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Za działanie GPSZOK
bez zezwolenia starosty
naszej gminie grożą kary
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Zabudowa śródmiejska
zamiast nowego studium

czytaj – str. 9

ULOTKĄW DZIKA

GMINNY SZOK

NOWASTARAOBWODNICA

SKATEPARK ZA PÓŁ ROKU

Władze gminy zawarły umowę
na budowę kompleksu
sportowo-rekreacyjnego
przy ul. Bielawskiej,
gdzie znajdzie się m.in.
wyczekiwany przez młodzież
naszej gminy skatepark
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Koncepcja ta sama,
a pieniędzy na budowę nie ma
i prędko nie będzie
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SUKCESY
TO ICH SPECJALNOŚĆ

I TAK ŹLE,
I TAK NIEDOBRZE

Z młodych karateków
możemy być dumni
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W jedności siła. Wszystkie gminy
naszego powiatu postanowiły
wspólnie rozwiązać problem
dzikich zwierząt zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańców
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Zeskanuj
telefonem

kod
z obrazka

i wejdź
na naszą

stronę
internetową

Zbliża się koniec roku. Za trzy ty-
godnie będziemymogli rozliczyć
się z dochodów osiągniętych

w 2013 r. i zapłacić od nich podatek. Od
nas zależy, czy zapłacimy go wmiejscu
faktycznego zamieszkania. Pieniądze
z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, wpłacane do urzędu skarbo-
wego, w około 40 proc. wracają do bud-
żetu gmin. Jeżeli ktoś płaci 1000 zł po-
datku dochodowego, to do kasy gminy,
którą wskaże w PIT jako miejsce za-
mieszkania, trafi ok. 400 zł.

Zgodnie z ustawą o podatku docho-
dowym, powinniśmy płacić podatek
w miejscowości lub gminie, w której
faktycznie mieszkaliśmy na dzień
31 grudnia danego roku, a nie wmiejscu
zameldowania. Jeśli w formularzu PIT
wpiszemy tylko miejsce zameldowania,
to właśnie tam trafią nasze pieniądze.
Jeżeli obok miejsca zameldowania,
np. w Kielcach, wskażemy miejsce za-
mieszkania w gminie Konstancin-Je-
ziorna, wtedy część podatku zostanie
przekazana na rzecz naszej gminy. Wy-

starczy, że w rubryce „miejsce zamiesz-
kania” wpiszemy konstanciński adres
i dołączymy do formularza PIT druk
ZAP-3, dzięki któremumożemy zaktua-
lizować informacje o miejscu zamiesz-
kania. W miastach i gminach, które
zabiegają, by do budżetu wpływało jak
najwięcej pieniędzy, takie druki dostępne
są nie tylko w urzędach skarbowych, ale
równieżw urzędach gmin.Wramach za-
powiadanej (od dwóch lat) przez władze
naszej gminy kampanii na rzecz płace-
nia podatków w miejscu zamieszkania
może i w naszymmagistracie takie druki
mogłyby być dostępne? Samorządy
wielu polskichmiast w różny sposób za-
chęcają, by płacić podatki wmiejscu za-
mieszkania: wprowadzają karty miesz-
kańca uprawniające do zniżek, prowadzą
kampanie informacyjne i organizują
konkursy z nagrodami. Uświadamiają
mieszkańcom, ile znaczy ich udział
w dochodach miasta lub gminy, np.
w Poznaniu, w ramach kampanii „Poz-
nań jest z Ciebie dumny”, władze in-
formują: „Twój podatek sfinansuje
264 obiady dla dzieci w szkołach, Twój
podatek i trzech innych poznaniaków
pozwoli dofinansować roczny pobyt
dziecka w przedszkolu”.

Według danych Ministerstwa Finan-
sów, dochody podatkowe od jednego
mieszkańca gminy Konstancin-Jeziorna
wynoszą rocznie ok. 3 800 zł. Jeśli bli-
sko 30 proc. mieszkańców naszej gminy
(ok. 7 000 osób) zameldowanych jest
w innych miejscowościach i tylko co
druga z nich jest płatnikiem podatku
dochodowego, to mówimy o ponad
13mln zł, z których 40 proc. czyli ponad
5 mln zł mogłoby zasilić budżet gminy.
To całkiem okrągła sumka. Za 5 mln zł
można wybudować i wyposażyć dwa
skateparki, takie jak właśnie budowany

przy ul. Bielawskiej lub ułożyć kilka ki-
lometrów sieci wodnokanalizacyjnej.

Ci, którzy płacą podatki w miejscu
zameldowania, a mieszkają gdzie in-
dziej, finansują budowę dróg, po których
jeździ ktoś inny. Sami jeżdżą dziurawą
drogą i przeklinają gminę. Czasemmają
wytłumaczenie: w naszej gminie te pie-
niądze będą gorzej wykorzystane niż np.
w Iksowie.Adlaczego nie zaangażują się
w sprawy społeczności, w której żyją,
pracują, korzystają z komunikacji pub-
licznej, szkół i przedszkoli na tyle, by
współdecydować o wydawaniu swoich
pieniędzy?

Liczymy, żewładze naszej gminy też
znajdą sposób na zachęcenie mieszkań-
ców do rozliczania się z podatków
w miejscu zamieszkania. Podpowia-
damy najprostszy: wszystkie wpływy od
nowych podatników przeznaczą na po-
większenie przyszłorocznego budżetu
obywatelskiego. Prawdziwie obywatel-
skiego, takiego w którym sami miesz-
kańcy zdecydują na cowydać pieniądze.
Nie będą mieli wymówki, że zostały źle
spożytkowane, a wszyscy będziemy
mieli jasność, kto identyfikuje się z na-
szym „tu i teraz”.

NASZ UDZIAŁ

Niech nam się spełnią
wszelkie marzenia,

Niech pierwsza gwiazda
świecąc o zmroku

Niesie nam radość, szczęście
i pokój.

życzy zespół redakcyjny
oraz wydawca

„Naszego Miasta – FMK”

Pieniądze z podatku
płaconego przez

mieszkańców wracają
do gminy i przekładają

się na realizację
potrzebnych inwestycji:

budowę dróg,
przedszkola czy sieci

wodno-kanalizacyjnej.

GRAŻYNA MATUSIK-
-TOMASZEWSKA

Proponujemy, by wszystkie
wpływy od nowych

podatników powiększyły
przyszłoroczny budżet

obywatelski. Prawdziwie
obywatelski, taki w którym

sami mieszkańcy
zdecydują, na co

przeznaczyć pieniądze
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Dziki beztrosko spacerują po Parku Zdrojowym
czytaj także – str. 5
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ZDJĘCIE MIESIĄCA

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
to niezwykły dzień – wyba-

czamy winy, zapominamy o urazach,
a w noc wigilijną zwierzęta mówią
ludzkim głosem. Tradycja wigilijnej
wieczerzy to jeden najbardziej znanych
zwyczajów, pielęgnowany od wieków.
Małe dzieci niecierpliwie wypatrujące
pierwszej gwiazdki i wierzące w Świę-
tego Mikołaja, wspólnie śpiewane ko-
lędy i ciepłe światło świec, duży stół,
przy którym zmieści się cała rodzina,
sianko pod obrusem, opłatek i puste na-
krycie przeznaczone dla nieobecnych
wśród nas lub samotnego gościa, który
zapuka do drzwi w ten wyjątkowy wie-
czór – to właśnie magia świąt. To czas,

który poświęcimy najbliższym, życzli-
wość i ciepło rodzinne. Mniej istotna
jest liczba potraw na stole czy wielkość
choinki. Ozdoby choinkowe, własno-
ręcznie wykonane z kolorowej bibułki,
może nie są tak idealne, jak plastikowe
bombki, ale mają duszę. Dbajmy o tę
tradycję, jak najstaranniej, bo stoiska ze
sztucznymi choinkami, zajmujące naj-
bardziej eksponowane miejsca w cen-
trach handlowych, zmasowany atak
kolęd z magnetofonu już od połowy lis-
topada, mający na celu zachęcenie
klientów do głębszego sięgania do
portfela i zbiorowe szaleństwo zaku-
pów mało mają wspólnego z magią.
Zapomniałbym: opłatek też można ku-
pić w supermarkecie od ładnej dziew-
czyny ubranej w strój aniołka. Ale
magii nie można kupić.

Magia świąt
KONSTANTY J.

12stycznia 2014 r. Wielka Or-kiestra Świątecznej Pomocy
zagra po raz 22. Z roku na rok do pu-
szek wolontariuszy trafia coraz wię-
cej pieniędzy. Do tej pory Orkiestra
wydała na sprzęt medyczny ponad
450 mln zł.
W czasie 22. finału WOŚP wolon-

tariusze zbierać będą datki na zakup
specjalistycznego sprzętu ratownictwa
medycznego dla dzieci i opieki me-
dycznej dla seniorów. Pierwszy datek
już jest: podczas konferencji prasowej,
na której ogłoszony został temat 22. fi-
nału, Adam Maciejewski, prezes za-
rządu warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych, przekazał Jurkowi
Owsiakowi pierwszy komputer, na któ-
rym oparty był system tworzenia noto-
wań GPW. Podczas konferencji przed-
stawiony został pierwszy zespół, który
zagra na Dużej Scenie 20. Przystanku
Woodstock – Accept oraz pierwszy
gość Akademii Sztuk Przepięknych
– Bogusław Linda.
WKonstancinie Orkiestra też zagra.

Już po raz ósmy, a wliczając nietypowy

letni finał „Stop powodziom” po raz
dziewiąty. Konstanciński sztab pracuje
pełną parą i jak zawsze szykuje wiele
atrakcji: imprezy sportowe w hali
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
wystartują już o godz. 9.00, koncert
w amfiteatrze zacznie się o godz. 17.00,
a tradycyjne światełko do nieba poszy-
buje o 20.00. Będzie się działo!
Siedziba sztabu mieścić się będzie

w filii Konstancińskiego Domu Kul-
tury, ul. Sobieskiego 6, I piętro, e-mail:
wosp.konstancin@gmail.com. (MM)

22. finał WOŚP

WAgencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacjiRolnictwaod14do23grud-

nia będą prowadzone prace konserwacyj-
ne systemu informatycznego. W związku
z tym, rolników czekają utrudnienia.
ARiMR informuje, że w dniach od

14 do 23 grudnia 2013 r. nie będzie
możliwości składania zgłoszeń drogą
elektroniczną przez internet za pomocą
aplikacji CK IRZ. Zgłoszenia należy
składaćw formie papierowej lub na noś-
niku elektronicznym w biurze powiato-

wymARiMR. Ulegnie wydłużeniu czas
wydawania paszportów i duplikatów
paszportów bydła, co spowoduje, że nie
będą one wydawane w dniu złożenia
zgłoszenia bydła do rejestru w biurze
powiatowymARiMR. Nie będzie moż-
na dokonywać zmian i udzielać infor-
macji wymagających systemu infor-
matycznego. (MM)

Utrudnienia w ARiMR

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez prezydenta RP parom, które
przeżyły razem 50 i więcej lat, wręczyli burmistrz Kazimierz Jańczuk i przewodniczący rady
miejskiej Andrzej Cieślawski. Otrzymały je cztery pary: Cecylia i Andrzej Bartczakowie,
Helena i Ignacy Boreccy, Elżbieta i Edward Peplakowie oraz Eugenia i Andrzej Szewczyko-
wie. Wyróżnione pary odebrały także list gratulacyjny od prezydenta Bronisława Komorow-
skiego. Oprócz medali, życzeń i gratulacji Jubilaci otrzymali również kwiaty i kosze
delikatesowe. Po części oficjalnej na Złote Pary i ich gości czekała symboliczna lampka
szampana i słodki poczęstunek. Dostojnym jubilatom gratulujemy i składamy najserdeczniej-
sze życzenia dalszych lat wspólnego życia w zdrowiu, radości i spokoju. (R)
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Zarząd Uzdrowiska Konstancin-Zdrój zapro-
sił cukierników amatorów i zawodowców do
udziału w konkursie na ciastko nawiązujące

nazwą do imienia matki założyciela Konstan-
cina Konstancji z Potulickich Skórzewskiej,
a smakiem – do znakomitych tradycji kuli-

narnych Restauracji Galeria Konstancja.
6 grudnia jury wydało werdykt: pierwsze

miejsce zajęła beza z delikatnym wanilio-
wym kremem wykonana przez Zofię

Ostrowską. Zwycięzczyni otrzymała w na-
grodę pamiątkowy puchar, portret Konstancji

Skórzewskiej i upominki. Beza według jej
receptury będzie wypiekana w Restauracji

Galeria Konstancja. (R)

Złote gody

Konkurs rozstrzygnięty
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Wybrałam się dzisiaj (12 listopada – red.) do
GPSZOK. Spakowałam puszki po farbach,
kartony i opakowania ze styropianu po

sprzęcieAGD oraz inne śmiecie segregowane. Pełny
bagażnik i jeszcze kartony na tylnym siedzeniu –
dzwoni do redakcji zdenerwowana mieszkanka Kon-
stancina. – Brama zamknięta do połowy, tablice in-
formacyjne dalej wiszą. Ochroniarz poinformował
mnie i innych chętnych do pozbycia się śmieci (w
tym samym czasie podjechały jeszcze dwa samo-
chody), że Lekaro zwinęło się dzisiaj rano i punkt
odbioru śmieci segregowanych... nie istnieje. Zapy-
tałam, ilu dzisiaj mieszkańców przyjechało (byłam
po godz. 15.00) – ponad 20 samochodów. Żadnej
kartki z informacją od Urzędu Miasta i Gminy ani
numeru telefonu do gminy nie ma, w randze rzecz-
nika urzędu – pracownik ochrony. Pojechałam do
urzędu gminy, do Wydziału Ochrony Środowiska, z
pytaniem, gdzie mam wyrzucić śmiecie, bo
GPSZOK nie działa. Urzędnik odpowiedział, że też
dzisiaj się dowiedział, bo starosta nie wydał zgody
dla Lekaro na dalsze prowadzenie punktu odbioru
odpadów w tym miejscu i dodał, że niestety nie jest
osobą decyzyjną, więc nic nie może. Moje pytania:
gdzie informacje na ten temat, co zrobić ze śmie-
ciami, czy przynieść je do UMiG, dlaczego nie ma
informacji na stronie internetowej, dlaczego UMiG
nic nie zrobił w tej sprawie (bo przecież zastrzeżenia
starosty są znane nie od dzisiaj), jak można w taki
sposób lekceważyć mieszkańców – pozostały bez
odpowiedzi! Niemoc urzędu jest powalająca. Za nie-
frasobliwość, lekceważenie mieszkańców, bezczyn-
ność, zaniedbanie wykonywania obowiązków –
dwója z minusem. Chyba ktoś decyzyjny poniesie
konsekwencje? – pyta nasza czytelniczka.

Zdaniemmieszkańców, to nie jest GPSZOK tylko
prawdziwy szok. Maciej W. z Jeziorny, który przy-
wiózł do punktu cztery wielkie worki pozostałości
po remoncie łazienki (resztki cementu, kleju, fugi,
farb i opakowania po nich oraz skrawki płyty wodo-
odpornej), również nie mógł ich oddać i zabrał z po-
wrotem do domu. – Głupio zrobiłem, trzeba było te
worki zawieźć pod urząd i postawić przy wejściu. Od
lipca, a to już ponad cztery miesiące, bierzemy udział
w jakimś chorym eksperymencie.Władze gminy wy-
raźnie nie potrafią ogarnąć tematu i testują, ile jesz-
cze wytrzyma przeciętny Iksiński. Gmina
podpisywała umowę z operatorem, ale my za jej wy-
konanie płacimy. Często nie za to, do czego gmina
się wobec nas zobowiązała – dodaje.
Teren, na którym działać ma GPSZOK, wskazała

gmina. Chociaż punkt działał od lipca, firma Lekaro
wystąpiła dopiero we wrześniu do starostwa piase-
czyńskiego o pozwolenie na lokalizację GPSZOK na

ul. Słowiczej. 5 października starosta wydał decyzję
odmowną twierdząc, że lokalizacja jest niezgodna z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego Cegielni Chylickiej. Teren ten (kilkanaście hek-
tarów) od prawie pół wieku użytkowany był przez
firmy zajmujące się gospodarką odpadami. Przez kil-
kadziesiąt lat – MPO, potem przez kilkanaście lat –
ZGK. Wtedy jego przeznaczenie było zgodne z
MPZP?

W związku z odmowną decyzją starosty, Lekaro
poinformowało gminę, że 12 listopada przestaje pro-
wadzić GPSZOK. Gmina zapomniała jednak poin-
formować mieszkańców. Zdaniem burmistrza
Kazimierza Jańczuka (i radnych z Komisji Ładu
Przestrzennego i Spraw Komunalnych Rady Miej-
skiej, którzy poparli ten wniosek), należy natych-
miast zmienić MPZPCegielni Chylickiej, by przy ul.
Słowiczej dopuszczał lokalizację tego, co już tam
faktycznie się znajduje, czyli GPSZOK. Na sesji
rady miejskiej 27 listopada burmistrz wystąpił do
rady miejskiej o podjęcie uchwały o przystąpieniu
do tekstowej zmiany planu miejscowego, która do-
puści lokalizację GPSZOK na części tego obszaru.
Zmiana MPZP potrwa bliżej nieokreślony czas –
okoliczni mieszkańcy już zapowiadają protest. Poja-
wił się też drobny problem – mimo że gmina jest
obecnie we władaniu działek przy ul. Słowiczej, to są
do nich roszczenia za strony ich dawnego właści-
ciela.
Na razie burmistrz polecił, by punkt zbiórki przy

ul. Słowiczej prowadził zamiast firmy Lekaro... pra-
cownik gminy. Gmina wystawi tam swoje pojemniki,
a brakującą część pożyczy od Lekaro. Punkt będzie
czynny, jak dotychczas. A że gmina nie ma prawa
prowadzić samodzielnie działalności związanej ze
składowaniem i przyjmowaniem odpadów i staro-
stwo nie wydało pozwolenia? Oj tam, oj tam. Co
gminie grozi za samowolę? Kara odWojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.

– Gminie grozi – lub Lekaro, gdyby prowadziło –
możliwość otrzymania kary od tysiąca do miliona
złotych. Ale nie widzę innego rozwiązania. Powin-
niśmy płacić. Jeżeli zechcą gminę ukarać, to myślę,
że kwotą tysiąca złotych. Nie mamy innego wyboru
na ten moment – mówił burmistrz Jańczuk podczas
obrad komisji. Jeśli kara nie będzie zbyt wysoka, jest
z czego zapłacić – gmina płaci Lekaro znacznie
mniej niż mieszkańcy wpłacają w tzw. podatku śmie-
ciowym.
Jednocześnie gmina zaczęła szukać nowej lokali-

zacji dla GPSZOK i wysłała do Wydziału Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego wypisy z in-
nych planów miejscowych z nieformalnym zapyta-
niem, czy starosta wyda pozwolenie, czy nie. Gmina
rozważała inne ewentualne lokalizacje: bazę Gmin-
nej Spółdzielni w Jeziornie (w centrum) i bazę kółek
rolniczych przy ul. Bielawskiej. Jednak miejscowe
plany na to nie pozwalają.
Z propozycją lokalizacji GPSZOK oraz bazy

Zakładu Gospodarki Komunalnej na terenie obecnej
wytwórni mas bitumicznych (po przeniesieniu asfal-
ciarni) wystąpił już rok temu, we wnioskach
złożonych do MPZP Mirkowa, radny Tomasz
Zymer. Ale żadne działania w kierunku przeniesie-
nia zakładu nie zostały podjęte. Podczas posiedzenia
komisji, burmistrz stwierdził, że będzie można ewen-
tualnie wrócić do tego pomysłu, kiedy sprawy tego
terenu będą porządkowane, w najlepszym razie za 2–
3 lata. Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady
miejskiej, był mniejszym optymistą i stwierdził, że
za kilka lat.

Lekaro odwoła się od decyzji starosty do samo-
rządowego kolegium odwoławczego. Mieszkańcy
gminy nadal będąmogli przywozić na ul. Słowiczą se-
lektywnie zgromadzone odpady komunalne. Odbierać
je będzie oddelegowany pracownik ZGK. Lekaro w
ramach umowy podpisanej z gminą „ma bezwzględny
obowiązek za tę samą kwotę odbierać na telefoniczne
wezwania gminy przepełnione pojemniki”.

GMINNY SZOK
Po półtorarocznych
przygotowaniach

do wprowadzenia w życie
zapisów tzw. ustawy śmieciowej

mieszkańcy naszej gminy
dostali niedopracowane

i zmieniane z dnia na dzień
harmonogramy

odbioru odpadów,
nieterminowo wykonywaną
usługę, loterię workową

(ile tym razem dadzą i jakiej
wielkości) oraz znikający

Gminny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

MAGDA ANDRZEJEWICZ

Co zrobić ze śmieciami?
Czy przynieść je do UMiG?
Dlaczego nie ma informacji

na stronie internetowej?
Jak można w taki sposób

lekceważyć mieszkańców?

Zmiana MPZP Cegielni Chylickiej
potrwa bliżej nieokreślony czas

– okoliczni mieszkańcy
już zapowiadają protest

Gminie grozi możliwość
otrzymania kary

od tysiąca do miliona złotych

GPSZOK przyjmuje odpady, jak dotychczas
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Na ten dzień konstancińska
młodzież czekała cztery lata.
– To dla nas wielka chwila

– przyznaje pomysłodawca budowy
skateparku Tomasz Nowicki.
18 listopada w ratuszu burmistrz

Kazimierz Jańczuk, skarbnik gminy
Dariusz Lipiec oraz prezes zarządu
spółki Park-M ze Starego SączaWies-
ław Matusik podpisali umowę na bu-
dowę kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego z parkingiem i skateparkiem
przy ul. Bielawskiej.
– Z ogromną przyjemnością podpi-

suję dzisiaj tę umowę, ponieważ to
jedna z pierwszych dużych inwestycji
przeznaczonych dlamłodychmieszkań-
ców naszej gminy, którzy dotychczas
nie mieli takiegomiejsca –mówił Kazi-
mierz Jańczuk po podpisaniu doku-
mentu. – To nowe otwarcie, którym
pokazujemy, że inwestycje sportowo-
rekreacyjne są dla nas nie mniej ważne
niż inne – dodał.
Obiekt powstanie naprzeciwko

Zespołu Szkół nr 3, na placu między
ul. Bielawską a torami kolejowymi i Je-
ziorką. W składzie kompleksu spor-
towo-rekreacyjnego o powierzchni ok.
11 tys. mkw. znajdą się: boisko wielo-
funkcyjne do gry w minipiłkę nożną
i piłkę ręczną, pełnowymiarowe boisko
do siatkówki, siłownia pod chmurką
i bieżnia, ścianka wspinaczkowa (wyso-
kości ok. 5metrów) oraz najdłużej ocze-
kiwana atrakcja – skatepark o powierzch-
ni 264 mkw. Skatepark zostanie wypo-
sażonyw rampy, półki, drążki i rozmaite
urządzenia, o których miłośnicy desko-
rolek marzyli od lat: tzw. chinese bank
i cycek. Boiska zajmą kolejne blisko

900 mkw. terenu. Resztę projektanci
przeznaczyli na parking dla 53 samo-
chodów, wiaty na rowery, toalety, alejki,
ławki, kosze na śmiecie i nasadzenia zie-
leni. Boiska będą zabezpieczone piłko-
chwytami, (by piłka nie wypadała na
ulicę) i wyposażone w instalację, dzięki
której zimą można będzie urządzić na
nich lodowisko z taflą chłodzoną spe-
cjalnym agregatem. Plac sportów zosta-
nie oświetlony, by mieszkańcy mogli
korzystać z niego również po zmroku.
Inwestycja kosztować będzie ponad
2,33 mln zł. Wykonawca już objął plac
budowy. Jeśli zima nie będzie zbyt długa
i prace postępować będą zgodnie z har-
monogramem, kompleks ma być go-
towy do 31 maja 2014 r.

TomaszNowicki, dziękującw imieniu
młodzieży władzom gminy, wręczył bur-
mistrzowi na zakończenie spotkania tort
z napisem „Budowa skateparku”. (MT)

Skatepark za pół roku

Wyjątkowo sprawnie i szybko, za-
ledwie w ciągu tygodnia, ul. Bie-

lawska została wyremontowana. Na-
wierzchnia jezdni została sfrezowana,
wymieniona została część studzienek
kanalizacyjnych, wylano nową war-
stwę spodnią i wyasfaltowano ulicę.
Chociaż stan nawierzchni, zwłaszcza
przy skrzyżowaniu z ulicami Polną
i Narożną oraz przy przejeździe kole-
jowym rzeczywiście wymagał na-
prawy, mieszkańcy zaniepokojeni byli

prowadzeniem remontu przed (przewi-
dzianą na przyszły rok) wymianą sieci
wodno-kanalizacyjnej.
– Remont nie pójdzie namarne, rury

wzdłuż ul. Bielawskiej ułożone są pod
chodnikami i pasami zieleni. Jezdnia nie
ucierpi podczas ichwymiany – uspokaja
RyszardMachałek, zastępca burmistrza.
Dla ruchu kołowego ulica zamykana

była odcinkami, a największym utrud-
nieniem dla mieszkańców była zmiana
trasy linii autobusowej 710. (MM)

Wyremontowali
ul. Bielawską

30listopada i 1 grudnia Konstancin-Jeziorna był gospodarzem tego-
rocznej edycjiOgólnopolskiegoKonkursu
Modeli Kartonowych, zorganizowanego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Ligę Obrony Kraju, UrządMiasta i Gmi-
ny Konstancin-Jeziorna i Konstanciński
DomKultury.Wkonkursie udział wzięło
93 zawodników reprezentujących 15 klu-
bów modelarskich i startujących indywi-
dualnie. Sędziowie ocenili 200 kartono-
wych modeli w trzynastu kategoriach ro-
dzajowych. Modelarze przygotowali mi-
niaturowe repliki budowli, okrętów, po-
jazdów kołowych i gąsiennicowych, sa-
molotów a nawet stację kosmiczną.
Zwycięstwo zespołowe odniósł klub

LOKSokół zeWschowy. Reprezentacja

Konstancińskiego Domu Kultury zajęła
ósme miejsce. Indywidualnie zwy-
ciężyli: Mirosław Stawiak ze Stalowej
Woli – za najlepszymodel w klasie stan-
dard otrzymał Puchar Ministra Sportu
i Turystyki orazArtur Resler z Rzeszowa
– za najlepszy model w klasie otwartej
nagrodzony został Pucharem Prezesa
Ligi ObronyKraju. Puchar dla najmłod-
szego uczestnika otrzymała sześcioletnia
Jadwiga Wysmułek z Konstancina-Je-
ziorny. Specjalne wyróżnienie komisja
sędziowska przyznała Jeremiemu Jani-
kowi z KDK za model wieży ciśnień
w Konstancinie. Wszystkie prace mog-
liśmy obejrzeć na wystawie pokonkur-
sowej, w Zespole Szkół nr 2, przy
ul. Żeromskiego. (JZ)

Konkurs Modeli
Kartonowych

Znamy już wykonawcę, który zajmie
się budową przedszkola w Obo-

rach. 19 listopada burmistrz gminy
Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jań-
czuk podpisał umowę z warszawską
firmą Pamar, która wybuduje przed-
szkole. Koszt inwestycji wyniesie
3 444 000 zł. Przedszkole zaprojekto-
wane zostało przez pracownię architek-
tonicznąArchimedia.W nowoczesnym
parterowym budynku mieścić się będą
cztery oddziały przedszkola. Prace już
się rozpoczęły. Zakończenie budowy
zaplanowane jest na koniec lipca przy-
szłego roku. (R)

Przedszkole
w Oborach

Zokazji ŚwiatowegoDniaWalki zHIV
i AIDS, 1 grudnia w Konstanciń-

skimDomuKultury rozstrzygnięty został
II Gminny KonkursWiedzy oAIDS pod
hasłem: „Żyj bez ryzyka HIV/AIDS”.
W konkursie plastycznym o tematyce
HIViAIDSudziałwzięli uczniowie kon-
stancińskich szkół.
Wkategorii szkoły podstawowe zwy-

ciężyły: I nagroda –Gabriela Zientarska
zZespołuSzkół nr 1, II nagroda –Małgo-
rzataWłodarczykzeSzkołyPodstawowej
nr 6, wyróżnienie – Urszula Giersz z ZS
nr 2. W kategorii gimnazja nagrodzeni
zostali: I nagroda–JuliaAbramowiczzZS
nr 1, II nagroda – Cezary Jakoniuk z ZS
nr3 iMieszkoKubikzZSnr1, IIInagroda
–ErnestZientarski zZSnr 1,wyróżnienie
–Dominika Pruśniewska z ZS nr 3. (BS)

Konkurs wiedzy
o HIV i AIDS
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Niedawno dorodny samiec spał na przystanku au-
tobusowym w Skolimowie. Przychodzą do
miasta nie dlatego, że zabieramy im tereny

leśne – tych w okolicach Konstancina nie ubyło. Po
prostu jest ich coraz więcej. Nie tylko w Konstancinie
– według danych Głównego Urzędu Statystycznego,
w latach 2000–2012 populacja dzika w Polsce wzrosła
ponad dwukrotnie – z 118 tys. do 255 tys. osobników.
Liczebność populacji wymyka się spod kontroli. Po-
dobnie jestm.in. wNiemczech,Austrii, Szwajcarii, Ho-
landii i Francji. Co jest powodem, że tak gwałtownie
wzrasta liczba dzików nie tylko w Polsce, ale i w całej
Europie? Zwierzęta nie są niczemu winne. To ocieple-
nie klimatu sprawiło, że zimy są coraz cieplejsze,
a większe nasłonecznienie sprawia, że drzewa rodzą
więcej żołędzi i kasztanów, którymi żywią się dziki.
Rolnicy uprawiają coraz więcej ulubionej przez dziki
kukurydzy i rzepaku (wykorzystywanych do produkcji
biopaliw).

Najczęściej tylko straszą miejscową ludność, rza-
dziej atakują.WydziałOchrony Środowiska i Rolnictwa
UrzęduMiasta i Gminy przygotował instrukcję, jak za-
chować sięw przypadku spotkania z dzikami: „Niewy-
konuj gwałtownych ruchów, upewnij się, że nie odciąłeś
zwierzęciu jedynej drogi ucieczki (jeżeli tak się stało,
zwierzę na pewno zaatakuje), nie patrz zwierzęciu
w oczy (towyzwanie dowalki), nie uśmiechaj się uspo-
kajająco (wystawienie zębów, to w świecie zwierząt
przegląd uzbrojenia i zapowiedź rychłej walki) – kolej-
ność tych czynności nie istnieje, wszystkie musisz wy-
konać jednocześnie i być świadomym tego, co się dzieje.
I najważniejsze, nie bój się – zwierzę to wyczuje. Jeśli
zwierzę nie uciekło, zacznij się powoli wycofywać,
jeżeli zwierzę ruszy lub ruszyło już do ataku, należy
uciekać. Jeżeli istnieje konieczność ucieczki, pamiętaj,
że nigdy nie należy wybierać drogi pod górę. Spraw-
dzonym rozwiązaniem jest wdrapanie się na drzewo
– trzebamieć jednak świadomość, żewiele zwierzątma
iście anielską cierpliwość.Może długo czekać pod drze-
wem” – czytamy w informacji magistratu.
–Krótkomówiąc, urząd radzi: spadajcie na drzewo.

Nie jestem pewny, czy to rozwiąże problem – dener-
wuje się nasz czytelnik, który 10 listopada późnym po-
południem podczas spaceru w Parku Zdrojowym
przeżył spotkanie z watahą dzików.
Z roku na rokwzrasta liczba skargmieszkańców na

pojawianie się dzików, nie tylkow naszej gminie, ale na
terenie całego powiatu piaseczyńskiego. Szczególnie
wiele jest ichwmiejscowościach położonychwpobliżu
Łubnej, która przez lata była gigantyczną stołówką dla
dziko żyjących zwierząt. Sprawa stała się dla samo-
rządów lokalnych dużym kłopotem. Podczas obrad
IXKonwentuWójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu

Piaseczyńskiego, 18 października 2012 r., reprezentanci
gmin omawiali kompetencje samorządów lokalnych
w kwestii zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt na tere-
nach zurbanizowanych, ochronie i opieceweterynaryj-
nej nad dzikimi zwierzętami oraz zastanawiali się, jak
rozwiązać problem. W spotkaniu uczestniczyli tak-
że przedstawiciele Nadleśnictwa Chojnów, Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Piasecznie oraz lekarze weterynarii prowadzący
usługi związane z odławianiem dzikich zwierząt na ob-
szarze powiatu pruszkowskiego.Tak naprawdę sposoby
są dwa:można odławiać dziki i transportować jew inne
miejsca – tylko nie bardzo jest dokąd, bo wwiększości
województw jest ich stanowczo za dużo – lub wpro-
wadzić tzw. odstrzał redukcyjny. Kiedyś rozwiązaniem
były polowania dewizowe, dzisiaj dzików jest za dużo
w całej Europie.

Myśliwi wcale nie palą się do zwiększenia liczby
odstrzałów. – Jesteśmy nazywani mordercami, i to nie
tylko przez wegetarian. A to nic przyjemnego. Mię-
sożercy nie zastanawiają się, co czują zwierzęta pro-
wadzone na rzeź, a zaręczam, że są wwiększym stresie
niż dzik padający od strzału – mówi jeden z członków
koła łowieckiego z terenu naszej gminy. – Polowanie
na dziki jest corazmniej opłacalne. Od kilku lat spadają
ceny skupu mięsa dzików. Za kilogram dzika skup
płaci od złotówki do 2 zł. Upolowanego dzika myś-
liwy może zachować na użytek własny (po wpłaceniu

do kasy koła takiej sumy, jaką otrzymałby odstawiając
zwierzynę do skupu) lub odstawić do punktu skupu.
Gospodarowanie zasobami zwierząt łownych w zgo-
dzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej określa ustawa
prawo łowieckie. Zgodnie z ustawą, zwierzęta łowne
w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stano-
wią własność skarbu państwa. Ale odszkodowania za
straty w uprawach obciążają koła łowieckie – płacimy
je z naszych składek i z pieniędzy za zwierzynę odsta-
wioną do skupu. Skarb państwa płaci tylko za szkody
w uprawach rolnych na obszarach nie wchodzących
w skład obwodów łowieckich wyrządzone przez zwie-
rzęta łowne: dziki, jelenie, sarny oraz chronione, m.in.
łosie, klępy – dodaje myśliwy.
Uczestnicy IX konwentu postanowili, że należy

podjąć wspólne działania w celu opracowania regula-
minu postępowania w przypadku zdarzeń z udziałem
dzikich zwierząt i opowiedzieli się za utworzeniem
funduszu, dzięki któremuwyspecjalizowana firma zaj-
mie się ich odławianiem. Takie rozwiązanie sprawdza
się w powiecie pruszkowskim, gdzie funduszem utwo-
rzonym ze składek poszczególnych gmin zarządza sta-
rostwo, a firma wybrana w przetargu zajmuje się
odławianiem i transportem zwierząt (w porozumieniu
z powiatowym lekarzemweterynarii, który bada każde
zwierzę i decyduje o jego przyszłości).
W budżecie naszej gminy na 2014 r. przewidziano

20 tys. zł na dotację celową w formie pomocy finan-
sowej dla powiatu piaseczyńskiego na zadania w za-
kresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym
z przypadków przebywania dzikich zwierząt na tere-
nach zurbanizowanych na terenie gminy Konstancin-
Jeziorna. Jeśli pieniądze z tego funduszu zostaną
przeznaczone na opracowanie koncepcji i wydanie
ulotek, problemu nie rozwiążemy. Lepiej przeznaczyć
je na systematyczne koszenie gminnych nieużytków,
w których dziki buszują – w Borowinie, Kawęczynie
i wielu innych miejscach naszej gminy – i ustawienie
znaków ostrzegawczych na drogach.

ULOTKĄWDZIKA
Dziki są prawdziwym utrapieniem rolników. Wyrządzają

ogromne straty w uprawach. Ale dawno już wyszły z lasów i pól.
Ryją w przydomowych ogródkach i na miejskich skwerach,

spacerują w centrum Konstancina, straszą dzieci
wracające ze szkoły, powodują kolizje drogowe.

MATEUSZ ZAREMBA

Nadleśnictwo Chojnów
ul. Klonowa 13,
Pilawa
05-532 Baniocha

Wojskowe Koło Łowieckie „Szarak”
adres do korespondencji:
Cieciszew 68,
05-507 Słomczyn

Koło Łowieckie „Mirków”
adres do korespondencji:
Opacz 85,
05-520 Konstancin-Jeziorna

Koło Łowieckie „Chojnów”
adres do korespondencji:
ul. Morelowa 10,
05-500 Piaseczno

Przydatne adresy

W sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi dzwonimy:
straż miejska – tel.: 986, 22 757
65 49, 602 291 864
policja – tel.: 22 756 42 17, 22 754
00 71, 22 604 52 37

Według danych GUS,
w latach 2000–2012

populacja dzika w Polsce
wzrosła ponad dwukrotnie

– z 118 tys. do 255 tys. osobników

„Sprawdzonym rozwiązaniem jest
wdrapanie się na drzewo” – czytamy

w gminnej ulotce. Krótko mówiąc,
urząd radzi: spadajcie na drzewo
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Wmaju ubiegłego roku, pod-
czas podpisywania umowy
na opracowanie nowej kon-

cepcji i uzyskanie decyzji środowi-
skowej na budowę obwodnicy Kon-
stancina-Jeziorny i Góry Kalwarii,
dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski
mówił: – Obecnie obwodnica może
zostać poprowadzona w innym prze-
biegu, według koncepcji, która do-
piero się pojawi, jednak projektanci
zapewniają, że będą brali pod uwagę
stanowisko gminy i mieszkańców.
Wiadomo, że drogi nie da się wybu-
dować w powietrzu i gdzieś będzie
musiała powstać, ale pamiętamy, że
mieszkańcy są najważniejszą częścią
środowiska.

Zapewniał, że nad przebiegiem tej
drogi odbędą się szerokie konsultacje
z mieszkańcami.

– Szerokich konsultacji do tej pory
nie było, w nowym rozdaniu to pierw-
sze spotkanie z „najważniejszą częścią
środowiska”. Zobaczyliśmy ten sam,
oprotestowany przez mieszkańców,
przebieg drogi. Na swój sposób MZDW
dotrzymało obietnicy, przecież Zbig-
niew Ostrowski mówił, że obwodnica
może, a nie, że zostanie poprowadzona
inaczej – mówi jeden z uczestników
spotkania. Za opracowanie nowej kon-
cepcji drogi i uzyskanie decyzji środo-
wiskowej firma Mosty Katowice ma
dostać 712 tys. zł. Za tak dużą cenę na
razie specjalnie się nie napracowali
– dodaje.

Obwodnica ma zaczynać się na gra-
nicy gminy Konstancin-Jeziorna i war-
szawskiej dzielnicy Wilanów (w re-
jonie ulic Waflowej i Przyczółkowej)
i przebiegać za Szkołą Amerykańską
przez Okrzeszyn, Bielawę, za oczysz-
czalnią ścieków przez Mirków i Hab-
dzin, Obory, Parcelę (skrzyżowanie
ulic Podlaskiej i Grzybowskiej), Cieci-
szew (skrzyżowanie z drogą woje-
wódzką nr 868), Dębówkę i Kawęczyn
do granicy z gminą Góra Kalwaria.
Dopiero na terenie gminy Góra Kal-
waria projektanci zaproponowali dwa
warianty omijające miasto: włączenie
obwodnicy do drogi krajowej nr 50 lub
planowanej obwodnicy Góry Kalwarii.

Obecny na spotkaniu wicedyrektor
MZDW Mariusz Kozera zwrócił uwa-
gę, że przebieg drogi zaprojektowany
został zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) obwodnicy, który gmina uch-
waliła w 2006 r. Uchwaliła mimo pro-
testów mieszkańców. Podczas prac nad
MPZP obwodnicy drogi nr 724 wraz
z terenami przyległymi, mieszkańcy
tylko dwóch wsi: Parceli i Cieciszewa
złożyli ponad 300 protestów. Wszyst-
kie zostały odrzucone z automatu.
Wnioski specjalnie powołanej podko-
misji rady miejskiej, składającej się
z dwóch radnych, 10 przedstawicieli
sołectw Piaski, Dębówka, Cieciszew i
Parcela i przedstawiciela wydziału ar-
chitektury, która wypracowała dwa al-

ternatywne warianty przebiegu ob-
wodnicy również nie zostały wzięte
pod uwagę.

Mariusz Kozera wyjaśnił, że teore-
tycznie nowy przebieg jest możliwy,
ale spowodowałby konieczność wy-
kupu przez województwo kolejnych
terenów pod drogę. – Nie stać nas
– twierdzi wicedyrektor MZDW i radzi
mieszkańcom wystąpienie o zmianę
koncepcji do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, która być może
skłoniłaby inwestora do zmiany prze-
biegu drogi, tak by omijała Parcelę
i Cieciszew. Problem jednak chyba nie
w kosztach wykupu terenu. Owszem,
w MPZP zarezerwowano teren pod
drogę, ale grunty nie zostały jeszcze
wykupione. Teren przewidziany pod
budowę obwodnicy jest bardzo zróżni-

cowany i przebiega przez obszary
leśne, rolnicze i zurbanizowane z za-
budową mieszkaniową. Poprowadze-
nie drogi po terenie niezabudowanym
obniży, a nie podwyższy koszty reali-
zacji inwestycji, bo inne są wysokości
odszkodowania za grunty rolne, a inne
za działki budowlane i domy miesz-
kalne. Przeciwnicy przesunięcia trasy
obwodnicy z terenów gęsto zabudowa-
nych na grunty rolnicze twierdzą, że
w ten sposób zniszczeniu ulegną żyzne
ziemie I i II klasy, a rolnicy stracą
możliwość zarobkowania. Ale jedno-
cześnie ci sami rolnicy złożyli setki
wniosków (78 proc. wszystkich wnio-
sków) do nowo opracowywanego stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagos-
podarowania gminy, dotyczących moż-
liwości odrolnienia tych gruntów.

Od wielu lat czekamy na drogę,
która wyprowadzi ruch tranzytowy
z miasta. Idealnego przebiegu obwod-
nicy nie ma, ale nie buduje się obwod-
nicy gminy przez środek wsi, będącej
częścią tej gminy. Przedstawiciele
MZDW i firmy Mosty Katowice bro-
nili się, przekonując, że żaden przebieg
obwodnicy nie będzie całkowicie bez-
sporny, a projektowanie zupełnie no-
wego wariantu będzie zbyt kosztowne.

Kolejnym zadaniem inwestora i pro-
jektantów będzie przygotowanie ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko,
niezbędne do uzyskania od Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsię-

wzięcia. – Raport zostanie podany do
publicznej wiadomości – zapewniał
Mariusz Kozera. – Każda ze stron
w określonym terminie będzie mog-
ła składać wnioski i uwagi. Czy będą
tak uwzględniane, jak te składane
do MPZP obwodnicy? – pytali miesz-
kańcy.

Nie tylko mieszkańcy byli rozcza-
rowani spotkaniem – burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk i Andrzej Cieślawski,
przewodniczący rady miejskiej rów-
nież są zdania, że projektanci powinni
zaprezentować dwa warianty prze-
biegu drogi: podano nam jeden, a ci,
którzy się z nim nie zgadzają, mają
sami wymyślić drugi, który w efekcie
będzie podrzędny – zwracał uwagę
Andrzej Cieślawski.

– Domagamy się wariantowości.
Apelujemy o projekt ominięcia Parceli
i Cieciszewa – mówił podczas debaty
burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Pytania o termin realizacji inwe-
stycji pozostały bez odpowiedzi.
Prace nad tzw. oceną oddziaływania
na środowisko, wobec zapowiada-
nych protestów lokalnej społecznoś-
ci Parceli i Cieciszewa, mogą długo
potrwać. Pieniędzy na budowę głów-
nej trasy, dróg dojazdowych oraz ca-
łej infrastruktury technicznej, m.in.
odwodnienia i ekranów akustycznych
chroniących przed hałasem, także nie
ma i raczej nie będzie w najbliższej
przyszłości. Władze Mazowsza za-
powiadają poważne oszczędności
– o 140 mln zł mniej na inwestycje
w przyszłym roku (z czego o 41 mln zł
mniej na remonty dróg), a w latach
2014–2019 wydatki ogółem mają być
o 2,3 mld zł niższe (na inwestycje
– o prawie 1 mld zł) niż zakładały
wieloletnie prognozy.

– Wygląda na to, że to właśnie ten
miliard, który potrzebny jest na bu-
dowę naszej obwodnicy. W tej chwili
mówi się: po roku 2020. Za kilka lat
powiedzą: po roku 2030. Może nasze
wnuki doczekają – podsumowuje Ry-
szard P. z Mirkowa.

Nowa stara obwodnica
Podczas spotkania z przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu

Dróg Wojewódzkich i firmy Mosty Katowice, 19 listopada poznaliśmy
nowy przebieg planowanej obwodnicy Konstancina. Niby nowy,
bo niczym nie różniący się od zaprojektowanego kilka lat temu.

BARBARA STYLIANOU

Zobaczyliśmy ten sam,
oprotestowany przez

mieszkańców,
przebieg drogi

Wicedyrektor MZDW
radzi mieszkańcom

wystąpienie o zmianę
koncepcji do Regionalnej

Dyrekcji Ochrony
Środowiska, która

być może skłoniłaby
inwestora do zmiany

przebiegu drogi,
tak by omijała Parcelę

i Cieciszew

Idealnego przebiegu
obwodnicy nie ma,

ale nie buduje się
obwodnicy gminy
przez środek wsi,

będącej częścią
tej gminy

Każda ze stron
w określonym terminie
będzie mogła składać

wnioski i uwagi do raportu
o oddziaływaniu inwestycji

na środowisko. Czy będą
tak samo uwzględniane,

jak te składane
do MPZP obwodnicy?



NASZE MIASTO – FMK nr 12/1 (60/61) Grudzień 2013 – Styczeń 2014 NASZ SAMORZĄD 7

Fo
t.S

XC

Blisko 122 mln zł dochodu, ponad 146 mln zł
wydatków i deficyt w wysokości ponad
24,3 mln zł, który sfinansowany będzie przy-

chodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów
y wysokości ponad 6,5 mln zł i pożyczek za-
ciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
14,8 mln zł oraz przychodami pochodzącymi z wol-
nych środków w wysokości prawie 3,02 mln zł – to
główne założenia budżetu gminy na 2014 r.

Naogólną kwotę dochodów121879084 zł złożą się:

•
udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa w wysokości 68 575 328 zł,
co stanowi 56,26 proc. dochodów gminy
ogółem,

•
subwencja ogólna – 12 752 557 zł (10,46 proc.
dochodów gminy),

•
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej i innych zadań zleconych
– 2 939 946 zł (2,41 proc. dochodów gminy),

•
dochody związane z realizacją zadań finan-
sowanych z funduszy Unii Europejskiej
– 861 547 zł (0,71 proc dochodów gminy),

•
dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych – 560 000 zł
(0,46 proc. dochodów gminy).

Kwota wydatków planowanych na 2014 r. wynosi
146 226 015 zł, z czego na wydatki inwestycyjne
przewidziano 41 175 833 zł – 28,16 proc. wydatków
budżetowych ogółem gminy na 2014 r.

Na co gmina wyda pozostałe ponad 100 milio-
nów złotych?

Najwięcej, bo ponad 43 mln zł – na oświatę i wy-
chowanie, z czego na wydatki bieżące 36 462 245 zł.
Największe inwestycje w tym rozdziale to budowa
sali gimnastycznej przy szkole w Opaczy – 1 mln zł
(w 2014 r. na rozpoczęcie budowy i kolejne ok.
1,5 mln zł w 2015 r. na dokończenie) oraz budowa
kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem
(w tym skatepark) przy Zespole Szkól Nr 3 ul. Bie-
lawska w Konstancinie-Jeziornie 2 300 000 zł.

Budowa infrastruktury wodociągowej i sanita-
cyjnej wsi pochłonie 11 022 000 zł, z czego: projekt
i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w Czarnowie – 500 tys. zł, dokończenie kanalizacji
sześciu wsi, etap IV – 300 tys. zł, budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej we wsi Kierszek – 120 tys. zł,
budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w sołectwach
położonych w południowej części gminy Konstan-
cin-Jeziorna – 10 000 000 mln zł oraz projekt i rea-
lizacja kolektora ściekowego Borowina – Kon-
stancin-Jeziorna – 100 tys. zł. Budowa stacji uzdat-
niania wody przy ul. Wareckiej kosztować będzie
ok. 2 mln zł.

Koszty zapewnienia transportu zbiorowego po-
chłoną z budżetu 3,3 mln zł. Na dofinansowanie linii
autobusowych ZTM (linie 139, 700, 710, 724, 725,
742 i N 50) gmina przeznaczy 2,3 mln zł, kolejne
750 tys. zł na funkcjonowanie autobusowej komu-
nikacji publicznej na terenie gminy – linie L.
Na przyłączenie Konstancina-Jeziorny do systemu
Warszawskiego Roweru Publicznego przewidziano
250 tys. zł.

Z 8 537 022 zł, zapisanych w rozdziale „Drogi
publiczne gminne”, na bieżące utrzymanie dróg wy-
damy 3,015 mln zł, a pozostałe ponad 5 mln zł na
realizację zadań inwestycyjnych. Największe z nich
to budowa ciągu ulic Zubrzyckiego i Przesmyckiego
wraz z infrastrukturą – 1,5 mln zł, przebudowa ulic
Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej
i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą – 1mln zł oraz
przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infra-
strukturą 2,25 mln zł.

Wydatki w rozdziale „Administracja publiczna”
obciążą budżet kwotą ponad 17 mln zł, z czego
funkcjonowanie urzędu gminy kosztować nas bę-
dzie blisko 14 mln zł. Na tę kwotę złożą się: wydatki
związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.:
opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia,
konserwacja i drobne remonty wyposażenia biuro-
wego, badania lekarskie pracowników, ryczałty sa-
mochodowe, szkolenia pracowników, dofinanso-
wanie nauki pracowników, odpis na zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych, utrzymanie strony in-
ternetowej urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej,
czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe,
koszty postępowań sądowych, wynagrodzenia i na-
liczane od nich składki) oraz 2,8 mln zł przezna-
czone na rozpoczęcie budowy nowego ratusza
(zakończenie opracowania dokumentacji projekto-
wej, uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz rozpo-
częcie prac budowlanych w drugiej połowie roku).

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego:
zakup gadżetów reklamowych promujących gminę,
druk plakatów promującychwydarzenia i imprezy, druk
zaproszeń, programów, broszur informacyjnych, wy-
datki związane z organizacją festynów, uroczystości
gminnych oraz imprez promujących gminę (m.in.: Flis
Festiwal, Dni Konstancina, Dożynki Gminne, Festiwal
Otwarte Ogrody) opracowanie i wydanie przewodnika
po gminie Konstancin-Jeziorna, albumu „Historia wy-
cinankiw Jeziornie” orazwydanie płyty zespołu Łurzy-
canki zaplanowano nieco ponad 800 tys. zł.

500 tys. zł przeznaczono na prace związane ze
sporządzeniem miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego, kolejne 210 tys. zł na opraco-
wania geodezyjne i kartograficzne.

Blisko 1,7 mln zł przewidziano na diety dla sołty-
sów, wydatki jednostek pomocniczych gminy – rady
osiedlowe, naprawy oraz zakup sprzętu i wypo-
sażenia komputerowego dla urzędu.

Na pomoc społeczną gmina przeznaczy blisko
8,3 mln zł, z czego funkcjonowanie Ośrodka Pomocy
Społecznej kosztować będzie ok. 3 mln zł.W tym roz-
dziale na wsparcie rodzin zastępczych zapisano
10 tys. zł, a na dożywianie dzieci i ubogich 115 tys. zł.

Jedną z największych inwestycji będzie budowa
gminnego żłobka – na ten cel zapisano w budżecie
3,2mln zł. Na budowę przedszkola wMirkowie ponad
2,3 mln zł i przedszkola w Oborach – 3,1mln zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa kosztować będą gminę 2 704 726 zł,
oczyszczanie miasta i wsi – 2,5 mln zł, utrzymanie
zieleni – 1,2 mln zł (z czego ponad 1 mln zł – utrzy-
manie parku zdrojowego).

Dotacja dla Konstancińskiego Domu Kultury
wyniesie 2,5 mln zł, dla bibliotek – 950 tys. zł, dla
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – ponad
1,3 mln zł. Zakład Gospodarki Komunalnej
otrzyma dotację w wysokości ponad 1,5 mln zł.
Na ochronę zdrowia gmina przeznacza 730 tys. zł,
w tym 170 tys. zł na dotację celową dla SPZZOZ
na realizacje zadań z zakresu profilaktyki i pro-
gramów zdrowotnych.

Na co wydamy najmniej?

•
na zwalczanie narkomanii – 100 tys. zł,

•
na kolonie i obozy oraz inne formywypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży – 79 753 zł, z czego wydatki bieżą-
ce związane z przeprowadzeniem akcji „Zima
wmieście” oraz akcji lato dla dzieci (półkolonie
organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
w Opaczy) – 43 330 zł,

•
na stypendia motywacyjne za wybitne osiąg-
nięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół
– 50 630 zł,

•
na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
w budżecie przewidziano 10 tys. zł,

UMiG przedstawił również projekt Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014–2019. Kwota
długu, wynosząca w 2014 r. 27 334 391 zł ma zostać
w całości spłacona do 2019 r. Corocznie dług zmniej-
szać się ma o 5–6 mln zł.

PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET
ANNA S. REYDO

122 mln zł dochodu,
ponad 146 mln zł wydatków
i deficyt w wysokości ponad

24,3 mln zł – to główne założenia
budżetu gminy na 2014 r.

Na inwestycje przewidziano
w budżecie 41 175 833 zł
– 28,16 proc. wydatków

budżetowych gminy ogółem

Najwięcej, bo ponad 43 mln zł
przeznaczono na oświatę

i wychowanie, najmniej
– zaledwie 10 tys. zł

– na ochronę zabytków
i opiekę nad nimi

Ponad 1 mln zł kosztować będzie
utrzymanie Parku Zdrojowego

Projekt przyszłorocznego budżetu Urząd Miasta i Gminy
przekazał 15 listopada do Biura Rady Miejskiej Konstancina-

-Jeziorny oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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Nie do wiary
Miałam do załatwienia sprawę w rejonie energetycznym
w Jeziornie i pamiętając ostatnią wizytę tam (kilka lat
wcześniej) aż bałam się iść. Moje zdumienie nie miało
granic: w punkcie obsługi klienta czynnych było kilka
stanowisk, żadnej kolejki, a panie załatwiające sprawy
miłe, uśmiechnięte i kompetentne. Sprawę załatwiłam
w mig. Poproszę tak samo w każdym urzędzie!

Paula

Rowerzyści ponad prawem
Zwykle uważa się, że za wypadki i kolizje drogowe
z udziałem rowerzystów odpowiadają kierowcy samocho-
dów. Z moich obserwacji wynika, że wręcz przeciwnie.
Jestem starszym człowiekiem, już nie prowadzę auta i nie
jeżdżę na rowerze, ale dużo spaceruję i patrzę. Prosta
rzecz: przejście na drugą stronę ulicy, przed którym rowe-
rzysta powinien zejść z roweru i przeprowadzić go po pa-
sach. Stałem i liczyłem – w ciągu ok. 20 minut na drugą
stronę ul. Warszawskiej przeprawiło się 12 rowerzystów
i tylko jeden zsiadł z roweru. Reszta, często nawet nie
oglądając się na boki, przy pełnej prędkości przejeżdżała
jezdnię. Jest jesień, zmrok zapada bardzo wcześnie, a na
naszych drogach wciąż dużo rowerzystów, tylko patrzeć jak
dojdzie do nieszczęścia. Może gmina w porozumieniu z po-
licją i strażą miejską mogłaby przeprowadzić akcję kontro-
lowania rowerzystów? Wlepiliby kilka mandatów i może
ocalili zdrowie lub życie amatorów dwóch kółek.

Henryk

Kontrola jakości
Ciekawa jestem, czy w naszym urzędzie działa jakaś
kontrola jakości prac wykonywanych w gminnych obiek-
tach. Byle jak wykonany remont pomieszczeń Konstanciń-
skiego Domu Kultury przy ul. Jaworskiego nie najlepiej
świadczy o nadzorze inwestora. Myślę, że gmina powinna
też dokładniej kontrolować jakość remontów dróg
– z łopaty żwiru ze smołą, na odczepnego rzuconej na
dziurę w jezdni, po kilku deszczach nie ma nawet śladu.
Taka łata wypłukana jest z jezdni w ciągu dwóch tygodni.
To dosłownie pieniądze wyrzucone w błoto.

S.W.

Nowe porządki
Do niedawna wzorem dobrze utrzymanego osiedla było
osiedle Elsam. Ale po zamachu na poprzedni zarząd,
który doprowadził osiedle do kultury i po przejęciu ulic
przez gminę jakoś zniknęły kosze na torebki z psimi od-

chodami, na jezdniach i chodnikach zalegają nie-
sprzątnięte liście i zwykłe śmiecie. Nowy zarząd
nie upomina się w urzędzie czy Zakładzie Gospodarki
Komunalnej o sprzątanie. Doszło do tego, że część
mieszkańców opłaca prywatną firmę do sprzątania ulic.
Oczywiście sprzątają tylko przed posesjami, które za to
płacą. Aż strach pomyśleć, jak w zimie będzie
z odśnieżaniem ulic.

H.O.

Błoto w Łęgu
Pięknieje nam Konstancin, bez dwóch zdań. Jest czyściej,
więcej zieleni i kwiatów, ale tak ładnie jest tylko w centrum.
To tak, jak by w domu sprzątać tylko salon, a w kuchni
i łazience brudno. Czekamy aż porządki dotrą do mniej-
szych, bocznych ulic i odległych od centrum sołectw. Przy-
bywa wyremontowanych ulic, ale też nie wszędzie.
Dziesiątki lat czekaliśmy w Łęgu na cywilizację: wodociąg
i porządną drogę. Nie warto było jej robić przed wykopami
pod rury. Ale po położeniu kanalizacji nową drogę dostała
tylko nowa część Łęgu, tam gdzie pobudowano domy
w ostatnim dziesięcioleciu. Droga doszła tylko do domu
sołtysa – mieszkańcy dalszych domów, stojących od stu lat,
brodzą w błocie po kostki. W czasie wykopów pod rury,
glina z głębszych warstw została wyciągnięta na wierzch
i teraz ślizgamy się w niej jak na lodowisku. Samochodem
też trudno przejechać. Czy urząd o nas zapomniał? Li-
czymy, że gmina przypomni sobie o mieszkańcach Łęgu
i Dębówki.

XY

Niewypał
Reforma śmieciowa to wielki niewypał. Realizacja jej
założeń jest tak nieudolna, przynajmniej w naszej gminie,
że skutek będzie odwrotny od zamierzonego – coraz mniej
osób będzie segregować odpady. Zadeklarowałam segre-
gowanie śmieci – bo tak robiłam od lat – ale od nowego
roku zmienię deklarację. Różnica w opłatach nie jest na
tyle duża, by komplikować sobie życie: będę dwa razy
w miesiącu wstawać świtem i wystawiać pojemniki i
worki, zamiast 6–7 razy. Segregowane odpady odbierane
są nieterminowo, a wystawiane worki są wątpliwą ozdobą
posesji. Ciekawa jestem, czy urząd kontroluje jakość usług
operatora, czy egzekwuje od Lekaro kary za nieterminowe
odbieranie odpadów i na co są one przeznaczane.

BarbaraG.

Reklamy dla wybranych
W wielu miejscach naszego kraju gospodarcza sytuacja
gmin wygląda naprawdę źle, ale zwykle władze tych gmin
robią wszystko, by temu zaradzić. Natomiast dzięki swoim
władzom, Konstancin-Jeziorna ma szansę na to, by zostać
pierwszą w kraju gminą zabiegającą o to, by jej sytuacja
gospodarcza się pogorszyła! Brawo! Przedsiębiorcy najle-
piej niech prowadzą swoją działalność w konspiracji
– bez reklam. Rzeczywiście może w uzdrowisku należy zu-
nifikować wszystkie reklamy (np. 1 x 1m, na zielonym tle),
potem można też wprowadzić zaprojektowane przez rad-
nych jednakowe zielone ubrania dla wszystkich,
a na końcu może obowiązek noszenia brody. Kochani
radni, biorąc pod uwagę wasze dotychczasowe dokona-
nia, to jeśli chcecie zrobić naprawdę coś dobrego
dla mieszkańców, to wy już lepiej nic nie róbcie...

Marcel

REKLAMA
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Przetargi na sporządzenie obydwu planów wy-
grała ta sama firma, a właściwie konsorcjum
dwóch firm: MPZ Plan Grzegorz Kolosionek

z siedzibą weWrocławiu oraz pracowni projektowej
UrbaMap ze Świeradowa. Kryterium wyboru wyko-
nawcy była jak zwykle cena. W tym przypadku za-
skakująco niska: 27 060 zł za plan terenów
pofabrycznych i 18 450 zł za plan osiedla Mirków.
Tanio rzadko kiedy znaczy dobrze – pierwszą kon-
cepcję przedstawioną władzom gminy pod koniec
września burmistrz Kazimierz Jańczuk odrzucił. Pro-
jektanci założyli w niej budowę osiedla mieszkanio-
wego na 9 tys. osób i powstanie kolejnych zakładów
produkcyjnych. Koncepcja, wykonana na zlecenie
urzędu gminy, w pełni uwzględniała oczekiwania
właścicieli terenu, ale nie miała nic wspólnego
z oczekiwaniami samorządu i lokalnej społeczności.
Czy projektanci nie otrzymali od zleceniodawcy żad-
nych sugestii dotyczących sposobu zagospodarowa-
nia tak ważnego obszaru gminy?
Sposób zagospodarowania terenów pofabrycz-

nych będzie miał fundamentalne znaczenie dla roz-
woju i przyszłości naszej gminy, dlatego też samo-
rządowcy starannie przyjrzeli się kolejnej wersji pla-
nów przedstawionej podczas dwóch posiedzeń Ko-
misji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
Rady Miejskiej 14 i 22 listopada.
Zmiany wMPZP osiedla Mirków i terenów przy-

ległych nie budzą kontrowersji – w przedstawionych
trzech wariantach projektanci zakładają przeznacze-
nie części dotychczas niezabudowanej pod budow-
nictwo jednorodzinne, wytyczenie nowych dróg oraz
ciągów pieszo-rowerowych, a w wariancie I w pasie
nadrzecznym przewidziane zostało urządzenie terenu
sportowo-rekreacyjnego. Koszt wykupu terenu pod
drogi i przestrzenie publiczne wynosi w poszczegól-
nych wariantach planu od 800 tys. zł do ponad
1,1 mln zł (przy cenie 100 zł za 1 mkw.).
MPZP terenów pofabrycznych to projekt o wiele

bardziej skomplikowany, choćby ze względu na
wartość historyczną starej fabrycznej zabudowy
i walory przyrodnicze terenu. Wykonawcy planu
podzielili teren byłej papierni na strefy: zabytkową,
w której powstaną obiekty handlowo-usługowe
i mieszkalne lofty, oraz teren osiedla, obiektów spor-
towo-rekreacyjnych i usług zdrowotnych o charak-
terze uzdrowiskowym. Niezwykle istotną kwestią
jest zaprojektowanie układu komunikacyjnego i tu
wykonawcy planu zaprezentowali duży optymizm,
przyjmując za podstawę komunikacji planowaną
tzw. trasę mostową, która wedle wszelkich dostęp-
nych informacji nie powstanie w najbliższym dzie-
sięcioleciu. Do czasu jej wybudowania główną ar-
terią komunikacyjną pozostaje ul. Mirkowska. Koszt
wykupu terenu pod drogi w dwóch przedstawionych
wariantach wynosi odpowiednio 14,7 mln zł i nieco
ponad 13 mln zł.
Obecnie zaprezentowana koncepcja zakłada bu-

dowę osiedla zaledwie dla kilkuset mieszkańców,
a dla zabudowy jednorodzinnej projektanci w ogóle
nie widzą miejsca na terenie pofabrycznym.

– Nastąpiło przegięcie w drugą stronę – stwier-
dził przewodniczący rady miejskiej Andrzej Cie-
ślawski, a burmistrz Kazimierz Jańczuk wskazywał,
że optymalnym rozwiązaniem jest osiedle na ok.
2,5 tys. osób (mniej więcej wielkości istniejącego
osiedla w zachodniej części Mirkowa). Samorzą-
dowcy podkreślali, że najlepszym rozwiązaniem
byłoby uwzględnienie propozycji przedstawionych

podczas ubiegłorocznych warsztatów urbanistycz-
nych Charette. Obecnie zaprojektowana liczba
obiektów handlowo-usługowych byłaby stanowczo
zbyt duża przy tak niewielkiej liczbie mieszkańców.
– Zabrakłoby odbiorców usług – skomentowała
radna Izabela Skonecka.

Dyskusja o liczbie mieszkańców w planowanym
osiedlu na razie jest czysto akademicka – obo-
wiązujące studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy nie prze-
widuje na tym obszarze zabudowy wielorodzinnej.
Zastępca burmistrza Dorota Gadomska znalazła spo-
sób na obejście zapisów studium: zabudowa śród-
miejska. Wiceburmistrz wyjaśniła, że taka kategoria
zabudowy występuje w przypadkach, w których
trudno przypisać budynek do jednej z wyraźnie
określonych kategorii: budownictwa wielorodzin-
nego lub jednorodzinnego i zakłada usytuowanie
zakładów usługowych na parterze oraz I piętrze bu-
dynku, a na wyższych kondygnacjach lokale miesz-
kalne. Definicja zabudowy śródmiejskiej przedsta-
wiona przez Dorotę Gadomską różni się od definicji
zawartej w § 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, stanowiącym, że ilekroć w tymże
rozporządzeniu jest mowa o „zabudowie śródmiej-
skiej – należy przez to rozumieć zgrupowanie inten-
sywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śród-
mieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub prze-

widywane w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy
miasta”. W dalszej części rozporządzenie uściśla, że
w przypadku zabudowy śródmiejskiej „odległość bu-
dynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać na-
turalne oświetlenie tych pomieszczeń”, przy czym
ust. 4 tego paragrafu wskazuje, że odległości budyn-
ków od innych obiektów wyznaczane według reguł
podanych w ust. 1 „mogą być zmniejszone nie wię-
cej niż o połowę w zabudowie śródmiejskiej”. Czy
na pewno o to nam chodzi?
W przedstawionej koncepcji projektanci pominęli

problem wytwórni mas bitumicznych. Wniosek
złożony do planu przez radnego Tomasza Zymera
o przeznaczenie działek, na których zlokalizowana
jest asfalciarnia, na cel publiczny – co umożliwiłoby
przejęcie ich przez gminę – nie został uwzględnio-
ny w planie.

Projektanci zobowiązani są do sporządzenia
MPZP osiedla Mirków i terenów przyległych do
30 czerwca 2014 r., a terenów pofabrycznych nie pó-
źniej niż do 1 grudnia 2014 r., ale wielką niewiadomą
pozostaje termin uchwalenia zmienionych planów,
bowiem zapisy MPZPmuszą być zgodne z zapisami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy. Zdaniem projektantów,
konieczne jest uchwalenie nowego studium – nie
można zmienić jego zapisów częściowo. Kończąc
posiedzenie komisji, jej przewodniczący Bogusław
Komosa zaapelował o jak najszybsze podjęcie prac
nad studium.

I TAK ŹLE, I TAK NIE DOBRZE
Półtora roku po podjęciu przez radę miejską uchwały

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) Mirkowa poznaliśmy koncepcję
zagospodarowania Mirkowa Wschodniego – terenów

pofabrycznych, należących do spółek Metsä Tissue i Konstans
oraz Mirkowa Zachodniego – osiedla Mirków

i terenów przyległych.

GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA

Przedstawiona we wrześniu
koncepcja, wykonana na zlecenie

urzędu gminy, w pełni uwzględniała
oczekiwania właścicieli terenu,

ale nie miała nic wspólnego
z oczekiwaniami samorządu

i lokalnej społeczności

Wykonawcy planu zaprezentowali
duży optymizm przyjmując

za podstawę komunikacji
planowaną tzw. trasę mostową,

która wedle wszelkich dostępnych
informacji nie powstanie

w najbliższym dziesięcioleciu

Najlepszym rozwiązaniem
byłoby uwzględnienie propozycji

przedstawionych podczas
ubiegłorocznych warsztatów

urbanistycznych Charette
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Podczas Mistrzostw Europy Ka-
detów, U22 i Seniorów Open
w karate kyokushin, które od-

były się 15–16 listopada w Oradei (Ru-
munia), zawodniczki Klubu Karate
Kyokushin Ippon z Konstancina-Je-
ziorny zdobyły trzy medale.
Paula Malikowska została Mistrzy-

nią Europy U22 (do lat 22) w kata, Na-
talia Wódka wywalczyła brązowy
medal w kumite U22, a Anna Bielska
brązowy medal w kumite kadetek.
Wśród pozostałych zawodników kade-
tów, z Konstancina najwyżej sklasyfi-
kowany został Leon Powałka, który
zwyciężył w pierwszej rundzie elimi-
nacyjnej i zakończył występ w ósemce.
Dla wszystkich kadetów, poza Anną
Bielską, był to debiut w imprezie tej
rangi. Do osiągnięcia tak świetnych
wyników, konstancińskich karateków
przygotowała trójka trenerów: Paweł
Orysiak, Marianna Sulima-Nurkiewicz
oraz Wojciech Sulima.
W klasyfikacji drużynowej repre-

zentacja Polski zajęła drugie miejsce
zdobywając łącznie 14 medali. Dzie-
więć zawodniczek i zawodników kon-
stancińskiego klubu oraz troje ich
trenerów znacząco przyczyniło się do
sukcesu Polski.
Kolejnym Mistrzom Europy w ka-

rate kyokushin z konstancińskiego
klubu Ippon serdecznie gratulujemy.

PAULAMALIKOWSKA
Najbardziej utytułowana i doświad-

czona zawodniczka w ekipie. Debiuto-
wała w kategorii wiekowej U22. Do tej

pory trzykrotnie wystąpiła na Mistrzo-
stwach Europy. Wywalczyła tytuł
Mistrzyni Europy kadetów w 2011 r.
w kumite, w 2012 r. na Mistrzostwach
Europy Juniorów w Antwerpii starto-
wała w kata kończąc rywalizację w fi-
nałowej ósemce, w 2013 r. na Mis-
trzostwach Europy Juniorów w Lucer-
nie najpierw zdobyła piąte miejsce
w kata, a następnie wywalczyła trzecie
miejsce w kumite.

ANNABIELSKA
Drugi raz w kadrze narodowej. De-

biutowała na Mistrzostwach Europy
kadetów w 2012 r. w Kielcach. Zdo-
była trzecie miejsce. Aktualna wice-
mistrzyni Polski juniorów.

NATALIAWÓDKA
W kadrze narodowej debiutowała

w 2011 r. podczas Mistrzostw Europy
Juniorów w Wilnie. W Oradei pierw-
szy raz wystąpiła na międzynarodo-
wych zawodach w kategorii wiekowej
U22. Ma na swoim koncie tytuł Mis-
trzyni Polski Juniorów wywalczony
w 2010 r. (KW)

Sukcesy to ich specjalność

PRAWOPRACY
Wzrost płacy minimalnej, zmiana

wysokości świadczeń pracowniczych,
elastyczny czas pracy i reforma urzę-
dów pracy to najważniejsze zmiany,
jakie nas czekają w 2014 r.
Wynagrodzenieminimalne od1 stycz-

nia 2014 r. będzie wynosiło 1 680 zł
brutto (1 237,20 zł netto). Płaca dla pra-
cownika w pierwszym roku pracy nie
może być niższa niż 80 proc. minimal-
nego wynagrodzenia, czyli w nowym
roku wyniesie minimum 1 344 zł brutto.
Przepisy dotyczące najniższej płacy do-
tyczą tylko pracowników zatrudnionych
na umowę o pracę.
Podniesienie wynagrodzenia mini-

malnego do poziomu 1 680 zł brutto spo-
wodujewzrost świadczeńpracowniczych,
które obliczane są jako jego procent lub
wielokrotność. Zwiększą się m.in.

• maksymalna wysokość odpra-
wy pieniężnej dla pracownika
zwalnianego z pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników
– w 2014 r. wyniesie 25,2 tys. zł,

• dodatek za pracę w porze nocnej
– stanowiący 20 proc. stawki go-
dzinowej wynikającej z mini-
malnego wynagrodzenia (wy-
niesie 2 zł/h),

• wysokość odszkodowania dla
pracownika w związku z naru-
szeniem zasady równego trakto-
wania przy zatrudnieniu (nie
mniej niż płaca minimalna, czyli
co najmniej 1 680 zł),

Firmy będą mogły stosować 12-mie-
sięczny okres rozliczenia czasu pracy, ru-
chomy i przerywany czas pracy oraz będą
mogły sporządzać indywidualny rozkład
czasu pracy dla pracownika na okres krót-
szy niż przyjęty w firmie okres rozlicze-
niowy (jednak musi on obejmować co
najmniej miesiąc).

Przerywany czas pracy, który do tej
pory mógł być wprowadzony tylko
w drodze układu zbiorowego, obecnie
może zostaćwprowadzony także na pod-
stawie porozumienia z organizacjami
związkowymi lubwyznaczonymi przed-
stawicielami pracodawców. Okres rozli-
czeniowy będzie mógł być przedłużony
maksymalnie do roku. Roczny wymiar
czasu pracyw 2014 r. będzie o osiem go-
dzin mniejszy niż w 2013 r. i wyniesie
równo 2 tys. godzin (250 dni pracy po
osiem godzin). Zmniejszy się również
ekwiwalent pieniężny za niewykorzys-
tany dzień urlopu w 2014 r. – dla pra-
cownika zatrudnionego na pełny etat
wyniesie 20,83 zł.(o 10 groszy mniej).
Od przyszłego roku dofinansowanie

dowynagrodzeń niepełnosprawnych pra-
cowników dla firm funkcjonujących za-
równo na tzw. otwartym, jak i chro-
nionym rynku pracy będzie jednakowe
dlawszystkich firm.Mniejsze dofinanso-
wanie otrzymają firmy, które mają status
zakładu pracy chronionej (ZPChr). Przy-
sługująca im obecnie dopłata w wyso-
kości 1,5 tys. zł i 2,7 tys. zł od styczniawy-
niesie odpowiednio 960 zł (obniżka o 540
zł) i 1 920 zł (mniej o 780 zł). W przy-
padku pracowników z niskim stopniem
niepełnosprawności, dofinansowanie
zmniejszy się jedynie o 120 zł, z 600 zł do
480 zł. Dopłata do wynagrodzenia osób
oumiarkowanymstopniu niepełnospraw-
ności zmniejszy się o 90 zł – do poziomu
960 zł. Podwyższenie płacy minimalnej
oznaczać będziewyższe składki na ubez-
pieczenie społeczne dla przedsiębiorców.
Dla nowych firm, działających krócej niż
dwa lata, podstawą wymiaru składek jest
30 proc. kwoty wynagrodzenia minimal-

nego. Dla pozostałych przedsiębiorców
podstawą ichwymiaru jest 60 proc. śred-
niej krajowej. Zgodnie z prognozami,
w 2014 r. będzie to 3 746 zł brutto, czyli
o 33 zł więcej niż obecnie. W związki
z tym składki wzrosną o 6,81 zł mie-
sięcznie i 81,72 zł w skali roku.
Kolejną zmianą w nowym roku bę-

dzie reforma funkcjonowania urzędów
pracy.Nowa ustawa zakłada podział bez-
robotnych na trzy grupy: pierwsza to
osoby aktywnie szukające pracy, którym
potrzebne jest jedynie przedstawienie
ofert; w drugiej znajdą się osoby wyma-
gającewsparciawpostaci np. szkoleń lub
kursów. Trzecią grupę tworzyć będą
osoby niechętne do podjęcia legalnej
pracy lub zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym. Do urzędów pracy wprowa-
dzeni zostaną doradcy zawodowi, których
zadaniem będzie efektywniejsza walka
z bezrobociem. Urzędy pracy mają stać
się miejscami, gdzie poszukujący pracy
uzyskają profesjonalną pomoc, a nie – jak
to bywało do tej pory – jedynie bezpłatny
dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego.

PIERWSZEWŁASNEMIESZKANIE
Od1stycznia 2014 r.wchodząwżycie

przepisy ustawy z 27 września 2013 r.
o pomocy państwawnabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych ludzi, do-
tyczące zwrotu podatkuVATzamateriały
budowlane. W porównaniu do obowią-
zującychprzepisówustawyozwrocieoso-
bom fizycznym niektórych wydatków
związanych z budownictwem mieszka-
niowym(ustawazdnia29sierpnia2005r.),
system zwrotu został ograniczony i zgod-
nie z nowymi zapisami osoby fizyczne,
które po 1 stycznia 2014 r. poniosą wy-

datki na zakup materiałów budowlanych
będą mogły się ubiegać o zwrot wydat-
ków, jeśli:

• zostały poniesione w związku z bu-
dową domu jednorodzinnego albo
nadbudową lub rozbudowąbudynku
na cele mieszkalne lub przebudową
(przystosowaniem) budynku nie-
mieszkalnego, jego części lub po-
mieszczenia niemieszkalnego na
cele mieszkalne, w wyniku których
powstał lokalmieszkalny,

• budowa lub przebudowa realizo-
wana będzie na podstawie pozwo-
lenia na budowę wydanego po
1 stycznia 2014 r.,

• powierzchnia użytkowa lokalu
mieszkalnego albo domu jednoro-
dzinnego, nie będzie przekraczała
odpowiednio 75 i 100 mkw.,

• osoba fizyczna do końca roku ka-
lendarzowego, w którym wydano
pozwolenie na budowę lokalu
mieszkalnego albo domu jednoro-
dzinnego, nie ukończyła 36 lat,

• do dnia złożenia wniosku o zwrot
ww.wydatków, osoba fizyczna nie
byławłaścicielem innego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
lub lokalu mieszkalnego, osobą,
której przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu,
właścicielem lub współwłaścicie-
lem budynku, jeżeli jego udział w
przypadku zniesienia współwłas-
ności obejmowałby co najmniej
jeden lokal mieszkalny.

Kwoty zwrotu wydatków będą różne
dla poszczególnych stawek podatkuVAT.
Osoby fizyczne, które przed 1 stycznia
2014 r. poniosą wydatki na zakup mate-
riałów budowlanych, będą miały prawo
ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot
części wydatków poniesionych na do-
tychczasowych zasadach. (MM)

Co się zmieni w 2014 r.

Na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Je-

ziorna powstała baza firm działa-
jących w naszej gminie. Podmioty
prowadzące działalność gospodarczą,
które chcą się w niej znaleźć, powinny
złożyć wniosek.
Burmistrz gminy Kazimierz Jań-

czuk informuje, że 4 listopada na
stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna utwo-
rzona została zakładka „Działalność
gospodarcza w gminie”, w której oso-
by fizyczne i podmioty prawne pro-
wadzące działalność na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna mogą umieścić
bezpłatnie informację o swojej
działalności.
Podmioty prowadzące działal-

ność gospodarczą, zainteresowane
umieszczeniem takiej informacji,
mogą w formie pisemnej lub e-mai-
lem złożyć wniosek, który powinien
zawierać:

• imię i nazwisko przedsiębiorcy
lub nazwę podmiotu,

• rodzaj prowadzonej działalności,• miejsce prowadzenia działal-
ności,

• telefon, fax. lub adres e-mailowy.
Wniosek można składać w kan-

celarii Urzędu Miasta i Gminy przy
ul. Warszawskiej 32, a także drogą
pocztową z dopiskiem: „Działalność
gospodarcza w gminie” lub e-mailem
na adres: promocja@konstancinjezior-
na.pl. (UMiG)

Baza
konstancińskich

firm
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Debata dotycząca budżetu obywatelskie-
go, zorganizowana przez aktywnych
mieszkańców naszej gminy Krzysztofa

Bajkowskiego i Tomasza Nowickiego, odbyła się
20 listopada w Konstancińskim Domu Kultury.
W spotkaniu udział wzięli m.in.: ekspert z Funda-
cji Batorego Dariusz Kraszewski, burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk, wiceburmistrz Ryszard Machałek,
radni miejscy, przedstawiciele lokalnych stowa-
rzyszeń i mieszkańcy gminy – w sumie ok. 50
osób. Celem spotkania było przedstawienie wład-
zom i mieszkańcom naszej gminy idei budżetu
prawdziwie obywatelskiego.
– Budżet jest obywatelski tylko wtedy, gdy to

mieszkańcy go ustalają i nad nim debatują. Klu-
czową kwestią jest to, by decyzje mieszkańców
były wiążące dla władz – mówił Dariusz Kra-
szewski. Ekspert przedstawił prezentację uka-
zującą zasady funkcjonowania budżetu party-
cypacyjnego, jego główne elementy i korzyści,
płynące ze współdecydowania przez mieszkańców
o wydatkowaniu gminnych funduszy. Dariusz Kra-
szewski zwrócił również uwagę na korzyści wyni-
kające dla władz lokalnych z wprowadzenia
budżetu prawdziwie obywatelskiego: poprawę ko-

munikacji między samorządem a mieszkańcami,
lepsze dostosowanie budżetu do potrzeb lokalnej
społeczności, a tym samym promocję dobrego za-
rządzania.
– Jestem zwolennikiem budżetu obywatel-

skiego, ponieważ spotykam się z coraz większym
zainteresowaniem aktywnych mieszkańców, któ-
rzy mają wiele świetnych pomysłów – deklarował
burmistrz Jańczuk. Zapewnił inicjatorów akcji, że
do końca pierwszego kwartału przyszłego roku
przygotuje procedurę, zgodnie z którą w 2015 r.
zostanie wyodrębniony budżet obywatelski.
Budżet prawdziwie partycypacyjny, do którego
mieszkańcy nie tylko zgłoszą wnioski, ale sami
w głosowaniu zadecydują o ich realizacji.
– Miejmy nadzieję, że na wiosnę ruszy akcja in-

formacyjna i edukacyjna, tak by w tworzeniu
budżetu obywatelskiego wzięła udział jak najwięk-
sza liczba mieszkańców naszej gminy. Tegoroczną
edycję budżetu prawie obywatelskiego potraktujmy
jako instrukcję: czego i w jaki sposób nie należy
robić – mówił jeden z uczestników debaty.
Spotkanie zakończyło się podzieleniem tortu

symbolizującego budżet. Wystarczyło dla wszyst-
kich zebranych. (JZ)

DEBATA OBYWATELSKA

JakaWigilia, taki cały rok.Warto pamiętać, że kto ranowstanie w dobrym nastroju, przez cały rok nie będzie
miał problemów ze wstawaniem, a kto przed wyjściem
na pasterkę obmyje twarz w zimniej wodzie, do której
wcześniej wrzucił monetę, będzie zdrowy i bogaty.
Z Wigilią związane są liczne przesądy – kto chce

niechwierzy.Alenawszelkiwypadekdobrze, jeśli pierw-
szym gościem, który wejdzie do domu, jest mężczyzna.
Jeśli nie będziemy się kłócić ani płakać – bow przeciw-
nym razie niezgoda i smutek zagoszczą w domu aż do
następnej Wigilii – a przy stole nie będziemy zbyt dużo
mówić i przerywać innym, to w przyszłym roku nie bę-
dziemy się kłócić i wyjawiać powierzonych sekretów.
Podczas wieczerzy wigilijnej należy spróbować

wszystkich dań – ilu potraw nie spróbujemy, tyle przy-
jemności ominie nas w nadchodzącym roku. Jedzmy
jabłka symbolizujące zdrowie i urodę, orzechy zapew-
niające siły witalne i pierniki – symbol dostatku.
I nie zapomnijmy o gałązkach jemioły: pod jemiołą

skłócone osoby łatwiej się godzą, zawarta przyjaźń bę-
dzie trwała, a zakochani mogą całować się do woli.
Kolejne przesądy związane są z powitaniem no-

wego roku: w sylwestra nie wolno sprzątać, bo wy-
miata się szczęście z domu.Wszelkie długi i pożyczki
trzeba uregulować przed sylwestrem, by nie wchodzić
z nimi w nowy rok, a do portfela należy włożyć łuski
z wigilijnego karpia i nosić je przez cały rok.
Większość z nas nie przyznaje się do wiary w prze-

sądy, ale co nam szkodzi, tak nawszelki wypadek...
T. U. BYLEC

Po ponad pięciu latachod rozpoczęcia prac, re-
mont i przebudowa zabyt-
kowej Hugonówki dobiega
końca. Zakończyły się pra-
ce remontowo-budowlane,
uporządkowany i zagos-
podarowany został teren
wokół budynku. Pod ko-
niec listopada gminna ko-
misja odebrała inwestycję
z drobnymi uwagami. Za-
uważone usterki: pęknięta
płytka terakoty czy zadra-
pana ściana zostały usu-
nięte przez wykonawcę.
– Dziś (6 grudnia – red.)

odbieramy drobne popraw-
ki i ok. 15 grudnia spodzie-
wamy się wydania przez
powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego po-
zwolenia na użytkowanie obiektu – informuje wice-
burmistrz Konstanicna-Jeziorny Ryszard Machałek.
W grudniu i styczniu skompletowane zostanie

umeblowanie i wyposażenie budynku. Konstanciński
DomKultury na początku przyszłego roku rozpocznie

przeprowadzkę do nowej siedziby. Data oficjalnego
otwarcia obiektu nie jest jeszcze znana.
Remont Hugonówki kosztował blisko 8 mln zł,

z czego nieco ponad 3 mln zł pochodziły z dotacji
z funduszy Unii Europejskiej. (BS)

REKLAMA

HUGONÓWKA GOTOWA
KTOCHCE, NIECHWIERZY
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P
oczątkowo zespół opierał się na muzykach
z rozwiązanej orkiestry Warszawskich Zak-
ładów Papierniczych w Jeziornie. Kierunek

muzyczny miał od początku charakter big bandu jaz-
zowego wzorującego się na stylu i repertuarze słyn-
nego big bandu Glenna Millera. Dyrektorem big
bandu został Mieczysław Mróz, muzyk i miejscowy
pedagog, wspierany przez Mariusza Wnuka, dosko-
nałego puzonistę, internacjonała, pasjonata jazzu tra-
dycyjnego, który wyodrębnił z big bandu formację
dixielandową. Następnie opiekę nad zespołem
przejął Konstanciński Dom Kultury udostępniając
miejsce na próby orkiestry i wspierając skromnymi
środkami finansowymi. Od tego czasu big band uś-
wietnia uroczystości państwowe i lokalne oraz kon-
certuje w amfiteatrze w Parku Zdrojowym. Zawsze
przyjmowany jest przez publiczność z wielką sym-
patią i uznaniem, a goście z innych miast nie ukry-
wają swego podziwu i zazdrości.
Do zespołu stopniowo dołączali muzycy z War-

szawy i okolic. Trzeba podkreślić, że obecnie mu-
zycy grający w big bandzie są artystami z wielką
klasą i doświadczeniem w najlepszych zespołach
jazzowych w kraju i zagranicą. O ich udział zabie-
gają organizatorzy prestiżowych festiwali i imprez
jazzowych, jak choćby „Złotej Tarki”, której są lau-
reatami. Uznanie i sympatia, jakimi zespół cieszy się
w środowisku jazzowym w Polsce, zaowocowały

w lipcu 2013 r. zorganizowaniem pięknej impre-
zy „Jazz Zdrój Festiwal” im. Louisa Armstronga
w Parku Zdrojowym. W Konstancinie wystąpiło
sześć czołowych zespołów jazzu tradycyjnego, w ra-
mach przyjaźni i współpracy jazzmanów (tylko za
zwrot kosztów). Należy powiedzieć, że zawdzię-
czamy to dobremu duchowi zespołu, jakim jest szef
formacji diexielandowej MarioWnuk, którego pasja
do jazzu tradycyjnego otwiera serca wszystkim. Bez
jego poświęcenia i entuzjazmu trudno sobie wyob-
razić zorganizowanie takiej wspaniałej imprezy przy
praktycznie symbolicznych środkach finansowych.
Wielki sukces festiwalu będzie kontynuowany

w 2014 r. Jest już praktycznie ustalona lista ośmiu
najlepszych kapel tego gatunku w kraju zAlexanders
Ragtime Band na czele. Już się radujemy i z niecier-
pliwością czekamy na to wielkie święto dixielandu
w naszym mieście.
Panie Mariuszu, wiemy jakim skromnym i bez-

interesownym jest Pan człowiekiem, ale warto, by
społeczność Konstancina dowiedziała się jak wielki
jest Pana społeczny udział w sukcesie zespołu.
A może... inni artyści mieszkający w Konstancinie
pójdą w Pana ślady?
Drodzy przyjaciele z zespołu Rondo, Szanowni

Jubilaci, dziękujemy Wam, za te 10 lat, które po-
święciliście dla naszej radości i zabawy. Jesteśmy
z Was dumni!
Wiwat konstanciński Jazz Band Rondo! Wiwat

jego wspaniali muzycy!
Obecnie prowadzone są rozmowy zespołu Rondo

z dyrekcją KonstancińskiegoDomuKultury o połącze-
niu uroczystości otwarcia Hugonówki w pierwszym
kwartale 2014 r. z koncertem jubileuszowym zespołu.
Trzymamy kciuki za to przedsięwzięcie.

Aktualnie w zespole występują muzycy:
trąbki – Jerzy Kuszakiewicz, Bernard Brzeziński,
Stanisław Krzpiet,
puzony – Sławomir Wrona, Mariusz Wnuk,
saksofony i klarnet – Andrzej Sekular, Janusz
Żukowski, Jerzy Rafałowicz, Michał Pijewski,
sekcja rytmiczna – Mieczysław Mróz, Marek
Słomiński, Stanisław Pietyk, Jerzy Stelmaszczuk,
Ireneusz Kozłowski, Jerzy Więckowski.

WALDEK WYLEZIŃSKI,
JACEK PIEKARNIAK

FAN CLUB RONDO DIXIELANDERS
KONSTANCIN

10 lat w rytmie dixielandu
Big Band Rondo

Konstancin zalet posiada wiele
Takich na codzień i na Niedzielę
Dzika przyroda nas fascynuje
Tężnia powietrze zdrowe fasuje

Każdy to widzi, każdy to czuje
Dobrze się żyje, dobrze pracuje
Do odpoczynku miejsc jest tu wiele
Więc mamy tłumy w Parku w Niedzielę

A fanów jazzu to fascynuje,
Że Big-Band Rondo tu koncertuje
I często słychać od różnych gości,
Że cała Polska Go nam zazdrości

A wtedy zaraz do nas dociera
Muzyka w stylu Glenna Millera
Wszyscy muzycy – jazzu elita
Więc ich kochamy wszyscy i kwita

A kiedy grają improwizacje
To na stojąco mają owacje
Dziewczyny zawsze najbardziej wzrusza
Gdy oklaskują solo Mariusza

I się dziwują ile z puzonu
Można wydobyć pięknego tonu
A gdy czupryną swą srebrną ruszy
To nawet każda babcia się wzruszy

Po prostu urok rzuca na uszy,
Bo wielką klasę każdy to przyzna
Posiada puzon i ten mężczyzna
Więc za tą radość dla naszych uszu

Brawo Mariuszu, Wiwat Mariuszu!

Gdy kończy Mariusz to zaraz słyszę
Jak Miecio z gracją pieści klawisze
A jego smaku muzykalności
Pewno mu Chopin w niebie zazdrości

Ile w nim pasji ile radości
Uśmiech bez przerwy na licu gości
I nieraz słychać głosik niewieści
Skąd tyle ciepła się w Mrozie mieści

Więc drogi Mieciu przyjm kwiecia pęki
za twą muzykę i serce – dzięki
Gdy na klarnecie Michał swój trel zaczyna
Buziaki mu śle każda dziewczyna
Talent showmena, Armstrong, jak żywy
Wspaniały muzyk i urokliwy

Na banjo „Słoma” struny napina
Tak, że nie jedna mdleje dziewczyna
Do tego vocal tak prezentuje,
Że oficerską klasę się czuje

Irek basista, wspaniały muzyk
Rzecz oczywista, dixieland w sercu
Ma ten artysta
Za brawurowe improwizacje
Zawsze dostaje gromkie owacje

Perkusja to jest Jurka domena,
Kiedy w nią wali, trzęsie się scena
A gdy pałkami kotły zamiata
Echo się niesie na koniec świata

W lipcu nam dali radości wiele
Ściągając do parku dixielandowe kapele
Amfiteatr pełny, młodzi tańczyli
Wszyscy się razem świetnie bawili
Z wielkim finałem i promenadą
Jazzu i tańca popod estradą

Za finansowe Imprezy wsparcie
Przyjm nasze dzięki drogi STOARCIE
A jeśli urząd ten sukces wzruszy
Może w tym roku budżetem ruszy

Dwa dni Konstancin był stolicą jazzu
Zakochaliśmy się w nim od razu
Za te wzruszenia wam dziękujemy
Już na czerwcowy festiwal się szykujemy

Trębacz zespołu, muzyk wspaniały
Choć instrumencik u niego mały
Ale gdy tylko w niego zadmucha
To się roznosi jak zawierucha

Daje wspaniałą ucztę dla ucha
Każdy podziwia i każdy słucha
I mogę wyznać to w tajemnicy,
Że wielu fanów jest ze stolicy

Bo dixilendu jak w Rondo grają
Fani w stolicy nie posiadają
Więc się cieszymy, że w Konstancinie
Mamy swój Big-Band, co w Polsce słynie

Że Was Kochamy powiedzieć pora,
Życzymy zdrówka oraz sponsora

Konstanciński Big Band Jazzowy Rondo powstał
w październiku 2003 r. Założycielami zespołu

byli konstancińscy muzycy: Mieczysław Mróz i Mariusz Wnuk.
Szczęśliwym promotorem był proboszcz parafii

św. Józefa Oblubieńca w Mirkowie ks. Bohdan Przegaliński,
który udostępnił na próby lokal w domu parafialnym.
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