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Krótszy sezon
na rower miejski.
Dlaczego?

str. 4

Mieszkanka: Kupiłam nowy dom, grzyba
dostałam gratis
PIASECZNO Dorota Rokita, która w ubiegłym
roku kupiła dom przy ulicy Pylnej w Głoskowie, ma pretensje do dewelopera, że niewłaściwie wykonał izolację, przez co na jednej ze ścian pojawił się grzyb. Sprzedawca
domu, spółka Pylkow-Pyl odpiera jednak
zarzuty. Twierdzi, że problem dotyczy tylko
izolacji zewnętrznej, która niedługo zostanie poprawiona, a zawilgocenie ścian wcale
nie jest równoznaczne z grzybem
str. 5

Ogień pozbawił
ich dachu nad głową
PRAŻMÓW Do pożaru domu jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej doszło w środę na osiedlu
Osada Kędzierówka. W akcji gaśniczej, która trwała ponad 4 godziny wzięło udział 11 zastępów
straży pożarnej, łącznie 44 strażaków

Piaseczno i Sparta
z różnymi celami
str. 8
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klikasz i wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Na spacer z marihuaną
W ubiegły piątek policjanci z wydziału prewencji zatrzymali na terenie miasta dwóch podejrzanie zachowujących się młodych mężczyzn,
którzy na ich widok próbowali się oddalić. Jak się okazało obydwaj
23-latkowie mieli w kieszeni marihuanę. Zostali zatrzymani i usłyszeli
zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Jechali na podwójnym gazie
W sobotę, mniej więcej w tym samym czasie, zatrzymano dwóch
kierowców, którzy prowadzili samochody pod wpływem alkoholu.
Na ulicy Puławskiej wpadł jadący audi 43-latek, który „wydmuchał”
około 1,5 promila, zaś na Sienkiewicza funkcjonariusze zatrzymali niepewnie jadącego volkswagena, prowadzonego przez 22-letniego obywatela Ukrainy. W trakcie badania okazało się, że również ma
on w organizmie nieco ponad 1,5 promila alkoholu. Obydwaj kierujący stracili już prawo jazdy i staną przed sądem. Za jazdę po pijanemu
grozi do 2 lat więzienia.

Ukradła dziecięcy wózek
Policjanci zatrzymali 23-letnią kobietę, podejrzewaną o kradzież
wózka dziecięcego o wartości około 1000 zł. Wózek został skradziony
kilka dni temu na jednym z piaseczyńskich osiedli. Kobieta usłyszała
zarzuty, do których się przyznała. O jej dalszym losie zdecyduje sąd.

URSYNÓW

55-letni Włoch został zatrzymany za oszustwo
Przybysz z półwyspu Apenińskiego próbował sprzedać w Polsce podrabiane elektronarzędzia. Szybko znalazł nabywcę, którego przekonał nie
tylko atrakcyjną ceną, ale też wszystkimi certyfikatami, potwierdzającymi oryginalność sprzętu. Pokrzywdzony długo się nie zastanawiał i zapłacił za urządzenia 2600 zł. Po bliższych oględzinach zorientował się jednak, że to tanie podróbki, zaś certyfikaty zostały nieudolnie podrobione.
Wkrótce o całej sprawie została poinformowana policja. 55-letni Włoch
został zatrzymany na lotnisku w Modlinie w kolejce do samolotu. Trafił do
aresztu, gdzie przyznał się do przestępstwa. Za oszustwo może grozić mu
do 8 lat więzienia.

Ukradli „dla żartu”
W prima aprilis 40-letni mężczyzna i jego o sześć lat starsza koleżanka wybrali się do jednego z marketów z elektroniką przy ulicy
Puławskiej. Włożyli do koszyka m.in. dwa telefony, tablet, słuchawki
oraz maszynkę do strzyżenia włosów o łącznej wartości około 3000
zł, a następnie udali się do jednej z kas samoobsługowych. Nie zapłacili jednak za produkty, a jedynie zamarkowali ich kupno, po czym
udali się w kierunku wyjścia ze sklepu. Na szczęście na próbę kradzieży nie nabrał się pracownik ochrony, który zatrzymał parę i wezwał
na miejsce policję. Złodzieje początkowo tłumaczyli, że był to głupi
żart z okazji prima aprilis, w końcu jednak przyznali się do popełnienia przestępstwa. Teraz grozi im do 5 lat więzienia.

Zgłosił pobicie, którego nie było
Kilka dni temu 72-letni mężczyzna złożył zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie. Tłumaczył policjantom, że został pobity i okradziony przez dwóch mężczyzn na skrzyżowaniu Dereniowej i Wasilkowskiego, choć te ulice w rzeczywistości się nie przecinają. Inne podawane przez 72-latka okoliczności popełnienia przestępstwa również nie trzymały się kupy. Przyciśnięty przez mundurowych, przyznał w końcu, że zgubił portfel z dokumentami kiedy pijany wracał do domu, a złożenie zawiadomienia na policji poradzili mu... koledzy. Teraz 72-latek odpowie m.in. za składanie fałszywych
zeznań, za co może grozić mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Ogień pozbawił ich dachu nad głową
PRAŻMÓW Do pożaru domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej doszło w środę
na osiedlu Osada Kędzierówka. W akcji gaśniczej, która trwała ponad 4 godziny wzięło
udział 11 zastępów straży pożarnej, łącznie 44 strażaków
Pożar wybuchł ok. godz. 19. Na
miejsce wysłano 11 zastępów straży pożarnej, w tym podnośnik. Akcję gaśniczą koordynowały grupy wsparcia dowodzenia, zarówno z powiatowej, jak i wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
- Pożarem objęta została połowa
bliźniaka o konstrukcji drewnianej –
mówi mł. bryg. Łukasz Darmofalski
z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Piasecznie. - Rozwijał się on głównie na tyłach budynku, na drewnianym zadaszeniu, ale
szybko się rozprzestrzeniał. Działania były prowadzone równolegle wewnątrz, jak i na zewnątrz domu. Strażacy podawali prądy wody na parterze oraz na użytkowym poddaszu.
Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, karetka pogotowia oraz
pogotowie energetyczne. Strażacy zapewnili opiekę kobiecie, która choć nie ucierpiała na skutek pożaru, przeżyła wstrząs emocjonalny. Została przekazana ratownikom z pogotowia, którzy ostatecznie zdecydowali, że nie jest konieczna hospitalizacja. OSP Piaseczno

Bajkowa Niedziela
W najbliższą niedzielę w Domu
Kultury w Piasecznie Teatr Wszelki zaprezentuje spektakl „Miś Uszatek”. Kolorowa scenografia i kostiumy, nieskomplikowany język literacki oraz prosta, łatwo wpadająca w „uszko” muzyka stworzą przyjazny i ciepły klimat przedstawienia.
Serialowe mruczanki Misia Uszatka
– „Pora na dobranoc” oraz „Jestem
sobie mały miś” są również świetną okazją dla dorosłych widzów, by
przenieść się do cudownych czasów
własnego dzieciństwa. Początek o
godzinie 17. Transmisja online na facebooku Centrum Kultury.

Tyl
KONSTANCIN-JEZIORNA

Pamięci ofiar Katynia
W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD,
Konstanciński Dom Kultury przygotował
film dotyczący wydarzeń katyńskich osadzony w lokalnym kontekście. Premiera
odbędzie się 13 kwietnia o godz. 19. Zaraz po projekcji wystąpi Konstanciński
Chór Kameralny. Wydarzenie będzie dostępne online na facebooku KDK. Materiał powstał we współpracy z historykiem
Witoldem Rawskim, moderatorem Konstancińskiego Klubu Historycznego.
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bryg. Łukasz Darmofalski. - Spaleniu uległa weranda, dach, ściana szczytowa, stropy, podbitka dachowa i instalacja elektryczna.
Sąsiedzi, przyjaciele i znajomi czteroosobowej rodziny, która straciła
dach nad głową, jeszcze tego samego wieczora zorganizowali zrzutkę
na rzecz pogorzelców. Każdy może
włączyć się do pomocy za pośrednictwem strony https://zrzutka.pl/
duhadc

Adam Braciszewski

Na tropie białego kruka

PIASECZNO

R

wsparło działania strażaków wchodzących do środka domu mobilną sprężarką, za pomocą której napełniano butle powietrzem, umożliwiając ratownikom oddychanie. Gdy
po 4 godzinach i dwudziestu minutach zakończono działania gaśnicze okazało się, że połowa bliźniaka nie nadaje się do zamieszkania.
- Poszkodowani mieszkańcy mieli zapewnione schronienie, więc
nie było potrzeby organizowania dla nich noclegu – dodaje mł.

A

KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę 11 kwietnia o godz. 15 na facebooku Konstancińskiego Domu Kultury odbędzie się spektakl online zatytułowany „Na tropie zaginionej opowieści”
W Narodowej Bibliotece Bajkowej co roku odbywa się remanent. Trzy
wesołe Mole Książkowe zapisują, odpisują, liczą, przeglądają i sprawdzają stan wszystkich książek. W nocy z półki w tajemniczych okolicznościach znika jeden niezwykle cenny wolumin. Dzielna Zakładka postanawia wszcząć śledztwo i ruszyć tropem złodzieja. Zanim jednak Molom
Książkowym uda się rozwikłać zagadkę, będą musiały stawić czoła niecodziennym wydarzeniom. Oprócz wartości artystycznych pobudzających oraz kształtujących wrażliwość młodego człowieka, spektakl propaguje polską literaturę piękną dla dzieci.
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Skynet – szybki internet podąża za potrzebami mieszkańców
Najszybszy internet na rynku (1 gigabit/s) jest dostępny dzięki sieci światłowodu, który od 2002 rozwija firma Skynet, mająca ogromne doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym. W ostatnich latach firma aktywnie
działa w powiecie piaseczyńskim, zapewniając najwyższy standard usług
W ciągu 19 lat swojej działalności Skynet zbudował sieć, w zasięgu której znajduje się kilkadziesiąt tysięcy klientów, zarówno indywidualnych jak i firm. Z powodzeniem współpracuje w wieloma
instytucjami państwowymi, placówkami edukacyjnymi, spółdzielniami oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Najwyższa jakość usług
pozwala na ciągłe powiększanie
grona klientów. Firma dostosowuje swoją ofertę do szybko rozwijającego się rynku telekomunikacyj-

nego oraz reaguje na zapotrzebowanie osób, pragnących korzystać
z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu.
Internet, telewizja i telefon
w jednym kablu
W ofercie Skynetu znajdują się
wysokiej jakości łącza internetowe,
telewizja cyfrowa oraz telefonia
komórkowa i stacjonarna. Dla wymagających klientów biznesowych
przygotowano usługi internetowych łącz komercyjnych oraz usłu-

gi stacjonarnej telefonii cyfrowej.
Firma oferuje również usługi kolokacyjne, hostingowe oraz szybką i bezpieczną transmisję danych.
- Zajmujemy się również budową sieci światłowodowych oraz
dzierżawą włókien – mówi prezes Krzysztof Skorupski. - Aktualnie posiadamy kilkaset kilometrów światłowodów położonych na
terenie Warszawy oraz w powiatach warszawskim zachodnim, nowodworski, pruszkowskim i piaseczyńskim.
To klienci rozwijają najszybszą sieć
internetową
O tym, gdzie będą realizowane kolejne inwestycje Skynetu decydują sami klienci, zgłaszając swoje zapotrzebowania.
Mieszkańcy wielu osiedli wciąż
skazani są na zasięg radiow y,
dostarczający wolnego i niestabilnego internetu, którego jakość drastycznie spada w godzinach największych obciążeń.
Dzięki światłowodowi takie niedogodności są już tylko wspomnieniem.
- Nasz internet działa zawsze
tak samo, bez żadnych ograniczeń
– podkreśla Krzysztof Skorupski. - Jest praktycznie bezawaryjny i niezwykle stabilny. Jesteśmy
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otwarci i przygotowani do tego, by
zaspakajać wysokie oczekiwania
kolejnych mieszkańców.
Od zgłoszenia do realizacji
Znakomitym przykładem jednej z ostatnich realizowanych inwestycji jest wykonanie około 2-kilometrowej magistrali, zapewniającej najwyższej jakości internet
nowemu osiedlu, wybudowanemu
przy ulicy Gwiazdy Polarnej w Bobrowcu (gmina Piaseczno). - Jakiś
czas temu zgłosili się do nas właściciele 20 lokali mieszkalnych,

prosząc o udostępnienie szybkiego, stabilnego łącza internetowego – mówi Paulina Rudzik ze Skynetu. - Postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.
Budowa magistrali trwała około dwóch miesięcy. Był to średni czas realizacji takiej inwestycji,
która wymaga dokonania stosownych uzgodnień (zwykle trwają
około 4 tygodni). Magistrala została wykonana na istniejącej podbudowie słupowej. Potem na terenie osiedla rozprowadzono przyłącza.
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Uprzątnięto śmieci
zalegające w środku lasu

Krótszy sezon na rower
miejski. Dlaczego?

KONSTANCIN-JEZIORNA W tym roku rowery miejskie będzie
LESZNOWOLA Dwa tygodnie temu pisaliśmy o częściach samochodowych, które zostały wyrzucone w lesie, w można wypożyczać od 1 maja do końca września, a więc o
rejonie ulicy Gajowej w Wilczej Górze. Było to kolejne dzikie wysypisko odkryte na naszym terenie. Teraz poli- cztery miesiące krócej niż w poprzednich latach. Gmina jest
cja, która prowadzi dochodzenie w sprawie części przy Gajowej, pozwoliła wreszcie usunąć szpecące las odpady w trakcie rozstrzygania przetargu na operatora systemu
Części samochodowe wyrzucane w różnych miejsca powiatu piaseczyńskiego były znajdowane już
wcześniej nie tylko w Wilczej Górze,
ale także w Łazach, Magdalence czy
Zalesiu Dolnym. Nielegalne składowisko przy Gajowej jest o tyle szokujące, że odpadów jest naprawdę
dużo (musiały zostać przywiezione
ciężarówką), a poza tym zostały one
wysypane pośród drzew, nieopodal
kameralnej, asfaltowej drogi, z której
często korzystają miłośnicy spacerów
czy jazdy na rolkach. Plastiki, części
tapicerek, różnego rodzaju gąbki zalegają tam do tej pory, budząc niesmak przechodniów. Kilkanaście dni
temu zawiadomienie na policji, dotyczące nielegalnego wysypiska w Wilczej Górze, złożył wicewójt Lesznowoli Marcin Kania. Urzędnik został
też przesłuchany, a funkcjonariusze
wszczęli w tej sprawie dochodzenie.
Mimo że śledztwo jest w toku, kilka

tak było...

tak jest...

Śmieci zalegające w lesie od ponad dwóch tygodni
zostały sprzątnięte przez straż leśną w środę rano
dni temu policjanci pozwolili wreszcie uprzątnąć śmieci, czym zajęła się
Straż Leśna. Nie udało się nam dowiedzieć, na jakim etapie jest postępowanie, ale podobno na niektórych
częściach widniały numery, umożliwiające ich identyfikację. Być może
ułatwi to policji dotarcie do osób,
które rozbierały samochody. Ale to
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nie wszystko. Kilka tygodni temu jeden z mieszkańców nagrał film, na
którym widać numer pojazdu, wiozącego odpady znalezione później w rejonie ulicy Przyleśnej (również w Wilczej Górze). Właściciel tego auta pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego.
Sprawa jest rozwojowa.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293
ze zm.), w związku art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:
1) fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej – ETAP I, w związku z uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr XXI/189/2019 z dnia 27.11.2019 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – rejon
ul. Lipkowskiej, zmienionej uchwałą nr XLVI/387/2021 z dnia 27.01.2021 r. (odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko);
2) fragmentu wsi Dobiesz – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – część II, w związku z uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr
XXI/188/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Dobiesz – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – część II (odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko);
3) fragmentu wsi Wojciechowice – część północna II, w związku z uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr XXXII/295/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część północna II (odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko).
Wyłożenie projektów planów nastąpi w dniach od 16.04.2021 r. do 06.05.2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10,
w pokoju nr 206A w godzinach pracy Urzędu a także ww. materiały będą dostępne do wglądu na stronie www.gorakalwaria.bipgmina.pl.

GRANICE PROJEKTU 1
Granica obszaru ABCD-A objętego sporządzeniem
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
AB – północna granica terenu oznaczonego symbolem 14.MN/U zmienianego planu
BC - wschodnia granica terenu oznaczonego symbolem 14.MN/U zmienianego planu
CD - południowa granica terenu oznaczonego symbolem 14.MN/U zmienianego planu
DA – zachodnia granica terenu oznaczonego symbolem 14.MN/U zmienianego planu

Jak wszystko dobrze pójdzie Konstanciński Rower Miejski
wystartuje za trzy tygodnie
Po sześciu latach działalności Konstancińskiego Roweru Miejskiego przyszedł czas na zmiany. Ten sezon ma być znacznie krótszy od poprzedniego i
nie chodzi tu wcale o pandemię koronawirusa, ale o fakt, że wczesną wiosną
(marzec, kwiecień) i późną jesienią (październik, listopad) jest znikome zainteresowanie rowerami. Dla przykładu w kwietniu ubiegłego roku rowery w ramach KRM nie były wypożyczane ani razu, z kolei w listopadzie odnotowano
jedynie 236 wypożyczeń. Z wnioskiem o skrócenie w tym roku sezonu rowerowego wystąpiła do burmistrza Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej. Nie ma co ukrywać, że radnym chodziło też o oszczędności. Liczyli, że skrócenie sezonu pozwoli zaoszczędzić pieniądze w budżecie gminy (w ubiegłym roku na obsługę systemu wydano 335 tys. zł). OgłoGmina postanowiła skrócić
szono przetarg na firmę zawiadującą
czas działania wypożyczalni
rowerami, ponieważ dobiegła końca
rowerów,
bo wczesną wiosną
umowa z poprzednim operatorem,
i późną jesienią było
którym był Nextbike Polska. Tymczasem okazało się, że do przetargu stanimi znikome
nęła tylko jedna firma, proponując
zainteresowanie
nieco ponad 290 tys. zł. Ponownie był
to Nextbike, który zawiaduje podobnymi systemami w Warszawie i Piasecznie,
gdzie wypożyczalnie działają od 1 marca (obydwa są kompatybilne z Konstancińskim Rowerem Miejskim).
- W moim odczuciu zaproponowana przez Nextbike kwota była zbyt wygórowana, dlatego postanowiłem unieważnić postępowanie – tłumaczy burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Niedługo zostanie ogłoszone kolejne. Jak stanie do
niego ta sama firma, a zaproponowana cena nie zmieni się, rozważę wyłonienie wykonawcy z tzw. wolnej ręki.
W tym roku mieszkańcy oraz turyści odwiedzający uzdrowisko w dalszym
ciągu będą mogli korzystać z sześciu stacji rowerowych, zlokalizowanych w
głównych punktach miasta: w Klarysewie, na osiedlach Mirków i Grapa, w Parku Zdrojowym, Skolimowie i pod Starym Ratuszem. W ubiegłym roku miejskie rowery były wypożyczane blisko 12 tys. razy. Najwięcej osób skorzystało
z nich w sierpniu (3425 wypożyczeń) oraz w lipcu (2395 wypożyczeń).
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GRANICE PROJEKTU 2
Granica obszaru sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaznaczona kolorem czerwonym na wyrysie obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – część II (uchwała nr 578/XLVII/2010 z dnia 28.04.2010 r.):
AB – fragment północnej granicy terenu 14DZL
BC – wschodnia granica dz. ew. nr 9 we wsi Dobiesz
CD – południowa granica dz. ew. nr 9 we wsi Dobiesz
DA – zachodnia granica dz. ew. nr 9 we wsi Dobiesz

GRANICE PROJEKTU 3
Granica obszaru ABCD-A objętego sporządzeniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
AB – fragment północnej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Wojciechowice – część północna (uchwała nr XVIII/183/2011 z dnia 25.10.2011
r. - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. poz. 7232, z 2017 r. poz. 2076);
BC - wschodnie granice działek o nr: 81/1 i 81/2;
CD - fragment południowej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część północna (uchwała nr XVIII/183/2011 z dnia
25.10.2011 r. - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. poz. 7232, z 2017 r. poz. 2076);
DA – wschodnia linia rozgraniczająca drogi lokalnej oznaczonej symbolem przeznaczenia
3KDL w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część północna (uchwała nr XVIII/183/2011 z dnia 25.10.2011 r. - Dz. Urz. Woj. Maz. z
2011 r. poz. 7232, z 2017 r. poz. 2076).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniach: 19.04.2021 r.
(projekt 1) oraz 26.04.2021 r. (projekt 2 i 3) od godz. 16.00, w pokoju nr 206 A, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów
miejscowych, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2021 r. Uwagi, należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, w formie papierowej lub elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy. Uwagi, w formie elektronicznej należy wnosić za pomocą: elektronicznej skrzynki pocztowej na platformie e-Puap: /GoraKalwaria/
skrytka oraz poczty email:umig@gorakalwaria.pl, kancelaria@gorakalwaria.pl. Uwagi, rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją „Dane osobowe” zawartą na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Góra
Kalwaria, bądź pod numerem tel. 22 736 38 26 (kontakt do powołanego w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria inspektora danych osobowych).

Góra Kalwaria, dn. 09.04.2021 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
Anna Kochańska

Budżet Obywatelski Mazowsza
Wystartowała druga edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Mieszkańcy województwa do 30 kwietnia mogą zgłaszać swoje projekty.
W tym roku do zagospodarowania jest aż 25 mln zł. Projekty muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim – na przykład profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Każdy musi również uzyskać poparcie minimum 50 mieszkańców. W tym roku podpisy poparcia pod projektami można zbierać nie tylko na listach papierowych, ale także elektronicznie.
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Mieszkanka: Kupiłam nowy
dom, grzyba dostałam gratis
PIASECZNO Dorota Rokita, która w ubiegłym roku kupiła dom przy ulicy Pylnej w Głoskowie, ma pretensje do dewelopera, że niewłaściwie wykonał izolację, przez co na jednej
ze ścian pojawił się grzyb. Sprzedawca domu, spółka Pylkow-Pyl odpiera jednak zarzuty. Twierdzi, że problem dotyczy tylko izolacji zewnętrznej, która niedługo zostanie
poprawiona, a zawilgocenie ścian wcale nie jest równoznaczne z grzybem
Pani Dorota twierdzi, że jej koszmar rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku, kiedy to kupiła od spółki Pylkow-Pyl pół nowego bliźniaka
w Głoskowie. - To miejsce od razu
nas urzekło: ładna okolica, blisko
szkoły. Niestety, pierwsze rozczarowanie przyszło już po 1,5 miesiąca
od przeprowadzki, kiedy to na jednej
ze ścian rozkwitł gigantyczny grzyb
– opowiada Dorota Rokita. - Niezwłocznie poinformowałam o tym
ubezpieczyciela, który po oględzinach ocenił, że wynika to z zaniedbań dewelopera. Dodał, że ubezpieczyciel nie odpowiada za przenikanie wód gruntowych do budynku,
chyba że jest ono wynikiem powodzi. Uznał też, że w wyniku błędnie
wykonanej izolacji poziomej i braku
izolacji pionowej wysoki stan wód
gruntowych doprowadził do zawilgocenia oraz zagrzybienia ścian wewnątrz domu – dodaje kobieta.
Nie wiadomo, co zrobić z wodą
Nabywcy domu zamalowali niszczejącą ścianę, nie mają jednak wątpliwości, że to nie koniec ich problemów. - Ten grzyb będzie wychodził,
bo główny problem w postaci wadli-

wej izolacji nie został zlikwidowany
– uważa pani Dorota. W spotkaniu,
na które zaprosili nas mieszkańcy
Pylnej, wzięły udział także przedstawicielki dwóch innych rodzin, które
kupiły dom od tej samej spółki. Obydwie zgłaszały uwagi dotyczące odstępstw od projektu budowlanego i
problemy z zawilgoconymi ścianami.
- Deweloper nie chce udostępnić nam

Przedstawiciel spółki
Pylkow-Pyl twierdzi, że
każda ze stron dysponuje
swoimi ekspertyzami
kompletnej dokumentacji budynku
i dziennika budowy – twierdzą. - A
jego stan faktyczny jest niezgodny z
opisem. W projekcie istnieje instalacja
odgromowa, która nie została wykonana. Zamiast płyty fundamentowej,
inwestor zrobił ławę, wątpliwości budzi również wykończenie dachu i brak
nawietrzników w oknach.
Mieszkańcy czterech lokali zlecili wykonanie niezależnej ekspertyzy, która miała wyjaśnić przyczyny podsiąkania ścian we wszystkich
domach. Wykazała ona m.in. brak

połączenia izolacji pionowej ścian z
izolacją podposadzkową, duże (nawet 12-procentowe) zawilgocenie
ścian parteru nad izolacją poziomą czy zastosowanie niezgodnego
z projektem izolatora w postaci folii pvc zamiast papy. Ekspert zwrócił też uwagę na fakt, że niezaizolowana ściana fundamentowa przenosi wilgoć na posadzkę.
- Prosiliśmy dewelopera o naprawienie wad ukrytych w naszym domu, zrobienie odpowiedniej izolacji wewnętrznej – na przykład przez iniekcję - oraz
odwodnienia pod fundamentem, ale
ta firma nie poczuwa się do reklamacji
– załamuje ręce pani Dorota. - W końcu sami zrobiliśmy prowizoryczny drenaż, aby grzyb się nie rozwijał. W akcie
desperacji wywiesiłam na domu baner,
opisujący jego stan faktyczny. Efekt jest
taki, że teraz deweloper oskarża mnie o
naruszenie jego dóbr osobistych...
Co na to sprzedawca domu?
- Po pierwsze nie jesteśmy żadnym deweloperem, tylko inwestorem sprzedającym gotowe budynki
mieszkalne – zaznacza Dariusz Kołat, reprezentujący spółkę PylkowPyl. - Kupujący lokal mieli w tym
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Właścicielka domu dała w końcu wyraz swojej bezsilności, wywieszając
baner, który ma ostrzegać potencjalnych nabywców kolejnych lokali
wypadku dużo czasu na zapoznanie się z jego stanem. Zawilgocenie
ścian, zapocenie tynku czy kapilarne namakanie ścian często jest błędnie nazywane grzybem. To, co mówi
ta pani, jest nieuprawnione. Zagrzybienie musi być stwierdzone przez
eksperta mykologa, a my do tej pory
nie otrzymaliśmy żadnej ekspertyzy
mykologicznej – dodaje.
Dorota Rokita nie zgadza się z
tą interpretacją. Twierdzi, że obecność grzyba potwierdziło trzech niezależnych ekspertów, w tym dwóch
z firmy ubezpieczeniowej. - Prawda jest taka, że te domy zostały pobudowane na podmokłym, gliniastym terenie, a deweloper nie zadbał
o jego odwodnienie i odprowadzenie
wód opadowych. Teraz wybudował
wprawdzie w drodze kolektor. Jednak, kto chce z niego korzystać, musi
dodatkowo zapłacić – dodaje.
Deweloper przyznaje, że powo-

dem zawilgocenia niektórych lokali
mogło być niewłaściwe odprowadzenie wód opadowych, za co – jak twierdzi - odpowiadają nabywcy lokali.
- Woda lała się przy fundamencie, wprost do gruntu – mówi Dariusz Kołat. - Gdyby była odprowadzana dalej, nie byłoby żadnych problemów. Co do izolacji, to pozioma
została wykonana dobrze, potem dodatkowo ją jeszcze wzmocniliśmy i
uszczelniliśmy. Właściwie została też
zrobiona izolacja pionowa. Do końca czerwca pokryjemy jeszcze fundamenty warstwą bitumiczną. Zarzuty
dotyczące odgromu i nawiewników
są nieprawdziwe. Budynki zgodnie
z projektem posadowione są na ławie fundamentowej, a sformułowanie „płyta fundamentowa” pojawiło
się jedynie w standardzie wykończenia i jest omyłką pisarską sekretarki
- wyjaśnia Dariusz Kołat.

Tomasz Wojciuk
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Ronda i park nazwano
na cześć lokalnych bohaterów
GÓRA KALWARIA Decyzją rady miejskiej dwóm nowym rondom oraz części parku na skarpie nadano imiona
miejscowych patriotów, pułkownika, który przyczynił się do rozwoju miasta i legendarnego batalionu AK
Rondo położone najbliżej wjazdu
do Czerska będzie, na wniosek czerskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami nosiło nazwę Daniela i Ignacego Lechów. Ignacy Lech
ps. Lew urodził się w 1897 roku i był
żołnierzem 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, członkiem oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej w
Czersku, uczestnikiem wojny polskobolszewickiej i Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Potem walczył w armii gen. Andersa, z którą brał udział
w ciężkich bojach pod Tobrukiem i
Monte Casino, gdzie został ranny.
Zmarł w 1977 roku i spoczął w rodzinnym grobowcu w Czersku. Jego

kompanii „Zemsta” walczyło kilku
mieszkańców Góry Kalwarii - bracia
Bolesław, Leon i Stanisław Bąkowie,
którzy zostali uhonorowani krzyżami Virtuti Militari. Wojnę przeżyli
Bolesław i Stanisław, którzy potem
byli szykanowani przez władze komunistyczne. Inicjatorem upamiętnienia bohaterskich żołnierzy było
stowarzyszenie Razem Dla Góry.
Ostatni związany z Górą Kalwarią patriota, pułkownik Jan Dunin-Wąsowicz, został upamiętniony
w nazwie parku na skarpie, biegnącego wzdłuż alei Wyzwolenia. Z propozycją tą wystąpiło do władz gminy koło miejscowego Związku Żoł-

młodszy brat Daniel ps. Biały przyszedł na świat w 1900 roku. Już jako
16-latek współorganizował oddział
POW w Czersku. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i Kampanii Wrześniowej. Niestety wraz z innymi polskimi oficerami dostał się
do niewoli sowieckiej w Starobielsku
i w 1940 roku został zamordowany,
prawdopodobnie w Charkowie (miejsce jego spoczynku jest nieznane).
Drugie rondo, usytuowane bliżej stadionu, otrzymało imię Batalionu AK „Pięść”. Była to specjalna
jednostka Armii Krajowej utworzona kilkanaście dni przed wybuchem
Powstania Warszawskiego. W jej
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Park na skarpie otrzymał nazwę pułkownika Jana Dunina-Wąsowicza
nierzy Wojska Polskiego. Pułkownik Dunin-Wąsowicz, weteran wojny polsko-bolszewickiej, w 1932 roku
objął dowództwo 1. Pułku Artylerii
Najcięższej, przeniesionego dwa lata
później do Góry Kalwarii. Przyczynił się nie tylko do rozkwitu koszar,
ale i całego miasta.
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Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10 oraz na
stronie internetowej: www.gorakalwaria.bipgmina.pl wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego niegraniczonego, położonej w Górze Kalwarii, przy ul. Leśnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2/12,
2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28,
2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 2/41, 2/42, 2/43, 2/44,
2/45, 2/46, 2/47, 2/48, 2/49, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/55, 2/56, 2/57, 2/58, 2/59, 2/60,
2/61, 2/62, 2/63, 2/65 z obrębu 14-03, o ogólnej powierzchni 7,0978 ha. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WA5M/00266105/0.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i
Geodezji Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria bądź telefonicznie: (22) 727-34-11, wew.
154. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.gorakalwaria.bipgmina.pl w dniach od 06.04.2021 r. do 27.04.2021 r., a nie
od 02.04.2021 r. do 23.04.2021 r., jak błędnie podano w poprzednim wydaniu Kuriera (wydanie nr 850).

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 4/2021
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący:
nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1 z obrębu 0016 Obory w gminie
Konstancin-Jeziorna o powierzchni 87,0808 ha.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu bądź
telefonicznie: (22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
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NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej,tel. 508 65 20 30
Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

Miejsce garażowe w budynku przy ul. Młynarskiej w
Piasecznie, tel. 692 488 278

Salon Fryzjerski z Piaseczna przyjmie fryzjera damsko-męskiego. Wymagane: minimum 2-letnie doświadczenie, wysoka kultura osobista , chęć pogłębiania wiedzy. Praca na umowę o pracę na cały etat.
tel. 692 488 278

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80
1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88
Warsztat/hala Góra Kalwaria tel. 501 132 380

Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje firmy
sprzątającej do sprzątania dwóch bloków
na terenie Piaseczna, tel. 510 351 676

Hala 300 m kw., media, biuro, Piaseczno, ul. Syrenki 10,
tel. 509 562 566

ZATRUDNIĘ MECHANIKA DO SERWISU KOSIAREK
TEL.607 846 301

Podnajmę w pełni wyposażone stanowisko fryzjerskie w
salonie w centrum Piaseczna, tel. 692 488 278

Zatrudnię mechanika bądź elektromechanika ze znajomością wulkanizacji, osobowe, dostawcze, ciężarowe,
z możliwością zakwaterowania, Prażmów
tel. 780 159 145

Złota rączka. Wszystkie tematy profesjonalnie. Zastąpię
męża tel.501 050 950
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152
Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Malarskie, tel. 696 120 208

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Masarnia zatrudni pracownika produkcyjnego oraz
rozbiorowego. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Hydraulik, tel. 535 872 455

Rolną z zabudowaniami lub bez, tel. 503 002 904

RÓŻNE

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do wykonywania
prac porządkowych na terenie centrum handlowego w
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

USŁUGI
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Baniocha lub Łoś
tel. 505 760 600

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

Diagnostę na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów w
Prażmowie, praca dorywcza, tel. 693 653 165

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki,
tel. 22 756 79 39

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

Pożyczki, tel. 513 654 277
Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia,
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA

ELEWACJE, TEL. 792 456 182
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875

Do ośrodka wypoczynkowego na sezon zatrudnię z
zamieszkaniem kucharkę/kucharza i absolwentkę do
baru, tel. 600 330 398
Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie,
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568
Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach w
Nowej Iwicznej, tel.502 159 936

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda,
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z dojazdem lub online, tel. 571 373 118

Budowa ogrodzeń , tel. 667 446 914

Chemia, matematyka. tel. 791 482 233

Usługi transportowe, wywóz gruzu budowlanego,
piasek wiślany, ziemia ogrodowa, samochód 7,5 tony
dmc, tel. 514 700 081

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmowy o naturze człowieka, rozwoju osobowości, twórczym życiu, sztuce, tel. 571 37 31 18

Elektryk tel. 509 56 65 79
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Firma poszukuje osoby do sprzątania biura w godz. 14-22.
Pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa.
Zadzwoń na nr 501 631 374

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i
magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz.,
pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa,
dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MALOWANIE, MEBLE NA WYMIAR, TEL.723 533 233
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni osoby do wykładania towaru, tel. 500 125 790

ZDROWIE I URODA
Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność,
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność,
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno,
tel. 506 76 74 74
GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,
tel. 571 37 31 18

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też,
tel. 502 898 418

Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy do produkcji mebli, Kotorydz koło Tarczyna, tel. 608 207 265
Salon fryzjerski przyjmie uczennicę na praktyki,
tel. 692 488 278

Glazura, terakota, remonty- samodzielnie,
tel. 694 126 583

Wulkanizatora do zakładu wulkanizacyjnego,
tel. 788 280 788

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

ZWIERZĘTA
Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji:
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Tynki gipsowe,wylewki, tel.502 788 561

KUPIĘ

MATRYMONIALNE
POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm),
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839

Dekarskie, dachy, papa, malowanie dachów, stodoły,
tel. 793 518 133

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839

Hydraulik tel. 886 576 148

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418
\

Malowanie mieszkań, remonty, glazurnictwo,
tel. 669 945 460
Dachy, remonty, tel. 601 310 413

SPRZEDAM

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalinowych, tel. 503 471 422

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio,
tel. 502 544 959

Elektryk, tel. 666 890 886

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis,
tel. 790 331 339

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Gołków,
tel. 501 679 121

OKNA WSZYSTKIE WYMIARY TAKŻE KOLOR, 2,3-SZYBOWE. PRODUCENT, SZYBKIE TERMINY ZAMÓWIENIA,
TEL. 728 890 101

AUTO - MOTO SPRZEDAM

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKARNIKI PŁYTY TEL.511 204 952

PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, przeróbki
www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
ROZBIÓRKI DOMÓW , TEL. 728 890 101

AUTO - MOTO KUPIĘ

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSOWE TEL. 604 415 352

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

DOMY DREWNIANE DO 35 M KW., NARZĘDZIÓWKI, STAWIAMY, TEL. 728 890 101

Stary motocykl oraz części do Fiata Multipla,
tel. 668 068 737

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

Skup aut, tel. 793 304 091

Dachy krycie-naprawa, tel. 792 354 779

Skup aut, tel. 515 018 430

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo,
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Sprzedam działkę rolną 4,6ha w gminie Chynów z dobrym
dojazdem,tel.886 148 471

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji
- kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62

Dwupokojowe 36 m kw. Piaseczno, tel. 601 213 555

Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214

Działki rekreacyjno-budowlane, Prażmów,
tel. 602 770 361

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230
Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Dom drewniany 45 m kw. wszystkie media, Grójec,
tel. 692 349 218

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Działkę rolno-budowlaną 1,1 ha w cichej i spokojnej okolicy blisko Góry Kalwarii, oraz działkę leśną 1,1 ha,
tel. 519 819 157

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Działka rolna 2 000 m kw. Pilawa Orzeszyn, cena do
uzgodnienia, tel. 515 311 573

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Mieszkanie 58 m kw., 2 pokoje z kuchnią, Piaseczno,
ul. Warszawska 37, 415 tys. zł, tel. 518 750 030

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912
Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Działka budowlana, 2364 m kw. w Wólce Kozodawskiej,
tel. 602 463 705

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Jastrzębie, ul. Jastrzębska 3400 m kw, działka budowlana, media, budynki przy lesie, tel. 606 174 515

Sprzętem rolniczym: pług, glebogryzarka itp., koszenie,
sprzątanie działek, tel. 519 819 157

Budowlana ok. 1000 m kw., w Mieszkowie, media,
300 zł/m kw., tel. 503 002 904

E

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

K

Samotny, 43 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w
wieku ok. 28-35 lat, tel. 571 37 31 18

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

R

Partnerkę, 50, niepalącą, tel. 692 915 250
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KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 13 (851)/2021

Spalona ruina straszy przechodniów.
Czy zostanie rozebrana?

Piaseczno i Sparta z różnymi celami

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2020/2021
PIASECZNO Zdewastowany budynek przy ulicy Warszawskiej 2 niepo- grupy mazowieckiej czwartej ligi
trzebnie zajmuje miejsce w centrum miasta, uniemożliwia korzystanie z
PIASECZNO (4. miejsce, 29
chodnika i grozi zawaleniem. Gmina już od jakiegoś czasu chce go roze- MKS
punktów) – Jako że przed sezobrać, jednak na takie rozwiązanie nie zgadza się konserwator zabytków nem biało-niebiescy byli w ymie-

Spalona kamienica świetnie ilustruje konflikt interesów
między konserwatorem a lokalnym samorządem
Budynek spalił się pod koniec 2019 roku, a pogorzelisko do tej pory nie zostało uprzątnięte. Co więcej, stan ruiny pogarsza się. Na początku marca tego
roku, po zawaleniu się komina, strażacy rozebrali część ściany, która mogła
przewrócił się na sąsiednią posesję. Na kompleksową rozbiórkę pozostałości
kamienicy – do której gmina chętnie by przystąpiła, gdyż dysponuje ekspertyzami, z których wynika, że ruina nie nadaje się do renowacji - nie zgadza się
jednak Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, dopatrując się w niszczejących zgliszczach trudnych do uchwycenia dla postronnych przechodniów
walorów historycznych. Teraz sytuacja jest taka, że ruina nadal stwarza zagrożenie, a jej zabezpieczenie dodatkowo wyłączyło z użytku długi pas chodnika
wzdłuż ulicy Warszawskiej. Zapytaliśmy konserwatora, czy kontrolował przeprowadzone na początku marca prace rozbiórkowe i jaka jest przyszłość nieruchomości, a zwłaszcza czy może zostać ona rozebrana i ponownie odtworzona.
- Ten budynek znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Piaseczna, wpisanego do rejestru zabytków w styczniu tego
roku – informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.
- We wtorek 6 kwietnia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził czynności kontrolne dotyczące obiektu. Wszczął też postępowanie administracyjne w sprawie zabezpieczenia go przed zniszczeniem i zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o podjęcie czynności w celu usunięcia nieprawidłowości w zakresie jego stanu technicznego i estetycznego – czytamy w komunikacie. Wygląda więc na to, że
konserwator skłania się raczej ku dodatkowemu umocnieniu ruin, niż ich rozebraniu. Tak więc walące się ściany będą pewnie jeszcze długo drażniły poczucie estetyki mieszkańców i utrudniały przechodniom komunikację wzdłuż
ul. Warszawskiej.

Tomasz Wojciuk

niani jako jeden z faworytów do
awansu do trzeciej ligi, czwarte miejsce po 15 meczach jesiennych z pewnością nie jest dla nikogo w klubie szczytem marzeń.
Niestety, strata do lidera z Ząbek
w ynosi aż 11 punktów i w ydaje
się trudna do odrobienia. Z czego ona w ynika? Przede wszystkim piasecznianie aż nazbyt często byli gościnni dla swoich rywali w meczach u siebie, gdzie
zanotowali tyle samo zw ycięstw,
ile porażek (po trzy). Szczególnie bolesne były straty punktów
z potencjalnie słabszymi drużynami ( jak np. 0:2 ze Zniczem II
Pruszków czy 2:2 z Józefovią Józefów). Co ciekawe, MKS zdecydowanie lepiej radził sobie na
w yjazdach. W przer wie zimowej
w zespole doszło do kilku zmian
kadrow ych. Do Piaseczna trafili: bramkarz Jakub Stefaniak,
boczny obrońca/pomocnik Tymoteusz Barwiński i pomocnik
Konrad Szałek, a odeszli bramkarz Michał Olczak, pomocnik
Sebastian Szczepaniak i napastnik Mateusz Olszak.
SPARTA JAZGARZEW (12. miejsce, 12 punktów) – Wiele wskazuje na to, że drużynę z Jazgarzewa czeka ciężka batalia o
utrzymanie w lidze. Sparta grała
jesienią bardzo nierówno – przeplatając udane mecze z w ystępami zdecydowanie poniżej oczekiwań. Jasnym punktem sezonu
była zwłaszcza w ygrana z wiceliderem Victorią Sulejówek (3:2),
która udowodniła, że w zespole
drzemie spory potencjał. Niestety, jazgarzewianie przegrali też
dwa mecze z Józefovią (nie zdoR
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by wając w nich nawet gola) czy
też boleśnie u siebie z A P Marcovią Marki (0:4) - bezpośrednimi ry walami w walce o pozostanie w czwartej lidze. Drużynie na pewno nie pomogła też
pandemia koronawirusa – kolejni zawodnicy byli w yłączani
z gry i treningów, co utrudniało
złapanie odpowiedniego rytmu
gry. Do Sparty trafili zimą napastnik Przemek Piekarz (Semp
Ursynów) - transfer definity wny, obrońca Natan Korzeniewski (MKS Piaseczno) - w ypożyczenie, pomocnik/napastnik

Sebasian Drygiel (KS Raszyn)
- transfer definity wny, pomocnik
Miłosz Kot (KS Ursus) – w ypożyczenie, napastnik K rystian
Szturemski (Escola Warszawa)
– w ypożyczenie, pomocnik Felix
Jaskólski (R KS Mirków) – transfer definity wny i pomocnik Adrian K rólikowski (Unia Warszawa) - transfer definity wny. Z zespołem pożegnali się Jan K rawczyk ( Wisła II Płock) i Mateusz
Wysocki (Kotwica Kołobrzeg).

Tyl.

Tabela grupy mazowieckiej czwartej ligi po rundzie jesiennej
1.
Ząbkovia Ząbki
2.
Victoria Sulejówek
3.
Drukarz Warszawa
4.
MKS Piaseczno
5.
Mazur Karczew
6.
Escola Varsovia Warszawa
7.
KS Raszyn
8.
Znicz II Pruszków
9.
Unia Warszawa
10. AP Marcovia Marki
11. Józefovia Józefów
12. Sparta Jazgarzew
13. Okęcie Warszawa
14. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

40
38
30
29
24
23
23
22
18
16
14
12
7
4

13
12
9
9
7
7
7
6
5
4
4
4
2
1

1
2
3
2
3
2
2
4
3
4
2
0
1
1

1
1
3
4
5
6
6
5
7
7
9
11
12
13

49-14
60-16
42-16
36-25
21-21
42-31
28-27
23-16
20-30
23-38
16-32
19-35
11-49
11-51

