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Wspaniałe, nowoczesne Centrum na... wodzie
WARKA Zespół pałacowo-parkowy – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce - po
rewitalizacji jest już od kilku
miesięcy udostępniony zwiedzającym. Natomiast nie do
końca została wyjaśniona
sprawa budynku Centrum
Muzealno – Edukacyjnego.
Wszystkie poprzednie terminy zakończenia budowy nie
zostały spełnione. Na szczęście Urząd Marszałkowski
zgodził się przedłużyć ostateczne zamknięcie inwestycji
do września. Czy starostwo
jest w stanie spełnić ten warunek?
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POWIAT To, co działo się przez kilka godzin przed godziną „0”, podczas obrad sesji Rady Powiatu, nie odbiegało kabaretową formą od wcześniejszych zebrań tego forum. Ale później, około godziny 14 walka rozpoczęła się
na serio...Zmieniono nie tylko przewodniczącego rady i
jego zastępcę, ale także wszystkich przewodniczących
poszczególnych komisji. Z jednej strony mówiono o dniu
„długich noży”, a z drugiej - o grójeckiej masakrze samorządowych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości
Świetlica... jak
marzenie
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Burzliwa pogoda

Milion wypożyczeń Veturilo

Warszawiacy jeszcze nigdy nie wypożyczali tak chętnie rowerów. Od 1 marca mieszZniszczone dachy, uszkodzone domy i budynki gospodarcze, zerwane
kańcy stolicy sięgali po nie już ponad milion razy. Statystycznie rower miejski wynajlinie energetyczne, szkody w uprawach rolnych, podtopienia. To efekt
mowany jest co 10 sekund, a wzmożony ruch rowerowy przekłada się na rosnące zainfrontów burzowych, które przeszły w ostatnich dniach nad Mazowszem
teresowanie tym tanim, zdrowym i ekologicznym środkiem komunikacji miejskiej. Tylko w tym roku do systemu zarejestrowało się ponad 50 tysięcy nowych użytkowników.

Na Mazowszu strażacy interweniowali kilka tysięcy razy. Bez prądu w najgorszym momencie było 218 tys. odbiorców. Na szczęście podczas nawałnic
nikt nie został ranny. Najwięcej zdarzeń, będących efektem burz, wystąpiło
w powiatach radomskim, przasnyskim, ciechanowskim, makowskim, sierpeckim, żyrardowskim oraz w Warszawie. W powiecie grójeckim również wystąpiły silne burze, ale nie wyrządziły one większych strat. Mimo to w kilku gminach rolnicy poszkodowani w wyniku gradobicia (ale też huraganu i gwałtownych opadów deszczu) proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie wniosków o
oszacowanie szkód. Chodzi przede wszystkim o gminy Goszczyn i Mogielnica.
W całym województwie zostało poważnie uszkodzonych ponad 300 dachów
w domach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. Wiatr powalił prawie 2 tys.
drzew, wystąpiło około 50 podtopień. Awarie energii elektrycznej są usuwane na
bieżąco. Mimo wielu powalonych drzew, nie występują utrudnienia na drogach.

Info.

1 sierpnia zawyją syreny alarmowe
W sobotę o godz. 17.00 w 44 mazowieckich miastach uruchomione zostaną syreny alarmowe. Zawyją jednominutowym, ciągłym sygnałem
i będzie to jednocześnie test systemu ostrzegania ludności. W ten sposób Mazowsze uczci pamięć powstańców warszawskich
Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wydał zarządzenie skierowane
do prezydentów i burmistrzów miast w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Na Mazowszu ćwiczenia
tradycyjnie przeprowadzane są 1 sierpnia, aby równocześnie symbolicznie
wspomnieć powstańców warszawskich.
Syreny współtworzą system ostrzegania i alarmowania ludności. Włącza
się je w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia, jednak minimum raz w roku powinno sprawdzać się ich działanie. Po przeprowadzeniu ćwiczeń samorządy
złożą do wojewody sprawozdanie ze sprawności systemu.

Wypożyczalnie rowerów spójne z warszawskim systemem znajdują się również
w Konstancinie-Jeziornie.
W ubiegłym roku firma Nextbike Polska, operator Warszawskiego Roweru Publicznego, zamykała
czerwiec z ok. 904 tysiącami wypożyczeń. W 2013 roku, w tym samym
czasie, było to niecałe 850 tysięcy
wypożyczeń. W tym roku do końca
czerwca odnotowano już ponad milion wypożyczeń. Od momentu pojawienia się wypożyczalni Veturilo w 2012 roku po rower miejski sięgano już ponad 5,1 mln razy. - W
tym roku po raz kolejny wchodzimy
R
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w szczyt sezonu rowerów miejskich,
mogąc pochwalić się kolejnymi rekordami. Nasi użytkownicy nie przestają nas zaskakiwać, podkręcając i
tak przecież bardzo dobre wyniki z
ubiegłego sezonu – mówi Tomasz
Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska. – Szczególnie cieszy nas fakt,
że wciąż udaje się przekonać kolejne
tysiące użytkowników, by dołączyły
do warszawskiej rodziny rowerowej.
Tylko w tym roku takich, nowych
osób jest ponad 50 tysięcy – dodaje.

W tym sezonie średni czas wypożyczenia roweru to ok. 27,5 minuty. Dzienny rekord wypożyczeń miał
miejsce 11 kwietnia, kiedy po rowery
sięgano prawie 16 tysięcy razy. Najaktywniejszy rowerzysta z tego sezonu ma obecnie na koncie ponad
650 wynajmów, co oznacza, że korzysta on z Veturilo średnio 5-6 razy
dziennie, zarówno w tygodniu, jak i
w weekendy.
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Groźny barszcz Sosnowskiego

Będzie szybki internet

Projekt „Internet dla Mazowsza” przebiega bez opóźnień. Do końca
POWIAT W ostatnich tygodniach barszcz Sosnowskiego znów stał się tematem wakacyj- tego roku 95 proc. mieszkańców i wszystkie instytucje publiczne na
nych relacji w mediach. Trudno się dziwić, skoro na początku lipca był przyczyną zgo- Mazowszu będą miały możliwość dostępu do szybkiego internetu
nu kobiety w Siemianowicach Śląskich (poparzenia okazały się śmiertelne). Problem powraca co roku, gdy na pogotowie, a często również do szpitali, trafiają kolejni poparzeni
Mimo apeli, powtarzanych ostrzeżeń, niektórzy nadal mylą jego przekwitnięte kwiaty z koprem. To prawda, że barszcz Sosnowskiego przypomina całkiem niewinny barszcz zwyczajny, choć jest od niego znacznie
dorodniejszy. Ale to roślina niebezpieczna, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Może być sporym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Od kilku już lat trwają próby
zwalczania tej rośliny, ale okazuje się, że sprawa nie jest wcale taka
prosta. W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nawet konkurs
na dofinansowanie przedsięwzięć
zwalczających barszcz Sosnowskiego w kwocie 4 mln zł. Wnioski należy składać do 30 września. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego.
Unikać kontaktu
Barszcz Sosnowskiego występuje głównie na terenach wilgotnych,
w pobliżu cieków wodnych, kanałów
i rowów, także na poboczach dróg i
przy szlakach turystycznych oraz na
nieużytkach i odłogach. Roślina ta
wytwarza parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się
ran. Parzące działanie barszczu nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej
wilgotności powietrza. Szczególnie
podatne na jego działanie są dzieci i osoby cierpiące na alergie. Należy również pamiętać o tym, że w
upalne dni rośliny wydzielają lotne
olejki eteryczne, które wdychane w
większych stężeniach mogą wywoływać zawroty głowy, wymioty, a nawet zaburzenia świadomości. Dlatego barszcze należy traktować z
dużą ostrożnością, unikając w miarę możliwości wszelkiego kontaktu z
tymi roślinami.
Roślina pastewna...
Okazałe baldachy kwiatowe i
ozdobne liście sprawiają, że barszcz
Sosnowskiego nie wygląda na roślinę niebezpieczną. A jednak... Choć
może dziś trudno w to uwierzyć,
barszcz Sosnowskiego trafił do nas
jako roślina pastewna: z Kaukazu
przez Związek Radziecki, gdzie został uznany za wartościowy materiał
na paszę i jako taki przekazany do
uprawy w republikach satelickich.
Stąd też wzięła się jego druga, potoczna i jakże wdzięcznie brzmiąca
nazwa: zemsta Stalina.
Po tym jak pomysł uprawy tej
groźnej rośliny okazał się, eufemistycznie rzecz ujmując, nie najlepszy, rzadko zawracano sobie głowę jej usunięciem. Uprawy po prostu porzucano, a że barszcz świetnie
się odnalazł w naszych warunkach,
zaczął się rozprzestrzeniać. Jak bardzo kłopotliwy to gość, odkryto poniewczasie: trudny do zwalczenia,

niebezpieczny, szczególnie dla dzieci, uniemożliwia dostęp do terenów,
na których rośnie. Obecnie w Polsce
jego uprawa i sprzedaż są zakazane.
Ten „koper” nie do ogórków
Młode rośliny tworzą wiosną rozety dużych, okazałych liści, z których wyrasta w czerwcu gruba, mięsista i pokryta włoskami łodyga,
zakończona baldachimem drobnych białych kwiatków. Na tym etapie przypomina nieco znacznie delikatniejszy, pospolicie występujący
w różnych rejonach Polski, barszcz
zwyczajny. Tyle, że barszcz Sosnowskiego przy swym nieszkodliwym kuzynie wyróżnia się okazałością: znacznie grubszymi łodygami, innym pokrojem liści, większym
baldachimem kwiatowym. Często
bywa też wyższy. Gdy po przekwitnięciu białe kwiatki zostają zastąpione przez nasiona, roślina przez
laików może być pomylona z dojrzałym kwiatostanem kopru, co się
zresztą zdarza. Zdecydowanie nie
polecamy jednak używania jej do kiszenia ogórków.
Truje i parzy
Na czym polega ryzyko kontaktu z barszczem Sosnowskiego? W
upalne dni barszcz Sosnowskiego
wydziela opary, które mogą porazić
układ oddechowy. Również krążące w roślinie soki mają silne właściwości parzące. Jej zdradliwość zaś
polega na tym, że objawy nie są widoczne i odczuwalne bezpośrednio
po kontakcie z rośliną. Kiedy poparzymy się pokrzywą, pieczenia odczuwamy natychmiast. Dolegliwości
po kontakcie skóry z sokiem barszczu Sosnowskiego pojawiają się w
ciągu od 30 minut do dwóch godzin
po fakcie. W wyniku poparzenia
barszczem Sosnowskiego na skórze
pojawiają się pęcherze, którym towarzyszy dokuczliwe pieczenie. Dodatkowo wystąpić może zapalenie

skóry i zapalenie spojówek. Kontakt
z rośliną może spowodować poparzenia II i III stopnia. Zawsze w takim przypadku należy zgłosić się do
lekarza. Jeśli parzący sok dostanie
się do oczu, do czasu interwencji lekarskiej należy chronić je za okularami o jak najwyższym filtrze UV.
Zarówno skórę, jak i oczy trzeba jak
najszybciej dokładnie przemyć dużą
ilością wody (w przypadku skóry – z
mydłem).
Jeżeli mieliśmy kontakt z rośliną,
ale nie wystąpiły jeszcze objawy, narażone miejsce należy osłonić przed
słońcem. Gdy objawy już wystąpią,
należy jak najszybciej udać się do lekarza. W czasie oczekiwania na wizytę możemy zażyć preparat zawierający wapń, który zminimalizuje
ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej u osób uczulonych na barszcz
Sosnowskiego.
Roślina jest niebezpieczna również dla zwierząt, u których może
powodować poparzenia, podrażnienie przewodu pokarmowego, a nawet krwotok wewnętrzny.
Jak pozbyć się intruza?
Sposób na pozbycie się barszczu
Sosnowskiego, który proponują naukowcy, łączy metody mechaniczne i chemiczne. Rośliny są wycinane i opryskiwane środkami chemicznymi. W miejscach, gdzie nie można stosować oprysków, jak np. nad
brzegami rzek, preparaty chemiczne są wstrzykiwane bezpośrednio
do szyjki korzeniowej roślin. Warto wspomnieć, że korzeń barszczu
Sosnowskiego może mieć nawet
dwa metry długości, co jest jednym
z czynników utrudniających wyplenienie go. Walka z barszczem Sosnowskiego jest trudna również ze
względu na odporność rośliny na
wiele herbicydów.

Opr. LŚ

To największa tego rodzaju inwestycja w Europie. Powstaje 3680 km sieci światłowodowej. Wartość całego przedsięwzięcia to około 458 mln zł, z czego dotacja
unijna wynosi ponad 340 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach RPO WM.
W ramach projektu Internet Dla Mazowsza (IDM) budowana jest na terenie województwa mazowieckiego światłowodowa sieć szkieletowo - dystrybucyjna. Do tej „autostrady” (o szybkości 30 Mb/s), operatorzy będą mogli poprowadzić podłączenia do poszczególnych domów. Powstają 42 węzły
szkieletowe, 4 węzły techniczne i 308 węzłów dystrybucyjnych.
Inwestycja ta oznacza „rewolucję” w usługach telekomunikacyjnych. Jej
następnym etapem będą usługi przez Internet, od administracyjnych, poprzez informacyjne, edukacyjne, po usługi w zakresie służby zdrowia, czy też
nowe rodzaje pracy – praca przez internet. Można chyba stwierdzić, że czeka
nas ogromny skok cywilizacyjny.
Siecią w powiecie grójeckim objęto już większość miejscowości. Obecnie prowadzony jest odcinek z Chynowa do Warki. Na ul. Gośniewskiej trwają
prace przy układaniu światłowodu. Jak powiedział nam jeden z pracowników
nadzorujący tę część robót, przed nimi trudniejszy odcinek, gdyż rozpoczyna się zabudowa miejska i czekają ich zapewne „niespodzianki” w pasie przydrożnym. Poza tym upał powoduje szybką utratę sił i zmusza do częstszych
przerw w pracy.
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KRONIKA POLICYJNA
GRÓJEC

Dostał amoku po „amfie”
W sobotę 11 lipca, wczesnym rankiem policjanci z Grójca zostali wezwani do awanturującego się nad ranem mężczyzny. 22-latek zniszczył
drzwi oraz wybił szyby w jednym z domów w okolicy Grójca. Policjanci znaleźli przy nim cztery torebki z zawartością blisko 40 gramów metaamfetaminy. Wcześniej mężczyzna miał już kolizję z prawem - prowadzone było przeciwko niemu postępowanie za podobne przestępstwo.
Sąd w Grójcu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. 22-latek odpowie za posiadanie
środków odurzających i zniszczenie mienia.

„Marycha” na strychu
Na trzy miesiące trafił też do aresztu 20-latek, który w domu i sadzie
czereśniowym uprawiał konopie indyjskie (w sumie 68 krzewów). Policjanci już od dłuższego czasu obserwowali posesję pod Grójcem. Okazało się, że na strychu mężczyzna zgromadził prawie 2,5 kg wysuszonych liści konopi indyjskich (część była sproszkowana), z których otrzymuje się marihuanę. Za posiadanie tak znacznej ilości narkotyku grozi
mu nawet 10 lat więzienia.

Wakacje pełne atrakcji
GOSZCZYN W pierwszej połowie lipca uczniowie ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych w Goszczynie wyjechały na obóz do Darłowa

Wspaniałe, nowoczesne
Centrum na... wodzie
WARKA Zespół pałacowo-parkowy – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce - po
rewitalizacji jest już od kilku miesięcy udostępniony zwiedzającym. Natomiast nie
do końca została wyjaśniona sprawa budynku Centrum Muzealno – Edukacyjnego.
Wszystkie poprzednie terminy zakończenia budowy nie zostały spełnione. Na szczęście Urząd Marszałkowski zgodził się przedłużyć ostateczne zamknięcie inwestycji do
września. Czy starostwo jest w stanie spełnić ten warunek?
Od początku śledzimy budowę
Centrum, niemal jak trzymającą w
napięciu fabułę powieści kryminalnej.
Projekt wzbudzał kontrowersje już na
samym początku, gdyż swą prostotą i formą miał przypominać – celowo zresztą – niegdyś istniejące w
tym miejscu zabudowania folwarczne. Dla wielu jednak kształt przyszłego Centrum kojarzy się raczej ze zwykłą, prostą, wiejską stodołą.
Firma jak baletnica
Kilka miesięcy po przetargu na
wykonawcę obiektu okazało się, że
zwycięska firma ma problem z budową. W myśl powiedzenia, że złej baletnicy... – przeszkadzało jej wszystko: wyszukane materiały, błędy w
projekcie, spory z inwestorem... Po
licznych, burzliwych spotkaniach
obie strony miały siebie dość i z hukiem rozstały się (starostwo wypowiedziało umowę i skierowało sprawę do sądu). Później były kolejne
przetargi na dokończenie rozgrzebanej budowy... i wreszcie znalazła się
firma, która podjęła się tego zadania.
Bomba... wodna
Wydawało się, że inwestycja dobiegnie do mety bez większych zakłóceń.
Okazało się, że roboty wykończeniowe szły szybko, choć trudno byłoby użyć tu określenia – jak z płatka.
Wielokrotnie musiano szukać kabli,
ich parametrów, śledzić przeprowadzenie kanałami, wymieniać elementy, w których użyto niewłaściwych
materiałów. Na koniec wybuchła jednak bomba, tym razem wodna...

Na miejscu czekało wiele atrakcji. Stałym punktem programu był
park wodny w Darłówku, jeden z
nielicznych w Europie i jedyny w
Polsce aquapark, którego baseny
wypełnione są słoną wodą z Bałtyku. Atrakcją był również Zamek
Książąt Pomorskich w Darłowie.
W naszym pasie nadmorskim tylko
ten zamek zachował gotycką architekturę i wystrój. Wybudowany został na planie zbliżonym do kwadratu, z wieżą o wysokości 24 metrów. Budowę zamku rozpoczęto w
1352 roku za panowania Bogusława
V. Na ten okres datuje się też początek współpracy miasta z Hanzą. W
XVIII i XIX wieku w zamku znajdowały się magazyny i więzienie, a
od 1930 roku - muzeum.

Tropikalna wyspa
Największą jednak atrakcją była
wycieczka do Niemiec, do Tropical
Islands. W największym tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku
w Europie młodzież spędziła cały
dzień. Spacerowano po plaży Morza Południowego, przedzierano się
także przez Las Tropikalny – a więc
krainę pełną egzotyki.

To był rejs
Oczywiście najwięcej czasu młodzież spędzała na miejscowej plaży, ale też w okolicznych Bobolinie
i Dąbkach, gdzie na jeziorze można było popływać rowerami wodnymi i kajakami. Odwiedzała też miejscowe kino Bajka. Pogoda dopisywała niemal przez cały okres pobytu. Wiele emocji z powodu dużej fali wzbudził rejs statkiem z portu w Darłówku. Bujało niemiłosiernie, co niektórzy będą zapewne długo pamiętali.

Pożegnalna dyskoteka
Ostatnią fajną imprezą przed wyjazdem było ognisko na Wyspie Łososiowej i pożegnalna dyskoteka. A
później, nie bez żalu, wyruszono w
drogę powrotną do domu. Już w jej
trakcie padły deklaracje wyjazdu na
zimowy obóz narciarski (planowany
jest na drugi tydzień ferii zimowych).
Wyjazd do Darłowa zorganizował
Uczniowski Klub Sportowy „GOSZCZYN”, wspierany przez gminę.

Trochę sportu
Nie brakowało wycieczek rowerowych po okolicy, przejażdżki
tramwajem wodnym, czy zwiedzania latarni morskiej. Ducha rywalizacji wśród obozowiczów wyzwoliły igrzyska kolonijne. Grano w piłkę
nożną, dwa ognie, piłkę ręczną, siatkówkę, ringo i pingponga.
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A koszty rosną
Okazało się, że w pomieszczeniach piwnicznych zbiera się woda.
Tymczasem to właśnie na tej kondygnacji zlokalizowane mają być muzealne archiwa - nie trzeba dodawać,
jak czułe na zawilgocenie i niewłaściwą temperaturę. Suszenie niewiele dało. Fachowcy orzekli, że budynek
został źle posadowiony, już w fazie
projektowania – ponad metr poniżej poziomu przebiegającej drogi bez
odpowiedniego odwodnienia. Problem ten zlekceważono i teraz trzeba
było ponownie ruszyć z łopatami...
Problem w tym, że wykonanie nowego drenażu wokół budynku, generowało spore koszty (na sesjach Rady
Powiatu padały różne kwoty od kilkudziesięciu tysięcy do około pół miliona złotych). Poza tym podpisano
aneks do umowy (zdaniem radnego
powiatowego Macieja Dobrzyńskiego zupełnie bezprawnie) na 254 tys.
zł na wykonanie prac, które mieściły
się w zakresie umowy podstawowej.
Odbiór dokonany
Jaka jest sytuacja? Mamy koniec
lipca. W połowie miesiąca budynek
został odebrany przez komisję utworzoną przez starostwo. Kilku radnych,
członków komisji, wstrzymało się jednak z podpisaniem odbioru Centrum
Muzealno – Edukacyjnego, zwracając uwagę na niedoróbki. Większość
to drobne sprawy: wadliwie umiesz-

czony silikonu w łazience, brak fug,
źle ułożone w pewnych miejscach kafelki, zabrudzona ściana, czy zaciekająca zewnętrzna ściana z cegły, gdyż
nieszczelna jest rynna itd. Wykonawca otrzymał tydzień na usunięcie usterek. W poniedziałek (27 lipca) odbiór
został ostatecznie dokonany. Największy jednak problem pozostał...
Wspaniałe Centrum
Zwiedziliśmy Centrum; z pewnością żadne z regionalnych muzeów na Mazowszu, a nawet w Polsce, nie może pochwalić się tak nowoczesnym budynkiem do wystaw,
koncertów, prelekcji, mieszczącym
archiwum i mającym lokale administracyjno-biurowe. Piękna ręcznie
wypalana cegła dodaje nowoczesnemu wystrojowi elementu oryginalności. Dwie olbrzymie sale spełniają najbardziej ostre kryteria zarówno akustyczne, jak i wyposażeniowe. Obie mają niewielkie galeryjki.
Wszędzie kamień, terrakota i cegła
przeplatają się z drewnianą boazerią. W obszernym holu do dyspozycji gości będzie niewielka kawiarenka, z tarasem na zewnątrz, która graniczy z pałacowym parkiem.
W piwnicznej izbie
Wszystko więc zachwycało do momentu, gdy w połowie schodów na niższą kondygnację poczuliśmy zapach...
piwnicznej izby. Jeżeli ktoś wchodził
do zawilgoconego pomieszczenia, zapewne wie o co chodzi. Delikatny zapach świeżości nowego budynku tu
przeobraża się we wrażenie, jakby zaczęła nas otaczać drobna pajęczyna,
a za chwilę dostrzeżemy wykwitującą na ścianach pleśń i czarną smugę
grzyba. Na szczęście aż tak źle nie jest.
Co ciekawsze, na ścianach zewnętrz-

nych nie ma śladu zawilgocenia. Natomiast ścianki wewnętrzne, działowe,
noszą ślady podchodzenia wody, nawet do wysokości metra. Zagadką jest
też dlaczego woda pojawia się w znacznie większej ilości w zachodniej części
budynku. A szczególnie w pomieszczeniu, gdzie zainstalowane są pompy
geotermalne. Niestety, na razie zdania
są podzielone, a właściwie nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, gdyż
o wyjaśnienie i zbadanie przyczyny nie
zwrócono się do żadnej specjalistycznej firmy. Trudno z taką wadą przejąć
budynek do użytkowania.
Rozterki pani dyrektor
Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego Iwona Stefaniak potwierdziła nam, że jeżeli sytuacja z zawilgoceniem piwnic nie zostanie rozwiązana – ona stanie przed dramatycznym wyborem, czy może przejąć
budynek w użytkowanie. Zdaje sobie
bowiem sprawę, że brak rozliczenia
całej inwestycji do września, może powodować konieczność zwrotu ponad
8 mln zł dotacji unijnej z odsetkami.
Apel do sponsorów
Jest jeszcze jeden szkopuł; Muzeum digitalizuje swe zbiory. Rozliczenie tych prac miało nastąpić jeszcze w czerwcu, ale jak to zwykle przy
tej inwestycji bywa, sprawa się opóźnia. Poza tym starostwo nie dysponuje pieniędzmi na ten cel. Nie tylko
zresztą na ten – piękne, nowoczesne
Centrum wymaga teraz wyposażenia w sprzęt najwyższej klasy. Od
razu więc ogłaszamy apel do sponsorów: Pomożecie? No, pomóżcie,
bo na starostwo nie ma co liczyć.

Leszek Świder

Muzealna perełka
Zespół pałacowo-parkowy w Warce – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego to zabytek, który w ostatnich latach poddany został procesowi rewitalizacji, dzięki wsparciu unijnemu - 7 822 070,25 zł (pierwotnie miało to być 63,06
% kosztów kwalifikowanych), ale także dużemu udziałowi środków powiatu
(wartość całkowita prac wyniosła 18 020 397,27 zł).
Prace nad rewitalizacją Muzeum trwają od 2008 r. Zespół pałacowo-parkowy w Warce-Winiarach przeszedł prawdziwą metamorfozę. Gruntownie
wyremontowano budynek i przystosowano go dla osób niepełnosprawnych.
Przeprowadzono konserwację ponad 150 eksponatów. Zrewitalizowano zabytkowy park. W trakcie tych robót przywrócono układ kompozycyjny parku,
wykonano nowe alejki, a stare wyremontowano, nasadzono rośliny, ogrodzono park, wybudowano dwie reprezentacyjne bramy wjazdowe, wykonano
elementy małej architektury, wykonano również ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą do rzeki Pilicy.
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Świetlica... jak marzenie

III

Grójecka masakra PiS
w radzie powiatu

WARKA Niedawno pisaliśmy o zbliżającym się remoncie w jednej z sal budynku świetlicy
w Laskach i budowie boiska. Nie minęło kilka tygodni, a na podłodze jest już nowiut- POWIAT To, co działo się przez kilka godzin przed godzika wylewka, a ściany są przygotowane do malowania. W przyszłym tygodniu rozpocz- ną „0”, podczas obrad sesji Rady Powiatu, nie odbieganą się prace przy obniżeniu sufitu. Plac do gry został już wyrównany i obsiany trawą
ło kabaretową formą od wcześniejszych zebrań tego forum. Ale później, około godziny 14 walka rozpoczęła się
Wszystkie prace wewnątrz buna serio...Zmieniono nie tylko przewodniczącego rady i
dynku wykonuje nieodpłatnie wolontariusz zamieszkały na sąsiadujego zastępcę, ale także wszystkich przewodniczących
jącym ze świetlicą osiedlu - Łukasz
poszczególnych komisji. Z jednej strony mówiono o dniu
Matysiak. Ponieważ robi to po pra„długich noży”, a z drugiej - o grójeckiej masakrze samocy, trochę to trwa, ale już dzisiaj widać, że efekt będzie doskonały...
rządowych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości
Po byłej szkole
Przypomnijmy: świetlica w Laskach powstała w budynku po byłej
szkole podstawowej. Jego stan był
katastrofalny, wymagał olbrzymiego
nakładu sił i środków. Dzięki pomocy gminy, a przede wszystkim miejscowej ludności i wolontariuszom z
Grupy Żywiec, kilka pomieszczeń
od roku jest już użytkowanych.
Sala do nauki tańca
Teraz przyszła kolej na salę do
zajęć tanecznych. W sierpniu – jak
powiedziała nam spirytus movens
całego przedsięwzięcia Monika
Górniewicz – ułożona zostanie podłoga, wymienione będą drzwi, a następnie pomalowane ściany. - Czy
będziemy robić coś dalej? Zobaczymy...– usłyszeliśmy od pani Moniki.
Tu na razie jest klepisko
Dodajmy, że boisko na razie
przypomina raczej klepisko. Trawa
wyrosła kępkami i – jak się dowiedzieliśmy - będzie jeszcze dodatkowo wysiewana przez ZUK w Warce. We wrześniu strażacy z OSP

Laski pomogą zamontować bramki piłkarskie. Mamy nadzieję, że do
tej pory murawa w Laskach będzie
jak perski dywan i nie powstydziłaby się jej sama Barcelona. Już dzisiaj
wszyscy czekają na Turniej Dzikich
Drużyn z pokazami tanecznymi dla
wszystkich uczestników. Na koniec
października planowane jest ponowne, symboliczne otwarcie świetlicy
wraz z obchodami 5-lecia organizacji ANIMATOR. Będzie zabawa...
Wygramy, wygramy, wygramy..!
Jak wspomnieliśmy, świetlica w
Laskach bierze udział w plebiscycie
internetowym Pracownie Orange.
Jeśli zwycięży lub zajmie przynajmniej drugą pozycję w regionie mazowieckim, zdobędzie kompleksowe
wyposażenie nowoczesnej pracowni
multimedialnej. Są to 3 stanowiska

Jak zagłosować?
- Wejdź na stronę https://glosuj.pracownieorange.pl
- Znajdź miejscowość Laski w woj. mazowieckim
- Kliknij „Głosuj”
- Jeśli jesteś pierwszy raz – „Załóż konto” podając imię,
nazwisko, email i kod z obrazka
- Jeśli masz już założone wcześniej konto wystarczy „Zalogować się” podając email i hasło, które powinno przyjść

komputerowe z dostępem do internetu, urządzenie wielofunkcyjne, konsola do gier, telewizor LCD 40’, meble
i farba magnetyczna do pracowni oraz
dodatkowe środki na zaaranżowanie
przestrzeni wokół, zgodnie z hasłem
Fundacji ORANGE: „Liczy się to, co
ważne dla mieszkańców”. Jest więc o
co walczyć.
Gorąca więc prośba w imieniu
dzieciaków korzystających ze świetlicy i całej społeczności wsi Laski o
głosowanie! Świetlica już znalazła
się w grupie 50 instytucji walczących
o Pracownię Multimedialną ORANGE. Na Mazowszu rywalizuje z: Lipinami, Huszlewem, Chodkowem i
Radzyminem. Ma duże szansę gdyż
realizowane mają być po dwie lokalizacje w każdym województwie.

LŚ

z Orange na Twoją pocztę
- Zagłosuj na Laski 5 razy każdego dnia do 10 sierpnia!
Duma i satysfakcja gwarantowana, że zrobiło się coś ważnego i fajnego dla małej, ale niezwykle wartościowej lokalnej społeczności.
Są jeszcze inne możliwości zwiększenia szans, ale o
szczegółach można się dowiedzieć pod adresem mailowym swietlicalaski@gmail.com

Aktywni Seniorzy
POWIAT W niedzielę, 19 lipca odbył się „Dzień Aktywności Seniora Powiatu Grójeckiego”. Impreza zgromadziła ponad 300 osób działających w grupach seniorskich naszego powiatu
Rozpoczęła ją paradą ulicami
Warki. Na rynku uczestników święta powitała wiceburmistrz Teresa
Knyzio oraz przedstawiciele współorganizatorów imprezy – dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce – Marian Górski oraz dyrektor
Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” – Andrzej Zaręba.
Po odsłuchaniu wareckiego hejnału

z wieży strażackiej, orszak pomaszerował na Kemping Sielanka nad Pilicą, gdzie seniorzy zostali przywitani chmurą serpentyn.
Integracja
Na początku goście spoza Warki dowiedzieli się o walorach 7-wiekowego grodu nad Pilicą i kultywowaniu dziedzictwa swojego miejsca zamieszkania. Poruszono również tematykę rekreacji i turystyki. Po poczęstunku był czas na integrację przy stoiskach i bogato zastawionych stołach. Można było skosztować własnoręcznie robionych gofrów, smalcu, sałatek, zapoznać się
z dorobkiem grupy oraz zobaczyć
pięknie wyszywane rękodzieła.
Zajęcia, gry i zabawy
Seniorzy mogli wziąć udział w
przeróżnych zajęciach grupowych i
indywidualnych. Były zajęcia z aerobiku, bokwy, chodzenie z kijkami oraz strzelanie z broni sportowej.
Można też było nauczyć się technik
decoupagu, ułożyć własną wiązan-

kę kwiatów czy zrobić własnoręcznie mydełko. Wytworzone przedmioty można było zabrać na pamiątkę.
Odbyły się również spotkania, podczas których przedstawiciele Policji
i Sanepidu przedstawili kwestie bezpieczeństwa seniorów i zdrowego trybu życia. Dla spragnionych ćwiczeń
umysłowych czekały gry planszowe. Nie zabrakło dobrej zabawy przy
śpiewach i tańcach – były elementy
m.in. ludowe a także biesiadne.
Wystawa i organizatorzy
Imprezie towarzyszyła wystawa „15 lat w Polce i 10 lat w Powiecie Grójeckim Programu „Działaj
Lokalnie”. „Dzień Aktywności Seniora Powiatu Grójeckiego” zorganizowany został przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A, jako element projektu „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów Powiatu
Grójeckiego” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020.
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Była to oczywiście nadzwyczajna sesja, gdyż opozycja doliczyła się wreszcie (po powrocie z USA
Andrzeja Zaręby) większości w Radzie. Odwołano więc - głosami 11:10
- z funkcji przewodniczącego Leszka Kumorka (PiS), a w jego miejsce
wybrano Janusza Karbowiaka z klubu Powiat Sprawny i Przyjazny (czyli PSL).
Na otrzeźwienie..?
Dodajmy, że rządzący do tej
pory PiS nie widział nawet celowości zgłoszenia kontrkandydata w
momencie, gdy Zaręba (Platforma
Obywatelska) zdeklarował się po
stronie opozycji, a reprezentujący w
radzie klub Nasze Czasy Maciej Dobrzyński stwierdził, że nowa rzeczywistość może trochę jego byłych kolegów otrzeźwi. Karbowiak był więc
jedynym kandydatem. Dodajmy, że
radny z podgrójeckich Pabierowic
pełnić tę funkcję będzie po raz drugi. W poprzedniej kadencji zastąpił
na tym stanowisku Witolda Wójcika.
Pierwszy wyłom
Sytuacja powtórzyła się przy
odwołaniu
wiceprzewodniczącego Rady Michała Prusia (PiS). Jego
miejsce zajął Janusz Gaweł (PSiP).
Przy jego wyborze największym zaskoczeniem była jednak liczba oddanych głosów „za”. Za byłym wiceburmistrzem Grójca, a obecnie
dyrektorem Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji opowiedziało się bowiem 12 radnych, co oznaczało wyłom w obozie PiS.
Poszli za ciosem
Większość w radzie, którą od lipca tworzą kluby: Powiat Sprawny i
Przyjazny (PSL), Nasze Czasy (odrzuceni, dawni sympatycy PiS, rozczarowani stylem rządzenia i podejmowania decyzji) oraz jeden członek PO – poszła za ciosem. Wymieniono wszystkich przewodniczących
poszczególnych komisji. Przy okazji
powstały kontrowersje, czy procedura odwoławcza odbywa się zgodnie z
prawem. Radny Piotr Bączek twierdził bowiem, że bez podania uzasadnienia, dlaczego odwołuje się
określoną osobę, taka decyzja nie
ma nic wspólnego ani z literą, ani z
duchem prawa. Zwycięzcy zignorowali jednak te uwagi, doprowadza-

jąc „dzieło zniszczenia władzy” prawie (to jednak określenie na wyrost)
do końca.
Nowi szefowie komisji
Wymieniono szefów w komisjach: Zdrowia, Pomocy Społecznej,
Spraw Socjalnych i Przeciwdziałania Bezrobociu - Maciej Dobrzyński
(NC) za Annę Steczkowską (PiS);
Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu
- Krzysztof Kaźmierczak (PSiP) za
Barbarę Kowalską (PiS); Rolnictwa,
Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Geodezji - Krzysztof Ambroziak
(PSiP) za Michała Prusia (PiS);
Planowania, Budżetu, Finansów i
Mienia Powiatu - Zygmunt Merski
(PSiP) za Michała Prusia (PiS); Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu - Krzysztof Fiks (PSiP) za
Piotra Bączka (PiS).
Dwuwładza
W wyniku zmian dokonanych
podczas tej sesji, sytuacja w powiecie staje się bardzo skomplikowana. Właściwie doszło do klasycznego patu. Teoretycznie rządzić będzie
koalicja Powiat Sprawny i Przyjazny oraz Naszych Czasów i PO (11
„szabel”, na 21 radnych). W zarządzie, czyli organie wykonawczym,
są natomiast sami członkowie opozycyjnego w tej sytuacji PiS. Odwołać ich, jak również starostę można
jedynie dysponując większością 3/5
głosów, co dla nowej koalicji jest na
razie nieosiągalne.
Praca dla dobra wspólnego...
Teraz dopiero poznamy prawdziwe intencje radnych i ich powody „pracy dla dobra wspólnego”.
Brak porozumienia w kluczowych
sprawach dla powiatu może bowiem
oznaczać, że prywata, a więc walka o władzę, funkcje (diety) i prestiż są ważniejsze niż wydźwignięcie Grójecczyzny z finansowej zapaści (przypominamy, że dług publiczny wynosi ponad 40 mln zł, szpitale
są na skraju upadłości, a rozliczenie
rewaloryzacji pałacu Pułaskich i budowy Centrum Muzealno – Edukacyjnego w Warce we mgle, co może
skutkować koniecznością zwrotu
unijnej dotacji w kwocie przekraczającej 8 mln zł).

Leszek Świder
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W rolnictwie nie ma wakacji

Jabłka grójeckie
prowadzą w konkursie
„Produkt i Miejsce Roku”
POWIAT Jabłka z naszego regionu znajdują się na czele rankingu produktów tradycyjnych i regionalnych ocenianych w II edycji konkursu
„Produkt i Miejsce Roku”, organizowanego na zlecenie Agencji Rozwoju Rolnictwa. Konkurs jest częścią kampanii „Trzy Znaki Smaku”

Jabłka grójeckie zostały wpisane do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych w 2011 r. Ochroną zostało objętych 27 odmian jabłek w klasie extra i klasie I, spełniających minimalne wymagania dotyczące wybarwienia, wielkości, jędrności miąższu, a także uprawianych na ściśle określonym obszarze geograficznym z zachowaniem metodyki Integrowanej Produkcji (IP) lub specyfikacji GLOBALGAP (system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej).
Jako część kampanii „Trzy Znaki Smaku” na rynku oraz przed urzędem gminy i
miasta w Grójcu od kilku tygodni stoją również tablice, których zadaniem jest
przybliżenie mieszkańcom, a przede wszystkim turystom, podstawowych informacji o jabłkach grójeckich. Tablice wpisują się w tzw. Szlak Produktu Regionalnego.
Aby zagłosować w konkursie „Produkt i Miejsce Roku” na jabłka z naszego
regionu należy wejść na stronę: www.pimr.trzyznakismaku.pl.
Przewodniczący Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski:
- „Jabłka Grójeckie” to specyficzny produkt mający ogromne znaczenie dla
naszego regionu. Może jeszcze zbyt słabo znany, ale na pewno w przyszłości
gwarantujący sukces. Od jakiegoś czasu w Unii Europejskiej wyraźnie zarysowała się tendencja do promowania produktów regionalnych, stąd urzędowe
systemy ich ochrony. My doskonale wiemy, że nasze owoce są inne niż rosnące w innych krajach. Doceniają to konsumenci. Kiedy w ubiegłym roku szukaliśmy alternatywnych rynków dla zamkniętego embargiem rynku rosyjskiego, miałem okazję prezentować naszą ofertę w wielu krajach świata. Niemal
wszędzie zadawano mi pytanie: „Czym wasze owoce różnią się od innych, w
czym są lepsze?” Wtedy dawałem im do spróbowania grójeckie jabłka. Niby
takie same jak amerykańskie, czy holenderskie, ale jednak inne, o wyjątkowym smaku. W tym nasza siła.

LŚ
Celem konkursu „Produkt i Miejsce Roku” jest promocja wysokiej jakości produktów tradycyjnych i regionalnych, posiadających oznaczenia
unijne ChNP, ChOG oraz GTS. A także poznanie miejsc w Polsce, w których
można je kupić lub ich spróbować. Niech te znakomite produkty coraz częściej goszczą na naszych stołach!

AKTUALNOŚCI GRÓJECKIE
GRÓJEC

W rocznicę Powstania Warszawskiego
W sobotę, 1 sierpnia na Placu Wolności w Grójcu odbędą się obchody upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. Zapoczątkuje je msza święta. Następnie odczytany zostanie apel pamięci, a później, w hołdzie powstańcom, delegacje i mieszkańcy miasta złożą kwiaty i wieńce. W Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury o godz. 18 odbędzie
się spotkanie z Piotrem Zwolińskim – żołnierzem AK i ROAK Grójec, powstańcem warszawskim, zaś o godz. 20.30 w kinie GOK wyświetlony zostanie film „Miasto 44”.

GOSZCZYN

Nowe wodociągi
Dobiegły końca prace przy dwóch wodociągach w Goszczynie: na
ulicy Przybyszewskiej i Piekarskiej do granicy gminy. Długość wykonanej sieci to około 4 km. Możliwość podłączenia do nowego wodociągu
uzyska kolejne 55 gospodarstw z terenu gminy Goszczyn.
Wartość inwestycji wynosi 436 tys. zł. Gmina ma podpisaną umowę
z marszałkiem województwa mazowieckiego na dofinansowanie tego
zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 w
wysokości 75 proc. wydatków kwalifikowanych.

Gdy wszyscy wyruszają na urlopy, na wsi rozpoczyna się czas intensywnych prac. Co w
ostatnim okresie najbardziej zaprzątało głowy rolnikom? Pytamy przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszka Przybytniaka
W lipcu zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło w ponad 800 gminach
w dziewięciu województwach, między innymi na Mazowszu. Ucierpiały
szczególnie drzewa i krzewy owocowe uprawiane na glebach lekkich, ale
również uprawy polowe. Mimo przelotnych opadów, nawet intensywnych, sytuację pogarszają wysokie
temperatury. Roślinności potrzebne
są długotrwałe opady o umiarkowanym natężeniu. Tymczasem prognozy tego nie przewidują. Plony porzeczek, agrestu, aronii, malin i borówki amerykańskiej, ale także wiśni, są
od kilku do kilkunastu procent niższe niż przewidywano.
Z naszych plantacji przenieśmy
się do... Mediolanu, gdzie otwarto
niedawno wystawę światową Expo
2015 pod hasłem: Wyżywienie planety, energia dla życia. Bierze w niej
udział 145 krajów i organizacji międzynarodowych. 54 państwa zbudowały 80 pawilonów (a polski jest jednym z największych - 4 co do wielkości), na powierzchni równej 160 boiskom piłkarskim.
Polska Organizacja Turystyczna
przygotowała prezentacje, które mają przybliżyć gościom niepowtarzalną specyfikę polskich regionów. Motywem przewodnim jest
bardzo bliskie nam... jabłko.
- Rzeczywiście wszystko dzieje się tam w cudownej krainie jabłka z całą feerią barw i kształtów –
mówi Leszek Przybytniak. - W naszym pawilonowym ogrodzie (autentycznym) jabłka będą rosły przez
wszystkie miesiące wystawy, aż do
września. Zwiedzający są częstowani polskimi jabłkami. Ale obecność Polski jest też skoncentrowana na prezentacji naszych najnowszych rozwiązań w rolnictwie ekologicznym, przetwórstwie żywności,
biotechnologii i ochronie środowiska. Polska przedstawia się jako nowoczesny, osiągający sukces gospodarczy, atrakcyjny partner biznesowy; otwarty i przyjazny, stawiający
na nowoczesny design, a jednocześnie szanujący tradycję i dumny ze
swego rolnictwa, ale i najnowszych
technologii.
Goście są częstowani jabłkami, ale
chyba polska gościnność na tym się
nie kończy..?
Oczywiście to tylko jedna z
atrakcji naszego pawilonu, gdyż
jabłka mamy rzeczywiście znakomite. Zwiedzający mogą również napić
się doskonałego naturalnego soku
oraz spróbować „chipsów”, czyli suszonych kawałków jabłek, jak również wyśmienitych krówek. Niewątpliwą atrakcją stała się także nasza
odpustowa wata cukrowa.
Expo 2015 potrwa do końca września, ale naszych rolników i sadowników interesują sprawy bardziej
przyziemne. Ostatnio sporo kontrowersji wywołują ceny jabłek
przemysłowych. Zakłady przetwórcze przeszły same siebie...
Po wprowadzeniu przez Rosję w
ubiegłym roku embarga na polskie
owoce i warzywa, można było spodziewać się drastycznie niskich cen
skupu owoców. I rzeczywiście tak się
stało. Jabłka były bardzo tanie. Kto
wytrzymał presję, wstrzymał się ze
sprzedażą – wygrał. Zakłady spo-

dziewały się, że również na wiosnę, z
powodu nadmiaru owoców na rynku, będą one tanie. Tymczasem nasi
sadownicy okazali się bardzo przedsiębiorczy, poradzili sobie z rosyjskim embargiem. W końcu maja jabłek praktycznie już w sprzedaży
nie było. Dlatego ich ceny poszybowały gwałtownie w górę. Ceny, które sadownicy otrzymywali za jabłka przemysłowe na wiosnę, wzrosły o jakieś 300-400 proc. To bardzo
dużo, nawet jeżeli weźmie się pod
uwagę, że na jesieni płacono poniżej
kosztów produkcji. To nauczka także dla zakładów przetwórczych. Polska ma już potencjał produkcji około
4 mln ton jabłek, z czego 2 mln jest
zagospodarowywane przez przemysł przetwórczy.
Coraz bardziej wzrasta spożycie soków NFC, czyli naturalnych, bezpośrednio, świeżo tłoczonych, tzw.
mętnych - w ciągu ostatnich czterech lat aż o 57 proc. To chyba cieszy sadowników?
W Polsce soki NFC mają jednak tylko 15,4 proc. udziału w całym rynku soków - podczas gdy we
Francji 62 proc., w Wielkiej Brytanii - 41,9 proc., w Norwegii - 26,1
proc., Hiszpanii - 24 proc. i Holandii - 21,6 proc. Moim zdaniem rezultat przynosi propagowanie zdrowego stylu życia. Najczęściej sprzedawany jest u nas sok jabłkowy (25,1
proc.), ale do tej samej grupy należą
też: sok pomarańczowy (22,7 proc.),
z różnych owoców (21,2 proc.), miksy z marchwi (16,3 proc.), czy sok z
pomidorów (9,5 proc.). W ubiegłym
roku produkcja soków NFC w opakowaniach typu bag in box (rozlewane w aseptyce lub „na gorąco”) wyniosła około 50 mln litrów. Zaczynają one coraz skuteczniej konkurować
z sokami odtworzonymi z soku zagęszczonego. Jak przewiduję, będą
one coraz popularniejsze, gdyż trzeba zainwestować zaledwie 1,5 mln zł,
aby rozkręcić ich produkcję.
Kończy się sezon na czereśnie, trwa
zbiór wiśni. Niestety, w niektórych
sadach zbiory wiśni mogą być nawet o połowę mniejsze od ubiegłorocznych - to efekt suszy i działania
szkodników. Czy produkcja będzie
opłacalna?
Jeżeli cena skupu nie spadnie
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poniżej dwóch złotych za kilogram
– sadownicy nie splajtują. Warunki atmosferyczne rzeczywiście nie
sprzyjały wiśniom. Prawdopodobnie zbiory będą o połowę niższe niż
w zeszłym roku. Rośnie też koszt zebrania owoców.Tymczasem za wiśnię eksportową (średnica 20+) w
okolicach Grójca producenci mogą
uzyskać 2,80 zł/kg. W poprzednim
sezonie płacono o około 70 gr więcej. Wiśnie do mrożenia (średnica
18+) wyceniane są na 2 zł/kg. Ale
w okolicach Warki płacono już tylko 1,60 zł/kg. Na podwarszawskich
Broniszach za wiśnię płacono po
1,85 - 2 zł/kg.
Zapewne miłą informacją dla grójeckich sadowników jest to, że
wzrasta spożycie cydru. Sporo tego
napoju alkoholowego produkuje
się w Grójeckiem.
To fakt, w zeszłym roku Polacy wypili około 10 mln litrów cydru.
To jeszcze niewiele, ale ze względu
na dynamiczny wzrost, to sygnał, że
napój zyskuje popularność. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że
jeszcze pięć lat temu produkt ten właściwie u nas nie istniał. Przypomnę
jednak, że Polacy piją ponad 3 miliardy litrów piwa rocznie. Poza tym
jesteśmy w najlepszym okresie dla
spożywania cydru – orzeźwia i dlatego jest pity w gorące dni, a więc w
miesiącach letnich. Dodam, że cydr
to naturalny napój z jabłek z niską
(do 6 proc.) zawartością alkoholu.

Rozmawiał Leszek Świder
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KURIER POŁUDNIOWY

KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 27 (585)/2015
Zatrudnię kierowcę kat. C. Praca w firmie
kurierskiej w Młochowie, tel. 601 376 150

DAM PRACĘ
Zatrudnimy kucharkę do restauracji
w okolicach Piaseczna, tel. 725 547 737

Asystentka do działu handlowego,
biuro@atsdigital.pl

Produkcja i montaż placów zabaw – złotą
rączkę. Piaseczno, tel. 501 130 598

Zatrudnię do prac budowlanych, teren Niemiec,
tel. 570 161 092

Manicurzystkę i fryzjerkę do salonu
w Łazach, tel. 503 018 891
Zatrudnimy operatorów wózków widłowych
z doświadczeniem. CV prosimy przesyłać na
adres rekrutacja@logwin-logistics.com.pl
Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna
do punktu pobrań analiz lekarskich,
tel. 602 637 732

Spawacza i młodego konstruktora, Gołków
k. Piaseczna, jozefmalecki@wp.pl,
tel. 602 253 180
Operator linii produkcyjnej z sanepidem
kontakt: dominika.kosak@partnerpraca.pl,
tel. 22 713 81 97

SKUP AUT. Autokasacja, tel. 796 165 139,
517 799 183
Auto skup, tel. 535 661 903
Skup aut, wszystkie marki, osobowe,
busy, skutery, całe, rozbite, skorodowane,
tel. 609 001 824
Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka,
tel. 604 874 874
Skup aut, tel. 793 304 091
Japońskie, tel. 668 171 639

Pomoc kucharki, Sękocin, tel. 600 39 24 12,
692 917 319

SZUKAM PRACY
Jako sprzedawca, kurier, recepcjonista - prawo
jazdy kat.B, angielski zaawansowany, dobra
prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki,
tel. 881 966 833

Zatrudnię manicurzystki w Piasecznie,
tel. 602 637 732
Zatrudnię od zaraz ekspedientki do
sklepu ABC w Julianowie, tel. 504 035 416

Sprzątanie, tel. 788 124 024

Ekspedientki do sklepów w Piasecznie
i Kierszku, tel. 504 841 832

Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą,
tel. 735 651 744

Zatrudnię ekspedientkę do pracy
w sklepie spożywczym. Dobre warunki
pracy, tel. 501 105 411

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Zatrudnię kierowców kat. B, C i C+E –
kurierka, tel. 504 212 224

Polka – sprzątanie, referencje tel. 534 073 033
Sprzątanie od A do Z, tel. 605 853 706

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie
spożywczym. Dobre warunki pracy,
tel. 501 105 411

KUPIĘ

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 601 336 063
KIEROWCA KAT. C 1/2 ETATU. PIASECZNO,
TEL. 605 414 216

KANCELARIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE.
Odwołania, zażalenia, pisma procesowe.
TEL. 508 743 620
Budowlane Krupia Wólka 1000 m kw.,
Pęchery 1300 m kw. Tel. 600 852 292

W atrakcyjnej cenie dwie działki rolne
z możliwością zabudowy, Prażmów,
powierzchnia 10 370 m kw. i 15 800 m kw.,
tel. 691 030 891
Działkę, 5500 m kw., pod domy. Lesznowola,
ul. Fabryczna. Bezpośrednio, tel. 537 953 376

Każde elektronarzędzia i narzędzia,
tel. 690 61 30 31 www.hold.waw.pl

Przedszkole w Piasecznie zatrudni pomoc
w kuchni, tel. 512 770 441

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

1000 m kw., Wola Wągrodzka 13 km od
Piaseczna, bezpośrednio, media ostatnie
2 działki 50000 pln, tel. 601 594 813

Budowlaniec, tel. 505 432 147

Przedszkole w Iwicznej zatrudni pomoc
nauczyciela, tel. 507 734 005

Kupie przenicę, tel. 509 284 043

Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy,
bazarek, Konstancin, tel. 728 347 349
Sprzedam ziemię rolną 1,7 ha w miejscowości
Jaroszowa Wola, tel. 603 667 564
Budowlaną, 1600 m kw., wszystkie media,
Głosków, tel. 515 445 096

Kierowca kat C + E. stała praca, kraj, dobre
zarobi, umowa, tel. 609 492 392

SPRZEDAM

Kelnerkę, kucharza z doświadczeniem na stałe,
Restauracja Aromat, tel. 501 361 347
Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu
Dolnym, tel. 606 492 490
Praca dodatkowa dla emeryta lub rencisty,
prawo jazdy kat C, HDS, tel. 609 10 45 46
Sprzątaczkę, Piaseczno, tel. 793 424 987
Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy
oraz osoby do przyuczenia, tel. 22 727 05 80
Kelnera, Hotel Otrębusy, tel. 503 164 828
Sprzątającą, Hotel Otrębusy, tel. 503 164 828
Zatrudnimy kelnerkę/kelnera do restauracji
w okolicach Piaseczna, rekrutacja@lamusica.pl
Poszukuje fryzjera samodzielnego, Bobrowiec,
tel. 608 141 888

UWAGA! Dnia 1 sierpnia w godzinach 10-14
WIELKA WYPRZEDAŻ używanych profesjonalnych narzędzi i urządzeń ogrodniczych!
Głosków- Baszkówka ul. Polnych Maków 17,
tel. 502 561 394

Lakiernika w Piasecznie, tel. 605 123 567
Telepizza w Piasecznie zatrudni osoby do
pracy w lokalu oraz dostawców z własnym
samochodem (praca na stałe lub dodatkowa),
tel. 500 219 754
Pracownika do przygotowywania pojazdów
do sprzedaży. Mroków koło Janek,
tel. 605 980 204

Mechanik samochodów ciężarowych. Praca
w Opaczy k/Michałowic, tel. 693 280 600
Kierowca kat. C lub CE. Praca w firmie komunalnej w Opaczy k/Michałowic, tel. 693 280 600

Pracowników ochrony Wólka Kosowska,
tel. 513 291 188

Gipsiarzy, glazurników, malarzy, tel. 601 20 98 98

Kawalerka 34 m kw. ul. Strusia, Piaseczno,
tel. 697 565 729
Lokal użytkowy 33 m kw., wykończony,
Józefosław, tel. 603 991 916
Dom nieduży, Wola Prażmowska,
tel. 607 983 600

Magazyn 500 m kw. w Antoninowie, ochrona
całodobowa, tel. 604 470 270, 604 470 370
Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem,
tel. 794 582 314

USŁUGI
TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE,
RĘCZNE, TEL. 792 456 182
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY,
TEL. 600 604 547

STANY SUROWE, TEL. 572 910 770

Tanio, budowlana w Mieszkowie,
tel. 503 002 904

Wylewki betonowe mixokretem
spalinowym, tel. 695 04 22 88

1100 m kw., Barcice Drwalewskie,
budowlana przy asfalcie, mediach, 62000 zł,
tel. 601 594 813

Instalacje hydrauliczno – gazowe,
kompleksowo, tel. 784 363 960

TYNKI, TEL. 502 507 495

Działka 3000 m kw z pozwoleniem na budowę
Prażmów, tel. 602 770 361
Grunt rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha Prażmów,
tel. 602 77 03 61

SKUP AUT, CAŁE, USZKODZONE,
SKORODOWANE, GOTÓWKA OD RĘKI,
TEL. 604 168 147
AUTOKASACJA, TEL. 510 357 529

Mieszkanie 73 m kw. Piaseczno,
dobra lokalizacja, tel. 609 264 795
Bezpośrednio budowlana 1500 m kw.
Dobiesz k. Piaseczna, media, tel. 601 38 16 40
Działka budowlana Prażmów 1000 m kw., tanio,
tel. 602 77 03 61
Bezpośrednio dwupokojwe 43,16 m kw. Na
osiedlu Lech w Piasecnie, tel. 504 072 735

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

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

Układanie kostki brukowej, elektryka, hydraulika,
wykończenia wnętrz, tel. 603 304 250

Remonty, tel. 667 356 939

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny
zakres, tel. 601 304 250

Zakładanie trawników, tel. 572 488 103

Transportowe, tel. 502 129 161

Brukarstwo, tel. 509 069 235

Ocieplanie poddaszy, izolacje piano Pur,
tel. 531 834 414

Budowa domów, rozbudowy, elewacje,
dachy, remonty, tel. 501 386 629
Murarz, tynkarz podejmie pracę,
własny sprzęt, tel. 505 877 194
Posadzki betonowe mixokretem,
tel. 508 017 870

Kominki montaż, tel. 661 354 171

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352
Koszenie trawników, tel. 510 694 550
Detektyw, tel. 660 100 555
Koszenie, prace ogrodnicze, tel. 519 874 891
Wycinka drzew, oczyszczanie działek,
tel. 519 874 891

Hydraulik, tel. 535 872 455
Budowy domów, tel. 798 836 860
Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Studnie, tel. 601 231 836
Ogrody projektowanie, zakładanie,
tel. 501 233 483
Docieplanie poddaszy - solidnie,
tel. 501 624 562

RÓŻNE
NIEODPŁATNIE ODBIORĘ ZŁOM, stare
pralki, komputery, piece, bojlery, kaloryfery itp., Piaseczno, Konstancin i bliskie
okolice, tel. 698 698 839

Hydraulik, tel. 884 016 690
Budowa domów, dachy, rozbudowy,
tel. 508 529 008
Dachy, Kominy, tel. 798 836 860
Układanie glazury, terakoty, gresu
tel. 601 722 578

ELEWACJE, TEL. 572 910 770

Kanapa+2 fotele (antyk), tel. 535 487 338

Mercedes 123, 240D, 1982 r. na chodzie,
tel. 789 256 352

Pranie dywanów i tapicerki samochodowej,
mycie tarasów, kostki i elewacji. tel. 506 449 992

www.piekneznicze.pl zapraszam serdecznie!
W ofercie eleganckie znicze nagrobne.
Darmowa dostawa z kodem: super1

OCIEPLENIA PODDASZY, TEL. 572 910 770

Ford Transit 1995r, stan bardzo dobry,
tel. 669 397 801

Pielęgnacja ogrodów. Automatyczne
nawadnianie, tel. 501 51 94 92

Lokal dla grupy pracowniczej, Iwiczna,
tel. 505 040 137

Mazury, 2 działki nad jeziorem Śniardwy
k/Pisza, tel. 795 041 054

Budowlana Wilcza Góra 1000 m kw. 285.000 zł,
tel. 601 339 040

Glazura, terakota, tel. 502 379 809

Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent,
tel. 504 477 302

Ranault Traffic, 2003 r., tel. 508 298 134

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Brukarstwo Ogrody Ogrodzenia
tel. 508 562 385 www.lewgardenbruk.com.pl

GLAZURNICTWO, TEL. 572 910 770

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

1-pokojowe, 20 m kw., Konstancin,
tel. 501 633 309

Dom jednorodzinny 165/1000 m kw.,
Krzaki Czaplinkowskie, tel. 602 397 714

Sprzedam wyjątkowo ładne mieszkanie,
67 m kw., 3 pokoje, nowoczesne, Piaseczno,
tel. 662 29 67 57

Profesjonalne sprzątanie biur, tel. 501 867 059

Dachy- krycie, naprawa, podbitka,
tel. 518 334 356

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

Działka budowlana 1200 m kw., Góra Kalwaria,
132 tys., tel. 503 320 659

Ślusarstwo, usługi u klienta, bramy, kraty,
ogrodzenia i inne, tel. 794 146 099

Remonty, tel. 667 356 939

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE SUFITY, TEL. 572 910 770

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61

Wylewki betonowe agregatem,
tel. 600 87 27 37

Kominki, montaż, tel. 693 720 013

Pawilon, 28 m kw. Piaseczno „Pod Kopułą”,
tel. 604 551 501

Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw.,
media, asfalt, tel. 602 463 705

Mieszkanie Tarczyn, 54 m kw., 2-pok.,
tel. 603 984 509

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo,
terminowo i profesjonalnie, gwarancja
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Elektryk, tel. 666 890 886

Dwie działki budowlane po 1073 m kw.
W Głoskowie, tel. 784 316 275

Kawalerka 24 m kw., centrum Pruszkowa,
tel. 604 750 393

CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL,
TEL. 502 514 388

Wynajmę pawilon w Piasecznie, tel. 667 128 174

Garaż blaszany 3m/5m/2m. Tanio, tel. 535 122 224

Magiel, tel. 535 487 338

Bramy, ogrodzenia tel. 785 562 486

Budcud.pl

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Sprzedaż i transport obornika z pieczarek,
tel. 603 685 588

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115
www.transport-i-przeprowadzki.pl

Lokal 54 m kw., w Piasecznie, tel. 504 012 061

Tanio – działkę budowlaną 3000 m kw. lub
1,35 ha., Martynów k.Warki, tel. 887 510 510

SKUP WSZYSTKICH AUT. UŻYWANE,
STARE, DO KASACJI, BEZ DOKUMENTÓW. TEL. 506 837 250

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Ładny pokój dla 2 osób, Piaseczno,
tel. 666 283 858

Okazja!!! sprzedam tanio rośliny do
ogrodu, w pojemnikach gotowe do posadzenia, różnej wielkości, iglaste i liściaste,
tel. 502 561 39

Lokal 54 m kw., w Piasecznie, tel. 513 044 216

Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581

GLAZURA, GRES, TEL. 601 219 482
Lokal 220 m kw., działka 1500 m kw., wszystkie
media, na warsztat samochodowy, hurtownię,
itp. lub sprzedam, Piaseczno, tel. 505 79 59 62

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

AUTO - MOTO KUPIĘ

Zostań konsultantką AVON, tel. 662 365 804

Lokal usługowo-handlowy 70 m kw.
w Pruszkowie, wszystkie media, tel. 692 030 487

Działka budowlana 1380m kw., Bogatki,
tel. 605 112 216

Drewno kominkowe, tel. 791 394 791

Elektromechanik samochodów ciężarowych.
Praca w Opaczy k/Michałowic, tel. 693 280 600

Do wynajęcia lokal biurowy 150 m kw.,
w Nowej Iwicznej, od sierpnia, tel. 502 159 936

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

Drewno kominkowe, tel. 606 212 603

Zatrudnię osobę do sprzątania przedszkola. Praca na pełny etat od poniedziałku do piątku. Przedszkole na pograniczu Piaseczna i Ursynowa,
tel. 601 778 504

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca,
tel. 661 553 697

3-pokojowe, Warszawa/Mokotów, 1800 zł
+ opłaty licznikowe, tel. 508 298 134

Segment skrajny 185/400m kw., Piaseczno,
950 tys. zł, tel. 607 523 267

Kontenery na paliwo 1000l, uzbrojone na
paletach. Styropian, wełna mineralna, drzwi
wejściowe, antywłamaniowe, tel. 690 144 855

Ekspedientkę, spożywczy, Janki,
tel. 698 261 469

Garaż, ul. Szkolna 9, Piaseczno, tel. 22 756 70 39

Lokal 130 m kw. na przychodnię, gabinet
stomatologiczny, salon kosmetyczny.
Piaseczno centrum, tel. 664 820 583

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

Zabawki, tel. 690 144 855

Przyjmę pracownika do Centrum
Ogrodniczego z doświadczeniem
i prawo jazdy kat B, tel 509 424 028

Grochowa działka budowlana 1100 m kw.,
tel. 607 126 864

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Gitarę klasyczną A. Sanchez typu S10.
Stan bardzo dobry, tel. 608 351 816

Wióry olcha na brykiet i pod konie, tel. 504 477 302

Sprzedam firmę handlowo-usługową
w Piasecznie, tel. 602 463 705

Firma produkcyjna z Głoskowa k.Piaseczna
zatrudni kobiety i mężczyzn na etat. Praca
w systemie zmianowym, tel. 22 757 84 05

AUTO-SKUP. WSZYSTKIE MARKI- CAŁE,
USZKODZONE, SKORODOWANE, SZYBKO,
SOLIDNIE. GOTÓWKA TEL. 510 357 529
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Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza,
dokumenty, tel. 506 498 222
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie
elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,
tel. 501 62 45 62

Przygotowywanie pozwów rozwodowych,
alimentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, spadkowe tel. 508 743 620
Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksymalnej wysokości.
ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620
Poszukuję wspólnika do współpracy w branży
nieruchomości. Posiadam lokal o pow. 140 m
kw., tel. 570 161 092

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Kominki ciepłe z szamotu,
www.kominkiabramczyk.pl,
tel. 608 728 666

NAUKA
Angielski indywidualnie, od 30 zł/godz.,
z dojazdem, tel. 881 966 833
Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Cyklinowanie, tel. 604 651 722
Matematyka – poprawki, tel. 602 690 229
Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Anteny TV/SAT. Montaż – Serwis,
tel. 508 329 491
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i
terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl,
tel. 698 698 839
Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest,
ostatnie wolne terminy 2015, lemonphoto.pl,
tel. 692 569 927

Angielski konwersacje, tel. 600 424 979
Pranie dywanów, tapicerki, tel. 501 277 407
Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605
Docieplanie budynków, tanio, solidnie,
tel. 507 768 230
Rynny, tel. 512 256 799

ZDROWIE I URODA
Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594
Leczenie pijawkami lekarskimi, tel. 516 172 275

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Docieplanie budynków, elewacje, podbitki,
tel. 511 723 600

Masaże, tel. 532 529 888

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

Cyklinowanie, tel. 696 500 201

Logopeda z dojazdem do domu,
tel. 504 333 216

Zakładanie i pielęgnacja ogrodów.
Trawniki, tel. 504 008 309
Układanie kostki. Tarasy. Odwodnienia.
Gwarancja, tel. 504 008 309
Elewacje, remonty, dachy. Budowa
domów, tel. 602 238 620
Moskitiery - profesjonalnie, tanio,
tel. 888 168 057, 602 238 620
Kosztorysy, nadzory, kierowanie budową,
tel. 603 373 719

Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Malowanie profesjonalne ogrodzeń różnych.
Cena od 15 zł/mb., tel. 501 337 155

ZWIERZĘTA

Hydraulik uprawnienie gazowe, instalator
Viessmann, Junkers, tel. 506 120 397

Ulżyj swojemu pupilowi! Profesjonalne
strzyżenie psów, tel. 797 980 260

Automatyczne systemy nawadniania
ogrodów i sadów, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839

Obroże dla Twojego psa i kota – b. duży
wybór, atrakcyjne ceny, tel. 508 344 451

Domofony, tel. 603 375 875
Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Wylewki betonowe agregatem,
tel. 668 327 588

Hydrauliczne. Tanio, tel. 506 072 577

Zamów ogłoszenie drobne
największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek,
cena od 3 zł za słowo

www.kurierpoludniowy.pl
reklama@kurierpoludniowy.pl
Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18,
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41; tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

4

KURIER POŁUDNIOWY

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 27 (585)/2015

Część trasy S8 już otwarta
POWIAT PRUSZKOWSKI W weekend otwarto fragment drogi ekspresowej S8, tzw. obwodnicy Raszyna. Blisko sześciokilometrowy odcinek udostępniono pięć miesięcy wcześniej,
niż zakładała umowa z wykonawcą. Ten ma jednak jeszcze sporo do zrobienia. Kierowcy czekają na dokończenie budowy pozostałych węzłów oraz zakończenie modernizacji alei Krakowskiej
Aleja Krakowska od lat koszmarnie korkowała się w Raszynie,
ale też w innych miejscach na terenie gminy. Kierowcy stali w korkach
w Sękocinie czy w Jankach, a z trudnościami w pokonywaniu trasy trzeba było liczyć się w obu kierunkach.

ścierania na skutek kontaktu z oponami samochodowymi oraz działania czynników atmosferycznych.

Do niedawna Aleją
Krakowską w gminie Raszyn
przejeżdżało 70 tysięcy
pojazdów dziennie, w tym
także ciężarowych. Od
otwarcia „ekspresówki“ liczba ta powinna systematycznie spadać. Tuż po oddaniu
fragmentu trasy, na „siódemce“ zrobiło się luźniej

Ma być mniej ubytków
Prace budowlane na odcinku
Opacz-Paszków ruszyły w kwietniu 2014 roku. Wykonawca inwestycji, czyli Strabag sp. z o.o., otworzył trasę późnym wieczorem 17 lipca, choć nie w całości. Kierowcy jadący w kierunku Katowic i Wrocławia mogą korzystać z niej od węzła
„Opacz“ czyli od Obwodnicy Warszawy do węzła „Warszawa Janki“.
Przy budowie odcinka S8 wykorzystano innowacyjne technologie, a dokładnie nawierzchnię długowieczną, opracowaną przez należącą do koncernu Strabag jednostkę
badawczo-rozwojową TPA. Zaprojektowano ją w sposób, który umożliwia wydłużenie okresu jej eksploatacji bez konieczności przeprowadzania strukturalnych czyli znaczących napraw całej konstrukcji. Wymaga ona jedynie okresowej wymiany wierzchniej warstwy nawierzchni, tzw. warstwy ścieralnej, która ulega zużyciu głównie w wyniku
R

E

K

- Jestem niezwykle zadowolony z
tego, że kolejny raz możemy pokazać nowoczesne technologie jakimi
dysponujemy w Strabag, ogromne
zaangażowanie naszych pracowników i coś, co jest dzisiaj szczególnie ważne - umiejętność doskonałej współpracy z inwestorem czyli
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – podkreśla Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag Sp. z o.o. - Dzięki szybkiemu reagowaniu obu stron na
dynamiczne sytuacje, które są codziennością na budowie, jesteśmy
gotowi z ważnym fragmentem trasy z tak dużym wyprzedzeniem.
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W grudniu koniec prac
Aleja Krakowska nadal służyć
będzie podróżującym w stronę stolicy Małopolski. Bezkolizyjny węzeł
Janki Małe, który ma umożliwić im
także omijanie Raszyna, wciąż jest
jednak w budowie. Nieskończony
jest też liczący ok. 3,5 km fragment
od węzła „Warszawa Janki“ do węzła „Paszków“. Ten pierwszy zostanie połączony z drogą krajową nr 8,
którą to kierowcy pojadą w kierunku
Wrocławia i Katowic. Stan zaawansowania prac na tym odcinku wynosi ok. 80 procent. Jak informuje
Strabag, do wykonania zostało niewiele prac ziemnych i bitumicznych.
Powstały natomiast już trzy wiadukty drogowe, kładka dla pieszych,
dwa mosty dla pobliskich mieszkańców oraz przejście dla zwierząt.
Do końca roku przebudowana ma być jeszcze krajowa „siódemka“ od węzła „Warszawa Janki“ do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w Sękocinie Lesie.
Stan zaawansowania robót budowlanych na tym odcinku to ok. 70
proc. Wszystkie prace mają zakończyć się w grudniu.
Do niedawna dziennie krajową „siódemką” przejeżdżało 70 tysięcy pojazdów, w tym także ciężarowych. Dzięki obwodnicy Raszyna

Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła
„Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 721 wraz z węzłem „Paszków” pochłonie
łącznie 565 mln złotych
natężenie ruchu na Alei Krakowskiej
zacznie spadać. Prognozuje się, że
w samym Raszynie będzie to o ok.
30-40 procent pojazdów mniej, a w
Sękocinie nawet do 90 procent.
Zmiany w komunikacji
W związku z budową węzła
„Janki Małe” uruchomiono przystanki tymczasowe „Graniczna 51“
i „Graniczna 52“, zlokalizowane w
rejonie zawieszonych przystanków
w ciągu trasy S8. Od 15 lipca aż
do odwołania zlikwidowano podjazd linii 711 do przystanku Paszków w dotychczasowej lokalizacji,
czyli przy CH Maximus. Został on
przeniesiony na ciąg drogi krajowej
nr 8. Tam też uruchomiono przystanek „Paszków 52“.
Na utrudnienia związane z trwającą wciąż budową „ekspresówki“
wciąż narzekać będą kierowcy. Jak

już informowaliśmy, na Alei Krakowskiej obowiązuje nowa organizacja ruchu. Ponadto zamknięto ruch na ul. Mszczonowskiej w
Jankach. To oznacza kolejne zmiany w komunikacji miejskiej. Od 17
lipca odwołano linie 703, 711, 733
pomiędzy przystankami „Stoicka“ i „Graniczna“, które skierowano na trasę objazdową drogą S2
i S8. Szczegółowy rozkład jazdy
znajdziemy na stronie urzędu gminy Raszyn oraz ZTM-u.
Natomiast płynnie przejedziemy nad oddanym do użytku odcinkiem S8 w miejscowości Wypędy,
gdzie zlikwidowano już sygnalizację
świetlną, zarządzającą do niedawna
ruchem wahadłowym.

Anna Żuber
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2 miliony Polaków z nowymi dowodami
Od 1 marca Polacy mogą wyrabiać sobie nowe dowody osobiste, z czego skorzystało
już prawie 2 mln osób
Zmienił się wzór graficzny dokumentu, pojawiły się również nowe
zabezpieczenia – m.in. dwukrotnie
powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby.
Na dowodzie znalazła się też informacja o obywatelstwie.
Zgodnie z nowymi przepisami,
od 1 marca dowód osobisty nie zawiera już informacji o miejscu za-

meldowania, kolorze oczu, wzroście, nie ma też na nim skanu podpisu posiadacza dokumentu.
Dowód osobisty można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy,
niezależnie od meldunku. Wcześniej mogliśmy to zrobić tylko w
urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nowy
dokument odbierzemy w tym saR
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mym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Taką możliwość daje
nowy System Rejestrów Państwowych, który połączył najważniejsze państwowe rejestry: PESEL,
dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.

TW/inf.
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Miejsce na
Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52

