Jak w przesz³oci tak i w przysz³oci
Od samego pocz¹tku swojego powstania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ursusa robi wszystko, aby nie dosz³o do zagospodarowania zaniedbanych poprzemys³owych terenów po by³ych ZPC Ursus wg opracowanego przez planistów miejskich planu zagospodarowania. Wydaje siê, ¿e jedyny cel tego stowarzyszenia to blokada rozwoju tej czêci dzielnicy, która co tu ukrywaæ odstrasza
swoim wygl¹dem i stanowi niebezpieczeñstwo dla mieszkañców. Nie jest nam znana nawet jedna dzia³alnoæ spo³eczna stowarzyszenia, która mia³a co wspólnego z rozwojem Ursusa. Stowarzyszenie prawdopodobnie nie wspomog³o ¿adnych akcji charytatywnych czy te¿ innych wydarzeñ zorganizowanych dla mieszkañców Ursusa. Wychodzi na to, ¿e cz³onkowie stowarzyszenia
myl¹ jedynie o swoim biznesie nie parz¹c na dobro mieszkañców Ursusa. G³ównym graczem stowarzyszenia jest Energetyka
Ursus i jej prezes Bogdan Bigus.
Praktyczne od ponad 10
lat poprzemys³owe tereny
po ZPC Ursus stoj¹ od³ogiem. Syndyk ani w³adze
nie mog³y znaleæ zainteresowanego inwestora, który
w jaki sposób znalaz³by
czas oraz pieni¹dze na zainwestowanie w tak zniszczony i zdegradowany teren.
W momencie, kiedy pojawi³a siê szansa i jaka
mo¿liwoæ dla rozwoju
dzielnicy Ursus w postaci
firmy Celtic robi siê wszystko, aby ten inwestor zabra³
swoje zabawki i poszed³ na
inne podwórko.
Od 2007 roku sprawa
uchwalenia planu miejscowego dla tych terenów nie
posunê³a siê naprzód dla
inwestora, ale inni ze Stowarzyszenia przez ten czas
zarobili dla siebie wiele i to
niekoniecznie dla dobra
dzielnicy mieszkañców. Firmie Celtic odmawia siê wydania nawet prostych warunków zabudowy na podstawie, których mog³aby zagospodarowaæ pojedyncze
dzia³ki, które nie budz¹ ¿adnych emocji!
Dnia 15 grudnia z jednej
z gazet lokalnych ukaza³ siê
wywiad z prezesem Energetyki Ursus Bogdanem Bigusem, w którym przedstawiono wiele nieprawdziwych informacji mog¹cych
wprowadzi w b³¹d mieszkañców Ursusa.

Po pierwsze

Zastanawiaj¹ce jest,
sk¹d prezesowi wziê³a siê
liczba 100 przedsiêbiorców,
którzy prowadz¹ dzia³alnoæ na terenach po by³ych
ZPC Ursus. Wed³ug wszelkich danych oraz na podstawie wizji lokalnej mo¿na
³atwo policzyæ, ¿e na terenie, gdzie plan miejscowy
zmienia przysz³¹ funkcj¹
obszaru z przemys³owej na
inn¹ obecnie dzia³a tylko 18
firm! Zatrudnienie to maksimum kilkaset osób, a nie
2 tysi¹ce, o których mówi
prezes Bogdan Bigus.
W przypadku zatwierdzenia wy³o¿onego w maju br.
planu i po zrealizowaniu inwestycji powstanie nawet
25 tysiêcy miejsc pracy
zgodnie z zapisami Planu,
gdy¿ plan nie przewiduje jedynie mieszkaniówki, ale i
biura oraz handel.
Powstanie tzw. Miasteczka Ursus tylko pomo¿e lokalnej spo³ecznoci.

Po drugie

Nikt nigdy nie mówi³ o likwidacji istniej¹cych tam
dzia³alnoci. Po uchwaleniu i w czasie realizowania
planu te firmy mog¹ dzia³aæ. Od czterech lat w³aci-
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ciel znacznych terenów, tj. firma Celtic na wszystkie mo¿liwe sposoby stara³a siê negocjowaæ inne rozwi¹zania,
które stanowi³yby korzyci dla
wszystkich stron. Miasto zmieni³o te¿ wy³o¿ony plan zagospodarowania, ze wzglêdu
na postulaty jakie kierowa³o
Stowarzyszenie i inne osoby
do niego nale¿¹ce. Niestety,
pomimo wielu poprawek, z
których wszyscy powinni byæ
zadowoleni, w dalszym ci¹gu
plan nie jest uchwalony. O
tym, ¿e stowarzyszenie dba
tylko o swój interes bez uwagi na dobro lokalnej spo³ecznoci mo¿e wiadczyæ przyk³ad oczyszczalni, która przecie¿ przynosi dochody dla

To, ¿e Celtic wynaj¹³ ochronê, aby pilnowa³a dostêpu do
osadników powinna wzbudziæ zadowolenie nawet
wród firm dzia³aj¹cych w
stowarzyszeniu, gdy¿ taki stan
rzeczy (widoczny zreszt¹ na
zdjêciu) jest niedopuszczalny
i niebezpieczny.

Po trzecie

Dzielnica Ursus od wielu
lat boryka siê z problemem
braku miejsc w przedszkolach. Wielu rodziców czêsto
dostaje odmowê z publicznych przedszkoli dlatego te¿
zmuszeni s¹ do wo¿enia dzieci do innych pobliskich dzielnic lub do zwiêkszenia swoich kosztów i oddania dzieci
do przedszkoli prywatnych.

tematu mieszkañców Ursusa, którzy maja ju¿ doæ starych zardzewia³ych hal, które
wrêcz strasz¹ swoim widokiem, a tym bardziej stanowi¹
wielkie niebezpieczeñstwo.
Ponadto stwierdzenie przez
prezesa Bigusa ,,³amanie
praw w³asnoci przez Celtic,
jest niewiarygodnym absurdem. Wed³ug prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce ten, kto posiada akt w³asnoci staje siê
w³acicielem nieruchomoci
lub terenu. A tymczasem wielokrotnie odnotowano próbê
wejcia prezesa Bigusa na
teren Celtic, a dnia 20 padziernika br. próbowa³ w towarzystwie kamer telewizyjnych w³anie takiego wtargniêcia. Wydaje siê, ¿e to co

Jaka przesz³oæ dla Ursusa
taka przysz³oæ?
Tereny poprzemys³owe w Ursusie, które zosta³y zakupione w 2006 roku przez Celtic nie pojawi³y siê tam w tym roku, ale by³y tam wczeniej.
Pytanie brzmi: co do 2006 roku zrobili cz³onkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa, w
tym Energetyka Ursus przed wykupieniem tych
terenów przez Celtic. Odpowied brzmi nic. Przecie¿ nikt nie broni³ prezesowi Bogdanowi Bigusowi wzi¹æ udzia³ w przetargu i wykupiæ ten teren i budowaæ obecnie Dolinê Krzemow¹. Prawda jest taka, ¿e nikt wczeniej kompletnie siê tym
terenem nie interesowa³. A walka, która teraz
trwa to tylko walka o swoje w³asne, prywatne interesy. Podczas gdy stowarzyszenie torpeduje
swoimi dzia³aniami uchwalenie planu, firmy w
nim dzia³aj¹ce realizuj¹ swoje biznesowe planu
i cele. Czy to jest szans¹ dla Ursusa? Dbanie tylko i wy³¹cznie o w³anie interesy? Gdzie w tym
wszystkim s¹ mieszkañcy dzielnicy Ursus? W tym
przypadku to tylko prywatna wojna skierowana
przeciwko du¿emu inwestorowi, który wyda³ ju¿
mnóstwo w³asnych rodków i czasu, aby zagospodarowaæ zdegradowane tereny po by³ych ZPC
Ursus. Je¿eli inwestorzy, w tym Celtic wycofaj¹
siê z inwestowania w te tereny, to bêd¹ straszyæ
na d³ugie lata nie przynosz¹c korzyci mieszkañcom Ursusa i bud¿etowi dzielnicy.

STOWARZYSZENIE

Osadniki, które zosta³y zamkniete ze wzgledu na niebezpieczeñstwo dla mieszkañców dzielnicy Ursusa

Energetyki Ursus stwarzaj¹c
przy tym zagro¿enie dla
mieszkañców Ursusa. W
Gazecie Mazowieckiej nr 18
opisalimy z du¿¹ precyzj¹ jak
w programie telewizyjnym
dnia 20 padziernika w ,,Telewizyjnym Kurierze Warszawskim prezes Energetyki Ursus Sp. z o.o. Bogdan
Bigus przy kamerach, które
zawezwa³ próbuje z³amaæ
prawo i wejæ na teren nale¿¹cy do Celticu, którego pilnowali ochroniarze. Nawet
policja przyby³a na miejsce
zdarzenia poinformowa³a
obecnych, ¿e nie jest w stanie nic zrobiæ, gdy¿ jest to teren inwestora. Jednoczenie
sam we w³asnej osobie na
antenie potwierdzi³ tylko wczeniejsze s³owa policji: ,,W³aciciel tej nieruchomoci
(jednoczenie pokazuj¹c na
mapie tereny Celtic), który ma
zamiar wybudowaæ tutaj i forsuje tutaj mieszkaniówkê nie
pozwala nam zrzucaæ cieków do tej instalacji pod byle
pretekstem. Ten byle pretekst to miêdzy innymi decyzja Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego, który cofn¹³
pozwolenie Energetyce Ursus na zrzucanie cieków.

Dlatego te¿ w planie zagospodarowania tych zdegradowanych terenów znalaz³o siê
takie rozwi¹zanie  maj¹ powstaæ szko³y, ¿³obki, przedszkola oraz tereny zielone i
cie¿ki rowerowe.

Po czwarte

Autor wywiadu w pewnym
momencie zadaje pytanie:
,,Jak wiem, plany budowy
osiedla, spotka³y siê ze zdecydowanym sprzeciwem lokalnej spo³ecznoci. To
twierdzenie mija siê z
prawd¹. Przecie¿ w dwóch
badaniach przeprowadzonych przez TNS OBOP mieszkañcy Ursusa zdecydowan¹
wiêkszoci¹ g³osów opowiedzieli siê za uchwaleniem
planu. Nawet Radni Dzielnicy Ursus ju¿ dwukrotnie w formie uchwa³ poparli uchwalenie wy³o¿onego planu dla poprzemys³owych terenów. W
swojej odpowiedzi na powy¿sze pytanie, prezes Bigus,
znaj¹c niekorzystne dla stowarzyszenia wyniki badañ,
ogranicza siê tylko i wy³¹cznie do dzia³añ Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa.
¯adna ze stron nie podjê³a

mog³a ogl¹daæ ca³a Polska
w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim to w³anie brak poszanowania w³asnoci.

Po pi¹te

Budowa nowej elektrociep³owni i stwierdzenie na
³amach wywiadu, ¿e jest to
absurdem technologicznym i
funkcjonalnym wydaje siê
myl¹ce dla mieszkañców
dzielnicy Ursus.
Powstanie nowej elektrociep³owni spowoduje, ¿e
mieszkañcy osiedla Niedwiadka i Go³¹bek w koñcu
bêd¹ mog³y wybraæ, kto im
bêdzie dostarcza³ ciep³o i pr¹d
 ceny bêd¹ rynkowe, a nie
jak obecnie monopolistyczne. Wybudowanie nowej
elektrociep³owni to mniejsze
dochody dla Energetyki Ursus, ale wybór dla mieszkañców Ursusa i to jest podstawowym powodem tak agresywnej polityki Energetyki Ursus i stowarzyszenia wobec
firmy Celtic, która w przypadku realizacji swoich inwestycji zmusi³aby Energetykê do
uczciwej konkurencji i ca³kowicie zlikwidowa³aby monopolistyczne praktyki na tym
terenie.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ursusa tworzy zaledwie kilka firm. Stowarzyszanie to bra³o udzia³ w
ostatnich wyborach samorz¹dowych w Ursusie i zajê³o ostatnie miejsce z wynikiem 0,74% (uzyska³ trochê wiêcej ni¿ sto g³osów). Wynik g³osowania na Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ursusa nie przek³ada
siê wiêc w ¿aden sposób na rzekome 100 firm i 2000
pracowników, które to Stowarzyszenie jakoby reprezentuje.
Patrz¹c na sposób dzia³ania stowarzyszenia i podejmowane przez nie tematy wygl¹da na to, ¿e stowarzyszenie powsta³o po to, aby broniæ g³ównie interesu
Energetyki Ursus, czyli firmy, która jako monopolista
w Ursusie dostarcza wodê, ciep³o i pr¹d po cenach
rednio wy¿szych o 40% ni¿ inni dostawcy na rynku
warszawskim. Z informacji przedstawionych w czasie debat nad projektem planu miejscowego w Urzêdzie Dzielnicy Ursus, Energetyka Ursus zajmuje bezumownie i bez kosztownie prawie 9ha terenów nale¿¹cych do innego podmiotu, sprawa jest rozpatrywana
przez s¹d (szacowane zad³u¿enie Energetyki Ursus
przekracza 11 milionów z³otych). Do terenów zajmowanych bezumownie przez Energetykê Ursus nale¿y
miêdzy innymi dzia³ka na której zlokalizowana jest
oczyszczalnia cieków oraz dzia³ki, na których zlokalizowane s¹ stacje transformatorowe.
Wg doniesieñ prasy Energetyka Ursus nie p³aci podatków do Dzielnicy. W dodatku do Gazety Wyborczej,
Gazecie Sto³ecznej z 21 sierpnia 2011 r. w artykule:
Co z Ursusem? Trwa bitwa, wszystkie chwyty dozwolone czytamy: Bogdan Bigus ma tak¿e inne k³opoty
ni¿ obrona elektrociep³owni. Jeszcze w tym miesi¹cu
prokuratura w Bielsku-Bia³ej skieruje przeciwko niemu akt oskar¿enia m.in. o udzia³ w grupie przestêpczej, powiadczenie nieprawdy, nadu¿ycia w jednej ze
spó³ek i oszustwo. Bigus twierdzi, ¿e jego sprawa to
odprysk afery wêglowej, któr¹ przyp³aci³a ¿yciem Barbara Blida. - Zatrzymano mnie tego samego dnia owiadcza.
Czy w³adze Dzielnicy Ursus i m.st. Warszawy po prostej analizie faktów nie widz¹ ¿adnego zagro¿enia dotycz¹cego bezpieczeñstwa energetycznego w dzielnicy Ursus i zagro¿enia dla jej mieszkañców?
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