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Za prawie 5 mln zł
powstanie
niewielka droga
str. 3

Makabryczne odkrycie nad Wisłą

KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę po południu plażowicze przebywający nad Wisłą
zauważyli nad brzegiem rzeki najprawdopodobniej ludzkie kości. Śledztwo w sprawie makabrycznego znaleziska prowadzi piaseczyńska
prokuratura

str. 2

Przełom w sprawie pałacu w parku
PIASECZNO W ubiegłym tygodniu urzędnicy starostwa powiatowego w asyście policji i komornika sądowego wkroczyli do zabytkowego pałacu w parku miejskim. Powiat uważa,
że jest właścicielem i współzarządcą obiektu. Dysponujące do
tej pory nieruchomością Stowarzyszenie Wychowanek Szkoły
Gospodarstwa Wiejskiego w Chylicach „Chyliczanka” ma inne
zdanie na ten temat

Gratka dla
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Przełom w sprawie pałacu w parku.
Ale to jeszcze nie koniec sądowej batalii

LESZNOWOLA

Kierowca autobusu omal
nie stracił prawa jazdy
Mimo że policja na bieżąco informuje, w których miejscach
kierowcy mogą spodziewać się kontroli prędkości, w poniedziałek w Łoziskach (ulica Leśna), dosłownie w ciągu godziny,
pięciu kierujących straciło na 3 miesiące prawo jazdy. Wszyscy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Jednak w największe osłupienie wprawił funkcjonariuszy kierowca podmiejskiego autobusu, który przez zabudowaną miejscowość mknął z prędkością 88 km/h (pomimo ograniczenia
prędkości do 40 km/h). Mężczyzna dosłownie otarł się o utratę uprawnień. Zamiast tego otrzymał od mundurowych mandat na 1000 zł i 8 punktów karnych.

Kolizja po alkoholu
W sobotę na ulicy Podleśnej w Łazach doszło do niegroźnej
kolizji, którą spowodował 46-letni kierowca opla. Okazało się, że
mimo wczesnej pory, mężczyzna jest pijany (miał w organizmie
1,4 promila alkoholu). Stracił więc prawo jazdy i stanie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat więzienia.

PIASECZNO

Przy dworcu skradziono rower
W nocy z 5 na 6 sierpnia skradziono rower marki Giant, zaparkowany przy dworcu PKP w Piasecznie. Mimo że jednoślad był zabezpieczony specjalnym łańcuchem, ktoś go przeciął. Wartość roweru
oszacowano na 3000 zł. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia.

URSYNÓW

Okradł sklep z okularami
W jednym ze sklepów przy ulicy Puławskiej zostały skradzione dwie pary okularów przeciwsłonecznych o łącznej
wartości 1100 zł. Kradzieży dokonał 63-letni mężczyzna, który
został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany
w ręce policjantów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu
do 5 lat pozbawienia wolności.

Makabryczne
odkrycie nad Wisłą
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę po południu plażowicze
przebywający nad Wisłą zauważyli nad brzegiem rzeki najprawdopodobniej ludzkie kości. Śledztwo w sprawie makabrycznego
znaleziska prowadzi piaseczyńska prokuratura
Osobom przebywającym nad brzegiem Wisły w Ciszycy, w niedzielę po godz. 15, ukazał się przerażający widok. Odkrycie wyglądało na szczątki, najprawdopodobniej ludzkie. Jak przekazała
rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie funkcjonariusze
zabezpieczyli na miejscu kilkanaście kości. Zostały one przekazane
do Zakładu Medycyny Sądowej. Eksperci zajmą się ustaleniem, do
kogo należały szczątki oraz być może określą okoliczności śmierci
tej osoby. Sprawą zajmuje się piaseczyńska prokuratura.

KONSTANCIN-JEZIORNA

PIASECZNO W ubiegłym tygodniu urzędnicy starostwa powiatowego w asyście policji i komornika sądowego wkroczyli do zabytkowego pałacu w parku miejskim. Powiat uważa, że jest właścicielem i współzarządcą obiektu. Dysponujące do tej pory nieruchomością Stowarzyszenie Wychowanek
Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chylicach „Chyliczanka” ma inne zdanie na ten temat
Spór o zabytkowy pałac
między powiatem piaseczyńskim, a stowarzyszeniem toczy się od lat. Przełom nastąpił w ubiegłym tygodniu, kiedy to powiat uzyskał dostęp do
wszystkich pomieszczeń. Teraz, jak deklaruje wicestarosta
Zdzisław Lis, wspólnie z gminą będzie przygotowywał się
do generalnego remontu zabytkowego obiektu. Może on kosztować nawet 15 mln zł. Michał
Staniaszek, prezes stowarzyszenia widzi całą sprawę inaczej. Uważa, że na mocy sądowego postanowienia powiat ma dokonać jedynie remontu elewacji, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z 2019
roku. Dodaje, że przed sądem
toczy się sprawa o zasiedzenie
budynku przez stowarzyszenie, które użytkuje go od 1992
roku. Jednocześnie Staniaszek przyznaje, że według księgi wieczystej, pałac jest własnością powiatu piaseczyńskiego. - To do sądu należą dalsze
decyzje w tej sprawie – podkreśla. - My zarządzamy tym budynkiem jak dobry gospodarz.
Wykonaliśmy wszystkie zarządzenia PINB-u – skuliśmy i zabezpieczyliśmy tynki, usunęliśmy azbestowy daszek, naprawiliśmy dach i otoczyliśmy pałac taśmą zabezpieczającą. Nie
mamy sobie nic do zarzucenia.
Wicestarosta Zdzisław Lis
nie zgadza się, że budynek
jest zadbany. - Jest w opłakanym stanie – przekonuje. - Jeśli tam rzeczywiście odbywały

Starostwo zapowiada, że
kolejnym krokiem będzie
eksmisja stowarzyszenia
AB
z pałacu

Teatr ogródkowy wystawi „Cyberprzestrzeń”
W sobotę 13 sierpnia o godz. 16 w altanie przy Hugonówce odbędzie się spektakl dla dzieci zatytułowany „Cyberprzestrzeń” Teatru Bajaderka. Poznamy przygody Panny Och-Chmurki oraz Pana
Obłoczka, dzięki którym publiczność przekona się, jak wygląda
świat, kiedy nadużywa się nowych technologii, a zapomina o relacjach z rodziną, przyjaciółmi czy zabawie na świeżym powietrzu!
Spektakl przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat i będzie trwał
60 minut. Wstęp wolny. W przypadku złej pogody pokaz odbędzie
się w sali widowiskowej Hugonówki.
TW
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się zajęcia dla dzieci (w budynku cały czas funkcjonuje liceum
- przyp. red.), ja sobie tego nie
wyobrażam. Jedno z pomieszczeń było opalane drewnianym piecem, mimo że w środku nie ma wentylacji. W bibliotece znaleźliśmy z kolei mnóstwo kartonów. Wystarczyłoby
zwarcie w instalacji i cały pałac

Budynek bez wątpienia wymaga kapitalnego remontu.
Będzie on odbywał się pod okiem konserwatora zabytków
poszedłby z dymem.
Wicestarosta podkreśla, że
ze względu na zły stan tech-

Stowarzyszenie uważa,
że starostwo wcale nie
zarządza pałacem tylko
jest jego kuratorem
niczny budynek został wyłączony z użytkowania.
Kogo stać na remont obiektu?
Zarząd powiatu jest zdania,
że stowarzyszenia nie stać na
przeprowadzenie kosztownego remontu obiektu. To samo
mówi o starostwie stowarzyszenie, a Michał Staniaszek
dodaje, że nie jest on też możliwy ze względów formalnych.
- Konkretnie chodzi o nieuregulowane kwestie własnościowe – wyjaśnia. Wicestarosta
Lis jednak się tym nie przejmuje. Twierdzi, że to powiat jest
właścicielem obiektu i będzie
mógł dowolnie nim zarządzać.
Jednocześnie cały czas w kwestii pałacu trwa batalia sądowa. Oprócz sprawy o zasiedzenie budynku przez stowarzyszenie, powiat – jak twierdzi Michał Staniaszek – miał
wystąpić o opuszczenie pałacu przez stowarzyszenie (wicestarosta Lis twierdzi, że postępowanie eksmisyjne dopiero się
rozpocznie). W tle rozgrywa się
także spór o zamknięcie prowadzonego przez stowarzyszeR
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nie liceum, do którego uczęszcza raptem czterech niepełnosprawnych uczniów. Starostwo
chce je zamknąć od nowego
roku szkolnego, ale stowarzyszenie odwołało się od tej decyzji do kuratorium.
Nieudane mediacje
Mimo wielu różnic, w ubiegłym roku powiat i stowarzyszenie przystąpiły do mediacji. Zakończyły się one jednak fiaskiem. - Stowarzyszenie nie przyjęło naszych warunków – informuje Zdzisław Lis. - Chcieliśmy przekazać mu część budynku na cele
dydaktyczne pod warunkiem,
że to my będziemy zawiadywać tym miejscem. Pan Staniaszek nie wyraził na to zgody.
Inaczej całą sprawę widzi
prezes stowarzyszenia. - Poinformowaliśmy, że zrezygnujemy z roszczeń i zasiedzenia, ale
tylko wtedy, gdy będziemy mogli prowadzić szkołę w połowie
budynku i będziemy nadzorować jego remont – mówi Michał Staniaszek. - Starostwo na
to nie poszło i przerwało mediacje. Powiat piaseczyński nie
zarządza tym budynkiem, tylko
jest jego kuratorem. I chociaż
teoretycznie może nim dysponować nie należy zapominać,
że to my użytkujemy obiekt od
1991 roku, wyremontowaliśmy
go i prowadzimy w nim działalność edukacyjną.

Tomasz Wojciuk
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Można podziwiać portret
pani wiceburmistrz

PIASECZNO Do końca wakacji w Bibliotece Głównej w
LESZNOWOLA W ubiegłym roku gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu Piasecznie oglądać będzie można wystawę malarna budowę ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej, co wzbudziło liczne kontrowersje. Teraz przy stwa Zofii Saweckiej-Gólczewskiej „Oddech natury”
znacznym udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego gmina chce zbudować
ulicę Krzywą w Jazgarzewszczyźnie. Po raz kolejny powraca pytanie: czy w Lesznowoli nie ma
pilniejszych inwestycji drogowych?
Ulica Krzywa ciągnie się
od Orężnej (zaczyna się przy
figurce) do ulicy Letniej.
Znajduje się przy niej kilkanaście domów. Gmina twierdzi jednak, że w okolicy będzie powstawało niedługo
nowe osiedle. Poza tym droga ma pozwolenie na budowę i komplet dokumentów.
To właśnie dlatego utwardzona tłuczniem, wąska ulica została zgłoszona do dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Zadanie
uzyskało dofinansowanie w
wysokości 2,5 mln zł. Kolejne ponad 2,2 mln zł ma dołożyć do niego gmina. Docelowo Krzywa ma mieć nawierzchnię z kostki brukowej,
kanalizację deszczową, chodnik i oświetlenie.
Zgłoszenie Krzywej do dofinansowania przywołuje na
myśl sytuację sprzed roku, kiedy to gmina Lesznowola pozyskała 3,8 mln zł na budowę ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej. Spotkało się to z
oburzeniem części mieszkańców i radnych. Radni z Koalicji Obywatelskiej wystosowali nawet do wójt Lesznowoli dwie interpelacje, w których
pytali m.in. jakie były kryteria
wyboru inwestycji do programu Polski Ład, ile osób mieszka przy Wąskiej oraz dlaczego rada gminy nie została poinformowana o inwestycjach zgłoszonych do programu. Dziś podobne emocje to-

Ulica Krzywa jest w zasadzie drogą dojazdową
dla kilkudziesięciu mieszkańców
warzyszą Krzywej. - Ktoś ważny tam mieszka, czy co? – pyta
na forum internetowym jedna
z mieszkanek. Sołtys Łozisk i
Jazgarzewszczyzny Sławomir
Świtek wyjaśnia, że przy Krzy-

Przetarg na wykonanie
ul. Krzywej ma zostać
rozpisany jeszcze w tym
roku. Inwestycja powinna
zostać zrealizowana
w roku 2023
wej mieszkają zwykli ludzie,
którzy czekają na tę drogę od
20 lat. Może to i prawda, trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że w samych Łoziskach
są pilniejsze inwestycje drogowe. Jak choćby ulica Fabryczna. Z naszych informacji wynika, że – wbrew wcześniejR
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szym zapowiedziom - w najbliższym czasie ta ważna arteria nie doczeka się przebudowy. Dlaczego? Starosta piaseczyński upomniał gminę, że
ma robić drogę zgodnie z zatwierdzonym projektem i wydanym pozwoleniem na budowę, a nie wykonywać na niej
cienką asfaltową nakładkę,
która byłaby znacznie tańsza,
ale stanowiła samowolę budowlaną. Pojawił się więc pomysł, aby etapować inwestycję,
czyli tylko na części Fabrycznej zrobić odwodnienie i położyć asfalt. To jednak też nie
wypaliło, bo taka inwestycja
byłaby mimo wszystko kosztowna i pochłonęła przynajmniej kilka milionów złotych.
A w tej chwili gminy na taki
wydatek po prostu nie stać.

Tomasz Wojciuk

Na wystawie znajdują się 33 obrazy artystki, której ulubioną
techniką jest olej na płótnie, a najczęściej wykorzystywanymi motywami są: pejzaż, ptaki, zwierzęta, rośliny i portrety. Maluje przy
tym przede wszystkim obrazy realistyczne.
- Inspirują mnie głównie inni ludzie i sama przyroda, ale także fotografia i wydarzenia na świecie - podkreśla Zofia Sawecka-Gólczewska.
Pewną ciekawostką jest również portret wiceburmistrz Piaseczna Hanny Kułakowskiej-Michalak, który został jej podarowany przez autorkę, ale – póki co – można go jeszcze podziwiać
na wystawie.
Zofia Sawecka-Gólczewska jest absolwentką UMCS w Lublinie i
jednocześnie emerytowaną dziennikarką oraz członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Po przejściu na emeryturę osiadła w gminie Piaseczno i zaczęła malować, realizując (jako uczennica artysty Zbigniewa Nasiłowskiego) swoje pasje z młodości .
Ekspozycja znajduje się w sali szkoleniowej na pierwszym piętrze i będzie dostępna dla zwiedzających do końca sierpnia w godzinach otwarcia biblioteki.

Tyl.
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Do stolicy jednak bez przesiadek

Rozwój strefy przemysłowej

Koleje Mazowieckie zrezygnowały z dzielenia w nowym rozkładzie jazdy Jest szansa na kolejne miejsca pracy. Pozyskana przez gmipołączenia z Góry Kalwarii do Warszawy. Pasażerowie od grudnia nie będą nę dotacja pozwoli na otwarcie nowych terenów inwestycyjnych w Łubnej.
musieli przesiadać się na stacji Czachówek Południowy.
W poniedziałek w siedzibie Kolei Mazowieckich
(KM) odbyło się spotkanie
w sprawie przyszłości połączenia kolejowego z naszego
miasta do stolicy. KM wprowadzają bowiem na Mazowszu nowo wyprodukowane
pociągi. Niestety perony w
Górze Kalwarii i Czachówku
Wschodnim (Czarnym Lesie)
są zbyt niskie, aby mogły być
obsłużone przez nowe składy. Stąd pomysł, by od połowy grudnia między naszym
miastem a Czachówkiem Południowym kursował pociąg
wahadłowy starego typu, a
tam pasażerowie przesiadali
się do nowych składów w kierunku Warszawy.
W poniedziałek wiceburmistrz Mateusz Baj oznajmił
kierownictwu KM, że władze
samorządowe Góry Kalwarii
uznają zaproponowane rozwiązanie za szkodliwe. Gmina oczekuje utrzymania bezpośredniego połączenia ze
stolicą. Stanowisko to jest
zbieżne z oczekiwaniami entuzjastów kolei i pasażerów,
których na spotkaniu reprezentował Karol Stróż.
W trakcie rozmów Robert Stępień, prezes K M,
zadeklarował, że przewoźnik wycofa się z wprowadzania połączeń przewidujących
przesiadki. Jego głos wsparli przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, którzy

Dzięki dotacji powstaną nowe miejsca pracy i zwiększą się dochody gminy

Uczestnicy poniedziałkowego spotkania w siedzibie Kolei Mazowieckich
nadzorują działania K M.
We wtorek napłynęły kolejne dobre informacje – odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową (czyli m.in. perony) spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wydała komunikat, w którym poinformowała, że do czerwca 2023 roku
perony na stacjach Góra Kalwaria i Czachówek Wschodni zostaną dostosowane do
wysokości nowych pociągów Flirt. Do tego czasu KM
mają prowadzić przewóz pasażerów, bez zapowiadanych
wcześniej przesiadek, obecnym taborem.
Linia kolejowa nr 12 przez
Górę Kalwarię ma przejść
gruntowną modernizację w la-

tach 2024–2027 – takie są zapowiedzi PKP PLK.
Serdecznie
dziękujemy
prezesowi Robertowi Stępniowi za otwartość i chęć
zażegnania problemu, Piotrowi
Kandybie,
radnemu samorządu Mazowsza,
za poruszenie nieba i ziemi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Karolowi Stróżowi za zorganizowanie społecznego protestu pasażerów, a mieszkańcom za słanie swoich opinii do nowego rozkładu jazdy. Dziękujemy również mediom lokalnym i ogólnopolskim za nagłośnienie tego ważnego dla
Góry Kalwarii tematu.

Projektujemy drogę do Linina
Gmina podjęła działania, które raz na zawsze mają uporządkować sytuację
własnościową gruntu pod drogą od szosy krajowej nr 79 w Szpruchu do
osiedla w Lininie.
K i l ka dn i temu w łodarze zawarli umowę z f i r mą,
k tóra w ykona projek t tego
połączen ia. Droga do osiedla Li n i n jest od lat problemat yczna pod względem
w łasnościow y m. W jej naw ierzch n i powstają uszkodzen ia, z k tór ych napraw ien iem gm i na ma tr udności ze względu na protest y
osób czujących się w łaścicielami terenu pod jezdnią.
Projektant ma przedstaw ić dw ie koncepcje – jeden
przebieg drogi po obecnym
śladzie oraz alter naty w ny.
– Na w rzesień planujemy
spotkanie z radnymi oraz
mieszkańcami
zainteresowanymi inwestycją, aby
wspólnie w ybrać najlepszy
war iant – infor muje w icebur mistrz Mateusz Baj.
Projekt,
który
wyko-

Gminie zależy na zakończeniu długoletniego sporu o dojazd do osiedla Linin
nawca ma przedstawić w ciągu 18 miesięcy, będzie obejmował budowę nowej jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia i odwodnienia. Projek-

tant dostarczy także zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej. Koszt dokumentacji
to 317,3 tys. zł.

Niemal 2,9 mln zł dofinansowania posłuży do uzbrojenia kolejnego terenu pod zakłady i magazyny. Dzięki tej inwestycji mniej
więcej kilometrowy odcinek ulicy Bażantów, od Modrzewiowej do
Podleśnej, zyska sieci podziemne oraz solidną i równą nawierzchnię. Na te udogodnienia czekają inwestorzy przygotowani do budowy kolejnych zakładów.
Umowę na dotację we wtorek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisali wiceburmistrz Mateusz Baj i
zastępca skarbnika gminy Barbara Holz.
To drugi teren inwestycyjny w naszej gminie, na otwarcie którego pozyskaliśmy w tym roku dofinansowanie.

Zapraszamy do Góry Kalwarii!
15 sierpnia (poniedziałek) odbędą się obchody Święta Wojska
Polskiego w Górze Kalwarii. O godz. 10.00 w kościele parafialnym
przy ul. ks. Sajny zostanie odprawiona msza św. w intencji ojczyzny.
O godz. 11.00 rozpocznie się uroczystość na pl. Piłsudskiego.
28 sierpnia (niedziela) na rynku zostanie zorganizowany Piknik Historyczny „My z AK. Góra Kalwaria 1942”, którym chcemy uczcić 80.
rocznicę powstania Armii Krajowej. W godz. 11.00–18.30 odbędą się
pokazy, warsztaty i wystawy. O godz. 13.00 rozpocznie się koncert,
podczas którego zagrają: Warszawiaki, SoundSystem Dęta Granda,
Teatr Muzyczny im. Romana Kołakowskiego, a na zakończenie Stowarzyszenie Operetka Wrocławska. O godz. 16.30 zacznie się inscenizacja z udziałem rekonstruktorów historycznych pt. „My z AK”.
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Kolorowa zabawa w Tarczynie
Strażacki Piknik Integracyjny dostarczył w ubiegłą niedzielę mieszkańcom
Gminy Tarczyn wielu niesamowitych wrażeń.
- Życzę wszystkim Państwu
dobrej zabawy i miłych wrażeń.
Cieszę się, że możemy wspólnie spędzić czas, korzystając z
letniego wypoczynku – mówiła

Tarczyna drużyny przystąpiły do rywalizacji. W szranki stanęły załogi OSP z Prac
Małych, Suchodołu, Kotorydza, a także trzy drużyny z

Poza emocjonującymi zawodami przygotowano cały
wachlarz atrakcji oraz niezapomnianych przeżyć. I miejsce w kategoriach: męskiej i

podczas otwarcia pikniku Barbara Galicz.
Po odprawie zastępów
Ochotniczych Straży Pożarnych z udziałem Burmistrz

Tarczyna – męska, żeńska i
młodzieżowa. Po zakończonych zawodach wszyscy mogli ochłodzić się wodą z natrysku z działka wodnego.

żeńskiej wywalczyła OSP z
Kotorydza, która będzie reprezentować Gminę Tarczyn
w zawodach strażackich na
szczeblu powiatowym.
Zwieńczeniem zawodów
było wręczenie przez Burmistrz Tarczyna Barbarę
Galicz jednostkom strażackim nagród finansowych w
wysokości 2 tys. zł dla OSP
Kotorydz, OSP Prace Małe
oraz OSP Suchodół, z uwagi na udział trzech zespołów
OSP Tarczyn otrzymała 3
tys. zł.
- Jesteście Państwo wspaniałym przykładem nie tylko odwagi, ale także sprawności. Co udowodniliście dziś rywalizacją na najwyższym poziomie. Jestem szczęśliwa, że
mogę wręczyć nagrody druhom
i druhnom, którzy na co dzień
zasługują na najwyższy szacunek – mówiła podczas pikniku
Barbra Galicz.
Wraz z Barbarą Galicz nagrody wręczał Michał Prószyński Szef Gabinetu Politycznego MSWiA oraz Radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Gdy emocje nieco opadły,
najmłodsi mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w wielu konkursach oraz zabawach
tanecznych. Dzieci w szczególności wyczekiwały rozpoczęcia festiwalu kolorów holi,
aby potem wspaniale bawić
się w pianie strażackiej. Do
tańca i zabawy gorąco zachęcał grający na żywo zespół LiberTon.
Przy tak znakomitej zabawie
nie mogło zabraknąć dań z grilla, tradycyjnej kuchni regionalnej, waty cukrowej oraz lodów.

Fot. Marek Zdrzyłowski
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Gratka dla melomanów
PIASECZNO W lipcu w Ogrodzie Klubu Kultury w Zalesiu Górnym
przy ulicy Białej Brzozy 3 wystartował nowy cykl plenerowych spotkań muzycznych - #GRALesie. Jako pierwszy wystąpił miejscowy
przedstawiciel Muzycznej Krainy Łagodności - zespół Mikroklimat

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę
nieruchomości gminnej

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna przeznacza do oddania w dzierżawę w roku 2022,
w całości lub w częściach, nieruchomość stanowiącą działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1
z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna (Łąki Oborskie) o łącznej powierzchni
87,0808 ha, w celu skoszenia trawy oraz zebrania masy zielonej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, bądź telefonicznie: (22) 484 23 82.

Mieszkańcom Zalesia Górnego nie trzeba przedstawiać, tworzącej Mikroklimat, rodziny Szczycińskich, którzy od wielu lat prowadzą tu z powodzeniem nie tylko lokalną działalność kulturalną,
ale i sportową. Trudno jest jednak jednoznacznie określić styl muzyczny, w którym się wspólnie poruszają. Pianista i wokalista Stanisław Szczyciński równie sprawnie odnajduje się bowiem w muzyce
poważnej, chóralnej, jak i rozrywkowej. Jego syn Maciej Szczyciński jest z kolei cenionym kontrabasistą jazzowym, ale sercem grupy jest niewątpliwie Barbara Sobolewska - autorka większości tekstów piosenek „Mikroklimatu”, której pełen ciepła głos przekazuje
słuchaczom nieodłącznie pozytywne przesłanie.
- Jeśli ty dasz mi trochę, ja dam ci dużo – śpiewała wokalistka, a
już po chwili... wtórowała jej (momentami nawet a capella), licznie
przybyła na koncert publiczność.
W środę 24 sierpnia o godzinie 19.30 wystąpi z kolei Metko Project – trio prezentujące pop-rockowe brzmienia odwołujące się do
klasycznych korzeni ubarwione obrazami dźwięku. Wstęp wolny.

Tyl.
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DAM PRACĘ
Zatrudnimy osoby w myjni samochodowej i w serwisie opon, Piaseczno, tel. 787 740 105
Panią do sklepu w Łazach, 3 razy w tygodniu,
tel. 601 29 50 90
Parking strzeżony całodobowy zatrudni emeryta lub rencistę z Piaseczna lub okolic,
tel. 602 151 871
Zatrudnię mężczyzn do sprzątania na terenie
centrum handlowego w Wólce Kosowskiej k.
Mrokowa, praca od zaraz, tel. 504 246 180

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Lokal usługowy 94 m kw, parter, Piaseczno,
ul. Kościuszki 47, tel. 609 106 898
Lokal handlowo – usługowy 170 m kw, na parterze, Konstancin, tel. 505 161 893, 698 110 231
Mały domek 48 m kw.,, Gołków, tel. 602 245 410
Pokój, kuchnia, łazienka, 45 m kw., 800 zł, po
17:00-tej, tel. 697 327 449
Pokój Chylice, tel. 507 13 41 41

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

Pawilon Piaseczno po Kopułą, ul. Szkolna 13c
tel. 509 867 238

Zatrudnię kierowcę, konwojenta,
tel. 22 726 86 36, 22 726 83 42
Zatrudnię pracowników do zakładu mięsnego
w Górze Kalwarii, wykwalifikowanych i do przyuczenia, tel. 606 259 458

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

Pracownik techniczny (elektryk, mechanik) praca w Piasecznie - pełny etat, tel. 606 964 169

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

Masarnia przyjmie osoby na stanowiska: rozbioru, produkcji(z doświadczeniem), myjnia pojemników (sprzątanie). Piaseczno
tel.22 756 79 82
Praca Lewiatan Drwalew tel. 793 315 069
Sprzątanie biura 2 razy w miesiącu tel. 500 333 110
PRZYJMĘ OPIEKUNKI STARSZYCH KOBIET, SALOWE - KONSTANCIN-JEZIORNA TEL. 506 815 779
MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA W SKŁADZIE
BUDOWLANYM , TEL. 600 284 250
Zlecę ułożenie ponad 300 m kw., glazury,
tel. 504 617 128, 502 579 128
Glazurników, malarzy, szpachlarzy, tel. 732 711 612
Szkoła w Mrokowie zatrudni opiekuna dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię, tel. 22 756 15 55

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
TEL. 606 141 944
Tynki zewnętrzne, beton architektoniczny,
microcement, tel. 574 788 857
Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875
Rolety, plisy, zasłony, żaluzje. Oferujemy dojazd
do klienta ze wszystkimi próbnikami.
Tel. 509 667 508
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839
Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

Magazynier z obsługą wózka w składzie budowlanym , tel. 600 284 250

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

Do montażu okien, tel. 600 446 225

Elektryk, tel. 666 890 886

Poszukuję pracownika – branża ogólnobudowlana – mile widziane doświadczenie – stawka godzinowa: 25 – 30 zł, tel. 789 894 108

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

Glazurnik, malarz, szpachlarz, tel. 732 711 612
Zatrudnię do prac gospodarczo – remontowych,
dodatkowo zlecę prace budowlane tel. 667 797 094

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl
tel. 698 698 839
Hydraulik tel. 886 576 148

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni: piekarzy, cukierników, pracowników spedycji oraz
osoby do przyuczenia , możliwość zakwaterowania, tel. 22 727 05 80

Docieplenia budynków, podbitki, remonty,
tel. 603 722 837

Przyjmę do zakładania ogrodów, mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Naprawa, krycie dachu, tel. 511 928 895

Brukarzy z doświadczeniem i do przyuczenia, mile
widziane prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Malowanie mieszkań i inne remonty.
tel. 600 941 290

Pomocnika do ociepleń tel. 507 191 295

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

Emerytów na apartamentowce ochrona
tel. 22 834 34 00
Pracowników fizycznych na linie produkcyjną, Wólka Kosowska tel. 604 530 316
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie w Łazach.
Tel.601 295 090

SZUKAM PRACY

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE,
tel. 500 51 66 77
TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE
GIPSOWE TEL. 604 415 352
GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL.. 601 21 94 82

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998

Pomocnik mechanika, tel. 889 606 234

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

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

KUPIĘ
KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO”
- USZKODZONEGO, DO REMONTU,
TEL. 698 698 839

Hydraulik, tel. 535 872 455
Dach papą termozgrzewalną, tel. 530 731 484
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura,
terakota itp., tel. 795 648 160
Usługi hydrauliczno – gazowe, tel. 513 584 352
Dachy – naprawa, malowanie, papa termozgrzewalna, tel. 789 894 108

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

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

Antyki za gotówkę kupię, tel. 504 017 4188

Malarskie, tel. 696 120 208
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Impregnacja kostki brukowej i kamienia naturalnego, tel. 608 023 866
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy,
słupki, tel. 502 898 418

AUTO - MOTO KUPIĘ
Odkupimy twoje auto, wysokie ceny, tel. 510 210 692
Skup aut, tel. 793 304 091

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Mercedes Benz 2200E diesel, rok prod. 1995,
do remontu, tel. 664 521 509
Przyczepy bagażowe, podłodziowe oraz akcesoria.
Produkcja i remonty. www.przyczepy.waw.pl,
tel. 601 449 898

Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malowanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia,
tel. 501 624 562
Dachy - pokrycia, naprawy, papa termozgrzewalna, tel. 502 473 605, 731 758 980
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Renowacja antyków, tel. 733 560 206
Budowa domów - rozbudowy, tel. 730 358 998

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Nieruchomość zabudowana w Zalesiu Górnym,
ul. Pionierów 53, tel. 609 525 907

Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie tel. 519 874 891
Malowanie mieszkań tel.693 532 598
Złota rączka tel. 796 682 431
Remonty tel.796 682 431

RÓŻNE
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
Złom wszelki wywiozę, tel. 669 445 400
Usuwanie owadów latających, tel. 503 471 422
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Poszukiwany pracownik fizyczny: ogrody, kostka, ogrodzenia. Mile widziane prawo jazdy kat.
B, tel. 511 126 841

Firma kosmetyczna zatrudni magazyniera, miejsce pracy Kawęczyn, tel. 609 220 227

Pranie tapicerki itp.512140576

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 601 091 977
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Kawalerka, 35 m kw., Piaseczno, ul. Szkolna 22,
tel. 504 571 038

Dekarskie, naprawa dachów, rynien, obróbki blacharskie, montaż dachów, papa termozgrzewalna, blacha trapezowa, blachodachówki,
tel. 577 403 312

Działki budowlane 800 m kw. i działki rekreacyjne
k. Prażmowa, tel. 602 770 361, 791 394 794

Malowanie elewacji, wnętrz, ogrodzeń,
tel. 502 473 605, 731 758 980

Glazura ,terakota, remonty. Tel. 694 126 583

NAUKA
KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATYKA,
PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), OD 20
ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZDEM
LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZYCIEL Z
DOŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118
Angielski – korepetycje, konwersacje, nauczyciel z doświadczeniem, Piaseczno i okolice
tel. 571 373 118
Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118
Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 643 891
Klub filozoficzny. Rozwiązujemy zagadkę istnienia,
tel. 571 373 118
Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno, tel. 506 76 74 74

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta
i Gminy w Górze Kalwarii
Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 roku ((Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Góra Kalwaria i Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz na stronach
internetowych: bip.gorakalwaria.pl
i bip.osirgorakalwaria.pl,
od dnia 12.08.22 r. do dnia 02.09.22r.
podany zostaje na okres 21 dni wykaz
następujących lokali przeznaczonych
do oddania w najem na okres do 3 lat:
- wolny (od 1 września 2022 r.) lokal
użytkowy o pow 134 m2 w Górze
Kalwarii przy ul. Pijarskiej 119
w Budynku Zespołu Basenowego,
dz.nr 4/1 z obrębu 3-02.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji
- tel.530 958 468.
Z up. Burmistrza Miasta
i Gminy Góra Kalwaria
Monika Kozłowska
Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
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Efektowna inauguracja

Bez awansu
i bez spadku

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – ŚWIT STAROŹREBY 4:3 W pierwszym spotkaniu nowego sezonu połączonej czwartej ligi emocji nie brakowało aż do ostatniego gwizdka sędziego. Choć podopieczni Arkadiusza Modrzejewskiego musieli kończyć mecz w dziesiątkę, zdołali ostatecznie wyPIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA W najbliższy weekend
walczyć cenne trzy punkty
wracają na ligowe boiska piłkarze ligi okręgowej.
Początek zawodów nie mógł
ułożyć się lepiej dla gospodarzy,
Przypomnijmy jak radziły sobie w tych rozgrywa zwłaszcza dla debiutującego w
kach w poprzednim sezonie kluby z powiatu piabarwach biało-niebieskich Maseczyńskiego
cieja Naleja. Już pierwsza akcja w
pierwszej minucie gry przyniosła
bowiem gola. Prawą stroną ładnie przedarł się Tymoteusz Barwiński, a Nalej ze stoickim spokojem podbił sobie piłką klatką piersiową po odbiciu jej przez
bramkarza i pewnym ruchem
głową posłał futbolówkę do siatki. Po kilku minutach przewagi
piasecznian do głosu doszli jednak goście, którzy zaczęli stwarzać zagrożenie po stałych fragmentach gry. W 16. minucie, po
rzucie rożnym, piłka trafiła do
Jakuba Sierpińskiego, który z bliska nie dał szans Wladyslavowi
Palamarowi na skuteczną interwencję. W 22. i 23. minucie Piaseczno zadało jednak dwa iście
zabójcze ciosy – najpierw Barwiński przytomnie zamknął głową dośrodkowanie w pole karne,
a chwilę później świetną prostopadłą piłkę od Naleja wykończył,
wykorzystując sytuację sam na
sam, Kamil Matulka.

A kiedy tuż po przerwie MKS
podwyższył na 4:1, wydawało się,
że jest już po meczu. W polu karnym faulowany był bowiem Matulka i choć bramkarz zdołał
jeszcze obronić strzał Łukasza
Krupnika z jedenastu metrów, to
jednak wobec jego dobitki był już
bezradny. W 64. minucie było już
jednak tylko 4:2. Palamar odbił
strzał rywala, ale uczynił to tak
niefortunnie, że piłka spadła pod
nogi Przemysława Kowalczyka,
któremu nie pozostało nic innego
jak tylko skierować ją do bramki.
A kiedy chwilę później drugą żółtą kartkę otrzymał Kamil Ziem-

nicki i zaraz potem goście trafili po raz trzeci za sprawą Błażeja Sworskiego, kibice mieli prawo oczekiwać nerwowej końcówki. Świt wprawdzie próbował, ale
na szczęście Piaseczno broniło
się mądrze i mogło po meczu cieszyć się wraz ze swoimi z kibicami z pierwszego w nowym sezonie kompletu punktów.
W innym spotkaniu pierwszej kolejki czwartej ligi Orzeł
Baniocha pokonał z kolei na wyjeździe Escolę Varsovia Warszawa 2:0 po bramkach Dominika
Bartnika i Eryka Agnyziaka.

Grzegorz Tylec

Opowieść o pociągach pancernych
w Święto Wojska Polskiego
PIASECZNO W poniedziałek 15 sierpnia w całym kraju będą odbywały się obchody
Święta Wojska Polskiego. Tego dnia wiele będzie działo się też na stacji kolejki
wąskotorowej w Piasecznie, gdzie przygotowano sporo nietypowych atrakcji
Kolej wąskotorowa odegrała znaczącą rolę na zapleczu działań wojennych w
sierpniu 1920 roku. Sporo
działo się zwłaszcza na nieistniejącej już linii łączącej Górę
Kalwarię z Piasecznem i dalej
z Warszawą. Kiedy 4. Dywizja
Pancerna przeprawiła się na
zachodni brzeg Wisły na wysokości Góry Kalwarii, bardzo istotnym zadaniem Kolei
Grójeckiej było zaopatrywanie żołnierzy w amunicję ze
stołecznych magazynów. Następnie jednej brygadzie 4.
Dywizji Pancernej nakazano
przemieszczenie się do Warszawy, skąd trafiła ona pod
Radzymin. Oddział ten z
Góry Kalwarii przez Piaseczno dojechał koleją wąskotorową na końcową wówczas
stację na pl. Unii Lubelskiej
w Warszawie. Kolej Grójecka
uczestniczyła także w transporcie rannych żołnierzy do
szpitala na Mokotowie.
Już w najbliższy weekend,
oprócz pociągu kursującego w
każdą sobotę w ramach Warszawskich Linii Turystycznych oraz pociągu niedzielne-

LAURA CHYLICE (5. miejsce, 61 punktów) – Po obiecującej rundzie jesiennej i dobremu otwarciu na wiosnę wydawało się, że Laura będzie w stanie skutecznie włączyć się do walki o awans. Niestety, konfrontacje z najsilniejszymi zespołami w lidze (0:5 z Okęciem
Warszawa i 1:3 na wyjeździe z Teresinem) pokazały, że zespół nie zasłużył jednak na miejsce w ścisłej czołówce. Laura grała generalnie
bardzo nierówno i... bezkompromisowo (tylko jeden remis w całym
sezonie!), a niektóre z wpadek (jak np. porażka w Laskach czy wysoka przegrana z Gromem) z pewnością sprawiły, że nie był to dla klubu z Chylic sezon marzeń
KORONA GÓRA KALWARIA (7. miejsce, 52 punkty) – Drużyna
prowadzona przez Mariusza Szewczyka zauważalnie lepiej radziła
sobie na własnym boisku niż na wyjazdach. Wśród jedenastu wygranych u siebie znalazły się, między innymi, tak cenne wyniki jak
choćby wygrana 1:0 z Okęciem Warszawa (drugim zespołem ligi)
czy pokonanie 2:0 czwartej na koniec sezonu MKS Polonii Warszawa. Na wyjazdach nie wyglądało to już niestety zwykle tak różowo, ale zdobyte punkty i tak pozwoliły Koronie na pewne miejsce w
górnej połówce tabeli, choć przed sezonem celowano raczej w nieco wyższą lokatę na finiszu rozgrywek
SPARTA JAZGARZEW (15. miejsce, 10 punktów) – Po rundzie jesiennej wydawało się, że Sparta – oparta głównie na swoich młodych wychowankach - jest pewnym kandydatem do spadku. Drużynę przed A klasą uratowało jednak wycofanie się z rozgrywek
Błonianki II Błonie. I choć zwykle jazgarzewianie musieli schodzić
z boiska pokonani, to jednak potrafili zaskoczyć Pogoń II Grodzisk
Mazowiecki (2:1) i pokonać u siebie sąsiada z tabeli (1:0 z KS Blizne).
Żeby jednak utrzymać się w lidze w przyszłym sezonie to tych lepszych meczów będzie musiało być zdecydowanie więcej...

Tyl.
Końcowa tabela sezonu 2021/2022
drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

go, uruchomiony zostanie dodatkowy pociąg z okazji Święta Wojska Polskiego (wyjedzie
ze stacji w Piasecznie w poniedziałek 15 sierpnia). Podczas
postoju na polance w Runowie będzie można posłuchać
opowieści o roli kolei w zmaganiach wojennych i fascynujących pociągach pancernych. Podróżni dowiedzą się,
jak wyglądały pociągi pancerne, jak się przemieszczały i do czego były wykorzystywane. Odpowiedzi na te pytania udzieli gość specjalny, Michał Fludziński ze Stacji Muzeum. Podczas pobytu na polanie będzie można upiec na

ognisku kiełbaskę oraz aktywnie wypocząć. Pociąg odjedzie
ze stacji w Piasecznie o godzinie 11. Na piknik zabrać można swój prowiant lub wcześniej zamówić go i odebrać w
wagonie sklepiku, dostępnym
w składzie pociągu.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

R

LKS Chlebnia
Okęcie Warszawa
KS Teresin
MKS Polonia Warszawa
Laura Chylice
Znicz II Pruszków
Korona Góra Kalwaria
Grom Warszawa
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
GLKS Nadarzyn
GKS Podolszyn
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
Ryś Laski
KS Blizne
Sparta Jazgarzew
Błonianka II Błonie

E

K

L

A

M

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

A

77
70
65
64
61
58
52
42
38
36
36
30
30
10
10
16

25
23
20
20
20
17
17
13
11
11
11
9
8
3
3
4

2
1
5
4
1
7
1
3
5
3
3
3
6
1
1
4

3
6
5
6
9
6
12
14
14
16
16
18
16
26
26
22

113-25
88-33
79-34
97-42
103-54
79-57
89-63
51-55
59-68
58-63
80-82
53-67
51-78
28-150
22-125
33-87

