Inwestycje roku 2009
Œwiatowa recesja gospodarcza sprawi³a, ¿e pogorszy³y siê uwarunkowania makroekonomiczne, a tym
samym nast¹pi³o zmniejszenie dochodów w Polsce,
a co za tym idzie równie¿ w m.st. Warszawa. Przewiduje siê, ¿e ³¹czne negatywne skutki dla bud¿etu
miasta w latach 2009-2014 wynios¹ oko³o 3 mld z³.

Przebudowa
skrzy¿owania

q Czytaj str. 3

Babie Lato
q Czytaj str. 6

Fot. Ł.Prokop

Bezpieczna
droga do szko³y

Nowy budynek komunalny przy ul. Szancera 5
Mając na uwadze powyższe zaszła ko− przy budowie zieleńca nad Kanałem
nieczność weryfikacji planów dotyczą− Konotopa a obiekt został oddany do
cych zadań inwestycyjnych ujętych w użytku mieszkańcom Ursusa. Wyłonie−
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym ni zostali wykonawcy i realizowane są
począwszy od roku bieżącego.
zadania: rozbudowa (o 4 oddziały) i
Informowaliśmy czytelników „Dzien− pełna termomodernizacja Przedszkola
nika Ursusa” o zadaniach, które zostały Nr 194 przy ul. W. Sławka, termomo−
zaplanowane do realizacji w roku 2009. dernizacja Przedszkola Nr 112 przy ul.
Minęło 7 miesięcy, w tym czasie zosta− Wapowskiego, wprowadzony został
ły przeprowadzone prace na kilku bu− wykonawca na rozbudowę o 6 sal lek−
dowach, a także zostali wyłonieni wy− cyjnych Szkoły Podstawowej Nr 11
konawcy na realizację poszczególnych przy ul. Keniga, przekazano teren wy−
zadań. Zakończone zostały prace przy konawcy do wybudowania placu zabaw
budowie drugiego budynku komunalne− przy Szkole Podstawowej Nr 2 na Go−
go (48 mieszkań) wraz z trzyoddziało− łąbkach. Wyłoniliśmy wykonawcę do
wym przedszkolem w parterze budyn− zainstalowania windy w budynku Gim−
ku przy ul. Szancera 5. Obecnie zakoń− nazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr
czyły się prace odbiorowe, uzyskaliśmy 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42. W
niezbędne opinie do pozwolenia na zakresie robót drogowych wyłoniony
użytkowanie. Przewidywany termin został wykonawca na modernizację
oddania do użytku to druga połowa skrzyżowania ulic zarządzanych przez
września. Zakończone zostały prace

dokończenie na str. 2

W dniu 1 września rozpocznie się rok
szkolny 2009/2010. Należy pamiętać, że
pierwsze dni września stanowią dla naj−
młodszych uczestników ruchu drogowe−
go trudny okres adaptacyjny związany
z rozpoczęciem przez pierwszoklasi−
stów i dzieci starszych nauki w szkole.
Szczególnie powakacyjne rozluźnienie
sprzyja zmniejszeniu uwagi, co w efek−
cie prowadzi do wielu zdarzeń drogo−
wych z udziałem dzieci i młodzieży.
Najbardziej narażone są dzieci najmłod−
sze, które często samodzielnie pokonują
drogę do i ze szkoły.
Mając na uwadze bezpieczeństwo
uczniów, we wrześniu będzie prowa−
dzona akcja „Bezpieczna droga do szko−
ły”, w której tradycyjnie będą uczestni−
czyć strażnicy III O/Terenowego Stra−
ży Miejskiej m.st. Warszawy i funkcjo−
nariusze Policji. Celem akcji jest zapew−
nienie dzieciom bezpieczeństwa w re−
jonie przejść dla pieszych, usytuowa−
nych przede wszystkim w rejonie szkół
podstawowych. Strażnicy w zależności
od sytuacji będą pomagać dzieciom bez−
piecznie przejść przez jezdnię. Ma to
szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy
przejście dla pieszych nie jest wyposa−
żone w sygnalizację świetlną.
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ZDM: Kościuszki−Cierlicka (prace roz−
poczną się w miesiącu wrześniu). Wy−
konano modernizację ulicy Achera na
odcinku Kościuszki−Rakietników. Pro−
wadzone są prace przy modernizacji ul.
Bohaterów Warszawy (od Kościuszki
do dworca PKP) i ul. Wiosny Ludów
(wzdłuż peronu PKP). Wprowadzono
został wykonawca na przebudowę
skrzyżowania Królów Polskich i Zacza−
rowanej Dorożki. W tym roku planuje−
my wykonanie niewielkiego odcinka ul.
Tomcia Palucha przy Bohaterów War−
szawy – po zrealizowaniu wypłaty wy−
nikającej z odszkodowania (spec usta−
wa).
Duży problem stanowi realizacja bu−
dowy ul. Zielonej Gęsi. Przedłużenia z
tytułu aktualizacji projektu spowodowa−
ły, że jeszcze nie możemy przystąpić do
realizacji tego zadania. Zrobimy wszyst−
ko, aby można było rozpocząć budowę
tej ulicy jeszcze w tym roku. W trakcie
rozstrzygnięcia jest przetarg na budo−
wę muszli koncertowej w Parku Cze−
chowickim, podobnie jak zadanie pod
nazwą „Modernizacja zbiornika wodne−
go – I etap” w tym samym parku.
Urząd Dzielnicy zlecił wykonanie

projektów rozbudowy: Szkoły Podsta−
wowej Nr 4 przy ul. W. Sławka, Przed−
szkola Nr 219 przy ul. Keniga oraz bu−
dowy Szkoły Podstawowej przy ul. Po−
bożnego oraz żłobka przy ul. Czerwo−
na Droga. W roku 2009 planujemy tak−
że wykonanie: miasteczka ruchu dro−
gowego przy Szkole Podstawowej Nr
14, placu zabaw przy ul. 1 Maja i Ra−
kietników, monitoringu studni oligoceń−
skich przy Al. Bzów i Czerwonej Dro−
dze oraz zieleńca przy ul. Dzieci War−
szawy 42. Zostanie zmodernizowany
skwer im. Ks. Kazimierza Szklarczyka
przy ul. Cierlickiej.
Zarząd Dróg Miejskich wykonał, na
prośbę Zarządu i Rady Dzielnicy Ursus,
wymianę nawierzchni na ulicach: Ry−
żowej (na odcinku Kleszczowa−Dzieci
Warszawy), Dzieci Warszawy (na od−
cinku W. Sławka−Kościuszki), Spisaka
(na odcinku Kompanii Kordian−Body−
cha). Ponadto deweloper Red w wyni−
ku zawartej umowy z Urzędem Dziel−
nicy Ursus wykonał nowy odcinek ul.
Hassa (od Skoroszewskiej do Skład−
kowskiego). Inny deweloper firma Xen−
der, w tym roku, wykona na podobnych
zasadach przedłużenie ul. Przy Forcie.
Wiesław Krzemień

I rocznica ukoronowania
W niedzielę 13 września 2009 r.
przypada I Rocznica Ukoronowania
Figury Matki Bożej Fatimskiej w ser−
cu Polski w Warszawie Ursusie na
Niedźwiadku.

Moment koronacji
Porządek Mszy świętych: godz. 7,
8.30, 10, 18 z kazaniami maryjnymi.
Uroczysta Msza św. koncelebrowana
odbędzie się o godz. 12.30, a przewod−
niczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Bi−
skup Stanisław Budzik − Sekretarz Epi−
skopatu Polski. Ks. Biskup wygłosi Sło−
wo Boże oraz będzie przewodniczył
procesji różańcowej wokół Sanktuarium

z Figurą naszej Patronki i relikwiami
błogosławionych dzieci: Hiacynty i
Franciszka. Na zakończenie procesji
Ks. Biskup poświęci trzy kolejne Sta−
cje Drogi Krzyżowej − Stacje VIII, XI i
XIV. W Sanktuarium
możliwość ucałowania
relikwii dzieci Fatim−
skich i otrzymania ob−
razka z Matką Bożą Fa−
timską Ukoronowaną.
Obrazki zawierają:
Hymn koronacyjny i
Modlitwę do Matki Bo−
żej Fatimskiej na Nie−
dźwiadku − napisane
przez Biskupa Józefa
Zawitkowskiego.
O godz. 15 – Koron−
ka do Miłosierdzia Bo−
żego i adoracja. Godz.
18 – Msza św. z kaza−
niem Maryjnym i trwanie na modli−
twie (śpiewy pieśni fatimskich, róża−
niec) do godz. 20.45, a potem procesja
wokół Sanktuarium z Figurą Matki Bo−
żej Fatimskiej i relikwiami bł. dzieci:
Franciszka i Hiacynty. Godz. 21 – Apel
Jasnogórski i ucałowanie relikwii.
Parafia zapewnia miejsca siedzące i
poczęstunek. Zapraszamy!!!

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy odbył
w lipcu 2009 r. pięć posiedzeń. Na posiedzeniach
tych zapadły decyzje, dotyczące następujących
spraw:
Władze Dzielnicy wyraziły zgodę na zapropono−
wany przez Wydział Infrastruktury wariant, zgodny
z zasadami przyjętymi dla całej Warszawy, regulu−
jący zasady naliczania opłat za udostępnianie gruntu
m. st. Warszawy, pod podziemne inwestycje linio−
we, z zachowaniem w szczególnych przypadkach,
możliwości negocjacji z inwestorem.
Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z projek−
tem opracowania urbanistyczno– architektoniczne−
go, zrealizowanym na potrzeby wstępnego projektu
podziału nieruchomości, położonej w rejonie ulic:
Warszawskiej, Keniga i Zagłoby, oznaczonej w ewi−
dencji gruntów jako działka nr 100, z obr. 2−09−06,
o pow. 49.652 m2, celem realizacji roszczeń Ro−
botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus”, o
oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i przenie−
sienie własności budynków, położonych na terenie
osiedla Niedźwiadek, postanowił kontynuować dys−
kusję przy udziale Zarządu w/w Spółdzielni. Jed−
nocześnie Zarząd polecił projektantowi, aby w swo−
im opracowaniu naniósł zalecenie, dotyczące usy−
tuowania placu zabaw, który winien być przy każ−
dej enklawie budynków oraz dokonał takiego po−
działu dróg dojazdowych by były dostępne dla róż−
nych enklaw.
Poinformowano również, iż w dniu 2 lipca w
Ratuszu Dzielnicy Bemowo odbyło się spotkanie z
udziałem Burmistrzów: Bemowa, Białołęki, Ursu−
sa, Woli i Żoliborza. W spotkaniu wzięli udział Bur−
mistrz Bemowa Jarosław Dąbrowski, Burmistrz Bia−
łołęki Jacek Kaznowski, Burmistrz Ursusa Bogdan
Olesiński, Burmistrz Woli Marek Andruk oraz z−ca
Burmistrza Żoliborza Witold Sielewicz. Gośćmi
spotkania byli także przedstawiciele Zarządu Trans−
portu Miejskiego oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof
Tyszkiewicz. Burmistrzowie podpisali wspólne sta−
nowisko w sprawie inicjatywy www.KolejNaMe−
tro.pl, z którym możecie się państwo bliżej zapo−
znać. Celem projektu jest maksymalne wykorzysta−
nie istniejącej infrastruktury kolejowej na potrzeby
zbiorowej komunikacji na terenie Metropolii War−
szawskiej oraz w przyszłości dalsza rozbudowa sys−
temu metra naziemnego. W lipcu Zarząd Dzielni−
cy, polecił Wydziałowi Budżetowo – Księgowemu
przygotować projekt uchwały Rady Dzielnicy Ur−
sus m. st. Warszawy, w sprawie zmian, w załączni−
ku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na
2009 rok, w związku z pismem Biura Gospodarki
Nieruchomościami, dotyczącym wzajemnego prze−
niesienia praw do nieruchomości, w drodze za−
miany polegającej na przeniesieniu na rzecz m. st.
Warszawy przez RSM „Ursus”, prawa użytkowania
wieczystego niezabudowanej nieruchomości grun−
towej, położonej przy ul. Keniga, stanowiącej wła−
sność m. st. Warszawy, w zamian za przeniesienie,
na rzecz RSM „Ursus” prawa własności niezabu−
dowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy
ul. Orląt Lwowskich.
Zarząd Dzielnicy zatwierdził do stosowania,
przedstawiony przez Wydział Prawny projekt umo−
wy dzierżawy altan śmietnikowych, użytkowanych
przez mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.

Ursusa
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Przebudowa skrzy¿owania Koœciuszki – Cierlicka
Zarówno ulica Koœciuszki jak i Cierlicka s¹ w zarz¹dzie ZDM-u.
W godzinach szczytu bardzo trudno jest wyjechaæ z ul. Cierlickiej, jad¹c od pó³nocnej strony Ursusa w ul. Koœciuszki, podobnie jest z wjazdem do tunelu. Zarz¹d Dzielnicy Ursus w ramach
poprawy uk³adów komunikacyjnych podj¹³ decyzjê o wykonaniu
modernizacji tego skrzy¿owania.
kim wariancie to ponad pół roku, ale i tak
należałoby na okres jednego miesiąca za−
mknąć ruch z
uwagi na „wią−
zanie” i tward−
nienie betonu
nowego muru
oporowego,
który zgodnie z
projektem musi
być przebudo−
wany. Przy ta−
kim wariancie
nie jest możliwe
uniknięcie kor−
ków i utrudnień
technicznych
przez użytkow−
ników dróg pu−
blicznych i ko−
rzystających z
miejskiej komu−
nikacji. Prace
rozpoczną się
we wrześniu, a
zakończenie inwestycji nastąpi w poło−
wie grudnia. Wykonawca zobowiązał się
do skrócenia terminu.
ZTM na prośbę Zarządu Dzielnicy Ur−
sus przy czasowej organizacji ruchu, za−
Fot. Ł.Prokop

Projekt został wykonany w roku 2008. W
celu wykonania robót wystąpiliśmy o po−

Miejsce wykonywania prac
zwolenie na budowę i stosowne pełno−
mocnictwa. Okazało się, że MPWiK za−
planowało wykonanie brakującego odcin−
ka kanalizacji sanitarnej w ul. Cierlickiej,
ale dopiero w roku 2010.
Z inicjatywy Zarządu Dzielnic Ursus
zostało zawarte porozumienie na jedno−
czesne wykonanie robót drogowych i ka−
nalizacji sanitarnej. 17 lipca został ogło−
szony przetarg nieograniczony na „Prze−
budowę skrzyżowania ulic: Cierlickiej i
Kościuszki w Warszawie Dzielnica Ur−
sus” 6 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert, a
w zasadzie oferty, ponieważ została zło−
żona tylko jedna. Po sprawdzeniu doku−
mentacji okazało się, że pod względem
formalno−prawnym oferta jest zgodna z
przepisami prawa. Przetarg został roz−
strzygnięty i Zarząd Dzielnicy Ursus oraz
MPWiK podpisały z firmą POL−DRÓG
z Oleśnicy umowę na wykonanie przebu−
dowy skrzyżowania. To dobra wiadomość
dla nas wszystkich. Jest i zła wiadomość −
niestety prace muszą być prowadzone z
wyłączeniem ruchu przy ulicy Cierlickiej
(odcinek pod tunelem).
Zamknięcie jedynego połączenia połu−
dniowej i północnej części Ursusa spowo−
duje bardzo poważne utrudnienia. Zarząd
rozważał możliwość prowadzenia prac
przy ruchu pojazdów przez część terenu
objętą budową. Czas trwania prac w ta−

Azbestowa
inwetaryzacja
W całej Warszawie ruszyła akcja spi−
sywania azbestowych dachów. Inwen−
taryzacja ma na celu ustalenie ilości i
stanu technicznego użytkowanych wy−
robów zawierających azbest. Jest to
pierwszy etap wieloletniego programu,
którego zadaniem będzie sukcesywne
usuniecie wszystkich wyrobów azbesto−
wych z budynków na terenie m.st.
Warszawy. W Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy takie spisywanie odbędzie
się w dniach 1.10−10.11. 2009 r. Kon−
trolerzy będą posiadali imienne upoważ−
nienia z numerem dowodu osobistego
podpisane przez dyrektora Biura Ochro−
ny Środowiska.
Więcej informacji na ten temat moż−
na uzyskać w Wydziale Ochrony Śro−
dowiska dla Dzielnicy Ursus (tel.
022 478 60 58) oraz w Biurze Ochrony
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
(tel. 022 257 92 92).

pewni takie połączenia, które spowodują,
że utrudnienia zostaną złagodzone. Pod−
stawowym założeniem będzie utrzymanie
większości linii kursujących obecnie ul.
Cierlicką na terenie południowego Ursu−
sa (177, 401, 517, N35). Natomiast po pół−
nocnej stronie torów proponuje się uru−
chomić linię zastępczą Z−7, która zapew−
niać będzie dowóz do stacji kolejowej oraz
na Ochotę (zamiast 187 i 517). Ponadto
ZTM zaproponuje komasację linii 149 i
194 w jedna linię 194, w celu poprawy
dojazdu do przystanku kolejowego Ursus.
Niestety tu musi nastąpić przesiadka do
pociągów oraz linii autobusowych skró−
conych od strony południowej Dzielnicy
Ursus oraz w celu uzyskania poprawy po−
łączenia z Dzielnicą Wola (możliwość
przesiadki do linii tramwajowych kursują−
cych do centrum). Na trasę objazdową skie−
rowana zostanie linia N85, natomiast linia
206 będzie wydłużona w celu zastąpienia
linii 177 na teren osiedli Gołąbki i Nie−
dźwiadek. Te propozycje są w trakcie
uzgodnień z Zarządem Transportu Miej−
skiego.
Kierowcy samochodów osobowych i
ciężarowych będą musieli korzystać z tras
objazdowych przez Piastów, Aleje Jerozo−
limskie i Włochy m. in. ulicami Chrobre−
go, Popularną, Techników i Świerszcza.
W imieniu Zarządu i Rady Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy za pośrednictwem
naszej gazety przepraszamy naszych
mieszkańców i wszystkich użytkowników
tego przejazdu za utrudnienia. Prosimy o
cierpliwość i zrozumienie zaistniałej sy−
tuacji. Jednocześnie informuję, że wszel−
kie uwagi i spostrzeżenia możecie Pań−
stwo przekazać do Zarządu – sekretariat
022 478 60 60 lub za pośrednictwem Fo−
rum Urzędu Dzielnicy.
Wiesław Krzemień

Zaproszenie
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy zaprasza do udziału w bezpłatnym
spotkaniu informacyjnym nt. „Jak uzy−
skać wsparcie z funduszy unijnych w
latach 2007−2013 do prowadzonej dzia−
łalności gospodarczej”. Spotkanie odbę−
dzie się w dniu 15 października 2009 r.
o godz. 12 w Ośrodku Kultury „Arsus”,
przy ul. Traktorzystów 14.
Na spotkaniu będzie można uzyskać
informacje o zasadach aplikowania o
środki unijne na rozwój i inwestycje we
własną działalność gospodarczą w ra−
mach programów unijnych. Osoby za−
interesowane uczestnictwem w spotka−
niu prosimy o zgłoszenie swojego
udziału do dnia 30 września 2009 r. tel.
pod nr 022 478 61 30/62 lub poprzez e−
mail: wfe@ursus.pl. Prosimy o potwier−
dzenie udziału w spotkaniu. Ilość miejsc
ograniczona.
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O Powstaniu Warszawskim po 65 latach −ciąg dalszy
padki, że konwojenci niemieccy strze−
lali, raniąc a nawet i zabijając przeby−
wających na peronie. Osoby, którym
udało się wydostać z transportu, kiero−
wane były do kuchni R.G.O., gdzie do−
stawały ciepły posiłek, a następnie były
kierowane na jednodniowy nocleg.
Musimy pamiętać, że wówczas Niem−
cy traktowali Warszawiaków jak

Fot. Ł.Prokop

Po powrocie naszych oddziałów Ar−
mii Krajowej z koncentracji w lasach
sękocińskich, wszelka działalność orga−
nizacji cywilnych i wojskowych na te−
renie Ursusa, wymagała ostrożności i
szczególnego przestrzegania zasad kon−
spiracji. Niemcy od 4 sierpnia 1944 roku
organizowali w godzinach rannych ob−
ławy mężczyzn i młodzieży, potrzeb−

Zbiorowa mogi³a na Cmentarzu na Go³¹bkach
nych do dokończenia ewakuacji Zakła−
dów „Ursus” do Niemiec. W wielu do−
mach budowano w piwnicach specjal−
ne skrytki, w których można było ukryć
się. W ten sposób wiele osób ocalało od
wywózki. Łapanki te prowadzono przez
cały miesiąc sierpień. Od połowy sierp−
nia rozpoczęły się obławy na ludzi z
meldunkiem warszawskim. Trwało to
do końca 1944 roku.
W dniu 7 sierpnia 1944 roku we wcze−
snych godzinach rannach, przez Ursus
przeszedł pierwszy kondukt wypędzo−
nych Warszawiaków z Woli. Szły ko−
biety, starcy i dzieci, otoczeni przez
uzbrojonych niemieckich konwojentów
z psami. Szli do obozu Dulag 121 w
Pruszkowie. Tego samego dnia wieczo−
rem ruszyły pierwsze transporty kole−
jowe, wypędzonych Warszawiaków do
obozu w Pruszkowie. Polscy kolejarze
ustawiali tak sygnalizację, że pociągi
musiały zatrzymywać się przy pero−
nach na stacjach Włochy, Ursus i Pia−
stów. Wówczas narodził się pomysł
akcji „Peron”.
Akcja polegała na tym, że w czasie
postoju, grupy kobiet, dziewcząt i star−
szych mężczyzn podawały Warszawia−
kom żywność oraz wodę. Artykuły po−
chodziły z magazynów R.G.O. lub z
darów od osób prywatnych. Były wy−

żydów, którzy uciekli z getta, a wobec
pomagających stosowali surowe repre−
sje. We Włochach, gdzie akcja pomocy
prowadzona była w sposób bardzo wi−
doczny Niemcy w dniu 16 września
1944 roku aresztowali ponad 4.000
mężczyzn i wywieźli do obozów kon−
centracyjnych. Ponad połowa tych lu−
dzi nie powróciła.
Trzeba powiedzieć, że mieszkańcy
Ursusa mieli dużo szczęścia w swojej
działalności na rzecz Warszawiaków.
Ścisłe przestrzeganie zasad konspiracji
ocaliło wiele osób.
Po morderstwach popełnionych przez
Niemców na ludności cywilnej z Woli i
Ochoty, najbardziej ucierpiała ludność
ze Starego Miasta. Ludzie,; którzy przy−
bywali z tej dzielnicy przypominali bar−
dziej jaskiniowców niż mieszkańców
stolicy. Niemcy bojąc się różnych cho−
rób zakaźnych, organizowali transpor−
ty piesze ze Starego Miasta, złożone z
kobiet i dzieci. Doprowadzali ich do
Ursusa i przekazywali organizacji opie−
ki społecznej.
Powstańcy, którzy opuszczali War−
szawę z ludnością cywilną w miesiącu
sierpniu i wrześniu 1944 roku i trafiali
do Dulagów w Pruszkowie lub w Skier−
niewicach, byli kierowani do obozów
koncentracyjnych na teren Niemiec.

Dotyczyło to również wszystkich ludzi
młodych nie będących żołnierzami Ar−
mii Krajowej.
Minęły 63 dni walk powstańczych w
Warszawie.
2 października 1944 roku w Ożaro−
wie Mazowieckim podpisano poro−
zumienie z Niemcami o zakończeniu
walk Powstania Warszawskiego. W
Warszawie pozostało jeszcze ponad 250
tysięcy ludności cywilnej i kilkanaście
tysięcy powstańców z Armii Krajowej.
Po zawieszeniu broni i podpisaniu po−
rozumienia, wszyscy myśleli, że po pój−
ściu do niewoli niemieckiej oddziałów
powstańczych, ludność cywilna zosta−
nie w swojej zniszczonej Stolicy. Stało
się jednak inaczej.
Niemcy w pierwszych dniach paź−
dziernika przystąpili do organizo−
wania kolejnych obozów przejścio−
wych. W dniu 3 października powstał
obóz Auffanglager Ursus. 4 paździer−
nika Niemcy przygotowali obóz przej−
ściowy jeniecki w Ożarowie Mazo−
wieckim, a 6 października obóz przej−
ściowy w Piastowie, przeznaczony na
ewakuację chorych z warszawskich
szpitali.
Pierwsza wiadomość o zamiarze two−
rzenia nowych obozów poza Pru−
szkowem, nadeszła do Ursusa wieczo−
rem 1 października 1944 r. Niemcy w
błyskawicznym tempie przygotowywali
hale fabryczne na terenie Zakładów
„Ursus”. Oprócz żołnierzy wermachtu,
w skład kierownictwa obozu wchodzi−
ło gestapo i żandarmeria. Przydzielono

Jadwiga Lesnobrodzka
również niemieckich lekarzy do prze−
prowadzania selekcji Warszawiaków.
Naczelnym lekarzem niemieckim był
dr.SS Werks. Dopuszczono polską ob−
sługę, w skład której wchodziło pięciu

Ursusa
lekarzy: prof. Mściwoj Semerau − Sie−
mianowski, prof. Stanisław Wszelaki,
prof. Orzelski oraz lekarze medycyny ;
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obozu „Dulag 121” w Pruszkowie.
Nie da się opisać w tak wielkim skró−
cie całej tragedii i przeżyć ludności

W³adys³awa W³oczewska i Maria Woynicz-Siano¿êcka
dr. Wojciechowski i lekarz pediatra Wła−
dysława Włoczewska. Wprowadzono
również personel pielęgniarski w licz−
bie 40 osób. Były to sanitariuszki i
łączniczki z miejscowej Wojskowej
Służby Kobiet. Został również zorga−
nizowany przez mgr Edmunda Szysz−
ko punkt apteczny. Poza tym wszedł
również personel pomocniczy polskiej
obsługi do prowadzenia kuchni i za−
opatrzenia obozu. Tą grupę stanowili
żołnierze z 10 kompanii A.K. i 1
komp.7 PP A.K.„Garłuch” oraz wolon−
tariat z R.G.O.
Dnia 3 października 1944 roku po
południu na teren obozu przybyć pierw−
szy transport wypędzonych Warszawia−
ków ze Śródmieścia. Obóz prowadzony
był do 21 października. Przez obóz
Auffanglager Ursus przeszło ponad 50
tysięcy Warszawiaków.
Dla przypomnienia podam, że przez
obóz przejściowy w Ożarowie Mazo−
wieckim w Fabryce „Kabel” przeszło
11.668 powstańców. Kolumny mar−
szowe eskortowały oraz straż obozową
pełniły niemieckie siły SS− Stum−bann−
fuhrera Diehla.
Kolejny obóz w Piastowie, który po−
wstał w Zakładach „Tudor”, był prze−
znaczony do przyjęcia ewakuacji cho−
rych z warszawskich szpitali. Przez ten
obóz przeszło około 8.000 Warszawia−
ków. Część szpitalna na terenie obozu
została zlikwidowana pod koniec paź−
dziernika 1944 roku.
W tym czasie w dalszym ciągu przy−
chodziły transporty Warszawiaków do

Warszawy, która ograbiona ze wszyst−
kiego, wycieńczona fizycznie, wyczer−
pana psychicznie, znalazła się w sytu−
acji, kiedy prawie niemożliwe było
udzielanie skutecznej pomocy.
W szpitalach brak było leków, a ope−
racje robione przez dr. Bogusza były
często przy karbidówkach. Pomoc nie−
siona przez organizacje służb cywilnych
Polskiego Państwa Podziemnego i
mieszkańców miast i osiedli na trasie
transportów, wymagała wielkiego wy−
siłku, choć była tylko kroplą w morzu
potrzeb.
Tak jak wybuch Powstania War−
szawskiego był wielkim zrywem
zbrojnym do odzyskania wolności i
niepodległości, tak spontaniczny zryw
mieszkańców okolic Warszawy i miej−
scowych oddziałów Armi Krajowej na
tym terenie, był walką, o ocalenie jak
największej ilości mieszkańców War−
szawy. Sytuacja na tym terenie nie
była łatwa, bowiem za pomoc miesz−
kańcom Warszawy groziło aresztowa−
nie i wywózka do obozu koncentra−
cyjnego lub nawet kara śmierci.
Łapanki, obławy i aresztowania Niem−
cy prowadzili w tym rejonie od po−
czątku powstania do końca grudnia
1944 roku. Ginęły całe rodziny lub ich
członkowie. Tak dla przykładu podam
tylko dwa przypadki.
Por.Stanisław Bodych − dowódca 1
Kompanii Armi Krajowej „Garłuch”,
który był w polskiej obsłudze na tere−
nie obozu w Ursusie, za pomoc War−
szawiakom został aresztowany przez

pruszkowskie gestapo 6 grudnia 1944
roku i stracony w lasach sękocińskich.
Rodzina Falborskich za pomoc Warsza−
wiakom i ukrywanie córki sanitariuszki
z powstania, została aresztowana i stra−
cona na polach w Ursusie w dniu 14
grudnia 1944 r.
Ileż to powstańców i ludności cywil−
nej, mieszkańców Warszawy, kończy−
ło swoją wędrówkę na tym terenie, po−
zostali na zawsze i są pochowani na oko−
licznych cmentarzach.
Jeśli chodzi o żołnierzy Armii Krajo−
wej z Ursusa, to największe straty po−
niosły Oddziały „Miotły” , które po
trudnych walkach na Woli, Stawkach i
Starym Mieście przeszli cały dalszy
szlak bojowy. Straty sięgnęły około 20
% stanu początkowego.
Dziś po 65 latach musimy pamiętać,
co to jest walka o odzyskanie Wolności
i Niepodległości. Ten wielki zryw ludzi
młodych, poparty przez całe społeczeń−
stwo, mimo wielu niepowodzeń i strasz−
nych przeżyć, stał się symbolem walki
całego Narodu Polskiego o Polskę
Wolną, Niepodległą i Sprawiedliwą.
Na tym można by zakończyć to
krótkie wspomnienie. Pozostała jed−
nak niedokończona pewna myśl. Otóż

Kazimierz £epkowski
należy pamiętać również, że na tych
terenach wówczas podwarszawskich,
dowództwo Armii Krajowej musiało
podjąć bardzo trudna decyzję, zamie−
niając walkę zbrojną na walkę cy−
wilną, broniąc życia każdego War−
szawiaka opuszczającego swoją Sto−
licę, ocalając także okoliczne osiedla
i miejscowości.
Zwyciężyła Solidarność Polskiego
Społeczeństwa.
Jan Cierliński „Wicher”
Łącznik w drużynie dowódcy
10 Kompanii Armii Krajowej
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Dziennik

„Babie Lato”
12 września w Parku Czechowickim
odbędzie się impreza plenerowa „Babie
Lato”. W trakcie festynu zagrają: Any
Problem, Rasta Pauki, Hurt oraz gwiaz−

Grupa Raz Dwa Trzy
da wieczoru – zespół Raz Dwa Trzy.
Koncerty poprzedzi szereg atrakcji dla
najmłodszych mieszkańców, przygoto−
wanych przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Dzielnicy Ursus.
Już od godziny 14 dzieci będą mogły
uczestniczyć w Święcie Latawca. TPD
przygotowało konkurs na najpiękniej−
szego latawca dla dzieci w trzech kate−
goriach wiekowych: do 6 roku życia,
oraz w przedziałach 7−12 oraz 13−18 lat.
W konkursie będą brały udział latawce
wykonane i ozdobione własnoręcznie.
Pod uwagę będą brane: konstrukcja la−
tawca i jego oryginalność, staranność
wykonania oraz oprawa plastyczna.
Konkurs odbędzie się w trzech katego−
riach: latawiec skrzyniowy, latawiec
płaski oraz latawiec nielot. Dzieci mogą
zgłaszać swoje uczestnictwo w konkur−
sie w Parku Czechowickim do godziny
14. W każdej kategorii przewidziano po
trzy nagrody główne. Dodatkowo każdy
uczestnik otrzyma nagrodę pocieszenia.
Od godziny 16.30 na scenie pojawią
się zespoły muzyczne. Na początku sup−
port rozpocznie Rasta Pauki, a tuż po
nim o godzinie 17.30 zagrają artyści z
zespołu rockowego Any Problem.
O godzinie 18.30 na scenie pojawi się
pierwsza gwiazda wieczoru – grupa
Hurt. Zespół powstał w 1992 roku, a
swój debiutancki album wydał dwa lata
później. Artyści mają w swym dorobku
7 płyt, z czego ostatnia pojawiła się na
rynku dwa lata temu i nosi tytuł „Nowy
początek”. Ich twórczość to mieszanka
punku, ska i reggae. Liderem i głównym
wokalistą od początku istnienia zespo−
łu jest Maciej Kurowicki.
Jednak główna atrakcją wieczoru bę−
dzie koncert grupy Raz Dwa Trzy. Ar−
tyści pochodzący z Zielonej Góry za−
grają w Ursusie po raz drugi. Pierwszy
koncert został bardzo ciepło przyjęty
przez mieszkańców naszej dzielnicy.

Zespół Adam Nowaka od wielu lat
zachwyca publiczność prezentując mie−
szankę poezji śpiewanej, piosenki au−
torskiej, folku i rocka. Największym

sukcesem grupy było wydanie płyty pt.
„Trudno nie wierzyć w nic”. Album
pojawił się na rynku w 2003 roku i uzy−
skał tytuł podwójnej platyny. Równie
dobrze sprzedała się ich ostatnia płyta
pt. „Młynarski”, która ujrzała światło
dzienne dwa lata temu. Na koncercie w
Parku Czechowickim będziemy mieli

okazję wysłuchać piosenek z różnych
okresów twórczości zespołu. Z pewno−
ścią nie zabraknie takich przebojów, jak:
„Trudno nie wierzyć w nic”, „Oczy tej
małej”, „Czarna Inez” czy „Pod niebem
pełnym cudów”.
W trakcie im−
prezy będzie
można skorzy−
stać z licznych
stoisk gastrono−
micznych oraz
zapoznać się z
ofertą Biblioteki
Publicznej im.
Władysława Jana
Grabskiego.
Dzieci będą
mogły wziąć
udział w konkur−
sach oraz pobawić
się na dmuchanym wesołym miasteczku.
Organizatorem imprezy „Babie Lato”
jest Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy Bogdan Olesiński oraz Prze−
wodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy Henryk Linowski.
Łukasz Prokop

Janice Harrington w Ursusie
Janice Harrington wraz z zespołem
będzie gwiazdą Festiwalu Muzyczne−
go Gospel Ursus 2009. Artystka wy−
stępowała z takim wykonawcami jak:
Frank Sinatra czy Bobby McFerrin.
Nagrała 9 płyt. W czasie festiwalu po−
prowadzi warsztaty śpiewacze (26.09.
w godz. 10−15) otwarte dla wszystkich
chętnych. Towarzyszyć jej będą Rick
Cotton –wokalista i pianista oraz Tom−
mi Harris. Obaj muzycy są członkami
prestiżowego Alabama Jazz Hall. Rick
Cotton prowadzi obecnie własny zespół
gospelowy, wcześniej występował w
chórkach m.in. u Michaela Jacksona czy
Little Richarda. Tommi Harris jest wo−
kalistą oraz jednym z najlepszych per−
kusistów jazzowych. Oprócz gości za−
granicznych w koncertach Gospel Ur−
sus wystąpią The Soul Connection− pol−
ski zespół gospel, o którym legendarny
Lee Brown powiedział, że to nadzieja
europejskiej muzyki gospel, Piast and
Grapa Family Gospel Choir, Alla Po−
lacca – chór z Teatru Wielkiego w War−
szawie, znany nie tylko w Polsce, ale i
za granicą. Trudno by znaleźć kraj, w
którym nie występowali, New Gospel
Generation – młody, ale już zaliczający
się do najlepszych zespołów gospel, The
Good Idea Project oraz zespół Forte.
Na koncerty zapraszają Urząd Dziel−
nicy Ursus m. st. Warszawy oraz O.K.
„ Arsus”.
Koncert inauguracyjny 26 września o

godz.18, galowy 27 września godz.19.
Sprzedaż biletów i karnetów na
warsztaty − Ośrodek Kultury „Arsus”,
ul. Traktorzystów 14 (wejście B) w
godz. 9−19, rezerwacja – 022 478 34
54, 022 478 27 70.

Festyn
„Po¿egnanie lata”
Ośrodek Kultury „Arsus”, Dom Kul−
tury „Miś” oraz Robotnicza Spółdziel−
nia Mieszkaniowa „Ursus” zapraszają na
festyn rekreacyjny „Pożegnanie Lata” w
dniu 20 września, w godz. 15.30−21. Im−
preza pod patronatem Rady i Zarządu
Dzielnicy Ursus odbędzie się na terenach
rekreacyjnych przy ul. Zagłoby (przy
fontannie) na osiedlu Niedźwiadek.
W programie dużo dobrej zabawy z
muzyką łączącą pokolenia. Dla dzieci
widowisko teatralne „Ewka konewka i
jej goście”, dziecięce i młodzieżowe
zespoły artystyczne, pokazy sportowe,
stoiska Straży Miejskiej i Straży Pożar−
nej, stoiska handlowe i konkursy. Na
zakończenie wystąpi gwiazda wieczo−
ru Dziani i Cygańskie Gwiazdy. Muzy−
ka, śpiew, taniec, temperament arty−
stów, barwne stroje i zaczarowany cy−
gański świat wprawią wszystkich wi−
dzów w zachwyt, pozostawiając nieza−
pomniane wrażenia artystyczne do na−
stępnego lata.

Ursusa

Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t 6 wrzeœnia, godz. 12-14.30 (holl
g³ówny, sala wid.) – prezentacja
zespo³ów, zajêæ, klubów zainteresowañ i pracowni w „Arsusie”.
t 6 wrzeœnia, godz.12.30 (sala widowiskowa) – „Krecik i spodenki” w wykonaniu Teatru Domowego Chmielna 6. Wstêp wolny.
t 7 wrzeœnia, godz. 16 - inauguracja warsztatów poetyckich w
Klubie Literackim „Metafora”.
Prowadzi Tadeusz Maryniak „Tamar”. Wstêp wolny.
t 12 wrzeœnia, godz. 17 (galeria
„Ad Hoc”) – wernisa¿ wystawy
malarstwa Wiktora Gardoliñskiego pt. „Abstrakcje monolityczne”.
t 13 wrzeœnia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci pt. „Przygoda lisa i
g¹ski Dorotki”. Wstêp 10 z³.
t 16 wrzeœnia, godz. 10, 12 – program edukacyjny dla m³odzie¿y
szkolnej pt. „Spotkania z astronomi¹”. Wyk³ad dr Andrzeja Trêbacza.
t 16 wrzeœnia, godz. 17.30 (sala
kameralna) – Klub Edukacji Samorz¹dowej – wyk³ad Romualda Szeremietiewa pt. „Wojna 1939 r.”
Wstêp wolny.
t 17 wrzeœnia, godz. 18, 20.30 –
jubileuszowy program kabaretu
ANI MRU MRU z okazji 10.lecia
istnienia. Bilety w cenie 45 z³.
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t 18 wrzeœnia, godz. 19.30 (piwnica „Arsus”) – koncert zespo³ów
rockowych. Wstêp 5 z³.
t 23 wrzeœnia, godz. 9.30 – poranny koncert Filharmonii Narodowej. Wstêp 5 z³.
t 23 wrzeœnia, godz. 17.30 (sala
kameralna) – Klub Edukacji Samorz¹dowej – wyk³ad Tomasza Sommera „Jednoczenie prawicy”. Prowadzi dr Piotr £ysakowski.
Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 3 wrzeœnia, godz. 18 – koncert
upamiêtniaj¹cy 70. wydarzeñ
wrzeœnia 39 roku w wykonaniu
artystów scen warszawskich.
t 6 wrzeœnia, godz. 12-15 – dzieñ
otwarty Domu Kultury „Miœ”.
t 12 wrzeœnia, godz. 17 – do¿ynki
w „Weso³ej Chacie”, wstêp wolny.
t 26 wrzeœnia, godz. 17 – „Owocowa biesiada” w Klubie Seniora
„Weso³a Chata”.
Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 6 wrzeœnia, godz. 10-16 – dzieñ
otwarty Domu Kultury „ Kolorowa” w ramach projektu Dzieciêca Stolica Bis.
t 6 wrzeœnia, godz. 12 – wernisa¿ wystawy ceramiki artystycznej
Jolanty Chodkiewicz pt. „Codziennej sztuki omijanie”. Wstêp
wolny.
t 20 wrzeœnia, godz. 12.30 – „Je-

Historyczny konkurs
Konkurs wiedzy o II Wojnie Światowej
rozpisany jest na lata 2009−2015. Każdy rok
poświęcamy innym, dominującym wydarze−
niom z tego okresu. Edycja 2009 roku nosi
nazwę „Kampania wrześniowa 1939 roku”.
Eliminacje konkursowe odbędą się w
Ośrodku Kultury „Arsus” przy ul. Trak−
torzystów 14. W pierwszym etapie, który
odbędzie się 15 września (kat. I − ucznio−
wie gimnazjów − godz. 10, kat. II − ucznio−
wie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli −
godz. 13), uczestnicy będą musieli odpo−
wiedzieć na 60 pytań. Do dalszych elimi−
nacji przejdą ci, którzy uzyskają 50 pun−
ków. Drugi etap odbędzie się 22 wrze−
śnia.

Prawnik w Urzêdzie
Od września, po wakacyjnej przerwie,
w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 (par−
ter) przyjmować będzie prawnik. Będzie
on udzielał bezpłatnych porad prawnych
dla mieszkańców dzielnicy, w każdy
piątek, w godz. 9−11. Decyduje kolej−
ność zgłoszeń.

Uroczysty finał połączony z wręcze−
niem nagród odbędzie się w piątek 2 paź−
dziernika 2009 roku w Domu Kultury
„Kolorowa” o godz. 18.
Karty zgłoszeń do konkursu należy prze−
słać lub dostarczyć do dnia 10 września na

sienny musical” w ramach cyklu
Niedzielne Spotkania z Teatrem.
Wstêp 7 z³.
t 20 wrzeœnia, godz. 16.30 – koncert z cyklu Niedzielne Spotkania
z Muzyk¹ Kameraln¹ w wykonaniu Tria „Archetto”. Wstêp wolny.
t 30 wrzeœnia, godz. 18 – program w wykonaniu kabaretu „Finezja” pt. „Duchem m³odzi”.
Wstêp wolny.
Czytelnia Naukowa Nr XIX,
ul. Plutonu Torpedy 47
t 3-28 wrzeœnia pon. i czwartki,
godz. 10 – kurs komputerowy dla
kombatantów z wykorzystaniem
internetu poszukiwaniu w³asnej
historii.
t 16 wrzeœnia, godz. 11 – „Moje
spotkania z Plutonem Torpedy”
promocja ksi¹¿ki, poœwiêconej
wspomnieniom cz³onków oddzia³u K. Jackowskiego „Torpedy”spisane przez historyka-amatora Krzysztofa Fido.
t 23 wrzeœnia, godz. 10 – XIII Festiwal Nauki „Techniki prowadzenia zajêæ w edukacji miêdzykulturowej” dr A. Klimowicz ; „Miêdzykulturowe metody aktywizacji dzieci i m³odzie¿y” mgr M.
Ko³odziejczyk.
t 30 wrzeœnia, godz. 11 – „II wojna œwiatowa na taœmach filmowych” Prezentacja filmów i spotkanie z Zofi¹ Kunert i dr A. Kunertem.
adres: Dom Kultury „Kolorowa”, 02−495
Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16. Kon−
kurs „Kampania Wrześniowa 1939 Roku”,
tel. 022 867 63 95, tel./fax 022 667 83 75,
e−mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl.
Można tam również uzyskać szczegóło−
we informacje o konkursie.

Poczta w C.H. Skorosze
19 sierpnia odbyło się
uroczyste otwarcie nowych
pomieszczeń Urzędu Pocz−
towego Warszawa 142 w
C.H. Skorosze przy ul.
Gen. Sławoja−Składkow−
skiego 4. Urząd czynny jest
od poniedziałku do piątku
w godz. 8−20.
Przy ul. Dzieci Warsza−
wy 27A działać będzie na−
dal Filia Urzędu, która bę−
dzie pełnić funkcję nadaw−
czo−oddawczą. Czas pracy
filii od poniedziałku do piąt−
Poczta w centrum handlowym
ku w godz. 12−19.

Fot. E. Kowalewska
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Mini Liga Mistrzów Ursus 2009
Zarząd Klubu Sportowego Ursus ser−
decznie zaprasza dzieci urodzone w
roczniku 2000 oraz młodszych do udzia−
łu w turnieju „Mini Liga Mistrzów Ur−
sus 2009”.
Jeśli chcesz stać się zawodnikiem
Barcelony, Realu Madryt, Mancheste−
ru United lub innych znanych europej−
skich klubów, utwórz drużynę złożoną
z 12 zawodników i zgłoś się do turnieju
do dnia 4 września 2009.
Zgłoszenia przyjmowane są telefo−
nicznie pod nr 0509 209 252 lub
022 371 48 16.
Turniej zaplanowano w dniach 5−20
września 2009 na stadionie w Ursusie
przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.
Harmonogram turnieju jest następujący:
1. Otwarcie turnieju oraz piknik spor−
towo − rodzinny – 5 września 2009 godz.
9.30−17.30.
2. Eliminacje grupowe – 7−18 wrze−

śnia w godzinach popołudniowych.
3. Ćwierćfinały, półfinały i finały oraz
piknik z zakończeniem turnieju – 20
września 2009 godz. 9.30−17.30.

Zapewniamy ciekawą i niezapo−
mnianą przygodę, stroje sportowe dla
zawodników, bardzo atrakcyjne nagro−
dy dla zwycięzców. Projekt jest dofinan−
sowany ze środków programu operacyj−
nego „Fundusz inicjatyw społecznych”.

Sukces naszych szachistów
Turniej I Szansy Mistrzostw Polski w
Czarnej okazał się bardzo szczęśliwy dla
Aleksego Kozakowa. W grupie do 10 lat
zajął I miejsce i jako pierwszy z UKS 14
uzyskał awans do Mistrzostw Polski. Dru−
żyna UKS 14 zajęła dwudzieste dziewią−
te miejsce w rozgrywkach II Ligi w Łuko−
wie, gdyż nasi zawodnicy musieli rywali−
zować z zawodnikami 3−4 lata starszymi.
Jedynie Agata Kowalewska grała z rówie−
śnikami i zdobyła brązowy medal na swo−
jej szachownicy.
Bardzo dobrze grali również najmłod−
si: 7 – letnia Alicja Michniewicz zajęła
5 miejsce w Polsce. Aleksy Kozakow

w każdym turnieju miał szanse na me−
dal, ale nie wytrzymał dwóch ostatnich
rund. Patrycja Reda ograła wicemistrzy−
nię Polski lecz osłabła na finiszu. Bar−
dzo dobrze grała również Adrianna
Duda oraz Dominika Palka. Nasi za−
wodnicy jednak nie wytrzymywali koń−
cówek, gdyż w stosunku do swoich star−
szych przeciwników nie mają jeszcze
takiej odporności psycho−fizycznej.
Uczniowski Klub Sportowy 14 ogła−
sza również nabór do sekcji. Zapisy od−
bywać się będą w dniu 3.09.2009 o godz.
16.30 w Domu Kultury „Kolorowa” oraz
4.09.2009 godz. 17 w SP Nr 14.
Andrzej Kądziołka

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy og³asza konkurs ofert
na wydzier¿awienie na okres trzech lat gruntu po³o¿onego w Warszawie przy
ul. Szancera 5 z przeznaczeniem na parking samochodowy.
Przedmiotem konkursu jest dzierżawa gruntu o powierzchni 2215 m2 położonego w Warszawie przy ul. Szancera 5 stano−
wiącego część działki ewidencyjnej nr 91 z obrębu 2−11−14, uregulowanego w KW nr WA1M/00189107/2, przeznaczonego
na parking samochodowy.
Cena wywoławcza netto za dzierżawę 1 m 2 gruntu miesięcznie wynosi 1,50 zł. Wadium 5.000 zł. W konkursie
mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które: wpłacą wadium na rachunek Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy Nr 32 1030 1508 0000 0005 5003 0136; za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww.
rachunek do dnia 14.09.2009 r., złożą ofertę udziału w konkursie w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do
dnia 14.09.2009 r., zapoznają się z warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie konkursu.
Oferta powinna zawierać co najmniej:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
2) oferowaną stawkę czynszu,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami konkursu,
4) informacja o sytuacji finansowej oferenta umożliwiająca należyte prowadzenie działalności,
5) dokumenty prowadzenia działalności gospodarczej oraz o wiarygodności oferenta a także dowód wpłaty wadium.
Przystępujący do konkursu zobowiązani są do zapoznania się treścią informatora konkursowego, który zawiera regulamin
konkursu, wzór oferty oraz inne wymagane dokumenty. Informator można nabyć w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy, przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1, Wydział Obsługi Mieszkańców stanowisko Nr 6−7 (poniedziałek w godz. 8−18, wtorek
− piątek w godz. 8−16) po wpłaceniu w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus, kwoty w wysokości 20 zł. Konkurs odbędzie się w dniu
15.09.2009 r. o godz. 12 w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1, sala nr 102.
Wadium zwraca się po ogłoszeniu wyników konkursu, odwołaniu lub unieważnieniu konkursu, w terminie 5−ciu dni robo−
czych. Wadium wpłacone przez uczestnika konkursu, który konkurs wygra zaliczone zostanie na poczt kaucji do umowy
dzierżawy. W razie uchylania się uczestnika konkursu od zawarcia umowy dzierżawy tj. niestawienie się bez usprawiedliwie−
nia w miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, Prezydent m.st. Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy, a
wpłacone wadium wówczas ulega przepadkowi.
Prezydent m.st. Warszawy może odwołać ogłoszony konkurs z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie
właściwej dla ogłoszenia o konkursie, podając przyczynę odwołania konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Delegatu−
rze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, pokój nr 214, telefon 022 478 60 92 od
poniedziałku do piątku w godzinach 8−16. Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do udziału w wyżej wymienionym konkursie.
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