samochód, więc

dyplomatycznie zagadnąłem: jakim sa-
mochodem cioteczka jeździ po Bruk-
seli, czy też są korki i czy łatwo znaleźć
miejsce do parkowania.
– O kochany, korki są wszędzie

i samochodem po mieście nie da się
jeździć, parkować też nie ma gdzie,
dlatego póki mogę, jeżdżę na moto-
rynce…
Przyznam szczerze, kolokwial-

nie mówiąc, opadła mi szczęka.
W związku z tym mam propozycję:
oprócz wypożyczalni miejskich ro-
werów, otwórzmy w Konstancinie
wypożyczalnię motorynek. Jeśli jaz-
da na motorynce gwarantuje taką
kondycję, pierwszy przesiądę się
z samochodu.

Motorynka to jest to
KONSTANTY J.

23lutego, działający przy Zespole Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Ze-spół Pieśni i Tańca Przepióreczka, zajął drugie miejsce w I Ursynowskim
Przeglądzie Tanecznym Dzieci i Młodzieży. Zespół prezentujący tańce naro-
dowe i ludowe z wielu regionów Polski, ma na swym koncie liczne nagrody
i wyróżnienia w przeglądach amatorskich zespołów tanecznych oraz na festi-
walach twórczości dziecięcej i młodzieżowej.
Przepióreczki uświetniają swymi występami nie tylko gminne uroczystości,

np. Zielone Świątki czy Dożynki, reprezentują również gminę na wielu impre-
zach w innych miastach w kraju i zagranicą, w miastach partnerskich Konstan-
cina-Jeziorny. W tym roku będziemy mogli podziwiać zespół m.in. podczas
obchodów 650-lecia Cieciszewa, II Powiatowego Festiwalu Książki w Piasecz-
nie, na zamku w Czersku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
i w amfiteatrze w Parku Sowińskiego na warszawskiej Woli. Zespołem kieruje
Lidia Leszczyńska, znany choreograf i pedagog. Gratulujemy sukcesu! (MM)

Sukces Przepióreczki

Pełnych wiary,Pełnych wiary,
nadziei i miłościnadziei i miłości

Świąt Wielkiej Nocy,Świąt Wielkiej Nocy,
serdecznych spotkańserdecznych spotkań
w gronie rodzinyw gronie rodziny
i przyjaciółi przyjaciół

życzy wydawca i zespół redakcyjnyżyczy wydawca i zespół redakcyjny
„„Naszego MiastaNaszego Miasta –– FMKFMK””

Gminna dwupasmówka
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stycznia w kolejnym spotkaniu w staro-
stwie powiatowym, poświęconym protes-
towi przedsiębiorców przeciwko częś-

ciowemu ograniczeniu ruchu pojazdów o dopuszczal-
nej masie całkowitej (DMC) powyżej 16 t na drogach
wojewódzkich 724 i 721 w granicach gminy Kon-
stancin-Jeziorna, udział wzięli przedstawiciele władz
naszej gminy, prezes spółki Uzdrowisko Konstancin-
Zdrój, radni Konstancina-Jeziorny, reprezentanci sto-
warzyszeń społecznych, mieszkańcy, radni powiatu
piaseczyńskiego oraz przedsiębiorcy i rolnicy z terenu
Konstancina i okolic (bliżej nieokreślonych). Przed-
stawiciele Grupy 16 plus rozdali zebranym kserokopię
pisma skierowanego doMarszałkaWojewództwaMa-
zowieckiego, w którym wprowadzenie „niedorzecz-
nego ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 16 ton”
było wcale nie najważniejszą z podnoszonych spraw.
Pisma anonimowego, bo pod słowami: „My niżej pod-
pisani, wyrażamy swoje zaniepokojenie i zdecydo-
wany sprzeciwwobec działań ograniczających rozwój
naszej gminy, oraz utrudniających nam codzienne
życie” nikt się nie podpisał – ani autor, ani popierający
go przedsiębiorcy.

Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował, że
właściciele firm otrzymali 331 identyfikatorów
umożliwiających, mimo ograniczenia, dojazd cię-
żarówek do firm – przepustkę dostawał każdy, kto
dopełnił formalności i wystąpił o nią. Problemem
więc nie jest niemożliwość prowadzenia normalnej
działalności firm, wystarczy wprowadzić odpowied-
nią organizację.
Po stronie przedsiębiorców zasiadło osiem osób,

ale głos zabierali głównie przedstawiciele Klinkier-
Budu, firmy handlowo-deweloperskiej mieszczącej
się przy ul. Warszawskiej. Mimo że firma otrzymała
10 przepustek dla samochodów ciężarowych, jej
władze twierdzą, że ograniczenie utrudnia im działal-
ność – dostawcy i odbiorcy z zagranicy nie mogą
przyjechać po towar w dowolnej porze. Właściciel
firmy przekonywał, że cofnięcie granicy, od której
obowiązuje ograniczenie, dosłownie o kilkadziesiąt
metrów rozwiązałoby problemy firmy. Nie wziął jed-
nak pod uwagę, że hurtownia Klinkier-Bud mieści
się prawie przy samej granicy z Warszawą, w której
takie ograniczenie obowiązuje już od ponad 6 lat.
Czasowe ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów obo-
wiązują w setkach polskich i europejskich miast (nie
tylko w miejscowościach uzdrowiskowych), w któ-
rych władze dbają o zdrowie mieszkańców i czys-
tość środowiska naturalnego.
Ruch na drogach wojewódzkich przebiegających

środkiem miejscowości jest przyczyną zanieczysz-
czenia powietrza spalinami, powoduje hałas po-
wyżej dopuszczalnych norm i jest wysoce uciążliwy
dla mieszkańców. „Czy nasi przedsiębiorcy i ich ro-
dziny mieszkają w jakiejś innej miejscowości, od-
dychają innym powietrzem?” – pyta w liście do
redakcji nasza czytelniczka A. G.

Autor (autorzy?) pisma powoływali się na wy-
niki pomiaru natężenia ruchu ciężkich pojazdów na
drodze 724 – ich zdaniem zaledwie 3 proc. wszyst-
kich pojazdów. Nie dowiedzieliśmy się jednak kto,
kiedy, w jaki sposób i na czyje zlecenie dokonywał
pomiarów. Nawet gdyby ruch był niewiele większy,
zapomnieli dodać, że jeden 40-tonowy tir w ciągu
trzech sekund rozjeżdża drogę tak, jak 163 840 sa-
mochodów osobowych.
W trakcie wymiany argumentów szybko okazało

się, że nie zakaz jest głównym powodem protestu.
Przedsiębiorcom najbardziej przeszkadza istnienie
uzdrowiska.Autorzy pisma poddawali w wątpliwość
walory uzdrowiskowe Konstancina, co świetnie ko-
responduje z listopadową wypowiedzią członka za-
rządu powiatu piaseczyńskiego o trupie uzdrowiska.
Prezes spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Krzysz-
tof Głogowski przypomniał, że uzdrowisko istnieje
od 100 lat, a status uzdrowiska przyznawany jest
danej miejscowości przez ministra zdrowia, nie przez
władze gminy. To minister zdrowia określa wyma-
gania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne,
jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego.

Zdaniem autorów protestu, nie tylko czasowe
ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów utrudnia roz-
wój gminy, ale przede wszystkim objęcie strefami
ochrony uzdrowiskowej terenu całej gminy. Dokład-
niej chodzi o „ograniczenia związane z nadmiernym
rozszerzeniem stref uzdrowiska, uniemożliwiające
swobodne korzystanie z nieruchomości znajdujących
się w ich obrębie”.

Na czym miałoby polegać owo „swobodne ko-
rzystanie”? Zapewne na budowie baz przeładunko-
wych by móc „w pełni korzystać z ogromnej szansy
jaką daje sąsiedztwo stolicy”. Bo na terenie War-
szawy, choć nie jest uzdrowiskiem, również obo-
wiązują takie same czasowe ograniczenia ruchu
wielotonowych ciężarówek, jakie wprowadzono
u nas. Towar do sklepów w Warszawie trzeba do-
wieźć, więc „korzystanie z ogromnej szansy” pole-
gałoby na przeładunku towarów z 30-tonowych
kolosów na mniejsze ciężarówki. Jak wygląda taka
baza przeładunkowa, można zobaczyć na tzw. trasie
katowickiej, kilka kilometrów przed Piasecznem
– hektary magazynów. Czy budowa baz logistycz-
nych i wielkich hurtowni to rzeczywiście wymarzony
kierunek rozwoju nadwiślańskich sołectw? A może
mieszkańcy sołectw marzą o powstaniu na ich terenie
kolejnej asfalciarni lub podobnego zakładu? Poza lo-
kalizacją zakładów przemysłowych w strefie C
ochrony uzdrowiskowej nie ma żadnych ograniczeń
w budowie. W sołectwach objętych uchwalonymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego można budować na ich podstawie, w pozos-
tałych na podstawie tzw. warunków zabudowy.

W granicach stref ochrony uzdrowiskowej obo-
wiązują również ograniczenia w stosowaniu naj-
bardziej szkodliwych dla zdrowia środków ochrony
roślin i takie utrudnienie w rozwoju gminy popiera
90 proc mieszkańców. Nikt z nas nie chce jeść
ziemniaków potraktowanych środkami ochrony
roślin I i II klasy toksyczności, często o długim
okresie karencji.
Starosta powiatu piaseczyńskiego Jan Dąbek, mo-

derator spotkania, apelował o kompromis. Ze strony
przedsiębiorców kompromis wygląda nader intere-
sująco: władze gminy zniosą wszelkie ograniczenia,
a oni wesprą nas w staraniach o budowę obwodnicy.

GRUPA 16 PLUS
Grupa 16 plus – tak konstancińscy internauci nazwali

zwolenników zniesienia wszelkich ograniczeń tonażu ciężarówek
– walczy nie tylko o zniesienie ograniczenia ruchu
ciężkich pojazdów na terenie naszej gminy.

Po ostatnim spotkaniu, nie wiadomo, w czym problem
– w zniesieniu ograniczenia ruchu,
czy w secesji nadwiślańskich sołectw.

MAGDA ANDRZEJEWICZ,
GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Ruch na drogach wojewódzkich
przebiegających środkiem

miejscowości jest przyczyną
zanieczyszczenia powietrza

spalinami, powoduje hałas
powyżej dopuszczalnych norm

i jest wysoce uciążliwy
dla mieszkańców. Czy nasi
przedsiębiorcy i ich rodziny

mieszkają w jakiejś innej
miejscowości i oddychają

innym powietrzem?

Jeden 40-tonowy tir
w ciągu trzech sekund

rozjeżdża drogę tak,
jak 163 840 samochodów

osobowych

Nie dowiedzieliśmy się, kto, kiedy,
w jaki sposób i na czyje zlecenie

dokonywał pomiarów
natężenia ruchu

Swobodne korzystanie
z nieruchomości znajdujących się

w obrębie stref ochrony
uzdrowiskowej polegałoby

na budowie baz przeładunkowych
by móc „w pełni korzystać

z ogromnej szansy, jaką
daje sąsiedztwo stolicy”,

i na przeładunku towarów
z 30-tonowych kolosów
na mniejsze ciężarówki,

bo na terenie Warszawy,
choć nie jest uzdrowiskiem,

również obowiązują takie same
czasowe ograniczenia ruchu

wielotonowych ciężarówek,
jakie wprowadzono u nas
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Zima się kończy, ale tegoroczne
obfite opady śniegu skutecznie
dały nam się we znaki. Przede

wszystkim pieszym, choć kierowcy też
nie mieli łatwo. Chodniki odśnieżane
były w ostatniej kolejności. Teoretycz-
nie obowiązek odśnieżania chodników
spoczywa na zarządcach dróg, wzdłuż
których zostały zbudowane, lub właś-
cicieli posesji bezpośrednio przy-
ległych do dróg. W praktyce Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
odśnieża drogi wojewódzkie, ale twier-
dzi, że brak mu pieniędzy na odpo-
wiednie utrzymanie chodników. Po-
wiat niezbyt starannie odśnieża drogi
powiatowe, też omijając chodniki,
gmina czyściła chodniki wzdłuż
głównych ulic zapominając o bocz-
nych, a wysiłki właścicieli nierucho-
mości niweczyli operatorzy pługów,
zgarniając śnieg z jezdni na oczysz-
czone chodniki.

Problem polegał na tym, że oblo-
dzonych i śliskich chodników i jezdni
nie wolno posypywać solą (środowi-
sko!), a piasek podobno zbyt drogo
kosztuje. „Ile kosztuje sześciotygod-
niowe zwolnienie lekarskie pacjenta ze
złamaną nogą lub naprawa rozbitego
samochodu, nikt nie porównywał”
– pisze w liście do redakcji Marcin W.

W sołectwach było jeszcze gorzej.
Odśnieżaniem wsi zajmują się podwy-
konawcy (osoby prywatne), z którymi
Zakład Gospodarki Komunalnej ma
podpisane umowy zlecenia. Co nie zna-
czy, że odśnieżają sami z siebie na
bieżąco, bo procedura jest następująca:
mieszkańcy sołectwa zgłaszają potrzebę
odśnieżenia swojemu sołtysowi, ten

zgłasza ją kierownikowi Wydziału Ko-
munalnegoUrzęduMiasta i GminyBog-
danowiKarasiowi i dopiero on decyduje
o potrzebie wyjazdu pługa. Szczególnie
uciążliwe były dla mieszkańców opady
śnieguwweekend –w sobotę i niedzielę
UMiG nie pracuje. A może do ponie-
działku śnieg stopnieje?

W budżecie Konstancina-Jeziorny
na zimowe utrzymanie porządku na te-
renie miasta i gminy przeznaczono
ponad 1,5 mln zł. To wielokrotnie wię-
cej niż w sąsiednich gminach naszego
powiatu: w Górze Kalwarii i Leszno-
woli po ok. 600 tys., w Tarczynie nie-
spełna 180 tys. zł.

Choć Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Konstancinie jest doskonale wy-
posażony w specjalistyczny sprzęt:
pługi, ciągniki, ładowarki, ciężarówki

itp., z budżetu dostał 2,5 razy więcej
pieniędzy niż porównywalna co do
wielkości Góra Kalwaria, to ulice
w Konstancinie były gorzej utrzymane
niż w Górze. Może dlatego, że tam
Zakład Gospodarki Komunalnej został
dawno sprywatyzowany, a u nas, choć
o restrukturyzacji zakładu mówi się od
dawna, władze gminy jakoś nie mogą
podjąć odpowiednich decyzji. – Pew-
nym jest, że od 1 stycznia 2012 r.
zakład nie będzie mógł istnieć w obec-
nej formie – mówił w wywiadzie dla
naszej gazety w lutym 2011 roku bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk. Minęły dwa
lata i nic się nie zmieniło.

Słonko coraz wyżej, wiosna tuż tuż.
W grudniu znów zaskoczy nas zima
i zaczniemy się zastanawiać, dlaczego
nie można sprywatyzować ZGK. (JZ)

Aby do wiosny

Chuligańskie wybryki na Grapie
trwają od dawna: elewacje bu-
dynków są systematycznie nisz-

czone, w ubiegłym roku wybijane były
szyby w samochodach mieszkańców,
podpalone zostały śmietniki, wielokrot-
nie też ucierpiała wiata przystankowa.
Trzy tygodnie temu, jednej nocy 10 aut
pomalowanych zostało sprayem. Wnio-
ski mieszkańców o zainstalowanie ka-
mer monitoringu miejskiego nie od-
niosły skutku. – 10 kamer pilnuje Parku
Zdrojowego, a my nie możemy się
doprosić nawet jednej – żali się A. G.
z ul. Wilanowskiej.

Po ostatnim incydencie 7 lutego bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk zwołał spe-
cjalną naradę poświęconą poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców na osied-
lu, w której udział wzięli m.in. komen-
dant policji w Konstancinie-Jeziornie
Zbigniew Ptaszyński, komendant straży
miejskiej Karol Łuczak, przewod-
niczący Rady Miejskiej Konstancina-
Jeziorny Andrzej Cieślawski oraz
przewodnicząca Rady Osiedla Grapa
Anna Borowska.

Podczas narady postanowiono o:

• montażu dwóch obrotowych kamer
monitoringu miejskiego w rejonie
przystanku przy ul. Wilanowskiej
(naprzeciwko dawnego hotelu ro-
botniczego) i w rejonie skrzyżowa-
nia ulic Sobieskiego i Kopernika,

• nasileniu patroli straży miejskiej
i policji w okolicy ogródka jorda-
nowskiego przy ul. Sobieskiego,
placu przy trzepakumiędzy blokami
przy ul.Mickiewicza, placu po daw-
nymplacu zabawprzy ul. Literatów,
i w rejonie kolektury Lotto przy
ul. Sobieskiego,

• oddelegowaniu dzielnicowego, któ-
ry będzie przyjmował mieszkań-
ców osiedla, w pomieszczeniach
Konstancińskiego Domu Kultury
przy ul. Sobieskiego 6.

– Na najbliższej sesji będę wnios-
kował do rady miejskiej o środki na
poprawę bezpieczeństwa na Grapie
– deklaruje burmistrz.

Policja z Konstancina odniosła
pierwszy sukces w walce z wandalami.

21 lutego zatrzymany został 22-letni
Marcin B., mieszkaniec osiedla Grapa.
W jego mieszkaniu policjanci znaleźli
trzy puszki farby, którą pomalował auta.
Marcin B. usłyszał zarzut uszkodzenia
mienia, za co grozi mu kara do pięciu lat
więzienia. (MM)

Niebezpieczna Grapa

W wielu miejscach nieodśnieżonymi chodnikami nie ma jak przejść

W każdy czwartek
w godz. 18.00–20.00
w pomieszczeniach
Konstancińskiego
Domu Kultury
przy ul. Sobieskiego 6
dyżuruje
st. sierż. Tomasz Awier
z Komendy Policji
w Konstancinie.
Mieszkańcy mogą
zgłaszać swoje uwagi
dotyczące
bezpieczeństwa
bezpośrednio
lub telefonicznie
na numery telefonów
22 60 45 237
lub 600 997 013

Chuligani zniszczyli m.in. elewacje
bloków na Grapie
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Oddział Regionalny Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecz-

nego w Warszawie, we współpracy
z jednostkami samorządu terytorial-
nego województwa mazowieckiego,
organizuje konkurs wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ekologii w rolnictwie. Celem konkursu,
adresowanego do osób pełnoletnich
prowadzących działalność rolniczą, jest
promocja bezpieczeństwa pracy na roli
oraz zmniejszanie skutków degradacji
środowiska naturalnego spowodowa-
nego działalnością rolniczą.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch
etapach – terenowym i wojewódzkim.
W eliminacjach terenowych uczest-
nicy zmierzą się z testem wiedzy obej-
mującym zasady BHP podczas pracy
w rolnictwie. Laureat pierwszego
miejsca reprezentować będzie swoją
placówkę terenową KRUS w etapie
wojewódzkim.

Aby wziąć udział w konkursie, na-
leży wypełnić formularz zgłosze-
niowy dostępny w placówkach tere-
nowych KRUS. Zgłoszenia do kon-
kursu będą przyjmowane do 10 maja.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody. (MM)

Konkurs
dla rolników

Na razie nie wyznaczono Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów, awłaściciele nieruchomości, którzy
będą chcieli pozbyć się elektrośmieci na
bieżąco, a nie raz na pół roku, będą mu-
sieli sami zorganizować transport i
opłacić go. My znaleźliśmy firmę, która
bezpłatnie odbierze od mieszkańców
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Wiosenne porządkimogą być łatwiejsze.

FirmaAgo Recykling oferuje:

• transport i załadunek sprzętu przez
swoich pracowników

• wystawienie kart przekazania od-
padu na odbierany sprzęt

• dogodne i szybkie terminy wyko-
nania usługi

Przyjmowane odpady:

• monitory, komputery stacjonarne,
komputery osobiste, drukarki,
kserokopiarki, skanery, niszczar-
ki, telefony stacjonarne, telefony
komórkowe, akcesoria kompute-
rowe, serwery, zasilacze awaryj-
ne UPS, kable i inna drobna
elektronika,

•wielko- i małogabarytowy sprzęt
AGD, czyli elektronarzędzia, lampy
oświetleniowe, piecyki elektryczne,
kuchenki elektryczne, kuchnie ga-
zowo-elektryczne, tostery, odkurza-
cze, elektryczny sprzęt ogrodniczy,
pralki i itp.,

• urządzenia audiowizualne, do któ-
rych należą odbiorniki i nadajniki
radiowe oraz telewizyjne, kame-
ry, urządzenia monitoringu, sprzęt
hi-fi itp.,

• świetlówki, żarówki i inne zużyte
źródła światła,

• lodówki, zamrażalki, klimatyza-
tory i wentylatory,

• baterie alkaliczne, baterie i aku-
mulatory niklowo-kadmowe, ba-
terie i akumulatory ołowiowe
i wszelkiego rodzaju zużyte bate-
rie lub akumulatory,

Informacje: Ago Recykling, tel. 503
615 675, e-mail: k.olszewska@agore-
cykling.pl. (R)

Wiosenne porządki
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Wponiedziałek 18 lutego w remizie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Czernidłach odbyło
się zebranie. Na plakatach nie było infor-

macji, że to spotkanie zamknięte.
Ogłoszenia o spotkaniu – nie podpisane przez or-

ganizatorów – wywieszone były na gminnych tabli-
cach w nadwiślańskich sołectwach.
Do remizy przybyli mieszkańcy sołectw, przed-

stawiciele firmy handlowo-deweloperskiej Klinkier-
-Bud i kilka osób m.in. reprezentujących kons-
tancińskie stowarzyszenia oraz z innych części
gminy. Ci ostatni zostali z sali wyproszeni. Usłyszeli,
że spotkanie jest tylko dla mieszkańców wsi. Za usu-
nięciem intruzów z sali opowiedzieli się (z wyjątkiem
jednej osoby) wszyscy zebrani, w tym: radny powiatu
piaseczyńskiego Wacław Bąk (i jak się okazało, or-
ganizator zebrania) oraz przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska i Rolnictwa konstancińskiej
rady miejskiej Sławomir Kanabus. Jednym z wypro-
szonych był Krystian Jachacy, wiceprzewodniczący
konstancińskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Doś-

wiadczeni samorządowcy, starsi stażem i wiekiem
koledzy radni udzielili mu cennej lekcji demokracji.
Przedstawiciele Klinkier-Budu okazali się być za-

proszonymi gośćmi, bo prawdziwym celem spotkania
była agitacja za zniesieniem ograniczeń w ruchu
tirów na naszych drogach. – Kilkudziesięciu rolni-
ków, którzy przyszli na spotkanie, sądziło, że mowa
będzie o stawkach dopłat, środkach ochrony roślin, o
podwyższonym podatku rolnym, słowem o bieżących
problemach wsi – mówi jeden z rolników. Okazało
się, że nie.

„Celem spotkania było założenie Stowarzyszenia
Przedsiębiorców i Rolników z Konstancina i takowe

zostało też zawiązane. Co ciekawe, członkami zostali
wszyscy, którzy byli na zebraniu i podpisali listę
obecności – taka informacja została przekazana już
po zebraniu podpisów. Kto chciał, mógł się później
wykreślić z tej listy” – pisze internauta na forumKon-
stancin.com.
– Po prostu farsa. Można było się wykreślić, czyli

„kto nie ze mną, ten przeciw mnie”. Takie działania
znam z opowiadań mojego dziadka. W latach 50.
ubiegłego wieku w ten sposób agitowano do PGR-
ów: „towarzysze, dobrowolnie musicie” – śmieje się
kolejny uczestnik zebrania. – Zostaliśmy też delikat-
nie postraszeni, że na wiosnę szykują się kontrole
straży miejskiej i przedstawicieli Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, które będą spraw-
dzać, jakich środków ochrony roślin używamy,
wlepiać kary i odbierać dotacje. To już wcale nie do
śmiechu.Akto nas przed tym obroni?Wiadomo, Sto-
warzyszenie Przedsiębiorców i Rolników z Konstan-
cina-Jeziorny – dodaje.
Nie do śmiechu jest również to, że uczestnicy

spotkania wolą wypowiadać się anonimowo, na
wszelki wypadek, żeby się nie narazić. Ot, taka
gmina.

KTO NIE ZE MNĄ, TEN PRZECIWMNIE

Doświadczeni samorządowcy,
starsi stażem i wiekiem

koledzy radni udzielili
wiceprzewodniczącemu

konstancińskiej Młodzieżowej Rady
Miejskiej cennej lekcji demokracji

T. U. BYLEC

22lutego podczas spotkania przedstawicieli
stowarzyszeń lokalnych, radnych radymiej-
skiej, zarządów osiedli, fundacji, organiza-

cji pozarządowych, mieszkańców oraz prasy podjęto
inicjatywę utworzenia apolitycznego niefor-
malnego ruchu na rzecz obrony gminy uzdrowiskowej
przed jej przeciwnikami z kręgów polityczno-bizneso-
wych oraz zagrożeniami wynikającymi m.in.
z tranzytu pojazdów ciężkich i uciążliwej produkcji
przemysłowej. Inicjatywa ma charakter poziomego
ruchu, tj. współpracy jednostek i organizacji bez
stałych przywódców, z funkcjami przyjmowanymi
tylkow celuwykonania konkretnych zadań. Celem ini-
cjatywy jest dotarcie do jak największej liczby miesz-
kańców, warszawiaków, do władz oraz mediów i
uświadomienie im zagrożeń, przed jakimi staje jedyne
na Mazowszu uzdrowisko oraz unikalnej w skali eu-

ropejskiej wartości, jaką to uzdrowisko stanowi dla
stolicy i całego regionu.
Ruch planuje wiele działań, w tym szeroko za-

krojoną kampanię medialną, akcję informacyjną
wśród mieszkańców i przyjezdnych, lobbing wśród
radnych sejmiku wojewódzkiego, polityków oraz
posłów, a także wyjście do mieszkańców wsi z pro-
pozycją współpracy przy tworzeniu dla nich realnej
i zyskownej alternatywy dla odrolnienia i wyprze-
daży ziemi w postaci wsparcia władz przy rozwoju
produkcji rolnej i usług towarzyszących, zarówno
w formach tradycyjnych, jak i ekologicznych oraz
mieszanych. Nie ma obecnie żadnych realnych barier
dla rozwoju rolnictwa na terenie gminy uzdrowisko-
wej, zaś informacje na ten temat rozpow-
szechniane wśród rolników są często nierzetelne.
Uzdrowisko to nie przeszkoda, ale realny atut
mogący przynosić wymierne profity każdemu, kto
zwiąże z nim swoją działalność gospodarczą. Jednak
aby to było możliwe, władze gminne muszą najpierw
wesprzeć rolników i przedsiębiorców, pomóc im zdo-
być niezbędne fundusze, wyjść naprzeciw ich po-
trzebom i oczekiwaniom, nie rezygnując przy
tym z generalnej strategii rozwoju gminy. Razem
zdziałamy więcej – Razem dla uzdrowiska.
Adreskontaktowy: razemdlauzdrowiska@gmail.com,

tel. 504 080 170. (R)

RAZEM DLA UZDROWISKA

Powstaje inicjatywa
„Razem dla uzdrowiska”.

Mieszkańcy, radni
i stowarzyszenia łączą się

w celu ratowania
gminy uzdrowiskowej. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna roz-

strzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie roz-
woju sportu w 2013 r. Dotację otrzyma 10 pro-
jektów. Najwięcej pieniędzy, ponad 146 tys. zł, prze-
znaczono na piłkę nożną. Kluby piłkarskie dofinan-
sowano kwotami:

• MUKS Kosa Konstancin – 54,7 tys. zł• RKS Mirków – 33,8 tys. zł• LKS Skra Konstancin – 31,1 tys. zł• UKS GC United Gassy – 26,8 tys. zł
Na organizację zawodów na torze w Słomczynie

i treningi jazdy szybkiej na łyżwach i na wrotkach
UKS Zryw Słomczyn otrzyma 28,45 tys. zł, IKS
Konstancin na działalność szkoleniową, uczestnictwo
w zawodach pływackich i organizację zawodów
–25,1tys.zł,a sekcjakoszykówkinawózkach–7,1 tys. zł.
Odnoszącym w ubiegłym roku wielkie sukcesy ka-

ratekom z UKKK Ippon przyznano 26,4 tys. zł, a KS
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna
– 16,55 tys. zł. (MM)

PIENIĄDZE
NA SPORT PODZIELONE

Wobec sygnałów o braku reakcji strażymiejskiej na
składaneprzezmieszkańcówzawiadomienia i pro-

śby o interwencję, nawniosekKomisji Bezpieczeństwa,
Oświaty, Kultury i Sportu rady miejskiej już niebawem
zgłoszenia mieszkańców kierowane do straży miejskiej
będą nagrywane. Straż Miejska Konstancina-Jeziorny
wyposażona zostaniew rejestrator zgłoszeń–urządzenie
nagrywające rozmowy,dzięki któremumożnabędzieod-
tworzyćkażde telefoniczne zgłoszenie. Popołączeniu się
z siedzibą straży usłyszymy komunikat: „Informujemy,
żewszystkie rozmowysąnagrywane”.Urządzenieułatwi
pracę strażników – pomoże wyeliminować głupie żarty
i fałszywe informacje, a takżeuniemożliwiprzypadki lek-
ceważenia zgłoszeńmieszkańców.
– Nie mamy nic do ukrycia. Podejmujemy inter-
wencje nawet wtedy, gdy dzwoni ktoś anonimowy
– deklaruje zastępca komendanta straży miejskiej,
Grzegorz Szewczyk. (MM)

ROZMOWA
KONTROLOWANA
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Większość mieszkańców naszej gminy o nad-
chodzących zmianach wie niewiele. Trudno
się dziwić, skoro nawet radni nie są zbyt

dokładnie poinformowani. Na posiedzeniu komisji
rady miejskiej, w trakcie dyskusji o zasadach nowej
gospodarki odpadami, jeden z radnych był wyraźnie
zaskoczony, że na terenie gminy prowadzona jest
zbiórka odpadów segregowanych, a system działa już
od roku.
Zgodnie z ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nie-
których innych ustaw, za cztery miesiące gminy
przejmą prawo własności do odpadów komunalnych:
będą odpowiedzialne za odbiór, transport śmieci i za
zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Już nie właściciele nieruchomości będą decydowali,

jaka firma odbierze ich śmiecie – wyboru operatora do-
kona samorząd gminy, a mieszkańcy za wywóz odpa-
dów zapłacą tzw. podatek śmieciowy.

Przygotowując się do wprowadzenia nowych zasad
odbioru odpadów komunalnych, rada miejska podjęła
uchwały dotyczące:

• wyboru metody ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na terenie naszej
gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

• określenia terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi,

• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych i zagospodarowania tych odpadów, w za-
mian za uiszczoną opłatę,

• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez
właściciela nieruchomości.

Najwięcej kontrowersji budził sposób naliczania
opłaty, ale samorząd nie uznał za stosowne skonsulto-
wać się w tej kwestii z mieszkańcami. Ustawodawca
dopuszcza cztery sposoby naliczania podatku:

• od osoby – ale co najmniej 25 proc mieszkańców
Konstancina zameldowanych jest w innych
miejscowościach,

• od ilości zużytej wody – nie sposób jednak wy-

liczyć ilość zużytej wody w sołectwach niezwo-
dociągowanych i nieskanalizowanych,

• od metrażu powierzchni mieszkalnej – ale to
przecież ludzie produkują śmiecie, nie metry
kwadratowe,

• od gospodarstwa domowego – w jednym gospo-
darstwie mieszka pięć osób, w drugim – dwie.

Nasi czytelnicy zwracali uwagę, że naliczanie opłat
od metrażu powierzchni mieszkalnej byłoby
krzywdzące dla samotnych osób mieszkających w sta-
rych, dużych, rodzinnych domach. – Teoretycznie
można duży dom sprzedać, ale to wcale nie takie pro-
ste i często taka operacja przerasta siły samotnej star-
szej osoby – mówi Danuta K.
Żaden sposób naliczania podatku śmieciowego

nie jest doskonały. Co najmniej 25 proc mieszkań-
ców Konstancina zameldowanych jest w innych
miejscowościach i nawet jeśli tam zapłacą podatek
śmieciowy, koszty wywozu ich odpadów poniesie
nasza gmina.
– Wszystko co wyrzucamy do śmieci jest częścią

tego, co wcześniej kupiliśmy (np. butelki po napo-
jach, opakowania kartonowe itp.) lub w całości tym
samym, tylko wyeksploatowanym (np. zużyte
opony, rozładowane akumulatory, lodówki itp.).
Dlatego podatek śmieciowy powinien być doliczany
do ceny towaru, tak jak podatek drogowy wliczony
jest w cenę benzyny. Tak byłoby sprawiedliwie: ku-
piłeś, wyrzucasz, płacisz. Dopiero wtedy wywożenie
śmieci do lasu nie miałoby sensu, a kary za takie
czyny powinny być naprawdę dotkliwe. To by była
rewolucja! – proponuje Robert P.

W trakcie podejmowania uchwał obowiązywały
zapisy ustawy, w myśl których na terenie całej gminy
podatek śmieciowy miał być naliczany w taki sam
sposób.
W styczniu tego roku, ustawa została znowelizo-

wana – w odpowiedzi na protesty samorządów, usta-
wodawca zadecydował o możliwości różnicowania
sposobu naliczania podatku, np. w inny sposób stawka

będzie określana dla właścicieli domów jednorodzin-
nych, inny – dla wielorodzinnych.
Rada miejska zadecydowała o naliczaniu opłaty od

osoby i określiła stawki: 10 zł miesięcznie na osobę za
odpady segregowane, 15 zł za zmieszane. Segregowa-
nie odpadów będzie więc bardzo opłacalne – osoby,
które systematycznie będą segregowały śmiecie,
zapłacą podatek nawet o połowę niższy, jednak w przy-
padku lokatorów mieszkających w blokach, trudno bę-
dzie stwierdzić, kto śmiecie segreguje, a kto nie.
Możliwe jednak, że radni zmienią zasady naliczania

podatku: tam, gdzie można (gdzie są wodomierze)
opłata wyliczana będzie od ilości zużytej wody, w po-
zostałych przypadkach od osoby. Wysokość podatku
też może ulec zmianie, bo nie wiadomo, ile będzie
śmieci. W niektórych gminach po wprowadzeniu po-
datku śmieciowego masa odpadów odbieranych od
mieszkańców wzrosła dwukrotnie właśnie dlatego, że
skoro każdy płaci podatek, to nie opłaca się nielegalnie
wyrzucać śmieci. Na razie nie są dokładne znane
koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych oraz koszty obsługi admi-
nistracyjnej systemu.
Stawka opłaty powinna być tak ustalona, aby wpły-

wy pokryły koszty funkcjonowania całego systemu, bo
gmina nie może dopłacać z budżetu, ale opłaty nie mogą
też być źródłem dochodu gminy. O tym, czy deklaracje
mieszkańców będą zgodne ze stanem faktycznym, prze-
konamy się po kilku miesiącach funkcjonowania no-
wego systemu. Wobec tylu niewiadomych, władze
gminy zadecydowały o podpisaniu umowy z operato-
rem na okres 1,5 roku – w tym czasie będzie można
zweryfikować założenia i zmniejszyć lub zwiększyć po-
datek śmieciowy.
Samorządowcy martwią się o ściągalność opłat, bo

koszty trzeba będzie terminowo pokryć. Urzędnikom
przybędzie pracy, bo za egzekucję należności odpo-
wiadać będą właśnie oni, podobnie jak za pobranie
każdego innego podatku. Od mieszkańców, którzy
będą się uchylali od płacenia należności, będzie mógł
je egzekwować komornik. Jeśli mieszkaniec nie
zapłaci, należności będą ściągane tak, jak zaległości
podatkowe, czyli wraz z odsetkami.
W zamian za uiszczaną przez właściciela nieru-

chomości opłatę za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi, od 1 lipca odbierane będą wytworzone
w gospodarstwach domowych odpady komunalne
zmieszane (niesegregowane) oraz zbierane w sposób
selektywny.
Odpady segregowane:

• papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opa-
kowanie wielomateriałowe ( np. kartony po
sokach),

• odzież i tekstylia,• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,• odpady wielkogabarytowe,• zużyte baterie i akumulatory,• zużyte opony,• odpady remontowo-budowlane pochodzące z re-
montów i innych robót budowlanych wykony-
wanych przez właściciela we własnym zakresie,
na wykonanie których nie jest wymagane uzys-
kanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do
administracji architektoniczno-budowlanej,

• odpady ulegające biodegradacji, w tym opako-
wania ulegające biodegradacji i odpady zielone,

• przeterminowane leki,• inne odpady niebezpieczne wydzielone ze stru-
mienia odpadów komunalnych.

Wszystkie wymienione odpady odbierane będą
w każdej zebranej przez właściciela ilości.
Uchwała określa także wymaganą ilość pojemni-

ków na odpady uzależnioną od liczby osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość:

• dla nieruchomości zamieszkałej przez 1–2 osoby:
jeden pojemnik o pojemności 0,12 msześc.,

• dla nieruchomości zamieszkałej przez 3–4 osoby:

dwa pojemniki o pojemności 0,12 msześc. lub
jeden pojemnik o pojemności 0,24 msześc.,

• dla nieruchomości zamieszkałej przez 5–6 osób:
trzy pojemniki o pojemności 0,12 msześc. lub
jeden pojemnik o pojemności 0,24 msześc. i jeden
pojemnik 0,12 msześc. lub pojemnik o pojemności
nieprzekraczającej 0,36 msześc.,

• dla nieruchomości, na której zamieszkuje po-
wyżej sześciu osób: jak wyżej oraz dodatkowo
jeden pojemnik o pojemności 0,12 msześc. na
każde kolejne jedną lub dwie osoby lub jeden po-
jemnik 0,24 msześc. na każde kolejne trzy lub
cztery osoby lub pojemnik o pojemności nie-
przekraczającej liczby metrów sześciennych
przypadających na liczbę osób zamieszkujących
daną nieruchomość.

W przypadku ilości odpadów przekraczających po-
dane wielkości, właściciele nieruchomości zmieszane
odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w wor-
kach na odpady zmieszane, które zobowiązany będzie
dostarczyć przedsiębiorca odbierający odpady komu-
nalne (w ilości odpowiadającej potrzebom danej nie-
ruchomości). – Kto i na jakich zasadach będzie
określał tę „odpowiadającą potrzebom ilość” – pyta
w liście do redakcji E. W.
Zmieszane odpady komunalne odbierane będą

z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rza-
dziej niż raz w tygodniu, a w zabudowie jednorodzin-
nej raz na dwa tygodnie.
Odpady zbierane w sposób selektywny odbierane

będą z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w zabudowie jed-
norodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny odbierane będą z nie-
ruchomości zamieszkałych dwa razy w roku kalen-
darzowym.
Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady

zielone, będą odbierane w okresie kwiecień-listopad
raz na dwa tygodnie.
Zużyte baterie i akumulatory oraz przetermino-

wane leki będą zbierane w wyznaczonych punktach na
terenie gminy.
Zużyte opony, odpady remontowo-budowla-

ne oraz inne odpady niebezpieczne będą zbierane
w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
(GPSZO). Będzie on prowadzony przez przedsiębiorcę
wyłonionego w przetargu, na zasadach określonych
w umowie. Do GPSZO właściciele nieruchomości
będą mogli w dowolnym terminie (nie czekając na
zbiórkę odpadów gabarytowych dwa razy w roku) do-
starczać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w spo-
sób selektywny, jednak sami będą musieli zorga-
nizować transport i opłacić go.
Gmina będzie odpowiedzialna za odbiór odpadów,

jednak samorząd nie załatwi wszystkiego za miesz-
kańców. Sami musimy pamiętać, by wypowiedzieć
umowę z dotychczasową firmą, która odbiera od nas
śmiecie – jeśli tego nie uczynimy, może się okazać, że
za tę samą usługę zapłacimy dwa razy.
Wymienione zasady dotyczą odpadów komu-

nalnych powstałych w gospodarstwach domo-
wych. Zakłady przemysłowe i firmy nadal
zobowiązane są do zawierania umów bezpoś-
rednio z wybranym operatorem.
Dotychczasowe umowy z poszczególnymi operato-

rami odbierającymi odpady nie zostaną automatycznie

rozwiązane. W związku z tym, właściciele nierucho-
mości powinni zadbać, by obowiązujące obecnie umowy
zostały wypowiedziane ze skutkiem na 30 czerw-
ca 2013 r. i złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpa-
dów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług.
Właściciele nieruchomości muszą też pamiętać o zło-
żeniu do 15 kwietnia deklaracji, w której określą liczbę
mieszkańców i ilość odpadów, którą z danego domu
trzeba odebrać. W wypełnieniu deklaracji pomogą
mieszkańcom przeszkoleni ankieterzy, zatrudnieni
przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, któ-
rzy w miejscu zamieszkania właścicieli nieruchomości
wypełnią z nimi deklarację i dostarczą ją do urzędu.
Mieszkańcom, którzy z różnych powodów nie złożą de-
klaracji, stawkę wyliczy urząd.
W krajach Unii Europejskiej, poza Polską i Wę-

grami, władzę nad systemem odbioru odpadów od
dawna sprawują samorządy. Obecna rewolucja śmie-
ciowa to początek wieloletniego procesu. Zgodnie z re-
gulacjami unijnymi, celem jest osiągnięcie do końca
2020 r. takiego stopnia recyklingu i przygotowania od-
padów do ponownego użycia, by wynosił on co naj-
mniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ule-
gające biodegradacji składane na składowiskach mają
nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpa-
dów. Ogólny wskaźnik recyklingu w Unii Europejskiej
wynosi obecnie niespełna 30 proc. Najbliżej celu wy-
znaczonego przez unijne dyrektywy są Niemcy, Bel-
gia i Słowenia . W Niemczech aż 64 proc. odpadów
komunalnych wytworzonych w gospodarstwach do-
mowych jest utylizowanych lub ponownie przetwa-
rzanych, tylko 36 proc. trafia do spalarni, a segregacja
odpadów opłaca się i mieszkańcom, i przedsiębiorcom.
Segregacja i recykling odpadów generują obroty na po-
ziomie 50 mld euro rocznie. Śmiecie to na całym świe-
cie doskonały biznes. W niektórych krajach tak dobry,
że opanowany przez mafię.

ŚMIECIE: CO, GDZIE, KIEDY I ZA ILE
Rewolucja śmieciowa zbliża się wielkimi krokami.
Za niespełna cztery miesiące odpowiedzialność

za gospodarkę odpadami – organizację ich odbioru
od mieszkańców i utylizację – ponosić będzie gmina.

MAGDA ANDRZEJEWICZ,
GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Rada miejska zadecydowała
o naliczaniu opłaty od osoby

i określiła stawki:
10 zł miesięcznie na osobę

za odpady segregowane,
15 zł – za zmieszane.

Segregowanie odpadów będzie więc
bardzo opłacalne – osoby,
które systematycznie będą

segregowały śmiecie,
zapłacą podatek nawet

o połowę niższy

Na razie nie są dokładne znane
koszty odbierania, transportu,

zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych,

koszty tworzenia i utrzymania
punktów selektywnego zbierania

odpadów komunalnych oraz koszty
obsługi administracyjnej systemu

Do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów

właściciele nieruchomości
będą mogli dostarczać bezpłatnie

odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny,

jednak sami będą musieli
zorganizować transport i opłacić go

Gmina będzie odpowiedzialna
za odbiór odpadów, jednak

samorząd nie załatwi wszystkiego
za mieszkańców. Sami musimy

pamiętać, by wypowiedzieć
umowę z firmą, która dotychczas

odbiera od nas śmiecie
– jeśli tego nie uczynimy,

może się okazać, że za tę samą
usługę zapłacimy dwa razy

W wypełnieniu deklaracji
pomogą mieszkańcom przeszkoleni
ankieterzy, zatrudnieni przez UMiG,

którzy w miejscu zamieszkania
właścicieli nieruchomości wypełnią

z nimi deklarację
i dostarczą ją do urzędu

Informacji dotyczących nowych
zasad gospodarowania odpadami
udziela Wydział Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna,
tel. 22 717 53 99 w. 107

Stawka za odpady segregowane będzie niższa niż za zmieszane

Już wkrótce będziemy się bez problemu pozbywać
odpadów remontowo-budowlanych, które obecnie
często dość długo zalegają na terenach nieruchomości
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Niedoinformowani
Lepsze jutro było wczoraj – tak najkrócej można określić
politykę informacyjną urzędu miasta i gminy. Narzeka-
liśmy na zawartość Biuletynu Informacji Publicznej, mamy
nowy BIP, z którego jeszcze mniej możemy się dowiedzieć.
Żeby nie być gołosłownym: w zakładce „Planowanie prze-
strzenne” wykaz uchwał w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) według stanu na 14 lutego 2012 r..
Czyżby od ponad roku rada miejska nie podjęła żadnej
uchwały dotyczącej planów? Podjęła i to kilkanaście, ale
nikt nie uznał za stosowne poinformować o tym mieszkań-
ców. Podobnie z gotowymi projektami MPZP – również
stan na 14 lutego 2012 r.
W zakładce „Rada Miejska” – interpelacje radnych, ostat-
nia z listopada 2011 r. Bywam na sesjach rady miejskiej
i prawie na każdej któryś radny składa interpelacje. Pew-
nie urząd woli nie informować, o co upominają się radni.
Na stronie urzędu gminy też nie lepiej. Do Wydziału Dróg
Gminnych podane są trzy numery telefonów. Próbowałem
po kolei: 22 756 40 29 – automat powtarza „nie ma ta-
kiego numeru”, następny 22 717 53 99 – „dodzwoniłeś się
do poczty głosowej numeru...”. Dopiero pod trzeci z poda-
nych numerów, wiecznie zajęty, udało mi się dodzwonić już
po niecałej godzinie.

J. J.

Nielegalne wysypiska
O nielegalnych wysypiskach śmieci dużo się mówi i nie-
wiele z tego wynika. Sprawa wygląda tak, jak w tej znanej
historyjce:
Wycieczka z przewodnikiem idzie przez Las Chojnowski.
Przewodnik usiłuje zabawiać turystów: po prawej, proszę
państwa, gęsty zagajnik sosnowy, w którym rosną wspa-
niałe maślaki, po lewej, wzdłuż tej piaszczystej drogi zbie-
rałem ostatnio kurki, a prosto niebawem dotrzemy do
dużej słonecznej polany. Po chwili wchodzą na polanę,
całą zasypaną śmieciami i gruzem.
– A co to takiego – pytają zdziwieni turyści?
Niezrażony widokiem przewodnik zaczyna opowiadać:
z tym miejscem związana jest pewna legenda. Dawno,
dawno temu, tu właśnie stał zamek. Mieszkał w nim król
z królową i niezwykłej urody córką. Królewna dorosła
i król zaczął poszukiwać kandydata do jej ręki. Z całego
świata zjechali rycerze, by wziąć udział w turnieju – zwy-
cięzca miał wejść do królewskiej rodziny. Rywalizację wy-
grał najbrzydszy z rycerzy i królewna stanowczo

odmówiła poślubienia go. Za karę zamknięta została
w zamkowej wieży, całymi dniami płakała i wkrótce ze
zgryzoty zmarła. I to już cała legenda.
– No ale co z tym wspólnego mają te śmiecie, skąd się tu
wzięły – dopytywali turyści.
– A nie wiem, pewnie ktoś przywiózł i wywalił.

K. K.

Budżet 2013
Nie mogę zrozumieć, po co radzie miejskiej te niekończące
się dyskusje o budżecie, kolejne uchwały, zatwierdzanie,
informowanie społeczności, kiedy na każdej sesji budżet
jest zmieniany i to, co było np. na turystykę, idzie na odś-
nieżanie miasta. Czy tak trudno przewidzieć, że w zimie
będzie padał śnieg i przeznaczyć na odśnieżanie realne
sumy? Drogi i tak nie odśnieżone, a te dyskusje to czysta
strata czasu. A czas to pieniądz…

H. P., Czarnów

Podróże kształcą
W czasie ferii zimowych pojechałam z dziećmi w Karko-
nosze. W miasteczku o połowę mniejszym od Konstancina
był punkt informacji turystycznej, wszystkie zabytkowe
obiekty – o wiele mniej atrakcyjne niż konstancińskie za-
bytki – oznakowane były tabliczkami, a na skrzyżowa-
niach ulic stały drogowskazy pokazujące, jak do nich
trafić. U nas dużo mówi się o ochronie zabytków, o przy-
ciągnięciu turystów, ale nie robi się w tym kierunku nic.

AnnaW.

Promocja
Przeczytałem w „Kurierze Południowym” wywiad z Kazi-
mierzem Jańczukiem, w którym burmistrz podsumowuje
połowę kadencji. Trochę osiągnięć mamy, chcielibyśmy
więcej, ale nie o tym chcę napisać. Wywiad ukazał się na
stronie z napisem „Promocja”, czyli gmina za niego
zapłaciła i został przygotowany przez wydział promocji.
To powszechnie stosowana praktyka, tylko że ten tekst
przygotowany został wyjątkowo bezmyślnie: nie ma au-
tora wywiadu, burmistrz sam sobie zadawał pytania, sam
na nie odpowiadał, a na koniec podziękował sobie za roz-
mowę. Proponuję, żeby tym anonimowym fachowcom od
promocji i przeprowadzania wywiadów podziękował za
pracę. Niech nie kompromitują swoją „fachowością”
gminy i urzędu.

Tadeusz B.

1marca rozpoczęła się rekrutacja do gminnychprzedszkoli i przedszkolnych oddziałów przy
szkołach podstawowych na rok szkolny
2013/2014. We wszystkich placówkach oświato-
wych dostępne są formularze zgłoszeniowe, tzw.
karty przyjęć. Wypełnione formularze należy
składać w przedszkolu lub szkole, do których
według rejonu zamieszkania należy dziecko.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 marca. Wy-
niki naboru do wszystkich placówek ogłoszone zo-
staną 19 kwietnia o godz. 13.00.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jed-

nostek oświatowych:

•Przedszkole nr 1, ul. Oborska 2, tel. 22 756 41 66,• Tęczowe Przedszkole Gminy Konstancin-Je-
ziorna, ul. Jaworskiego 3, tel. 22 754 32 34,

•Przedszkole nr 4 zOddziałami Integracyjnymi
„LeśnaChatka”, ul.Warecka 6, tel. 22 756 32 01,

• Przedszkole nr 5, Obory 5, tel. 22 754 16 43,• Zespół Szkół nr 1, ul. Wojewódzka 12, tel. 22
756 41 58, 22 754 68 20,

• Zespół Szkół nr 2, ul. Żeromskiego 15, tel. 22
756 41 91, 22 754 03 39,

• Zespół Szkół nr 3, ul. Bielawska 57, tel. 22 756
42 82, 22 754 26 53,

• Zespół Szkół nr 4, ul. Wilanowska 218, tel. 22
754 44 10,

• Zespół Szkół Integracyjnych nr 5, ul. Szkolna 7,
tel. 22 756 43 07, 22 756 43 77,

• Szkoła Podstawowa nr 6, Opacz 9, tel. 22 754
28 72. (opr. JZ)

Ruszyła rekrutacja
do gminnych przedszkoli

Wojewódzki Urząd Pracy w
Warszawie od 4marca 2013

roku prowadzi rekrutację do II
edycji projektu „Kierunek –Włas-
na Firma III” w ramach Działania
6.2Wsparcie oraz promocja przed-
siębiorczości i samozatrudnienia
PriorytetuVI ProgramuOperacyj-
nego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do osób

bezrobotnych lubnieaktywnychza-
wodowo, które:

• mieszkająwwoj.mazowiec-
kimwregioniepodwarszaw-
skim, w powiatach: garwo-
lińskim, grodziskim, grójec-
kim, legionowskim, mińs-
kim,nowodworskim,otwoc-
kim, piaseczyńskim, prusz-
kowskim, pułtuskim, socha-
czewskim, wyszkowskim,
węgrowskim,wołomińskim,
żyrardowskim,warszawskim
zachodnim,

• niemają i niemiaływpisudo
rejestruEwidencjiDziałalno-
ści Gospodarczej i/lub Cen-
tralnejEwidencji i Informacji
oDziałalnościGospodarczej,
nie są i nie były zarejestro-
wanewKrajowymRejestrze
Sądowymi/lubnieprowadzą
i nie prowadziły działalności

na podstawie odrębnych
przepisów (w tym, m.in.
działalności adwokackiej,
komorniczej luboświatowej)
w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy przed dniem przystą-
pienia do projektu (nie doty-
czydziałalnościgospodarczej
zarejestrowanej poza grani-
cami Polski),

• przystępując do projektu zo-
bowiążą siędozarejestrowaniapla-
nowanej działalności gospodarczej
na terenie woj. mazowieckiego.
Wprojekciemogąuczestniczyć

osoby mające status osoby bezro-
botnej lub nieaktywnej zawodowo,
spełniające jedno z kryteriów:
1) osoba poniżej 25 roku życia,
2)osobapowyżej45 rokużycia,
3) osoba zamieszkującana tere-

nachwiejskich,
4) osoba niepełnosprawna.
Szczegółowe zasady rekrutacji

orazwarunki i kryteriauczestnictwa
w projekcie opisane są w Regula-
minie Rekrutacji, które wraz z for-
mularzem rekrutacyjnym i załącz-
nikami dostępne są na stronie inter-
netowej: www.wup.mazowsze.pl
orazwbiurze projektu: ul. Ciołka
10a, 01-402Warszawa, pokój nr
410. (R)

Kierunek – Własna Firma III
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a funkcjonowanie komunikacji zbiorowej
gmina przeznacza z roku na rok coraz więk-
sze kwoty. W tegorocznym budżecie prze-

znaczono na ten cel 2,75 mln zł. Wzrost dotacji nie
przekłada się jednak na wzrost liczby kursów i kom-
fort podróżowania. Bo też i wymagania mamywprost
niedorzeczne: dopominamy się, by latem działała
w autobusach klimatyzacja, a zimą ogrzewanie.
Warunki podróżowania nie zmieniają się, ale ce-

na biletów – owszem. Teren naszej gminy niemal
w całości objęty jest drugą strefą biletową. Ostatni
przystanek pierwszej strefy znajduje się w Klaryse-
wie, kilkaset metrów od granicy zWarszawą. Miesz-
kańcy dużych osiedli Grapy lub Mirkowa jadący do
Warszawy muszą kupować bilety dwustrefowe, które
po ostatniej podwyżce kosztują 7 zł (bilet tylko na
strefę pierwszą – 4,40 zł). Kwartalny bilet dwustre-
fowy kosztuje 474 zł, jednostrefowy – blisko połowę
mniej, bo 250 zł.
W związku z wnioskami mieszkańców popar-

tymi przez radnych, burmistrz Kazimierz Jańczuk
zwrócił się do warszawskiego Zarządu Transportu
Miejskiego o przesunięcie pierwszej strefy do gra-
nicy osiedla Grapa. ZTM odpisał, że taka decyzja
musi być poprzedzona niezbędnymi analizami, na
które zarząd w tym roku nie ma pieniędzy i prze-
prowadzić je może dopiero w przyszłym roku.
Oczywiście koszt ewentualnego przesunięcia strefy
będzie musiała ponieść nasza gmina. Zdaniem
ZTM, objęcie pierwszą strefą prawie całego Kon-
stancina-Jeziorny wymagałoby wzrostu dofinan-
sowania linii autobusowych 7XX przez gminę
o ok. 40 proc., a zgodę na tę zmianę musiałaby wy-
razić rada Warszawy, bo to budżet Warszawy
dopłaca do pierwszej strefy biletowej.
Rozmowy z zarządem nie należą do łatwych.

Obecny kontrakt z ZTM kończy się 31 marca. Co
nas czeka od 1 kwietnia? Mimo że Zarząd Trans-
portu Miejskiego nie kwestionuje sukcesu linii 742
i uważa, że uruchomienie jej było o kilka lat spóź-
nione, chce nam zmniejszyć liczbę kursów autobu-
sów, zlikwidować kursy z Brześc i skrócić trasę do
Wilanowa. ZTM zapowiada, że ze względu na okro-
jony budżet od 1 kwietnia nie będzie w stanie kon-
tynuować współpracy w zakresie obsługi linii 742
na dotychczasowych zasadach. Od wielkanocnego
poniedziałku proponuje 15 kursów w dni robocze
i dziewięć w dni wolne i tylko na trasie Góra Kal-
waria – Warszawa. Kursy na trasie Brześce – War-
szawa zostaną zlikwidowane.

– Negocjacje trwają, ostateczne decyzje jeszcze
nie zapadły – informuje Michał Lewandowski zWy-
działu Dróg Gminnych konstancińskiego Urzędu
Miasta i Gminy.
W godzinach porannego szczytu autobusy linii

742 jadące z Góry Kalwarii do Warszawy są tak za-
pełnione, że jeśli nawet zatrzymują się na przystanku
w Słomczynie, to nie sposób do nich wsiąść.
– Dla nas szansą są kursy zaczynające się

w Brześcach. Jeśli kursy z Brześc zostaną zlikwido-

wane, będziemy stać na przystankach w Słomczy-
nie i Kawęczynie w nieskończoność. Z kolei jeśli
trasa zostanie skrócona do Wilanowa, żeby dostać
się do stacji metra Wilanowska będziemy musieli
przesiąść się do innego zatłoczonego w godzinach
porannego szczytu autobusu – alarmują mieszkańcy.
Mieszkańcy obydwu gmin zgodnie uważają, że

kursów jest zbyt mało. Przydałoby się dwa razy wię-
cej, albo chociaż zastąpienie obecnego taboru prze-
gubowcami, zwłaszcza w godzinach szczytu.
– Mało tego, że obecnie rano z linii korzystają

głównie pasażerowie wsiadający na początku
trasy w Górze Kalwarii, to zabiegają o wy-
dłużenie trasy na ich terenie. Chcą wygody swo-
ich pasażerów częściowo za nasze pieniądze.
Współpraca miedzy naszymi gminami układa się
nienajlepiej. Już raz nasz samorząd przekazał do-
tację władzom Góry Kalwarii na zaplanowanie
przebiegu obwodnicy. Czy ktoś widział to opra-
cowanie? – pyta nasz czytelnik.
Przy wprowadzaniu zmian ZTM nie zasięga opi-

nii użytkowników: np. zmienił trasę linii 725
z Kępy Okrzewskiej do Wilanowa z objazdem
przez Stare Kabaty w taki sposób, że nasi miesz-
kańcy już z niej praktycznie nie korzystają.
Skierowanie linii dowozowych przez Dębówkę,

zdaniem ZTM jest niemożliwe, a o ustawienie słupka
przystankowego w Słomczynie na przystanku
Jabłoniowa koło Green Garden na trasie L15 i L16
sołtys Kaweczynka upomina się od roku. Zgodnie
z umową pomiędzy gminą a ZTM, za ustawienie
słupków przystankowych odpowiada zarząd. Kiedy
to zrobi? Nie wiadomo. Sami słupka nie możemy
postawić. Przystanek figuruje we wszystkich roz-
kładach jazdy tych linii, jednak busik się tam fak-
tycznie nie zatrzymuje, ponieważ brakuje słupka
przystankowego. ZTM zawsze ma rację. Nie na

darmo w umowie z gminą wyraźnie zapisane jest:
„ostateczną decyzję o trasie i rozkładzie jazdy ta-
kich linii podejmuje ZTM” (par.1, ust.15). Kto pod-
pisał taką umowę?
W ubiegłym roku płaciliśmy za wszystkie zakon-

traktowane kursy linii dowozowych L, za te które
wypadły z rozkładu też. Od 1 stycznia 2013 r.
płacimy tylko za kursy faktycznie wykonane, obo-
wiązkowo więc zgłaszajmy takie przypadki do Wy-
działu Dróg Gminnych.

„Monopolista nie zawsze musi mieć rację. I nie
musi być monopolistą. Dlaczego nasza gmina i Góra
Kalwaria wspólnie nie ogłoszą przetargu na obsługę
tej linii? Dziś prywatni przewoźnicy walczą o klien-
tów. Może warto spróbować? Ogłoszenie przetargu
nie kosztuje. Dopóki samorządy godzą się na praktyki
ZTM, lepiej nie będzie. Nie łudzę się, że mój list do re-
dakcji wpłynie na decyzje ZTM, może jednak głos
mieszkańców skłoni władze samorządowe gminy do
szukania innych rozwiązań” – pisze w liście Z. J.

Z POZYCJI MONOPOLISTY
W 2011 r. cieszyliśmy się z wprowadzenia komunikacji
wewnątrz gminy – linii dowozowych L14, L15 i L16
oraz dodatkowej linii autobusowej 742 z Góry Kalwarii

przez Konstancin do Warszawy. Dla wielu mieszkańców sołectw
linie L14, L15 i L16 to jedyna możliwość dotarcia do urzędu
lub do lekarza, a 742 to jedyny autobus, którym mieszkańcy

tych terenów mogą bezpośrednio dojechać do stacji
metra Wilanowska. Regularnie z komunikacji autobusowej

korzysta ok. 27 proc. mieszkańców gminy.

MATEUSZ ZAREMBA

Utworzona dwa lata temu linia 742 łącząca Górę Kalwarię przez Konstancin z Warszawą jest oblegana,
jednak mimo tego Zarząd Transportu Miejskiego chce zmniejszyć liczbę kursów i zmienić trasę

ZTM zapowiada, że ze względu
na okrojony budżet

od 1 kwietnia nie będzie
w stanie kontynuować współpracy

w zakresie obsługi linii 742
na dotychczasowych zasadach

i proponuje 15 kursów
w dni robocze

i dziewięć w dni wolne
i tylko na trasie Góra Kalwaria

– Warszawa. Kursy na trasie
Brześce – Warszawa

zostaną zlikwidowane

W ubiegłym roku płaciliśmy
za wszystkie zakontraktowane

kursy linii dowozowych L,
za te które wypadły z rozkładu też.

Od 1 stycznia 2013 r.
płacimy tylko za kursy
faktycznie wykonane,

obowiązkowo więc zgłaszajmy
takie przypadki

do Wydziału Dróg Gminnych
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23marca 2012 r. rada miejska
podjęła uchwałę o przy-
stąpieniu do zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) zachodniej
części Mirkowa (osiedla i terenów
przyległych, od ul. Mirkowskiej
w stronę Jeziorny), obejmującej ob-
szar o powierzchni ok. 50 ha, a dwa
miesiące później, 31 maja, uchwa-
łę o przystąpieniu do zmiany MPZP
wschodniej (pofabrycznej) części
Mirkowa, o powierzchni blisko 130
hektarów.
Przygotowania do ogłoszenia

przetargu na wykonanie planów
trwały dość długo. Najpierw, od 22
października do 30 listopada ubieg-
łego roku zainteresowani mogli skła-
dać wnioski do planu. Złożono sie-
dem wniosków dotyczących przezna-
czenia terenów pofabrycznych i kil-
kadziesiąt do terenów przylegających
do osiedla Mirków, szczególnie
ogródków działkowych. W ramach
przedmiotu zamówienia, wyłoniona
w przetargu firma wykona m.in. opra-
cowanie ekofizjograficzne obszaru,
prognozę oddziaływania na środowi-
sko oraz prognozę skutków finanso-
wych uchwalenia planu miejscowego.
Zwłaszcza ta ostatnia prognoza jest
niezwykle istotna, bowiem zapisanie
w planie możliwości realizowania bu-
downictwa mieszkaniowego może
mieć znaczące skutki dla finansów
gminy w przyszłości: budowa dróg,
infrastruktury technicznej, szkół,

przedszkoli na tak dużym obszarze
wymagać będzie kilkudziesięciomi-
lionowych nakładów.
Pewne jest, że wiążące decyzje za-

padną dopiero za kilka lat – w ogłosze-
niu o przetargu termin sporządzenia
planów określono dla terenów pofab-
rycznych – do 1 grudnia 2014 r., dla za-
chodniej części Mirkowa pół roku
wcześniej – do 30 czerwca. Sporządze-
nie planu to dopiero początek całej pro-
cedury planistycznej. Następnie plan
trafi do uzgodnień z ponad 30 różnymi
instytucjami, m.in. komisją architekto-
niczni-budowlaną, strażą pożarną, po-
licją, wojskiem, zarządami dróg, władz
samorządowych sąsiednich gmin, or-
ganizacjami ochrony przyrody i kon-

serwatorem zabytków. Kolejnym kro-
kiem jest wyłożenie planu do publicz-
nego wglądu i zebranie uwag do niego.
Uwagi wniesione do planu rozpatruje
burmistrz i przekazuje radzie miejskiej
projekt planu wraz z nieuwzględnio-
nymi uwagami.
Po podjęciu uchwały przez radę,

wojewoda ocenia jej zgodność z obo-
wiązującym prawem, MPZP zostaje
ogłoszony w Dzienniku urzędowym
Województwa i wchodzi w życie jako
prawo miejscowe po 30 dniach od
ogłoszenia. W teorii za ok. trzy lata
powinniśmy poznać przyszłość po-
w praktyce prace przy sporządzaniu
wielu miejscowych planów trwają
nawet od 12 lat. (MZ)

Za trzy lata, jak dobrze pójdzie

O tym, jak będzie wyglądał Mirków w przyszłości, praktrycznie możemy
się dowiedzieć za wiele lat

Burmistrz Kazimierz Jańczuk,
jego zastępca Ryszard Ma-
chałek, przewodniczący rady

miejskiej Andrzej Cieślawski oraz
radni z okręgu wyborczego nr 1:
Grażyna Chojnowska, Jadwiga Mag-
dziarz i Mirosław Zima 21 lutego
spotkali się z mieszkańcami Skoli-
mowa. Spotkanie zdominowała dys-
kusja o zasadach nowej organizacji
odbioru odpadów komunalnych. To
pierwsze spotkanie z mieszkańcami,
na którym poruszano temat śmieci
i okazało się, że bardzo potrzebne
– mieszkańcy do tej pory nie dostali
wyczerpującej informacji, jak będzie
wyglądał odbiór śmieci już za cztery
miesiące. W uchwałach okołośmiecio-
wych podjętych przez radę miejską nie
znajdziemy odpowiedzi na wszystkie
pytania, np. kto zapewni właścicielom
nieruchomości pojemniki na śmiecie.
Dotychczas dostarczał je zwykle ope-
rator, z którym mamy podpisaną
umowę, a jak będzie dalej? Czy też za-
pewni nam pojemniki, czy będziemy
musieli je kupić? Niektórzy z nas mają
własne pojemniki od wielu lat, ale nie
wiadomo, która firma wygra przetarg
i czy akurat ten typ pojemników
(często dość przestarzały) ich samo-
chody obsługują. Burmistrz przyznał,
że nie wie jeszcze, jak zostanie roz-
wiązana kwestia pojemników. Uczest-
niczki spotkania zwracały uwagę, że
w przypadku dużej rodziny – kilkoro
dzieci, lub gospodarstwo wspólne ze
starszymi rodzicami – segregującej
śmiecie, kompostującej zielone od-
pady, stawki podatku śmieciowego za-
proponowane przez radnych oznaczają
znaczącą podwyżkę opłat. Burmistrz

obiecał, że wystąpi do rady z propo-
zycją obniżenia stawek dla rodzin wie-
lodzietnych. Dokonana w styczniu
przez sejm nowelizacja ustawy śmie-
ciowej pozwala na różnicowanie sta-
wek opłat w przypadku dużych rodzin:
zniżki dla piątej, szóstej lub kolejnej
osoby w jednym gospodarstwie do-
mowym. Kazimierz Jańczuk poinfor-
mował też, że uchwalenie nowego
regulaminu czystości i porządku prze-
widziane jest podczas obrad kwietnio-
wej sesji rady miejskiej.
– Jak zwykle wszystko na ostatnią

chwilę, niedopracowane zasady, bez
konsultacji z mieszkańcami, zero kam-
panii informacyjnej, nowy regulamin
porządku w gminie w proszku – ko-
mentowali między sobą zebrani.
Następnie burmistrz poinformował

o pracach przy budowie sieci wodno-
kanalizacyjnej w Skolimowie. Całość
prac pochłonie ok. 30 mln zł, w pierw-
szym etapie – ok. 12 mln zł. Dzień
przed spotkaniem urząd ogłosił prze-

targ na budowę odcinka sieci wodno-
kanalizacyjnej w ulicach Sowińskiego,
Toczyskiego, części ulic Bema, Trau-
gutta i Górnośląskiej. Termin roz-
strzygnięcia przetargu – za osiem
miesięcy.
Pod znakiem zapytania stoi remont

dalszej części ul. Chylickiej i innych
ulic należących do powiatu: Lipowej
i Wspólnej w Bielawie. Remonty dróg
powiatowych współfinansowane są
przez gminę i powiat, zwykle po po-
łowie. W tym roku, w budżecie gminy
na ten cel zarezerwowano 300 tys. zł,
jednak powiat nie przeznaczył na re-
monty żadnych pieniędzy. Starosta
obiecał powrócić do tematu w kwiet-
niu. Być może po rozstrzygnięciu in-
nych przetargów znajdą się w powiecie
pieniądze na nasze drogi.
Mieszkańcy różnie oceniali spotka-

nie. – Czyli wiadomo, że nic nie wia-
domo – mówili jedni, a inni byli
zdania, że wiadomo na pewno: takie
spotkania są bardzo potrzebne. (KW)

W Skolimowie z burmistrzem

Burmistrz Gminy Konstancin-Je-
ziorna ogłosił otwarty konkurs

ofert na wsparcie realizacji zadań pub-
licznych w 2013 r. Pieniądze można
otrzymać na działania z dziedziny: kul-
tury, edukacji i ochrony dziedzictwa
narodowego (10 tys. zł), kultury fizycz-
nej (90 tys. zł), turystyki (39 tys. zł), tra-
dycji i edukacji (15 tys. zł), integracji
społecznej (15 tys. zł) oraz bezpie-
czeństwa na wodach w granicach
administracyjnych gminy Konstan-
cin-Jeziorna (7 tys. zł).
Złożone wnioski oceni pod wzglę-

dem formalnym i merytorycznym
komisja konkursowa, a ostateczną de-
cyzję o kwocie dofinansowania podej-
mie burmistrz gminy.
Oferty należy składać w kancelarii

Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-
Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32 do
15 marca do godz. 11.00. (MM)

Wpowiecie piaseczyńskim rozpo-
częła się kwalifikacja wojsko-

wa. W gminie Konstancin-Jeziorna
kwalifikacja potrwa od 7 do 13 marca.
Przed komisją lekarską mają obo-
wiązek stawić się zarówno mężczyźni,
jak i kobiety:

• mężczyźni urodzeni w 1994 r.,
a także urodzeni w latach 1989
–1983, którzy nie mają określo-
nej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej,

• osoby urodzone w latach 1992
–1993, które komisje uznały za
czasowo niezdolne do służby
wojskowej,

• kobiety urodzone w latach
1989–1994, mające kwalifika-
cje przydatne do czynnej służ-
by oraz kobiety, które w roku
szkolnym lub akademickim
2012/2013 kończą naukę
w szkołach medycznych i we-
terynaryjnych oraz na kierun-
kach psychologicznych lub są
studentkami lub absolwen-
tkami tych szkół.

Powiatowa Komisja Lekarska bę-
dzie przyjmowała mieszkańców
gminy Konstancin-Jeziorna w Staro-
stwie Powiatowym przy ul. Chylicz-
kowskiej 14 w Piasecznie: mężczyzn
w dniach od 7 do 13 marca, kobiety
tylko 27 marca. Szczegółowe infor-
macje pod numerami telefonów: 22
756 62 10, 22 756 61 80. (MM)

Kwalifikacja
wojskowa 2013

Konkurs na zadania
pożytku publicznego

Trwa remont świetlicy przy ul. Ja-
worskiego 24. W przebudowanych

pomieszczeniach znajdzie się świetlica
dla dzieci i młodzieży, sale wykorzysty-
wane będą też na spotkania kół seniorów
i potrzebyKonstancińskiegoDomuKul-
tury. W trakcie remontu przebudowane
zostaną wszystkie pomieszczenia, po-
wstaną nowe łazienki dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, wy-
mienione zostaną instalacje. Koszt prac
to ok. 300 tys. zł. Oddanie pomieszczeń
do użytku – 20 kwietnia. (MM)

Nowa świetlica
w Mirkowie

Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczną się prace przy budowie
sieci wodno-kanalizacyjnej
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Nie jestem zwolennikiem rozdawnictwa lokali
– wielokrotnie mówił burmistrz Kazimierz
Jańczuk. Gmina nie przewiduje budowy ko-

lejnych mieszkań komunalnych, ale burmistrz zapo-
wiada, że w 2013 r. samorząd będzie starał się
znaleźć lokalizację pod nowe budownictwo socjalne
dla osób najbardziej potrzebujących o najniższych
dochodach. Jednak w ciągu najbliższych dwóch lat
nie uda się wybudować nowych mieszkań. Bur-
mistrz zapowiada zaadaptowanie w ciągu naj-
bliższych miesięcy ok. 20 lokali na mieszkania
socjalne. Dzięki temu z lokali komunalnych będzie
można wykwaterować lokatorów zalegających
z opłatami, którzy mają wyroki eksmisji. Ci zostaną
przeniesieni do lokali socjalnych, a mieszkania zaj-
mowane przez nich dotychczas zwolnią się dla ocze-
kujących. Dłużnicy zalegający z opłatami muszą
liczyć się z eksmisją i przeprowadzką do mieszkania
o gorszym standardzie.
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw loka-

torów i o mieszkaniowym zasobie gminy, gmina po-
winna posiadać lokale socjalne, aby zapewnić swoim
najuboższym mieszkańcom prawo do mieszkania,
a także zapobiegać bezdomności.

Lokal socjalny, zgodnie z definicją zawartą w
ustawie o ochronie praw lokatorów, to lokal na-
dający się do zamieszkania ze względu na wypo-
sażenie i stan techniczny, którego powierzchnia
pokoi (nie powierzchnia użytkowa lokalu) przypa-
dająca na członka gospodarstwa domowego nie
może być mniejsza niż 5 mkw., a w przypadku jed-
noosobowego gospodarstwa domowego – 10 mkw.
Lokal socjalny może mieć obniżony standard – ma
być w takim stanie technicznym i ma mieć takie
wyposażenie, aby nadawał się do zamieszkania.
Szczegółowe zasady przyznawania lokali socjal-
nych określane są przez radę miejską. Umowa
najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas
oznaczony, określony przez władze gminy – doty-
czy to zarówno umów, o których zawarciu decyduje
samorząd, jak i umów, będących następstwem sądo-
wego wyroku eksmisji. Stawka czynszu za lokal so-
cjalny nie może przekraczać połowy stawki
najniższego czynszu obowiązującego w gminnym
zasobie mieszkaniowym.

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa listę osób,
którym sąd musi przyznać prawo do lokalu socjalnego
wwyroku eksmisyjnym:

•kobiecie w ciąży,•małoletniemu, niepełnosprawnemu lub ubezwłas-
nowolnionemu oraz sprawującemu nad taką
osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

• obłożnie chorym,• emerytom i rencistom spełniającym wymagania
do otrzymania świadczenia z pomocy społecz-
nej (określone w rozporządzeniu ministra spraw
wewnętrznych i administracji w sprawie fundu-
szu socjalnego emerytów i rencistów policji,
straży granicznej, Biura Ochrony Rządu i straży
pożarnej oraz ich rodzin z 9 września 2004 r.)

• osobie mającej status bezrobotnego,• osobie spełniającej przesłanki określone przez
radę gminy w drodze uchwały.

Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje oso-
bom, które samowolnie zajmują lokal i którym sąd
nakazał opróżnienie lokalu.

MIESZKANIE OD GMINY

KLARA WARECKA

Ostatnie wybudowane
mieszkania komunalne

w naszym mieście oddane
zostały do użytku dwa lata temu.
Mimo że potrzeby są ogromne

– większość interesantów,
zgłaszających się do burmistrza

ubiega się o przydział
mieszkania – nowych lokali
nie buduje się. W kolejce
po mieszkanie nadal czeka

ponad 400 rodzin.

WPolsce od 1 stycznia 2004 roku obo-
wiązuje ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z

jej przepisami każdy podatnik może, opłacając po-
datek dochodowy od osób fizycznych, przekazać
1 proc. swojego podatku na rzecz wybranej przez
siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej

się na oficjalnej liście. Obecnie, zgodnie z wyka-
zem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
działa 7 289 organizacji pożytku publicznego (stan
na 21 lutego 2013 r.). Liczba podmiotów pozwala
na praktycznie dowolny wybór celu, jaki chcemy
wesprzeć częścią swojego podatku.
Z roku na rok wzrasta liczba osób przeka-

zujących jedną setną swojego podatku na rzecz
organizacji non profit. W 2011 r. organizacje
pożytku publicznego wsparło 11 165 578 podatni-
ków na kwotę ponad 457 mln zł. Można więc
sądzić, że przekazywanie części swojego podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego i świa-
dome wybranie instytucji, na którą mają zostać

przekazane pieniądze, za parę lat będzie normą
wśród podatników.
Wspieranie organizacji non profit powinno być

przez podatników traktowane jak obowiązek, gdyż in-
stytucje te wykonują ogrom pracy w przestrzeniach,
które organy państwowe pomijają lub też działają w
nichw sposób niedostateczny. Co najważniejsze, orga-
nizacje pożytku publicznego często swoim działaniem
obejmują osoby potrzebujące wsparcia, zatem przeka-
zywanie części swojego podatku tym organizacjom jest
wyrazem solidarności z potrzebującymi pomocy człon-
kami naszego społeczeństwa. Korzyść ze wspierania
organizacji non profit jest oczywista: pomagamy po-
trzebującym nic nie tracąc. (MZ)

DUŻO ZA NIEWIELE
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Dwie rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski
w wyścigach motocyklowych w formule Cross

Country odbędą się 16–17 marca na piaszczystym
poligonie wojskowym w Górze Kalwarii. Organiza-
torem zawodów jest Jarper X Racing Team.
Na początku września ubiegłego roku wMysiadle

pod Warszawą klub Jarper X Racing Team zorgani-
zował imprezę o nazwie MotoXtreme 2. Rozegrano
wówczas regionalne zawody Cross Country oraz eli-
minację Pucharu Polski Super Enduro. Po dużym
sukcesie wrześniowej imprezy czas na kolejną, która
tym razem rozpocznie off-roadowy sezon 2013.
Pod banderą MotoXtreme 3 odbędą się dwie

rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Cross
Country oraz I i II eliminacja Mistrzostw Okręgu
Warszawskiego w Cross Country. Takiej imprezy
jeszcze nie było. – Wybór poligonu w Górze Kal-

warii na miejsce rozegrania I rundy Mistrzostw Pol-
ski w Cross Country nie był przypadkowy. Są tutaj
świetne tereny do jazdy, zróżnicowana nawierzch-
nia oraz przede wszystkim władze samorządowe
bardzo pozytywnie nastawione do organizowania
imprez sportowych – tłumaczy wiceprezes Jarper
X Racing TeamMirosław Pleskot, który koordynuje
przygotowania do marcowego wydarzenia.
Przygotowania do imprezy ruszyły pełną parą.

Na teren poligonu w Górze Kalwarii przyjadą naj-
lepsi jeźdźcy z całej Polski. Więcej informacji na
stronach www.motoxtreme.pl oraz www.xracing-
team.pl. (opr. TW)

Cross Country w Górze Kalwarii
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Zwykształcenia polonista, z zamiłowania historyk,
kronikarz Konstancina, pisarz i poeta. Józef Her-

tel ukończył 90 lat.
Jubilat mieszka w Konstancinie ponad pół wieku,

a dom, w którym żyje i tworzy, ma niepowtarzalny
klimat minionej epoki. W tym miejscu czas i błahe
bieżące sprawy przestają być istotne. Dzięki Gospo-
darzowi i atmosferze tego niezwykłego domu,
można zamknąć drzwi do świata hałasów, oderwać
się od codziennych problemów i poddać się magii
opowieści Pana Józefa.
Józef Hertel od zawsze walczył o uzdrowiskowy

charakter Konstancina, uważając, że uzdrowisko jest
jedynym gwarantem zachowania niepowtarzalnego
klimatu miejscowości.W jego dorobku literackim na
szczególną uwagę zasługują prace: „Uzdrowis-
ko Konstancin-Zdrój”, „Znasz-li Konstancin?”,
„O Konstancinie żartobliwie czy zbiór artykułów
SOS Konstancina”, w wyjątkowy sposób opisujące
historię oraz życie dawnego, a także współczesnego
Konstancina- Jeziorny i okolicznych miejscowości.
Redakcja „Naszego Miasta – Forum Mieszkań-

ców Konstancina” życzy Jubilatowi dużo zdrowia
i zachowania dotychczasowej energii. Drogi Jubila-
cie, Czekamy na kolejne niezwykłe opowieści
o Konstancinie i jego mieszkańcach. (MZ)

Jubileusz Józefa Hertla

Burmistrz Kazimierz Jańczuk wydał zarządzenie, na mocy którego od 1 marca można
w konstancińskim Parku Zdrojowym jeździć rowerami oraz na wrotkach i deskorolkach.
Miejmy nadzieje, że wyznaczone trasy, na których dopuszczalna jest jazda, zostaną starannie
oznakowane, by nie dochodziło do kolizji między spacerowiczami i amatorami sportów.
Rowerzyści, wrotkarze i deskorolkarze będą jeździć po parku legalnie po wyznaczonych trasach.
Nie zwalnia ich to jednak od zachowania ostrożności. (MM)

Rowerem po Parku Zdrojowym

•16–17 marca – X Festiwal Małych Form Teat-
ralnych, w Zespole Szkół im. Władysława Sta-
nisława Reymonta, ul. Mirkowska 39

• 24 marca – koncert pasyjny w parafii św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP w Mirkowie

• 26 marca – gminne eliminacje do Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” w Kon-
stancińskim Domu Kultury, ul. Jaworskiego 18

• 9–24 marca – Festiwal Opowiadania Bajek
w Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, ul. Diamen-
towa 8, Czarnów. (MM)

Wydarzenia kulturalne
w marcu 2013

Festiwal Małych Form Teatralnych
odbędzie się już po raz 10.

Wsobotę 16 lutego, po raz trzeci obchodziliśmy
imieniny Konstancji Skórzewskiej, matki

hrabiego Witolda Skórzewskiego, założyciela na-
szego miasta, który na jej cześć nadał mu nazwę
Konstancin.
Program obchodów imienin był bogaty. Kon-

stanciński Dom Kultury zaprosił na wykład „Kon-
stancja z Potulickich hrabina Skórzewska”, który
wygłosił historyk i badacz dziejów rodu prof. Ry-
szard Nowicki. W Starej Papierni zorganizowano
Rodzinne Warsztaty Koralikowe, podczas krtórych
wykonywano ozdoby z koralików. Odbył się także
pokaz i warsztaty zdobienia kapeluszy, wystawa ce-
ramiki i tkanin bałkańskiej artystkiAndjelki Mihajic
oraz pokazy konfekcji i kosmetyków. Wieczorem
w kawiarni Papieróffka odbył się koncert, miesz-
kającej w Konstancinie hiszpańskiej aktorki i śpie-
waczki Carmen Azuar. (R)

Imieniny Konstancji

Wykład o matce założyciela Konstancina
wygłosił prof. Ryszard Nowicki (za zdjęciu:
z Hanną Kaniastą z KDK)

Fo
t.A

B


