ISSN 1425 - 2996

Dziennik Ursusa
PISMO URZĘDU m. st. WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS

31 I 2004

Jest nas
coraz wiêcej
Ursus rozwija się bardzo szybko.
Powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Skorosze - jeszcze do niedawna
były wielkim placem budowy. Jak
„grzyby po deszczu” wyrastają piękne budynki, do których sprowadzają się nowi mieszkańcy.
W dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obecnie mieszka 42.518 osób
(stan na 21 stycznia 2004 r.). Mężczyzn jest 19.993, kobiet natomiast
22.525. Zmienia się również struktura wiekowa mieszkańców. Przybywa maluchów w wieku 0-3 lat. Jest
ich 1.006, dzieci w wieku 8-12 lat
1.993, mężczyzn w wieku 19-65 13.534, a kobiet w przedziale wiekowym 19-60 - 13.841.
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BEZPŁATNY

Budżetowe przymiarki
Projekt tegorocznego załącznika Dzielnicy Ursus stanowiący
integralną część projektu uchwały budżetowej Rady m.st. Warszawy
jest o 9 mln zł większy, w porównaniu do budżetu z 2003 r.
W wersji budżetu przygotowanego
przez miasto, środki przekazane do
dyspozycji Dzielnicy Ursus na realizację zadań w 2004 roku zostały zaplanowane w wysokości 69.088.329 zł po
stronie dochodów i wydatków. W stosunku do roku ubiegłego, jest to
o 9 mln zł więcej. Większa kwota zaplanowana została na wydatki inwestycyjne. Jest to suma 18.550.700 zł
i jest wyższa, od zeszłorocznej
o ponad 2.000.000 zł.
Projekt załącznika dzielnicowego
na bieżący rok jest również porównywalny z budżetem byłej gminy Warszawa Ursus z 2002 roku. Dochody ów-

Zagramy w unihokeja

czesnej gminy kształtowały się na
poziomie 58.243.812 zł, wydatki
67.836.333 zł, deficyt wyniósł
9.592.521 zł. Wówczas na inwestycje
przeznaczono 17.295.000 zł.
Część zadań inwestycyjnych na ten
rok zostało wpisanych do projektu załącznika budżetowego jako zadania
kontynuowane. Planuje się ukończenie
budowy ulicy Czerwona Droga, modernizację Poczty Gdańskiej oraz budowę
parkingu przy ul. Orłów Piastowskich.
Rozpoczęte zostaną prace nad modernizacją ulicy Bohaterów Warszawy i dokończona będzie budowa ścieżki rowerowej w ul. Orląt Lwowskich. W planie
jest wykup gruntu pod budowę ulicy
Zielonej Gęsi i pętlę autobusową. Te
inwestycje rozłożone są w czasie.
Wykonany zostanie projekt skrzyżowania ulic: Lalki, Jagiełły, Balicka natomiast przebudowie ulegnie skrzyżowanie ulic: Warszawska, Keniga, Orłów Piastowskich, zagospodarowany
będzie teren przy ul. Wojciechowskiego wraz z utwardzeniem ciągów pieszych i oświetleniem.
dokończenie na str. 2

Ambulans
przy urzêdzie
Mieszkańcy Ursusa chętnie oddają krew tym, którzy jej potrzebują.
W ubiegłym roku, w trakcie dwóch
festynów oddano łącznie 25 jednostek krwi.

Uczniowie z naszych szkół osiągają duże sukcesy w unihokeju. Wspaniale grają
dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum nr 3. Do tej pory treningi odbywały się w sali
gimnastycznej. Teraz młodzież i dzieci mogą trenować w hali przy Zespole Szkół
Publicznych nr 1. Składane boisko do unihokeja ma wymiary 34 na 17 m. Jest
wyposażone w bandy, bramki i narożniki. Na potrzeby zawodników, zostały
zakupione specjalne kije i piłki zamiast krążków. Czas montażu boiska - to niecałe
20 minut.

W tym roku ambulans z Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
przyjedzie do Ursusa raz na kwartał. Najbliższy termin to czwartek
26 lutego. Ambulans będzie stał na
parkingu przed Urzędem Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy, przy Placu
Czerwca 1976 r. nr 1, w godz. 9-14.
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Budżetowe przymiarki
dokończenie ze str. 1
Powstaną projekty modernizacji ulic:
Suchy Las (na odcinku od ul.
Prawniczej do Al. Bzów), Kadłubka (na
odcinku od ul. Laskonogiego do ul. Zielonej Gęsi), II Armii Wojska Polskiego
(na odcinku od ul. Suchy Las do ul. Bodycha). Rozpocznie się budowa ulicy Michałowicza (na odcinku od ul. Słupskiej
do ul. Bodycha) wraz z odwodnieniem.
Pracom remontowym zostanie poddana kładka dla pieszych nad torami PKP.
W Gimnazjach nr 1 i 3 planowana jest
termomodernizacja w zakresie wymiany
okien i elewacji budynków, a Szkoła Podstawowa nr 2 wzbogaci się o zespół boisk sportowych. Ukończone będą prace
przy budowie basenu kąpielowego na
stadionie gminnym oraz przy budowie
zespołu rekreacyjno-sportowego przy ul.
Wojciechowskiego. Oświetlone będą niektóre dotychczas ciemne ulice np.: Krawczyka, Bełzy, Nużyńska.

Białe soboty i
niedziele
W ubiegłym roku na terenie dzielnicy Ursus
zorganizowano kilka tego rodzaju akcji. Lecznica Ursus była inicjatorem charytatywnej akcji „Walka z chorobami nowotworowymi”. Celem były badania profilaktyczne. Przebadano
112 pacjentów, którym wykonano: 48 badań
USG, 49 badań markerów nowotworowych,
26 badań cytologicznych. Udzielono także 63
porady ginekologiczne.
Podczas świątecznego jarmarku, w urzędzie dzielnicy przyjmowali lekarze z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego. Organizatorem akcji
było Stowarzyszenie „Promocja Zdrowia-Ochota”. - W sumie wykonano 850 pomiarów (poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia krwi,
PSA). Lekarze udzielili 202 konsultacji (m.
in.: urologicznych, kardiologicznych, pulmonologicznych, gastrologicznych, ortopedycznych). Badanie słuchu wykonano 35 osobom powiedziała nam Beata Nowakowska.
Do bezpłatnych akcji włączyła się także
Przychodnia
Lekarsko-Stomatologiczna
„Amodent” przy ul. Dzieci Warszawy 29. Przeprowadziła ona bezpłatne badania oraz konsultacje z zakresu stomatologii zachowawczej
i ortodoncji dla uczniów III klas Szkoły Podstawowej nr 4. Teraz przychodnia oferuje
w ramach ubezpieczenia świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. W pakiecie tych
świadczeń są: okulistyka, ginekologia, reumatologia, laryngologia, rehabilitacja ambulatoryjna oraz w domu pacjenta, a także stomatologia zachowawcza i ortodoncja dla dzieci.
W tym roku również na terenie dzielnicy
Ursus odbędą się białe soboty i niedziele.
O szczegółach będziemy informować naszych
czytelników.

Niewielkie środki przeznaczy się na
modernizację budynku Urzędu Dzielnicy
Ursus związaną z dostosowaniem do potrzeb Wydziału Obsługi Mieszkańców.
Wszystkie zadania inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji zostały przejęte przez miasto, w imieniu którego prace
będą prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
W projekcie załącznika budżetowego
zmniejszono wydatki między innymi na
funkcjonowanie Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych.

K o m u n i k a t
Zarząd Dzielnicy Ursus informuje, że
z przyczyn niezależnych od pracowników
Urzędu m. st. Warszawy występują opóźnienia w wykonaniu i wydawaniu dowodów osobistych. Powodem tego jest awaria systemu w Centrum Personalizacji
Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Opóźnienia
mogą przekroczyć nawet 30 dni. Za niedogodności Zarząd Dzielnicy Ursus przeprasza wszystkich mieszkańców.
Przed odbiorem dowodu prosimy
o kontakt telefoniczny pod nr 478-26-50
wewn. 106.

Nie bêdzie nudno
Od poniedziałku ferie, ale już w piątek o godz. 17 na torze łyżwiarskim
„Stegny” z udziałem władz stolicy nastąpi uroczyste rozpoczęcie akcji
„Zima w mieście 2004”. Zaplanowano szereg imprez i przedsięwzięć
o charakterze ogólnomiejskim. Wiele atrakcji przygotowały również
dzielnice.
Dla dzieci i młodzieży, które w czasie
ferii zostają w domu, Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przygotował bogaty
program zajęć sportowych i kulturalnych.
Stałe punkty akcji mieścić się będą
w następujących placówkach oświatowych: Zespół Szkół Publicznych Nr 1 (ul.
Orłów Piastowskich 47, tel. 667-46-54),
Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Keniga 20,
tel. 667-09-27), Szkoła Podstawowa nr
4 (ul. Walerego Sławka 9, tel. 662-67-80),
Szkoła Podstawowa nr 14 (ul. Sosnkowskiego 10, tel. 662-64-05), Gimnazjum
nr 1 (ul. Drzymały 1, tel. 662-73-15),
Gimnazjum nr 2 (ul. Konińska 2, tel.
662-75-81), Gimnazjum nr 3 (ul. Warszawska 63, tel. 667-09-32). Placówki
czynne będą od poniedziałku do piątku
w godz. 7-17. Zaplanowano zajęcia sportowe - ogólnorozwojowe (unihock, siatkówka, piłka nożna, koszykówka) w
salach gimnastycznych, plastyczne, muzyczne, w programie także wyjścia na basen, do kina, teatru i muzeów. W gimnazjach zaplanowano ponadto zajęcia informatyczno-internetowe, plastyczne, dyskoteki. Dla dzieci i młodzieży przewidziano spektakle teatralne z zakresu profilaktyki uzależnień (przy współpracy
z DZPiPRA i policją). Odbędą się one we
wszystkich placówkach.
Bogatą ofertę imprez przygotowały również ursusowskie placówki kulturalne:
 1 lutego (niedziela) godz. 12.30 spektakl dla dzieci pt. „Legendy gór
i Krakowa” (DK „Miś”, ul. Zagłoby 17),
 4 lutego (środa), godz. 10.30 - spektakl teatralny dla dzieci pt. „W domu
wielkiego Eurobrata” (OK „Arsus”, ul.
Traktorzystów 14),

 4 lutego (środa), godz. 17 - spotkanie z prof. Marianem M. Drozdowskim
nt. „Grabski i jego więź z Ursusem” (OK
„Arsus” ul. Traktorzystów 14),
 6 lutego (piątek), godz. 18 - koncert
zespołu „Eternal Tear” i zaproszonych
gości (OK „Arsus” ul. Traktorzystów 14),
 8 lutego (niedziela), godz. 12.30 spektakl teatralny dla najmłodszych pt.
„O Kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”
(DK „Kolorowa” ul. Sosnkowskiego 16),
 11 lutego (środa), godz. 10 - spektakl teatralny dla młodzieży pt. „Sekty i
zagrożenia” (OK „Arsus”, ul. Traktorzystów 14),
 11 lutego (środa), godz. 18 - koncert
zespołu folkowego (OK „Arsus”, ul.
Traktorzystów 14),
 13 lutego (piątek), godz. 18 - koncert zespołu „Pozytywny Negatyw” (OK
„Arsus”, ul. Traktorzystów 14).
Bezpłatne seanse filmowe proponuje
kino „Ursus”:
 3 lutego „Epoka lodowcowa”,
 5 lutego „Dr Dolittle 2”,
 10 lutego „Magiczne buty”,
 12 lutego „Mali agenci 2”
Projekcje o godz. 9 dla osób indywidualnych i rodzin, o godz. 11 dla grup zorganizowanych z punktów akcji „Zima
w mieście” po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu liczby uczestników.
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14, tel. 478-34-54) proponuje:
- warsztaty plastyka - zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 10-14,
- warsztaty taneczne - taniec i ruch dla
dzieci i młodzieży do lat 15 - piątki
o godz. 18,
dokończenie na str. 5
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Pracujemy dla dobra dzielnicy
Rozmowa z burmistrz Marią Łukaszewicz
- Zarząd Dzielnicy w obecnym składzie pracuje
od sześciu miesięcy. Czy można podsumować
ten okres działalności?
- Oczywiście, że tak. Przez ten krótki okres
udało się nam wiele dokonać. Budżet dzielnicy, w ciągu sześciu miesięcy został zrealizowany w ponad 60 %. Na początku działalności, niektórzy bacznie nas obserwowali, na siłę chcieli dopatrzyć się błędów w naszych
działaniach. Czas jednak pokazał, że podjęte
wysiłki nie poszły na marne. Ogólnie rzecz ujmując ubiegłoroczny budżet wykonaliśmy
pod względem rzeczowym w 92,33 %, natomiast w ujęciu finansowym w 83,9 %. Wydatki na oświatę zgodnie z założeniami Biura
Edukacji m. st. Warszawy zrealizowano w 98 %.
W 97 % wykorzystano budżet w zakresie
opieki społecznej. Budżet kultury zrealizowano w 100 %.
Pod koniec roku zabrakło pieniędzy w kasie
miasta. Nie mogliśmy do końca grudnia uregulować wielu płatności. Są to faktury na
łączną sumę ponad 5.400.000 zł. Decyzją Zarządu, z basenu przy ul. Orląt Lwowskich, korzystają nieodpłatnie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, a także dzieci w wieku
przedszkolnym. Na wielu ulicach przeprowadzono remonty jezdni i chodników. Zadbano
o placówki oświatowe i kulturalne. Zorganizowano sporo festynów dla mieszkańców.
W Ośrodku Kultury „Arsus” zmodernizowano salę kinową. Ze względów bezpieczeństwa
wymieniono wykładzinę i fotele.
- Na początku były problemy kadrowe...
- Rzeczywiście. Z dniem 1 czerwca niewiele
osób posiadało umowy stałe. Zwolniono bez
podania przyczyny wielu wartościowych pracowników. W poszczególnych delegaturach
umowy na czas nieokreślony miało 25 osób,
w wydziałach, na których opiera się funkcjonowanie urzędu, zatrudnionych było 24 pracowników. Niektórzy urzędnicy mieli umowy
czasowe jedno-, dwu- lub trzymiesięczne.
Z listy odwołań tzw. Ganna, w miesiącu lipcu,
udało nam się przywrócić 14 pracowników.
Mimo, że decyzją Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego z kwietnia ubiegłego roku,
Ursus dostał łączny limit zatrudnienia 110
osób, to w dalszym ciągu nie mamy pełnej obsady stanowisk pracy. W chwili obecnej jest
jeszcze około 20 etatów nie obsadzonych.
Osłabione są kluczowe wydziały urzędu. Potrzebni są urzędnicy do Wydziału Obsługi
Mieszkańców. Nie mamy naczelników Wydziałów: Infrastruktury, Zasobów Lokalowych, Administracyjno-Gospodarczego. Nie
da się ukryć, że czekamy na decyzje Pana Prezydenta pozwalające na odblokowanie etatów.
- Po okresie zastoju, pełną parą ruszyły procedury przetargowe...
- W pierwszym półroczu uruchomiono tylko 11
procedur przetargowych. Większość, jednak
przetargów rozpoczęto dopiero w lipcu. W sumie przeprowadzono około 50 przetargów
nieograniczonych. Bardzo szybko musieliśmy
przystąpić do przygotowania przetargów na
remonty w placówkach oświatowych. Czas
nas gonił. W ciągu niespełna 1,5 miesiąca

przeprowadzono niezbędne remonty w szkołach i przedszkolach, aby placówki były gotowe na 1 września. Warto nadmienić, że
w szkołach zrobiliśmy więcej rzeczowo, niż to
było przewidziane w ubiegłorocznym budżecie. Na remonty mieliśmy przeznaczoną kwotę 465 tys. zł. Udało się zaoszczędzić ponad
81 tys. zł. Z tej kwoty zrealizowano dodatkowe zadania m. in.: remont części korytarza
w SP nr 4, wymianę okien w czterech przedszkolach, wymieniono drzwi, wyremontowano łazienkę i kuchnię w żłobku. Do końca roku przeprowadziliśmy zgodnie z planem remonty ulic, chodników, oświetlenia. Wykorzystano środki na modernizację sieci i zakup
niezbędnych programów komputerowych.
Kontynuowane były prace przy budowie base-

do budynku urzędu przy Placu Czerwca 1976 r.
przeprowadził się cały oddział patrolowo-interwencyjny. Można powiedzieć, że
dzielnica Ursus i jej mieszkańcy należą do
najlepiej chronionych w całym mieście.
- Zarząd nie zamyka się w swoich gabinetach.
Przyjmujecie Państwo interesantów, jesteście
obecni na licznych spotkaniach w mieście, na
imprezach w dzielnicy...
- W każdy poniedziałek, ja i moi zastępcy przyjmujemy interesantów. Przychodzą do nas
mieszkańcy z różnymi problemami. W ramach możliwości staramy się pomagać, nigdy
nie odsyłamy „z kwitkiem”. Jesteśmy otwarci dla wszystkich. Przyjmujemy osoby niepełnosprawne. Jednak to my schodzimy do nich
na parter, gdzie jest wydzielone do tego celu
stanowisko.
Nie unikamy ogólnych spotkań z mieszkańcami i z naszą młodzieżą. Uczestniczymy w festynach, imprezach charytatywnych, gdzie
mamy możliwość wspólnych zabaw i rozmów.

Fot. I. Barski
Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy: od lewej Stanisław Marczyk, Maria Łukaszewicz i Wiesław Krzemień.

nu na stadionie gminnym oraz oddano do
użytkowania I etap ogródka jordanowskiego.
Niestety, nie wszystko poszło po naszej myśli.
Nie udało się na czas odebrać projektów na
modernizację i przebudowę ulic: Czerwonej
Drogi, Bohaterów Warszawy, Zielonej Gęsi
i Poczty Gdańskiej. Projekty te zostaną zakończone w I kwartale br., a realizacja zadań
wpisana została do tegorocznego załącznika
budżetowego.
- W swoim expose po wyborze na burmistrza,
obiecała Pani mieszkańcom rozwiązanie wielu
ważnych problemów dotyczących Ursusa. Czy
udało się te deklaracje zrealizować?
- Nie rzucam słów na wiatr. Swoje obietnice realizuję. Po długich staraniach i uzgodnieniach
z Zarządem Transportu Miejskiego udało się
uruchomić linię autobusową „129” na osiedle
Sady Jerozolimskie. Jeździ tam krótki autobus, bowiem inny nie zmieściłby się w wąskie
uliczki. W tym roku planujemy wykupić grunt
pod pętlę autobusową. Jeśli wszystko pójdzie
po naszej myśli — to pętla może być gotowa
nawet w tym roku. Decyzją władz miasta miał
zostać zlikwidowany Urząd Stanu Cywilnego.
Dzięki poparciu radnych dzielnicy, licznych
rozmów, które przeprowadziliśmy w mieście
i ten problem udało się pozytywnie rozwiązać.
Oddział pogotowia ratunkowego też pozostanie na naszym terenie. Nie wrócił do Ursusa
Terenowy Oddział Straży Miejskiej. Ale za to,

- Jakie sprawy są w tej chwili priorytetowe dla
dzielnicy?
- Jeszcze do niedawna najważniejszym tematem było wykonanie budżetu. Jednocześnie
pracowaliśmy nad załącznikiem budżetowym
na 2004 rok. Ustalaliśmy ważność zadań inwestycyjnych. Walczyliśmy w mieście o większe pieniądze dla dzielnicy. Nie chcemy bowiem spocząć na laurach. Nie możemy zapominać o fakcie, że Ursus kiedyś kojarzony wyłącznie z traktorami, w chwili obecnej jest
dzielnicą, która rozwija się bardzo dynamicznie. Wyrastają nowe osiedla mieszkaniowe.
Już teraz musimy zadbać o rozszerzenie bazy
oświatowej. Potrzebne są nowe przedszkola,
szkoły itp.
- Pracuje Pani bez mała 24 godziny na dobę.
Czy nie czuje się Pani zmęczona? Burmistrzowi nie należy się urlop?
- Czasami rzeczywiście czuję się zmęczona
i chętnie wybrałabym się na długi urlop. Ale
po kilku godzinach odpoczynku, jestem gotowa do pracy. Jeszcze tyle jest do zrobienia.
Funkcja burmistrza jest funkcją publiczną.
To zobowiązuje. Byłam tego świadoma, gdy
7 lipca zgodziłam się przyjąć obowiązki burmistrza dzielnicy. Moja decyzja była przemyślana. My, jako Zarząd chcemy dobrze służyć
społeczności lokalnej. Ocenę naszej pracy
pozostawiamy mieszkańcom Ursusa.
Rozmawiała eka
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Humor w dobrym wydaniu
Pod honorowym patronatem burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
16 stycznia, w „Arsusie” odbył się jubileuszowy koncert pt. „No to w dychę”
z okazji 10. lecia istnienia grupy teatralno- kabaretowej „Zżyna”. Jako gość
specjalny wystąpił znany kabaret OT.TO.
Trudno było zaparkować samochód
przed Ośrodkiem Kultury przy ul. Traktorzystów. Jeszcze trudniej było przed samym koncertem kupić bilety. Wiele osób
odchodziło z przysłowiowym kwitkiem.
Byli i tacy, którzy chcieli kupić tylko połowę biletu, aby obejrzeć... „Zżynę”.

Jubilaci i zaproszeni goście.

Jubilaci przedstawili swoje najlepsze
„kawałki”. Były piosenki, skecze, typowe
formy kabaretowe. Na scenie pojawili się
m. in. skromnie odziani mężczyźni z „Zżyny” oraz wiejskie kumoszki, które przyjechały do stolicy na casting.
W drugiej części wieczoru wystąpił znany od lat kabaret OT.TO. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy uaktualniony koncert życzeń,
miks modnych szlagierów z nieco zmienionymi tekstami, piosenkę pt. „Zasmażka”.

To, że „Zżyna” kocha OT.TO, a OT.TO
kocha „Zżynę” widoczne było w końcowej
części przedstawienia. Wspólny finał,
wspólne śpiewanie, wspólne zdjęcia.
Świetna satyra w wykonaniu kabaretu
OT.TO, jak i „Zżyny” bawiła wszystkich
zebranych. Od braw bolały ręce, a niektó-
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rzy płakali ze śmiechu.
Grupa teatralno-kabaretowa „Zżyna”
wystąpiła w składzie: Bożena KupisKucharska, Marzena Poświata, Joanna
Rudnicka, Grażyna Dratkiewicz, Jacek
Markiewicz, Witold Rudnicki, Robert Różycki oraz Alicja Zaworska (akompaniament). Koncert prowadziła Aleksandra
Magierecka. Jubilaci otrzymali dyplomy
i upominki od władz dzielnicy i rady.

Zostañ wspania³ym
Budują świat na tak. Pomagają osobom
niepełnosprawnym, roznoszą obiady starszym lub chorym, pomagają młodszym kolegom w lekcjach. Ludzie młodzi, o których
mowa to społecznicy gotowi śpieszyć z pomocą tam, gdzie jest ona potrzebna.
Sami nie chcą o sobie mówić, zwykle są
bardzo skromni, gdyby nie Ogólnopolski
i Stołeczny Konkurs Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”, którego celem jest wskazywanie pozytywnych postaw i działań młodzieży.
Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
i Ośrodek Kultury „Arsus” zapraszają młodzież z naszego terenu do udziału w XI edycji konkursu. W eliminacjach dzielnicowych, mogą uczestniczyć dzieci i młodzież
w wieku 10-13 lat i 14-19.

Warunkiem zgłoszenia kandydata do konkursu będzie wypełniona karta uczestnictwa. Zgłaszać kandydatów mogą placówki
oświatowe, organizacje, a także osoby prywatne. Karty można odbierać w: Wydziale
Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Ursus
(pokój nr 120, 121), OK „Arsus”, szkołach.
Termin składania wypełnionych kart upływa
15 marca 2004 r. Wszelkich dodatkowych
informacji o konkursie udziela: Wydział
Oświaty i Wychowania (tel. 478-26-50
wewn. 220, 221), OK „Arsus” (tel. 478-34-54)
i Fundacja „Świat na tak” (tel. 629-35-75).
Edycji dzielnicowej patronuje Maria
Łukaszewicz - burmistrz Ursusa, stołecznej
Lech Kaczyński - prezydent m. st. Warszawy, natomiast edycji ogólnopolskiej - prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp.

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14):
U 2 lutego (poniedziałek), godz. 16.30 warsztaty w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak,
U 19 lutego (czwartek), godz. 9 - poranny
koncert Filharmonii Narodowej. Opera W.
A. Mozarta „Bastien i Bastienne”,
U 28 lutego (niedziela) godz. 19 - koncert
Reni Jusis z zespołem.
Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16):
U 14 lutego (sobota), godz. 19 - Walentynki
w „Klubie Puszystych”,
U 18 lutego (środa), godz. 18 - wieczór poetycki pt. „W stronę miłości”. Wstęp wolny.
U 27 (piątek) godz. 17-21 - turniej szachowy. Otwarte Mistrzostwa Ursusa,
U 28-29 (sobota-niedziela) godz. 10-18 - turniej szachowy. Otwarte Mistrzostwa Ursusa
Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17):
U 1 lutego (niedziela), godz. 12.30 - niedzielne spotkania z teatrem - bajki dla dzieci
pt. „Legendy Wisły”, „Legendy gór i Krakowa”.
U 5 lutego (czwartek), godz. 16, Klub Seniora „Wesoła Chata” - „Wesołe życie staruszka” - program rozrywkowy.
U 14 lutego (sobota), godz. 16 - „Pan Walenty zaprasza” - wieczór w Klubie Seniora
„Wesoła Chata”. Wstęp 5 zł.
U 21 lutego (sobota), godz. 16 - „Ostatki
w Wesołej Chacie”. Wstęp 5 zł.
U 24 lutego (wtorek), godz. 17 - „Śledź
w kulturze” - wieczorek taneczny w „Wesołej Chacie”.

Sto lat „Kamyka”
Wśród wielu imprez przygotowanych w
czasie ferii dla dzieci i młodzieży z Ursusa,
warto pamiętać o Muzeum Harcerstwa przy
ulicy Sosnkowskiego 16.
Została tam przygotowana wystawa poświęcona jednemu z największych instruktorów harcerskich Aleksandrowi Kamińskiemu w setną rocznicę jego urodzin.
Wystawa przedstawia Kamińskiego - (autora m. in. „Kamieni na szaniec”) w sposób
bardzo rzeczywisty, pozbawiony patosu
i mitycznej otoczki niedoścignionego wzoru. Pokazuje zwykłego chłopaka, który ma
swoje wady, słabości, który jednak zachowuje także własne zasady, przekonania
i pozostaje im wierny.
Można oglądać dokumenty i pamiątki po
„Kamyku” - jego świadectwo maturalne
gdzie niestety dla nauczycieli j. polskiego,
powodów do radości by nie było…
Są fotografie z pobytu na zesłaniu w Rosji, jest także dyplom przyznany dla Kamińskiego przez Instytut Yad Washem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Wystawa
czynna będzie do 15 marca od poniedziałku
do czwartku (pok. 125) w godzinach 11-15.
Zapraszamy - to też warto zobaczyć. ROD

Ursusa

N i e c h

V

ż y j e

b a l

Biegun skuty lodem. Gorąca Afryka. Kangury skaczące w Australii
Napad Indian na pociąg przemierzający bezdroża Dzikiego Zachodu…
Pamiętajmy o jednym - dzieci chcą miłości - podziękowaniem za uczucie jest
uśmiech małego człowieka - właśnie dlatego warto dawać im takie radosne chwile.
Na koniec pragniemy złożyć serdeczne
podziękowania wszystkim tym dzięki, którym nasze pociechy mogły jeszcze raz uwierzyć w Świętego Mikołaja.
Cadbury Wedel, Centrum Techniki Lase-
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Atrakcji w czasie spotkania z Mikołajem
przy choince nie brakowało. Zabawa zorganizowana m. in. z myślą o dzieciach niepełnosprawnych z klas integracyjnych została
znakomicie przygotowana. Bawili się wszyscy, dzieci, dorośli i władze dzielnicy.
Honorowy patronat nad imprezą objęła
Maria Łukaszewicz - burmistrz dzielnicy
Ursus, która otworzyła zabawę.

Uczestnicy balu podczas zabawy.

Aktorzy z Teatru Guliwer przygotowali
znakomity program artystyczny. Nawet
przez chwilę żadne z dzieci nie mogło się
nudzić. Wspólny taniec, konkursy, śpiewanie z Koziołkiem Matołkiem - prosto z
Pacanowa - wszystko budziło entuzjazm
i uśmiech u przybyłych gości.
Jednak największą atrakcją balu okazał
się jak zwykle Święty Mikołaj, który wszystkim dzieciakom wręczył wspaniałe prezenty.
Jeszcze raz powiedzenie, że uśmiech
dziecka jest największą nagrodą sprawdziło
się w pełni. Czy warto robić takie imprezy?

Poborowi
na start
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia
31.12.2003 r., komisja poborowa
nr 2 dla mężczyzn - mieszkańców
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
urodzonych w latach 1980-85
będzie urzędowała w dniach
18.02-16.04.2003 r. w siedzibie
przy ul. Szczęśliwickiej 36.

rowej S. A., Dom Wydawniczy „BELLONA”, „DUET” s.c., PIB EBEJOT Sp.
z o.o., PPH „ EFEKT” Sp. z o.o., Firma
Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o., URSUS MEDIA Sp. z o.o., Warsaw Apartaments Magnolie Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Pruszkowie, Bank Spółdzielczy
w Piasecznie.
ROD

Nie bêdzie nudno
dokończenie ze str. 2
- warsztaty baletowe w dniach 4-6 lutego o godz. 17,
- warsztaty ekologiczne pt. „Segragacja śmieci, recykling, ochrona środowiska” - środy o godz. 10.
Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16, tel. 867-63-95) zaprasza
na:
- warsztaty świetlicowe - tenis stołowy
zajęcia w poniedziałki i piątki w godz.
10-14,
- warsztaty plastyczne (poniedziałki,
środy i piątki) w godz. 11-13,
- warsztaty taneczne - zajęcia od 2 do
13 lutego w godz. 11-13,
- turniej szachowy, 10-13 lutego w
godz. 10-14.30.
Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17,
tel. 667-92-18) proponuje:
- warsztaty teatralne - zajęcia
w dniach 2-4 lutego w godz. 14-16,
- warsztaty plastyczne - zajęcia: 2 lutego o godz. 10-12 - rzeźba; 4 lutego
godz. jw. - modelowanie w masie solnej; 9 lutego, godz. jw. - witraże; 11 lutego godz. jw. - malowanie na szkle.
- zajęcia ruchowe z elementami tańca
i aerobicu - zajęcia w dniach:
2,4,6,10,12 w godz. 11-12,
- warsztaty karate „Bezpieczeństwo
dla dzieci” - zajęcia w dniach 2-13 lutego w godz. 10-11.
Dzieci w grupach zorganizowanych będą mogły bezpłatnie korzystać z basenu
przy ul. Orląt Lwowskich, natomiast 3 zł
trzeba będzie zapłacić za indywidualne
wejście. W parku „Achera” (w zależności
od aury) zaplanowano lodowisko.
Uroczyste zakończenie akcji odbędzie się 14 lutego w rejonie lodowiska
przed Pałacem Kultury i Nauki.

Prze¿yli z sob¹ 50 lat
W grudniu, w Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce miła uroczystość. 25 par otrzymało
„Medale z różą”. Odznaczenie przyznaje Prezydent RP za 50 lat pożycia małżeńskiego.
Z rąk wicewojewody warszawskiego Adama Mroczkowskiego, medal odebrało także
małżeństwo z Ursusa - Krystyna i Jan Zawadzcy.
Poznali się na zabawie tanecznej. On grał
w zespole muzycznym. Ze sceny zauważył
piękną dziewczynę, która często spoglądała
w stronę orkiestry.
Nie zastanawiał się. Podszedł, poprosił
do tańca... Orkiestra zagrała specjalnie dla
nich. Ona zaproponowała spotkanie… I tak
się zaczęło. Po dwóch latach znajomości,
w 1953 roku, wzięli ślub. Początkowo
mieszkali na Mazurach. Po kilku latach
przenieśli się do Ursusa. Otrzymali mieszkanie spółdzielcze. Krystyna i Jan Zawadzcy doczekali się trójki dzieci (2 córek i syna), czworga wnucząt i dwojga prawnucząt.
W imieniu redakcji życzymy wszystkiego
najlepszego.

Krystyna i Jan Zawadzcy.
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Dziennik
U C H WA ŁY z Z A R Z Ą D Z E N I A z K O M U N I K AT Y
Uchwała Nr XXI/351/2003

Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2003 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804) — Rada m.
st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1 Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 0,62 zł gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 3,38 zł retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
17,31 zł działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 8,06 zł kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń 3,46 zł zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
użytkowej
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3 — 7 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy
§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.
Przewodniczący Rady m. st. Warszawy Wojciech Kozak

Uchwała Nr XXI/368/2003
Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania
psów na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51, poz.
804) - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1 Stawkę podatku od posiadania psów ustala się na rok podatkowy
2004 w wysokości 1,00 zł od każdego psa.
§ 2 Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do
31 marca 2004 roku lub w ciągu 14 dni od dnia powstania
zobowiązania podatkowego.
§ 3 Podatek płatny jest w kasie Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby posiadającej
psa.
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§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.
Przewodniczący Rady m.st. Warszawy Wojciech Kozak

Uchwała Nr XXII/373/2003
Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2003 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002
roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 20 października 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2004 roku (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15,
poz. 83) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października
2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) - Rada m.st.
Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1 Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych
z wyłączeniem stawek, o których mowa w § 2:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 620 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.034 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.241 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton 2.452,80 zł,
2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.447 zł,
b) od 12 ton do 36 ton 1.937,76 zł,
c) powyżej 36 ton 2.548,65 zł,
3) od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.241 zł,
b) od 12 ton do 36 ton 1.447 zł,
c) powyżej 36 ton 1.830 zł,
4) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.447 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.830 zł.
§ 2 Dla pojazdów posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę
środowiska stawki podatku określa się w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 585 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 984 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.177 zł,
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.343 zł,
3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.373 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.732 zł.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 4 Traci moc uchwała Nr XXI/353/2003 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.
§ 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.
Wiceprzewodniczący Rady m. st. Warszawy Karol Karski
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U C H WA ŁY z Z A R Z Ą D Z E N I A z K O M U N I K AT Y
Uchwała Nr XXIV/438/200

Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 roku
w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1 Zwalnia się z podatku od posiadania psów:
1) posiadanie psów przez emerytów i rencistów, bez względu na
liczbę posiadanych psów,
2) posiadanie psów przyjętych ze schroniska, bez względu na liczbę
tych psów,
3) posiadanie psów "bezpańskich" przyjętych pod opiekę, bez
względu na liczbę tych psów,
4) posiadanie psów, które zostały poddane sterylizacji, bez względu
na liczbę tych psów.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.
Przewodniczący Rady m.st. Warszawy Wojciech Kozak
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Ursus

OBWIESZCZENIE
W związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, podaje się do publicznej wiadomości informację o złożonym przez firmę ASMET S. A. z siedzibą w Regułach
k/Warszawy, Aleje Jerozolimskie 280, 05-820 Piastów wniosku
o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia na
przebudowę budynku przemysłowego na cynkownię galwaniczną
oraz część biurowo-socjalną zlokalizowanej na działce nr ew. 141
obręb 2-09-09 w Warszawie.
Zgodnie z art. 32 w/w Ustawy każdy ma prawo zapoznać się ze
sprawą oraz do składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej.
Uwagi i wnioski można składać w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 roku nr 1, pokój nr 204, II piętro.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Ursus

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2003r., o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.
717) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji
transformatorowej 15/04 kV typ WST-20/630 (w formie słupa
ogłoszeniowego) na terenie działki 123/7 z obrębu 2-09-09, wraz
linią kablowa SN-15 kV oraz linią kablową nn - od ul.
Traktorzystów w m.st. Warszawie.
Strony mogą zapoznać się ze sprawą oraz złożyć wniosek w
przedmiotowym postępowaniu w terminie 7 dni od daty ukazania
się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń
Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz w internecie.
Wnioski należy składać na piśmie do Delegatury Biura
Naczelnego Architekta m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Plac
Czerwca 1976r nr 1 w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter okienko nr 4).

z

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza

KONKURS OFERT
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Warszawie w Dzielnicy
Ursus przy ulicy Górna Droga 10 (dz. ew. nr 74/1, obręb 2-11-09,
KW 357544).
Przeznaczenie
Powierzchnia użytkowa (m2)
Cena za 1 m2
Wadium (zł)
Okres najmu

Przedszkole niepubliczne
471,10
1,00 zł + 22% VAT
5 000,00
10 lat

Otwarcie konkursu ofert i jego część jawna odbędzie się w dniu
1 marca 2004 r. o godz. 1200, w sali konferencyjnej (pok. 205, II
piętro) Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Ursus, Plac Czerwca
1976 r. nr 1.
Oferty w formie pisemnej (z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wadium) w zaklejonej kopercie należy składać w kancelarii Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1. Na
kopercie muszą znajdować się dane oferenta oraz napis: „Konkurs
ofert-Przedszkole niepubliczne - ul. Górna Droga 10”.
Oferta obligatoryjnie musi spełniać wymogi i formę określoną
w materiałach konkursowych, które należy pobrać w Urzędzie
m. st. Warszawy Dzielnica Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1,
pok. 214 (II piętro), tel. 478 26 50 wew. 314.
Termin składania ofert upływa 1 marca 2004 r., do godz. 11.30.
Wpłaty wadium należy dokonywać w kasie Urzędu (parter): poniedziałek w godz. 10-16.30, wtorek - piątek w godz. 8-15.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się Oferenta, który wygra konkurs, od zawarcia umowy najmu w terminie 30 dni od
rozstrzygnięcia konkursu.
Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać
w Urzędzie m. st. Warszawy Dzielnica Ursus przy Placu Czerwca
1976 r. nr 1, pok. 214, tel. 478-26-50 wew. 314 w godz. 8-16 (wtorek-piątek), 10-18 (poniedziałek).
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Ursus

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia wraz z przyłączem i stacją redukcyjno pomiarową. Trasa
projektowanego gazociągu przebiega od ul. Traktorzystów przez tereny d. Zakładów Ursus do działki nr 98 w obrębie 2-09-09 w m. st.
Warszawie.
Strony mogą zapoznać się ze sprawą oraz złożyć wniosek w przedmiotowym postępowaniu w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz w internecie.
Wnioski należy składać na piśmie do Delegatury Biura Naczelnego
Architekta m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r.
nr 1 w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter - okienko nr 4).
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Katastru w Dzielnicy Ursus

INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
przy Placu Czerwca 1976r. nr 1, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2000 r. Nr
46, poz. 543 z późn. zm.) wywieszone zostały wykazy dotyczące dzierżawy nieruchomości położonych:
- przy ul. Cierlickiej stanowiącej część działki nr 29 z obrębu 2-11-06
- przy ul. Chmiela 2 stanowiącej część działki nr 20 z obrębu 2-11-12

Dziennik Ursusa

Brązowe medale dla
Gimnazjum nr 3

Udanie zakończyli rok 2003 młodzi
sportowcy z Gimnazjum nr 3.
W dniach 15-18 grudnia, na warszawskim Bemowie, odbyły się finały
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
w unihokeju chłopców. Reprezentanci
Gimnazjum nr 3 wywalczyli brązowy
medal pokonując (6:2) w meczu
o 3 miejsce Gimnazjum nr 5 z Bielan.
Zespół prowadzony przez Sławomira

Kino „Ursus” zaprasza
30 stycznia - 5 lutego „W³adca pierœcieni - Powrót króla”, prod. USA/Nowa Zelandia, od lat 12. Pi¹tek - godz.
16. Sobota i niedziela godz. 15, 18.30.
Poniedzia³ek-czwartek godz. 16.
Wszystkie bilety po 12 z³.
7-8 lutego „To w³aœnie mi³oœæ”, prod.
ang., komedia od lat 15. Sobota i niedziela godz. 16, 18.15. Bilety po 10
i 12 z³.
Kierownictwo kina zastrzega sobie
mo¿liwoœæ zmian w repertuarze.

Dziennik
Ursusa

Tomporowskiego wystąpił w następującym składzie:
Karol Fijałkowski, Radek Lutostański,
Paweł Popławski, Michał Michalski,
Michał Mierzejewski, Zbyszek Głuchowski, Kamil Rokicki.
W czerwcu zespół ten będzie reprezentował Warszawę i naszą dzielnicę na
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej.

Mistrzowie
szachownicy
Uczniowski Klub Szachowy „Kolorowa” Ursus zakończył rok z bardzo dobrymi wynikami. Awans do finału mistrzostw Polski juniorów w 2004 r.
wywalczyło 5 zawodników.
W grudniu, UKS zorganizował IV mistrzostwa juniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w szachach szybkich P-15. Startowało 41
zawodników. W kategorii wiekowej 1992
i starsi, I miejsce zajął Łukasz Wójcicki
(UKS), II - Piotr Nguyen, III - Błażej Dąbrowski. W kategorii wiekowej 1997 i młodsi najlepszym okazał się Karol Rokicki
(UKS), II miejsce zajął Maciej Matuszewski
(UKS), III - Marek Chomczyk. W roczniku
1996-93, I miejsce wywalczył Michał Janczarski, II - Michał Matuszewski (UKS), III Paweł Witek (UKS). W zawodach najlepszym
zawodnikiem został Łukasz Wójcicki, a najlepszą zawodniczką - Agata Kowalewska
(oboje UKS).
380 zawodników startowało w drużynowych mistrzostwach Mazowsza szkół podstawowych i gimnazjów, które odbyły się w Michałowicach. W klasyfikacji szkół podstawowych VII miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
nr 4, XV - Szkoła Podstawowa nr 14, a XXIV
- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4. Wśród
zawodników bezapelacyjnie najlepszym okazał się Paweł Witek (SP nr 4) zdobywając złoty medal. Srebrne przywieźli: Paweł Bieliński
(SP nr 14), Paulina Phan (SSP nr 4), z brązowym medalem wróciła Agata Kowalewska
(SP nr 4).
Awans do finałów mistrzostw Polski juniorów, które odbędą się w tym roku wywalczyli: Paweł Witek, Tomek Witek, Michał Matuszewski, Paulina Phan i Dominika Pałka.

Mikołajki w UTS „Akro-Bad”

Podsumowaniem udanego sezonu sekcji akrobatyki sportowej były coroczne zawody „Mikołajkowe”. Zawodnicy z poszczególnych sekcji zademonstrowali swoje umiejętności przed publicznością - rodzicami
i zaproszonymi gośćmi. W pokazach brało udział 92 dzieci. Specjalnym uczestnikiem był św. Mikołaj,
który rozdał wszystkim zawodnikom biorącym udział w pokazach atrakcyjne prezenty.

Wydaje: URZĄD m. st. WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS.
Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pokój 219. Internet: www.ursus.warszawa.pl;
e-mail:dziennik.ursusa@ursus.warszawa.pl Telefon: 478 26 50 wew. 319, fax: 478 37 00.
Redaktor prowadząca: Elżbieta Kowalewska
Skład i druk: POL-DRUK ul. Szyszkowa 41.
Nakład: 12 000

