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Nowy żłobek od września

Wspierajmy „Hasankę”

fot. E. Kowalewska

Teren obiektu sportowo-rekreacyjnego od początku jego powstania
w 2004 roku cieszył się i nadal cieszy
ogromnym zainteresowaniem, nie tylko mieszkańców Ursusa, ale również
mieszkańców pozostałych dzielnic
Warszawy czy okolicznych gmin. s. 3

Budynek nowego żłobka

Moja wiedza o II Wojnie Światowej
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
Ośrodek Kultury „Arsus”, Dom Kultury
„Kolorowa” i Biblioteka Publiczna organizują V edycję konkursy „Moja wiedza

Trwają ostatnie prace wykończeniowo-porządkowe

– Nowy żłobek w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jest

o II Wojnie Światowej”. Konkurs wiedzy

w nowym żłobku przy ul. Czerwona Droga w Dzielnicy

przedsięwzięciem nowatorskim. Zakłada, że w jednym

o II Wojnie Światowej rozpisany jest na

Ursus. Wykonywane są nasadzenia zieleni oraz ostat-

budynku znajdować się będzie żłobek, filia biblioteki.

lata 2009 -2015. Każdy rok poświęcony

nie poprawki na placu zabaw. Budynek wygląda oka-

Rzeczywiście jest to rozwiązanie nowatorskie, skąd

jest innym, dominującym wydarzeniom

zale, a dzięki przemyślanej kolorystyce również wesoło

na to pomysł – odpowiada zastępca Burmistrza Jacek

z tego okresu. Edycja 2013 roku nosi na-

i przyjaźnie dla dzieci. Obecnie inżynierowie przepro-

Duchnowski, nadzorujący projekt. Zależało nam na wy-

zwę „Getto Warszawskie – życie, walka,

wadzają sprawdzenia i badania wszystkich instalacji

sokiej jakości i nowoczesnych rozwiązaniach dla miesz-

zagłada”.

w obiekcie. Wszystko już prawie gotowe i od września

kańców. Powierzchnia żłobka to ponad 2 tys. mkw.

żłobek otworzy drzwi dla maluchów z naszej dzielnicy,

W skład zespołu wchodzą m.in. bawialnia, sypialnia,

Sukcesy Ursusowskiego

na co bardzo czekają rodzice.

s. 4

taras, zaplecze sanitarne, sala do ćwiczeń ruchowych,

Towarzystwa Sportowego

Budowa żłobka, w połączeniu z rozbudowanym przed-

rozdzielnia posiłków, izolatka, kuchnia, plac zabaw,

„Akro-Bad”

szkolem oraz reorganizacją szkół, poprawi dostępność

wypożyczalnia książek oraz multimedialna czytelnia.

W rozegranych, w dniach 8-9 czerwca

do państwowych placówek opieki w naszej dzielnicy.

Wszystkie pomieszczenia wykonane są w wysokim

w Rzeszowie, 59 Mistrzostwach Polski

– Na tym się skupiamy i jest to naszym priorytetem,

standardzie. Prace idą bardzo sprawnie. Mamy zapas

Seniorów w akrobatyce sportowej, za-

aby zwiększać dostępność miejsc w ursuskich żłobkach

czasowy, nazwijmy to bufor, tak aby ewentualne prze-

wodnicy naszego klubu zdobyli cztery

i przedszkolach. W naszej dzielnicy osiedla się dużo mło-

dłużenia związane z procedurami odbioru nie zakłóciły

medale indywidualnie i zajęli pierw-

dych rodzin, dla których ważny jest sprawny dojazd do

terminu oddania do użytku placówki, tj. 31 sierpnia

sze miejsce w klasyfikacji drużynowej.

pracy, pomoc w opiece nad dziećmi, oraz przyjazna oko-

tego roku. Osobiście uważam, że to najważniejsza in-

Pierwszy raz w 50.letniej historii akroba-

lica, gdzie znajdują się place zabaw i parki. To wszystko

westycja Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w bie-

tyki sportowej w Ursusie, klub zwyciężył

staramy się zapewnić. Już niedługo skończą się poważ-

żącym budżecie, ponieważ już od września umożliwi

w punktacji drużynowej.

ne inwestycje drogowe, które sprawią, że Ursus będzie

ok. 100 rodzinom skorzystanie z państwowej opieki

świetnie skomunikowaną dzielnicą, co roku poprawiamy

nad dziećmi do 3 lat.

dostępność do żłobków i przedszkoli, a jedne z najlepszych placów zabaw w Warszawie i piękne parki już
mamy – mówi Wiesław Krzemień, Burmistrz Dzielnicy.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

s. 8

Przy żłobku wykonano również miejsca parkingowe
dla 39 samochodów.
Agnieszka Wall

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Z prac Zarządu Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. War-

Zarząd na mocy uchwały zatwierdził

przez Radę m.st. Warszawy uchwały

złego stanu zdrowotnego. W miejsce

szawy w czerwcu 2013 roku obrado-

sprawozdanie finansowe za rok 2012

w sprawie wyposażenia żłobka przy

wyciętych drzew, będą wykonane

wał na czterech posiedzeniach, pod-

- Biblioteki Publicznej im. W. J. Grab-

ul. Czerwona Droga w Dzielnicy Ur-

nowe nasadzenia.

czas których podjął szereg uchwał

skiego oraz Ośrodka Kultury „Arsus”.

sus m.st. Warszawy.

i ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich.

Zarząd Dzielnicy poparł prośbę

Na posiedzeniu zarządu zostały

Wiele uwagi poświęcono spra-

NZOZ „Zdrowia Plus” s.c., dotyczą-

wybrane oferty na realizację zadań

wom lokalowym. Podjęto w sumie 15

cą zasadności i potrzeby dalszego

Zarząd podjął uchwałę w sprawie

publicznych w zakresie upowszech-

uchwał dotyczących listy osób oczeku-

funkcjonowania

dokonania zmian w Wieloletniej Pro-

niania kultury fizycznej i sportu

jących na zawarcie umowy najmu lo-

zaspokojenia potrzeb zdrowotnych

placówki,

celem

gnozie Finansowej miasta stołeczne-

w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

kalu z mieszkaniowego zasobu m.st.

mieszkańców Dzielnicy Ursus, w do-

go Warszawy na lata 2013-2042 oraz

w 2013 roku. Dofinansowanie otrzy-

Warszawy, podpisania umów najmu

tychczas zajmowanej lokalizacji.

w sprawie dokonania pięciu zmian

ma w sumie 14 klubów i fundacji

na lokal czy w sprawie przeznaczenia

Zarząd Dzielnicy poparł inicjatywę

w załączniku dzielnicowym do bu-

sportowych działających na terenie

do dalszego najmu lokali użytkowych.

przedłożoną przez Stowarzyszenie

dżetu m.st. Warszawy na 2013 rok.

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę

Obywatelskie w Ursusie o przyznanie

Zmiany dotyczyły m.in. prac z zakresu

Zarząd Dzielnicy skierował pod ob-

właścicielską na wycinkę 3 drzew,

przez Prezydenta Rzeczypospolitej

utrzymania zieleni, oświaty, sportu

rady Rady Dzielnicy Ursus m.st. War-

z nieruchomości stanowiącej wła-

Polskiej, Panu Henrykowi Linowskie-

i rekreacji oraz działalności Zakładu

szawy projektu, uchwały dotyczącej

sność m.st. Warszawy, położonej

mu, Złotego Krzyża Zasługi.

Gospodarowania Nieruchomościami.

wystąpienia z inicjatywą podjęcia

przy ul. Sosnkowskiego z powodu ich

Agnieszka Wall

Rocznica Powstania Warszawskiego
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy zapraszają na uroczyste obchody 69.rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Uroczystości odbędą się
1 sierpnia. O godz. 16.30 na cmentarzu
przy ul. Rakuszanki przewidziano złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. O godz.
17.00 przy obelisku przy ul. Cierlickiej zaplanowano główne uroczystości z apelem pamięci.
W kościele św. Józefa Oblubieńca NMP
przy ul. Sosnkowskiego, o godz. 18.00
rozpocznie się msza św. w intencji Ojczyzny. Zwieńczeniem obchodów będzie koncert przy współpracy z Muzeum Powstania
Warszawskiego pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki” z udziałem zefot. internet

społu Young Ursus Voices pod kierunkiem
Krzysztofa Matuszaka. Koncert odbędzie
się w Parku Czechowickim przy ul. Spisaka.

Konkurs fotograficzny
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus serdecznie zaprasza pasjonatów foto-

e-mail: projektmrdu@wp.pl w terminie do 5 września 2013 r. Szczegóły w re-

grafii w wieku 13-20 lat do udziału w konkursie fotograficznym. Do wygrania

gulaminie konkursu na stronie Urzędu Dzielnicy Ursus w dziale Aktualności.

wartościowe nagrody: sprzęt fotograficzny i inne.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ra-

Temat konkursu: „Mini obszar – maksi europejskość. Niech Ursus nas zaskoczy”. Wyślij zrobioną przez siebie fotografię związaną z Ursusem pod adres
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

mach programu „Młodzież w działaniu”.
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Wspierajmy „Hasankę”
Teren obiektu sportowo-rekreacyj-

się Wydział Ochrony Środowiska dla

nego od początku jego powstania

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, który

w 2004 roku cieszył się i nadal cieszy

ma bogate doświadczenie oraz bar-

ogromnym zainteresowaniem, nie

dzo duże umiejętności w budowie,

tylko mieszkańców Ursusa, ale rów-

modernizacji, renowacji i utrzymaniu

nież mieszkańców pozostałych dziel-

placów zabaw. Natychmiast podjęto

nic Warszawy czy okolicznych gmin.

działania naprawcze i w pierwszej
kolejności przeprowadzono naprawy

tego atrakcyjnego obiektu dla dzie-

urządzeń zabawowych, które zagra-

ci i młodzieży rosła. Z jednej strony

żały bezpieczeństwu dzieci i mło-

ogromne obciążenie, a z drugiej stro-

dzieży. Ponadto, mając świadomość

ny niewystarczające środki finansowe

ograniczonych

w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji

wych, przeznaczonych na utrzymanie

m.st. Warszawy na utrzymanie obiek-

placów zabaw w budżecie dzielnicy,

tu spowodowały, szybsze niż pierwot-

podjęto poszukiwania środków ze-

nie przewidziano zniszczenia i zużycie

wnętrznych od sponsorów prywat-

23 ławki. Pracownicy Leroy Merlin

związanej z odnową „Hasanki”.

urządzeń zabawowych, nawierzchni

nych, firm szczególnie związanych

wykonywali przedmiotowe prace

Istnieje możliwość objęcia patro-

czy małej architektury „Hasanki”,

z naszą dzielnicą.

środków

fot. z archiwu Leroy Merlin

Z roku na rok liczba użytkowników

finansoLeroy Merlin patronuje „Hasance”

w wolnym od pracy czasie. Firma

natem

zlokalizowanej przy ul. Wojciechow-

Burmistrz Dzielnicy Ursus – Wie-

zobowiązała się również do przepro-

zabawowego i „opiekowania się

skiego/Orląt Lwowskich. W związku

sław Krzemień przy udziale pracow-

wadzenia kolejnych prac związanych

nim”. Chętnych prosimy o kontakt

z tym, władze Dzielnicy Ursus, pod ko-

ników WOŚ podjął rozmowy w tej

z odnową małej architektury, wyko-

z Wydziałem Ochrony Środowiska

niec 2011 roku podjęły decyzję prze-

materii z firmą Leroy Merlin, która

naniu remontu w toalecie publicznej.

Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. War-

jęcia od OSIR-u omawianego terenu

w Ursusie w Al. Jerozolimskich 244

Ponadto wyrażono chęć podjęcia

szawy.

rekreacyjno-sportowego. Po długo-

ma swoje centrum handlowe. Rozmo-

wspólnych działań z Urzędem, mają-

„Hasanka” to miejsce radości i od-

trwałej procedurze formalno-prawnej

wy zakończyły się dla nas sukcesem,

cych na celu modernizację otoczenia

poczynku dla dzieci, powinna być

Zarządzeniem Nr 4012/2013 Prezy-

gdyż przedstawiciele firmy postano-

fontanny wraz z pergolą. Otrzymali-

miejscem bezpiecznym bez względu

denta Miasta Stołecznego Warszawy

wili objąć patronatem „Hasankę”.

śmy także chęć pomocy w pielęgna-

na fakt, w jaki sposób i kiedy została

z dnia 13.03.2013 roku przekazano

Takie działanie wpisuje się w polity-

cji zieleni.

urządzona. Wspólnie dążymy do celu

na majątek Urzędu Dzielnicy obiekt

kę firmy Leroy Merlin, której jednym

Włączenie się firmy Leroy Merlin

aby „Hasanka” była placem zabaw

sportowo-rekreacyjny, zaś protokó-

z głównych celów jest umocnienie

w prace naprawcze jest ze wszech

o najwyższych standardach, gwaran-

larne przekazanie nastąpiło w dniu

relacji jej pracowników z lokalną spo-

miar godne pochwały, dlatego

tujących bezpieczeństwo, dobrą za-

29.03.2013 roku.

łecznością.

niniejszą

bawę, rozwój fizyczny i intelektualny

Od tego dnia, z ramienia Urzędu,

W pierwszym etapie podjętych

zarządzaniem tego terenu zajmuje

prac oczyszczono i pomalowano

do

publikacją

wszystkich

apelujemy

przedsiębiorców

konkretnego

urządzenia

naszych pociech.

i zachęcamy do wspierania akcji

Magdalena Czapska

Gimnazjalisto najlepszy wybór dla Ciebie
Zespół Szkół nr 42, Warszawa Ursus ul. Konińska 2, tel. 22 662-62-81
w roku szkolnym 2013/2014 prowadzi nabór do:

Nasze atuty to:
- wysoka zdawalność egzaminu maturalnego,

- profesjonalna siłownia,

Sobieski, CPU Service, Wojskowa

- bezprzewodowe wi-fi,

Akademia Techniczna; Orka Travel,

- atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne m.in.

Mazurkas Ravel.

- wysoka zdawalność egzaminów

kółko teatralne, sportowe (sekcja

W pobliżu szkoły znajduje się

- Technikum Nr 8 (w systemie

zawodowych (w zawodzie technik

boksu), dziennikarskie, z grafiki kom-

stacja KM-SKM Warszawa Ursus

elektronicznym Tnr8): technik infor-

obsługi turystycznej – pierwsze

puterowej,

i przystanki wielu linii autobuso-

matyk, technik obsługi turystycz-

miejsce w Warszawie),

nej,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowa nr 37. Oddziały wielozawodowe
m.in. w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, kucharz i wiele innych.
www.facebook.com/dzielnicaursus

- wykwalifikowana kadra,

wych.
W związku z rosnącymi potrzeba-

- nowoczesne pracownie komputerowe,

- monitoring,

- specjalistyczna

- przyjazna atmosfera,

mi szkoły, nowy rok szkolny przywi-

- r ealizacja atrakcyjnych projektów

tamy w nowej siedzibie przy ulicy

pracownia

tury-

styczna,
- nauka z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych,
- laboratorium językowe,

www.twitter.com/dzielnicaursus

w ramach EFS,
- a trakcyjne praktyki w renomowanych firmach m.in. hotel Jan III

Dzieci Warszawy 42.
Mamy jeszcze wolne miejsca!
Z nami osiągniesz sukces!
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Moja wiedza o II Wojnie Światowej
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Ośrodek Kultury „Arsus”, Dom

zjów, II – uczniowie szkół ponadgim-

towych www.kolorowa.arsus.pl, www.

wa@gmail.com lub online ze strony

nazjalnych i dorośli.

bpursus.waw.pl. W drugim etapie

organizatora.

Kultury „Kolorowa” i Biblioteka Pu-

Eliminacje odbędą się w Ośrodku

uczestnicy otrzymają zestawy również

Szczegółowych informacji o kon-

bliczna organizują V edycję konkursu

Kultury „Arsus” 02–495 Warsza-

40 pytań. Nagrodzeni zostaną wszyscy,

kursie udziela: Dom Kultury „Kolo-

„Moja wiedza o II Wojnie Światowej”.

wa, ul. Traktorzystów 14. Konkurs

którzy w II etapie otrzymają 30 i więcej

rowa ”, 02-495 Warszawa, ul. gen.

Konkurs wiedzy o II Wojnie Świato-

obejmuje dwa etapy: I etap -1 paź-

punktów.

K. Sosnkowskiego 16, sekretariat II

wej rozpisany jest na lata 2009-2015.

dziernika 2013 roku godz. 10.00, kat.

Uroczysty wieczór laureatów połą-

piętro, pokój 227 lub Janusz Łukasze-

Każdy rok poświęcony jest innym,

I – uczniowie gimnazjów, kat. II godz.

czony z wręczeniem nagród odbędzie

wicz pokój 230 – tel. 22 867 63 95,

dominującym wydarzeniom z tego

13.00 – uczniowie szkół ponadgimna-

się w piątek 25 października w Domu

kom. 604 503 353.

okresu. Edycja 2013 roku nosi nazwę

zjalnych i dorośli. Uczestnicy zgłoszeni

Kultury „Kolorowa” o godz. 18.00.

„Getto Warszawskie – życie, walka,

do I etapu otrzymają zestawy 40 pytań

Karty zgłoszeń do konkursu należy

objęli: Prezydent m.st. Warszawy –

zagłada”.

Patronat honorowy nad imprezą

z trzema opcjami odpowiedzi, z której

przesłać lub dostarczyć do dnia 24

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dyrektor

Impreza ma charakter otwartego

jedna będzie prawidłowa. Do II eta-

września 2013 roku na adres: Dom

Muzeum II Wojny Światowej – Paweł

konkursu wiedzy, do którego zapra-

pu zakwalifikują się uczestnicy, którzy

Kultury „Kolorowa”, 02-495 Warsza-

Machcewicz, Przewodniczący Rady

szamy młodzież i dorosłych z woje-

otrzymają 30 i więcej punktów. II etap

wa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16,

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy –

wództwa mazowieckiego. W konkur-

odbędzie się 15 października. Informa-

Konkurs „Getto Warszawskie – życie,

Henryk Linowski, Burmistrz Dzielni-

sie mogą startować dwie kategorie

cja o zakwalifikowanych do II etapu

walka, zagłada”, tel. 22 867 63 95,

cy Ursus m.st. Warszawy – Wiesław

uczestników: I – uczniowie gimna-

będzie dostępna na stronach interne-

fax 22 667 83 75, e-mail: dk.koloro-

Krzemień.

Globowa szkoła
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 uczestniczy w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym GLOBE. Program realizowany
jest na podstawie umowy zawartej 22 kwietnia
1997 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, a Urzędem ds.
Atmosferycznych i Oceanicznych USA.
Program dotyczy badań hydrologicznych, atmosfery, gleb, pokrycia terenu, fenologii. Do tych
fot. z archiwum Szkoły Podstawowej nr 2

badań niezbędny jest sprzęt pomiarowy, którego
w większości nie mamy: odbiorniki GPS, krążek
Secchiego, pehametr, zestaw badawczy Hach,
termometr glebowy, słownik terminów systemu
MUC, konduktometr, pirometr, luksometr, klatka
pomiarowa. Raporty z badań przesyła się w języku
angielskim do USA. Jestem koordynatorem programu w szkole, napisałam i mam zatwierdzoną Innowację Pedagogiczną nr 161 przez Mazowieckie
Kuratorium Oświaty. W dniach 8-11 czerwca br.

Zajęcia w terenie

odbyły się GLOBE Games 2013 w Darłówku, w którym uczestniczyło ponad 230 uczniów. Nasza szko-

pomocą wspomnianych przyrządów. Pirometrem

GG korzystali także z rozrywek, np. aqua parku,

ła otrzymała trzy miejsca. Wraz ze mną pojechała

mogli zmierzyć temperaturę na powierzchni gle-

tramwaju wodnego i statku, oglądali pokaz ra-

Julia Madej i Zofia Kawęczyńska – laureatka tego-

by i u podstawy chmur, odbiornikiem GPS określić

townictwa wodnego SAR, zwiedzali Darłowo oraz

rocznego Konkursu Nastolatków „Świat na Tak”

pozycję badanego miejsca. Po ocenie kart pracy

wysłuchali szant wykonanych przez uczniów ZSM

w kategorii „Ósemeczki”. Uczestnicy podzieleni

przez pracowników naukowych UW oraz nauczy-

w Darłowie. W przyszłym roku pojadą następni ak-

zostali na 12 zespołów, które na zajęciach tereno-

cieli Zespołu Szkół Morskich okazało się, że grupa

tywiści, pełni zapału do pracy.

wych doskonaliły pracę badawczą nad klimatem za

z naszymi uczennicami zajęła II miejsce. Uczestnicy

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

Irena Jarzębak
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 11
Początek wakacji to czas refleksji i podsumowań
dotyczących mijającego roku szkolnego. We wrześniu 2012 r. w szkolnych ławach podstawówki
przy ul. Keniga 20 zasiadło 984 uczniów.
W listopadzie i grudniu zaprosiliśmy lokalną
społeczność na dwa uroczyste koncerty: patriotyczny ,,Bo trzeba mieć nadzieję” i bożonarodzeniowy
,,Pójdźcie za naszą gwiazdą”. Zaprezentowane
fot. z archiwum Szkoły Podstawowej nr 11

utwory nie tylko przybliżyły bolesną historię Polski, ale przede wszystkim wzruszyły i zintegrowały
naszą społeczność. Wspólne śpiewanie znanych
pieśni pokazało, że warto organizować takie spotkania. Nasza szkolna społeczność włączyła się
w obchody Roku Janusza Korczaka. Najważniejszym przedsięwzięciem była organizacja Dzielnicowego Konkursu Krasomówczego zatytułowanego
,,Dobre uczynki dziecięcych bohaterów literackich’’. I miejsce w kl. I-III zdobył Mikołaj Janus, na-

Uroczyste wręczenie nagród

tomiast w kl. IV-VI Alicja Tomaszewska. Laureatem
V miejsca Wojewódzkiego Konkursu Interdyscypli-

zajęła II miejsce w VII Szachowych Mistrzostwach

Wielką radość sprawili nam laureaci konkursów

narnego ,,Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci”

Ursusa Przedszkolaków. Uczniowie SP 11 wzięli

organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora

został piątoklasista Krzysztof Pietruszka.

udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym

Oświaty – Wiktor Pytlewski został laureatem kon-

WWF Polska ,,Pozwólmy zwierzętom żyć tam,

kursu przyrodniczego a Krzysztof Kania matematycz-

gdzie się urodziły’’.

nego. Uczniowie Ci byli zwolnieni ze sprawdzianu

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 chętnie
i z efektami brali udział w wielu różnorodnych konkursach i olimpiadach dzielnicowych. Magdalena

W towarzyszącym projektowi konkursie ,,Jede-

po klasie szóstej. Laureatami Międzynarodowego

Perdion została finalistką VII edycji Warszawskiego

nastka” została uhonorowana w kategorii ,,szko-

Konkursu ,,Kangur Matematyczny” zostali Mateusz

Konkursu Czytelniczego ,,Magia lektur’’, Amelia

ła”, a nasi uczniowie Jowita Drozdowicz i Mateusz

Karandys kl. III i Krzysztof Kania z kl. VI, w Ogól-

Gruszczyńska zdobyła główną nagrodę w ,,Turnie-

Karandys otrzymali nagrody indywidualne.

nopolskim „Alfiku Matematycznym” wynik bardzo

Młodzi sportowcy osiągali sukcesy w zawodach

dobry osiągnęli: Cezary Waluś, Krzysztof Kania,

w ramach XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzie-

Nina Żwan, Aleksandra Wołek a laureatkami „Olim-

W II edycji Archidiecezjalnego Konkursu „Santo

ży. Drużyna mini piłki ręcznej i siatkowej dziewcząt

pusa” zostały Maria Sobol i Jowita Drozdowicz. Nasi

Subito” o błogosławionym Janie Pawle II, Agata

zdobyła I miejsce w Dzielnicy Ursus. Zespół SP11

uczniowie zajęli również wysokie miejsca w V edy-

Fusiarz otrzymała wyróżnienie, a Wiktoria Niedź-

w składzie: Adrianna Krawczyk, Filip Tausiewicz,

cji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych

wiedź została finalistką konkursu.

Filip Basiński oraz Adam Piotrowski zwyciężył

,,Świetlik’’, a nagrodę główną otrzymał Jakub Para-

w tegorocznej VIII edycji Dzielnicowej Olimpiady

dowski. Uczennice z klasy VI c: Agata Fusiarz, Justy-

o Ruchu Drogowym ,,Bezpieczni na drodze”.

na Kościelna, Weronika Pych, Natalia Bartoszewska,

ju poezji śpiewanej’’ w I Konkursie Recytatorskim
,,Mówidło”.

W XII Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej Asteriada II
miejsce zajęli solistka Helenka Gruszczyńska i ze-

Od lat z powodzeniem organizujemy konkursy

spół ,,Niezapominajki”, natomiast III miejsce ze-

dzielnicowe: Baśniomistrza dla klas IV, Ursuską

spół chłopięcy ,,Kameleon”. Ogólnopolski Konkurs

Szufladę Małolata, Olimpiadę języka angielskiego

Historyczny ,,Krąg’’ przyniósł wyróżnienie: Jowicie

i tematyczne konkursy plastyczne.

Aleksandra Jarosz zajęły I miejsce w Konkursie Varsavianistycznym „Warszawa. Lubię To!”.
W tym roku nasi uczniowie osiągnęli na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową wynik

Drozdowicz, Agacie Fusiarz, Mateuszowi Kośli i Ur-

Po raz IX wspólnie z Parafią Najświętszego Ciała

w ósmym staninie, określanym jako poziom bardzo

szuli Pawelec. Uczniowie naszej szkoły wspaniale

i Krwi Chrystusa zaprosiliśmy miłośników muzyki

wysoki. Średnia uczniów Szkoły Podstawowej nr 11

spisali się w dzielnicowym finale Konkursu Recy-

religijnej do udziału w Warszawskim Festiwalu

była wyższa od średniej w Warszawie. W bieżącym

tatorskiego ,,Warszawska Syrenka”. Zostali uhono-

Pieśni Chrześcijańskiej ,,Zaufaj Panu”. W tym roku

roku szkolnym 15 uczniów klas szóstych zostało

rowani nagrodami i wyróżnieniami, a Małgorzata

honorowym patronatem objął nasz konkurs Jego

uhonorowanych Nagrodą Burmistrza za bardzo do-

Mortka zdobyła I miejsce w dzielnicy w kategorii

Eminencja Arcybiskup Metropolita Warszawski Ka-

bre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w ca-

klas IV-VI.

zimierz Kardynał Nycz. Wręczenie nagród odbyło

łym drugim etapie edukacyjnym, czyli klasach IV-VI.

Drużyna naszych młodych szachistów w skła-

się podczas festynu szkolno-parafialnego w Parku

Gratulujemy naszym uczniom i absolwentom

dzie: Aleksander Trocyk, Stanisław Kozłowski.

Hassów. Impreza okazała się wspaniałym rodzin-

Bogumił Kowalczyk, Kinga Pszczoła i Kalina Zając

nym spotkaniem.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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www.facebook.com/dzielnicaursus
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ZARZĄD DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY informuje,
że w dniu 29.07.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1,
został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH ODDANYCH W NAJEM PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
NR 853/2013 ZARZĄDU DZIELNICY URSUS M.ST.WARSZAWY Z DNIA 03.07.2013 r.

L.p.

1

1

ADRES
NR
BUDYNKU LOKALU

2

Balbinki 8

3

35

POW.
UŻYTK.
LOKALU
w m2

NR KW

4

5

37,22

OPIS
LOKALU1

UDZIAŁ
W NIERUCHO-MOŚCI
WSPÓLNEJ

CENA LOKALU (BEZ
UDZIAŁU
W GRUNCIE)

8

9

10

11

928

III piętro,
2 pokoje,
kuchnia,
łazienka,
przedpokój

NR
NR
POWIERZCHNIA
OBRĘBU DZIAŁKI DZIAŁKI w m2

6

WA1M/00077367/4 2-11-14

7

72

0,0115

193.565,00 zł

I opłata
z tytułu
użytkowania
wieczystego2 / CENA
UDZIAŁU
W GRUNCIE1
12
1995,90 zł
+ 459,06
zł vat

Cena
lokalu
(suma
kol. 11
i 12)

Wysokość
opłaty
rocznej3

13

14

133,06 zł
196.019,96 + należny
zł
podatek
vat

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą złożyć wnioski o ich nabycie w terminie
6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
1 Kondygnacja, liczba i rodzaj pomieszczeń oraz inne istotne cechy lokalu
2	Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynosi 15% ceny ułamkowej części gruntu. Pierwszą
opłatę należy powiększyć o należny podatek VAT. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie
jednorazowo, w terminie umożliwiającym potwierdzenie przez Sprzedającego wpływu należności na konto Sprzedającego przed dniem zawarcia aktu
notarialnego.
3	Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynosi 1% ceny ułamkowej części gruntu. Opłaty roczne
należy powiększyć o należny podatek VAT. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego
roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana na zasadach
wskazanych w art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Co, gdzie, kiedy?
Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)

tematem w tym roku była „Moja najpiękniejsza podróż”. W konkursie

• 1-30 sierpnia, godz. 12.00-20.00 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – „Blask liter

wzięło udział ponad 1 000 młodych artystów w wieku od 5 do 19 lat

- The Light of Letters. Piękno i znaczenie cyrylicy”. Wystawa piśmiennictwa

z Bułgarii, Irlandii, Indonezji, Portugalii, Rumunii, Ukrainy, Włoch i z Pol-

słowiańskiego. Ekspozycja składa się z 24 plansz opisanych w języku an-

ski. Projekty laureatów są prezentowane razem z ich miniaturami w for-

gielskim, przetłumaczonych na język polski przez Małgorzatę Kołodziejczyk

mie tradycyjnych zakładek. Multimedialna wersja wystawy dostępna

zastępcę dyrektora BP Ursus, przedstawiających najcenniejsze, zdobione

na: portal.bpursus.waw.pl/art/the-sunshine-bookmark-2013/prezenta-

iluminacjami bułgarskie rękopisy pochodzące z okresu X-XVIII wieku. Orga-

cja-multimedjalna.

nizatorem wystawy jest Bułgarski Instytut Kultury.

• 1,8,22,29 sierpnia, godz. 17.00-17.30 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

• 1-30 sierpnia, godz. 12.00-20.00 (Biblioteka dla Młodzieży i Dorosłych

Nr 64) – „BARTKI czyli bajki czytane w czwartki”: „Trzeszczyki” Agnieszki

Nr 116) – „Słoneczna Zakładka 2013”. Wystawa prac nagrodzonych

Frączek, „Paluszki” Renaty Piątkowskiej, „Asiunia” Joanny Papuzińskiej, „Te-

i wyróżnionych w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym, którego

re-fere kuku” Natalii Usenko.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Wszystkich młodych mieszkańców

ca zwiedziły: Muzeum Sztuki No-

naszej dzielnicy zachęcamy serdecz-

woczesnej Centrum Nauki Kopernik,

nie do udziału w programie „Lato

Muzeum Narodowe, Sejm i Senat,

w mieście”. W sierpniu dyżury pełnić

Komendę Policji, Centralny Punkt In-

będzie Szkoła Podstawowa nr 4 przy

formacji Europejskiej oraz Uniwersy-

ulicy Walerego Sławka oraz Zespół

tet Warszawski. Dodatkowo wzięły

Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

udział w zajęciach w Centrum Edu-

nr 80 przy ulicy Orłów Piastowskich

kacji Kulturalnej - „Detale” zwiedza-

47 i Dom Kultury „Miś”. Uczestni-

nie galerii Brzozowej powiązane ze

cy będą mogli również skorzystać

spacerem po Starym Mieście, gdzie

bezpłatnie z obiektów sportowych

dzieci miały obserwować ciekawe

Ośrodka Sportu i Rekreacji.

detale, obiekty i na ich podstawie

fot. z archiwum Ośrodka Kultury „Arsus”

„Lato w mieście” na półmetku

Inauguracja warszawskiego pro-

wykonać prace plastyczne. Dodat-

gramu „Lato w mieście” odbyła się

kowo dla uczestników były zajęcia

2 lipca na Agrykoli, gdzie specjalnie

na Górce Szczęśliwickiej - pontony,

dla uczestników został przygoto-

grawitacja, nauka jazdy na nartach,

wany piknik rekreacyjny połączony

mini golf oraz przydatna nauka

W lipcu w punktach dzienne-

Tegoroczna wakacyjna pogoda nie

z rozgrywkami na boisku (pokazy,

pierwszej pomocy, a także odwie-

go pobytu uczestniczyło średnio

rozpieszcza uczniów szkół. Mimo to

gry, konkursy, w tym prezentacje no-

dziły warszawskie ZOO. Wyjątkową

dziennie około 90 dzieci na każdy

uczestnicy programu „ Lato w mieście

wych gier sportowych np. smolball,

atrakcją dla wszystkich uczestników

punkt. W punktach specjalistycz-

2013” przez cały czas są w doskonałych

taniec).

był zorganizowany na koniec lipca

nych średnio dziennie przebywało

nastrojach, a to za sprawą atrakcyjnego

Oprócz całodziennej opieki nad

koncert edukacyjny przeprowadzo-

330 dzieci (były to zajęcia sporto-

programu spędzania wakacji w Warsza-

dziećmi w punktach dziennego po-

ny przez Fundację Nowa Orkiestra

we, zajęcia na pływalni oraz w Do-

wie. Serdecznie zapraszamy do udziału

bytu, dzieci w trakcie tego miesią-

Kameralna.

mach Kultury).

w programie „ Lato w mieście 2013”.

Przedstawienia dla dzieci w „Arsusie”

KS Ursus
karzy pozostał Konrad Gołaszewski,
zaś kierownikiem drużyny Jarosław
Moleda.

Funkcję

koordynatora
fot. z archiwum Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

grup młodzieżowych będzie pełnił
w nadchodzącym sezonie trener
Marcin Parzuchowski.
Pierwszym poważnym testem nowej obsady trenerskiej „Traktorków”
Piłkarze Klubu Sportowego Ur-

był mecz w kolejnej rundzie Pucharu

sus, już w drugim tygodniu lip-

Polski z drugoligowym zespołem Ja-

ca, rozpoczęli przygotowania do

rota Jarocin, który KS Ursus wygrał

nowego sezonu. Dotychczasowy

2:0. Bramki dla naszej drużyny zdo-

trener Tomasz Matuszewski, zde-

byli Patryk Kamiński i Jakub Kabala.

cydował się w nadchodzącym se-

Wygrana ta pozwoliła awansować

zonie poprowadzić zespół Pogoń

do kolejnej rundy Pucharu Polski

Grodzisk Mazowiecki. Obowiązki

i zmierzyć się z zespołem Pogoń Sie-

trenera drużyny seniorów przejął

dlce. Ten mecz również dzięki dobrej

zmodernizowanym

bocz-

24 lipca odbyło się kolejne spotka-

Ariel Jakubowski, dotychczasowy

grze naszego zespołu zakończył się

nym, które teraz zyskało sztuczną

nie traktorków z pierwszoligowym

trener koordynator Akademii KS

zwycięstwem (1:0). Decydujacego

nawierzchnię posiadającą certyfi-

zespołem Bogdanki Łęczna, więcej

Ursus, a jego asystentem został

gola zdobył Radosław Jankiewicz.

kat (FIFA 2 STAR) oraz trybunę na

info na stronie KS URSUS. www.ur-

Jarosław Łowicki. Trenerem bram-

Był to pierwszy mecz rozegrany na

700 osób.

sus.org.pl

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Mecz KS Ursus - Pogoń Siedlce
boisku
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Sukcesy Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego „Akro-Bad”
W rozegranych, w dniach 8-9 czerwca w Rzeszowie, 59 Mistrzostwach Polski Seniorów w akrobatyce sportowej,
zawodnicy naszego klubu zdobyli cztery medale indywidualnie i zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Pierwszy raz w 50. letniej historii akrobatyki sportowej w Ursusie, klub zwyciężył w punktacji drużynowej.
Było to piękne ukoronowanie pracy
wielu zawodników i trenerów, a jednocześnie podtrzymanie mistrzowskiefot. z archiwum UTS „Akro-Bad”

go poziomu sportowego ostatnich lat
(drugie miejsce w 2011 i 2012).
Medale brązowe i trzecie miejsce
w konkurencji dwójek kobiet zajęły:
Aneta Kajda i Julia Galusiakowska,
w konkurencji trójek kobiet: Agnieszka Zalewska, Paula Pałdyna i Wiktoria Przygoda, w konkurencji dwójek

Zawodnicy UTS „Akro-Bad”

męskich: Michał Kodłubański i Daniel
Kłos, w konkurencji czwórek męskich:

bez zaangażowania trenerów, którzy

medale indywidualnie. Klub w zawo-

brązowy: Kacper Kędzierski i Tymoteusz

Michał Miecznikowski, Maciej Miecz-

mieli bezpośredni wpływ na wynik

dach reprezentowały trzy zespoły i każdy

Piotrowski.

nikowski, Patryk Jaworski i Jan Kocoń.

sportowy. Byli nimi: Kazimierz Prędki,

z nich zdobył medal.

Uzyskany wynik, dla niektórych zespo-

Mariusz Wieczorek, Natalia Piróg i Ka-

łów jest podsumowaniem kilkuletniej

zimierz Sternik.

W

mistrzostwach

startowało

Medal złoty w konkurencji czwórek

około 220 zawodników z 32 klu-

męskich zdobyli: Piotr Błesznowski,

bów z całej Polski. Sukcesy zawod-

pracy. W mistrzostwach startowało

W Zielonej Górze rozegrano w dniach

Kacper Kędzierski, Damian Knap i Ty-

ników UTS „Akro-Bad” to dalszy

około 187 zawodników z 26 klubów

22-23 czerwca Mistrzostwa Polski Junio-

moteusz Piotrowski. W konkurencji

ciąg zdobyczy medalowych we

z całej Polski. Sukcesy zawodników

rów Młodszych (do lat 15) w akrobatyce

dwójek męskich medal srebrny zdobyli:

wszystkich kategoriach wiekowych

UTS „Akro-Bad” nie byłyby możliwe

sportowej. Zawodnicy klubu zdobyli trzy

Jan Pindor i Piotr Błesznowski, a medal

od 2010 roku.

Puchar Polski Karate WKF
Na początku czerwca, w Warce,
odbył się Puchar Polski Karate WKF.

poziomie sportowym i organizacyj-

Maciej Łasek, Michał Dudziec – też

nym.

brązowy medal; kata drużynowe ża-

medale zdobyła Anita Białecka

Indywidualnie

trzy

brązowe

W zawodach startowało ponad

Nasi zawodnicy wywalczyli sie-

czek 10-11 lat wywalczyli: Zuzanna

(w kata, kumite i fantomie) dziew-

czterystu zawodników z trzydziestu

dem medali i dwa miejsca punkto-

Witczak, Anita Białecka, Agnieszka

cząt do 9 lat. Piąte miejsca w kata

klubów z całej Polski walcząc na

wane: kata drużynowe młodzików

Tylus – brązowy medal; kata dru-

wywalczyli: Łukasz Sulejczak i Aga-

pięciu matach. Zmagania ocenia-

zdobyli: Jakub Koryczan, Kamil

żynowe kadetek 14-15 lat: Paulina

ta Boguska.

ło ponad trzydziestu sędziów PZK.

Wojtkowski, Łukasz Sulejczak – brą-

Rączka, Katarzyna Tylus, Agata Bo-

Zawody stały na bardzo wysokim

zowy medal, Krzysztof Niedolistek,

guska – brązowy medal.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i walkę.
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