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Fuszerka na wylotówce

DROGOWE PARTACTWO I Przez piec lat zarzad Mazowsza chce wydac na drogi 2,7 mld zl.
,~fCZY sie uda? Niewypalem okazal sie remont trasy miedzy Warszawa i Lesznem za 24 mln zl
KONRAD MAJSZYK

Do 2013 roku urzednicy z Mazowsza planuja przeznaczyc
na drogi 2,7 mld zl, z czego prawie 600 mln zl bedzie pochodzilo z UE.Przez cztery lata Mazowiecki Zarzad Dróg Wojec
wódzkich chce przebudowac
43 odcinki dróg wojewódzkich
o dlugosci ponad 860 km, glównie prowadzace do Warszawy.
- W 2007 roku skonczyl sie
J remont
drogi nr 580
miedzy
~ ••..,.,granica
Warszawy
i Lesznem,
I który
stanowi przedsmak
zych inwestycji
czekajacych dunas
w przyszlosci - pochwalil sie

~

•ia.
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województwa.
I Piotr
Tymczasem
Szprendalowicz
kierowcy
z zarzadu
jadacy

z Warszawy w strone Starych
Babic i Leszna droga nr 580 - uj.
Warszawska, czyli przedluzeniem Górczewskiej - nie dowierzaja, ze zostala swiezo oddana
po remonde za fundusze z UE.
Reporterzy .Rz' przetestowali wczoraj te trase. Wrazenia
fatalne. Auto podskakiwalo
na nierównej nawierzchni. kola
wpadaly w dziury po obnizonych studzienkach. Przy kraweznikach stala woda. Po obu
stronach ciagnely sie miejscami
nie równe chodniki z rózowej
kostki Bauma. w miejscu trawników - blotniste grzezawisko.
- Ten remont to wielki skandal i partactwo - irytuje sie wójt
Starych Babic Krzysztof Turek.
. - Juz kiedy przywiezli kruszywo, zlapalem sie za glowe. Nawet przy budowie dróg gminnych stosujemy lepszy material!

l

Tadroga niejestjednak w mojej
•••
chcial
budowlany.
, 'Gl nadzór
gestii, amnie
nikt z sluchac,
decydentównawet
nie
Szef MZDW.Krzysztof Kon-

I

chetnie. ze remont zostal wyko-

I nany
draciukniewlasciwie.
przyznal wczoraj
Dlaczego
nie-

na to pozwolil, nie wyjasnil.
Remont prowadzil austriacki
koncern Strabag. który jest
obiektem
totalnej
krytyki
mieszkanców na Babickim Fo-

• Wii:ew6jt Jolanta Stepniak i szef rady Henryk Kuncewicz na rozgrzebanym
_

ra tym odcirku dro~ kierowcy Jezdza
po nie równej nawierz&ni tuz
mln zl
po zakonczeniu remontu za

rondzie w Bablcach

cach w Warszawie: na rondzie
Starzynskiego i PuIawskiej?
- Zawinilo fatalne przygotorondo w Starych Babicach,
które okazalo sie za ciasne
wanie inwestycji - broni sie dydla autobLsÓW i dezarówek
rektor generalny Strabagu Dariusz Slotwinski. - Pracowalismy w czasie ruchu. zamykajac
jezdnie polówkami i tylko
na krótkich odcinkach. Potem
na budowie panowal zastój. bo
czekalismy na poprawienie kardynalnych bledów w 'projekNowe
~
tach.
-l
Bablce
Projekt przygotowal Metro,~"."
'; ~~
projektznany glównie z planowania linii metra budowanej od
lolJ'
1983 roku (najwolniej na swiecie). WymaganaprzezUEfunk.ZLE PRZYGOTOWANA I PRZEPROWADZONA
BUDOWA
cje inzyniera kontraktu pelnil
zas Transprojekt Warszawa.
Szprendalowicz
obiecal
Droga nr 580 to ruchliwa wylotówka z Bemowa w kierunku
wczoraj, ze bedzie stanowczo
Leszna i Sochaczewa. Prace przy jej remoncie byly prowadzone
domagal sie usuniecia niedorów zólwim tempie - koniec robót opóznil sie o ponad rok. bek przez wykonawce w rarum Internetowym.
Dla wy- ców Strabagu. a Lucyfer - ron- mach rekojmi. Zapowiedzial
tez podwyzki w MZDW. zeby
do Ofiar Strabagu.
smiewanego
nowego ronda
Czy drogowa firma zlekce- zahamowac ucieczke specjaliw Babicach, które jest za male
dla autobusów i ciezarówek,
wazyla remont drogi przez Sta- stów do prywatnych firm (prasie cujacy tam inzynier dostaje
uzytkownik o nicku Antifa pro- re Babice. koncentrujac
na bardziej prestizowych pra- 2 - 2.5 tys. zl na reke).ponuje nazwe rondo Zeslan-
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