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Otwarta debata o bezpieczeństwie
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
„Szczęśliwa trzynastka” czyli Grand
Prix Międzynarodowego Konkursu
„Słoneczna Zakładka”
We wtorek, 23 kwietnia w Bibliotece
Publicznej w Ursusie przy ul. Plutonu
Torpedy 47 odbyło się uroczyste zakończenie Międzynarodowego Konkursu
„Słoneczna Zakładka”, którego tematem
była „Moja najpiękniejsza podróż”. s.3
Złote gody
W kwietniu, dwie pary obchodziły roczfot. E. Kowalewska

nicę 50.lecia pożycia małżeńskiego. Z tej

Debata odbyła się z udziałem Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
i zaproszonych gości

okazji z jubilatami spotkał się Zarząd
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

s.2

Nowy system gospodarowania odpadami
11 kwietnia w Ośrodku Kultury „Arsus” odbyła się debata śmieciowa.

24 kwietnia w Ośrodku Kul-

i wnioskom mieszkańców przy-

na stronie internetowej urzędu

W spotkaniu, w którym uczestniczył

tury „Arsus” odbyła się „Otwar-

słuchiwali się obecni na debacie

dzielnicy, gdzie oglądało ją blisko

Zarząd Dzielnicy Ursus, radni, zapro-

ta debata o bezpieczeństwie

Zastępcy Burmistrza i radni dziel-

100 osób. Warto zaznaczyć, że

szeni goście, wzięło udział około 600

w Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

nicy. Rozmawiano o wizerunku

wg „Badania jakości życia miesz-

mieszkańców dzielnicy.

wy” z udziałem: m.in. Prezydent

policji i działaniach podjętych

kańców dzielnic Warszawy” prze-

Jakie działania muszą podjąć właści-

m.st. Warszawy Hanny Gron-

w celu budowania dobrych, opar-

prowadzonego na zlecenie Urzę-

ciele i zarządcy domów jednorodzin-

kiewicz-Waltz,

Wicewojewody

tych na zaufaniu relacji między

du Miasta Stołecznego Warszawy

nych. Wyjaśniamy.

Mazowieckiego Dariusza Piątka,

służbami bezpieczeństwa a oby-

w 2011 roku, 89% mieszkańców

Zastępcy Komendanta Głównego

watelami. Najczęściej poruszane

Ursusa deklaruje, że czuje się

XXVIII Rajd „Szlakiem Naszej Historii”

Policji nadinspektor Mirosława

problemy dotykające mieszkań-

bezpiecznie w swojej dzielnicy. To

imienia por. hm. Jana Cierlińskiego

Schosslera, Komendanta Straży

ców naszej dzielnicy, to nocny

wynik lepszy o 10 pkt. procento-

W grudniu zeszłego roku pożegnaliśmy

Miejskiej

Zbigniewa

s.4

Leszczyń-

hałas, niszczenie mienia poprzez

wych od średniej warszawskiej.

por. hm. Jana Cierlińskiego propagatora

skiego oraz Burmistrza Dzielnicy

malowanie „grafitti” na budyn-

W przyszłym roku zaplanowano

wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym

Ursus m.st. Warszawy Wiesława

kach i złe parkowanie.

Krzemienia.
Spotkanie rozpoczęto zapre-

podobny cykl spotkań w dzielni-

i Armii Krajowej. Od początku był orga-

Przedstawiciele Straży Miej-

cach, na których zostaną zapre-

nizatorem Rajdów „Szlakiem Naszej Hi-

skiej i Policji obiecali wszystkim

zentowane rezultaty podjętych

storii”. Od tego roku wydarzeniu nadano

sygnalizowanym

nazwę im. Por. hm. Jana Cierlińskiego. s.7

problemom

przez służby działań, mających

informacji dotyczących bezpie-

i niebezpiecznym, w odczuciu

na celu poprawę bezpieczeństwa

czeństwa w Dzielnicy Ursus m.st.

obywateli, miejscom się przyj-

w zakresie zgłaszanych przez

Warszawy. W drugiej części deba-

rzeć i podjąć odpowiednie kroki

mieszkańców w tegorocznych de-

ty mieszkańcy zadawali pytania

w celu polepszenia sytuacji. De-

batach obszarów.

i zgłaszali swoje uwagi. Uwagom

bata była transmitowana na żywo

zentowaniem

statystyk

www.facebook.com/dzielnicaursus

oraz

www.twitter.com/dzielnicaursus

Agnieszka Wall
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Urząd

DZIENNIK URSUSA

2

Z prac Zarządu Dzielnicy
W minionym miesiącu – marcu, Za-

wykazu miejsc do prowadzenia han-

a także uzupełnienia listy osób za-

wykazu miejsc usytuowanych na

rząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

dlu obwoźnego na terenie Dzielnicy

kwalifikowanych w Dzielnicy Ursus

terenie dzielnicy, na których do-

trzykrotnie zwoływał posiedzenia, na

Ursus, a także w sprawie ogłoszenia

do zawarcia umowy najmu lokalu

puszcza się prowadzenie handlu

których podjęto decyzje istotne dla

II otwartego konkursu ofert na reali-

z mieszkaniowego zasobu m.st. War-

obwoźnego.

dzielnicy. Najważniejsze z nich doty-

zację zadań publicznych w zakresie

szawy ( bez wyroków eksmisyjnych).

W trakcie obrad Zarząd Dzielnicy

czyły budżetu, ochrony środowiska,

upowszechniania kultury fizycznej

Ponadto Zarząd Dzielnicy zatwierdził

wyraził zgodę na ustanowienie głów-

oświaty oraz spraw lokalowych.

i sportu w Dzielnicy Ursus m.st.

do realizacji Protokół nr 25 Komisji

nego użytkownika – Zespół Żłobków

W wyniku prac nad budżetem

Warszawy w 2013 roku oraz ogło-

Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus

m.st. Warszawy – administratorem

podjęto uchwały dotyczące: zmian

szenia otwartego konkursu ofert na

m.st. Warszawy, z dnia 26 lutego

nowobudowanego budynku żłobka,

w Wieloletniej Prognozie Finansowej

realizację zadania publicznego w za-

2013 roku, wyraził zgodę właściciel-

położonego przy ul. Czerwona Droga,

m.st. Warszawy na lata 2012-2042,

kresie wypoczynku dzieci i młodzie-

ską na usunięcie czterech drzew z nie-

z uwagi na konieczność podpisania

zmian w załączniku dzielnicowym do

ży w Dzielnicy Ursus. Czterokrotnie

ruchomości stanowiącej własność

umów z poszczególnymi dostawca-

budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok.

wyrażono zgodę na udzielenie 50%

m.st. Warszawy, położonej przy ul.

mi i odbiorcami mediów oraz wyraził

Pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st.

bonifikaty od opłat rocznych z tytułu

Zapustnej na działce o numerze ewi-

zgodę na powołanie pięcioosobowej

Warszawy skierowano projekt uchwały

użytkowania wieczystego nierucho-

dencyjnym 176/8 z uwagi na kolizję

komisji, celem odbioru terenu rekre-

w sprawie zaopiniowania zmian w za-

mości gruntowych przeznaczonych

z planowaną budową przewodu wo-

acyjno-sportowego „Hasanka”.

łączniku dzielnicowym do budżetu m.st.

na cele mieszkaniowe.

dociągowego w ulicy Zapustnej.

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na

Warszawy na 2013 rok, a ponadto trzy-

Dużo uwagi poświęcono w trakcie

Zaakceptowano projekt uchwały

podpisanie aneksu do umowy z dnia

krotnie podejmowano uchwały odno-

obrad na sprawy lokalowe, czego

Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

18 listopada 2008 r., zmieniające-

śnie ustalenia innego terminu zapłaty

następstwem było podjęcie uchwał

wy w sprawie wprowadzenia zmian

go termin wykonania etapu III i IV

opłaty rocznej z tytułu użytkowania

dotyczących m.in. zakwalifikowania

do Dzielnicowego Mikroprogramu

przedmiotowego projektu dotyczą-

wieczystego nieruchomości gruntowej.

czterech osób do umieszczenia na

Rewitalizacji Dzielnicy Ursus m.st.

cego budowy dróg dojazdowych do

Zarząd w trakcie marcowych obrad

liście osób oczekujących na zawarcie

Warszawy oraz projekt uchwały

wiaduktu nad linią kolejową Warsza-

podjął uchwałę w sprawie ustalenia

umowy najmu lokalu mieszkalnego,

w sprawie zaopiniowania zmiany

wa-Katowice w ciągu trasy POW.

W kwietniu, dwie pary obchodziły

sze. Wspólne zainteresowanie – tu-

Państwo Ptasińscy doczekali się 3

Złote gody
dach Mechanicznych „Ursus”, Pan
Ryszard również pracował w zakła-

dzieci i 3 wnucząt.

rystyką – jeszcze bardziej zbliżyło
ich do siebie. Po roku znajomości

Pani Ewa poznała Ryszarda Wol-

dach, później po studiach, jako na-

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

wzięli ślub. Zamieszkali u rodziców

skiego przez znajomych na odczycie

uczyciel zawodu. Państwo Wolscy

Pan Janusz Ptasiński poznał swo-

Pani Haliny na Gołąbkach i tam

w Ośrodku Kultury „Arsus”. Miała

doczekali się 2 dzieci i 3 wnucząt.

ja przyszłą żonę – Halinę, w War-

mieszkali przez lata, później na

wtedy 17 lat. Po 3 latach zdecydo-

Jubilaci zapytani o receptę na

szawie, w kawiarni. Na pytanie co

Niedźwiadku. Pan Janusz znany jest

wali się na małżeństwo. Z Ursusem

szczęśliwe pożycie odpowiedzieli

urzekło go w Pani Halinie – odpo-

w dzielnicy, bowiem od lat działa

związani są od początku. Po maturze

zaufanie, wyrozumiałość i wzajemna

wiedział – wszystko, co najpiękniej-

czynnie w PTTK.

Pani Ewa rozpoczęła pracę w Zakła-

tolerancja.

fot. A. Pawłowska

fot. E. Kowalewska

rocznicę 50.lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji z jubilatami spotkał się

Halina i Janusz Ptasińscy z Zarządem
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

Ewa i Ryszard Wolscy przyjmują życzenia od władz dzielnicy
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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„Szczęśliwa Trzynastka” czyli Grand Prix Międzynarodowego Konkursu
„Słoneczna Zakładka”
We wtorek, 23 kwietnia w Biblio-

EBEJOT – Andrzej Jaczewski, Prezes

tece Publicznej w Ursusie przy

Polskiej sekcji IBBY Maria Kulik.

ul. Plutonu Torpedy 47 odbyło się

Grand Prix zostało przyznane trzy-

uroczyste zakończenie Międzyna-

nastu młodym artystom z Pałacu

rodowego

„Słoneczna

Młodzieży w Warszawie: Wiktorowi

Zakładka”, którego tematem była

Farajowi, Jolancie Gastoł, Julii Gdesz,

„Moja najpiękniejsza podróż”.

Zofii Landowskiej, Lan Ha Vu Minh,
Katarzynie

Nasiłowskiej,

Milenie

W konkursie wzięło udział ponad

Paszkowskiej, Ksymenie Pawłowicz,

1 000 młodych artystów w wieku

Janowi Siedleckiemu, Blance Szczepa-

od 5 do 19 lat z: Bułgarii, Irlandii,

nowskiej-Lay, Matyldzie Śledź, Patrycji

Indonezji, Rumunii, Portugalii, Ukra-

Tomasik i Sylwii Wołczak. Nagrody

iny, Włoch i z Polski. Zgłoszone prace

dla laureatów Grand Prix w postaci

były oceniane w 2 kategoriach: gene-

pucharów ufundował Burmistrz Dziel-

ralnej ogólnej i kategorii generalnej

nicy Ursus m. st. Warszawy, a tablety

szkół i pracowni artystycznych przez

graficzne

jury.

Inwestycyjno-Budowlanego

Prezes

Przedsiębiorstwa
EBEJOT

fot. I. Barski

Konkursu

Zastępca Burmistrza Jacek Duchnowski i Przewodniczący Rady
Henryk Linowski wręczają nagrody młodym artystom

swoją

Andrzej Jaczewski. Listy gratulacyjne

obecnością: Chargé d’Affaires Am-

dla organizatorów konkursu przesłała

tów oraz opracowane elektronicznie

chaela Todorova, Chargé d’Affaires

basady Irlandii Jane McCulloch, Dy-

Minister Edukacji Narodowej Krystyna

na ich podstawie tradycyjne zakładki.

Ambasady Rumunii w Polsce Ioana-

rektor Bułgarskiego Instytutu Kultury

Szumilas i Chargé d’Affaires Ambasa-

Wystawa będzie otwarta do końca

-Gabriela Costache, Burmistrz Dziel-

w Warszawie – Michaela Todorova,

dy Rumunii Ioana-Gabriela Costache.

lipca 2013 roku.

nicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław

Uroczystość

zaszczycili

Dyrektor Instytutu Camões – José

Uroczystość uświetnił występ zna-

Patronat nad konkursem i wysta-

Carlos Costa Dias, Zastępca Burmi-

nego polskiego artysty Stanisława

wą pokonkursową objęli m.in. Mini-

Dzielnicy Ursus Henryk Linowski,

strza – Jacek Duchnowski, Przewod-

Górki, który zachwycił wspólną recy-

ster Edukacji Narodowej - Krystyna

Przewodnicząca

niczący Rady Dzielnicy – Henryk

tacją z publicznością „Lokomotywy”

Szumilas, Marszałek Województwa

Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Ste-

Linowski, Przewodnicząca Komisji

Juliana Tuwima. Pokłosiem konkursu

Mazowieckiego Adam Struzik, Poseł

fańczyk oraz Ministerstwo Kultury

Kultury Rady – Marianna Jaguścik,

jest niezwykła wystawa w Czytelni

na Sejm RP Małgorzata Kidawa-

i Dziedzictwa Narodowego, Biblio-

Przewodnicząca Komisji Oświaty –

Naukowej przy ul. Plutonu Torpedy

-Błońska, Prezydent m.st. Warszawy

teka Narodowa, Instytut Książki, Pol-

Wanda Kopcińska, Prezes Przedsię-

47, na której zgromadzono 130 na-

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dyrektor

ska Sekcja IBBY.

biorstwa Inwestycyjno-Budowlanego

grodzonych i wyróżnionych projek-

Bułgarskiego Instytutu Kultury Mi-

Krzemień,

Przewodniczący

Rady

Stowarzyszenia

Kamil Dąbrowski

100-letnia mieszkanka Ursusa
20 kwietnia 2013 roku Pani Genowefa Wierzbowska obchodziła setne
urodziny. Z tej okazji zacną mieszkankę odwiedzili przedstawiciele Zarządu
Dzielnicy Ursus.
Pani Genowefa urodziła się niedaleko Zambrowa. Tam się wychowywała,
tam też poznała swojego przyszłego męża. Wspólnie z nim uprawiała gospodarstwo.
fot. E. Kowalewska

W Ursusie mieszka od 35 lat z synem Tadeuszem, który ściągnął mamę do
Warszawy.
Jubilatka wychowała 5 dzieci i doczekała się 4 wnucząt i 4 prawnucząt.
Jubilatka Genowefa Wierzbowska przyjmuje życzenia
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Nowy system gospodarowania odpadami
11 kwietnia w Ośrodku Kultury „Arsus” odbyła się debata śmieciowa. W spotkaniu, w którym
uczestniczył Zarząd Dzielnicy Ursus, radni, zaproszeni goście, wzięło udział około 500 mieszkańców dzielnicy. Spotkanie prowadziła Zastępca Dyrektora Biura Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi, Jolanta Krzywiec z moderatorem
z Centrum Komunikacji Społecznej, która przedstawiła krótką prezentację, omówiła jak należy
wypełniać deklarację.
fot. E. Kowalewska

Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. Właściciele
i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące
dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci.

Od lipca zmieni się kolorystyka pojemników

Ponieważ kwestia gospodarowania odpadami
budzi wiele wątpliwości, postaramy się przybliżyć

KROK 2. Wypełnić i złożyć deklarację. Deklaracja

d. Złożyć deklarację zgodnie z miejscem zamiesz-

krok po kroku jakie działania musza podjąć właści-

przypomina PIT. W podobny sposób ją wypełnia-

kania we właściwym Urzędzie Dzielnicy lub

ciele i zarządcy domów jednorodzinnych.

my i składamy w Urzędzie m.st. Warszawy dla

przesłać drogą pocztową do piątku 31 maja

dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zaKROK 1. Wypowiedzieć obecną umowę na odbiór

mieszkania. W Warszawie możliwe są do zasto-

odpadów. Ostatnim dniem obowiązywania do-

sowania dwie drogi: elektroniczna e-deklaracja

tychczasowych umów powinien być 30 czerwca

i tradycyjna papierowa.

2013 r.
e. Zachować kopię deklaracji.
KROK 3. Wnieść opłatę za gospodarowa-

2013 r. Począwszy od 1 lipca tego roku, odpady

a. Wybrać właściwy druk deklaracji. Jeśli miesz-

nie odpadami. Właściciele i zarządcy będą

odbierać będą firmy wyłonione przez Urząd m.st.

kamy w domu jednorodzinnym lub nim ad-

dokonywać opłaty standartowo do 28 dnia

Warszawy.

ministrujemy – wypełniamy druk D-ZJ Dekla-

każdego miesiąca. Każda osoba składająca

a. Sprawdzić w umowie zapis dotyczący okresu

racja o wysokości opłaty za gospodarowanie

deklaracje otrzyma swój indywidualny numer

wypowiedzenia umowy. W przypadku, gdy

odpadami komunalnymi dla nieruchomości,

rachunku bankowego, na który będzie wnosić

okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc,

na której zamieszkują mieszkańcy, zabudo-

opłaty.

wypowiedzenie musi dotrzeć do siedziby firmy

wanej budynkiem mieszkalnym jednorodzin-

do 31 maja 2013 r. Do wypowiedzenia umowy

nym. Deklaracje są dostępne w Wydziałach

uprawnia nas zmiana przepisów prawnych.

Obsługi Mieszkańców, a także w formie elek-

Ostatnim rachunkiem na odbiór śmieci, jaki

tronicznej na stronie www.czysta.um.warsza-

powinniśmy uregulować prywatnemu przed-

wa.pl.

KROK 4. Segregować odpady.
KROK 5. Umożliwić odbiór odpadów.
Urząd m.st. Warszawy uruchomił specjalną

siębiorcy, będzie rachunek na czerwiec 2013 r.

b. Podjąć decyzję o wyborze sposobu zbierania

stronę internetową, poświęconą nowym zasa-

b. Sporządzić pismo zawierające oświadczenie

(segregowania) odpadów (selektywnie lub

dom gospodarki odpadami. Jest to www.czysta.

o wypowiedzeniu umowy na odbiór odpadów

nieselektywnie). Od tej decyzji zależeć będzie

um.warszawa.pl, na której można znaleźć wszyst-

ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013. Pismo

później wysokość opłat.

kie aktualne informacje. Mieszkańcy mogą również

powinno być własnoręcznie podpisane przez

c. Wypełnić jasne pola deklaracji. Deklaracja opa-

uprawnione do tego osoby. Wypowiedzenie

trzona zostanie kodem kreskowym, co uła-

skorzystać z infolinii Urzędu (800 70 70 47) z celu
uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

należy przesłać listem poleconym lub dostar-

twi jej późniejsze rozpoznanie przy okienku

W czwartek 25 kwietnia odbyła się sesja Rady

czyć do firmy, z którą dotychczas była podpi-

w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zgodnie

Dzielnicy Ursus, na której podjęto stanowisko

sana umowa.

z uchwałą Rady m.st. Warszawy, za pojemnik

dotyczące przyjętej Uchwały nr LI/1497/2013

o określonej pojemności, właściciele, zarząd-

Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r.

cy domów jednorodzinnych zapłacą 89,00 zł

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za

c. Zadbać o potwierdzenie złożenia wypowiedzenia.
Posiadanie osobnej umowy nie zwalnia z obo-

miesięcznie za odbiór posegregowanych od-

gospodarowanie odpadami komunalnymi, usta-

wiązku uiszczania opłaty Miastu, a wcześniejsze

padów komunalnych. Mieszkańcy, którzy nie

lania stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki

umowy nie wygasają automatycznie w wyniku

zdecydują się na segregację będą płacić 124,

opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Po-

wprowadzonych nowych regulacji prawnych.

60 zł.

niżej drukujemy ją z uzasadnieniem.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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STANOWISKO RADY DZIELNICY URSUS
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjętej Uchwały nr LI/1497/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Na podstawie §13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Załącznik nr 11 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia
2010 r. Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przyjmuje następujące stanowisko.
Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy po wnikliwej analizie przyjętej Uchwały nr LI/1497/2013 Rady m.st. Warszawy oraz po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych, wnosi o:
1. Dokonanie weryfikacji przyjętej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po rozstrzygnięciu przetargu na wybór podmiotu, który
będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
2. Przyjęcie progresywnych stawek opłat dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych, takich samych jakie przyjęto dla gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Henryk Linowski

UZASADNIENIE
do Stanowiska Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjętej Uchwały nr LI/1497/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
W dniu 7 marca 2013 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Uchwałę

około 500 osób. Na tym spotkaniu mieszkańcy wyrażali sprzeciw wobec zbyt

nr LI/1497/2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-

wysokich a w konsekwencji krzywdzących stawek, jakie przyjęte zostały dla

dami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty

mieszkańców zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych. Stawki opłat

za pojemnik o określonej pojemności. W przyjętej uchwale Rada m.st. Warsza-

przyjęte w wymienionej uchwale Rady m.st Warszawy są zbyt wysokie w po-

wy dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za odbierane odpady komunal-

równaniu z przyjętymi stawkami w gminach ościennych oraz w porównaniu

ne, zgodnie z którą opłaty będą ponoszone od gospodarstwa domowego, co

do dużych miast polskich. Mieszkańcy nie chcą przyjąć, że zobowiązani są do

jest zgodne z naszym stanowiskiem. Ponadto dokonała zróżnicowania stawek

płacenia za wywóz odpadów komunalnych 2 lub nawet 3,5 krotnie więcej

opłat w zależności od rodzaju zabudowy oraz liczby osób zamieszkujących

niż ich sąsiedzi za granicą Warszawy. Jednym z postulatów uczestniczących

nieruchomość, ale ograniczyła się tylko do nieruchomości zamieszkałych przez

w debacie było zobowiązanie władz dzielnicy do wystąpienia o korektę i ure-

mieszkańców w budynkach wielorodzinnych. Stawka opłat dla nieruchomości

alnienie stawek zawartych w przyjętej przez Radę m.st. Warszawy uchwale

zamieszkałych przez mieszkańców w budynkach jednorodzinnych ustalona

z dnia 7 marca 2013 r.

została w wysokości 89,00 zł w przypadku, gdy odpady zbierane są selektywnie lub 124,60 zł gdy odpady nie są zbierane selektywnie. Ze względu na
kontrowersje oraz uwagi do przyjętej uchwały, w dniu 11 kwietnia br. o godz

Przewodnicząca Klubu Radnych

Przewodniczący Klubu Radnych

18.00 w Ośrodku Kultury „Arsus” z inicjatywy Biura Gospodarki Odpadami Ko-

Platformy Obywatelskiej

Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie

munalnymi, Centrum Komunikacji Społecznej oraz Zarządu i Rady Dzielnicy Ur-

Marianna Jaguścik

Henryk Grzegrzółka

sus m.st. Warszawy odbyły się konsultacje społeczne, w których wzięło udział

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 7 maja, godz. 17.30 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład dr Piotra Łysakowskiego pt. „Mord na profesorach lwowskich – lato 1940”. Prowadzi
dr Jan Parys. Wstęp wolny.
• 10 maja, godz. 19.00 – koncert „Basement Rap Night” z udziałem zespołów: Dum Spiro Spero, Dwaesu, Bez Stresu Banda. Support: Wit, Smunio,
Bezul DWP, Bubson and Szamier, Majs. Cena biletu 5 zł.
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• 9 maja, godz. 14.00 – spotkanie dla młodzieży pt. „Odkryj swoją pasję
zawód, który mnie interesuje” z Joanną Koryczan, lekarzem stomatologii.
Wstęp wolny.
• 15 maja, godz. 10.00 – „Mała filharmonia” cykliczne spotkania z muzyką.
Wstęp wolny.
• 16 maja, godz. 18.00 – wernisaż wystawy prac malarskich Katarzyny Rudzińskiej. Wstęp wolny.

• 11 maja, godz. 17.00 – koncert zespołu operetkowego „Belcanto” pod dy-

• 19 maja, godz. 15.00 -21.00 (pasaż przy ul. Zagłoby) – festyn rekreacyjny

rekcją Olgi Romaszko-Niewiadomskiej z okazji rocznicy uchwalenia Konsty-

„Mama, Tata i Ja”. Wystąpią zespoły i grupy artystyczne z Domu Kultury

tucji 3 Maja. Wstęp wolny.

„Miś”, Ośrodka Kultury „Arsus” oraz innych placówek oświatowo-kultural-

• 12 maja, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (2-8 lat) pt. „Kogucik Samochwała”.
Cena biletu 10 zł.
• 12 maja, godz. 19.00 – program kabaretowy pt. „Andropauza 2” czyli męska rzecz być z kobietą. Obsada: Maciej Damięcki, Marek Siudym, Jacek Kawalec, Dariusz Gnatowski, Matylda Damięcka, Agata Załęcka, Piotr Skarga.
Cena biletu 50 zł.

nych. Gwiazda wieczoru Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska.
• 20 21 maja, godz. 18.00 –„Bezpieczeństwo seniora” spotkanie z asp. Sabiną Stepek z Komendy Rejonowej Policji III specjalistą do spraw prewencji
kryminalnej. Wstęp wolny.
• 25 maja, godz. 16.00 – „Śpiewam Ci mamo” koncert okolicznościowy
z okazji Dnia Matki i zabawa taneczna w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.

• 14, 15 maja, godz. 9.0014.00 – XII Prezentacje Artystyczne Szkół Ursusa
– PAKSU 2013. W programie: pokazy teatralne, taneczne, muzyczne, wo-

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)

kalne, recytatorskie i plastyczne. Wstęp wolny.

• 7 maja, godz. 13.00 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – Dzielnicowa Olimpiada

• 16 maja, godz. 18.00; 20.30 – występ kabaretu „Ani Mru Mru” w programie pt. „Nuda, rutyna i odcinanie kuponów”. Cena biletu 60 zł.
• 17 maja, 17.00 – wieczór poezji. Promocja almanachu VI liryki, poezji i prozy Klubu Literackiego „Metafora” pt. „Myśli i słowa” ze wstępem Stefana
Jurkowskiego pod redakcją Bogusława Łopuszyńskiego i Tadeusza Maryniaka z udziałem 23 twórców. Wstęp wolny.

Języka Angielskiego. Warsztaty językowe dla uczestników II etapu, które
poprowadzi Glenn McManaway meteorolog US Navy.
• 21 maja, godz. 18.00 – „Tuwim” spotkanie z Joanną Siedlecką, wybitną
eseistką i reportażystką poświęcone autorowi „Kwiatów Polskich”.
• 29 maja, godz. 11.00 – uroczyste zakończenie Klubu Malucha „Wesołe
Pszczółki” połączone z obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka .

• 24 maja, godz. 18.00 – koncert galowy laureatów XI Konkursu Piosenki Pol-

• 6-29 maja, godz. 12.00-20.00 – „Słoneczna Zakładka 2013”. Wystawa prac

skiej „Tulipanada”. Występy nagrodzonych zespołów i solistów. Wstęp wolny.

nagrodzonych i wyróżnionych w Międzynarodowym Konkursie Plastycz-

• 25 maja, godz. 19.30 – show tańca orientalnego. Wystąpią: Emilia Łosiewicz, Oriental Dream Group, Karolina Pawłowska, Joanna Suska, Ortega,
Zespół Tańca Indyjskiego Mohini. Cena biletu 20 zł.
• 28 maja, godz. 18.00 – premierowy występ grupy musicalowej „Grease
w Arsusie” działającej pod kierunkiem Anny Kałużnej w przedstawieniu stwo-

nym, którego tematem w tym roku była „Moja najpiękniejsza podróż”.
• 9,16,23 maja, godz. 15.30 – „Get Into Reading”. Międzynarodowy projekt
promocji czytelnictwa koordynowany przez Uniwersytet w Liverpoolu. Wolontariusze BP Ursus czytają na głos zawsze w czwartki.
• 9,16,23 maja, godz. 17.00-17.30 – „Bartki czyli bajki czytane w czwartki”.

rzonym na bazie słynnego, amerykańskiego hitu „Footloose”. Wstęp wolny.
• 31 maja, godz. 19.00 – koncert „Piosenki Anny German” w wykonaniu Oleksandry Zuravel ukraińskiej artystki polskiego pochodzenia. Wstęp wolny.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 28-29 maja, godz. 9.00 – „Dzień Mamy” w Klubie Malucha „Wesołe Niedźwiadki”.

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)

• 9,16,23 maja, godz. 16.30 – Klub gier planszowych dla dzieci.

• 18 maja, godz. 12.00 – wernisaż wystawy malarstwa uczestników Pracowni

• 28 maja, godz. 11.00 (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 13)

Plastycznej Ośrodka Kultury Wola im. Stefana Żeromskiego. Wstęp wolny.

– „Dzień Mamy” w Klub Malucha „Wesołe Gołąbki” oraz zajęcia z rytmiki.

• 19 maja, godz. 12.30 – przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem pt. „Tajemnice morskich głębin” w wykonaniu

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

Teatru Pro Arte. Wstęp 10 zł.

• 22 maja, godz. 10.00 – uroczyste zakończenie zajęć w Klubu Malucha „We-

• 19 maja, godz. 16.30 – koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Ka-

sołe Wróbelki”.

meralną pt. „W romantycznym nastroju”. Muzyka: F. Schumana, A. Borodina

• 22 maja, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Skorosze.

i S. Taniejewa w wykonaniu Trio „Archetto” w składzie: Katarzyna Dul –

• 9,16,23,30 maja – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

skrzypce, Marta Straszyńska – altówka, Justyna Straszyńska – wiolonczela.

• 10,17,24,31 maja, godz. 16.00 – zajęcia teatrzyku „Iskierka”, dzieci 7-10 lat.

Wstęp wolny.
• 21 maja, godz. 18.00 – „Majowe impresje” wieczór poetycko-muzyczny
połączony z wystawą malarstwa artystów TUTW. Wstęp wolny.

Kino „Ursus” ( ul. Traktorzystów 14)
• 18-19 maja, godz. 16.00; 18.00 – „Weekend z królem”, prod. Wielka Brytania, od lat 15, biograficzny/dramat/komedia.

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 4 maja, godz. 16.00 – „Zielono mi” zabawa taneczna dla członków Klubu
Seniora „Wesoła Chata”. Wstęp wolny.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

• 25 maja, godz. 16.00, 26 maja, godz. 16.00; 18.00 – „Wesele w Sorrento”, prod. Dania/Francja/Niemcy, od lat 15, komedia romantyczna.
Wszystkie bilety po 12 zł.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Światowy Związek Żołnierzy Ar-

„Szlakiem Naszej Historii” i współ-

mii Krajowej Koło Nr 6 „Helenów”,

inicjatorem budowy w Ursusie kilku

Koło Nr 6 „Piechocin” i Koło Nr 7

pomników pamięci. Za swoje zasługi

„Jaworzyn” oraz pozostałe organi-

odznaczony został Krzyżem Kawaler-

zacje i instytucje wchodzące w skład

skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy-

zespołów terenowych rajdu: Środo-

żem Armii Krajowej, Warszawskim

wisko Kombatantów 7 pp. AK „Gar-

Krzyżem Powstańczym, Medalem

łuch”, Związek Sybiraków, Związek

„Pro Memoria” oraz wyróżniony zo-

Kombatantów RP i byłych Więźniów

stał godnością Honorowego Koman-

Politycznych – Koła: Ursus, Włochy

dora Rajdów Pamięci. Od tego roku

i Okęcie, Koło Nr 4 Związku Oficerów

wydarzeniu nadano nazwę im. por.

Rezerwy RP im. Obrońców Radiosta-

hm. Jana Cierlińskiego.

fot. M. Rulak

XXVIII Rajd „Szlakiem Naszej Historii” imienia por. hm. Jana Cierlińskiego

cji w Starych Babicach, Harcerskie

Tegoroczna edycja rajdu odbyła

Kręgi Seniorów i Starszyzny Harcer-

się 20 kwietnia 2013 r., udział w niej

skiej oraz Komendy Hufców ZHP:

wzięło ponad 6000 osób. Z biegiem

Ursus, Piastów, Pruszków i Ożarów

lat w organizację rajdu włączają się

m.st. Warszawy. Miejsca Pamięci

w 1944 roku oraz Pomnik „Sza-

Maz., a także Wydziały Oświaty, Kul-

coraz to nowe miejscowości i coraz

Narodowej

rych

tury i Sportu z Dzielnicy Ursus i Dziel-

większa liczba uczestników. Nale-

sobie samodzielnie. Patrole naj-

działalność drużyn harcerskich na

nicy Włochy m.st. Warszawy i miasto

żą do niej przedszkolaki, uczniowie

chętniej odwiedzały: Pomnik ku

terenie Ursusa i okolic w latach

Pruszków oraz Miejskie i Gminne

szkół podstawowych, gimnazjalnych

czci poległych mieszkańców Ursusa

1939-1945. W Kościele św. Józefa

Ośrodki Kultury z Piastowa, Raszyna,

i ponadpodstawowych, a także ich

w latach 1939-1945, kościół św.

uczniowie mogli posłuchać opowie-

Lesznowoli, Ożarowa Maz. i Starych

rodzice i opiekunowie.

Józefa przy ul. Cierlickiej, w którym

ści osób, które w latach 1939-1941

Uczestnicy rajdu

uczniowie

wybierali

Szeregów”

upamiętniający

Babic zorganizowały w tym roku

Na terenie Dzielnicy Ursus w pa-

znajdują się Tablica ku czci żołnie-

były wywiezione na Syberię. Jest to

XXVIII Rajd Szlakiem Naszej Historii

trolach pieszych i rowerowych

rzy Batalionu AK „Miotła”, Tablica

jedyna taka impreza historyczno-

im. por. hm. Jana Cierlińskiego.

wzięło udział ponad 1000 osób

ku czci Sybiraków, a także tablice

turystyczna, która odbywa się na

Tegoroczny rajd był wyjątkowy.

z ursusowskich szkół podstawo-

ku czci Dowódcy 10 kompani AK

terenie dzielnicy. Jest to połączenie

W grudniu zeszłego roku pożegnali-

wych, gimnazjalnych i ponadgim-

„Kordian” – kpt Mariana Krawczyka

swojego rodzaju imprezy turystycz-

śmy por. hm. Jana Cierlińskiego pro-

nazjalnych, które miały dotrzeć

i Dowódcy 1 kompani AK „Garłuch”

no-sportowej w odniesieniu do

pagatora wiedzy o Polskim Państwie

do czterech z

dwudziestu pięciu

– por. Stanisława Bodycha, Pomnik

naszej historii. Relacja internetowa

Podziemnym i Armii Krajowej. Od

miejsc Pamięci Narodowych poło-

upamiętniający obóz przejściowy

z XXVIII Rajdu „Szlakiem Naszej Hi-

początku był organizatorem Rajdów

żonych na terenie Dzielnicy Ursus

w Ursusie dla ludności Warszawy

storii” na stronie www.ursustv.pl

Warszawska Olimpiada Młodzieży
Już od kilku lat reprezentacja złożona z dziewcząt i chłopców Szkoły Podstawo-

nacjach dzielnicowych w klasyfikacji indywidualnej dziewcząt I miejsce zajęła Alicja

wej nr 14 doskonale spisuje się na zawodach w gimnastyce dziewcząt i chłopców

Wojtkowska, II miejsce Patrycja Rek i III miejsce Karolina Kawalec, chłopców I miejsce

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Filip Zawadzki, II miejsce Mikołaj Ciuba, III miejsce wywalczył Mikołaj Wołoszyn.
W finale warszawskim uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 14 spisali

W dzielnicowych eliminacjach startowało 26 dziewcząt i 12 chłopców złożonych
z reprezentantów Szkoły Podstawowej nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 11. W elimi-

się doskonale zajmując IV miejsce.

Zaproszenie do Gołąbek
Dziękuję mieszkańcom Ursusa za udział w spacerze po Ekotrasie w Gołąbkach w mroźną sobotę 23 lutego. Dziękuję także księdzu proboszczowi W. Łozowskiemu za wypożyczenie głośników. Jednocześnie zapraszam na wiosenny spacer ulicami Gołąbek podczas Pikniku Integracyjnego ZS nr 80 w dniu 18 maja
2013 r. Zbiórka o 11.30 przy wejściu do szkoły. Wszyscy otrzymają folderki o trasie.
Irena Jarzębak, nauczyciel przyrody i przewodnik miejski
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Zimowe Mistrzostwa Polski
Pływacy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Skalar” w ostatnim okresie wzięli udział w Zimowych Mistrzostwach Polski czternasto i piętnastolatków.
Mistrzostwa Polski czternastolatków odbyły się
w Olsztynie, w zawodach wzięło udział 500 zawodników i zawodniczek z 114 klubów z całej Polski. Najmocniejszymi z UKS Skalar okazali się: Ania
Wawszczak i Błażej Wańskowicz. Błażej dwukrotnie zakwalifikował się do finałów B (miejsca 11-20)
Mistrzostw Polski na 100 i 200 metrów stylem motylkowym, bijąc przy tym rekordy życiowe. Blisko
był również finału B na 50 m stylem motylkowym.
fot. z archiwum Skalar

Ania po uzyskaniu dwóch rekordów życiowych na
50 m stylem motylkowym i 400 m stylem dowolnym, przygotowując się do niedzielnych startów,
doznała nieprzyjemnej kontuzji dłoni uniemożliwiającej dalsze starty. Mimo skromnej obsady, zawodnicy UKS Skalar powoli pną się w górę klasyfikacji.

Zwycięzcy na podium

Mistrzostwa Polski piętnastolatków rozegrano

Medalistką Mistrzostw Polski została także Zo-

Palimonka dzielnie walczyła w wyścigu 4 x 200

w Dębicy startowało 423 zawodników. Skalar re-

sia Sajecka, która wywalczyła brązowy medal na

stylem dowolnym wchodząc do finału na VIII

prezentowali: Ilona Białecka, Zosia Sajecka, Batosz

dystansie 200 metrów stylem zmiennym. Świetny

miejscu.

Palimonka, Maciej Rybiński, Michał Walentynowicz

występ zaliczył Michał Walentynowicz, który po-

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego

i Janek Zuchowicz.

twierdził, iż należy do najlepszych „delfinistów”.

Skalar, dzięki swoim sukcesom, dobrze znani na-

Janek Zuchowicz zdobył trzy medale, został Mi-

Był piąty w wyścigu na dystansie 100 metrów

szych czytelnikom pływacy: Nikola Petryka i Jan

strzem Polski na dystansie 100 metrów stylem kla-

i szósty na 200 stylem motylkowym. Pozostali

Zuchowicz wywalczyli sobie powołanie na mecz

sycznym, wicemistrzem na dystansie 50 metrów

zawodnicy również dobrze zaprezentowali się na

międzypaństwowy w pływaniu. Gratulujemy

stylem klasycznym oraz stanął na trzecim stopniu

zawodach znacznie poprawiając rekordy życiowe.

i życzymy dalszych sukcesów pływackich!

podium w wyścigu na dystansie 200 metrów sty-

Sztafeta męska w składzie: Jan Zuchowicz,

lem zmiennym.

Michał Walentynowicz, Maciej Rybiński i Bartosz

Z archiwum UKS Skalar

IV Puchar Mazowsza Karate WKF
W pierwszą sobotę kwietnia w Borzęcinie
k/Warszawy odbył się IV Puchar Mazowsza Ka-

lat), Jan Świtkowski Atemi Warszawa (12–13

DZIEWCZĄT: I m – Anita Białecka Atemi Warsza-

lat).

wa (9 lat), III – Sofya Zacharczuk Atemi Warsza-

rate WKF. W zawodach wystartowało ponad 200

KATA INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT: I m – Anita

wa (+16 lat). KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW:

zawodników, konkurencja olbrzymia dla ursusow-

Białecka Atemi Warszawa (9 lat), III m – Agniesz-

I miejsce: ATEMI 2 Atemi Warszawa (do 11 lat):

skiego klubu karate Atemi. Mimo tego nasi kara-

ka Tylus Atemi Warszawa (9 lat), I – Agata Bogu-

Ł. Sulejczak, K. Wojtkowiak, J. Koryczan, II m:

tecy zdobyli liczne medale oraz zajęli III miejsce

ska Atemi Warszawa (12–13 lat), III – Katarzyna

ATEMI 3 Atemi Warszawa (do 11 lat): M. Vincent,

w klasyfikacji międzyklubowej.

Tylus i Paulina Rączka Atemi Warszawa (12–13

K. Niedolistek, J. Kosiński, I m ATEMI 4 Atemi

Na wyróżnienie zasłużyli :

lat), II – Sofya Zacharczuk Atemi Warszawa (+16

Warszawa (12–13 lat): M. Zawadzki, J. Świtkow-

KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW: Oskar

lat). KUMITE INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW: III m –

ski, M. Łasek. KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT:

Fus Atemi Warszawa (9 lat), Kamil Wojtkow-

Wiktor Michalski UNSU i Kamil Wojtkowski Atemi

I m ATEMI 5 Atemi Warszawa (12–13 lat) P. Rącz-

ski i Jakub Koryczan Atemi Warszawa (10–11

Warszawa (10–11 lat). KUMITE INDYWIDUALNE

ka, A. Boguska, K. Tylus.
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