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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
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W NUMERZE

Ruszyła akcja szycia
maseczek
str. 4

Apel o zakup sprzętu ratującego życie
dla szpitala
PIASECZNO Kilka dni temu jeden
z anestezjologów pracujących
w szpitalu św. Anny zamieścił
w internecie petycję skierowaną do starostwa powiatowego,
która dotyczyła m.in. utworzenia w szpitalu oddziału intensywnej terapii. - Mamy ograniczone możliwości, bo szpital jest dzierżawiony przez prywatną spółkę – informuje Ewa
Lubianiec z zarządu powiatu

str. 6

Rekordowo niskie bezrobocie. Jak długo?

Zagrodzone centrum
miasta
str. 8

POWIAT Pod koniec lutego
w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Piasecznie było zarejestrowanych 2870 osób
bez pracy, a stopa bezrobocia wyniosła 3,2 proc.
- Zgłaszają się już jednak do nas osoby, informujące że stracą pracę od
kwietnia – mówi Danuta
Świetlik, dyrektor PUP-u
str. 2
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NADAJ OGŁOSZENIE DROBNE
PRZEZ INTERNET!!!

klikasz i wiesz
PONAD MILION ODSŁON MIESIĘCZNIE!

Na naszej stronie internetowej w prawym górnym rogu
kliknij ikonkę „Ogłoszenia”
Wpisz treść, wybierz rubrykę i rodzaj czcionki
To bardzo proste!

www.kurierpoludniowy.pl
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Rekordowo niskie bezrobocie. Jak długo?

GÓRA KALWARIA

POWIAT Pod koniec lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie było zarejestrowanych 2870 osób bez pracy, a stopa bezrobocia wyniosła 3,2 proc. - Zgłaszają się
Wracając do domu policjant z Konstancina-Jeziorny zauważył w już jednak do nas osoby, informujące że stracą pracę od kwietnia – mówi Danuta
Dobieszu mężczyznę, próbującego zatrzymać niepewnie jadącego Świetlik, dyrektor PUP-u

Po służbie zatrzymał pijanego kierowcę

fiata. Funkcjonariusz włączył się do akcji i po chwili udało się zablokować pojazd. Okazało się, że siedzący za kierownicą mężczyzna jest
kompletnie pijany. Mimo to nie zamierzał biernie czekać na rozwój
sytuacji, tylko rzucił się do ucieczki. Po chwili został obezwładniony i
przekazany mundurowym z oddziałów prewencji. 59-latek stracił prawo jazdy i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Od 17 marca Powiatowy Urząd
Pracy funkcjonuje w ograniczonym
zakresie. Jednak wzmożone zainteresowanie osób bez pracy, które
chciały się zarejestrować, pracownicy PUP-u zauważyli już kilka dni
wcześniej, po decyzji rządu dotyczącej zamknięcia szkół. - Zaczęliśmy zachęcać wszystkich do elektronicznej rejestracji – mówi Danuta Świetlik. - Dziś wiele osób z
niej korzysta. Niestety, nie zawsze
jest to możliwe, bo potrzeba do niej
elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego, którymi nie wszyscy
nasi petenci dysponują.

PIASECZNO

Złodziej wpadł na gorącym uczynku
Kilka dni temu około godz. 3 w nocy policjanci otrzymali informację, że na jednej z posesji przy ul. Przesmyckiego przebywa złodziej,
odkręcający koła w zaparkowanym samochodzie. Pod wskazany adres natychmiast udali się dwaj funkcjonariusze, którzy zauważyli mężczyznę trzymającego w ręce klucze do kół. Na widok mundurowych
intruz porzucił narzędzia, przeskoczył przez ogrodzenie i zaczął uciekać. Po kilkudziesięciu metrach został jednak zatrzymany i obezwładniony. 29-letni mieszkaniec Warszawy trafił do policyjnej celi, a bmw
którym przyjechał zostało odholowane na parking. Dwa odkręcone
koła wróciły do właściciela. Złodziejowi grozi do 5 lat więzienia.

Najniższe w historii powiatu
piaseczyńskiego bezrobocie,
wynoszące 3,1 proc.,
zarejestrowano w grudniu
ubiegłego roku

LESZNOWOLA

Skradziono dwa drogie samochody
We wtorek około godz. 3.30 nad ranem z osiedla przy ul. Polnej
w Mysiadle skradziono srebrnego lexusa NX 300h z 2015 roku o wartości 80 tys. zł oraz szarego mercedesa e400 z 2017 roku o wartości około 130 tys. zł. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia oraz
wszystkie osoby, mające informacje na temat tego przestępstwa.

W takiej sytuacji bezrobotni są
rejestrowani na miejscu, oczywiście
z zachowaniem wszystkich środków
ostrożności. Spotkanie z pracownikiem PUP-u poprzedza wywiad telefoniczny połączony z prośbą o zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów, aby rejestracja mogła zostać dokonana szybko i sprawnie.

URSYNÓW

Odpowie za handel narkotykami
Na jednym z ursynowskich osiedli policjanci zatrzymali 29-latka,
w którego mieszkaniu znaleziono 115 gramów syntetycznego narkotyku – hexenu, będącego zamiennikiem kokainy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Grozi mu
do 10 lat więzienia.
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Pytania od firm i stażystów
Pandemia i wprowadzane przez
rząd zmiany spowodowały, że wieL
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Do Powiatowego Urzędu Pracy zgłaszają się osoby informujące,
że wkrótce stracą zatrudnienie
le osób musiało przerwać na jakiś
czas finansowane przez urząd pracy
staże. Czas ich trwania wydłuży się
prawdopodobnie o przerwę spowodowaną epidemią. Wielu pracowników poszło też na bezpłatne urlopy.
Pracodawcy, którzy zobowiązali się
utrzymać przez dany czas określone stanowisko, też prawdopodobnie

będą musieli doliczyć ten przestój do
deklarowanego okresu zatrudnienia.
Jednak tu nie ma na razie jasnych
wytycznych.
Aby być leczonym, nie trzeba
mieć ubezpieczenia
- Niedawno dwie osoby z branży gastronomicznej poinformowały
mnie, że wkrótce zostaną zwolnione i zapytały w jaki sposób mogą się
zarejestrować – mówi Danuta Świetlik. - Te same pytania zadają osoby,
które wróciły zza granicy i są obecnie

Jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższych
miesiącach stopa
bezrobocia będzie rosła
na kwarantannie. Tymczasem, zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia,
na koronawirusa będą leczone także
te osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego.
Najniższe w historii naszego powiatu bezrobocie – 3,1 proc. - zarejestrowano w grudniu 2019 roku. W
lutym wyniosło ono 3,2 proc., co jest
i tak o wiele lepszym wynikiem niż w
analogicznym okresie sprzed roku (4
proc.). - Dziś trudno prognozować,
jak pandemia wpłynie na zmianę poziomu bezrobocia na naszym terenie
- uważa Danuta Świetlik. - Sądzę, że
więcej na ten temat będzie można
powiedzieć w maju.

Tomasz Wojciuk
R

www.kurierpoludniowy.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania
i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej,
jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl
Redaktor naczelny: Kamil Staniszek
Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec,
Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl.
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji),
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak
Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 60 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów)
ISSN: 1643 - 2843

E

K

L

A

M

A

TARCZYN
Drodzy Mieszkańcy Gminy Tarczyn!

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Osoby starsze i zmagające się z chorobami są najbardziej narażone na niebezpieczne skutki zarażenia koronawirusem. Tarczyński
Samorząd wspiera tych mieszkańców, dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie wraz ze Strażą Miejską, stale monitorują te osoby, które potrzebują pomocy.
W sytuacji, kiedy mieszkaniec Gminy Tarczyn zostanie objęty
przez SANEPID kwarantanną domową w związku z podejrzeniem
zakażenia koronawirusem i nie może liczyć na pomoc bliskich,
może zwrócić się o udzielenie mu pomocy do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Prośby o pomoc należy zgłaszać telefonicznie
na numer:

W związku z trudną dla nas wszystkich
sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, kieruję do
całej naszej lokalnej społeczności gorącą
prośbę:

22 715 79 87 (GOPS)
oraz 606 112 986 (Straż Miejska)

Zostańmy w domach!
Chrońmy siebie i bliskich. Nie narażajmy naszych rodziców i dziadków, którzy są
w grupie wysokiego ryzyka.

BARDZO WAŻNE!
Pomoc realizowana jest w wyjątkowych sytuacjach, adresowana wyłącznie do mieszkańców, którzy przebywają na kwarantannie, starszych i obłożnie chorych i dotyczy jedynie zakupów produktów pierwszej pomocy!

Nie wychodźmy z dziećmi
na plac zabaw!
Z dostępnych danych wynika, że dzieci zarażają się koronawirusem rzadziej
i łagodnie przechodzą zakażenie, ale
jako nosiciele mogą zarażać np. starszych
członków rodziny.

Burmistrz Tarczyna apeluje jednocześnie o wspólnotowe działania. Jeżeli mamy wiedze o osobach starszych lub potrzebujących
pomocy, powinniśmy się nimi zainteresować i w miarę możliwości oraz rozsądku wesprzeć je. Wystarczy kontakt telefoniczny, zrobienie podstawowych zakupów i pozostawienie ich przy drzwiach
wejściowych – ułatwi to przetrwanie w wyjątkowej sytuacji.

R

Nawet przy ładnej pogodzie
nie wychodźmy na spacery!
Włosi w większości zignorowali
zalecenia dotyczące unikania skupisk
ludzi. Liczba zachorowań na COVID-19
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i zgonów w wyniku choroby w tym kraju
wzrosły gwałtownie i wciąż utrzymują się
na wysokim poziomie.
Zrezygnujmy ze spotkań towarzyskich!
Zastosujmy się do rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia - dla własnego (i innych)
bezpieczeństwa lepiej odłożyć towarzyskie spotkania na później.
Jeśli nie musimy, nie idźmy do sklepu!
Lepiej, jeśli jest taka możliwość, zrobić zakupy przez internet. Mimo zaleceń
sanepidu i Ministerstwa Zdrowia w sklepach wciąż jest zbyt dużo ludzi. Jeśli musimy robić zakupy – starajmy się robić to
możliwie rzadko, a przede wszystkim pojedynczo, a nie całymi rodzinami. Jeżeli to tylko możliwe, nie płaćmy gotówką,
lecz kartą – najlepiej zbliżeniowo.
Zadbajmy o siebie i innych!
Barbara Galicz
Burmistrz Tarczyna
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Ruszyła akcja szycia maseczek dla szpitala
POWIAT W różnych częściach powiatu spontanicznie ruszyła akcja szycia maseczek dla szpitala i pracowników służby zdrowia. Maseczki powstają głównie w domowym zaciszu,
a szyją je m.in. panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz harcerze. - Największy problem mamy
z materiałami – mówi Małgorzata Brzezińska, sołtys Podolszyna w gminie Lesznowola.
- Apeluję do hurtowni o bezpłatne przekazywanie nam bawełnianych tkanin oraz gumek
W szyciu maseczek dla piaseczyńskiego szpitala św. Anny biorą
udział m.in. harcerze z hufca ZHP
Piaseczno. Aby ograniczyć kontakty, każdy chętny szyje je samodzielnie. - Kontaktujemy się online – mówi Magdalena Rzeszotek, zastępczyni komendanta hufca. - Osobom szyjącym dowożone
są materiały. Potem odbieramy od
nich maseczki i dostarczamy je do
szpitala. To są maseczki ochronne,
higieniczne, wielokrotnego użytku
bez fizeliny. Zaczęliśmy produkować je w ostatni weekend.

Niezbędne materiały wolontariusze otrzymują z chorągwi stołecznej.
Bazą jest tkanina, z której wytwarza się chusty harcerskie. Masecz-

Największym problemem jest
brak materiałów, potrzebnych
do produkcji maseczek
ki ochronne dla szpitala, ale też załóg ratownictwa medycznego szyją również mieszkanki Podolszyna, Nowej Iwicznej, Zgorzały czy
Magdalenki w gminie Lesznowo-

la. - Dziś szyjemy maseczki dla pogotowia, bo poprosił nas o to jeden
z sanitariuszy – mówi Małgorzata Brzezińska, sołtys Podolszyna.
- Akcja ruszyła w sobotę i zainicjowało ją Koło Gospodyń Wiejskich
w Magdalence. W niedzielę przekazaliśmy pierwszą partię szpitalowi. Do tej pory powstało około 200
sztuk, ale nie poddajemy się i szyjemy dalej, bo potrzeby są ogromne.
Panie zaangażowane w szycie
maseczek najpierw zrobiły porządki w swoich szafach, przeznaczając
na nie m.in. poszewki od pościeli.
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Coraz więcej osób angażuje się w szycie maseczek dla szpitala
Maseczki wykonane są z bawełny i
po użyciu można je prać. - Każdego dnia szpital potrzebuje aż 2000
takich maseczek – dodaje Małgorzata Brzezińska. - Coraz wię-

cej osób przyłącza się do tej akcji,
mamy jednak problem z materiałami. Dlatego apeluję o ich nieodpłatne przekazywanie.

Tomasz Wojciuk
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Życie na kwarantannie
POWIAT Jeden z mieszkańców powiatu piaseczyńskiego wrócił kilkanaście dni temu z
zagranicy. Obecnie odbywa dwutygodniową kwarantannę. Zapytaliśmy, jak wygląda
jego codzienne życie
- Od momentu gdy znalazłem
się w domu i rozpocząłem 14-dniowy okres kwarantanny nie miałem żadnej wizyty policji, ani żadnego telefonu – opowiadał kilka
dni temu nasz Czytelnik. - Oczywiście zdając sobie sprawę z wagi
zagrożenia podszedłem do swojego zadania z pełną powagą i nie wychylam nosa z domu.
Posiłki donosi mężczyźnie rodzina, kontakty ze znajomymi odbywają się tylko za pośrednictwem
internetu i telefonów. Jak się jednak okazuje nie wszędzie kwarantanna odbywa się tak samo. - Moja
koleżanka, która mieszka w Warszawie ma codziennie wizytę policjantów, którzy upewniają się, czy
na pewno przebywa w domu. Jednego dnia byli nawet dwa razy, a ostatnio otrzymała polecenie by wyjść na
balkon i pomachać dzielnicowemu –
opowiada nasz rozmówca. - Dzwonił do niej sanepid, dzwoniła policja. Krótko mówiąc permanentna
– i dodajmy słuszna – inwigilacja.
Tydzień temu nasz czytelnik
otrzymał sms-a z informacją, że
może zainstalować na telefonie
aplikację, która będzie monitorować miejsce jego pobytu. - Zgodziłem się na pobranie lokalizacji
i ujrzałem na ekranie szablonową
mapę moich okolic. Następnego
dnia otrzymałem kolejnego smsa,
który nakazał mi zrobienie sobie

zdjęcia i przesłanie w ciągu 20 minut. Zrobiłem zdjęcie i wysłałem
– opowiada nasz czytelnik – Sytuacja powtórzyła się w niedzielę. Ten system motywuje nie tylko do pozostania w domu, ale także do tego, by się golić i codziennie zmieniać koszulę – nie traci humoru nasz rozmówca. - Strach tyl-

ko się zdrzemnąć w ciągu dnia. Bo
co będzie jeśli w porę nie zareaguję
na zadanie wyznaczone przez aplikację? Tego wolę nie sprawdzać.
Po 12 dniach kwarantanny nasz
Czytelnik czuje się dobrze i liczy na to, że wkrótce będzie mógł
wyjść z domu.

Adam Braciszewski

Zmiany w budżecie obywatelskim
PIASECZNO Radni zatwierdzili budżet obywatelski na 2021 rok. Jest w nim kilka zmian dotyczących harmonogramu. Zmieniła się także maksymalna wartość tzw. projektów twardych, która ze 100 tys. zł wzrosła do 130 tys. zł
Wysokość budżetu obywatelskiego na 2021 rok pozostanie bez
zmian. Nadal ma to być 1 mln zł.
- Jeśli mamy podnieść kwotę na projekty twarde, to podnieśmy także z
50 tys. zł na 65 tys. zł maksymalną
kwotę na projekty miękkie – zaproponował radny Michał Rosa. Jego
wniosek przepadł jednak w głosowaniu. Inną propozycją była całkowita
rezygnacja z formy papierowej, za-

Listę projektów, które
doczekają się realizacji
w przyszłym roku, poznamy
dopiero w połowie
października
równo podczas składania wniosków,
jak i głosowania. - Nie rezygnujmy z
papieru – zaapelował burmistrz Daniel Putkiewicz. - Budżet obywatelski jest tak naprawdę formą konsultacji. Zależy nam, aby jak najwięcej
mieszkańców autoryzowało dany
pomysł, dlatego nie warto wprowadzać na tym etapie ograniczeń. Tym
bardziej, że zawsze można to zrobić.
Burmistrz dodał także, że budżet obywatelski jest uzupełnieniem
budżetu gminy, a on sam jest zwolennikiem projektów trwałych, o
charakterze inwestycyjnym, bo służą większej liczbie mieszkańców.
Stąd narodziła się propozycja, aby
podnieść ich wartość do 130 tys. zł,
gdyż w ostatnim czasie koszty realizacji tych projektów znacząco poszły do góry. Prace związane z wyborem projektów, które będą realizowane w przyszłym roku mają ru-

Przebierak dla niemowląt na skwerze Kisiela to jeden z pierwszych zrealizowanych projektów w ramach ubiegłorocznego
budżetu obywatelskiego
szyć od czerwca. W czerwcu będzie
można składać projekty do budżetu,
które przejdą od razu roboczą weryfikację. W lipcu projekty będą weryfikowane merytorycznie w wydziałach. Wyniki tych prac zostaną opublikowane do 6 sierpnia. Przez kolejny tydzień będą przyjmowane odwołania, a do końca sierpnia wnioskodawcy będą mieli jeszcze czas na
wycofanie danego projektu. Ostateczna lista projektów zostanie opublikowana do 14 września, zaś od
21 do 30 września będzie odbywało
się głosowanie mieszkańców. Lista
zwycięskich projektów, które będą

realizowane w przyszłym roku zostanie podana do publicznej wiadomości do 14 października.

Tomasz Wojciuk
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Lekarz: apeluję o zakup
sprzętu ratującego życie
PIASECZNO Kilka dni temu jeden z anestezjologów pracujących w szpitalu św. Anny zamieścił
w internecie petycję skierowaną do starostwa powiatowego, która dotyczyła m.in. utworzenia w szpitalu oddziału intensywnej terapii. - Mamy ograniczone możliwości, bo szpital jest dzierżawiony przez prywatną spółkę – informuje Ewa Lubianiec z zarządu powiatu
- W szpitalu nie ma możliwości leczenia osób z ostrą niewydolnością
oddechową z powodu braku oddziału intensywnej terapii (OIT), co stanowi ogromne zagrożenie dla pacjentów powiatu w dobie pandemii
wirusem SARS-CoV-2 – poinformował jeden z anestezjologów.
Lekarz pisze, że pacjentów znajdujących się w ciężkim stanie należy

Do tej pory pod petycją
podpisało się około
1500 osób
podłączać do nowoczesnych respiratorów, wspomagających oddychanie. A w szpitalu są obecnie zaledwie 3-4 respiratory „złej jakości”.
- Pacjent z krytyczną chorobą płuc
wymaga kompleksowej, specjalistycznej opieki oraz leczenia. Wymaga dobrej jakości respiratora z
zaawansowanym
oprogramowaniem – wyjaśnia dalej twórca petycji.
- Wówczas płuca będą miały szansę
się zregenerować, a chory - przeżyć.
Ważna jest także odpowiednia pielęgnacja chorego, która odpowiada za
około 50 proc. sukcesu.
Na oddziale intensywnej terapii
na dwóch pacjentów przypada jedna
pielęgniarka, oddział taki wymaga
odpowiednich łóżek, materacy i całej masy specjalistycznego sprzętu,
którego – zdaniem lekarza – w szpitalu św. Anny nie ma. - To wszystko powinno być zapewnione w ramach każdego szpitala powiatowego – uważa anestezjolog. - W do-

bie XXI wieku, fakt braku oddziału
intensywnej terapii jest niedopuszczalnym zaniedbaniem i narażaniem pacjentów. W szczycie epidemii może dojść do sytuacji, kiedy do
naszego szpitala trafi pacjent z COVID - 19 z ciężkim zapaleniem płuc
i nie będzie gdzie go odesłać. O jego
przeżyciu będzie decydować sprzęt
jakim dysponujemy (obecnie nie
dysponujemy) oraz zaplecze, którego obecnie nie ma. Apelujemy więc
o szybkie zbudowanie OIT, co można zrobić w ciągu 20 dni.
Do petycji, pod którą podpisało się już około 1500 osób, odniosła się Ewa Lubianiec z zarządu powiatu. - Jesteśmy gotowi wesprzeć
szpital, ale mamy ograniczone możliwości ze względu na to, że jest on
dzierżawiony przez prywatną spółkę – wyjaśnia w piśmie skierowanym do pracowników szpitala Ewa

Lubianiec. - Szpital św. Anny przestał być szpitalem powiatowym w
2008 roku z dniem podpisania umowy dzierżawy między powiatem, a
EMC Instytutem Medycznym. Jej
zapisy mówią, że powiat nie będzie
ponosił żadnych nakładów na szpital, natomiast EMC zobowiązuje się
do jego przebudowy lub rozbudowy. Pisanie więc o tym, że szpital jest
szpitalem powiatowym i wysuwanie
roszczeń wobec powiatu jest wprowadzaniem w błąd opinii publicznej.
Ewa Lubianiec zapewnia, że zarząd powiatu wciąż szuka rozwiązań
i jest otwarty na współpracę na rzecz
mieszkańców, ale w ramach możliwości jakie dają obowiązujące regulacje
prawne. Przypomina też, że spółka
EMC nigdy nie wystąpiła do powiatu ze sprecyzowanym projektem rozbudowy szpitala pod kątem OIOM.

Tomasz Wojciuk

Nowy przystanek L1
LESZNOWOLA Powstaje nowy przystanek autobusowy przy ulicy Leśnej w Jazgarzewszczyźnie. Podróżni
będą mogli korzystać z niego po świętach wielkanocnych
- Przystanek przy ul. Leśnej 37
powstaje na prośbę mieszkańców,
którzy zasygnalizowali mi konieczność jego postawienia – mówi Sławomir Świtek, sołtys Łozisk i Jazgarzewszczyzny. - Wcześniej przystanki L1 w kierunku Piaseczna były przy
ul. Postępu oraz Podleśnej. Między
jednym a drugim jest około 2 km.
Budowa peronu ruszyła kilkanaście dni temu i ma zakończyć się po
świętach. Na razie ZTM ustawi w
tym miejscu tylko szyld. W przyszłości planowana jest również budowa wiaty. Kilka lat temu z inicjatywy Sławomira Świtka powstał przystanek dla autobusu szkolnego przy
ul. Podleśnej, z którego od ubiegłego
roku mogą korzystać również osoby
podróżujące elką.
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DAM PRACĘ
Kurier Południowy poszukuje kolportera z własnym
samochodem do rozwożenia gazet na terenie Konstancina i Ursynowa. Praca raz w tygodniu w piątek,
tel. 692 488 278
Mechanika samochodowego i pomocnika (ucznia),
posiadam uprawnienia pedagogiczne, tel. 502 328 510
Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towarów w
Ustanowie, tel. 602 119 041
Do warsztatu samochodowego w okolicy Piaseczna,
przyjmę mechanika oraz osobę do przyuczenia, zakres
usług to pełna mechanika, elektromechanika, układy
wydechowe i wymiana opon, tel 609 503 404
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
Poszukiwany fryzjer, ok. Piaseczna, tel. 608 141 888
Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza,
tel. 506 59 55 55

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

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

AUTO - MOTO KUPIĘ
Auto każde kupię, tel. 603 903 405

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Dwie działki 1000 i 1738 m kw., media, Wólka
Kozodawska, tel. 501 248 119
Tanie działki budowlane koło Tarczyna, tel. 604 624 875

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

Atrakcyjna działka w Woli Prażmowskiej, tel. 604 624 875

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

Do sprzedania super działka (3000 m kw.) w ŁAZACH - tanio! Pod dużą inwestycję (biura, sklepy, przychodnie) aż
70% zabudowy. W pełni uzbrojona, tel. 602 340 549 lub
604 624 875

Przedszkole Leśne w Piasecznie zatrudni nauczyciela.
Umowa o pracę. Tel. 604 437 501 Pilne!
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
Poszukujemy do sprzątania szkoły poniedziałek - piątek,
godz. 16 - 21, tel. 512 202 601
Kamieniarza, Piaseczno, tel. 501 137 673
Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników,
również na stanowisko kierownicze, pełny etat,
tel. 505 075 670

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 539 609 535

KUPIĘ
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 Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839
Kupię rusztowanie warszawskie tanio, tel. 503 725 228

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

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

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

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy,
słupki, tel. 502 898 418
Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Budowa domów, tel. 690 249 666

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

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

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką
czy klamką? Zacięte okno? Zbita szyba? Wieje?
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839

Mycie i malowanie elewacji, tel. 505 591 721
Malarskie, tel. 696 120 208

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Firma obrotu nieruchomościami (30 lat na rynku) przyjmie
do sprzedaży mieszkania. Mogą być z nieuregulowanym
prawem własności (spadki, decyzje administracyjne, przydziały, itp.), tel. 602 340 549, 604 624 875

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944
ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

Malowanie, remonty, tel. 603 344 991
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym.
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też,
tel. 502 898 418

Dachy, rynny, podbitka tel. 601 310 413
Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

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

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, konsultacje,
tel. 502 354 917

Kierownik budowy, nadzory, kosztorysy, tel. 603 373 719
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Fotowoltaika, tel. 607 598 574
Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis,
tel. 790 331 339

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji
- kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Glazura, gres, remonty, tel. 601 21 94 82
Budowa domów, tel. 730 358 998

Zamów
ogłoszenie
drobne
przez telefon

Hydraulik, tel. 608 030 808
Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998
Remonty i wykończenia, tel 503 141 591
Tynki gipsowe, tel. 730 358 998

Malowanie Mieszkań Układanie Paneli Instalacje elektryczne. Tel. 600 941 290

Dekarskie, blachodachówka, obróbki, rynny, papa,
kominy, tel. 514 258 253
Hydrauliczne, tel. 505 970 480

USŁUGI

Pianino od podstaw dla początkujących, tel. 571 373 118

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Szybkie zakupy na telefon, tel. 516 551 960
Kupię prywatnie mieszkanie do 50 m kw. w Piasecznie
tel. 574 786 275

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5,nauka na bieżąco, też
opieka, Piaseczno i okolice, 20 – 30zł/h, LEKCJE
PRZEZ Skype, tel. 571 373 118

Tynki maszynowe tel. 533 125 444
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

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

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

NAUKA

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Malarskie, tel. 696 120 208

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352

Mieszkanie do wynajęcia, Piaseczno, tel. 698 491 981

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Pawilony 25 i 50 m kw., Piaseczno, Szkolna 13 C,
tel. 604 55 15 01

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Ładna, budowlana, w pełni uzbrojona działka w Siedliskach, tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

RÓŻNE

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 35 zł /godzinę, LEKCJE PRZEZ Skype, tel. 571 373 118

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 604 624 875

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230
Malowanie mieszkań, tel. 505 58 67 28

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

Opieka nad dziećmi 6-12 lat, tel. 571 373 118
Sprzątanie, tel. 880 255 904

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

7

22 756 79 39

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895
Elektryczne, tel. 607 838 619
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU
TEL. 501 129 679
Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, pomiary,
tel. 506 498 222

Dachy - pokrycia, naprawy, rynny, tel. 502 473 605
Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

w każdy piątek
cena od 3 zł za słowo
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Starsi ludzie czekają na pomoc

Płot parkan
ogrodzeniem pogania

KONSTANCIN-JEZIORNA – Moi rodzice nie są w stanie funkcjonować bez stałej opieki – skarży się pani Joanna. - Pomoc wolontariuszy odpada, bo w dobie koronawirusa trzeba
PIASECZNO Przy ulicy Sikorskiego, naprzeciwko Titanica, w krótkim przecież ograniczać kontakty. Zdesperowana kobieta liczy, że pomocną dłoń wyciączasie powstał zamknięty parking i dwa fragmenty niedokończonego gnie do niej Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Bielawie
ogrodzenia. - Wkrótce ogrodzimy cały parking i pobliski sklep – zapoSprawą pani Joanny i jej wymawiada Stanisław Zawadzki, prezes zawiadującej terenem Spółdzielni gających opieki rodziców zajęła się
grupa pomocowa Widzialna Ręka,
Mieszkaniowej „Jedność”
utworzona na jednym z portali społecznościowych. Osobą, która bezpośrednio zaangażowała się w na-

Pani Joanna nie ukrywa,
że najchętniej umieściłaby
schorowanych rodziców
w ZOL-u
świetlenie trudnej sytuacji rodziny burmistrzowi i radnym była Katarzyna Kittel. To właśnie ona jest
w stałym kontakcie z potrzebującą
pomocy mieszkanką, wysyłała w jej
imieniu pisma i podpowiada pewne
rozwiązania.

Mieszkańcy bloków przy ul. Powstańców Warszawy i Sikorskiego denerwują się, że w ich sąsiedztwie pojawia się coraz więcej różnego rodzaju płotów i barier, utrudniając im swobodne przemieszczanie się. - Niedawno zagrodzono szlabanami parking naprzeciwko Titanica – skarży się pan Andrzej.
- Nie rozumiem do czego mają prowadzić takie działania. Sądziłem, że przestrzeń publiczna powinna być ogólnodostępna...
Stanisław Zawadzki prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” argumentuje, że spółdzielnia zagrodziła szlabanami swój teren. - Teraz wzdłuż
tego parkingu robimy ogrodzenie – dodaje. - Na razie wykonaliśmy jego fragment, bo zabrakło nam środków, ale prace będziemy chcieli sfinalizować w
ciągu miesiąca. Parking musi zostać wygrodzony, bo teraz ludzie skracają sobie przez niego drogę rysując samochody. To niedopuszczalne.
Kolejny płot, utrzymany jednak w nieco innym stylu, powstaje na tyłach
sklepu spożywczego obok parkingu. Okazuje się, że wykonanie ogrodzenia
również zleciła SM „Jedność. Prezes Zawadzki tłumaczy, że w tym wypadku
chodzi o to, aby na tyłach sklepu nie stali ludzie spożywający alkohol. - W tym
miejscu często dochodzi do różnego rodzaju ekscesów, trzeba położyć temu
kres – wyjaśnia. - Poza tym skwer zamienił się w spacerniak dla psów, a wiele
osób nie sprząta po swoich czworonogach... Zależy nam, aby ludzie chodzili
po chodnikach, bo w końcu do tego one służą, a nie wciąż przemieszczali się
na skróty niszcząc zieleń.
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Rodzice wymagający stałej opieki
Mama i tata pani Joanny mają
odpowiednio 75 i 81 lat. Mieszkają na osiedlu Grapa. Ich stan zdrowia w ciągu ostatnich dwóch tygodni bardzo się pogorszył. - Ojciec
jest osobą leżącą, nie ma z nim kontaktu, mama cierpi na Altzheimera i często traci głowę, zapominając chociażby o jedzeniu – opowiada pani Joanna. - Rano rodzicami
opiekuje się wspaniała pani z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Potem ja jestem z nimi około 3 godzin dziennie. To wszystko jednak
jest za mało, bo to starsi ludzie, którzy zupełnie sobie nie radzą i wymagają całodobowej opieki.
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że panuje pandemia, a osoby starsze są w niej szczególnie zagrożone. Dlatego kontakty z innymi powinny ograniczyć do minimum. Korzystanie z pomocy wolontariuszy też nie jest w tej sytuacji najlepszym pomysłem. - Udało

Wiele starszych osób wymaga ciągłej opieki, a regularne
wizyty wolontariuszy mogą stanowić dla nich zagrożenie
nam się zorganizować osoby chętne do pomocy, które mogłyby wpadać do tych państwa w ciągu dnia,
ale to zwiększa ryzyko zarażenia
koronawirusem – mówi Katarzyna
Kittel. - Tym bardziej, że jest pro-

Prywatny dom opieki
średniej klasy to koszt
około 3-4 tys. zł
miesięcznie
blem ze zdobyciem środków ochrony osobistej dla wolontariuszy. Ci
seniorzy nie mogą być skazani na
doraźną opiekę osób z zewnątrz.
Powinni trafić do ośrodka opieki
całodobowej.
Jedynym ratunkiem ZOL
Istnieją wprawdzie prywatne
domy opieki, ale za pobyt w nich jednej osoby trzeba płacić 3-4 tys. miesięcznie. Do Domu Opieki Społecz-

nej w Górze Kalwarii, nasza czytelniczka musiałaby dopłacać około 1000 zł miesięcznie za dwie osoby. - Niewiele zarabiam, dla mnie to
niewyobrażalne pieniądze – mówi
pani Joanna. - GOPS zaproponował
wprawdzie dodatkowo opiekę, ale to
wszystko jest niewystarczające.
Dlatego też zdesperowana kobieta złożyła w poniedziałek wniosek o
przyjęcie rodziców do ZOL-u w Bielawie. - Moim zdaniem oboje się do
tego kwalifikują, ale jeszcze nie ma
decyzji – mówi. - Mimo to jestem dobrej myśli.
Katarzyna Kittel podkreśla, że
osób w podobnej sytuacji może być
więcej. Apeluje, aby informowały o
swoich problemach za pośrednictwem Widzialnej Ręki. - Zarząd gminy i radni również powinni być na tej
grupie – dodaje pani Katarzyna.

Tomasz Wojciuk

Miasto walczy z koronawirusem
GÓRA KALWARIA Powołana w ubiegłym roku do życia gminna Grupa Utrzymania Terenów Publicznych od
dwóch tygodni ma pełne ręce roboty. - W związku z pandemią zaczęliśmy czyścić miejsca, z których korzystają ludzie, w tym przystanki – mówi Stanisław Fijka, kierownik grupy. - W następnej kolejności weźmiemy się za place zabaw
Koronawirus spowodował, że
grupa zmieniła w tym roku harmonogram prac. - Mycie miejsc publicznych po ziemie zwykle zaczyna
się w kwietniu, jednak w tym roku
sytuacja jest wyjątkowa więc postanowiliśmy te działania przyspieszyć

Podobną strategię stosuje
wiele miast, w tym Kraków
– mówi Stanisław Fijka. - Od mniej
więcej dwóch tygodni czyścimy ławki, kosze na śmieci i wiaty przystankowe zarówno w mieście, jak i
ościennych miejscowościach. Wierzymy, że podnosimy w ten sposób
bezpieczeństwo mieszkańców w tym
trudnym okresie.
Grupa przesuwa się z centrum
miasta w kierunku sołectw. W poniedziałek przemierzała trasę do
Baniochy i Solca, potem planowała działać m.in. w rejonie Czerska.
Z początku korzystała ze środków
przeznaczonych do dezynfekcji,
ale te szybko się skończyły. Teraz
wykorzystywane są płyny dedyko-

Myciem miejsc użyteczności publicznej zajmują się w tej chwili
cztery osoby dysponujące specjalistycznym sprzętem
wane do mycia samochodów. - Do
czyszczenia wiat przystankowych
są one wystarczające – przekonuje Stanisław Fijka. - Specjalnych
środków będziemy potrzebowali natomiast do urządzeń na placach zabaw. Mam nadzieję, że uda

się je zdobyć. Podobnie jak środki
ochrony osobistej do twarzy i rąk.
Jak sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa się
pogorszy, będziemy potrzebowali
również kombinezonów.

TW

