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CZY TO DEMOKRACJA JESZCZE?CZY TO DEMOKRACJA JESZCZE?

OD 
REDAKTORA

Demokracja jest systemem, który w  teorii gwarantuje 
wszystkim wolność, godność i bezpieczeństwo, a także 
udział w korzyściach płynących z rozwoju. Ale wiadomo, to 
nie komuna, to że wszystkim, nie znaczy że po równo, więc 
są grupy, które dostały, wywalczyły czy zagarnęły więcej. 
Więcej korzyści, więc i więcej bezpieczeństwa i wolności, 
godność pozostawiając tym pozostałym. Jak korzyści, to 
pieniądze, a jak pieniądze to i władza, a najlepiej absolutna. 
Jak ją osiągnąć? Otóż sprawdzoną metodą – strachem. 
Ostatnie dwa lata strachu, to kolejno: pandemia, kryzys, 
potężna inflacja i w końcu wojna za wschodnią granicą 
wraz z ogromną falą uchodźców.

Kiedy w 2020 r. ogłoszono stan pandemii, zaczął się festiwal 
idiotyzmów, które jakoś nie spowodowały większego sprzeciwu 
społeczeństwa. Nie wchodzić do lasu, nie jeździć na rowerze, 
pracować zdalnie, nosić maseczki a la „kaganiec”. Ludzie 
wystraszeni i ogłupiani sprzecznymi informacjami, godzili się na 
to wszystko. Każdy, kto próbował się zbuntować, musiał zderzyć 
się z potężną machiną jedynej, słusznej narracji, był wyśmie-
wany i piętnowany jako nieodpowiedzialny płaskoziemca.

Wojna na Ukrainie trwa już ponad sto dni i wydaje się nie 
mieć końca. Pierwszą ofi arą stała się tradycyjnie prawda, 
a wraz z nią tysiące ludzi – wojskowych po obu stronach 
i cywili ukraińskich. Ludność cywilna jak zwykle przechodzi 
gehennę. Ci co zdążyli, uciekli na zachód, ci co przeżyli, 
są wywożeni systematycznie na Syberię. Nieprzeliczone 
tragedie dzieją się na naszych oczach.

Co my, Europa i Świat na to? Poza świętym oburzeniem 
polityków, ograniczamy się jedynie do drobnych sankcji indy-
widualnych, gospodarczych czy dyplomatycznych wobec 
Rosji, a gaz i ropa jak była, tak jest nadal kupowana, tylko 
o wiele drożej. Zwykły Kowalski chełpi się, jak to wspiera 
walkę z agresorem, bo nie kupuje „ruskich” towarów, ale 
wytrzeszcza gały zdumiony, gdy mu ktoś zwróci uwagę, 
dlaczego jeszcze nie zakręcił kurka z gazem.

Kościół, który przez wieki kształtował etykę i kulturę, teraz 
uwikłany jest we własne problemy. Papież Franciszek, jako 
głowa Kościoła, wielowiekowego strażnika wiary i moral-
ności, unika wciąż jednoznacznej opinii na temat wojny na 
Ukrainie. Chętnie natomiast rozmawia o CO2 czy plastiku. 
Patriarcha Cyryl jest bardziej konkretny, bo przerzuca odpo-
wiedzialność na zachód, oskarżając go o Rusofobię i chęć 
osłabiania Rosji. Tymczasem, społeczeństwo tak naprawdę 
oczekuje spotkania obu „głów” kościelnych, rzeczowych 
rozmów i komunikatów potępiających działania wojenne 
i akty ludobójstwa. Dlaczego nawet na łonie kościołów, 
dyplomacja i polityka są ważniejsze od prawdy?

Przeraża łatwość z  jaką rezygnujemy z  naszych praw, 
przekonań i wartości w myśl jakiegoś niesprecyzowanego 
dobra wspólnego. Robimy to często z wygody i lenistwa, ale 
również strachu przed konfrontacją prawną. Łatwo mediom 
sterować społeczeństwem, w którym naprędce namaszczeni 
celebryci, zastępują prawdziwe autorytety, a narzucana 
poprawność jest ważniejsza niż własne przekonania. Infor-
macji medialnych nikt nie weryfi kuje i nawet nie zastanawia 
się, jak bardzo są zmanipulowane. Jak się w tym wszystkim 
odnaleźć, gdy właściwie nie wiadomo, kto obecnie kształtuje 
nam wzorce? Czy ktoś jeszcze poszukuje prawdy, czy może 
zadowalamy się tym co nam powtarzają, bo jak powtarzają, 
to pewnie jest prawdą. Stajemy się jednorodną masą, nie 
przygotowaną do protestów, dyskusji i obrony własnych 
poglądów, jeżeli w ogóle udało się nam je wypracować.

W mętnej wodzie, najlepiej łowi się ryby, a w trudnych cza-
sach robi najlepsze interesy. Z tym, że interesy mogą dziś 
robić tylko nieliczni, a zwłaszcza ci podczepieni pod władzę 
i to każdego szczebla. Ci wielcy prowadzą wielkie wojny 
o wielkie pieniądze, ci mali prowadzą małe wojenki na swoją 
skalę. Kowalski może być tylko petentem, a w najgorszym 
wypadku „mięsem armatnim”.

Redaktor Naczelny
Roman Gembarzewski
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ZGŁOSILI SIĘ DO MNIE RODZICE ZANIEPOKOJENI 
ZAMKNIĘCIEM OD LIPCA PORADNI ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO DLA MŁODZIEŻY DZIAŁAJĄCEJ 
W  BUDYNKU URSYNOWSKIEGO ZOZu PRZY 
UL. ZAMIANY 13. MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE TEN 
PRZYKŁAD NIE JEST ODOSOBNIONY PONIEWAŻ 
OPIEKA PSYCHOLOGICZNO–PSYCHIATRYCZNA 
OD DŁUŻSZEGO CZASU JEST NA NISKIM POZIO-
MIE. CZAS TO ZMIENIĆ. 

Ponieważ chodziło o dzieci postanowiłem działać natych-
miast. W tym celu napisałem interpelację, w której chciałem 
się dowiedzieć szczegółowych powodów takiej decyzji. 
Nie czekając jednak na odpowiedz postanowiłem spotkać 
się z kierownictwem ZOZ Ursynów. W spotkaniu uczest-
niczyła dyrektor ZOZ Ursynów Pani Magdalena Banach 
oraz jej zastępczyni ds. medycznych dr n. med. Ewa 
Gardyńska–Ziemba.

Na spotkaniu dowiedziałem się, że bezpośrednim powo-
dem likwidacji poradni był brak psychiatry, który odszedł 
z pracy w marcu tego roku. Dyrekcja ursynowskiego ZOZu 
od dwóch lat szukała takiego specjalisty – bez powodzenia. 
Nie udało się zatrudnić psychiatry. Jest ich bardzo mało, 
a dodatkowo stawki oferowane w NFZetowskich kontraktach 
są 2 lub 3 krotnie niższe niż rynkowe. Dlatego tak trudno 
znaleźć dobrego specjalistę w tej dziedzinie. 

Wymóg psychiatry był warunkiem koniecznym i wymaganym 
przez NFZ, aby można było utrzymać dalej poradnię. Mimo, 
że leczy się tam wielu młodych ludzi, nie udało się tego 
dokonać. Dyrekcja ursynowskiego ZOZu obiecała jednak, 
że nadal będzie podejmowała działania, aby zatrudnić 
psychiatrę. Zostałem zapewniony, że każde dziecko, które 
jest pod opieką lekarza w poradni dostanie kompletną 
dokumentację medyczną, a co ważniejsze każde z tych dzieci 
trafi  do wyznaczonej poradni. Dyrekcja ursynowskiego ZOZu 
podejmie też działania, aby uruchomić poradnię zdrowia 
psychicznego I. stopnia referencyjnego zatrudniającego 
tylko psychologów. Mam nadzieję, że nasze wspólne dzia-
łania odniosą skutek i opieka psychiatryczna na Ursynowie 
powróci na należyty poziom.

Ze swojej strony również oddałem się do dyspozycji 
władz ZOZu, aby jeśli to będzie możliwe, móc wesprzeć 
w ponownym uruchomieniu poradni zdrowia psychicz-
nego na Zamiany. Zrobiłem to mając na uwadze, że przez 
pandemie pogorszyło się zdrowie psychiczne dzieci, a od 
parunastu tygodni dodatkowo mierzymy się z nowymi 
wyzwaniami związanymi z trwającą wojną na Ukrainie. To 
wszystko powoduje, że nie możemy naszych najmłodszych 

pozostawić bez odpowiedniego wsparcia w postaci spe-
cjalistów, na których nie będzie trzeba czekać miesiącami, 
aby się do nich dostać. 

Temat zdrowia psychicznego młodzieży poruszyła również 
ostatnio posłanka Hanna Gill–Piątek (Polska 2050), która 
w swojej interpelacji (33496) do ministra zdrowia w sprawie 
reformy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 
pisze, że „w Polsce panuje zapaść opieki psychiatrycznej 
dedykowanej dzieciom i młodzieży. Powstające ośrodki 
I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicz-
nego dzieci i młodzieży są niewystarczającym elementem 
planowanej przez obecny rząd reformy. Na stronach inter-
netowych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa 
Zdrowia trudno doszukać się informacji dot. uruchomienia 
konkursów dla Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
i Młodzieży: psychiatria dzieci i młodzieży / oddział dzienny.”
Jak widać z problemem zdrowia psychicznego młodzieży 
i dzieci mierzymy się w całym kraju i na wielu poziomach. 

Mam nadzieję, że poradnia zdrowia psychicznego dla 
młodzieży przy Zamiany powróci szybko i będzie poma-
gała naszym dzieciom. Będę ten temat dalej monitorował 
i pozostanę w kontakcie z rodzicami tak, aby wspierać ich 
w tych działaniach. 

Paweł Lenarczyk
radny Dzielnicy Ursynów 

Polska 2050 

URSYNÓWCO DALEJ Z PORADNIĄ ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO NA ZAMIANY?



4  |  INFORMATOR MAZOWSZA  NR 5/2022

URSUS
PROTEST MIESZKAŃCÓW OSIEDLI 

W MIEJSCU ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH. 
KIEDY DOCZEKAMY SIĘ DRÓG?

Do Ursusa sprowadzam się za kilka miesięcy. Kupiłem 
mieszkanie na Szamotach skuszony planem zagospoda-
rowania oraz charakterem dzielnicy. Wiedziałem, że chwilę 
będę musiał pomieszkać na placu budowy – ale uciążliwości 
w końcu miną, nie?

Wychodzę w życiu z założenia, że warto dbać o okolicę, w której 
się mieszka. Zacząłem pisać aktualności z postępów w budo-
wie osiedla i  okolicznej infrastruktury, korespondować 
z urzędnikami i dzielić się wiedzą z sąsiadami. Potem przyszły 
akcje pisania pism do radnych miejskich – w sprawie zacho-
wania linii 177 oraz przebudowy znajdującej się w kiepskim 
stanie ul. Gierdziejewskiego.

Potem założyliśmy z sąsia-
dami grupę „Bezpieczeństwo 
na Szamotach” – jak się 
okazało, zastrzeżenia do 
stanu ulic, organizacji 
budowy osiedli oraz bez-
pieczeństwa mają niemal 
wszyscy. Grupa momen-
talnie rozrosła się do ponad 
pół tysiąca członków. Wtedy 
padła decyzja – robimy 
protest! Pora zwrócić uwagę 
urzędników i  mediów na 
nasze problemy! Do tej 
pory o Szamotach pisano 
tylko jako o  modelowym 
osiedlu. Zaplanowanym, 
z  centralnym rondem na 

skrzyżowaniu Posagu 7 Panien i Habicha, licznymi skwerami 
i udziałem deweloperów w budowie infrastruktury miejskiej. 
To wszystko prawda. Jest tylko jedno „ale”.

Póki co z planowanych ulic istnieje tylko kilka z nich, blisko 
stacji kolejowej. Przy Posagu 7 Panien gotowy jest tylko 
dalszy fragment ul. Herbu Oksza – niestety, niepołączony 
z resztą ulicy. Do PKP można teoretycznie dojść na około, 
od Gierdziejewskiego. Piszę „teoretycznie”, ponieważ w prak-
tyce nie jest to takie proste. Na Posagu 7 Panien brakujące 
fragmenty chodnika to norma. Deweloperzy i miejskie fi rmy 
(m.in. wodociągi) zawsze są gotowe zadbać o objazd dla 
kierowców, ale o chodnik dla pieszych – niekoniecznie.

Podróż z wózkiem dziecię-
cym to ruletka – nigdy nie 
wiadomo, czy na środku 
chodnika nie zaparkuje auto 
dostawcze, czy wolne będzie 
przejście dla pieszych i czy 
nie będzie trzeba iść po ulicy.

Powodem części tych pro-
blemów są kłopoty 
z  parkowaniem. W  planie 
zagospodarowania przewi-
dziano szczodrą liczbę 
miejsc parkingowych. Nie-
stety, te parkingi w  dużej 
mierze jeszcze nie istnieją, 
a na osiedlach już dziś trwa 
gęsty ruch – dojeżdżają tu 

Nazywam się Krzysiek Daukszewicz, urodziłem się w 1988 roku w Mławie. Od dziecka 
ciągnęło mnie do stolicy – jako brzdąc byłem częstym gościem na Stawkach czy 
przy ul. Górczewskiej Po ukończeniu liceum przeprowadziłem się do Warszawy 
i natychmiast się w niej zakochałem.

Swoją pracę licencjacką pisałem o konsultacjach społecznych dotyczących 
przebudowy Placu Grzybowskiego. W międzyczasie często udzielałem się też na 
forum Skyscrapercity pisząc o stołecznych inwestycjach. Zdarzało mi się także 
pisać o stolicy (i nie tylko) na łamach tygodnika Newsweeka Polska oraz portalu 
Gazeta.pl.

Obecnie w wolnym czasie zajmuję się działalnością społeczną w ramach stowarzy-
szenia Porozumienie dla Pragi – walczę o lepszą komunikację między dzielnicami, 
sadzę rośliny, piszę do urzędów. Działam non–profi t – sektor prywatny w pełni 
zaspokaja moje potrzeby fi nansowe Wbrew temu, co wypisują rozmaite trolle, 
mam rodzinę, rower, samochód i dwa chude psy. Staram się nie defi niować siebie 
przez pryzmat tych faktów.
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robotnicy, ekipy wykończeniowe, dostawcy i goście. Choć 
wzdłuż planowanej ul. Habicha jest mnóstwo miejsca, nie 
pomyślano o wytyczeniu tu choćby tymczasowego, utwar-
dzonego parkingu. Podobnie jest z chodnikiem po zachodniej 
stronie ulicy – jeżeli chcesz przejść pieszo, musisz albo iść 
po jezdni, między jadącymi i parkującymi autami…

Jeżeli dodamy do tego pył i hałas, tworzy się mieszanka 
wybuchowa. Opowiedzieliśmy o niej na proteście, pokazując 
dziennikarzom i urzędnikom przykłady szczególnie rażących 
zaniedbań. Zadziałało. Już kilka dni później mieliśmy okazję 
rozmawiać w radiu RDC z burmistrzem Olesińskim, dostaliśmy 
też zapewnienia, że dzielnica dogada się z deweloperami 
w sprawie bezpieczeństwa. W momencie gdy piszę te słowa, 
kończy się też „remont ratunkowy” połowy ulicy Gierdzie-
jewskiego. Wymieniono asfalt, odmalowano pasy. Niestety, 
nie zmieniono organizacji ruchu ani nie wytyczono miejsc 
parkingowych wzdłuż ulicy. Zdaniem urzędników ma być 
bezpieczniej – moim zdaniem to tylko połowiczne rozwiązanie 
problemu, w ogóle niedotykające newralgicznego skrzyżowania 
z Posagiem 7 Panien i ul. Czerwona Droga.

Tymczasem jako mieszkańcy nie zwalniamy tempa. W pla-
nach jest założenie stowarzyszenia i dalsze pilnowanie spraw 
osiedla. Mamy nadzieję, że po ostatnim „kipiszu” w mediach 
zarówno deweloperzy jak i urzędnicy wezmą się do pracy, 
ponieważ póki co przy Posagu 7 Panien trudno wytrzymać.

CO ZE SZKOŁAMI NA OSIEDLU?

W kontaktach z sąsiadami, ludźmi zaangażowanymi społecznie 
w pilnowanie interesów mieszkańców, zaczynam dostrzegać 
bardzo poważny problem braku odpowiedniej liczby przed-
szkoli i szkół podstawowych na osiedlach.

Mnie ten problem jeszcze tak bardzo nie dotyka, bo mam 
dziecko w wieku żłobkowo–przedszkolnym, ale powoli wnikam 
w temat edukacji, bo to już przecież za chwilę. Mieszkańcy, 

z którymi rozmawiam, są mocno wkurzeni, że mimo zapewnień 
deweloperów, podczas sprzedawania nam mieszkań, że rusza 
równolegle program budowy obiektu szkolno–przedszkolnego, 
nadal nie zadbano ze strony Urzędu, aby taka inwestycja ruszyła.

Taki stan rzeczy potęguje ogólny bałagan i paraliż drogowy, bo 
dzieci muszą być dowożone do sąsiednich placówek – wystar-
czy spojrzeć jak daleko sięga okręg szkolny, do którego należy 
większa część osiedla – aż do al. Jerozolimskich – i dodać do 
tego niedawną propozycję ZTM, aby skrócić trasę autobusu 177, 
żeby otrzymać przepis na katastrofę.

Kilka szkół jest zmuszonych do pracy zmianowej, bo nie są 
w stanie „normalnie” przyjąć takiej liczby dzieci. Niedawna 
wizja, że razem z blokami powstaną szkoły i przedszkola, stała 
się mrzonką, tanim chwytem reklamowym. Teraz wkurzeni 
mieszkańcy chcą ustalić, czy zostali wprowadzeni w błąd 
przez deweloperów, czy to po prostu Urząd nawalił.

Jako mieszkańcy mamy w tej sprawie szereg pytań do Bur-
mistrza Dzielnicy Ursus. Chcemy przede wszystkim dowiedzieć 
się, co stanęło na przeszkodzie, że obiecane kiedyś szkoły 
i przedszkola nadal nie zostały wybudowane, podczas gdy 
coraz więcej bloków jest już zasiedlonych. Mamy po prostu 
dość traktowania osiedla po macoszemu – już teraz mieszka 
tu kilka tysięcy osób, a z roku na rok będzie ich tylko przybywać. 
Jeżeli Urząd Dzielnicy nie zacznie tego zauważać, jedynym 
wyjściem będzie w  nadchodzących wyborach zmienić 
status quo przy pl. Czerwca 1976 Roku. Biorąc pod uwagę, jak 
wielu mieszkańców osiedla chce się zaangażować już teraz, 
jestem przekonany, że nam się to uda.

Zdjęcia: Monika Witanowska
grupa „Bezpieczeństwo na Szamotach”
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„Szanowny Panie Redaktorze,

Nawiązując do treści tekstów zawartych w „Informatorze Mazowsza”–bo informacjami tych insynuacji nazwać nie 
można–pokuszę się, aby w kilku zdaniach się do nich odnieść. Ponieważ jestem „bohaterem” aż kilku pełnych manipulacji, 
przekłamań i niedopowiedzeń tekstów, te odnoszące się do spraw merytorycznych, dotyczących działania Urzędu, pozostawię 
służbom prasowym Dzielnicy, a skupię się na przekłamaniach i insynuacjach dotyczących mojego stanu majątkowego.

Jest zadziwiające, że autor opisując mój stan majątkowy (co ciekawe, niestety nie ujawnia się, czyżby wstyd, czy obawa 
przed konsekwencjami manipulacji?), wybiera oświadczenia majątkowe z lat 2019 i 2020, jednocześnie nie pytając o aktualne 
oświadczanie majątkowe z 2021 roku. Zagadka jest bardzo prosta. Z powodu koniecznych i przeprowadzonych w naszym 
domu modernizacji, bardzo stopniała kwota zbieranych na ten cel i posiadanych przeze mnie i żonę oszczędności. Tak 
więc, publikując najnowsze oświadczenie, nie byłoby czym epatować czytelników.

W ostatniej części omawianego tekstu autor wprost sugeruje, że nie mając oświadczenia majątkowego z początku mojej 
pracy w Samorządzie, nie jest w stanie ocenić, skąd ten majątek pochodzi. Czyli jak nie wiadomo skąd, to pewnie...

Otóż spieszę z pomocą autorowi i wyjaśnię, że każdy kto wydaje tzw. decyzje administracyjne – a burmistrz je wydaje – ma 
obowiązek złożenia swojego oświadczenia majątkowego do końca kwietnia danego roku, za rok ubiegły. Tak więc prze-
kazałem autorowi, moje oświadczenie majątkowe z kwietnia 2008 roku, a więc za 2007 rok, czyli pierwszy rok mojej pracy 
w Samorządzie. Co z tego oświadczenia wynika? Ano to, że wszystkie działki wykazywane w tym i kolejnych oświadczeniach, 
były naszą (moją i żony) własnością zanim rozpocząłem pracę w Samorządzie. Również wtedy już dysponowaliśmy 
oszczędnościami w wysokości 190.000 pln. Pokusiłem się, dla porównania, żeby przeliczyć tę kwotę po kursie kupna z 2007r, 
na euro i dolary. Tak więc już wtedy, czternaście lat temu, dysponowaliśmy z żoną kwotą 30.000 euro, 30.000 usd, i jeszcze 
kilkunastoma tysiącami złotych. Dla wyjaśnienia na przyszłość–choć w przypadku redaktora naczelnego tego Informatora 
to jak rzucanie grochem o ścianę–informuję, że „aż 5 działek” wzięło się z podziału jednej dużej działki na mniejsze, co 
fi guruje w oświadczeniach, ale tego też redaktor naczelny fi rmujący swoim nazwiskiem informator, nie zauważył. Piszę to 
wszystko, aby przerwać dalszą możliwość insynuacji co do pochodzenia naszego stanu majątkowego. Nie muszę również 
wyjaśniać, że nikt z redakcji nie próbował się ze mną skontaktować, aby rozwiać posiadane wątpliwości czy niejasności. 
Cóż, pewnie zadziałało by to na moją korzyść, a nie o to autorowi w tym tekście chodziło.

Jeśli chodzi o sprostowanie innych niedomówień, jak już pisałem, zajmie się tym rzecznik prasowy Urzędu.

Z uszanowaniem,”

ZATROSKANY CAŁY JEDEN MIESZKANIEC.

Szanowny Panie Redaktorze Naczelny. W pańskim piśmidle Informator Mazowsza ukazał się artykuł p.t. Burmistrz 
Milioner. Zapewne wtedy kiedy Pan Olesiński dorabiał się tych „milionów” to Pan jeszcze szczał w pieluchy. Jeśli 
tak skrupulatnie grzebał Pan w przeszłości Burmistrza, to umknął Panu fakt, iż zanim Olesiński został Radnym 
Michałowic a później burmistrzem Dzielnicy Ursus, prowadził prywatną spółkę produkującą okna. Będąc Radnym 
Gminy Michałowice a później Burmistrzem Dzielnicy Ursus M. St. Warszawy zrezygnował z zarządzania spółką 
mimo tego iż nie działała ona na terenie Gminy Michałowice, ani Dzielnicy Ursus, co nie kolidowało z Jego 
działalnością. Sam fakt iż porusza Pan wiedzę o stanie majątkowym Pana Olesińskiego w tym artykule świadczy 
o niewiedzy faktów, lub czystej zazdrości że Pan się nie załapał na te frukty. Znam Pana Olesińskiego od lat 
i wiem że pański artykuł jest zwykłym paszkwilem. Żal mi Pana, bo nie potrafi  Pan przeboleć swojej porażki.

A tak na marginesie – ciekawe jak długo stać Pana będzie na wydawanie tego brukowca na papierze kredowym 
i jego rozdawnictwo za darmochę.
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Niejako wywołany do odpowiedzi przez tak spontaniczny email / „Oświadczenie” Pana Burmistrza ze strony poprzedniej, 
pozwalam sobie zamieścić moją odpowiedź poniżej, a także oddzielny, choć nie planowany wcześniej, artykuł temu poświę-
cony. Wciąż nie rozumiem, dlaczego pokazanie majątku Pana Burmistrza, wcześniej ujawnionego w jego Oświadczeniach 
majątkowych, wzbudziło aż takie emocje, spychające na dalszy plan prawdziwie istotne sprawy typu: wydłużanie terminów 
realizacji inwestycji, dewaluacja zarezerwowanych środków. Email zatroskanego mieszkańca skwituję tylko skojarzeniem 
z pewną scenką kultowego filmu „Miś”, „Łubudubu, łubudubu…”

Szanowny Panie Burmistrzu,

Jak się można było tego spodziewać, zareagował Pan bardzo szybko na majowe wydanie Informatora Mazowsza, 
a w piśmie/oświadczeniu pt. „Informacja dla Gembarzewskiego” był Pan nawet łaskaw nie tylko mi pogrozić dwukrotnie, 
ale również pouczyć i wyjaśnić pewne kwestie.

Przepraszam za taki nonszalancki wstęp, ale nigdy nie przypuszczałem, że materiały dotyczące Dzielnicy Ursus wzbudzą aż 
takie emocje, a poziom Pana „Oświadczenia” wprawi mnie w… „osłupienie”. Rzeczywiście, wydanie specjalne IM cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem w Dzielnicy i to nie tylko z powodu Pana „milionów” czy działek we wspólnocie małżeńskiej, 
ale chyba chodzi o coś bardziej istotnego. Czyż nie chodzi tutaj o to, że ktoś spoza miejscowych układów napisał, że 
z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca, parę istotnych rzeczy się nie zgadza w ostatecznym rozrachunku?

To tylko taki skrót myślowy, ale chyba dobrze odzwierciedlający poziom Pana frustracji. „Ten informator…” itp. bez 
konieczności cytowania innych fragmentów z Pana „Oświadczenia”, dobitnie świadczy o tym, że poczuł się Pan dotknięty, 
a pewnie z Panem kilka innych osób faktem, że ktoś śmiał w tak prostacki sposób „zaatakować” taką „śmietankę 
samorządową” na czele z Burmistrzem Olesińskim.

Tymczasem Pana, jak widać z objętości poświęconego tekstu, najbardziej zabolało pokazywanie osobistego majątku. Był on, 
co prawda, wcześniej wykazywany w Oświadczeniach majątkowych, ale przeciętny Kowalski z Ursusa tego i tak nie widział, 
więc mogła to być sobie taka „tajemnica poliszynela”, gdyby nie ten Informator. Pana przydługi „wywód majątkowy” podsumuję 
krótkim stwierdzeniem: ze strony Redakcji nie było żadnej manipulacji, ponieważ w kwietniu, na dzień składania numeru, 
nie było dostępne na stronie BIP ani Pana pierwsze Oświadczenie majątkowe, ani ostatnie. To, najnowsze (oświadczenie 
za 2021 rok) ukazało się dopiero 12 maja, czyli 2 dni po naszej publikacji, więc… nie mogliśmy nawet ubolewać jak bardzo 
stopniały Panu oszczędności.

Proszę zauważyć, że w przypadku innych publikacji prasowych, gazet typu Wyborcza, Fakt i portali brukowych, dziennikarze 
pracujący w tych redakcjach przyzwyczaili czytelników, że nie ważna jest merytoryczna zawartość materiałów prasowych, 
a wyłącznie: krzykliwe tytuły, pejoratywne skojarzenia, osiągane poprzez celowo dobraną grafikę oraz mnóstwo, mnóstwo 

„niedomówień”, insynuacji, złośliwości. W przeciwieństwie do nich, jako Redaktor Naczelny staram się w miarę moich 
możliwości, sprawdzać i weryfikować napływające do Redakcji materiały, a przede wszystkim zadawać pytania. Prawo 
prasowe nie wymaga ode mnie, abym przy każdym materiale prasowym kontaktował się z „bohaterami” moich publikacji. 
Jeśli są inne, wiarygodne informacje, z których mogę czerpać swoją wiedzę bez narażania na zarzut pomówienia, to 
mam prawo z tej formy korzystać. Pragnę nadmienić, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy (od listopada 2021 roku), 
prowadziłem intensywną korespondencję nie tylko z Ursusem, ale również z innymi urzędami na terenie m.st. Warszawy, 
aby treść publikacji w numerze 004/2022 była jak najbardziej obiektywna i przede wszystkim rzetelna. „Manipulacje”, 
jakie mi Pan zarzuca, odnoszą się w zasadzie do Pana subiektywnej oceny wymowy „kilku artykułów”, których jest Pan 

„bohaterem”. W czym one obrażają Pana jako urzędującego Burmistrza? Nie wiem, ale zawsze „służby prasowe Urzędu” 
mogą na upartego coś znaleźć. Podkreślam „zbieranie” materiałów do publikacji trwało od listopada 2021 r., a publikacja 
ukazała się 10 maja 2022, czyli po ponad 5 miesiącach.
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CZY BURMISTRZOWI 
„PRZYRASTA” CZY „MALEJE”?

URSUS

Myślę, że w każdym człowieku znajdzie się jakaś doza 
próżności, dlatego generalnie rzecz ujmując, lubimy, gdy 
się nas chwali, a gdy tego zbraknie, chwalimy się sami – to 
przecież takie ludzkie. Niektórzy chwalą się np. swoją urodą 
i ciuchami, inni pozycją społeczną czy naukową, a jeszcze 
inni majątkiem: samochodem, domem, pięknym widokiem 
z okna domu na taras, czy ogród z sadzawką i zielenią wokół. 
Wystarczy otworzyć FB i troszkę poszperać. Ciekawe, że 
z jednej strony ludzie bardzo dbają o swoją prywatność, 
a z drugiej strony proszę: to jest mój, moje itd. 

Tymczasem parlamentarzyści i urzędnicy państwowi wyż-
szego szczebla, a nawet zwykli samorządowcy, nie mogą 
liczyć na żadną prywatność, zwłaszcza gdy chodzi o ich 
majątki osobiste – muszą składać coroczne Oświadczenia 
majątkowe. Takie Oświadczenia są potem ogólnie dostępne 
w biurach informacji publicznej, tzw. BIP–ach danego Urzędu. 
Wtedy każdy obywatel może zupełnie bezkarnie się z nimi 
zapoznać, a nawet prześledzić jakiegoś wybrańca. Klik i po 
chwili widzimy, czy też wraz z karierą urzędniczą / poli-
tyczną – majątek mu przyrastał, czy może malał?

W numerze 004 Informatora Mazowsza z 10 maja 2022 roku, 
postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom sylwetkę, a  przy 
okazji również i majątek Burmistrza Ursusa, Pana Bogdana 
Olesińskiego, na podstawie jego dwóch ostatnich Oświadczeń 
majątkowych za lata 2019 i 2020. Okazało się, że Pan Bur-
mistrz posiada pokaźny majątek zawarty w nieruchomościach, 
a ponadto dobrze zarabia, bo około 200 tys. złotych rocznie. 
Nie znając jego pierwszego Oświadczenia sprzed 15 lat, kiedy 
rozpoczynał karierę samorządowca, nie mogliśmy się odnieść 
w jakim stopniu jego majątek „przyrastał”, ale należało przy-
puszczać, że przy takich zarobkach, nie mógł to być przyrost 
ujemny. Tymczasem Pan Burmistrz bardzo się obruszył na 
słowo „przyrastał”, bo według jego wyliczeń, jego majątek… 

„zmalał od kiedy rozpoczął pracę w samorządzie”. Na dowód 
przesłał do Redakcji swoje pierwsze Oświadczenie majątkowe 
za 2007 rok, jako tzw. „bilans otwarcia” i podpowiedział ponadto, 
że w 2021 roku jego majątek bardzo zmalał, bo większość 
zgromadzonych oszczędności poszła na… konieczną moder-
nizację domu, co widać w najnowszym jego Oświadczeniu 
majątkowym?! No tak Panie Burmistrzu, argumentacja na 
poziomie szkoły podstawowej – miałem, ale już tyle nie mam, 
bo wsadziłem w modernizację. Wniosek: majątek zmalał.

Ale zacznijmy od początku. Można powiedzieć w dużym 
uproszczeniu, że majątek Pana Burmistrza w nieruchomościach 
niewiele się zmienił od 2007 roku, chociaż przeszedł pewne 
roszady w 2018 roku. Otóż, z podziału dużej działki wyłoniły się 
jeszcze trzy dalsze. Okazało się, że z takiego podziału i dosza-
cowania nowo wydzielonych działek, majątek Pana Burmistrza 

w nieruchomościach wzrósł nagle o 650 tys. W tym przypadku 
była to prawidłowość, bo w Oświadczeniach majątkowych 
należy bowiem podawać wartości rynkowe składników majątku. 
Jednak od tamtej pory, mimo że na rynku nieruchomości panuje 
prawdziwa hossa, Pan Burmistrz wciąż podaje te same ceny 
poszczególnych nieruchomości, podczas gdy ich wartość ryn-
kowa nawet kilkakrotnie wzrosła. Należy w tym miejscu dodać, 
że w przypadku działek, czyli nieruchomości niezabudowanych, 
wzrost ich wartości był niejako automatyczny i nie miały na to 
wpływu wysokie zarobki Pana Burmistrza, niemniej powinny 
być one doszacowywane na dzień składania Oświadczenia. 
Rzecz wygląda inaczej, gdy chodzi o nieruchomości zabu-
dowane budynkami mieszkalnymi, a są takie dwie. I tak, jak 
Pan Burmistrz sugeruje, prawdopodobnie z podziału dużej 
działki 3900 m2 zostaje, między innymi, wydzielona działka 
około 1200 m2 z domem198 m2 i ma zadeklarowaną wartość 
800 tys. złotych, niezmiennie od kilku lat. Na drugiej działce 
870 m2 stał pierwotnie domek 100 m2 i nieruchomość ta, została 
w 2008 roku oceniona na 700 tys. Kilka, może kilkanaście lat 
temu, ten dom został prawdopodobnie rozbudowany o 200 m2, 
a wartość całej nieruchomości wzrosła tylko o 300 tys. Każdy, 
nawet mniej zorientowany w cenach nieruchomości i inwe-
stycjach zorientuje się, że coś tu nie pasuje, ale… nie będziemy 
wnikać w szczegóły, czy Pan Burmistrz włożył te 300 tysięcy 
w rozbudowę i modernizację domu, czy wsadził mniej, a tylko 
wzrosła deklarowana wartość nieruchomości o 300, bo mogli-
byśmy nie znaleźć prawidłowości, albo nie doliczyć się pieniędzy. 
Prawidłowością natomiast jest, że w obecnych warunkach 
nieruchomości zabudowane błyskawicznie nabierają na  war-
tości, szczególnie gdy o nie dbamy, remontujemy czy jak Pan 
Burmistrz zauważył, modernizujemy. Zainwestowane na ten 
cel pieniądze zapewniają w efekcie duży wzrost ich wartości 
i na pewno, nie są to pieniądze stracone. A tak na marginesie: 
za jaką cenę by Pan dzisiaj wystawił na sprzedaż omawiane 
domy z działkami? Jeśli za deklarowaną w Oświadczeniach 
wartość, biorę kredyt i kupuję w ciemno.

Podsumowując. Tłumaczenie Pana Burmistrza, że jego 
majątek zmalał od czasu rozpoczęcia pracy w samorządzie 
i żądanie sprostowania słowa „przyrastał” na sformułowanie 

„majątek burmistrza od kiedy rozpoczął pracę w samorządzie 
maleje”, jest co najmniej śmieszne. Dowodzenie tej tezy na 
podstawie dwóch sąsiednich Oświadczeń za lata 2019 i 2020, 
które różnią się dosłownie o „parę groszy” jest jak widać, 
godne inżyniera po „WACIE”. Inwestowanie w nieruchomości 
to ZYSK, a Pan próbuje nieudolnie tłumaczyć, że brak gotówki 
na koncie z tym związany, to STRATA. Pan Burmistrz odstąpił 
od żądania sprostowania artykułu o jego majątku. 

Więc jak to jest z tym majątkiem Panie Burmistrzu, „maleje” 
czy „przyrasta”?
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W POLITYCE SAMORZĄDOWEJ GRZECHEM ŚMIER-
TELNYM JEST UTRATA KONTAKTU Z LUDŹMI. 
TEORETYCZNIE WSZYSCY WIEDZĄ, ŻE DOBRY 
SAMORZĄDOWIEC 80 % CZASU POŚWIĘCA NA SŁU-
CHANIE MIESZKAŃCÓW MÓWIĄCYCH O SWOICH 
POTRZEBACH. JEST TO WIEDZA DZIĘKI, KTÓREJ 
MOŻE PODJĄĆ WSPÓLNIE ZE SPECJALISTAMI 
WŁAŚCIWE DECYZJE. W URSUSIE NA PRZYKŁA-
DZIE INWESTYCJI DROGOWEJ MOŻEMY ZOBACZYĆ 
JAK NIE NALEŻY TEGO ROBIĆ.

Z ulic Tomcia Palucha i Starodęby można wyjechać tylko 
z jednej strony. Stan ten nie zmieniał się latami mimo powsta-
wania kolejnych budynków i osiedli. Rada Miasta przyznała 
w budżecie 5 mln złotych na połączenie z ulicą Gen. Kazi-
mierza Sosnkowskiego. Efektem ma być przelotowość ulic. 
To dla mieszkańców zmiana, która wpłynie na ich codzienne 
życie przez kolejne dziesięciolecia. Jest dla nich ważna.

Ludzie zamieszkujący od wielu lat ten rejon Skoroszy bardzo 
dobrze wiedzą jakie problemy chcą rozwiązać zaplanowaną 
inwestycją. Niestety, nikt ich o to nie zapytał. Nie przepro-
wadził konsultacji. Nie rozmawiał z nimi. W skrócie – będzie 
dobrze, albo się przyzwyczaicie.

Nie jest jeszcze za późno aby wycofać się z decyzji, które 
w tym miejscu stworzą komunikacyjnego potworka. Pod-
powiem panom burmistrzom i urzędowi dzielnicy czego 
oczekują mieszkańcy. Jestem jednym z nich. Znam swoich 
sąsiadów i rozmawiam z nimi.

Nowa droga będzie najkrótszą do pływalni Skalar, orlika, 
bieżni oraz stadionu. Pieszo, na rowerach i samochodami 
będą ją pokonywać dzieci i dorośli. Mieszkańcy oczekują 
w pierwszej kolejności, że będzie to bezpieczna droga a nie 
odcinek specjalny dający możliwość rozpędzenia się od strony 
ul. Sosnkowskiego, do maksymalnej prędkości a następnie 
wjechanie w strefę gęstej zabudowy z drogą do szkoły. Szcze-
gólnie po tragicznej śmierci 12–letniego Kuby 17 września 
2018 roku. Mieszkańcy chcą płynnie i bezpiecznie wyjechać 
z Ursusa w kierunku al. Jerozolimskich.

Pan Arkadiusz Tarkowski z zarządu WM LIGIA miesiąc walczył 
o uzyskanie danych o planowanej inwestycji, m.in.  roz-
patrywanych rozwiązań projektowych. Kiedy pokazał mi 
dokumenty i przedstawił ich analizę okazało się jak bardzo 
lokalni włodarze stracili kontakt z rzeczywistością, potrzebami 
ludzi oraz ich emocjami.

Zaprojektowano skrzyżowanie typu „T”. Z pierwszeństwem 
przejazdu Sosnkowskiego – Tomcia Palucha. Od wielu lat 

wszyscy mający pojęcie 
o inżynierii komunikacyjnej 
wiedzą, że projektowane 
skrzyżowanie powinno być 
tzw. rondem czyli skrzyżo-
waniem o ruchu okrężnym. 
Oczywiście jeżeli celem 
jest bezpieczeństwo użyt-
kowników i  płynny ruchu 
z naturalnym ograniczeniem 
prędkości. Proponowane 
przez urząd dzielnicy skrzy-
żowanie to „przelotówka” 
przez gęsto zaludnione 
osiedle z gwarancją korków 
w godzinach szczytu.

Serdecznie współczuję mieszkańcom TP 14, którzy będą 
mogli wyjechać z posesji jedynie w prawo. Oznacza to, że aby 
udać się w kierunku odwrotnym będą musieli objechać połowę 
dzielnicy. Oczywiście o ile zauważą każdego wielbiciela 
prędkości i na niego nie wpadną. Zwykłe rondo problem 
rozwiązuje. Zmusza do zwolnienia. Dodatkowo lustro vis 
a vis wyjazdu z garażu pozwoliłoby użytkownikom zauważyć 
się wcześniej.

Wygląda na to, że rozwiązanie nie było konsultowane 
z mieszkańcami, ale również z Biurem Zarządzania Ruchem 
Drogowym. Dlatego pan Arkadiusz sam złożył w biurze wnio-
sek o zaprojektowanie ronda zamiast skrzyżowania typu „T”. 
W biurze byli bardzo zdziwieni, że dzielnica jeszcze się w tej 
sprawie nie zgłosiła i że rondo nie było poważnie rozważane.

Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych zamierzają zgłosić 
swoje zastrzeżenia na najbliższej Komisji Gospodarki Prze-
strzennej i Komunalnej. To będzie test na ile samorządowcy 
z Ursusa liczą się ze zdaniem mieszkańców. Mam nadzieję, 
że nie usłyszą absurdalnych argumentów o tym jak to urząd 
musi rozważyć dylemat „bezpieczeństwo czy dwa miejsca 
parkingowe”? Troski o dobre kontakty z deweloperami. Nie 
padną słowa o dbałości o interesy bazy MPO, której na margi-
nesie od lipca 2017 roku nie powinno być (zgodnie z pismem 
Biura Nadzoru Właścicielskiego UM z dnia 15.10.2015 r. 
sygn. NW-III.0232.8.82.2015.AWA). Przypomnę, że to właśnie 
mieszkańcy okolicznych wspólnot porozumienie z MPO 
wypracowali. Udział w rozmowach brał m.in. p. burmistrz 
Wiesław Krzemień. Kto jak nie Zarząd dzielnicy powinien 
zobowiązań wobec lokalnej społeczności dopilnować?

Michał Sutyniec
Polska 2050 Szymona Hołowni

URSUSBĘDZIE DOBRZE, ALBO SIĘ 
PRZYZWYCZAICIE
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Z jednej strony miejscowi deweloperzy usiłujący wycisnąć jak 
najwięcej tzw. p.u.m. (tj. powierzchni użytkowej mieszkań) 
z każdego metra kwadratowego działki zakupionej pod budowę 
mieszkań, co oznacza w praktyce coraz większe zagęszczanie 
stawianych bloków, z lokalami, w których niemal okno w okno 
zaglądają sobie chcąc – nie chcąc sąsiedzi. Z drugiej strony na 
ogół przychylne inwestorom lokalne władze – bardzo często, 
jak w przypadku samorządu Warszawy i dzielnicy Warsza-
wa-Ursus, opanowane przez działaczy PO – zatwierdzające 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 
z niewielką ilością zieleni, dróg (w tym rowerowych), placów, 
parków itd. A i to nierzadko z opóźnieniami, bądź z korzystnymi 
dla deweloperów zmianami w dopiero co uchwalonych mpzp.

Do tego wszystkiego dochodzą problemy pierwszych miesz-
kańców zasiedlających nowo stawiane budynki, którzy muszą 
borykać się na co dzień nie tylko z brakiem sklepów, szkół, 
żłobków czy przedszkoli, ale też z wszechwładnym bałaganem 
na ulicach i chodnikach wskutek przejazdów ciężarówek 
i  innego sprzętu budowlanego, obsługujących realizację 
kolejnych etapów wznoszenia osiedla.

MIESZKANIA DLA 60 TYSIĘCY OSÓB

W tekście z ub. roku informowaliśmy o sytuacji na osiedlu 
wznoszonym od kilku lat na terenach dawnych Zakładów 
Mechanicznych Ursus, tj. fabryki produkujących traktory, która 
po 1989 r. przestała istnieć. Tereny, zajmujące obszar ok. 228 ha, 
zostały wykupione w 2006 r., w wyniku przetargu przez angiel-
skiego dewelopera Celtic Property Developments SA (CPD SA) 
z zamiarem zamiany na tereny mieszkaniowe. Stanowią one 
pod względem powierzchni niemal połowę całej warszawskiej 
dzielnicy Ursus. Docelowo znajdzie tam mieszkania ok. 60 tys. 
osób. Obecnie na tym terenie operuje kilku spośród najwięk-
szych w kraju deweloperów.

O ile pierwsze mieszkania wznoszone w poprzedniej dekadzie 
były sprzedawane względnie tanio, obecnie ceny kształ-
tują się już powyżej 11 tys. zł/mkw. W miarę jak pojawiali 
się coraz to nowi inwestorzy zaczęła też rosnąć wartość 
miejscowych gruntów.

Przypomnijmy, że w czerwcu ub.r. odbyła się publiczna dyskusja 
na temat mpzp dotycząca jednej z ostatnich niezabudowanych 
jeszcze terenów dzielnicy nieobjętych takim planem na trzech 
działkach: 147, 132/2 i 115.

Otóż, na większości ich powierzchni w 2015 r. uchwalono 
mpzp z odpowiednią infrastrukturą przestrzenną, kościołem, 
szkołami, terenami zielonymi i parkiem. Jednak na pozostałej 
części tego terenu, w rejonie ul. Orłów Piastowskich, mpzp 

URSUS
BETONOZY W URSUSIE CIĄG DALSZY. 

TEN PROBLEM WYSTĘPUJE 
NIE TYLKO W WARSZAWIE

nie uchwalono. Stało się tak wskutek sprzeciwów złożonych 
do projektu tego planu. Jednak w poprzedzającym jego 
uchwalenie (a później unieważnionym) Studium uwarunkowań 
i kierunków dla tego obszaru, przewidziano urządzenie jego 
na części, mianowicie na działce 115, zieleni i parku. Studium 
stanowić miało uzupełnienie uchwalanego planu a nawet 
warunek jego uchwalenia.

ZMIANY W PLANIE KORZYSTNE DLA 
WŁAŚCICIELA DZIAŁKI 115

Tymczasem 7 kwietnia 2021 r. wiceprezydent Warszawy Michał 
Olszewski podpisał obwieszczenie o zmianach w planie. Uzna-
wały one niektóre uwagi, dotychczas, od 2009 r., konsekwentnie 
odrzucane przez lokalne władze. Zmiany uwzględniają żądania 
właściciela działki 115 i zmieniają jej przeznaczenie z urzą-
dzonej zieleni w zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW).

Co więcej, dzięki tym zmianom zyskał on jeszcze możliwość 
wybudowania budynków o dwa piętra wyższych – co w prze-
liczeniu na pieniądze, oznacza dodatkowy zarobek rzędu 
kilkunastu mln zł.

Tymczasem w przypadku obszaru „A” powstała szczególna 
niespójność z całym planem, bo w procedowanym wycinku 
planu, zniknęło w efekcie około 1 ha parku. Jeśli taki gniot 
zostanie uchwalony w przyszłości przez Radę Warszawy, to 
„wklejenie” go w puste miejsce spowoduje, że cały plan stanie 
się ułomny w stosunku do jego pierwotnej wersji. Okazuje się 
więc, że planistyczny „fortel” z wyjęciem obszarów „A”, „B” 
i „C” był w tym przypadku potrzebny, by zadbać o interesy co 
poniektórych, a nie o interes społeczny i nie wzbudzić zbyt 
dużego zainteresowania mieszkańców.

Co istotne większość radnych na posiedzeniu miejskiej 
Komisji Ładu 10 marca br., przyjęła uchwałę akceptującą 
powyższe zmiany zaledwie 5 głosami przy 3 przeciwnych 
3 wstrzymujących się.

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI 
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Z informacji opublikowanych przez jedno z lokalnych mediów, 
Informator Mazowsza, wynika, że jedna z fi rm deweloper-
skich realizujących na terenach pofabrycznych w Ursusie 
złożyła w związku z tym do prokuratury zawiadomienie 
o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyr. Marlenę 
Happach, Architekt Miasta Warszawy. Sprawą ma się zająć 
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście–Północ. 
Deweloper zarzuca dyrektor świadome wprowadzenie w błąd 
radnych biorących udział we wspomnianym posiedzeniu 
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Komisji 10 marca, przez co zagłosowali za przyjęciem planu 
w takiej, a nie innej formie.

Co więcej, deweloper twierdzi, że „przemycane” w wypowie-
dziach dyr. Marleny Happach nierzetelne informacje, narażają 
jego spółkę na milionowe straty.

Według Informatora Mazowsza w swoim zawiadomieniu do 
prokuratury deweloper poruszył w zawiadomieniu m.in. nastę-
pujące wątki:

• forsowanie drogi dojazdowej 1 KD-D dla działki 115 o takim 
kształcie i przebiegu, naraża budżet miasta Warszawy na 
wielomilionowe wydatki. Zdaniem zawiadamiających jest 
to działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego, 
więc spełnia przesłanki przekroczenia uprawnień;

• według wspomnianego dewelopera postawa dyr. Hap-
pach wpisuje się w  ogólną tendencję działania na 
korzyść właściciela działki 115, kosztem właścicieli 
sąsiednich działek, bez wzięcia pod uwagę faktu, że 
forsowane rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne 
dla interesu Warszawy.

Jak w  odpowiedzi na nasze pytania napisała dyr.  Mar-
lena Happach: „Nie zasięgałam rad w  zakresie 
opracowywania planu dotyczącego rejonu ul. Orląt Piastow-
skich cz. 2 obszar A u zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, 
Michała Olszewskiego”.

NIE ZGADZAMY SIĘ CZEKAĆ KILKA 
LAT, AŻ ZROBI SIĘ TU PORZĄDEK

Przeciw wspomnianemu wcześniej totalnemu bałaganowi 
na drogach osiedla, który dezorganizuje życie mieszkańców 
zorganizował 14 maja protest mieszkańców aktywista miejski 
Krzysztof Daukszewicz (nie mylić ze znanym satyrykiem). 
Sam Daukszewicz w wypowiedzi dla portalsamorzadowy.pl 
zaznaczył, że nie jest tak, że jest niemożliwe egzekwowanie 
prawa. – Jak budowano chociażby miasteczko Wilanów, to 
tam były respektowane przepisy. Gdy chodziło o ulicę, na 
której mieszkają już ludzie, to gros tego ciężkiego ruchu było 
prowadzone objazdami. U nas można by było poprowadzić 
objazdy np. ulicą Silnikową, przy której praktycznie nikt nie 
mieszka, a jest ulicą utwardzoną przystosowaną do ruchu 
ciężarówek – stwierdził społecznik.

Ulice nie są też myte, bo jak mówi Daukszewicz, „słyszymy, 
że nie ma na to pieniędzy, a poza tym pył musi być, bo jest 
budowa”. Przytacza jednak przykład Powiśla, gdy budowano 
galerię handlową Elektrownia Powiśle, to tam zarządca 
drogi wymagał, żeby myć koła przed wyjazdem z budowy 
i to jest respektowane. – To jest przecież możliwe również 
tutaj – podkreślił.

Na pytania skierowane do władz dzielnicy wysłane w związku 
z bałaganem na lokalnych drogach Daukszewicz otrzymał 
informacje, że oczekiwany przez mieszkańców porządek 
i rozbudowa ulic na osiedlu nastąpi w większości przypadków 
dopiero w latach 2023–2026.

KIEDY SZKOŁA I CENTRUM KULTURY?

Wciąż przy tym nie wiadomo, kiedy zostaną wybudowane, tak 
ważne dla mieszkańców obiekty, jak kompleks przedszkolno–
szkolny i centrum kultury. Na ten pierwszy cel w lutym 2018 r. 
CPD SA przekazała grunty przy ul. Hennela. Budowa nowego 
kompleksu miała kosztować tylko 40 mln zł. Według założeń, 
przedszkole 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 r. Nie-
stety dopiero na wiosnę 2020 r. władze zorganizowały przetargi 
na „opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej 
budowy Szkoły Podstawowej”. Zaś prace budowlane nie ruszyły 
do tej pory. Tymczasem już obecnie wokół planowanej szkoły 
mieszka około 20 tys. mieszkańców, a za kilka lat liczba ta się 
ma potroić. W dodatku mało jest prawdopodobne, by budżet 
na budowę obiektu założony z 2018 r. udało się teraz utrzymać.

W  ramach budżetu na  2022 r. uchwalonego przez Radę 
Warszawy, Ursus ma również otrzymać 50 mln zł na reali-
zację nowego, 4–kondygnacyjnego Ośrodka Kultury przy 
ul. Gierdziejewskiego. Odbiór prac projektowych i uzyskanie 
pozwolenia na budowę zaplanowano na pierwszy kwartał br. 
Według informacji z marca br. prace nad koncepcją projektową 
nowego domu kultury dobiegły końca. Nie wiadomo czy uda 
się jednak dotrzymać założonego terminu końca budowy 
(2025 r.), a także, czy przy galopujących cenach materiałów 
budowlanych założony budżet nie okaże się zbyt mały.

Za zgodą redaktora Macieja Pawlaka, publikujemy artykuł 
prasowy z portalu niezalezna.pl z dnia 09.06.2022

Poprzednia publikacja pod linkiem:
https://tiny.pl/9b35s

www.warsawtravelguide.eu
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MAZOWSZE HUAWEI STARTUP CHALLENGE

W  CZWARTEK 9  CZERWCA ODBYŁA SIĘ GALA 
FINAŁOWA KONKURSU „HUAWEI STARTUP CHAL-
LENGE II”. WYDARZENIE BYŁO ZWIEŃCZENIEM 
WIELOETAPOWEGO PROCESU WYBORU NAJBAR-
DZIEJ INNOWACYJNYCH POLSKICH STARTUPÓW, 
KTÓRE AKTYWNIE DZIAŁAJĄ NA RZECZ ZRÓWNO-
WAŻONEGO ROZWOJU. SPOŚRÓD 10 FINALISTÓW, 
WYBRANYCH Z NIEMAL 230 ZGŁOSZEŃ, NA PODIUM 
STANĘŁY STARTUPY DAC (DYNAMICAIRCOOLING), 
PLAN BE ECO ORAZ HYDRUM, OTRZYMUJĄC 
KOLEJNO 100, 60 I 40 TYSIĘCY ZŁOTYCH NAGRODY 
NA ROZWÓJ WŁASNYCH PROJEKTÓW.

Założeniem organizowanego przez Huawei Polska i Star-
tup Academy konkursu „Huawei Startup Challenge II” było 
wyselekcjonowanie przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, 
których najbardziej innowacyjne pomysły i rozwiązania tech-
nologiczne pomagają zwalczać skutki wpływu człowieka na 
środowisko naturalne. Podczas kilkumiesięcznego programu 
startupy usprawniały strategie zrównoważonego rozwoju 
i konfrontowały własne nowatorskie pomysły z mentorami, 
starając się tym samym przekonać jury do swoich rozwiązań.

- Wszystkie rozwiązania naszych fi nalistów na rzecz poprawy 
klimatu i ochrony planety prezentowały bardzo wysoki 
poziom innowacyjności. To była przyjemność, szczególnie 
w tak trudnych czasach, móc po raz kolejny obserwować 
rozwój startupów, które za cel postawiły sobie troskę o śro-
dowisko naturalne. Gratuluję zwycięzcom, a wszystkim 
uczestnikom konkursu dziękuję za udział i trzymam kciuki za 
ich dalsze przedsięwzięcia – powiedział Ryszard Hordyński, 
dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

AND THE WINNER IS…

W fi nale znalazły się startupy, które w najbardziej nowa-
torski sposób wykorzystywały nowoczesne technologie na 
rzecz ochrony planety i przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Pierwsze miejsce i nagrodę główną 100 tysięcy złotych 
otrzymał startup DAC (DynamicAirCooling) z najbardziej 
ekologiczną i najskuteczniejszą na świecie technologią 
chłodzenia, stanowiącą zamiennik urządzeń na bazie 
freonu – głównej przyczyny globalnego ocieplenia. Drugie 
miejsce i 60 tysięcy złotych zdobył startup Plan Be Eco za 
kompleksowe narzędzie wspierające proces osiągnięcia 
neutralności klimatycznej fi rm oraz raportowania śladu 
węglowego. Na trzecim miejscu uplasowało się Hydrum
z autorskim reaktorem chemicznym, który jest w stanie 
pracować bez kosztochłonnego uzdatniania wody jako 
surowca. System HydroHub ma utylizować słone wody 
kopalniane, z udziałem napędowej energii odnawialnej OZE 

umożliwiając produkcję zrównoważonego, taniego wodoru 
jako siłę napędową okrągłych łańcuchów przemysłowych.

Dodatkowa nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych, którą 
ufundowała Krajowa Izba Klastrów Energii, trafi ła do Sun-
Roof Technology, oferującej zintegrowane fotowoltaiczne 
dachy 2w1 oraz marketplace energetyczny.

- Huawei Startup Challenge to nie tylko szansa na prezen-
tację nieszablonowych rozwiązań dla fi rm będących na 
początku własnej biznesowej drogi. Wartość tego projektu 
to również starannie wyselekcjonowane wsparcie men-
torskie dla polskich startupów. Najbardziej przełomowe 
koncepcje zostały wybrane przez uznanych i wybitnych 
przedstawicieli świata nauki, biznesu i  administracji 
publicznej. Współczesna polska gospodarka i jej wyzwania 
energetyczno–klimatyczne opierają się już nie tylko na 
wiedzy i doświadczeniu wykwalifi kowanych ekspertów, ale 
na innowacjach i technologii. Stąd między innymi tak duży 
nacisk na rozwój startupów. Nie jest bowiem tajemnicą, że 
innowacje i największe pomysły powstają znacznie częściej 
w małym organizmie, niż w dużej korporacji – mówi Michał 
Misztal, prezes zarządu Startup Academy.

Do konkursu zgłosiło się 226 startupów. Znaczącą grupę 
stanowiły fi rmy z Mazowsza (40%) oraz Warmii i Mazur (20%). 
Wśród zgłoszeń dominowały projekty związane z rozwojem 
odnawialnych źródeł energii (12 proc.), wsparciem dla 
gospodarki obiegu zamkniętego (12 proc.) oraz technologii 
pomagających ograniczyć marnowanie żywności (8 proc.).

Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, patronatem wspierającym 
Krajowej Izby Klastrów Energii oraz patronatem medialnym 
Rzeczpospolita, WP, Puls Biznesu, InnPoland, ISBNews, 
eGospodarka.pl, Mam Startup, Brief, NowyMarketing, Mar-
keting i Biznes, Homo Digital oraz Eco-News.
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JAK WYELIMINOWAĆ 
ITV PIASECZNO

PIASECZNO

Większość społeczeństw na świecie nie ufa mediom głów-
nego nurtu, ponieważ trudno w nich oddzielić prawdę od 
fałszu. Nawet portale społecznościowe – FB czy Twitter – nie 
potrafi ą rzetelnie informować o problemach ludzi. Istnieje 
silna korelacja pomiędzy brakiem zaufania do mediów a ich 
postępującą stronniczością. Nie mamy zaufania do mediów, do 
polityków a jednocześnie wciąż nabieramy się na ich przekaz. 
Zamiast rzetelnych informacji i rozwiązywania problemów, 
lepiej sprzedaje się wyrazista, skandaliczna okładka gazety czy 
zmanipulowany nagłówek. Rosnąca liczba źródeł informacji 
wyzwala coraz większą konkurencję o klienta, a tym samym 
strategię polegającą na radykalizacji przekazu. Coś, co dzisiaj 
szokuje odbiorców, za parę dni może już nie wywołać takiego 
efektu. Ci, którzy szukają w mediach informacji, odkrywają ją 
coraz częściej w formie zmanipulowanej i pełnej fałszywych 
informacji. Rolą mediów lokalnych tak, jak w przypadku 
ITV Piaseczno są próby przekazywania informacji lokalnej 
społeczności w sposób jak najbardziej rzetelny i miarodajny. 
Władze samorządowe umiejętnie blokują i  ograniczają 
dostęp do informacji, co powoduje, że odpowiedzi od nich są 
nieprecyzyjne i skutkuje to tym, że nie można uniknąć publi-
kowania przez lokalne media, materiałów, które nie są w pełni 
obiektywne i dokładne. Czy niewspółmierna reakcja ze strony 
Zarządu Gminy Piaseczno – wytoczenie pozwu o ochronę 

dóbr osobistych – na pytania jakie zadał red. Kujaszewski, 
to kolejna w ostatnich kilku latach próba kneblowania ust 
lokalnym mediom? Czy wykorzystywanie, jak to ma miejsce 
w całej Polsce, opłacanych przez Urzędy, Radców i Adwoka-
tów jest moralne i etyczne? To, że władza boi się pytań jest 
normalne, tylko czy mamy zgadzać się na Putinowski model 
niszczenia niezależnego dziennikarstwa z pogwałceniem 
praw mediów? Czy pozwolimy, aby politycy przejmowali media 
i przekazywali przez nie „swoją prawdę”? Najważniejszym 
zadaniem mediów w demokracji powinno być nadzorowanie 
polityków każdego szczebla. ITV Piaseczno nie aspiruje do 
roli kontrolera polityków wysokiej rangi, bo nie jest „dużym 
koncernem medialnym”, ale jako lokalne medium ma prawo 
próbować wskrzesić godność i etykę, która powinna przyświe-
cać wszystkim osobom pracującym w mediach, niezależnie od 
ich opcji politycznej. Złośliwość czy sarkazm jakie pojawiają 
się w publikacjach prasowych czy pytaniach są nieodłącznym 
elementem pracy każdego dziennikarza. Nie może być tak, że 
każda nieprzychylna uwaga może skutkować potencjalnym 
żądaniem sprostowań, przeprosin czy wytoczeniem pozwu 
o ochronę dóbr osobistych. Niezależna lokalna prasa powstaje 
dzięki zaangażowaniu środowiskowych społeczników, którzy 
utrzymują się z własnych środków przy realizacji jakiejś misji. 
Kto więc chce wykluczyć ITV Piaseczno z lokalnego rynku?

O HUAWEI

HUAWEI to światowy lider w dostarczaniu najnowszych 
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT). 
Firma jest liczącym się na światowym rynku producentem 
modemów do bezprzewodowej transmisji danych, telefo-
nów komórkowych, smartfonów oraz tabletów. HUAWEI 
współpracuje ze wszystkimi największymi spółkami 
telekomunikacyjnymi w ponad 100 krajach. HUAWEI jest 
fi rmą globalną, operującą w 170 krajach, zatrudniającą 
ponad 170 tysięcy pracowników, z czego aż 46% pracuje 

w 16 centrach badawczo–rozwojowych R&D. Firma dba 
o rozwój nowych technologii – 14% rocznego dochodu jest 
inwestowane w badania i rozwój. W Polsce HUAWEI działa 
od 2004 roku, zatrudniając obecnie około 500 pracowników.

O STARTUP ACADEMY

Startup Academy łączy duże fi rmy ze startupami budując 
platformę efektywnej współpracy między nimi. Tworzy 
programy akceleracyjne, w których pomaga organizacjom 
generować innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi 
poprzez kooperację z kreatywnymi i elastycznymi fi rmami. 
Od listopada 2019 roku występuje również jako Akredy-
towana Instytucja Otoczenia Biznesu o profi lu Centrum 
Innowacji.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę 
https://huaweistartupchallenge.pl/ lub śledź nas na:

https://www.facebook.com/HuaweiStartupChallenge

https://twitter.com/PolskaHuawei

Więcej informacji na temat działalności Huawei Polska 
(Carrier Network Business Group) można znaleźć na stronie 
Biura Prasowego.
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SZKOŁA CZY DOM KULTURY?

3. Czy Umowa na wybudowanie szkoły z konkretnym termi-
nem ukończenia, została może aneksowana co do terminu?

- jeśli tak, to proszę o podanie nowego terminu zakończenia 
budowy szkoły

Ad 3) Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ursus, nie zawarł 
jeszcze umowy na budowę szkoły podstawowej przy 
ul. Silnikowej/Hennela w Warszawie. Postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na 1 etap inwe-
stycji dotyczącej budowy budynku szkoły właśnie trwa. 
Termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień 26 maja 
2022 roku, jednak może ulec zmianie z uwagi na odwo-
łania Wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) 
oraz ewentualne złożenie odwołania od wyroku KIO.

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

Ad 6) Opracowano kompletną dokumentację 
projektowo-kosztorysową budowy szkoły wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruk-
turą. Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 4/A/2022 
z dnia 11.01.2022 roku (ostateczność 18.03.2022 roku) 
zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenie 
na budowę obejmujące budowę szkoły podstawowej 
i rozbiórkę budynku trafostacji wraz z niezbędną infra-
strukturą i zagospodarowaniem w tym przyłączem 
telekomunikacyjnym w Warszawie, na terenie części 
działki o nr ew. 124/3 z obrębu 2-09-09 zlokalizowanych 
przy ul. T. Hennela w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 
Aktualnie trwają roboty pn. wykonanie remediacji histo-
rycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi przy ul. 
Hennela w Warszawie na fragmencie dz. 124/3 prze-
znaczonej pod budowę budynku szkoły podstawowej.

8. Czy okoliczne szkoły pracują na dwie zmiany?

Ad 8) Informuję, że okoliczne szkoły 
(SP 2 / SP 11 / SP 383) pracują w systemie zmianowym.

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

Ad 1)  Nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę 
dla inwestycji, gdyż aktualnie trwają prace nad 
wykonaniem aktualizacji projektu budowlanego. 
Na dzień dzisiejszy uzyskanie pozwolenia na budowę 
wg  zawartej umowy jest planowane do dnia 
30.09.2022 roku.

2. Czy kwota 50 mln złoty uzyskana z Miasta wystarczy na 
jego realizację?

- jeśli nie, to skąd planuje Pan pozyskać dodatkowe 
dofi nansowanie i na jaką kwotę?

Ad 2)  W budżecie wydatków majątkowych w Dziel-
nicy Ursus na realizację inwestycji zaplanowano 
kwotę 52 mln zł. Z uwagi na dynamiczny wzrost 
cen robót i materiałów budowlanych, jest to kwota 
niewystarczająca. Szacowana kwota budowy domu 
kultury przy ul. Gierdziejewskiego będzie znana 
po zakończeniu prac projektowych, na podstawie 
wykonanych kosztorysów inwestorskich. Zarząd 
Dzielnicy Ursus będzie występował o dodatkowe 
środki do Prezydenta m.st. Warszawy.

3. Czy w realizacji całego przedsięwzięcia zastosuje Pan 
formułę „Zaprojektuj i wykonaj”?

- jeśli tak, czy wybrano już wykonawcę

Ad 3)  W realizacji inwestycji nie zastosowano 
formuły zaprojektuj i  wybuduj. Wyłoniono 
Wykonawcę aktualizacji dokumentacji projek-
towo–kosztorysowej inwestycji oraz zawarto 
z  nim umowę. Która właśnie jest reali-
zowana na etapie projektu budowlanego.
Wykonawcy robót budowlanych, czy dostawcy 
pierwszego wyposażenia obiektu będą wyłaniani 
w kolejnych etapach inwestycji w przyszłych latach.

URSUS
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RUSZYŁA BUDOWA SZKOŁY? URSUS

Jak wspominaliśmy w  numerze 004 z  10 maja 2022, 
w lutym 2018 roku córka Firmy Celtic Property Develop-
ments o nazwie Gaston Investments Sp. z o.o., przekazała 
Miastu, a nawet podobno bezpośrednio Dzielnicy Ursus, 
grunt pod budowę kompleksu szkolno–przedszkolnego 
przy ulicy Silnikowej/Hennela. Darowizna 1,7 ha gruntu, 
była niejako warunkowa, bo obiekt oświatowy miał 
powstać do  2020, pod rygorem odwołania darowi-
zny. Dla tego terenu obowiązywał już miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla rejonu 
ulicy Orłów Piastowskich, zatwierdzony przez Radę War-
szawy w 2014 roku, więc deweloperzy bardzo sprawnie 
zabudowywali teren wokół. Przemyślana darowizna ze 
strony CPD SA /Gaston Investments przyszła więc w samą 
porę, bo przy tak szybkiej zabudowie mieszkalnej w tej 
okolicy, potrzebny jest kompleks oświatowy – szkoła, 
przedszkole i żłobek. Decyzja przemyślana, bo korzystna 
zarówno dla mieszkańców, deweloperów i władz dziel-
nicowych. Mieszkańcy dostali nieodległą perspektywę 
prowadzania, a nie wożenia dzieci, deweloperom poprawił 
się zbyt na mieszkania, ze względu na nowe, potencjalne 
zaplecze oświatowe, a wreszcie dzielnica zaoszczędziła 
duże pieniądze na zakupie działki i mogła się skupić 
wyłącznie na budowie kompleksu. Ale jak tu się skupić na 
budowie szkoły, gdy kończy się kadencja. Kto wtedy myśli 
o  takich sprawach? Ani się kto obejrzał, a  tu Pani Bur-
mistrz Kierzkowska przekazała urząd Panu Olesińskiemu. 
Proceduralna inercja urzędów, jak wiemy z własnego 
doświadczenia, bywa czasochłonna, więc terminy sobie 
leciały. Podobno warunkiem przekazania gruntu, miała 
być realizacja tej inwestycji do 2020 roku.

02.2018

FACTORYFACTORY
DAROWANA

DZIAŁKA

W tym czasie teren przyszłej budowy szkoły był mocno 
zaniedbany i jak widać na zdjęciu powyżej, służył okolicznym 
deweloperom do przejściowego składowania nadmiaru ziemi 
z ich placów budów. Jednak przy sprawnym zarządzaniu 
można było przystąpić do prac projektowych i porządkowych, 
aby zdążyć na czas i wywiązać się z warunków darowizny. Na 
pewno nie miała żadnych obiekcji ówczesna Pani Burmistrz 
Urszula Kierzkowska, która darowiznę przyjęła z wdzięcznością.

12.2019
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PLAC BUDOWY

W grudniu 2019 roku można było zauważyć dalszą ekspansję 
deweloperów (dwa poprzednie zdjęcia) przy jeszcze bardziej 
intensywnym wykorzystaniu działki oświatowej – coraz więk-
sze hałdy ziemi. Zbliżał się rok 2020 wielkimi krokami.

Gdy w  kwietniu 2022 roku, czterech pełnych latach 
od darowizny, robiłem zdjęcie poniżej, widok był naprawdę 
żałosny. Co prawda zniknęły hałdy ziemi, ale pusty teren, 

2022

wszechobecne błoto, rozrzucone elementy ogrodzenia i zło-
żone ramię koparki kojarzące się z przetrąconym kulasem 
jakiegoś giganta, przypominały raczej pobojowisko niż plac 
szumnie zapowiadanej budowy. Ruszyła w końcu ta budowa 
szkoły, czy nie?

Totalny zastój? Ależ nie, bo tryby machiny urzędniczej praco-
wały i pracują wciąż, choć nadal w zaciszu gabinetów. Nam 
się wydawało tylko, że termin 2020 nie został dotrzymany, 
ale w porę udało się aneksować umowę z 2018 roku z nowym 
terminem realizacji do końca 2025 roku. Jak się dowiadu-
jemy bezpośrednio od Pana Burmistrza, opracowano już 
nawet kompletną dokumentację projektowo–kosztorysową 
budowy szkoły i zagospodarowania terenu, a projekt został 
nawet zatwierdzony decyzją Prezydenta. Wg Urzędu, rów-
nolegle z tymi działaniami: „trwają roboty pn. wykonanie 
remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi”. Wszystko na to wskazuje, że remediacja to tak 
skomplikowany termin, że gołym okiem nie można zobaczyć 
jego efektów. Co dalej ze sztandarową inwestycją Ursusa? 
Co można dzisiaj wybudować za „tamte” 40 mln złotych?  

Czy Burmistrzowi wystarczy kadencji, aby nam pokazać 
chociaż fundamenty szkoły?




