Co maj¹ do ukrycia przeciwnicy planu?

Wizja kwitn¹cego Ursusa oddala siê poprzez ci¹g³e protesty ludzi, którzy od dwóch lat skutecznie walcz¹ o to, aby tereny po by³ych
Zak³adach Mechanicznych Ursus wygl¹da³y tak, jak w obecnej chwili. Stare pordzewiale hale stanowi¹ce zagro¿enie dla ludzi, zaroniête pola od dawna strasz¹ swoim widokiem. Urbanici na zlecenie Ratusza przygotowali plan zagospodarowania terenów m.in.
po by³ych ZPC Ursus projektuj¹c na ich czêci mieszankê funkcji miejskich, wród których znajd¹ siê mieszkania, us³ugi, rzemios³o,
tereny zielone, place zabaw dla dzieci, szko³y i inne niezbêdne obiekty publiczne.
Konferencja

W zesz³ym miesi¹cu, 18
kwietnia przeciwnicy planu
zorganizowali konferencjê
prasow¹ w budynku Polskiej
Agencji Prasowej, na któr¹
zaprosili tylko wybranych goci dziennikarzy. Gazeta Mazowiecka dbaj¹c o swoich
czytelników, mimo braku
osobistego zaproszenia, pojawi³a siê na tym spotkaniu.
Niestety zostalimy wyproszeni. Powtarzam pytanie 
Co maj¹ do ukrycia przeciwnicy planu? Od zaprzyjanionych dziennikarzy dowiedzielimy siê, ¿e tematem przewodnim by³y rzekome zanieczyszczenia gruntu na terenach ZPC Ursus. Oponenci
planu dowodzili, ¿e z powodu tych zanieczyszczeñ niemo¿liwe jest przekszta³cenie
tego terenu w miasto. - To
celowe wprowadzanie w
b³¹d opinii publicznej  odpowiada nam Iwona Postek,
przedstawiciel firmy Celtic
Property Developments S.A.
Badania gruntu wykazuj¹
miejscowe zanieczyszczenia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e teren ZPC Ursus w du¿ej czêci zabudowany by³ halami,
których posadzka betonowa
mia³a gruboæ kilkudziesiêciu centymetrów a nawet
metra. Jeli jednak zdarzy
siê sytuacja, ¿e w trakcie
prowadzenia inwestycji wykryte zostanie zanieczyszczenie, grunt pochodz¹cy z wykopów (ka¿dy nowy budynek
posiada przynajmniej jedn¹

kondygnacjê podziemn¹) zostanie zutylizowany przez
uprawnione do tego s³u¿by.

Czy, jak twierdzi
Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju
Ursusa, praktycznie
ca³y grunt na
terenie
po by³ych ZPC
Ursus jest
zanieczyszczony?

Oto co mówi³ w Radiu dla
Ciebie ekspert Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa,
Jakub Kraczkiewicz z firmy
ERM:
Badania mia³y, ze wzglêdu na czas jaki by³ przeznaczony bardzo, bardzo, ograniczony charakter i mo¿na powiedzieæ, ¿e zanieczyszczenia zosta³y uchwycone w
paru punktach, natomiast co
do zasiêgu i rozleg³oci, stopnia, czyli stê¿eñ jakie faktycznie wystêpuj¹ na ca³ym terenie, s¹ to dane zbyt wstêpne,
zbyt ograniczone...
Co wiêcej, ten sam ekspert
wyliczenia Stowarzyszenia na
rzecz rozwoju Ursusa dotycz¹ce wysokich kosztów utylizacji zanieczyszczonych
gruntów (za które p³ac¹ inwestorzy / deweloperzy) skomentowa³ w nastêpuj¹cy
sposób:
Te wyliczenia nie zosta³y
wykonane przez firmê ERM,
dla nas na tym etapie, przy tej
iloci danych, jednak dane s¹

znacznie za ma³e 
Czyli mamy przedziwn¹ sytuacjê, w której Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ursusa
przedstawia czarny scenariusz odnonie zanieczyszczenia terenów po by³ych ZPC
Ursus, a ten¿e czarny scenariusz nie znajduje nawet poparcia w s³owach samego
eksperta tego¿ Stowarzyszenia, na którego wyniki badañ
powo³uje siê Stowarzyszenie!

Skoro grunt jest
zatruty to co ze
studniami, które
znajduj¹ siê na tym
terenie i z których
Energetyka Ursus
zasila mieszkañców
Ursusa?

Jakub Kraczkiewicz z firmy
ERM przekonywa³, ¿e miejscowe ska¿enia gruntu jakie
jego firma wykry³a wykonuj¹c
badania dla AIG Lincoln planuj¹cego budowê hal magazynowych na terenie dawnych
ZPC Ursus mog³y przenikn¹æ
a¿ do wód podziemnych. Czyli
chyba mo¿liwe, ¿e równie¿ do
warstw, z których Energetyka
Ursus dostarcza wodê dla
czêci mieszkañców Ursusa.
Zatem jest du¿e niebezpieczeñstwo, ¿e zanieczyszczenia zatruwaj¹ lub niebawem
mog¹ zatruwaæ wody do jakich s¹ doprowadzone studnie g³êbinowe z jakich Energetyka Ursus dostarcza wodê
mieszkañcom Ursusa.

Co zatem nale¿y
zrobiæ?

Skoro jest niebezpieczeñstwo, ¿e s¹ zanieczyszczenia
na terenie po by³ych ZPC Ursus to chyba lepiej jest pozwoliæ bez zw³oki inwestorom
/ deweloperom na budowê
budynków mieszkalnych i
biurowych, czy te¿ us³ugowych. Przecie¿ zanieczyszczenia te zostan¹ usuniête na
ich koszt tak jak to przewiduje prawo budowlane. Ma³o
tego, zanieczyszczenia te zostan¹ niejako usuniête w
sposób naturalny, gdy¿ budynki jw. maj¹ z regu³y jeden
lub dwa poziomy podziemne,
wiêc wszystko bêdzie wywiezione przy realizacji wykopów.
Takiego rozwi¹zania nie bêdzie w przypadku budowy hal
magazynowych, gdy¿ one s¹
budowane na gruncie. Wygl¹da na to, ¿e Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Ursusa
nie zale¿y na usuwaniu zanieczyszczeñ jakie mog¹ byæ na
terenie po by³ych ZPC Ursus.
Taka postawa w swojej konsekwencji jest szkodliwa nie
tylko dla rodowiska naturalnego, ale przede wszystkim
dla mieszkañców Ursusa.
Bêdziemy o tym pamiêtaæ
przy nastêpnych wyborach samorz¹dowych!
Kolejnym wa¿nym tematem na konferencji by³o promowanie firmy AIG Lincoln i
jej projektu na terenie po ZPC
Ursus. Jest tylko jedno ale 
dlaczego AIG Lincoln mówi,

¿e pragnie zainwestowaæ w
park technologiczny, gdzie
zatrudnienie znajdzie 1000
osób, a prawda jest inna 
wniosek o pozwolenie na
budowê i projekt z³o¿ony w
urzêdzie mówi¹ jednoznacznie, ¿e powstan¹ tam dwie
wielkie hale magazynowe, do
których codziennie bêdzie
doje¿d¿aæ przesz³o 100 samochodów ciê¿arowych typu
TIR i oko³o 300 samochodów
osobowych, gdzie zatrudnienie bêdzie minimalne, jak to
bywa w magazynach. Czy
chcemy, aby TIR-y rozje¿d¿a³y nasze ulice?! W tym miejscu, w czasie konferencji
(wiemy to z relacji jednego z
obecnych) pad³o pytanie: Jak to jest, ¿e inwestycja firmy AIG Lincoln jest dobra dla
dzielnicy, jednoznacznie informuj¹c, ¿e ruch aut wzronie,
i jest wszystko w porz¹dku, a
jak Celtic chce inwestowaæ w
rozwój miasta budowaæ
mieszkania, biura, szko³y z

czym równie¿ wi¹¿e siê
wzrost ruchu na drogach to
wam to nie odpowiada. To
wy mo¿ecie a oni nie?! Niestety, odpowied na to pytanie nie pad³a.
Podczas konferencji, dosz³o równie¿ do incydentu.
Jeden z goci, który bardzo
mocno sta³ na stanowisku,
¿e miasto musi siê rozwijaæ i ta inwestycja powinna
powstaæ, i mówi³, ¿e jest jednym z przeciwników Energetyki Ursus i AIG Lincoln
zosta³ si³¹ wyproszony ze
spotkania. Wypowiedzia³
g³ono swoje zdanie (wed³ug zas³yszanych opinii) i
za to zosta³ brutalnie wyprowadzony na zewn¹trz, a
przecie¿ konferencja prasowa odbywa³a siê w PAP-ie
 miejscu, gdzie ka¿dy
dziennikarz ma prawo przebywaæ i które nie powinno
byæ traktowane jak prywatny folwark tylko dla swoich
potrzeb.

Od redakcji: W wietle powy¿szego oraz tego, ¿e
dziennikarz Gazety Mazowieckiej nie zosta³ wpuszczony na konferencjê, Gazeta Mazowiecka drog¹ mailowa poprosi³a firmê Energetykê Ursus Sp. z o.o., która
by³a jednym z organizatorów konferencji, o materia³y z
konferencji, i niestety nie doczekalimy siê ani zwrotnego meila z odmow¹ komentarza ani materia³ów, które
by³y przedstawiane w PAP-ie w czasie konferencji. Z
tego co wiemy, to nikt nie otrzyma³ raportu o rzekomych zanieczyszczeniach. Czy¿by Stowarzyszenia na
rzecz rozwoju Ursusa mia³o co bardzo wa¿nego do
ukrycia, a co jest napisane w tym raporcie? Nasi czytelnicy zas³uguj¹ na pe³n¹ informacjê. Sprawê bêdziemy ledziæ uwa¿nie.

Nowy tomik fraszek ju¿ do nabycia
Tadeusz Józef Maryniak
(Tamar) prowadz¹cy Klub Literacki Metafora przy Orod-

ku Kultury Arsus, na powitanie Nowego Roku 2011,
wyda³ swój kolejny 28 tomik
fraszek pt. ¯¥D£A, który
wstêpem opatrzy³ Andrzej
Wo³osewicz, a ok³adkê i ilustracje wykonali: Piotr Sza³-

kowski i Andrzej Kiciewicz.
Tomik sk³ada siê z szeciu
rozdzia³ów: Fraszki specjalnego znaczenia, Fraszki o
Ursusie, Homonimy, Muzy
oraz ¯yczenia wi¹teczne i
noworoczne. Na 144 stronach zamieszczonych jest
477 fraszek i wierszy.
Jak napisa³ we wstêpie
Andrzej Wo³osewicz: do r¹k
Czytelnika trafi³o dzie³o przekrojowe  wybór obejmuj¹cy
kilkadziesi¹t lat twórczoci
Autora. Wybór to szczególny,
poniewa¿ obejmuje utwory
dot¹d Czytelnikowi nie znane,
stanowi wiêc doskona³e uzupe³nienie dotychczasowych
publikacji Tamara.
Zapraszamy do dobrej lektury.
Z tej ksi¹¿ki wybralimy dla
Czytelników Gazety Mazowieckiej nastêpuj¹ce fraszki:
PÓKI ¯YJEMY
Cieszmy siê jak dzieci bez
koñca

ze Wschodów i Zachodów
s³oñca.
W POLSCE
Od zarania dziejów i w
obecnej dobie,
trwa walka pokoleñ o miejsce przy ¿³obie.
REFLEKSJA
Dzisiaj na pewno ka¿dy to
przyzna,
¿e nie jest w Polsce jeszcze wiek z³oty,
a has³o : Bóg, Honor i Ojczyzna,
nie wesz³o z nami do Europy.

Nowo otwarty Hotel w wiêcicach zaprasza do sk³adania
aplikacji na stanowiska:
- KELNER/KELNERKA
- RECEPCJONISTA/KA
- KUCHARZ, POMOC KUCHENNA
Cv prosimy kierowaæ pod adres: r.wydra@hotelswiecice.pl
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