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OD TRAKTORA DO GIEŁDY – WERSJA 
KRAJOWA ROZWOJU NAJMNIEJSZEJ 
DZIELNICY WARSZAWY.

Wszyscy znamy traktory 
Ursus. Po śmierci nieboszczki 
partii PZPR, flagowemu 
projektowi Gierka nie wiodło 
się najlepiej, a  niedawno 
ostatnia fi rma kontynuująca 
produkcję traktorów w Lubli-
nie, ogłosiła upadłość. Co się 
dzieje dzisiaj na ogromnych 
terenach byłej fabryki Ursus?

Żeby o tym mówić, trzeba wró-
cić do początku, czyli upadku 
Fabryki Ursus, która podzieliła 
los wielu fi rm w okresie słyn-
nej transformacji dziejowej. Zanim wszedł syndyk w roku 2006, 
co lepsze kawałki zostały przejęte za nieduże pieniądze, przez 
byłych dyrektorów fabryki Ursus w  latach dziewięćdziesią-
tych – niegdyś zagorzali komuniści, dziś pionierzy polskiego 
biznesu. W 2006 roku, w wyniku przetargu, obszar około 60 ha 
został kupiony przez angielską fi rmę deweloperską notowaną 
najpierw na giełdzie w Amsterdamie, a później w Warszawie pod 
nazwą Celtic Property Develompments SA (CPD SA) z zamiarem 
zamiany na tereny mieszkaniowe. Spółka z ambicją, rozpo-
częła urbanizację terenu, wiedząc że w takiej części miasta nikt 
w przyszłości nie pozwoli na uciążliwą produkcję przemysłową. 
Nie było to łatwe zadanie, ponieważ plany nieruchomości, jako 
obiektu militarnego (na części hal produkowano lufy do czołgów), 
były często zafałszowane. Np. rury i sieci przebiegały inaczej niż 
pokazywano na rysunkach technicznych, a wiele sieci było wręcz 

niezinwentaryzowanych. 
Wielu z  byłych dyrektorów, 
którzy przejęli zakład, robiło 
do końca utrudnienia 
w  zabudowywaniu terenu 
mieszkaniami, ponieważ 
liczyli na wznowienie własnej 
produkcji ciągników.

W niedalekiej przeszłości, 
Firma CPD SA podarowała 
Miastu 4,2 hektara gruntów 
na realizację inwestycji 
komunikacyjnych w  tej 
części Ursusa, dla skomu-

nikowania wszystkich działek budowlanych, pod warunkiem 
utworzenia mpzp dla tego obszaru. Dobrym posunięciem 
CPD SA, było zawiązanie spółki deweloperskiej z dużą 
polską fi rmą budowlaną UNIBEP, celem stworzenia joint 
venture, które zaczęło wspólnie budować mieszkania. 
Pierwsze mieszkania były sprzedawane względnie tanio, 
żeby rozruszać lokalizację. Dziś ceny są już powyżej 
11.000 złotych za m2. W miarę jak pojawiali się coraz to 
nowi inwestorzy (właściwie, to wszystkie fi rmy z pierwszej 
dziesiątki fi rm deweloperskich w kraju), zaczęła rosnąć 
wartość gruntów. Dziś za 1 m2 PUM-u trzeba już zapłacić 
powyżej 2 tyś. złotych.

Redaktor Naczelny
Roman Gembarzewski
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KTO KOGO KONTROLUJE?

Pani Marlena Happach objęła w 2016 roku stanowisko 
Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego 
i równocześnie zaczęła pełnić funkcję Architekta Miasta 
Warszawy. Przez ostatnią dekadę biurem kierował (formalnie 
cały czas, jako pełniący obowiązki dyrektora) Marek Mikos. 
Teraz został jej zastępcą. Stanowisko Architekta Miasta 
zostało przywrócone również po dekadzie. Od tej pory 
Pani Marlena Happach znalazła się w gronie najbardziej 
wpływowych kobiet Miasta. Chociaż formalnie została na to 
stanowisko powołana przez Panią Prezydent Gronkiewicz–
Waltz, to podobno rekomendacja ze strony Wiceprezydenta 
Olszewskiego miała decydujące znaczenie. 

Po nominacji Pani Happach, Prezydent Olszewski powiedział 
na jednej z konferencji, że Miasto wprowadza równolegle drugą 
bardzo istotną zmianę. Ta zmiana, to likwidacja wydziału odpo-
wiedzialnego za plany miejscowe i wydziału odpowiedzialnego 
za wydawanie tzw. „w-zetek”. Zamiast tych dwóch zlikwido-
wanych, powstanie… sześć innych oddziałów terytorialnych 
odpowiedzialnych za to samo, z tą różnicą, że każdy wydział 
będzie się zajmował zarówno planowaniem jak i wydawaniem 
pozwoleń. Kto, kogo i na jakim szczeblu teraz kontroluje? Chyba, 
że nowy system nie przewiduje kontroli. W takim razie kto i na 
jakim szczeblu wydaje decyzje, aby pozostałe osoby w tym 
łańcuszku (nie)zależności wiedziały co robić?
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Chyba właśnie z taką osobliwością spotkaliśmy się przy 
uchwalaniu mpzp w rejonie ul. Orłów Piastowskich – cz. II 
obszar „A”. Oto 7 kwietnia 2021 roku Pan Prezydent Michał 
Olszewski podpisuje Obwieszczenie o zmianach w planie, 
polegające na uznaniu niektórych uwag, które dotychczas, 
od 2009 roku, były przez „Urząd” konsekwentnie odrzucane, 
a konkretnie uznaje żądania właściciela działki 115 i zmie-
nia jej przeznaczenie z zieleni urządzonej w zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną (MW). Co się musiało zdarzyć, 
że wielokrotna odmowa w przeszłości, właśnie teraz stała 
się aprobatą i całkowicie zmieniła wygląd terenu? Na 
pytania zainteresowanych i Redakcji  IM, wszystkie jed-
nostki, włącznie z Prezydentem Olszewskim recytowały 
mniej więcej tę samą, mądrą formułkę, że to teraz jest 
wszystko ok, nie wskazując przy tym błędów tych samych 
urzędników w przeszłości. Ma się rozumieć, że wszystkie 
organy kontrolne nie dopatrzyły się żadnych nieprawidło-
wości teraz; o nieprawidłowościach w przeszłości, nikt nie 
wspomniał. Przy okazji, ten żargon, żeby nie powiedzieć 
bełkot architektoniczny, był tak przekonywujący, że więk-
szość Kowalskich w niego uwierzyła, a większość radnych 
nie tylko uwierzyła, ale i odpowiednio zagłosowała. Tak 
właśnie było na miejskiej Komisji Ładu w dniu 10 marca 
2022 roku, przyjęto Uchwałę zaledwie 5 głosami przy 
3 przeciwnych 3 wstrzymujących się. Wynik głosowania 
był taki, a nie inny, ponieważ na decyzje Radnych Komisji 
mogły wpłynąć wypowiedzi Pani Dyrektor, którymi mogli 
po prostu zostać wprowadzeni w błąd.

Z naszych informacji wynika, że jedna z  firm developer-
skich złożyła do Prokuratury zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez Panią Dyrektor. Po sporze 
kompetencyjnym, kto ma zająć się w/w  zgłoszeniem, 
pracę zlecono Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śród-
mieście–Północ. Pani Dyrektor zarzuca się świadome 
wprowadzenie w błąd Radnych biorących udział w Komisji 
w dniu 10 marca przez co zagłosowali za przyjęciem 
w takiej a nie innej formie planu. Developer twierdzi, że 

„przemycane” w wypowiedziach Pani Dyrektor nierzetelne 
informacje, narażają spółkę na milionowe straty, a plan 
musi ulec znaczącej modyfikacji również ze względu na 
ostatnie zmiany właścicielskie części terenów.

Z dokumentów i informacji jakie uzyskała Redakcja poru-
szono w zawiadomieniu następujące wątki:

- Pani Dyrektor Marlena Happach poinformowała Rad-
nych Komisji o kontrolach przeprowadzonych przez Biuro 
Zgodności i Biuro Kontroli Miasta, kontrole nie wykazały 
żadnych nieprawidłowości przy procedowaniu nad Planem. 
Tymczasem Biuro Kontroli, w dniu posiedzenia Komisji, 
posiadało tylko projekt opinii, więc takiego dokumentu 
jeszcze oficjalnie nie było w obrocie i nie mógł być pod-
stawą do autorytarnego przytoczenia. Jaka jest rzetelność 
takiej informacji?

- forsowanie drogi dojazdowej 1 KD-D dla działki 115 
o takim kształcie i przebiegu, naraża budżet Miasta na 
wielomilionowe wydatki, poprzez wykupienie gruntów, 

wypłatę odszkodowań tytułem możliwości inwestowania, 
a wreszcie położenie infrastruktury i wybudowanie drogi. 
Zadaniem zawiadamiających jest to działanie na szkodę 
interesu publicznego i prywatnego, więc spełnia przesłanki 
przekroczenia uprawnień.

- zdaniem zawiadamiających, postawa Pani Dyrektor 
wpisuje się w  ogólną tendencję działania na korzyść 
właściciela działki 115, kosztem właścicieli sąsiednich 
działek, bez brania pod uwagę, że forsowane rozwiązanie 
jest szczególnie niekorzystnym dla interesu Miasta.

Biorąc pod uwagę zakres wskazywanych wg zawiadamiają-
cego nieprawidłowości w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie Orłów Piastowskich trudno nie 
odnieść wrażenia (również po lekturze innych dokumentów 
w sprawie), że jeden z przedsiębiorców jest traktowany 
zupełnie inaczej niż pozostali developerzy. 

MY POSTARAMY SIĘ 
DOWIEŚĆ PRAWDY
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Pan I. był znanym deweloperem, działającym na włochow-
skim rynku od 2000 roku. Budując samodzielnie lub jako 
podwykonawca, wykonał przez te kilka lat, kilkanaście 
obiektów mieszkalnych i usługowych w naszej Dzielnicy. 
Zaczynał jako zwykły układacz glazury, a że nie brakowało 
mu sprytu i przedsiębiorczości, wykorzystał koniunkturę 
i  rozwinął całkiem prężną firmę budowlaną pod nazwą 
A.E.D Pan I. Jako podwykonawca, najbardziej był związany 
ze spółką TIWWAL, znaną ze „słynnego” spartaczenia 
rozbudowy dawnego kina Olsztyn pod obecną nazwą ADA. 
Wspólne interesy, biura „pokój w pokój” przy Człuchowskiej, 
a nawet późniejsze, prawie jednoczesne likwidowanie firm 
dla uniknięcia wzajemnych odpowiedzialności za fuszerki 
budowlane, to oddzielny temat na artykuł. Póki co, „żarło” 
pięknie i dość długo. Coraz to nowi kontrahenci, nowe, 
korzystne układy i znajomości, a zwłaszcza te w Dzielnicy 
z ówczesnym Burmistrzem na czele, no i strumień pieniędzy 
wpływający na konto służbowe, ale również i na prywatne. 
Za chwilę wyleasingowały się nowe maszyny, narzędzia, no 
i oczywiście samochody, gdzie top model BMW oczywiście 
dla szefa. Taką „beemką” trzeba się koniecznie pokazywać, 
a najlepiej za granicą. Żona Madzia i małe dziecko to 
żadna atrakcja dla takiego światowca i biznesmena, więc 
samotne, a mówili, że niekoniecznie samotne wypady na 
narty, stały się prawdziwą pasją Pana I. No może trochę 
kosztowną i nie jedyną, ale co tam, żyje się raz. Jak to czę-
sto bywa u nowobogackich, chęć korzystania idzie w parze 
z chęcią posiadania, więc nasz Pan  I. zaczął namiętnie 
nabywać nieruchomości: mieszkania i działki. Pycha go 
tak zaślepiła, że pomylił przychód z zyskiem. Siłą rzeczy 
finanse w firmie zaczęły się mocno rwać i często brakowało 
nawet na wypłaty dla ludzi. Ta cała sielanka zamieniała się 
powoli w koszmar, bo trzeba było zrezygnować z wyjazdów 
i innych przyjemności. Zaczęła się za to bezwzględna walka 
o utrzymanie pozycji i zdobytego „na kreskę” majątku. Dla 
znajomych i otoczenia wszystkiemu było winne Państwo, 
Urząd Skarbowy i nieodpowiedzialni „robole”, przez któ-
rych były ciągłe reklamacje, psucie sprzętu i kradzieże na 
budowach. Kto nie znał „licha” ten kupił bajeczkę i wielu 
nawet przyszło mu z pomocą, łącznie ze mną.

Byłem akurat wtedy związany z Panem I. umową na 
podwykonawstwo mojej inwestycji deweloperskiej, 
a widząc, jak sądziłem, człowiek ma przejściowe kłopoty, 
pożyczyłem mu 100 tyś złotych na „załatanie dziury”. 
Jakoś tak dziwnie, nie dał mi od razu pokwitowania na 
pożyczkę, ale byłem spokojny z  racji jego zależności 
jako podwykonawcy. W końcu mocno już zdegustowany 
wyrwałem pokwitowanie i weksel in blanco na pożyczone 
pieniądze, ale dopiero po dwóch miesiącach. Uff zdążyłem, 
pomyślałem sobie, bo i nasze relacje zawodowe zaczęły 

się już bardzo źle układać (wtedy to również, zaczął po 
cichu zwijać interes).

Z oddaniem pieniędzy zwodził mnie Pan  I. prawie dwa 
lata. W końcu miałem dosyć obietnic i podałem go do 
sądu o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Sądowy 
nakaz zapłaty i klauzula wykonalności, to tylko formal-
ność, a potem spokojnie do Komornika. Trochę to trwało 
i kosztowało, ale w końcu dopiąłem swego… Jakież było 
moje zdumienie, gdy Komornik wrócił z kwitkiem, bo 
okazało się, że Pan I. nie ma już żadnego majątku, jego 
firma zlikwidowana, a on sam pracuje na minimalnym 
wynagrodzeniu w spółce z o.o. pod nazwą Visiocom 
Polska, a drogie BMW, którym jeździ na co dzień, jest zare-
jestrowane na kogoś obcego. W tej spółce Visiocom, tak 
na marginesie, to Wiceprezesem była akurat… jego żona 
Magdalena, potem on Prezesem, a jak się sprawy zaczęły 
komplikować, na Prezesa wsadzili ojca Pana I. – tak dla 

„picu” oczywiście. Kto uwierzy, że poczciwy Pan M. nie jest 
tylko figurantem.

Nie mogłem pogodzić się z takim stanem rzeczy, bo prze-
cież wiedziałem jakim majątkiem Pan I. dysponował, gdy 
mu pożyczałem pieniądze – zacząłem więc drążyć temat 
i gromadzić dokumenty.

Zorientowałem się wtedy, że miałem do czynienia z zapla-
nowanym działaniem Pana  I. na moją niekorzyść czyli 
bezczelnym oszustwem. Dopiero wtedy zrozumiałem, dla-
czego tak długo czekałem na pokwitowanie pożyczonych 
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pieniędzy od momentu ich faktycznego przekazania. 
Przez te dwa miesiące Pan  I. po prostu „czyścił” swój 
majątek – notarialnie poprzepisywał wszystkie nierucho-
mości na swoją żonę, z którą sprytnie ustanowił wcześniej 
rozdzielność małżeńską: Nagietkowa w Otwocku, Jaw-
czyce koło Ożarowa, Drukarzy we Włochach, Stajenna 
we Włochach, Kwadratowa pod Piasecznem i  jeszcze 
kilka. Mało tego, pod hipoteki zaciągnął (czy może ona 
to zrobiła) wysokie kredyty bankowe. Jedna tylko działka 
w Jawczycach k/Ożarowa miała czystą hipotekę, ale gdy 
się zorientowali w przyszłości, że sprawa mojej pożyczki 
stanęła w sądzie, Pani Magda pospiesznie ją sprzedała 
Pani Karinie M, podobno znajomej.

W tej sytuacji żadna egzekucja ani skarga pauliańska nie 
miały po prostu racji bytu!!!

No, rozbój w biały dzień – poszedłem z papierami do Pro-
kuratury na Mokotowie.

„Działanie polegające na doprowadzeniu do nie-
korzystnego rozporządzenia mieniem; unikanie 
płatności; wprowadzenie w błąd co do możliwości 
zwrotu pożyczki”, „uciekanie z majątkiem w celu 
pokrzywdzenia wierzyciela” – napisałem i złoży-
łem dokumenty oczekując przynajmniej ukarania 
naciągacza (PR5 Ds.395.2016.I).

Prokurator na Mokotowie zbadał moje doniesienie 
i dokumenty, a ponieważ Państwo B. zadbali wcześniej 
o zgodność dat itd., nie doszukał się w ich postępowaniu… 

„znamion czynu zabronionego”!!! Nie zgodziłem się oczywi-
ście z postanowieniem niezależnej Prokuratury i poszedłem 
dalej z zażaleniem – mamy jeszcze przecież niezawisłe 
Sądy. Sąd niestety nie uwzględnił mojego zażalenia i uznał, 
że „działanie Pana  I. i Pani Magdaleny nie wyczerpuje 
znamion przestępstwa oszustwa”, a sprawa wg niego ma 
charakter sporu… cywilnego. I tak kółko się zamyka.

Dzisiaj Pan I. nadal „prowadzi” działalność budowlaną, 
ale ofi cjalnie tylko jako zwykły pracownik spółki Visiocom 
pod zarządem swego ojca, a że na minimalnym oczywiście 
wynagrodzeniu, więc Komornik go nie może „ruszyć”, a ja 
nie mogę nawet głośno powiedzieć, że jest oszustem. 
Czy Pani Radna jest on Pana I. czy już nie? Czyżby więc 

„zaplanowanym” rozwodem znowu zadbano przezornie, 
żeby nikt nie doszukiwał się wsparcia np. w załatwianiu 
pozwoleń na budowę? Pani Magdalena Bauer, wykazała 
w swym oświadczeniu majątkowym Radnej, że posiada 
aktualnie dwa mieszkania i dwie działki!!! – to widać, że 
jednak „ucieczka z majątkiem” chyba się udała.

Czy nie przeszkadza Pani, Pani Magdo, że gdzieś w murach 
mieszkań czy na działkach, leży przywłaszczone wcześniej 
moje 100 tyś.? A tak na marginesie. Z wielu dokumentów, 
które udało mi się zdobyć, wynika że Pan I. był częstym 
gościem Prokuratur i Sądów. Na przestrzeni kilku lat, 
również inni wierzyciele usiłowali odzyskać wieleset 
tysięcy przywłaszczonych przez niego pieniędzy. Jego 
były wspólnik też miał sprawy sądowe, a przynajmniej 
w  jednej zapadł wyrok skazujący. Jednemu z adwokatów 
udało się nawet odzyskać w sposób polubowny zwrot 
wpłat dla grupki swoich klientów. Czy w porozumieniu 
brała udział Radna Bauer? No może sama opowie jak i dla-
czego? W pismach Poszkodowanych, w sumie kilkunastu 
osób, którymi dysponuję, są zarzuty w stosunku do Pana 
I. o celowym wyzbywaniu się majątku, uniemożliwieniem 
zaspokojenia wierzycieli, przestępstwach karno–skar-
bowych (zaniżanie podstaw opodatkowania, nierzetelnej 
ewidencji sprzedaży VAT, zatajania w składanych dekla-
racjach PIT i VAT wysokości faktycznie osiągniętego 
dochodu – czyli de facto spowodował uszczuplenie 
należności publicznoprawnych wielkiej wartości.

Wielkie spustoszenie zrobił Pani mąż w życiu wielu osób 
przez te kilkanaście lat prowadzonej działalności bizne-
sowej. Wiele krzywdy w wymiarze nie tylko finansowym. 
Teraz Pani, jako Radna mojej Dzielnicy, obecna lub była 
żona tego człowieka udaje, że o niczym nie wiedziała ale… 
wg Oświadczenia z 28 kwietnia 2021 czytamy:
majątek odrębny w tym: mieszkanie o wartości 320 tysięcy 
złotych, działka rolna, działka budowlana o wartościach 
25 tysięcy złotych i 180 tysięcy, tytuł prawny – własność,
żadnej gotówki, dewiz. Nic. Bieda. Patrząc na Oświadcze-
nia Pani Radnej to za każdym razem działka budowlana 
i  rolna wyceniana jest na te same kwoty. Przynajmniej 
Pani Bauer odżyła finansowo, bo co miesiąc jednak 
2 tysiące diety, to w sumie coś. Ze spółki Visiocom Polska 
wykreślona niedawno. Firma czynna z byłym lub obecnym 
mężem, teściem, synem… Chyba też budują.

Nie żądam od Pani przestrzegania kodeksu 
radnego, bo w przypadku większości radnych 
w Polsce honor jest pojęciem abstrakcyjnym, ale 
pokazania, że ze szwindlami męża nie miała Pani 
nic wspólnego. Tylko skąd zwrot pieniędzy dla 
części poszkodowanych w ostatnim czasie? Czy to 
plotka czy poczuła się Pani w obowiązku naprawić 
część krzywd? 
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GRA W ZIELONE

Zapewne niektórzy starsi czytelnicy pamiętają całkiem niewinną 
grę w… zielone, kiedy to na wezwanie, niezależnie od sytuacji, 
uczestnicy byli zobowiązani okazywać zielony listek. No i w zależ-
ności od takich sytuacji, śmiechu było czasami co niemiara, bo 
gdy listka zabrało, należało dać jakiś fant – no wiecie. Grasz 
w zielone? – gram. Masz zielone? – nie mam – to dajesz fant!

Takie właśnie skojarzenie przyszło mi do głowy, gdy zacząłem 
bardziej zagłębiać się w wieloletni proces powstawania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 
ogromnych terenów poprzemysłowych po zakładach Ursus. 
Wszystko zaczęło się w 2006 roku, gdy Rada Warszawy podjęła 
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w rejonie ulicy 
Orłów Piastowskich, czyli uporządkowania prawnego i nadania 
wizualnego kształtu terenom po dawnej fabryce traktorów. 
W 2009 roku powstał gigantyczny projekt zagospodarowania 
terenu, gigantyczny bo obejmujący… 228 ha i zakładający utwo-
rzenie nowego, 60–cio tysięcznego „miasteczka” w Ursusie, 
(czyli praktycznie podwojenie jego liczby mieszkańców) z pełną 
infrastrukturą i pokaźnymi terenami zielonymi. 

Trzeba przyznać, że pierwotny projekt robi bardzo pozytywne 
wrażenie, bo widać tam ogólną harmonię i dbałość o zapew-
nienie pokaźnych terenów zielonych. No i właśnie te tereny 
zielone, stały się kością niezgody, bo mimo kilku wyłożeń, było 
tyle uwag, że nie można było planu uchwalić w takiej formie 
i w takim zakresie. W lipcu 2013 roku Rada Warszawy podjęła 
więc uchwałę zmieniającą aktualny plan w taki sposób, że do 
dalszego procedowania utworzono większościowy obszar, 
który dostał dodatkowy przydomek Część I, a pozostały skła-
dający się z trzech małych podobszarów „A”, „B” i „C”, dostał 
przydomek Część II. Już po roku, Rada Miasta zatwierdziła 
bez problemów mpzp w rejonie ulicy Orłów Piastowskich 
Część I i tym samym, można by rzec, „pozbyła” się sporej grupy 
zainteresowanych, aby dalsze decyzje dotyczące Części II, 
„włożyć do zamrażarki” na wiele lat i rozstrzygać potem, po 
uspokojeniu emocji i na dodatek w małych podgrupach.

Momentem, który uznano za najdogodniejszy, była wiosna 
2021 roku, czyli środek pandemii. Nie przeszkodziło to, aby 
następujące po sobie etapy procedowania przebiegały w pio-
runującym tempie, w stosunku do okresu poprzedniego. Oto 
7 kwietnia 2021 roku Pan Prezydent Michał Olszewski podpisuje 
Obwieszczenie o zmianach w planie, polegające na uznaniu 
niektórych uwag, które dotychczas, od 2009 roku, były przez 

„Urząd” konsekwentnie odrzucane. I po tym dość długim, ale 
ważnym wstępie przechodzimy do meritum artykułu, który doty-
czy podobszaru „A” w Części II projektu planu. Obszar „A” stał 
się bardzo osobliwym i ważnym elementem całej tej „układanki” 
planistycznej, bo zawierał najwięcej terenów zielonych i ciągów 
spacerowych przechodzących w park, więc budownictwo wie-
lorodzinne w tym miejscu, stanie się tym samym bardzo, ale to 
bardzo atrakcyjne w przyszłości. Składa się on z trzech działek 
o numerach 147, 132/7 i 115. Na działce 147 stoi, na zasadzie 
służebności, murowana stacja trafo. Od strony południowej 
miała ona tylko wąskim pasem partycypować w zieleni. Wła-
ściciel działki, mógł być zadowolony z takiego układu, choć 
w przypadku planowanej likwidacji ulicy Gierdziejewskiego, 
musiałby szukać służebności na dojazd do drogi publicznej.

Działka 132/7 ma wyjściowo jeszcze lepszą sytuację, pomimo 
że od strony południowej oddaje pas pod zieleń, ale ma za to 
dostęp do planowanej ulicy 8 KD-D.
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Działka 115 miała być w całości przeznaczona pod zieleń 
parkową, chociaż aktualnie jest tam prowadzona jakaś dzia-
łalność usługowa. Dla jej właściciela, to marna perspektywa, 
bo wykup czy nawet odszkodowanie, nie dadzą mu takiego 
zarobku jak budowlanka, a jego odwołania jak dotąd były przez 
Urząd odrzucane.

I stał się cud, bo oto nagle Pan Prezydent Olszewski w swym 
Obwieszczeniu uznaje żądania właściciela działki 115 i zmienia 
jej przeznaczenie z zieleni urządzonej w zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną (MW). (Hektar parku w centralnym 
miejscu pójdzie więc pod zabudowę luksusowymi aparta-
mentowcami) Co się musiało zdarzyć, że wielokrotna odmowa 
w przeszłości, właśnie teraz stała się aprobatą i całkowicie 
zmieniła wygląd terenu? Czyżby do tej pory planiści i urzędnicy 
byli w błędzie, a teraz jest prawidłowo? Proszę zerknąć na 
wizualizację, jak teraz wygląda projekt planu. 

A tymczasem, procedowanie nad planem nie traci tempa, ba 
przebiega w tempie wręcz ekspresowym. Oto już 13 maja 
2021 roku, Rada Warszawy podejmuje Uchwałę o przystąpieniu 

do sporządzenia planu Części II, w tym obszaru „A”, by już 
14 czerwca 2021 roku projekt planu został wyłożony, a dyskusja 
publiczna zaplanowana za… 2 dni. Niejeden by rzekł, że już 
wcześniej wszystko musiało być przygotowane.

Z wyłożeń dowiadujemy się o kolejnych sensacjach związa-
nych z działką 115. Otóż, gdy się stało możliwe budowanie 
apartamentowców o wysokości 20 m, Pan Burmistrz Olesiń-
ski pospieszył w międzyczasie z propozycją podwyższenia 
zabudowy do 24 m – i ta propozycja została oczywiście też 
uwzględniona. Co za różnica, że widok na park będą zasłaniały 
luksusowe apartamentowce 24, a nie 20 metrowe, grunt, że 

„będzie równo”, jak to czytamy w uzasadnieniu. Ale to jeszcze 
nie wszystko. Luksusowe osiedle musi mieć równie luksusową 
drogę dojazdową, dlatego projektanci ciachnęli sąsiadom 
z działki 132/7… 33 m po całej długości – 23 m pójdzie pod 
drogę, a te 10 m pod zieleń i ciąg pieszy. Planowana 1 KD–D, to 
prawie jak Marszałkowska, brawo Ursus. Jak się tam zabrało 
tyle zielonego, to tu się dołoży – bilans przecież musi wyjść 
na zero. W nowym rozdaniu proponuje się, aby „Pan 115” 
oddał 1 % pow. działki pod zieleń, a sąsiedzi: jeden około 26 %, 
drugi około 56 % 

Z tą drogą, to się chyba projektanci trochę pośpieszyli, bo 
podobno przez „działkę kościelną” nr 132/8, idzie służebność 
drogowa dla działki 115 – no, no. To się narobiło. Czyż nie 
narzuca się stwierdzenie, że to pewnie za dotknięciem jakiejś 
czarodziejskiej różdżki, „urzędowe” nastawienie do „Pana 115” 
zmieniło się w ostatnim okresie o 180 stopni.

To, że zabrano mieszkańcom 1 ha parku – pewnie nikt się nie 
zorientuje, a ludzie pomyślą, że pewnie tak miało być. To, że 
zabrano komuś kawał ziemi i przy okazji komuś innemu nie 
dano dostępu do drogi publicznej, to na pewno trzeba będzie 
słono zapłacić z pieniędzy podatników, czyli naszych. Wszystko 
wygląda na to, że ta gra w zielone będzie bardzo kosztowna. 
Kogo stać na takie fanty?

Komisja Ładu w marcu br. pozytywnie zaopiniowała projekt, 
chyba przy „pomocy” części urzędników, a może również 
Naczelnego Architekta Miasta? Wkrótce odbędzie się głoso-
wanie przez Radę Warszawy. Ciekawe, czy zwycięży „faworyt 
z Ursusa”, czy jednak zostaną uwzględnione zastrzeżenia 
pozostałych inwestorów. 
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DOBRY GOSPODARZ

Można założyć, że burmistrz wybierany na czwartą kadencję 
z rzędu, na pewno jest dobrym gospodarzem, a nie tylko 
działaczem partyjnym, który obejmuje ten zaszczytny urząd 
nie z nadania partyjnego, ale przede wszystkim z uwagi na 
jego kompetencje. Czy Burmistrza Bogdana Olesińskiego, 
który wykazuje się ciągłością kadencyjną, można nazwać 
dobrym gospodarzem? Zarówno w  Urzędzie Ursusa jak 
i Mokotowa ma opinię dobrego samorządowca: posiada 
bogate doświadczenie, jest dobrym organizatorem pracy, 
jest bardzo skuteczny w działaniu, wymagający wobec siebie 
i podwładnych, jest wreszcie zdolnym samorządowcem. Ale 
czy jest dobrym gospodarzem?

Firma Celtic Property Developments SA (CPD SA) posiadająca 
we władaniu wieczystym tereny poprzemysłowe w rejonie 
ul. Orłów Piastowskich, zawsze dbała o dobrą współpracę 
z władzami miasta i dzielnicy, np. żywotnie uczestnicząc 
w pracach projektowych nad stworzeniem miejscowego 
planu zagospodarowania tych terenów. Tuż przed uchwa-
leniem planu, zwróciła się w 2014 do Prezydenta Warszawy 
z ofertą nieodpłatnego przekazania swych praw użytkowania 
wieczystego gruntów o pow. około 21 hektarów z przezna-
czeniem na planowane cele publiczne. Może ta szczodra 
oferta wiązała się ze zbyt wygórowanymi oczekiwaniami 
w zamian, bo ostatecznie ustalono, że będą to grunty o pow. 
około 4,2 hektara i tylko pod infrastrukturę komunikacyjną. 
Darowizna była warunkowa, bo w zamian Miasto zobowiązało 
się do uchwalenia planu miejscowego. Tak się też stało, 
z małymi wyjątkami, bo planu nie ustalono w całości, a dalsze 
już tylko szczegóły, miały być procedowane w przyszłości, 
ale obiektywnie można uznać, że obie strony wywiązały się 
z wzajemnych zobowiązań.

W lutym 2018 roku CPD SA ponownie przekazała grunty, tym 
razem pod budowę kompleksu szkolno – przedszkolnego przy 
ulicy Hennela. Budowa nowego kompleksu miała kosztować 
tylko 40 mln złotych. Tylko, bo „ta kwota byłaby znacznie 
wyższa, gdybyśmy musieli kupić grunt pod inwestycję po 
cenie rynkowej. Odpowiedzialna postawa dewelopera, który 
przekazał na rzecz Miasta grunt pod budowę przedszkola 
i szkoły sprawia, że możemy ruszać natychmiast z inwestycją, 
a w niedługim czasie nasi najmłodsi mieszkańcy będą mieli do 
dyspozycji nowe placówki oświatowe” – powiedziała ówczesna 
Burmistrz, Pani Urszula Kierzkowska. Według założeń, przed-
szkole miało być budowane w pierwszej kolejności, aby przyjąć 
150 dzieci. Szkoła miała powstać w drugim etapie i zapewnić 
miejsca dla 700 dzieci. „Warunkiem” całej transakcji miało być 
ukończenie całego przedsięwzięcia do… 2020 roku.

Przyjrzyjmy się działaniom gospodarzy w realizacji tego 
projektu. Darowiznę gruntową przyjęła w lutym 2018 roku 

ówczesna Burmistrz, Pani Urszula Kierzkowska, ogłaszając 
swój sukces wszem i wobec. Już wtedy było wiadomo, że 
uchwalony w 2017 budżet na 2018 rok, nie przewidywał 
takich „miłych niespodzianek” w swoim koszyku. Można się 
było pokusić o przesunięcia środków we własnym zakresie 
lub wystąpić do Miasta o dodatkowe środki na ten cel, 
ale… już na jesieni nowe wybory i wiele się może zmienić, 
no i jest jeszcze dużo czasu. Rzeczywiście, w listopadzie 
2018  roku nastał nowy Burmistrz, Pan Bogdan Olesiń-
ski i pewnie też nie było czasu na te rzeczy. Dopiero na 
wiosnę 2020 roku Dziennik Ursusa mógł nas powiadomić 
o nowych przetargach min. „opracowanie dokumentacji 
projektowo–kosztorysowej budowy Szkoły Podstawowej 
przy ul. T. Hennela wraz z niezbędną infrastrukturą i zago-
spodarowaniem terenu”.

Minęły od tego momentu kolejne dwa lata, a plac budowy 
kompleksu szkolno–przedszkolnego wygląda tak: 
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- jeśli tak, to proszę wskazać jaka firma została 
wyłoniona do realizacji tego celu

- jeśli odstąpił Pan od tego schematu, to proszę 
wyjaśnić dlaczego.

4. Jaki jest stan zaawansowania inwestycji budowy szkoły 
na dzień dzisiejszy?

22 grudnia 2021 roku, Rada Warszawy uchwaliła Budżet 
na 2022  rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
na lata 2022 do 2050. W ramach nowego Budżetu, Ursus 
ma otrzymać 50 mln złotych na realizację inwestycji, pole-
gającą na wybudowaniu nowego Ośrodka Kultury przy 
ul. Gierdziejewskiego. Ma to być cztero–kondygnacyjny 
obiekt z garażem podziemnym i wszelkimi nowoczesnymi 
rozwiązaniami typu panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. 
Odbiór prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę 
zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Z obawy o powtórkę sytuacji ze szkołą przy Hennela, zada-
liśmy Panu Burmistrzowi pytania:

1. Czy planowany, nowy ośrodek kultury przy ulicy Gierdzie-
jewskiego, otrzymał już pozwolenie na budowę?

2. Czy kwota 50 mln złotych uzyskana z Miasta wystarczy 
na jego realizację?
- jeśli nie, to skąd planuje Pan pozyskać dodatkowe 

dofi nansowanie i na jaką kwotę?

3. Czy w realizacji całego przedsięwzięcia zastosuje Pan 
formułę „Zaprojektuj i wybuduj”?
- jeśli tak, czy wybrano już wykonawcę 

Wobec powyższego, komentarz zostawiam Państwu, ale 
podpowiedź jest taka, że okoliczne bloki, które już powstały, 
zaczęły się budować właśnie w 2018 roku. Wokół planowanej 
szkoły mieszka już około 20 tyś. mieszkańców, a będzie 
ich trzy razy tyle, dzieci są dowożone do innych szkół 
i przedszkoli, stwarzając paraliż komunikacyjny, a okoliczne 
placówki pracują na dwie zmiany. W sytuacji, gdy wielu 
rodziców pracuje dzisiaj zdalnie, korzystanie z własnej 
szkoły i przedszkola, na pewno by zmniejszyło potworne 
korki i zanieczyszczenie powietrza, a zwiększyło ludziom 
komfort i oszczędności. A jeśli chodzi o oszczędności, to 
czy dzisiaj, po upływie czterech lat, gdy koszty tak poszły 
w górę, Burmistrz zdoła wybudować kompleks szkolno–
przedszkolny za te same 40 mln? Czyż nie jest to przejaw 
niegospodarności? Czy w przyszłości nie będzie można 
postawić Burmistrzowi i Radzie Dzielnicy Ursus zarzutu 
naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych.

Wobec powyższego zadaliśmy Panu Burmistrzowi pytania:

1. Czy Umowa na wybudowanie szkoły z konkretnym 
terminem ukończenia, została może aneksowana co 
do terminu?
- jeśli tak, to proszę o podanie nowego terminu zakoń-

czenia jej budowy

2. Czy Dzielnica otrzymała konkretne dofinansowanie 
na realizację budowy szkoły?
- jeśli to prawda, to proszę podać kwotę i  źródło 

dofinansowania

3. Czy Pan Burmistrz, jako osoba odpowiedzialna za 
wykonanie w/w  inwestycji i  to za konkretną kwotę, 
posłużył się zasadą „Projektuj i wybuduj”?
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Coraz trudniej jest fachowcom od statystyki wmawiać nam, że 
wciąż mamy dobry wzrost gospodarczy i ludzie konsumują coraz 
więcej, bo sami czujemy jak jest. Społeczeństwo z każdym dniem 
staje się coraz bardziej ubogie, bo inflacja już przekroczyła dwie 
cyfry, a jej rzeczywista wielkość jest starannie ukrywana poprzez 
dobór odpowiednich składników w tzw. koszykach, czyli taką 

„kreatywną księgowość”. Polacy niejednokrotnie zastanawiali się 
nad tym, kto najbardziej skorzystał na przemianach społeczno–
ekonomicznych po roku 1989. Wniosek jest zawsze mniej więcej 
ten sam i ogólnie można by rzec: najbardziej skorzystali ci co się 
wtedy znaleźli u władzy i w administracji państwowej, bo do dzisiaj 
siedzą tam, wymieniając się czasami miejscami, tak dla niepoznaki.

Wraz ze wzrostem zubożenia społeczeństwa i ze względu na 
postępujący zanik klasy średniej, rośnie bogactwo nielicznych, 
a ich majątki wyceniane są na miliony, a nawet miliardy. O ile 
miliarderzy starannie ukrywają swoją tożsamość, to milio-
nerów już łatwiej można zidentyfi kować. Kto najczęściej jest 
milionerem? To przeważnie politycy wyższego szczebla, osoby 
zatrudniane (po znajomości) w spółkach Skarbu Państwa, 
przedsiębiorcy uprawiający kapitalizm kompradorski (kole-
siowski), niektórzy Radni, no i… Burmistrzowie.

Okazuje się, że wśród kilkunastu włodarzy warszawskich dziel-
nic mamy kilku milionerów, co łatwo sprawdzić, przeglądając 
ich oświadczenia majątkowe. Skupmy się więc, nieprzypad-
kowo na osobie Burmistrza Ursusa. Jest nim Pan Bogdan 
Marian Olesiński i jak dowiadujemy się z kilku ofi cjalnych źródeł, 
to wieloletni samorządowiec. Zanim samorządowcem został, 
uzyskał całkiem bogate wykształcenie. Ukończył Technikum 
Budowlane w Ursusie, potem WAT na Wydziale Inżynierii 
Lądowej i Geodezji. Zwyczajem większości samorządowców, 
uzupełnił swą wiedzę na Wydziale Zarządzania i Administracji 

BURMISTRZ MILIONER

na Akademii Leona Koźmiń-
skiego w Warszawie (gdy już 
był Burmistrzem w Ursusie).

Przygodę z  samorządem 
rozpoczął jako zwykły Radny 
Gminy Michałowice (1998–
2002), ale gdy w 2004 roku 
przystąpił do Platformy 
Obywatelskiej, jego noto-
wania tak wzrosły, że już 
w 2006 roku został Burmi-
strzem Ursusa i po dziś dzień 
nie oddaje tego stołka, co 
najwyżej zmienia jego lokali-
zację (2010–2018 podwójna 
kadencja na Mokotowie).

Zarobki, samochody, nieruchomości – Burmistrzowie w swo-
ich Oświadczeniach majątkowych muszą przyznać się do 
wszystkiego co mają. Okazuje się, że bycie Burmistrzem, to 
bardzo intratna posadka. Jak przeglądamy Oświadczenia 
majątkowe Pana Burmistrza Olesińskiego, to cyfry aż kłują 
w oczy. Oczywiście przeciętnego Kowalskiego, bo dla innych, 
to może być „normalka”:

• dwa domy na oddzielnych działkach o wartości około 
1 mln 800 tysięcy złotych i mieszkanie wartości 360 tysięcy 
w udziale ½ oraz ponadto udział, aż w 5 działkach o war-
tości łącznej 1 mln 470 tysięcy. Cyfry imponujące, choć 
zastanawiające – kto i kiedy wykonał wycenę? W Oświad-
czeniu majątkowym należy podawać wartość, a nie np. 
cenę zakupu sprzed lat.

• oszczędności gotówkowe:
• za rok 2019 to: 27 465 PLN, 12 250 USD i 12 500 EUR.
• za rok 2020 to: 14 500 PLN, 12 000 USD i 10 000 EUR.

Zarobki Pana Burmistrza:
• za 2019 rok: 144 665 PLN jako Burmistrz + 51 726 PLN

z innego źródła
• za 2020 rok: 144 410 PLN jako Burmistrz + 54 750 PLN

z innego źródła

Niestety, zasoby archiwalne Oświadczeń majątkowych są 
zbyt „krótkie”, aby prześledzić od tej strony całą „karierę” 
Pana Burmistrza jako samorządowca. Nie znając „bilansu 
otwarcia” nie jesteśmy w stanie określić, jak przyrastał 
jego majątek. Widzimy dzisiaj, że jest duży, może i bardzo 
duży i na pewno jako Burmistrz bardzo dobrze zarabia. 
Czy zarobki gospodarza Dzielnicy Ursus idą w  parze 
z jego gospodarnością? 
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Po raz czwarty bierzemy na tapetę Gminę Piaseczno, a że 
dla „tonącego okrętu”, jakim stał się dla nas Zarząd Gminy, 
wystarczy już tylko niewielki balast, ograniczamy się do 
dwóch stron z konkretnymi podsumowaniami.

Ponad 80 milionów do zwrotu. Pisaliśmy w listopadzie 2020 roku. 
Bulwersujący na tamten czas tytuł artykułu, nabiera dziś real-
nych już kształtów. Kwoty roszczeń o odszkodowania z tytułu źle 
naliczanych dotacji, po wielu, wielu latach są właśnie wypłacane 
poszkodowanym z odsetkami i kosztami sądowymi. Już te 
dodatkowe składniki sprawiają, że kwoty zasadnicze rosną 
prawie o 50 %! Wyłomem w murze gminnym stał się wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2017 
o zapłatę odszkodowania dla jednego z przedszkoli. Istotnym 
elementem w sprawie było wskazanie i pouczenie pełnomocnika 
Gminy Piaseczno, że to rozstrzygnięcie ma mieć zastosowanie 
do wszystkich przedszkoli, którym gmina zaniżała dofi nan-
sowanie. Jednak Zarząd Gminy nigdy nie zastosował się do 
tego wskazania i wciąż szedł „w zaparte” – kolejne odwołania 
i nabijanie coraz to nowych kosztów. Ku wielkiemu zaskoczeniu, 
o czym pisała również inna miejscowa gazeta, w lutym 2022 
Komornik zajął konto Urzędu Gminy Piaseczno w związku 
z wierzytelnością, której w/w nie chciała zwrócić dobrowolnie, 
mimo wyroku ostatecznego. Sąd Rejonowy dla Warszawy 
Żoliborza, zasądził Gminie zapłatę zaległej kwoty 117 tysięcy, 
co wraz z odsetkami dało prawie… 200 tysięcy złotych. Ciekawe, 
czy urzędnicy, po kątach oczywiście, dyskutowali o tym, że to 
ewenement w skali Polski, że co, że jak? No, ale wiadomo, że 
w trosce o zatrudnienie nikt tego głośno nie podniesie. Mało 
kto wie, że prawie równolegle zapadł inny wyrok w tej samej 
sprawie, korzystny dla innego przedszkola, również na kwotę 
zbliżoną do 200 tysięcy. Tym razem Zarząd, nauczony wpadką 
z komornikiem, pieniądze wypłacił szybciutko.

I co dalej? Skąd Gmina będzie brała pieniądze na kolejne 
nieuchronne wypłaty odszkodowań. My wyliczyliśmy 
kiedyś pobieżnie, że może być tego nawet 80 milionów, 
jeśli wszystkie przedszkola pójdą do sądów oczywiście. 
Nawet jeśli nie wszyscy dyrektorzy pójdą na konfrontację 
sądową, to co w takim razie? Czy mamy przejść obojętnie 
obok tego procederu? Każde 100, 200 czy milion wypła-
cone z budżetu, obciąża podatnika, tu i  teraz. Sprawą 
niegospodarności Zarządu ma się wkrótce zająć Rada 
Miasta i  Gminy przymuszona przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, ale który Radny odważy się podnieść rękę 
w głosowaniu przeciwko swoim pomazańcom? Kto zażąda 
ustąpienia Zarządu, a wypłacanymi odsetkami, obciąży 
prywatne kieszenie Burmistrzów: Lisa, Kułakowską czy 
Putkiewicza?

Bo Zarząd, to nie bezimienne, tylko konkretne postacie: 
były Burmistrz Lis, skazany prawomocnie, ale nadal 
urzędujący jako Wicestarosta Powiatu Piaseczyńskiego, 
dla którego honorowe rozwiązanie to nic nie znaczący 
gest. Obecny Burmistrz Putkiewicz i Pierwsza Zastępczyni 
Kułakowska, to przykład prób koloryzowania rzeczywi-
stości i dostosowywania jej do konkretnych okoliczności: 

„karania nieposłusznych” i „nagradzania wiernej trzódki”. 
W ostatnim okresie Ci Państwo niezmiernie zaangażowali 
się w pomoc obywatelom Ukrainy, jakby zapominając, że 
priorytetem są jednak mieszkańcy tej Gminy. Zdjęcia na 
FB z przekazywania paczek, uśmiechy na potrzeby kamer, 
to wszystko jak u większości samorządowców – tylko gra. 
Przypomnijmy mieszkańcom Gminy słynne paczki świą-
teczne dla kombatantów z przełomu 2021/2022 i zrzutkę 
radnych po 10 złotych. Ech wystarczy, bo można by tak 
jeszcze długo…
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Pani Piekarczyk, „gminna wyrocznia” i prowadzone przez nią 
sprawy, też wyglądają blado, bo skargi na jej działania i postawę 
zostały wreszcie zauważone. Stosownie do art. 305 & 4 kpk 
w związku z art. 74 (1) Okręgowa Izba Radców Prawnych w War-
szawie wydała postanowienie o wszczęciu dochodzenia (info 
z 8 marca br.). Samo wszczęcie postępowania, już jest wielkim 
sukcesem skarżących. Ciekawe, co zrobi Izba z tym „gorącym kar-
toflem”, bo tak naprawdę nie ma go gdzie odrzucić, a z pewnością 
trudno jest karać własnych ludzi, dlatego zgłoszenie na pewno 
będzie wnikliwie rozpatrywane. Czekamy na rozstrzygnięcie.

Pani Elżbieta Gorzkowska, osoba publiczna/nie publiczna, 
ale na pewno urzędnik, jako Kierownik Referatu Kontroli 
Centrum Usług Wspólnych jest znana w całym Piasecznie, 
a jeżeli nie w całym, to na pewno we wszystkich piaseczyń-
skich przedszkolach. Jeszcze jako zwykły urzędnik brała 
udział w kontrolach przedszkoli niedokładnie rozumiejąc 
Ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Dowiedzieliśmy 
się od kilku dyrektorek przedszkoli prywatnych, pragną-
cych zachować anonimowość z obawy o zemstę, że Pani 
Kierownik była konsekwentna w swojej świadomej (nie)
wiedzy jeszcze teraz, gdy były składane rozliczenia dotacji 
za rok 2021. Autorytarnie zalecała usuwać część składników 
z kosztów (wydatki na naukę języków obcych, wycieczki 
fakultatywne, rytmikę itp.) i zwrócić pieniądze już teraz, bo 
jak przyjdzie na kontrolę, to na pewno je zakwestionuje, no 
i oczywiście naliczy jeszcze odsetki. Większość dyrektorek 

„kładła uszy po sobie” i posłusznie wykonywała zalecenia, 
a że nikt się nie skarżył i nie było dowodów na ten proceder, 
Pani Gorzkowska jest nadal uznawana według subiektywnej 
opinii zastępczyni Burmistrza Gminy Piaseczno za pracow-
nika cieszącego się uznaniem i poszanowaniem. Gdzie leży 
prawda? Prawda nie zawsze leży po środku, prawda raczej 
leży tam, gdzie ją położono. 

Redakcja weszła w posiadanie jeszcze nieofi cjalnych informa-
cji, że na działce „kościelnej” nr 132/8, sąsiadującej z działką 
132/7 oraz 115, może powstać zamiast Kościoła… Meczet! Były 
(czy są nadal?) prowadzone rozmowy z diasporą muzułmańską, 
która jest bardzo zainteresowana złożoną im propozycją. 
Wiemy również, że Archidiecezja Warszawska, której grunt 
proponowano za symboliczną złotówkę, jak do tej pory nie 
przejawiała większego zainteresowania.

Wg. zapewnień ze strony przedstawicieli diaspory muzułmańskiej 
w nowym meczecie nie będą odprawiane modlitwy, ale ma to być 

MECZET ZAMIAST KOŚCIOŁA?

miejsce, w którym również wyznawcy innych religii, w tym katolicy, 
będą mogli obchodzić swoje święta kościelne – miałby to być 
kościół wielowyznaniowy. Przewidywany program to wspólne 
imprezy religijne, korepetycje z Koranu dla dzieci, zarówno muzuł-
mańskich jak i nie muzułmańskich z okolicznych szkół. Tu oferować 
się będzie kursy języka angielskiego i arabskiego – zapewnia jeden 
z przedstawicieli diaspory muzułmańskiej.

Muzułmańska mniejszość w Polsce przywiązuje wielką wagę 
do integracji, oczekując akceptacji ze strony Polaków. Ma temu 
sprzyjać otwartość. 


