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klikasz i  wiesz
PONAD MILION ODSŁON MIESIĘCZNIE!

Drodzy Czytelnicy,
W związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem informujemy, że nasza redakcja 
pracuje wewnętrznie.  Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod telefonem lub mailowo.

Dział reklamy i ogłoszeń: 

Tel. 22 756 79 39, 692 488 278, reklama@kurierpoludniowy.pl
Dział redakcyjny:

  Tel. 22 737 23 48, 692 488 258, redakcja@kurierpoludniowy.pl 

Ogłoszenia drobne przyjmujemy telefonicznie, mailowo 
lub przez stronę internetową www.kurierpoludniowy.pl

OGŁOSZENIE DROBNE NADAJ PRZEZ INTERNET!!!
Na naszej stronie internetowej w prawym górnym rogu kliknij ikonkę „Ogłoszenia”

Wpisz treść, wybierz rubrykę i rodzaj czcionki

To bardzo proste!

www.kurierpoludniowy.pl

PIASECZNO W środę po południu wstrzymano przyjmo-

wanie pacjentów na oddział chorób wewnętrznych Szpi-

tala Św. Anny w Piasecznie, ponieważ u jednej osoby z 

personelu medycznego zdiagnozowano koronawirusa
 Oddział chorób wewnętrznych został zamknięty. - 
Pacjenci poddawani są kwarantannie. Jeśli któryś z nich 
opuści szpital, będzie pod nadzorem powiatowego in-
spektora sanitarnego – poinformowała nas  dyrektor 
piaseczyńskiego szpitala Lidia Albrechowicz. Poza od-
działem chorób wewnętrznych, pozostałe oddziały szpi-
tala funkcjonują normalnie. 
 Szpital podkreśla, że w celu zabezpieczenia najwyższe-
go stopnia bezpieczeństwa izba przyjęć oddziału ginekolo-
giczno-położniczego została przeniesiona do budynku C, 
który zlokalizowany jest od strony parkingu. Wejście do no-
wej izby jest oznaczone tablicą informacyjną „Budynek C”.

Służba zdrowia w dobie koronawirusa
PIASECZNO Przychodnie 

na naszym terenie 

apelują do pacjen-

tów, aby bez potrze-

by nie umawiali się na 

wizyty, tylko korzy-

stali z tele bądź wide-

oporad. Część zabie-

gów i badań, które 

nie mają wpływu na 

stan zdrowia pacjen-

tów, odwołano
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Koronawirus w piaseczyńskim szpitalu



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

PIASECZNO

TARCZYN

LESZNOWOLA

Dwa wypadki na budowie

Z drogerii do celi

Więzienie za znęcanie się nad rodziną

Usiłowali dobrać się do bankomatu.
Poszukiwani świadkowie!

Kręcą liczniki

Z nudów porysował opla

Spowodował kolizję i uciekł

Śmierć na pasach

 W ubiegłą sobotę w Żabieńcu podczas wykonywania prac dekar-
skich spadł z dachu 27-letni mężczyzna, nadziewając się na metalowe 
ogrodzenie. Poszkodowany trafi ł do szpitala, na szczęście jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Dwa dni później w Kolonii Warszawskiej 
doszło do podobnego wypadku. Tu z dachu spadł 60-latek, doznając 
urazu kręgosłupa. Obydwa zdarzenia bada policja. 

 W sobotę, w jednej z drogerii na terenie Piaseczna, 19-letni męż-
czyzna próbował ukraść pięć fl akonów męskiej wody toaletowej o 
łącznej wartości 1200 zł. Minął linię kas i zaczął uciekać, jednak na 
miejscu był pracownik ochrony, który szybko zatrzymał chłopaka i 
przekazał go w ręce policji. Podczas kontroli osobistej okazało się, 
że 19-latek oprócz kradzionych perfum miał przy sobie także 8 gra-
mów marihuany. Usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży oraz posia-
dania środków odurzających, za co grozi łącznie do 8 lat więzienia. O 
jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Policjanci z komisariatu w Tarczynie zatrzymali 46-latka, podej-
rzewanego o znęcanie się nad żoną i dziećmi. Proceder miał trwać 
przynajmniej kilka lat. Mężczyzna był niezwykle brutalny, a maltre-
towania najbliższych dopuszczał się pod wpływem alkoholu. Funk-
cjonariusze wystąpili o zastosowanie wobec 46-latka środka zapo-
biegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Sąd 
przychylił się do tego wniosku. Jeśli zarzuty się potwierdzą, zatrzy-
manemu może grozić nawet do 5 lat więzienia.

 We wtorek po godz. 4 rano nieznani sprawcy próbowali włamać 
się do bankomatu stojącego przy ulicy Słowiczej 1A w Mysiadle. Po-
licja pilnie poszukuje świadków tego zdarzenia. 

 Na ulicy Puławskiej w Piasecznie policyjni wywiadowcy zatrzyma-
li 34-latka jadącego hondą. Okazało się, że samochód ma o 13 tys. 
km cofnięty licznik. Do podobnej sytuacji doszło tego samego dnia w 
Tarczynie. Tu licznik w ciężarowym volvo cofnięto aż o 66 tys. km.  

 Kilka dni temu na ulicy Młynarskiej 45-letni mieszkaniec Piasecz-
na porysował ostrym narzędziem zaparkowanego przy drodze opla, 
powodując straty na około 4000 zł. Chuligański wybryk zauważył 
właściciel samochodu, który zadzwonił na policję i ruszył za wanda-
lem w pościg. Po chwili mężczyzna został zatrzymany. Odpowie za 
zniszczenie mienia, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

 W środę około godz. 18 w Żabieńcu jadący skodą mężczyzna ude-
rzył w słup na przejeździe kolejowym. Zanim na miejsce zdarzenia 
dotarła zawiadomiona przez świadków policja, pirat drogowy odje-
chał. Po kilkunastu minutach mundurowi odnaleźli jego skodę za-
parkowaną na jednej z okolicznych posesji. Zatrzymali też kierowcę, 
którym okazał się 30-letni mieszkaniec Góry Kalwarii. Mężczyzna był 
trzeźwy, jednak w skodzie znaleziono pudełko z marihuaną. Teraz po-
licja sprawdza, że mężczyzna wsiadł za kierownicę po narkotykach. 

 We wtorek po godz. 18 na przejściu dla pieszych w Grzędach zo-
stał potrącony 56-letni mężczyzna. Zmarł on kilka godzin później w 
jednym ze szpitali. Sprawczyni potrącenia była trzeźwa.
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AKTUALNOŚCI

Służba zdrowia w dobie 

koronawirusa
PIASECZNO Przychodnie na naszym terenie apelują do pacjentów, aby bez potrzeby nie 

umawiali się na wizyty, tylko korzystali z tele bądź wideoporad. Część zabiegów i ba-

dań, które nie mają wpływu na stan zdrowia pacjentów, odwołano

 Samodzielny Zespół Publicz-
nych Zakładów Lecznictwa Otwar-
tego w Piasecznie, który zawiadu-
je na naszym terenie pięcioma przy-
chodniami (Piaseczno, Gołków, 
Głosków, Złotokłos, Zalesie Górne) 
apeluje do pacjentów, aby korzysta-
li z teleporad (na stronie internetowej 
przychodni podany jest kontakt do le-
karza dyżurującego), prosząc o ogra-
niczenie wizyt w przychodniach do 
koniecznych i uzasadnionych medycz-

nie. - Lekarz internista pyta przez te-
lefon o powód wizyty i w razie potrze-
by wystawia receptę - instruuje Marta 
Dorociak-Burza, dyrektor przychod-
ni. - Jeśli pacjentowi dolega coś po-
ważniejszego, jest on zapraszany do 
naszej placówki na badania.
 Przez telefon porad udziela rów-
nież lekarz ginekolog. Badania KTG, 
w razie potrzeby, wykonywane są w 
domach pacjentek będących w ciąży 
przez pielęgniarkę, a ich wynik kon-
sultuje potem lekarz. Od czwartku 
nieczynna jest poradnia dzieci zdro-
wych. Dzieci chore najpierw telefo-
nicznie są konsultowane z pedia-
trą, a dopiero potem – jeśli jest taka 
potrzeba – są zapraszane do przy-
chodni. Okresowe szczepienia, któ-
re nie są konieczne do wykonania, 
są przekładane. 
 Obecnie drzwi do przychod-
ni przy ulicy Fabrycznej w centrum 
miasta są zamknięte. Wejść do środ-
ka można dopiero po telefonicz-
nym skontaktowaniu się z rejestra-
cją. - Jeśli po teleporadzie zajdzie 
konieczność przeprowadzenia dal-
szych badań, czy pobrania krwi, 
to jest to robione przy zachowa-
niu wszystkich możliwych środków 
ostrożności  – mówi Marta Doro-
ciak-Burza. - Wszystkie ogranicze-
nia zostały wprowadzone z myślą 
o osobach starszych, które przewa-
żają wśród naszych pacjentów oraz 
personelu przychodni. Chodzi o to, 
aby zapewnić wszystkim maksymal-
ne bezpieczeństwo.

W przychodni przy szpitalu 

odwołano gastroskopię

 W specjalistycznej przychodni 
działającej przy szpitalu św. Anny 
w Piasecznie również wprowadzo-
no stan wyjątkowy, związany z za-

grożeniem koronawirusem. - Zawie-
siliśmy rehabilitację, z której korzy-
stali głównie starsi pacjenci i odwo-
łaliśmy gastroskopię osobom, któ-
re chciały wykonać ją kontrolnie 
lub profilaktycznie – mówi Ewe-
lina Górska-Wojton, kierownik 
przychodni. - Jeśli ktoś ma wska-
zania onkologiczne, gastroskopia 
będzie wykonywana z zachowa-
niem wszelkich środków ostrożno-
ści. Namawiamy pacjentów do wi-
deokonsultacji i teleporad. Takie 
wirtualne konsultacje realizowa-
ne są m.in. przez urologów, kardio-
logów, psychologów czy diabetolo-
gów. Mogą korzystać z nich wszy-
scy pacjenci, którzy nie wymagają 
badań diagnostycznych. 
 Osoby umówione wcześniej na 
usg, echo serca czy ekg są przyjmo-
wane na badania pod warunkiem, że 
nie mają gorączki oraz innych obja-
wów mogących świadczyć o podej-
rzeniu choroby (wcześniej muszą wy-
pełnić ankietę). - Jak tylko sytuacja 
się ustabilizuje, wrócimy do normal-
nego trybu pracy, w tym wykonywa-
nia zaległych badań endoskopowych 
– zapewnia Ewelina Górska-Wojton.

Inne ośrodki również zachęcają 

do telekonsultacji

 W Centrum Medycznym Puław-
ska również została uruchomiona kil-
ka dni temu usługa telekonsultacji. W 
jej ramach pacjent otrzymuje poradę 
medyczną, diagnozę, zalecenia, w ra-
zie potrzeby także e-receptę, zwolnie-
nie lekarskie bądź skierowanie na dal-
sze badania. Nie oznacza to jednak, 
że CMP nie pracuje. W przychodni 
wprowadzono jednak środki ostroż-
ności, m.in. zwiększając odległość 
między pacjentami a rejestracją. 
 Grupa Luxmed prosi pacjentów, 
aby nie umawiali wizyty w placówce, 
tylko robili to mailowo lub telefonicz-
nie. Czasowo zmieniono też działanie 
punktu pobrań. Badania laboratoryj-
ne realizowane są tylko w przypadku 
zagrożenia zdrowia pacjenta (nie do-
tyczy to kobiet w ciąży). Lekarze 25 
specjalizacji dostępni są przez telefon, 
udzielając porad, ale także wystawiając 
zwolnienia i recepty.   - Jeśli nie jest to ko-
nieczne, przełóżmy wizytę w placówce – 
czytamy na stronie internetowej Luxme-
du. - Ograniczmy kontakty do minimum, 
korzystając z konsultacji telefonicznych.

Tomasz Wojciuk

Przychodnie wykonują tylko te badania, które są konieczne,

 zachowując maksymalne środki bezpieczeństwa

Obecnie większość lekarzy 

komunikuje się z pacjentami

przez telefon

K O N D O L E N C J E R E K L A M A

PIASECZNO

Ograniczenia w działaniu Nocnej Pomocy Lekarskiej
 Szpital św. Anny w Piasecznie, w związku ze stanem zagrożenia 
epidemicznego, wprowadza ograniczenia w działalności nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej. Pacjenci chcący skorzystać z NPL-u 
proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 22 735 41 08 w celu prze-
prowadzenia wywiadu lekarskiego. Przyjmowani w szpitalu będą 
tylko pacjenci bezwzględnie tego wymagający. NPL na terenie po-
wiatu piaseczyńskiego działa także przy ul. Długiej 40/42 w Konstan-
cinie-Jeziornie (Stocer). Tam również najlepiej wcześniej zadzwonić. 

TW
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Nowe zadania policji i straży miejskiej
PIASECZNO Policja radzi, aby mieszkańcy ograniczyli wizyty w komendzie powiatowej oraz 

komisariatach, starając się załatwiać bieżące sprawy drogą elektroniczną lub przez tele-

fon. Mimo trudnej sytuacji funkcjonariusze realizują wszystkie dotychczasowe zadania. 

W działaniach związanych z koronawirusem są wspierani dodatkowo przez straż miejską

 - Zalecamy ograniczyć osobiste 
wizyty w jednostkach policji – radzi 
nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik 
Komendy Powiatowej Policji w Pia-
secznie. - Informacje o zdarzeniach 
można zgłaszać przez telefon lub w 
formie pisemnej. My ze swej strony 
też staramy się minimalizować liczbę 
osób,  wzywanych na komendę, np. 
na przesłuchania. Na bieżąco dezyn-
fekujemy też pomieszczenia, mamy 
do dyspozycji maseczki i rękawiczki. 

 W ostatnim czasie ważnym do-
datkowym obowiązkiem, jaki przy-
był policji, jest konieczność kontro-
lowania osób poddanych domo-
wej kwarantannie, których cały czas 
przybywa. Chodzi o to, aby takie 
osoby nie opuszczały swojego miej-
sca zamieszkania. Tu policję w dzia-
łaniach wspiera także straż miejska. 
Strażnicy mają również inne ważne 
zadanie: patrolują miejsca w których 
lubi zbierać się młodzież, jak skate-
park, park miejski czy place zabaw. 
Chodzi o to, aby w przestrzeni pu-
blicznej nie stykały się ze sobą więk-
sze grupy ludzi.  - Na razie nie jest z 
tym źle – zdradził nam anonimowo 
jeden ze strażników. -  Na szczęście 

od kilku dni mieszkańcy w ogóle nie-
chętnie wychodzą z domu. 
 Straż miejska w Piasecznie zo-
stała wyposażona też w niezbędny 
sprzęt, który może okazać się nie-
oceniony, gdy dojdzie do rozprze-

strzeniania się epidemii. Oprócz 
preparatów do dezynfekcji i masek, 
są to także termometry, specjalne 
kombinezony oraz rękawiczki. 

Tomasz Wojciuk

Komendant powiatowy policji, pomimo trudności zapewnia, że 

ciągłość służby na terenie powiatu zostanie utrzymana, a funk-

cjonariusze będą realizowali wszystkie ustawowe zadania

Gmina radzi sobie bez PSZOK-a
LESZNOWOLA Niedawno unieważniono drugi przetarg na prowadze-

nie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i 

ogłoszono kolejny. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy nie mogą po-

zbywać się kłopotliwych odpadów

 Wraz z końcem stycznia 
umowę gminie wypowiedziała 
udostępniająca PSZOK miesz-
kańcom Lesznowoli spół-
ka PUK Piaseczno. Chodziło o 
pieniądze – gmina nie chcia-
ła zgodzić się na proponowa-
ną przez spółkę podwyżkę. W 
poniedziałek został ogłoszony 
trzeci przetarg, jednak trudno 
oczekiwać, aby przyniósł on 
rozstrzygnięcie (do dwóch po-
przednich stawała tylko jedna 
fi rma – Jarper). Czy oznacza to, 
że mieszkańcy już drugi mie-
siąc nie będą mieli gdzie odda-
wać starych lodówek, telewizorów, przeterminowanych farb, opon, gruzu czy 
pozostałości po remontach? Niekoniecznie. Gmina informuje, że wciąż odbie-
rane są z posesji resztki materiałów budowlanych z prowadzonych samodziel-
nie remontów, stare opony, meble, dywany, szkło, resztki papy i styropianu, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne, w tym 
świetlówki, przeterminowane leki oraz opakowania po farbach i lakierach. 

TW
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Zbiorowa kwarantanna
będzie na stadionie
PIASECZNO Gminny referat zarządzania kryzysowego, na polecenie 

wojewody, przygotował miejsce do ewentualnej zbiorowej kwaran-

tanny. Jeśli zajdzie taka potrzeba będzie ona odbywała się  w budyn-

ku klubowym znajdującym się na stadionie miejskim

 Gmina przygotowała 40 łóżek (w budynku zmieści się 50 osób), koce, mate-
race, sprzęt do ozonowania i środki do odkażania. - Nie mamy sprzętu ochro-
ny indywidualnej dla obsługi tego miejsca, która w razie potrzeby przybędzie 
z zewnątrz. My mamy tylko udostępnić miejsce – informuje Łukasz Kamiński z 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Na polecenie wojewody jesteśmy go-
towi w ciągu 6 godzin uruchomić ten punkt na potrzeby kwarantanny.
 Burmistrz Daniel Putkiewicz podkreślił w środę, że wojewoda mazowiec-
ki będzie na bieżąco informowany poprzez powiatowe centrum kryzysowe o 
podejmowanych przez gminę działaniach oraz ewentualnych brakach. 

TW

POWIAT

Aktualny stan zagrożenia epidemicznego
 Każdego dnia Główny Inspektorat Sanitarny podaje informacje o 
aktualnym stanie epidemicznym w powiecie piaseczyńskim. Z infor-
macji opublikowanych wczoraj wynika, że aktualnie mamy trzy oso-
by zarażone koronawirusem. Nadzorem epidemiologicznym obję-
tych jest 306 osób, kwarantanną domową 145 + 29 (powrót z zagra-
nicy). Nikt nie jest hospitalizowany.

AB

Policja i straż miejska 

kontrolują osoby poddane 

domowej kwarantannie



Urząd podczas kryzysu. Wizyty mieszkańców tylko 
w pilnych sprawach. I po umówieniu się

W związku z panującą pandemią koronawirusa burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski wydał zarządzenie zmieniające system pracy Urzędu Miasta i Gminy. 

Obowiązuje ono od 16 marca do odwołania.

 Urząd funkcjonuje teraz w poniedziałki 
w godz. 8.00–17.00, od wtorku do czwartku w 
godz. 8.00–16.00, a w piątki – 8.00–15.00. Wszyst-
kie komórki pracują w trybie wewnętrznym. Drzwi 
do obu budynków urzędu są dozorowane.
 Spotkania urzędników z interesantami od-
bywają się wyłącznie w sprawach pilnych (wy-
danie aktu zgonu, konieczność złożenia wnio-
sku o nowy dowód osobisty, odbiór dokumen-
tu itp.) i po uprzednim uzgodnieniu terminu 
telefonicznie lub drogą mejlową. Poniżej dane 
kontaktowe:
• Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowy-

mi: 22 727 95 16, fundusze@gorakalwaria.pl
• Biuro Promocji i Informacji:

22 727 95 17, promocja@gorakalwaria.pl
• Biuro Rady Miejskiej: 

22 727 35 93, rada@gorakalwaria.pl
• Biuro Zamówień Publicznych:

22 727 34 14, przetargi@gorakalwaria.pl
• Dowody osobiste:

 22 727 48 76, a.fabisiak@gorakalwaria.pl
• Ewidencja ludności:

22 727 35 41, r.krolak@gorakalwaria.pl
• Kancelaria ogólna:

22 727 35 82, kancelaria@gorakalwaria.pl
• Referat Finansowo-Budżetowy: 
finanse@gorakalwaria.pl
• Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

 22 727 12 57, geodezja@gorakalwaria.pl
• Referat Gospodarki Komunalnej: 
22 727 95 31, komunalny@gorakalwaria.pl
• Referat Inwestycji i Remontów:

22 727 34 14, inwestycje@gorakalwaria.pl
• Referat Organizacyjno-Administracyjny:

22 727 34 11, roa@gorakalwaria.pl
• Referat Planowania Przestrzennego: 
22 727 13 79, planowanie@gorakalwaria.pl
• Referat Podatków i Opłat:

 22 727 13 72, 22 726 57 82, podatki@gorakalwaria.pl
• Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 

22 727 13 76, srodowisko@gorakalwaria.pl
• Sprawy społeczne (Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora):
609 050 022, a.wojnarski@gorakalwaria.pl
• Sprawy wojskowe, obrona cywilna: 22 736 
38 26, 519 396 871, oc@gorakalwaria.pl
• Straż Miejska:

 502 078 136, sm@gorakalwaria.pl
• Urząd Stanu Cywilnego: 
22 727 13 71, usc@gorakalwaria.pl
 W sprawach, które nie są pilne, prosimy 
o kontakt wyłącznie telefoniczny, mejlowy oraz 
poprzez ePUAP i e-Urząd. Ponadto przed wej-
ściem do budynku przy ul. 3 Maja 10 zosta-
ła umieszczona skrzynka podawcza, do któ-
rej można wrzucać wnioski i korespondencję. 
Potwierdzenie złożenia pisma prześlemy na 
wskazany w nim adres e-mail. Skrzynka jest 
opróżniana kilka razy dziennie.
 Ze względu na dodatkowe obowiązki Stra-
ży Miejskiej apelujemy o zgłaszanie jej próśb 
o interwencję wyłącznie telefonicznie i tylko 
w ważnych sprawach. Strażnicy pracują od po-

niedziałku do soboty w godz. 7.30–19.00. Na-
leży zadzwonić pod nr 502 078 136 lub zosta-
wić wiadomość głosową pod nr. 22 727 34 15.
Lokalne Centrum Kompetencji wraz z punk-
tem konsultacyjnym programu „Czyste powie-
trze” przy ul. Saperów w Górze Kalwarii od 16 
marca do odwołania jest nieczynne. W spra-
wach związanych z programem można kon-
taktować się mejlowo i telefonicznie: p.kochan-
ska@gorakalwaria.pl, 509 245 905.
Zamknięty został także – wstępnie do 27 mar-
ca – punkt kasowy Mazovia Banku Spółdziel-
czego mieszczący się w ratuszu.

W trakcie epidemii 
wesprzyj seniora

 PotrzPotrzebujesz pomocy, np. chcesz, aby ktoś ebujesz pomocy, np. chcesz, aby ktoś 
ci zrobił zakupy? A może pragniesz pomóc? ci zrobił zakupy? A może pragniesz pomóc? 
Zadzwoń pod specjalny numer.Zadzwoń pod specjalny numer.
 Ze względu na epidemię apelujemy do Pań-
stwa o zwracanie szczególnej uwagi na osoby star-
sze, samotne, przewlekle chore, niepełnosprawne.
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze 
Kalwarii uruchomił specjalny numer telefonu: 
531 642 877. Tą drogą można zgłaszać zapotrze-
bowanie na pomoc w postaci zrobienia zakupów, 
zaopatrzenia w leki, załatwienia pilnych spraw urzę-
dowych czy pocztowych, wyrzucenia śmieci itp.
 Pod ten numer mogą również dzwonić 
osoby, które na zasadzie wolontariatu chcą 
w tym trudnym okresie pomóc innym miesz-
kańcom naszej gminy w załatwianiu codzien-
nych spraw.

Doraźna pomoc 
lekarska zawieszona, 

ograniczenia 
w przychodniach

 W zwW związku z sytuacją epidemiologiczną iązku z sytuacją epidemiologiczną 
punkt doraźnej pomocy lekarskiej funkcjo-punkt doraźnej pomocy lekarskiej funkcjo-
nujący na terenie Domu Pomocy Społecznej nujący na terenie Domu Pomocy Społecznej 
w Górze Kalwarii jest tymczasowo zamknięty.w Górze Kalwarii jest tymczasowo zamknięty.
 Decyzja burmistrza oraz kierownictwa 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej (SPZOZ) ma charakter zapo-
biegawczy. Punkt doraźnej pomocy lekarskiej 
to miejsce, gdzie pacjenci i pracownicy byli 
szczególnie narażeni na zarażenie się nowym 
wirusem. Przede wszystkim jednak pensjona-
riusze Domu Pomocy Społecznej – jako oso-
by starsze i chore – stanowią grupę wyjątko-
wo zagrożoną. Dlatego, w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo lokalnej społeczności, 16 
marca zawieszono, do odwołania, funkcjono-
wanie doraźnej pomocy lekarskiej.

DO PIASECZNA NAJPIERW ZADZWOŃ
 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
w powiecie piaseczyńskim teoretycznie na-
dal jest świadczona w dni robocze w godz. 
18.00–8.00 oraz soboty, niedziele i świę-
ta całodobowo w następujących placówkach:
• Szpital św. Anny w Piasecznie (ul. 
Mickiewicza 39, tel. 22 735 41 08),
• Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer 
w Konstancinie-Jeziornie (ul. Długa 40/42, 
tel. 22 888 29 20, 22 888 29 21).
 Jednak – uwaga – szpital w Piasecznie in-
formuje, że tam najpierw trzeba zadzwonić 
w celu przeprowadzenia wywiadu lekarskie-
go i że z nocnej opieki można korzystać tyl-
ko w bardzo pilnych przypadkach. Natomiast 
w konstancińskiej placówce nie wprowadzono 
– przynajmniej na razie – ograniczeń dotyczą-
cych tej usługi.

LEKARZ ZATELEFONUJE
 Oczywiście cały czas do dyspozycji pacjen-
tów pozostaje personel przychodni w Górze 
Kalwarii i jej filii w Baniosze i Sobikowie. Jed-
nak z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego 
zalecamy, aby z ośrodkami zdrowia kontakto-
wać się telefonicznie i elektronicznie.
 Mieszkaniec może się przez telefon umó-
wić na konsultację „na odległość”. Lekarz za-
dzwoni do niego, udzieli porady, „wypisze” re-
ceptę (czyli poda kod, który trzeba będzie podać 
w aptece), a w uzasadnionym przypadku za-
kwalifikuje na wizytę osobistą. Lekarz może też 
w czasie telefonicznej rozmowy wystawić zwol-
nienie lekarskie czy skierowanie do specjalisty.
 Przypominamy także, że SPZOZ oferu-
je usługę telemedycyny. To udzielanie porad 
przez telefon, czat i wideoczat po założeniu 
konta w internecie (pod adresem spzozgora-
kalwaria.telemedi.co/pl/login). Również przez 

internet mogą Państwo zamawiać recepty na 
leki stałe (spzoz.gorakalwaria.pl/e-recepta.
html); można to również zrobić osobiście w re-
jestracjach.
SPZOZ wprowadził jeszcze następujące 
ograniczenia:
– rejestracja w przychodni w Górze Kalwa-
rii jest czynna dla pacjentów od godz. 7.30,
– laboratorium przyjmuje tylko pacjentów ze 
skierowaniami w trybie cito i po telefonicznej 
konsultacji
– nie odbywają się szczepienia i bilanse, porad-
nia dzieci zdrowych w Górze Kalwarii nie pracuje,
– gabinet stomatologiczny przyjmuje tylko 
w nagłych przypadkach, jest też otwarty kró-
cej (szczegóły na www.spzoz.gorakalwaria.pl),
– zamknięty został gabinet rehabilitacji w So-
bikowie.
 Więcej informacji pod numerami 
tel. 22 727 35 33 i 22 727 49 64 (przychodnia 
w Górze Kalwarii), 22 727 55 13 (filia w Banio-
sze) i 22 726 83 33 (filia w Sobikowie).

SPRAWDZĄ, CZY MASZ GORĄCZKĘ
 Ponadto każda osoba, która wchodzi do 
ośrodków zdrowia, ma mierzoną temperatu-
rę oraz dezynfekowane ręce. Jeżeli nie przeja-
wia oznak zachorowania, jest dopuszczana do 
rejestracji. W przypadku podejrzeń, że pacjent 
może być zarażony wirusem, jest proszony 
o przejście do wyizolowanego pomieszczenia 
z oddzielnym wejściem, gdzie przechodzi do-
kładniejsze badanie. Dopiero wówczas podej-
mowana jest decyzja o dalszym postępowaniu. 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia 
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego o oso-
bach, które mogą być zarażone koronawiru-
sem, informowany jest sanepid.

Góra Kalwaria

Zamknięte place zabaw, 
zmianyw handlu na targu

A oto inne kroki podjęte w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 Jak zdecydował rząd, w publicznych i nie-
publicznych żłobkach, przedszkolach, szkołach 
i szkołach wyższych nie będzie zajęć dydaktycz-
nych od 12 do 25 marca (12 i 13 marca przed-
szkola i szkoły podstawowe były jeszcze otwar-
te – ale wyłącznie zapewniały dzieciom opiekę). 
Spodziewana jest decyzja o wydłużeniu tego 
okresu przynajmniej do świąt wielkanocnych.
 Władze państwa podjęły też decyzję 
o zawieszeniu działalności instytucji kultu-
ry – nieczynne będą one przynajmniej do 
25 marca. W naszej gminie pracę wstrzy-
mała więc biblioteka (siedziba główna i filia 
w Czersku), natomiast Ośrodek Kultury do 
końca miesiąca zawiesił funkcjonowanie sek-
cji i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 Postanowiliśmy zamknąć, do odwołania, 
obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji: Zespół 
Basenowo-Rekreacyjny (w tym obiekty na 
zewnątrz), halę sportową oraz stadiony i or-
liki w Górze Kalwarii i Baniosze. Dzisiaj za-
mknięte zostaną gminne place zabaw.
 Odwołaliśmy także wszystkie gminne im-
prezy kulturalne i sportowe oraz uroczystości. 
Nie tylko marcowe, ale również kwietniowe. 
Bractwo Misterium Męki Pańskiej zrezygno-
wało ze zorganizowania plenerowego widowi-
ska pasyjnego (zaplanowanego na 4 kwietnia), 
a Automobilklub Polski nie przeprowadzi raj-
du Monte Calvaria (18 kwietnia).
 Ośrodek Pomocy Społecznej zamknął na-
tomiast świetlicę środowiskową w Górze Kal-
warii i jej filię w Czersku (do 27 marca). Nie-
czynna jest dla mieszkańców, do odwołania, 
kasa OPS-u (Ośrodek prosi o podawanie tele-

fonicznie lub mejlowo numerów kont). Kto zaś 
chce złożyć wizytę w tej instytucji, powinien się 
telefonicznie lub mejlowo zapowiedzieć.
 Także Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Administracja Budynków Komunalnych 
zaleciły mieszkańcom kontakt telefoniczny 
i bezgotówkowe rozliczenia. Budynki są za-
mknięte przed osobami postronnymi.
 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, 
w trosce o zdrowie pensjonariuszy, zdecy-
dowała o zakazie odwiedzin oraz uczestnic-
twa osób spoza Domu we mszach św. w ka-
plicy DPS-u. Poza tym parafia w Górze Kal-
warii poinformowała, że przestaje odprawiać 
nabożeństwa (m.in. drogę krzyżową i gorz-
kie żale), a sanktuarium na Mariankach – że 
wprowadza dodatkowe niedzielne msze św., 
o godz. 13.30 i 15.00.
 Starostwo powiatowe podjęło decyzję o za-
mknięciu, do odwołania, obu filii w kalwaryj-
skim urzędzie (komunikacja i architektura). 
Powiat ogranicza jednocześnie przyjmowanie 
interesantów w swojej siedzibie w Piasecznie.
 Burmistrz wydał zarządzenie ogranicza-
jące handel na gminnym targowisku – można 
na nim sprzedawać tylko artykuły spożywcze 
i drogeryjne. Nieczynna jest hala targowa.
 Ponadto strażnicy miejscy i policjanci re-
alizują zapisy ustawowe zakazujące zgro-
madzeń publicznych powyżej 50 osób. Obie 
służby na bieżąco reagują na skupiska mło-
dzieży na terenach publicznych. Możliwości 
interwencji są jednak ograniczone do próśb, 
zaleceń oraz informowania rodziców osób 
nieletnich.
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Targowiska nadal działają
PIASECZNO/POWIAT Miejskie targowisko przy ul. Jana Pawła II na razie nie zostanie za-

mknięte. Burmistrz, zgodnie z zaleceniem sanepidu, zdecydował jednak, że od piątku 

20 marca plac będzie dostępny tylko dla handlowców sprzedających produkty spo-

żywcze i chemię domową. Podobne zmiany obowiązują także w Górze Kalwarii i Kon-

stancinie-Jeziornie. W Tarczynie w sobotę targowisko ma być nieczynne

 Miejskie targowisko przechodzi 
ostatnio trudne chwile. Pod koniec 
ubiegłego roku została wyburzo-
na hala mięsna, a w lutym na po-
łowie placu od strony południowej 
rozpoczął się remont. - To koniec 

targowiska w Piasecznie – nie krył 
we wtorek swych emocji pan Ma-
rek, sprzedający wędliny. - Proszę 
spojrzeć, dziś nie ma prawie niko-
go. Koronawirus spowodował, że 
wszyscy siedzą w domu. Jak taka 
sytuacja potrwa dłużej, wszyscy 
pójdziemy z torbami.
 Inni handlujący są większymi 
optymistami. - Ludzie myśleli, że 
targu dziś wcale nie będzie, więc 
nie nastawili się na robienie zaku-
pów – mówi mężczyzna handlują-
cy jabłkami. - Dziś mamy klientów, 
którzy przejeżdżali obok i widząc 
nas na placu postanowili uzupeł-
nić braki w spiżarni. Niektórzy 

wpadli tu kontrolnie, aby się ro-
zejrzeć. - Poza tym ludzie obkupili 
się pod koniec ubiegłego tygodnia i 
jeszcze tego wszystkiego nie prze-
jedli, w piątek powinno być lepiej 
– uważa inny handlujący.
 We wtorek na placu było w su-
mie kilkudziesięciu sprzedających. 
Klientów kręciło się niewielu, a 
wszyscy starali się trzymać od sie-
bie w odległości przynajmniej kil-
ku metrów. - Jest dużo miejsca, 

więc po co ryzykować – zauważył 
rezolutnie pan niosący jajka. Piąt-
kowy targ powinien być już więk-
szy, jednak bez udziału osób sprze-
dających kwiaty doniczkowe, me-
ble, artykuły przemysłowe, odzież 
czy różnego rodzaju akcesoria do 
domu. Targowiska w Konstan-
cinie-Jeziornie i Górze Kalwarii 
mają podobne ograniczenia.

Tomasz Wojciuk

We wtorek na piaseczyńskim targu było zarówno niewielu 

sprzedających jak i kupujących

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

zaleca, aby na wszystkich 

targowiskach na terenie 

powiatu ograniczyć handel 

do artykułów spożywczych 

i chemiczno-kosmetycznych

Chcą toi toia przy 
Biedronce
PIASECZNO Seniorki robiące zakupy w markecie Biedronka, znajdują-

cym się w dawnym Rolniku przy ulicy Kościuszki postulują, aby przed 

sklepem jak najszybciej ustawić przenośną toaletę

 - Najlepiej, aby toi toi został ustawiony na parkingu, to bardzo ułatwiłoby 
nam życie – mówi pani Wanda. - Jedna toaleta znajduje się wprawdzie przy 
wejściu na cmentarz, ale dla starszych osób to jednak trochę daleko... A poza 
tym Biedronkę odwiedza znacznie więcej osób. 
 Gminny wydział utrzymania terenów publicznych informuje, że na tere-
nie miasta znajduje się obecnie 21 standardowych toalet plus dwie dla osób 
niepełnosprawnych. Toalety znajdują się w ustalonych i niezmiennych lokali-
zacjach. Urzędnicy tłumaczą, że są to miejsca najbardziej uczęszczane przez 
mieszkańców. W miarę potrzeb toalety przenośne są przestawiane. Dzieje się 
tak w przypadku imprez masowych, jak kiermasze, jarmarki czy koncerty. Poza 
tym, na prośbę sołectw, latem gmina ustawia toalety także przy placach zabaw. 
 W tegorocznym budżecie na wynajem toalet zabezpieczono 139 tys. zł. 

TW
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Futbol w czasach zarazy
PIŁKA NOŻNA Mazowiecki Związek Piłki Nożnej poinformował, że w związku z epidemią 

koronawirusa  zawiesił rozpoczęcie rundy wiosennej sezonu 2019/2020 oraz konsulta-

cje szkoleniowe do dnia 30 marca 2020 roku. Zalecił również odwołanie wszelkich me-

czów sparingowych i turniejów

 Jak zareagowały na tą sytuację 
kluby z powiatu piaseczyńskiego? 
- Sytuacja jest mega trudna, ponie-
waż jest to coś nowego i niespodzie-
wanego – nie kryje Paweł Sawa, pre-
zes Jedności Żabieniec. - Wszyst-
kie drużyny przygotowywały się 
do startu rozgrywek, a tu nagle ro-
bimy przerwę nie wiadomo do kie-
dy. Staramy się stosować do zale-
ceń i dążyć, aby wszyscy pozosta-
wali w domach nie prowokując sy-
tuacji mogących rozwijać epidemię. 
Zastanawiamy się nad skorzysta-
niem z internetu i przekazaniem ze-
stawów ćwiczeń, które można zrobić 
w domu. To dla nas egzamin z od-
powiedzialności.
 Podobne wytyczne mają piłka-
rze pozostałych klubów. - Zawodni-
cy w miarę możliwości będą ćwiczyli 
w domu – zapowiada Rafał Tchórzew-
ski, prezes Perły Złotokłos. - Drużyna 
zareagowała na zawieszenie rozgry-
wek „sportową złością”, bo chłopaki 
rzetelnie przygotowywali się do rundy 
wiosennej, która pewnie się nigdy nie 

zacznie. - Jesteśmy trochę rozczarowa-
ni, bo ciężko pracowaliśmy przez dwa 
miesiące – dodaje Arkadiusz Ryś, tre-
ner Sparty Jazgarzew. - Ale w tej sytu-
acji, związanej z epidemią koronawi-
rusa, to przechodzi na drugi plan. Naj-
ważniejsze żeby wszyscy byli zdrowi i 

nikt się nie zaraził. Obecnie zawod-
nicy dostali rozpiskę indywidualnych 
treningów do przyszłego tygodnia. Na 
bieżąco patrzymy jak się rozwija sy-
tuacja i będziemy podejmować kroki 
zgodnie z rozwojem wypadków.

Tyl.

Wciąż nie wiadomo, kiedy piłkarze wrócą na ligowe boiska

R E K L A M A



DAM PRACĘ

Firma  w Raszynie Zatrudni montera/serwisanta urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, elzbieta@rir.com.pl

Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach pakują-
cych - bez nałogów. Miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

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

Zatrudnię elektromontera z doświadczeniem, wyma-
gana kat. B, tel. 668 461 868

Przyjmę do pracy w delikatesach w Nowej Iwicznej, 
tel. 501 105 411

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towarów 
w Ustanowie, tel. 602 119 041

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie
wynagrodzenie, Gołków, tel. 791 143 517 

Praca w firmie ogrodniczej – ogrodnik, brukarz, pilarz, 
Zalesie Górne, tel. 607 811 727 

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

Przyjmę do sklepu spożywczego w Łosiu I Runowie, 
tel.601 970 036

Przedszkole Leśne w Piasecznie zatrudni nauczyciela.
Umowa o pracę. Tel. 604 437 501 Pilne!

Agenta ochrony, do 55 lat . System 24/48h, Piaseczno-
Chylice. Tel. 506 158 658

Zatrudnimy opiekunów osób starszych (444zł/dyżur), 
praca od zaraz, tel. 602 795 596

Zakład Stolarski zatrudni pomocnika stolarza, Janki, 
tel. 601 897 727

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje pielęgniarek i pielęgniarki epidemiologicznej, 
tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Do produkcji i montażu okien aluminiowych,
tel. 602 322 750

Cyfrowa drukarnia etykiet Unilogo Digital Printing w Pia-
secznie poszukuje kandydatów na stanowisko Operato-
ra maszyny poligraficznej. Oczekujemy znajomości ob-
sługi maszyn, dokładności i gotowości do pracy zmiano-
wej. Oferujemy umowę o pracę, prywatną opiekę medycz-
ną i stałe zatrudnienie. CV przyjmujemy mailowo: drukar-
nia@unilogo.com.pl tel.: 723919909 (8-16) lub osobiście

Poszukiwany fryzjer, ok. Piaseczna, tel. 608 141 888

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

Piekarza, cukiernika, kierowcę do rozwożenia pieczywa, 
tel. 22 756 90 01, 663 044 036

Zatrudnię fryzjera/kę męskiego/ą, Piaseczno, tel. 604 433 127

Hurtownia piwa Bajka w Gołkowie,zatrudni młodego pracow-
nika, niewykwalifikowanego-konwojenta, tel. 603 807 472

Zatrudnię młodego z okolic Gołkowa własnym samocho-
dem dostawczym – praca stała, poniedziałek-piątek,
tel. 603 807 472

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Kierowca do cukierni, tel. 608 079 659

Zatrudnię dekarza, tel. 503 540 456

Magazynier skład budowlany, ul. Mostowa 11, Żabieniec

Poszukujemy do sprzątania szkoły poniedziałek - piątek, 
godz. 16 - 21, tel. 512 202 601

Kamieniarza, Piaseczno, tel. 501 137 673

SZUKAM PRACY 

Opieka nad dziećmi 6-12 lat, tel. 571 373 118

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Malarz – gipsiarz, tel. 692 119 959

Sprzątanie, tel. 539 609 535

KUPIĘ

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

Drzewo, drewno, okazyjnie przyjmę z wycinki, albo
suche, tel. 668 172 777

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

SPRZEDAM

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

Sprzedam Herbacz polski, 10 tomów z 1989 roku, 
przedruk z oryginału Kaspra Niesielskiego z 1841 
roku, tel. 604 234 138

Bukszpan cięty do dekoracji, tel. 22 750 30 18

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Producent: bramy przesuwne zwykłe, naprawy, tel. 887 545 254

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Przyczepy i akcesoria Cymerman: nowe, remonty, 
przeróbki, www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898 

Honda poj. 600, tel. 797 084 170

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Auto każde kupię, tel. 603 903 405

Kupię każde auto całe do naprawy szybka wycena mila ob-
sluga zapraszamy wiecej informacji pod nr tel. 572 696 585

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dwie działki 1000 i 1738 m kw., media, Wólka Kozodaw-
ska, tel. 501 248 119

Sprzedam pawilon handlowy usługowy w Piasecznie 
(bazarek). Tel.602 483 653

Sprzedam działki w Woli Chynowskiej, tel. 667 120 665

Sprzedam Siedlisko tel. 606 506 106

Sprzedam mieszkanie 57 m kw. w Górze Kalwarii. 
Tel: 602 768 938

Pawilony 25 kw., Piaseczno, Szkolna 13 C, tel. 604 55 15 01

Sprzedam drewniany dom całoroczny wraz z murowanym 
budynkiem gospodarczym na działce w Górze Kalwarii, 
tel. 518 363 243

Sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecznie zł, 
cena do uzgodnienia, tel. 603 263 110

Działkę rolną 0,82 ha w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 781 042 481, 22 754 45 18

Budowlana,  2364 m kw., Wólka Kozodawska, media 
w drodze, tel. 602 463 705

Działkę w Żabieńcu, zamienię na mieszkanie 3 pokojowe 
z garażem, tel. 574 664 008

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Wynajmę budynek 250 m kw. pod działalność gospodarczą 
przy drodze 79 z widokiem z drogi, Czersk, tel. 606 259 458

Hala 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów, tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię prywatnie mieszkanie do 50 m kw. w Piasecznie 
tel. 574 786 275

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Hydraulik, tel. 608 030 808

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

Remonty i wykończenia, tel 503 141 591

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Remonty mieszkań i domów – malowanie, gładzie
gipsowe,  glazura, terakota, zabudowy k/g – solidnie, 
tel. 504 786 100

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

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

Kierownik budowy, nadzory, kosztorysy, tel. 603 373 719

Fotowoltaika, tel. 607 598 574

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik, awarie, instalacje, kotłownie, uprawnienia, 
tel. 886 576 148

Glazura, gres, remonty, tel. 601 21 94 82

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Szybkie zakupy na telefon, tel. 516 551 960

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

Malowanie, remonty, tel. 603 344 991

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty 
tel. 511 204 952

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352 

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne. Wylewki 
mixokretem. Tel. 502 788 561

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Serwis AGD, pralki, zmywarki, piekarniki,   Piaseczno,
tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Transport medyczny, tel. 604 174 152

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Tynki gipsowe, tel. 730 358 998

Dekarskie, blachodachówka, obróbki, rynny, papa, 
kominy, tel. 514 258 253

Hydrauliczne, tel. 505 970 480

Elektryczne, tel. 607 838 619

Dachy - pokrycia, naprawy, rynny, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Malowanie mieszkań, tel. 505 58 67 28

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

 RÓŻNE 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece 
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, ka-
loryfery), tel. 502 898 418

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 35 zł /go-
dzinę, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją 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
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Elektryka / Elektronika  / Elektrotechnika,
tel. 600 880 375. Lokalizacja: Władysławów
k/Piaseczna

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944 

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, 
słupki, tel. 502 898 418

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa, 
tel. 603 375 875

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy 
klamką? Zacięte okno? Zbita szyba? Wieje? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Budowa domów, tel. 690 249 666

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
tel. 602 238 620

Pianino od podstaw dla początkujących, 
tel. 571 373 118

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

w każdy piątek
cena od 3 zł za słowo

Zamów 

ogłoszenie

drobne

przez telefon

22 756 79 39
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AKTUALNOŚCI

Napisał powieść o przemijaniu,
przyjaźni i wielkiej podróży
GÓRA KALWARIA Już 27 marca w Empiku rozpocznie się sprzedaż książki Marcina Kołacza, 

26-letniego mieszkańca Góry Kalwarii. Jest to historia utrzymana w klimacie fantasy

 - Od zawsze interesowałem się 
fantasy i sf – podkreśla Marcin Ko-
łacz. - Wcześniej jednak nie podej-
mowałem prób literackich, jestem 
kompletnym nowicjuszem.
 „Stowarzyszenie Wędrujące-
go Liścia i Złodzieje Snów” jest hi-
storią o dwóch braciach, Limbo i 
Heartstrinku. Kiedy tracą niemal 
wszystko, z dnia na dzień wyrusza-
ją w niebezpieczną drogę przez pe-
łen tajemnic las. Magiczny świat 

wkrótce pochłonie ich bez reszty, a 
im dalej będą zagłębiali się w histo-
rię Lernejczyków i innych niezwy-
kłych plemion, tym częściej ogarniać 
ich będą wątpliwości na temat tego, 
kim tak naprawdę są i dokąd zmie-
rzają. – Jest to książka o przemija-
niu, magii przyjaźni, ale głównie o 
podróży, której celem jest przeżycie 
wielkiej przygody – zdradza autor. 
 Licząca 720 stron powieść za kil-
ka dni pojawi się w sprzedaży. Mar-
cin Kołacz pracował nad nią w su-
mie 5 lat. – Początkowo to miało być 
opowiadanie, ale przerodziło się w 
powieść – przyznaje. 
 26-latek zapowiada, że jeśli „Sto-
warzyszenie” spotka się z przychyl-
nym odbiorem czytelników, napisze 
kolejne części. - Mam sporo pomy-
słów na kontynuację tej historii, cały 
czas wymyślam nowe wątki – mówi. 
- Myślę, że i tak nie wytrzymam i na-
piszę ciąg dalszy, choćby do szufla-
dy albo dla znajomych. Uważam, że 
powinno się pielęgnować swoje pa-
sje i spełniać marzenia. 

 Marcin Kołacz od urodzenia 
jest związany z Górą Kalwarią. Tu 
ukończył szkołę podstawową (przy 
ul. Kalwaryjskiej), a następnie gim-
nazjum i liceum ogólnokształcące 
(przy ul. ks. Zygmunta Sajny). Na co 
dzień zajmuje się projektowaniem i 
produkcją odzieży sportowej. Wcze-
śniej pracował w sklepie z zabawka-

mi. - Jestem pasjonatem lego – przy-
znaje. - Uważam, że bardzo rozwi-
ja wyobraźnię. Jeśli chodzi o litera-
turę, moim wielkim mistrzem jest 
J.R.R Tolkien. Bardzo lubię też Ar-
thura Conan Doyla, twórcę Sherloc-
ka Holmesa i J.K. Rowling.

TW

Marcin Kołacz zapowiada kontynuację 

wymyślonej przez siebie historii

Pierwsza powieść mieszkańca 

Góry Kalwarii liczy 720 stron 

i powstawała przez 5 lat

Trudna sytuacja firm
i nie tylko
PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej burmistrz Daniel Put-

kiewicz poinformował, że otrzymuje sygnały od fi rm, które z dnia na 

dzień pozostały bez pracy oraz osób prywatnych, m.in. zajmujących 

lokale komunalne, które liczą na zwolnienie z czynszu

 - Skontaktowali się z nami przedsiębiorcy, w tym fi rmy transportowe, któ-
re woziły dzieci do szkół.  Teraz nie mają zajęcia i pytają, co z płatnościami – 
poinformował radnych burmistrz. - Szukamy rozwiązań, mamy już pewne do-
świadczenia z ubiegłorocznego strajku nauczycieli. W naszej gminie jest dużo 
przedsiębiorstw, które mają katastrofalną sytuację - dodał. 
 Kolejna kwestia to czynsze w lokalach komunalnych. - Na razie nie wiem, 
czy będziemy je umarzać – przyznał Daniel Putkiewicz. - Myślę, że do każde-
go przypadku będziemy podchodzić indywidualnie. Wszystkie nasze działa-
nia muszą być podejmowane w ramach obowiązujących przepisów.
 Burmistrz poruszył także kwestię podatku od nieruchomości, uiszczane-
go na rzecz gminy. Tutaj nie ma wprawdzie możliwości zwalniania z podatku, 
jednak gmina nie będzie egzekwowała odsetek. - Jeśli ktoś nie chce wycho-
dzić z domu i spóźni się z zapłaceniem podatku, nie będziemy robić z tego 
problemu – dodał burmistrz. - Czeka nas ciężki rok. Ta sytuacja wpłynie nie 
tylko na dochody naszych mieszkańców, ale także gminy. 

TW

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Skorzystaj z pomocy psychologa
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli uruchomił do 
końca marca porady psychologa online lub telefonicznie - w poniedział-
ki i środy w godzinach od 9 do 12 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 
od 16 do 19. - Jeśli nie możesz poradzić sobie z zaistniałą sytuacją za-
dzwoń lub napisz sms'a, oddzwonimy – zachęcają pracownicy GOPS-u. 
Telefon: 609513818, e-mail: aleksandra.wilkinday@gmail.com.

Tyl.

TARCZYN

Ciężkie pobicie
 W niedzielę policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca Warszawy, 
który brutalnie pobił innego mężczyznę (jego tożsamości do tej pory 
nie ustalono). Ofi ara z licznymi obrażeniami przebywa w jednym z war-
szawskich szpitali. 32-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i na 3 
miesiące trafi ł do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 25 lat więzienia.

TW
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