
LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW  

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA  

       ROK  XX  NR  1 7  ( 8 1 0 )  1 5  -  2 1  M A J A  2 0 2 0  I S S N  1 6 4 3 - 2843 GAZETA B E Z P Ł A T N A

Nakład 60 000 egz.

 
W NUMERZE

Ruszył sezon na 
palenie gumy
                                          str. 2

Składał propozycje 
seksualne dziecku 
                                           str. 5

R E K L A M A

str. 4

str. 2

klikasz 
i  wiesz

Uciążliwości przy 
budowie Puławskiej
Bis
                                          str. 8

PRAŻMÓW/ KONSTANCIN-JEZIORNA 

Na portalu PiasecznoNEWS.pl 

jako pierwsi napisaliśmy o nie-

legalnych składowiskach odpa-

dów chemicznych, które znaj-

dowały się w Nowym Prażmo-

wie i Habdzinie. Sprawa nadzo-

rowana przez prokuraturę re-

jonową jest rozwojowa, a poli-

cjanci szukają kolejnych tropów

Dzieci wróciły
do przedszkoli
POWIAT Od środy 6 maja część dzieci 

wróciło do przedszkoli w gminie Lesz-

nowola. W poniedziałek zaczęły funk-

cjonować także wybrane placówki w 

gminach Piaseczno, Konstancin-Jezior-

na i Góra Kalwaria

NADAJ OGŁOSZENIE DROBNE NADAJ OGŁOSZENIE DROBNE 

PRZEZ INTERNET!!!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.plwww.kurierpoludniowy.pl

Miliony litrów odpadów chemicznych 
trafiło do naszego powiatu!



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

LESZNOWOLA

TARCZYN

GÓRA KALWARIA

Wcześniej na „wnuczka”, teraz na „koronawirusa”

Odzyskano samochód skradziony w Szwecji

Wpadli podczas handlu narkotykami

Śmierć na torach. Policja poszukuje świadków

Deportacja za narkotyki

Poszukiwanego zauważyli na ulicy

Odnaleziono poszukiwaną 17-latkę

 Policja ostrzega przed oszustami, wykorzystującymi czas pande-
mii do bezwzględnego wyłudzania pieniędzy. Często podają się oni za 
pracowników sanepidu bądź służby zdrowia, próbując pozyskać dane 
osobowe, które potem wykorzystywane są do różnego rodzaju prze-
stępstw. Wśród nich są kradzieże pieniędzy z kont oraz zaciąganie kre-
dytów na nieświadome tego osoby. Policja apeluje o zachowanie czuj-
ności i ostrożności, oraz nie podawanie obcym wrażliwych danych. 

 Jeden ze świadków zauważył przy cmentarzu audi na szwedz-
kich numerach rejestracyjnych. Zgłosił to piaseczyńskim munduro-
wym, którzy wykryli, że pojazd został skradziony pod koniec stycz-
nia w Szwecji, a konkretnie w Ystad. Poprzedni właściciel auta został 
oszukany przez pośrednika, wcześniej przekazując mu kluczyki i do-
kumenty do audi. Teraz samochód wróci do prawowitego właścicie-
la. Policjanci badają przez kogo i w jaki sposób pojazd został sprowa-
dzony do naszego kraju. Sprawa jest rozwojowa.

 Późnym wieczorem uwagę policjantów zwrócili dwaj mężczyź-
ni, którzy po krótkiej rozmowie wymienili coś między sobą i szybko 
się rozeszli. Po chwili obydwaj zostali zatrzymani i wylegitymowani. 
Przy jednym z 22-latków policjanci znaleźli 70 gramów marihuany i 
47 gramów mefedronu. Wobec mężczyzny podejrzanego o handel 
narkotykami zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 3-mie-
sięcznego aresztu tymczasowego. Grozi mu do 10 lat więzienia. O 
jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 W niedzielę, przed godz. 3 w nocy, na torach kolejowych na wysoko-
ści ul. Migdałowej w Nowej Iwicznej wpadł pod pociąg jadący z elektro-
ciepłowni Siekierki niezidentyfi kowany do tej pory mężczyzna. Policjan-
ci podają, że mógł on być w wieku 35-45 lat i pochodzić zza wschodniej 
granicy. W chwili wypadku miał na sobie jasne krótkie spodenki, ciem-
ne mokasyny, ciemną bluzę z napisem „torghatten nord” oraz szary ple-
cak Nike. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy mogą pomóc w usta-
leniu tożsamości mężczyzny oraz okoliczności wypadku. 

 Przy Ukraińcu przebywającym na terenie Tarczyna policjanci zna-
leźli porcje mefedronu i amfetaminy. 22-latek trafi ł do celi, a funkcjo-
nariusze ustalili, że nie dopełnił formalności związanych z legaliza-
cję pobytu na terenie Polski. Mężczyzna usłyszy zarzuty, czeka go też 
procedura deportacyjna.

 Podczas patrolu policjanci z Góry Kalwarii zauważyli 43-latka po-
szukiwanego do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności. 
Po wylegitymowaniu, mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony 
do jednego z aresztów śledczych, gdzie odbędzie zasądzoną karę. 

 Piaseczyńscy funkcjonariusze odnaleźli w Warszawie 17-letnią 
Wiktorię, która przebywała w wynajętym mieszkaniu z 45-letnim 
mężczyzną. Zaginięcie dziewczyny, która była mieszkanką gminy 
Lesznowola, rodzina zgłosiła w listopadzie ubiegłego roku. Nastolat-
ka została umieszczona w policyjnej izbie dziecka, a policjanci za-
wnioskowali o przeniesienie jej do młodzieżowego ośrodka wycho-
wawczego. 45-latek został zatrzymany. Będzie odpowiadał za rozpi-
janie nieletniej. Usłyszał też zarzut kradzieży.
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Dzieci wróciły do przedszkoli
POWIAT Od środy 6 maja część dzieci wróciło do przedszkoli w gminie Lesznowola. W 

poniedziałek zaczęły funkcjonować także wybrane placówki w gminach Piaseczno, 

Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria

 W skali kraju do przedszko-
li wróciło około jednej czwartej za-
pisanych do nich dzieci. W powiecie 
piaseczyńskim ta średnia jest jeszcze 
niższa. W gminie Piaseczno potrze-
bę opieki przedszkolnej nad dziećmi 
zgłosiło 150 rodziców (do publicz-
nych jednostek uczęszcza 1400 ma-
luchów), a więc niewiele ponad 10 
proc. W placówkach odbywają się 
tylko zajęcia opiekuńcze. - Otwiera-
jąc przedszkola chcieliśmy zapewnić 
możliwość powrotu na rynek pra-
cy tym rodzicom, którzy nie mają z 
kim zostawić dziecka – argumentu-
je wiceburmistrz Hanna Kułakow-
ska-Michalak. Pierwsze przedszkola 
niepubliczne na terenie gminy wzno-
wiły działalność już w środę, 6 maja.
 W Górze Kalwarii od poniedział-
ku 11 maja uruchomiono trzy pla-
cówki: przedszkole przy ul. ks. Sajny, 
przedszkole i żłobek przy ul. Bema 1 
oraz przedszkole w Baniosze. Według 
złożonych deklaracji, na razie będzie 
korzystać z nich 82 dzieci na 424, któ-
re są do nich zapisane (19 proc.). 
 Oczywiście w przedszkolach będą 
obowiązywały wytyczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Dotyczy to 
także liczebności grup, w których nie 
może być więcej niż 12 maluchów.

 W Konstancinie-Jeziornie, w 
pierwszym pełnym tygodniu funk-
cjonowania żłobków i przedszkoli, 
z opieki  skorzysta 21 dzieci, z cze-
go 10 będzie chodzić do Gminnego 
Żłobka nr 1. Otwartych  będzie łącz-
nie sześć placówek.
 W gminie Lesznowola, w po-
niedziałek rano, w siedmiu publicz-
nych zerówkach i przedszkolach za-
meldowało się zaledwie 35 dzieci, a 

więc mniej niż początkowo deklaro-
wali rodzice. Najwięcej maluchów -12 
– przyjęło przedszkole w Mysiadle. W 
tej chwili do gminnych przedszkoli za-
pisanych jest 518 dzieci. - W ubiegłym 
tygodniu zdezynfekowaliśmy budynki 
oraz przedszkolne place zabaw, któ-
re również są dostępne dla maluchów 
– mówi Agnieszka Adamus z gminne-
go wydziału promocji.

Tomasz Wojciuk

 Z oferty żłobków i przedszkoli na naszym terenie korzysta 

nie więcej niż 20 proc. zapisanych do nich dzieci

Ruszył sezon na palenie gumy
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas 

ostatniej sesji rady miejskiej 

dwoje radnych zwróciło uwagę 

na problem nielegalnych driftów 

oraz wyścigów, do których docho-

dzi w różnych częściach gminy

 Jako pierwszy o nielegalnym 
procederze tzw. palenia gumy na 
dawnej pętli PKS-u w Chylicach-
Letnisku opowiedział radny Wło-
dzimierz Wojdak. - Kręcą kółka, 
ósemki, strasznie przy tym hała-
sując, dymiąc i kurząc – opowia-
dał. - Toksyczne wyziewy z aut za-
truwają całą okolicę. W rejonie pę-
tli są też poniszczone płoty, bo kie-
rowców często wyrzuca przy dużej 
prędkości. W związku z tym pro-
szę pana burmistrza o przeanali-
zowanie możliwości zamontowa-
nia w tym miejscu kamery monito-
ringu. Sprawa jest naprawdę bar-
dzo poważna. 
 Z kolei radna Izabella Wieczorek 
poinformowała, że nielegalne wy-
ścigi samochodów odbywają się na 
Królewskiej Górze. Burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk obiecał zaintereso-

wać sprawą policję. - Straż miejska 
może sobie z tym nie poradzić, bo 
nie mają uprawnień do zatrzymy-

wania pojazdów będących w ruchu 
– dodał burmistrz.

TW

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A
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Wybitny pedagog ma
już nowy pomnik
KONSTANCIN-JEZIORNA Spoczywający na cmentarzu w Słomczynie za-

służony nauczyciel Piotr Szczurowski doczekał się nowego pomnika, 

który powstał dzięki akcji zainicjowanej przez stowarzyszenie „Czło-

wiek Przyjacielem Człowieka”

 O inicjatywie stowarzyszenia pisaliśmy w ubiegłym roku, kiedy to ruszy-
ła społeczna zbiórka na nowy pomnik. - Chcieliśmy wykonać go w 45. rocznicę 
śmierci Piotra Szczurowskiego, byłego dyrektora Technikum i Zasadniczej Szko-
ły Przemysłu Papierniczego – mówi Ignacy Gołębiowski, miejski radny i inicjator 
akcji. Udało się uzbierać 12,5 tys. zł i pieniądze te w całości zostały przeznaczo-
ne na nowy nagrobek autorstwa Wiesława Wilczyńskiego z Góry Kalwarii, który 
wykonywał wcześniej m.in. nagrobki Tadeusza Mazowieckiego i Danuty Szafl ar-
skiej. Trzeba przyznać, że nowy pomnik, w którego centralnej części umieszczo-
no księgę z cytatami z wierszy Adama Asnyka, robi imponujące wrażenie.  
 Uroczystość odsłonięcia pomnika pierwotnie miała odbyć się w połowie maja, 
ale ze względu na pandemię koronawirusa ją odwołano. - Na pewno jednak zor-
ganizujemy takie spotkanie w późniejszym czasie – zapewnia Ignacy Gołębiowski, 
dziękując darczyńcom i wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. 

TW

Czy przychodnia przy Fabrycznej 
jest zamknięta dla pacjentów?
PIASECZNA Jedna z mam skarży się, że lekarze pediatrzy pracujący w przychodni przy ul. Fa-

brycznej nie badają chorych dzieci, ograniczając się do telekonsultacji. - W trudnych sytu-

acjach musimy korzystać z placówek prywatnych lub szpitali dziecięcych – dodaje. Dyrek-

tor przychodni twierdzi, że jeśli zajdzie taka potrzeba, chore dzieci są badane przez lekarzy

 – Piaseczyńska przychodnia 
przypomina niedostępną dla pa-
cjentów fortecę – skarży się nasza 
czytelniczka. - Ośrodek jest po pro-
stu zabarykadowany. Małe dzie-
ci, które nie mogą powiedzieć co im 
dolega, są konsultowane przez tele-
fon. Dla rodziców to jest zgroza. Na 
moją uwagę, dotyczącą złego sta-
nu zdrowia dziecka usłyszałam, że 
mogę jechać do szpitala przy Koper-
nika lub Żwirki i Wigury w Warsza-
wie. Wiem, że wielu rodziców korzy-
sta z przychodni prywatnych, płacąc 
za wizyty. Tam przynajmniej lekarz 
zbada malucha...
 Wzburzona mama utrzymuje, że 
musiała opisywać przez telefon ro-
dzaj kaszlu, jaki ma jej dziecko oraz 
podejmować decyzję dotyczącą po-
dania mu antybiotyku. - W końcu 
to nie ja jestem lekarzem – doda-
je. - Uważam, że chore dzieci po-
winny być badane przez pediatrę w 
przychodni, oczywiście z zachowa-
niem wszystkich środków ostrożno-
ści - zastrzega.
 O sytuację w przychodni zapy-
taliśmy jej dyrektora, Martę Do-
rociak-Burzę. - Jeśli lekarz w trak-
cie konsultacji uzna, że wizyta w 
przychodni nie jest konieczna, to 
nie jest ona realizowana – wyja-

śnia kierowniczka placówki. - W 
przeciwnym razie pacjent, dotyczy 
to zarówno dzieci jak i dorosłych, 
jest zapraszany na miejsce i bada-
ny przez lekarza. To bzdura, że na-
sza przychodnia jest zamknięta, a 
wszystkie konsultacje odbywają się 
przez telefon. Dotyczy to zarów-
no placówki przy Fabrycznej jak i 

ośrodków wiejskich, które działają 
na podobnych zasadach. 
 Marta Dorociak-Burza tłuma-
czy, że lekarze nie decydują się ra-
czej na przepisywanie antybiotyków 
na podstawie wywiadów telefonicz-
nych, tylko po osobistym zbadaniu 
pacjenta. 

Tomasz Wojciuk

W przychodni przy Fabrycznej wprowadzono sporo ograniczeń. 

Jednak pacjenci nadal są tu przyjmowani

R E K L A M A
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Dzikie wysypisko
śmieci przy torach
LESZNOWOLA O hałdzie śmieci między Piasecznem a Łoziskami w gmi-

nie Lesznowola poinformowała nas jeszcze w kwietniu jedna z czytel-

niczek. - Policja wie o tych śmieciach, ale nic z nimi nie robi – dodaje. 

- Rozumiem, że jest epidemia, ale te odpady można by w końcu stam-

tąd zabrać...

 Pani Aleksandra zauważyła, że na kupie, która znajduje się kilkadziesiąt 
metrów od torów, nieopodal przejazdu na ul. Jana Pawła II leżą m.in. zderza-
ki, kołpaki, opony i sporo plastikowych elementów. - To śmieci warsztatowe, 
które bardzo przypominają te znalezione przed kilkoma tygodniami w Zale-
siu Dolnym – dzieli się swoimi spostrzeżeniami czytelniczka. 
 Minęło kilka tygodni, a śmieci z zielonego terenu przy torach nie znik-
nęły. - Możecie dowiedzieć się dlaczego – pyta pani Aleksandra. O nielegal-
nym wysypisku poinformowaliśmy urząd gminy Lesznowola. - Sprawdzimy 
to - zapowiada Agnieszka Adamus z gminnego wydziału promocji. - W ta-
kich sytuacja gmina ustala, kto jest właścicielem terenu i wzywa go do jego 
uporządkowania.

TW
R E K L A M A

Miliony litrów odpadów chemicznych
trafiło do naszego powiatu!
PRAŻMÓW/ KONSTANCIN-JEZIORNA Na portalu PiasecznoNEWS.pl jako pierwsi napisaliśmy o 

nielegalnych składowiskach odpadów chemicznych, które znajdowały się w Nowym 

Prażmowie i Habdzinie. Sprawa nadzorowana przez prokuraturę rejonową jest rozwo-

jowa, a policjanci szukają kolejnych tropów

 W ostatnim czasie odkryto dwa 
nielegalne składowiska płynnych 
odpadów chemicznych – 3 maja w 
Nowym Prażmowie, a 13 maja w 
Habdzinie. - Składowanie odpadów 
chemicznych w miejscach do tego 
niewyznaczonych stanowi zagroże-
nie nie tylko dla środowiska natural-
nego – zwraca uwagę nadkom. Jaro-
sław Sawicki z Komendy Powiatowej 
Policji w Piasecznie. – To nieodpo-
wiedzialność i przestępstwo! 
 W środę w Habdzinie odkryto, 
że na terenie jednej z posesji znajduje 
się 87 pojemników 1000- i 200-litro-
wych wypełnionych chemikaliami. W 
niedzielę 3 maja policjanci z wydzia-
łu do walki z przestępczością gospo-
darczą i korupcją z Piaseczna, we-
szli na teren gospodarstwa w Nowym 
Prażmowie. Tam zwieziono 2000 
beczek. Każda z zawartością około 
1000 litrów nieznanej substancji.
 Telefon do „przedsiębiorcy”, 
który wynajął gospodarstwo, mil-
czy. W obu przypadkach policja 
współpracuje z Wojewódzkim In-
spektoratem Ochrony Środowiska. 
Pobrane zostały próbki substan-
cji do badań. Funkcjonariusze pod 
nadzorem prokuratury rejonowej 
w Piasecznie ustalają skąd odpady 
trafiły do naszego powiatu i kto je 
tu przywiózł. 

 Policjanci ostrzegają właścicie-
li działek, hal i pomieszczeń gospo-
darczych przed nieuczciwymi najem-
cami. Ujawnione chemikalia w gmi-
nach Prażmów i Konstancin-Jeziorna 
to miliony litrów płynów. Koszty uty-
lizacji tych odpadów mogą ponieść 
teraz właściciele nieruchomości.
 Osoby posiadające wiedzę w tej 
sprawie proszone są o pilny kon-
takt z Komendą Powiatową Policji 

w Piasecznie (tel. 47 72 45 213) lub 
z komisariatem policji w Konstanci-
nie-Jeziornie (tel. 47 72 45 861).
 Policjanci apelują do mieszkań-
ców, by wynajmując pomieszczenia 
gospodarcze, czy też działkę zapoznali 
się z dokumentacją dotyczącą działal-
ności gospodarczej najemcy i upewni-
li się akim celom ma służyć wynajem.

AB
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Składał propozycje 
seksualne dziecku!
GÓRA KALWARIA W ubiegły piątek funkcjonariusze zajmujący się poszuki-

waniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości zatrzyma-

li 47-letniego mieszkańca gminy, który próbował uwieść 10-letnie dziecko

 Z naszych informacji wynika, że mężczyzna, za pośrednictwem jednego z 
komunikatorów internetowych, składał dziecku (policja nie ujawnia jego płci) 
propozycje o charakterze seksualnym. Policjanci z wydziału kryminalnego 
przez kilka dni ustalali tożsamość oraz miejsce zamieszkania 47-latka. W pią-
tek udało się go wreszcie zatrzymać. Mężczyzna, mimo że nie był wcześniej 
karany, został objęty dozorem policyjnym. Jest podejrzany o dokonanie czyn-
ności seksualnej z małoletnim poniżej 15. roku życia za co grozi mu do 12 lat 
pozbawienia wolności.

TW

Elki nie będą jeździć w weekendy
KONSTANCIN-JEZIORNA/LESZNOWOLA Od 1 maja do końca sierpnia po gminie Konstancin-Je-

ziorna nie będą jeździły w weekendy i święta autobusy L14, L15, L16, L21 i L42. Zmar-

twiło to niektórych mieszkańców, a z decyzji o zawieszeniu kursów musiał tłumaczyć 

się na sesji burmistrz Kazimierz Jańczuk. Ograniczenia w kursowaniu elek wprowadzi-

ła także gmina Lesznowola

 Zawieszając kursy elek gmina 
argumentowała to sytuacją epide-
miczną, przewidywanym spadkiem 
dochodów oraz mniejszym zainte-
resowaniem pasażerów przejazda-
mi (w kwietniu autobusy w sobo-
ty, niedziele i święta jeździły nie-
mal puste). Podczas ostatniej sesji 
rady miejskiej do wprowadzonych 
zmian odniosła się radna Alek-
sandra Kostrzewska. - Nie wiem 
czy to dobry pomysł, aby zawie-
szać kursowanie elek akurat od 
weekendu majowego – mówiła. - 
Mieszkańcy z różnych części gmi-
ny nie będą mogli dojechać choć-
by na targ...
  Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
wyjaśniał, że elkami jeździło od po-
łowy marca niewiele osób. - Zda-
ję sobie sprawę, że to nie jest popu-
larna decyzja, ale musimy szukać 
oszczędności – dodał.
 Od poniedziałku 11 maja zmia-
ny rozkładu jazdy elek wprowadziła 

także Lesznowola. W niedzielę kur-
sowanie linii L1 i L3 zostało zawie-
szone. L4 będzie jeździł w dni po-
wszednie co godzinę, a w soboty, 

niedziele i święta – w ogóle. Zmiany 
mają obowiązywać do 31 sierpnia. 

TW

Wzmocnij odporność w komorze
 normobarycznej Normo Life

W Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej 50A znajduje się komora normobaryczna, w której można 
zażyć terapii tlenowej. Dotlenianie komórek odpowiedzialnych za układ immunologiczny pozwala znacznie 
zwiększyć odporność organizmu na różnego rodzaju choroby. Sesje odbywają się w sterylnych warunkach, bo-
wiem komora poddawana jest stałej dekontaminacji
 Dobra kondycja organizmu jest szczególnie ważna w dobie 
pandemii koronawirusa. Dzięki niej mamy więcej siły do zwal-
czania zakażeń, bowiem komórki naszego ciała uniemożliwiają 
rozwój wirusom i bakteriom. Terapia tlenowa w komorze Normo 
Life jest świetną profilaktyką, służącą wzmacnianiu naszej natu-
ralnej odporności. 
 Wiele osób zadaje sobie dziś pytanie, czy przebywanie w ko-
morze, często także z innymi osobami, jest bezpieczne? Odpo-
wiedź brzmi „tak”, ponieważ na jej wyposażeniu znajduje się ate-
stowane i certyfikowane urządzenie do dekontaminacji, które 
eliminuje wszelkiego rodzaju chorobotwórcze patogeny, w więc 
wirusy, bakterie i grzyby. Proces dekontaminacji polega na cią-
głym filtrowaniu znajdującego się wewnątrz komory powietrza 
(przechodzi ono aż przez trzy filtry), a następnie niszczeniu znaj-
dujących się w nim drobnoustrojów za pomocą tzw. reaktora pla-
zmowego. Producent urządzenia, firma Room Doopair, wykonał 
badania na Covid-19. Wynika z nich, że urządzenie eliminuje wi-
rusa w 99,9929 proc. Dodatkowo w trosce o Państwa bezpieczeń-
stwo Normo Life wprowadziło środki bezpieczeństwa takie jak 
dezynfekcja recepcji, dlatego osoby korzystające z dobrodziejstw 
normobarii mogą czuć się całkowicie bezpiecznie, bowiem ryzy-
ko zarażenia groźnym patogenem praktycznie nie istnieje.
 Zbliża się Dzień Matki. Z tej okazji dla wszystkich Czytelni-
czek naszej gazety został przygotowany wyjątkowy, 50-procento-
wy rabat na cykl seansów w komorze. Będzie on obowiązywał w 
dniach od 23 do 26 maja na hasło „Kurier Południowy”. Aby w 
tych dniach skorzystać z tlenoterapii wymagane są rezerwacje te-
lefoniczne pod numerem 721 887 887. 

W komorze normobarycznej znajduje 

się nawet 2-krotnie więcej tlenu 

(do 40 proc.) niż na zewnątrz 

P R O M O C J AR E K L A M A





DAM PRACĘ

Zatrudnię w sklepie spożywczym, dobre warunki, 
Łoś tel. 505 760 600

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Józefosławiu, 
tel. 503 706 115

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

Zatrudnię mechanika samochodowego Piaseczno, 
tel. 601 238 245

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac 
porządkowo-ogrodniczych, tel. 503 173 868

Pracownice do szycia i pakowania, tel. 502 380 307

Zatrudnię złotą rączkę. Baniocha. Tel: 601 380 201

Zatrudnie mechanika pojazdów ciężarowych. 
Baniocha tel: 601 380 201

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie  po-
szukuje pielęgniarek i neurologopedy, tel. 607 241 707,
e-mail: tabita@luxmed.pl 

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia obiadów, Piaseczno, 
tel. 504 228 327

Praca dla osób z wpisem na listę Kwalifikowanych Pracowników 
Ochrony! 609 902 209, Umowa o pracę. Stawki od 15zł netto.

Do produkcji i montażu okien aluminiowych,  tel. 600 446 225

Kucharkę i opiekunkę w stacjonarnym ośrodku opiekuń-
czym, Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej 
oraz mężczyzn i kobiety do sprzątania w Wólce Kosow-
skiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Opiekunki i panią do gotowania do domu opieki, Zalesie 
Górne, tel. 607 034 382

Delikatesy spożywcze w Głoskowie zatrudnią: ekspe-
dientki, kasjerów oraz osoby do wykładania towaru, wa-
runki bardzo dobre, wolne niedziele, tel. 500 125 790

Przyjmę panią i pana do sprzątania samochodów ciężaro-
wych Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444

Poszukuję pani do opieki nad starszą panią, system zmia-
nowy 24/24 lub do uzgodnienia, Piaseczno, tel. 603 202 133

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. Praca na 
stałe tel. 798 667 788

Zatrudnię na stanowisko dozorcy emeryta lub rencistę 
Góra Kalwaria tel. 505 056 532

Do piekarni: piekarza, ciastowego, stołowego; kierowcę, 
osobę do sprzątania, pakowania pieczywa. Zalesie Dol-
ne tel 663 044 036

Przedszkole Leśne w Piasecznie zatrudni nauczyciela oraz 
Panią do sprzątania. Pilne! Proszę o kontakt pod numerem - 
604 437 501 lub na adres piaseczno@przedszkole-lesne.pl

SZUKAM PRACY 

Posprzątam, tel. 513 449 171

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Kierowca kat. C, tel. 579 936 150

KUPIĘ

Rusztowanie warszawskie – tanio, tel. 503 725 228

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

SPRZEDAM

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

Formy do wyrobu kręgów betonowych, tel. 785 916 595

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Honda Civic 5d 2000r. II wł. 217000 km, tel. 505 685 211

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kasacja aut, tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

3-pokojowe 58 m kw. 340 tys. zł, Fabryczna Piaseczno, 
tel. 793 857 643

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 600 zł/mkw., 
w całości lub podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

Sprzedam mieszkanie 57 m kw. w Górze Kalwarii. 
Tel: 602768938

Działki budowlane,siedlisko tel. 667 120 665

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

2 pokoje z kuchnią lub pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Pokój do wynajęcia, Zalesie Dolne, tel. 22 757 21 55

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

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Wynajmę pokój, tel. 698 896 421

Kwatery, tel. 728 899 673

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Pilnie 2 pokoje oraz działkę pod budowę domu w okolicy 
Piaseczna, tel. 602 57 83 66

Głosków- letnisko działkę, tel. 504 048 057

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, RENOWACJE 
SCHODÓW, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Remonty łazienek gładzie gipsowe, zabudowy k/g 
– solidnie, tel. 504 786 100

Elektryk, tel. 666 890 886

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Wycinka drzew i gałęzi w terenie zabudowanym,
tel. 889 105 476

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

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

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

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Dachy, remonty tel. 601 310 413

Remonty i wykończenia tel. 503 141 591

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

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

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

Hydraulika, domy, tel. 505 762 018

Remonty mieszkań, malowanie, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Ogrody – pielęgnacja, tel. 515 08 12 12

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

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Dach – papa termozgrzewalna, obróbki, tel. 881 487 063

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Hydraulik, tel. 535 872 455

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, pomiary, tel. 506 498 222

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Glazurnicze, tel. 505 970 480

Malowanie, tel. 607 838 619

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352 

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Glazura,terakota,samodzielnie Tel.694 126 583

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

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Ogrody, Koszenie,Trawników tel. 603 315 531

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Czyszczenie ogrodzeń tel. 735 616 596

Koszenie tel. 735 616 596

 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

Oddam deski / drewno porozbiórkowe. Klarysew, 
Konstancin Jez. Tel. 600 204 422
 

NAUKA 

ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH SKYPE SPECJALIZA-
CJA GRAMATYKA tel.500 571 634

Studio „Podróżnicy ku mądrości”-rozmowy o Wszech-
świecie, życiu i człowieku, tel. 571 373 118

Matematyka, fizyka, informatyka. Możliwość korepety-
cji zdalnych. Przygotowanie do egzaminu ośmioklasisty 
i matury. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel. 533 854 896

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

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

KOMUNIKAT

Choruję na stwardnienie rozsiane, przestałam cho-
dzić. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych 
w miejscu zamieszkania. Proszę o wsparcie finansowe. 
MARIA PRZEPIÓRKOWSKA Konto bankowe 85 1020 1169 
0000 8902 0049 1258, tel. 667 201 105
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ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Z PRAWEM JAZDY KAT. 
C+E W TRANSPORCIE KRAJOWYM. UMOWA O 
PRACĘ, OKOLICE PIASECZNA, tel. 887 740 410

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO 
ŚLUSARZ, SZLIFIERZ, OPERATORA MASZYN 
CMC, PRACOWNIKA Z UPRAWNIENIAMI 
NA WÓZEK WIDŁOWY. UMOWA NA PEŁNY ETAT, 
maz.kadry@wp.pl numer telefonu 22 727-52-80

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Grupa wsparcia. Omawiamy problemy, które Ciebie 
interesują. Symboliczne opłaty, tel. 571 373 118

Hydraulik - przyłącza, instalacje, tel.608 030 808

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Zatrudnię monterów instalacji wentylacyjnych, 
ecovent@wp.pl

Parking strzeżony, całodobowy w Piasecznie zatrudni eme-
ryta lub rencistę z Piaseczna lub okolic, tel. 602 151 871

Zatrudnię opiekunkę do starszej, niepełnosprawnej osoby 
po udarze. Praca w Konstancinie. Tel. 572 256 503

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

Anonimowemu znalazcy, który 8 maja zwrócił zagubiony 
portfel z całą zawartością, serdecznie dziękuje właściciel

MAGAZYN LUB DZIAŁKĘ POD MAGAZYN KUPIĘ 
PIASECZNO OKOLICE TEL.601 225 274



8 nr 17 (810)/2020

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Powstał projekt opieki 
nad kasztanowcami
PIASECZNO Jesienią ubiegłego roku pisaliśmy o chorujących kaszta-

nowcach, które rosną na cmentarzu parafi alnym przy ulicy Kościuszki. 

Proboszcz miejscowej parafi i obiecał zaopiekować się drzewami. Liczy, 

że gmina udzieli mu na ten cel dotacji

 Na chorujące kasztanowce zwró-
ciła w ubiegłym roku uwagę nasza czy-
telniczka, Agnieszka Brzezińska. – Wi-
działam chmary fruwających wokół nich 
muszek – opowiadała nam we wrze-
śniu. – Obejrzałam je i porównałam ze 
zdjęciami zamieszczonymi w internecie. 
Zdaje się, że to lot godowy kolejnego 
pokolenia groźnego szkodnika drzew 
– szrotówka kasztanowcowiaczka. Nie-
stety, na drzewach nie zauważyłam do-
stępnych środków ochrony w postaci 
pułapek feromonowych czy lepowych. 
 Sprawą zainteresował się społeczny 
Komitet Renowacji Cmentarza Parafi alnego w Piasecznie, który poinformował o za-
istniałej sytuacji proboszcza parafi i św. Anny (do niej należy cmentarz), księdza An-
drzeja Krynickiego. Ksiądz proboszcz zapewnił, że drzewa będą leczone.  - Czy dziś, 
oprócz tej deklaracji, zostały podjęte jakieś kroki mające chronić kasztanowce? – do-
pytuje pani Agnieszka. - Drzewa pięknie kwitną, jednak za kilka miesięcy szkodnik na 
nie powróci. Póki co żadnych pułapek lepowych na drzewach nie widziałam... 
 - Zrobiliśmy projekt ochrony zabytkowego cmentarza, w tym rosnących na nim 
drzew – informuje ksiądz Andrzej Krynicki. - Wystąpiliśmy do gminy z prośbą o przy-
znanie na ten cel dotacji. 

TW

Uciążliwości przy budowie
Puławskiej Bis
PIASECZNO/LESZNOWOLA Kilka dni temu piaseczyńska radna Ewa Urbańska zwróciła się do 

burmistrza, aby przywołał do porządku wykonawcę drogi S7, którego ciężarówki roz-

jeżdżają Złotokłos, Szczaki, Baszkówkę oraz Wólkę Pracką, nie respektując obowiązu-

jących przepisów ruchu drogowego

 - Nie mam jeszcze odpowie-
dzi burmistrza, więc nie wiem czy 
urząd podjął w tej sprawie interwen-
cję – mówi Ewa Urbańska. - Wiele 
wsi znajdujących się w sąsiedztwie 
budowy Puławskiej Bis jest obecnie 
narażonych na uciążliwości.

 W swojej interpelacji radna pod-
nosi, że samochody zaopatrujące 
budowę węzła Złotokłos nie prze-
strzegają obowiązującego ograni-
czenia prędkości, a ciężki sprzęt 
przejeżdża przez gęsto zaludnio-
ne wsie, stwarzając zagrożenie dla 
mieszkańców. Zwraca również uwa-
gę, że ciężarówki powodują drgania 
kościoła przy skrzyżowaniu ul. Pia-
seczyńskiej i 3 Maja w Złotokłosie 
(ma wapienne fundamenty) i w efek-
cie mogą doprowadzić do pogorsze-
nia stanu technicznego zabytku. 
 Wcześniej na uciążliwości zwią-
zane z dużym ruchem ciężaró-
wek, zanoszących błotem m.in. uli-
cę Przyleśną w Wilczej Górze zwra-
cali uwagę mieszkańcy Lesznowo-
li. - Teraz sytuacja wygląda tu nieco 
lepiej, bo samochody i ciężki sprzęt 
jeżdżą drogami wewnętrznymi – 
mówi Adam Gawrych, sołtys Wil-
czej Góry. - To duża budowa, a na 
takiej zawsze są niedogodności. 
 Zapytaliśmy Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad, 
która realizuje inwestycję, czy miała 

sygnały od mieszkańców, dotyczące 
uciążliwości ze strony wykonawcy. 
- Z informacji pozyskanych od inży-
niera kontraktu odpowiedzialnego 
za nadzór nad realizacją robót wy-
nika, że na odcinku pomiędzy Lesz-
nowolą a Tarczynem było dotych-
czas jedno zgłoszenie związane z 
rozjeżdżeniem pobocza – informuje 

Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka 
warszawskiego oddziału GDDKiA. 
- Wykonawca wyrównał już uszko-
dzone pobocze drogi. Innych pisem-
nych ani ustnych zgłoszeń, w tym w 
sprawie szybkiej jazdy ciężarówek, 
jak dotąd nie otrzymaliśmy.

Tomasz Wojciuk

Budowa Puławskiej Bis nabiera tempa. Wiele samochodów i 

ciężkiego sprzętu porusza się już po drogach wewnętrznych

 Do GDDKiA dotarło jak 

dotąd jedno zgłoszenie 

dotyczące rozjeżdżonego 

pobocza

GÓRA KALWARIA

Zamek w Czersku został otwarty dla turystów
 Od środy znów można robić wycieczki do czerskiego zamku. Za-
mek Książąt Mazowieckich został zamknięty 12 marca w związku z 
wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami związanymi z pande-
mią. Teraz jest czynny codziennie od 10 do 20 (wstęp co dwie godzi-
ny). Bilety są sprzedawane przez internet.
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