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Bia³a niedziela

B A R F I E
W dniach od 29 września do 1 października 2004 r. odbędzie się w Warszawie III Międzynarodowa Konferencja BARFIE poświęcona „Kształtowaniu świadomości międzykulturowej w Europie poprzez książki dla dzieci”.

Konferencja organizowana jest po raz
pierwszy w Warszawie w ramach programu
edukacyjnego Unii Europejskiej BARFIE
Comenius Network - Books And Reading
For Intercultural Education (edukacja międzykulturowa poprzez książki i czytelnictwo), w którym uczestniczą przedstawiciele
15 państw, w tym również z Polski. Celem
konferencji jest: promowanie edukacji międzykulturowej poprzez literaturę dziecięcą,
tworzenie twórczej płaszczyzny wymiany informacji i wdrażanie metod, innowacyjnego
wykorzystania literatury w edukacji międzykulturowej, wspomaganie nauczania języków obcych oraz propagowanie różnorodnych form, informacji i komunikacji w nauczaniu i kształceniu. Organizatorami Konferencji są: BARFIE Comenius Network,
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus, Polska Sekcja IBBY,
Kinderliteraturhaus (Austria).
Program konferencji adresowany jest do

nauczycieli języków obcych, metodyków
kształcenia, bibliotekarzy, działaczy kultury
i oświaty, twórców, wydawców, rodziców
i wszystkich tych, którym bliska jest literatura dla dzieci. W trzecim dniu konferencji,
przedpołudniem, nauczyciele języków obcych z Unii Europejskiej i Polski, będą prezentować w szkołach Dzielnicy Ursus sposoby pracy z książkami z kolekcji BARFIE.
Tego samego dnia odbędzie się spotkanie
w Bibliotece Publicznej poświecone zmianom zachodzącym w bibliotekach i wymianie doświadczeń w pracy z książkami dla
dzieci. Wszyscy uczestnicy konferencji spotkają się na otwarciu wystawy „Skarby Biblioteki Publicznej” w Domu Kultury „Kolorowa”.
Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji są dostępne na stronach
internetowych Biblioteki Publicznej:
www.bpursus.waw.pl/barfie.net.
Piotr Jankowski

Wrzeœniowe uroczystoœci
Na kartach kalendarza w miesiącu
wrześniu możemy znaleźć wiele dat,
które świadczą o trudnych chwilach,
z jakimi przyszło się zmagać naszemu
narodowi.

Z tego względu było wiele okazji do
wyrażenia pamięci o rocznicach związanych z walką o niepodległość Polski.
W naszej dzielnicy żadna z historycznych
dat nie została pominięta. 1 września
złożono wieńce na
mogiłach
poległych żołnierzy na
cmentarzu przy
ul. E. Rakuszanki
i przed obeliskiem
przy ul. Cierlickiej. W czwartek
2 września w kościele św. Józefa
Oblubieńca NMP
przy ul. Sosnkowskiego 34 odbył
Fot. I. Barski się
wyjątkowy

Złożenie wieńców na cmentarzu przy ul. E. Rakuszanki.

BEZPŁATNY

dokończenie na str. 2

Po raz kolejny Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia dla Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
przygotował wspólnie ze Stowarzyszeniem
„Promocja Zdrowia - Ochota” oraz Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego bezpłatne badania dla
mieszkańców Ursusa.
Ze względu na niemożność przeprowadzenia specjalistycznych badań na terenie urzędu
akcja odbędzie się w Przychodni Rejonowej
przy ul. Wojciechowskiego 58.
26 września od 10 do 16 przeprowadzone
zostaną badania m. in.: doplera, cholesterolu,
cukru, PSA, spirometryczne, cytologiczne
oraz słuchu. W czasie akcji można będzie skorzystać z porady kardiologa, chirurga naczyniowego, pulmonologia oraz urologa.
Taka forma korzystania z usług medycznych jest bardzo wygodna dla mieszkańców,
ponieważ nie muszą oni umawiać się kilka tygodni wcześniej na wizytę, tylko mogą od razu
skorzystać ze wszystkich badań i porad specjalistów. Podobne akcje będą kontynuowane
w naszej dzielnicy. O terminach następnych
badań będziemy informować na łamach
„Dziennika Ursusa” i gazet codziennych.
Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
oraz Lecznica Ursus w dniach 2-3 października 2004 w godz.12-16 przy Placu Tysiąclecia
organizują akcję bezpłatnego pomiaru ciśnienia oraz poziomu glukozy.

Zaproszenie
Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy mają zaszczyt zaprosić 4 października 2004
r. o godz. 14 do Ośrodka Kultury „Arsus” przy
ul. Traktorzystów 14 na uroczystą Sesję Rady
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy organizowaną
dla upamiętnienia 60. rocznicy założenia przez
Niemców obozu przejściowego dla mieszkańców Warszawy Auffanglager Ursus. Będzie ona
połączona z programem artystycznym.
O godz. 17 odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika przy ul. Traktorzystów 24 poświęconego mieszkańcom Warszawy przebywającym w obozie Auffanglager Ursus. Natomiast o godz. 18 w kościele Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa przy ul. Wojciechowskiego 32 zostanie odprawiona uroczysta
msza święta z udziałem chóru Cantate Deo.
Sesja jest elementem programu kończącego
obchody 60. rocznicy Powstania Warszawskiego na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
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Wrzeœniowe uroczystoœci
dokończenie ze str. 1

koncert Sinfonia Varsovia. 6 września
w DK „Kolorowa” miało miejce spotkanie Zarządu Dzielnicy z żołnierzami
września - bohaterami wojny obronnej
1939 r. Burmistrz Maria Łukaszewicz
w przemówieniu wyraziła wdzięczność
wszystkim, którzy w tamtych dniach
przelewali krew w obronie naszego
niepodległego państwa. Wręczając pamiątkowe dyplomy zapewniła również
o szczególnym miejscu, jakie zajmują

wojska
sowieckie
przekroczyły
wschodnie granice Polski zadając cios
w plecy naszej wyniszczonej armii. Tę
smutną rocznicę upamiętniły wieńce
złożone na grobach poległych żołnierzy
na cmentarzu przy ul. E. Rakuszanki.
Wrześniowe uroczystości zakończy
bogaty program obchodów 65. rocznicy
powstania Szarych Szeregów oraz Polskiego Państwa Podziemnego. 27
września o godz. 12 zostaną złożone
wieńce na cmentarzu przy ul. Ryżowej,

Powstañcze
piêtno stolicy
W Galerii Porczyńskich 10 września odbyło
się uroczyste podsumowanie i finał Konkursu
Literackiego „Wędrówki po mojej Warszawie
1944 - 2004 - Powstańcze piętno Stolicy” ogłoszonego przez Biuro Promocji Miasta w 60.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Spośród 373 utworów nadesłanych na konkurs z całej Polski jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Andrzeja Gronczewskiego wybrało 50 najlepszych prac pisanych wierszem
i prozą.
W zaszczytnym gronie nagrodzonych i wyróżnionych znalazła się pani Elżbieta Cichocka-Wielhorska mieszkanka Ursusa, poetka,
członkini Klubu Literackiego „Metafora” działającego przy Ośrodku Kultury „Arsus”.
Najlepsi autorzy zostali uhonorowani przez
władze Warszawy licznymi nagrodami oraz pamiątkową publikacją książkową zawierającą
wybór nagrodzonych tekstów.

Nowe numery kont:
W zwi¹zku ze zmian¹ od 1 wrzeœnia
br. banku obs³uguj¹cego bud¿et
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy podajemy nowe numery rachunków
bankowych:

Pekao S.A. XV O/W-wa
filia ul. Rybnicka 2
Fot. I. Barski
Wręczenie pamiątkowych dyplomów żołnierzom września 39.

uczestnicy kampanii wrześniowej
w naszych sercach.
Kolejną datą był 17 września dzień, który stał się punktem zwrotnym wojny obronnej 1939 r. Wówczas

o godz. 13 na cmentarzu przy ul. E. Rakuszanki. Natomiast o godz.18 przewidziana jest msza św. w intencji poległych, która odbędzie się w kościele
św. Józefa Oblubieńca NMP.

Ta r g i p r a c y
Wielu z nas mogłoby podać przykłady w rodzinie lub wśród znajomych osób, które nie mogą znaleźć
zatrudnienia. Długotrwały brak pracy to nie tylko brak środków do zapewnienia godnego życia rodzinie, to
również degradacja społeczna, która
staje się często powodem frustracji
prowadzących do różnych patologii.
W odpowiedzi na społeczne zainteresowanie 27 października w Ośrodku Kultury Arsus przy ul. Traktorzystów 14 w godz. 10-14 odbędą się
Lokalne Targi Pracy. Organizowane
w naszej dzielnicy po raz czwarty.
Targi dają możliwość spotkania z po-

tencjalnymi pracodawcami, uzyskania porady z zakresu prawa pracy, zapoznania się z ofertami urzędów pracy oraz Zakładów Pracy Chronionej.
Cenną w poszukiwaniu zatrudnienia może też okazać się pomoc specjalistów z dziedziny doradztwa zawodowego czy możliwość zamieszczenia w prasie bezpłatnego ogłoszenia.
Organizatorzy targów: Zarząd
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zapraszają wszystkich zainteresowanych do
wzięcia udziału w targach.

1. Rachunek pomocniczy bud¿etu
dla Dzielnicy (organ)
47 12402887 1111 0010 0324 7414
2. Rachunek bie¿¹cy Urzêdu - dochody
89 12402887 11110010 0324 7531
3. Rachunek Urzêdu - wydatki
59 12402887 1111 0010 0324 7586
4. Op³ata skarbowa
42 12402887 1111 0010 0324 7892
5. Op³aty komunikacyjne
82 12402887 1111 0010 0324 7948
6. Op³aty za dowody osobiste
87 12402887 1111 0010 0324 8440
7. Depozyty
69 12402887 1111 0010 0324 8570
8. Fundusz socjalny
49 12402887 1111 0010 0324 8639
9. Fundusz Ochrony Œrodowiska
31 12402887 1111 0010 0324 8769
10. Œrodek specjalny- zajêcie pasa
drogi
50 12402887 1111 0010 0324 8815

Ursusa

III

Potrzebne przedszkola
W maju b.r., w dzielnicy Ursus, z powodu braku miejsc do przedszkoli publicznych nie zostało przyjętych 230 dzieci. Jak
już pisaliśmy w ostatnim numerze na terenie Ursusa powstają przedszkola niepubliczne.
Są one „kołem ratunkowym” dla rodziców, których dzieci nie znalazły miejsc
w placówkach państwowych. W budżecie
m. st. Warszawy nie ma środków na budowę nowych przedszkoli publicznych. Wszyscy widzimy w jakim tempie budowane są
nowe osiedla mieszkaniowe, co powoduje,
że w Ursusie przybywa także dzieci.
W 2003 roku Zarząd i Rada Dzielnicy
Ursus uznały, że lokal o powierzchni 470
metrów kwadratowych w nowo wybudowanym osiedlu przy ulicy Górna Droga 10,
który zakupiono na potrzeby placówki
oświatowej będzie przeznaczony na przedszkole niepubliczne. Zostało to zaakceptowane również przez Biuro Edukacji. Rozpoczęto prace przygotowawcze do przeprowadzenia konkursu ofert. W grudniu Zarząd Dzielnicy powołał komisję. Do udziału w pracach komisji zaproszono przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej i Biura
Edukacji m. st. Warszawy. Dyrektorzy jednak nie oddelegowali swoich pracowników. Konkurs został przeprowadzony
przez Urząd Dzielnicy i komisja wyłoniła
najlepszego oferenta. W kwietniu Zarząd
zaakceptował wyniki konkursu. W maju
została przekazana umowa na wynajem
pomieszczenia do Biura Polityki Lokalowej celem jej akceptacji i podpisania przez
osobę, która posiada określone pełnomocnictwa (umowa na 10 lat). Po dwóch miesiącach dyrektor Biura Polityki Lokalowej
skierowała sprawę do Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu, celem sprawdzenia
prawidłowości przeprowadzenia konkursu
ofert. Kontrola odbyła się i jak wynika

z protokołu, nie stwierdzono nieprawidłowości.
„Boli”, że cała sprawa trwa tak długo.
Dzielnica czeka na decyzję władz miasta
(śląc monity), a rodzice stracili już nadzieję na przedszkole. Problem jednak pozostaje. Zarząd Dzielnicy przeprasza wszystkich, którzy liczyli, że ich dziecko znajdzie
miejsce w przedszkolu, gdzie odpłatność
od 1-go stycznia 2005 r. (po uzyskaniu statusu przedszkola) wynosiłaby 370 zł. od
dziecka (to określała oferta). W dalszym
ciągu pozostaje nadzieja, że jeszcze w br.
uda się uruchomić placówkę opiekuńczą,
a w przyszłym przedszkole.

Sprz¹taj po psie
Od 1 września na terenie stolicy obowiązuje nowa
uchwała rady Warszawy. W myśl uchwały utrzymujący
zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania
środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia
i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by
zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
Z psami nie wolno nam wchodzić do sklepów, barów, restauracji i innych podobnych placówek. Pamiętajmy, że nie mogą one również przebywać na terenie dziecięcych placów zabaw. Wyjątkiem są specjalnie przeszkolone zwierzęta, które służą jako przewodnicy osobom niewidomym. Do obowiązków właścicieli należy sprzątanie po ich pupilach. Dotyczy to
obiektów użyteczności publicznej, czyli na przykład
klatek schodowych, wind, chodników oraz parków.
Dla własnego bezpieczeństwa nie powinniśmy wyprowadzać psa bez kagańca i smyczy, oraz zapominać
o jego zaszczepieniu. Nie zastosowanie się do wymienionych zaleceń grozi karą do 250 złotych grzywny.
Nawet 1000 złotych możemy zapłacić, jeżeli nasz
czworonóg zniszczy zieleniec lub trawnik. Aby nie narazić się na wydatki warto wziąć sobie te uwagi do
serca, bowiem pogryziona osoba może wygrać w sądzie o wiele większe odszkodowanie.
Pełen tekst uchwały Rady m. st. Warszawy
nr XXXIII/756/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku można
znaleźć na stronie urzędu www.ursus.warszawa.pl
oraz www.bip.warszawa.pl.

Poradnia zaprasza
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr. 15 w Warszawie, ul. Sosnkowskiego 10 zaprasza na cykl spotkań pt. „Czwartek”. Są one przeznaczone dla rodziców.

1. „ Dojrzałość szkolna” (dla rodziców
dzieci kl. O) w dniu 28.10.2004 r.
Spotkanie poprowadzi Z. Staniszewska.
2. „Problemy wieku dorastania” w dniu
25.11.2004 r. Spotkanie poprowadzi
D.Sokołowska.
3. „Wpływ telewizji i komputerów na
psychikę dzieci” w dniu 27.01.2005 r.
Spotkanie poprowadzi J.Karbarz.
4. „Zaburzenie płynności mowy a jąkanie” w dniu 24.02.2005 r. Spotkanie
poprowadzi L.Dzięcioł.

5. „Jak rodzice mogą pomóc dziecku
z trudnościami w czytaniu i pisaniu”
w dniu 31.03.2005 r. Spotkanie poprowadzi M.Walczak.
6. „Jak wspomagać rozwój mowy dziecka” w dniu 28.04.2005 r. Spotkanie
poprowadzi M. Niewińska.
7. „Kłopotliwe moczenie nocne” w dniu
19.05.2005 r.. Spotkanie poprowadzi
J.Traczyk.
Spotkania odbywać się będą o godz. 18
w Domu Kultury „Kolorowa” przy
ul. Sosnkowskiego 16 (sala 230).

Uzasadnienie do uchwały nr 88/XXVII/2004
Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
z dnia 09.09.2004
W związku z pracami projektowymi dotyczącymi
przebiegu drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A-2 na terenie dzielnicy
Ursus przeanalizowano uciążliwości i szkodliwości wynikające z faktu eksploatacji projektowanej
budowy szybkiego ruchu dla mieszkańców. Projektowana trasa przebiega w terenie z przewagą
zabudowy jednorodzinnej, terenów wypoczynkowych z rzadko realizowanymi usługami o charakterze handlowym i rzemieślniczym oraz w bezpośredniej bliskości przedszkola. Eksploatacja drog
przyczyni się do zanieczyszczenia gleby, roślin
i atmosfery, zaagrożenia hałasem, a także spowoduje uciążliwości komunikacyjne pomiędzy częściami dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy jest zagrożona
oddziaływaniem PP „Porty Lotnicze”, gdyż 80%
terenów mieszkaniowych Ursusa jest w zasięgu
Obszaru Ograniczonego Użytkowania Lotniska
Okęcie. Zlokalizowana jest tutaj również elektrociepłownia wykorzystująca węgiel kamienny,
oczyszczalnia ścieków przemysłowych i spółki powstałe na bazie produkcji przemysłowej PC Ursus. Uciążliwości drogi ekspresowej nałożą się na
istniejące uciążliwości dla mieszkańców i środowiska.
W związku z powyższym należy zminimalizować
niekorzystne oddziaływanie drogi ekspresowej.
Najlepszym środkiem technicznym realizującym
te postulaty jest poprowadzenie trasy drogi ekspresowej w tunelu, analogicznie jak w przypadku
Ursynowa.
W Gminie Piastów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się poprowadzenie trasy A-2 w wykopie. Przejście trasy
w tunel na terenie Ursusa jest naturalną konsekwencją techniczną przyjętych rozwiązań w Gminie Piastów.
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
podaje do publicznej wiadomości informację
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie (w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy w Warszawie przy Placu
Czerwca 1976r nr 1, II p. pok. 209 - w godzinach pracy Urzędu), danych o wniosku złożonym przez POLKOMTEL S.A. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM na dachu
i kominie budynku kotłowni położonego przy
ul. Kolorowej 15 w Warszawie (Dzielnica Ursus).
Pouczenie
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) każdy
ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w Wydziale
Obsługi Mieszkańców okienko 6 i 7 w Urzędzie Dzielnicy Ursus w Warszawie Plac Czerwca 1976r nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w internecie, w prasie lokalnej oraz w pobliżu
miejsca przedsięwzięcia.
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Babie

lato

12 września upłynął mieszkańcom Ursusa pod znakiem wesołej zabawy.
Podczas festynu „Babie Lato” można było wziąć udział w wielu atrakcjach.

i z wypiekami na twarzy śledziły losy bohaterów bajek. Kolejne atrakcje na festynie zapewniły dzieciom pokazy Kolorowego Świata Baniek Mydlanych, przejażdżki na kucyku oraz rozmaite konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Dzieci miały również okazję dowiedzieć się ciekawych rzeczy dotyczących bezpieczeństwa.
Wśród rozstawionych namiotów znalazło się stoisko Policji, w którym panie policjantki przybliżyły dzieciom i ich rodzicom program „Bezpieczne Miasto”.
Atrakcją okazała się też możliwość posiedzenia za kierownicą radiowozu. Nie tylko nasze pociechy miały możliwość zabawy. Dało się to zauważyć szczególnie wtedy, kiedy na scenie pojawiło się karaoke.
Do udziału w scenicznych konkursach
wokalnych zgłosiło się wielu chętnych
i nie chodziło tu tylko o atrakcyjne nagrody, o które zadbali nasi sponsorzy oraz
patroni medialni, ale o możliwość wystąpienia w świetle reflektorów i popisania
się swoim talentem. Choć pod wieczór
zbierały się chmury, nikt nie zamierzał
uciekać do domu. Z upływem czasu coraz
więcej młodzieży gromadziło się przy sce-

rzom).Najmłodszymi uczestnikami rozgrywek były reprezentacje szkół podstawowych. Pierwsze miejsce w tej kategorii
przypadło Szkole
Podstawowej nr 14,
drugie Szkole Podstawowej nr 2,
stawkę zamknęła
Szkoła Podstawowa
nr 11. Na sąsiednich boiskach Zespołu Szkół nr 42
można było wziąć
udział w turnieju
siatkówki, koszykówki oraz badmintona. Spragnieni
większej ilości adrenaliny mogli poFot. I. Barski
jeździć na terenoDrużyny biorące udział w turnieju piłkarskim samorządowców.
wych quadach lub
W zmaganiach o puchar Burmistrza poskakać na bungy trampie. Sportowe
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wystąpi- zabawy przy ul.
ło 17 zespołów. W turnieju samorządo- Dzieci Warszawy 42
się
wym wystąpili przedstawiciele Ursynowa, zakończyły
Włoch, Mokotowa, Bemowa, Michałowic, o godz. 14, ale to
Ursusa, Bielan oraz wydziału prawnego był dopiero początek festynu.
Urzędu m. st. Warszawy.
Bunge
tramp
Wśród drużyn urzędów dzielnic m. st.
Warszawy i gmin ościennych najlepsi i quady po godzinie
okazali się piłkarze z Gminy Michałowie, 14 pojawiły się też
którzy po wyrównanej walce w finale po- na terenie Parku
konali zespół Wydziału Prawnego m.st. Czechowickiego,
Warszawy. Trzecie miejsce przypadło gdzie miała miejsce
w udziale dzielnicy Włochy a czwartym dalsza część imprezadowoliło się Bemowo. Puchar Burmi- zy. W pobliżu stawu
olbrzymi
strza w kategorii szkół średnich zdobyła wyrósł
reprezentacja Technikum nr 8, drugie dmuchany zamek,
Fot. I. Barski
miejsce zajęło Technikum Ekonomiczne w centralnym punk- W ten sposób również można było zdobyć nagrody.
a trzecie przypadło w udziale szóstce pił- cie parku rozstakarskiej z Zespołu Szkół (gospoda- wiono scenę, na której do samego wie- nie. Nie było w tym nic dziwnego, przeczora odbywały się cież gwiazdą wieczoru miał być Krzysztof
rozmaite występy KASA Kasowski. Gromkie oklaski przyartystyczne. Pro- witały panią burmistrz, która osobiście
gram był tak przy- zapowiedziała wykonawcę. Kiedy na scegotowany, że każdy nie pojawił się KASA słychać już było tylmógł znaleźć coś ko skandowane jedno słowo „MUCHO,
MUCHO, MUCHO”. Piosenka „Mucho”,
dla siebie.
Po oficjalnym po- jak się okazało w czasie koncertu, była
witaniu przez Za- najczęściej wywoływanym bisem.
rząd
Dzielnicy
Sponsorzy imprezy:
mieszkańców na
scenie pojawił się MPO, Ursus Media, Ebejot, Norad,
Teatr Guliwer. Ze- Edbud, Warsaw Apartments, Dermika,
brane w parku dzie- Restauracja Crystal Budapest.
Patroni medialni:
ci zostały wciągnięFot. I. Barski
te do zabawy przez Radio Plus, Gazeta Życie, Dziennik
Stoisko policji cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców.
aktorów
teatru Ursusa, Express Wieczorny.
Na boisku przy Zespole Szkół nr 42
przy ul. Dzieci Warszawy do południa
trwały turnieje szóstek piłkarskich.
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Wspólnota w kulturze
W dniach 18 - 23 października 2004 r na terenie dzielnicy Ursus odbywać
się będzie XIII Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości
Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w kulturze”.
Impreza pod patronatem Ministra Kultury
Waldemara Dąbrowskego, Rzecznika Praw
Obywatelskich Andrzeja Zolla, Burmistrza
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Marii Łukaszewicz po raz kolejny będzie okazją do
zapoznania się z muzyką, sztuką oraz tradycjami różnych grup etnicznych. Patronat medialny: TVP 3 - Regionalna.
Szczegółowy program przeglądu:
 18.10.2004 r. godz. 18 - Ośrodek Kultury
„Arsus”, ul. Traktorzystów 14 WIECZÓR
LITERACKI I WARSZTATY „POECI POGRANICZA”
 19.10.2004 r. godz. 11 - Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62 - UKRAIŃSKI KONCERT KAMERALNY w wykonaniu Olgi Popowicz - sopran i Agnieszki
Hoszowskiej-Jabłońskiej - fortepian. W
programie: Utwory fortepianowe i pieśni
solowe kompozytorów ukraińskich.

 20.10.2004 r. godz. 18 - Centrum Kultury
Słowiańskiej, ul. Gagarina 15 - WIECZÓR
AUTORSKI EMILII ŁUCZAK, TADEJA
KARABOWICZA. Recytacje: Wojciech
Siemion
 22.10.2004 r. godz. 18 - Ośrodek Kultury
„Arsus”, ul. Traktorzystów 14 - DZIEŃ
GRECKI „Z MORSKIEJ PIANY” warsztaty tańców greckich, wystawa ikonograficzna, koncert zespołu ORFEUSZ, koncert
HRISY KORI, degustacja kuchni greckiej
 23.10.2004 r. godz. 18 - Ośrodek Kultury
„Arsus”, ul. Traktorzystów 14 - KONCERT GALOWY Wystąpią zespoły: Chór
żydowski CLIL, Kapela litewska SAINIA,
Ukraiński Zespół wokalny Studentek
z Sanoka, Zespół Folklorystyczny SMEREK (łemkowie).
Na wszystkie imprezy wstęp wolny.

Zajęcia w „Kolorowej”
Dom Kultury „Kolorowa” skupia wszystkich,
którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania
twórcze. U nas możesz śpiewać, tańczyć, grać na
instrumentach, malować, bawić się w teatr,
uczyć się języków obcych, grać w szachy. Pomożemy Ci też zadbać o kondycję fizyczną na różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych.
Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych. Oprócz tradycyjnych działań artystycznych takich jak: rysunek, malarstwo, oferujemy
również (do wyboru): czerpanie papieru, malowanie na szkle, podstawy grafiki, batik, rzeźbę i maskę. Prace tworzone przez naszych młodych artystów są nagradzane na konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, dzielnicowych.
Pracownia tkaniny artystycznej: w pracowni
można zgłębić tajniki najróżniejszych technik
tkackich tj. gobelin, surmak, formy przestrzenne
oraz suplement w postaci patchworku, aplikacji,
haftu, dziergania, makramy. Zapraszamy dzieci
(od 11 roku życia) i dorosłych.
Ceramika: Ponieważ „nie święci garnki lepią”,
zapraszamy wszystkich chętnych - dzieci i dorosłych do nowopowstałej pracowni ceramicznej,
gdzie pod okiem doświadczonego artysty będzie można tworzyć atrakcyjne dzieła sztuki
użytkowej.
Zespół teatralny KURTYNKA: Działa od ponad
10 lat. Skupia dzieci od 7 do 13 lat. Zajęcia z zakresu dykcji i wymowy, ruchu scenicznego i gry
aktorskiej. Zespół przygotowuje przedstawienia
dla dzieci. Zajęcia bezpłatne.
Studio tańca nowoczesnego: Grupa taneczna
HAND TO HAND URSUS - Formacja taneczna
prowadzona przez wielokrotną mistrzynię Polski
w tańcach nowoczesnych Jolantę Wdowczyk. Na
swoje zajęcia w Domu Kultury „Kolorowa” zaprasza dzieci i młodzież od 7 do 18 lat.

Nauka gry na instrumentach: pianino, syntezator, gitara, flet. Zajęcia indywidualne - dni i godziny do ustalenia z instruktorem.
Młodzieżowa Grupa Estradowa: Przygotowanie
do występów wokalno-tanecznych oraz nauka
elementów ruchu scenicznego i aktorstwa. Zajęcia bezpłatne.
Lektorat języka angielskiego: M.B.C. School of
English. Różne grupy wiekowe i wszystkie poziomy zaawansowania. Angielski metodą
R.C.T. Język angielski dla najmłodszych Play &
Say Academy. Dla dzieci już od 1 do 14 roku życia. Specjalny program oparty na najnowocześniejszych metodach nauczania dzieci. Atrakcyjne zajęcia w radosnej atmosferze i w małych
grupach. Język angielski metodą Helen Doron
dla dzieci w wieku 1 - 14 lat. Metoda opracowana specjalnie dla najmłodszych oparta na naturalnym sposobie nauki języka. Zajęcia raz w tygodniu od 30 do 45 minut (w zależności od
wieku dziecka) w grupach do 8 osób wraz z rodzicami.
Szkółka szachowa Uczniowskiego Klubu Szachowego „Kolorowa”. Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 5 roku życia.
Rytmika zajęcia umuzykalniająco - taneczne
dla dzieci od 2 do 5 lat.
Aerobic HI - LO; TBC. Dynamiczna forma ćwiczeń kondycyjnych przy muzyce, wpływająca na
redukcję tkanki tłuszczowej (zajęcia dla
wszystkich).
Callanetics - gimnastyka wyszczuplająca
Karate dla dzieci w wieku 4 - 6 lat. Stara okinawska sztuka walki kształtująca charakter
i podnosząca samoocenę od najmłodszych
lat. Uczy dyscypliny i koncentracji, zapewnia
równomierny i harmonijny rozwój psychofizyczny.

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14):
U 4 października, godz. 16 - warsztaty
twórcze w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak. Wstęp
wolny.
U 12 października, godz. 19 - DZIEŃ PAPIESKI W URSUSIE - „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II w wykonaniu Teatru
Młodych „Arsus”. Wstęp wolny.
U 15 października, godz. 18.30 - koncert
zespołów rockowych. Wystąpi zespół
„HELLFIRE”. Wstęp 5 zł.
U 16, 17 października, godz. 16 - 20
warsztaty tańców celtyckich. Prowadzi
Justyna Kosmulska. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16):
U 26 września (niedziela) godz. 12.30
przedstawienie dla dzieci „Jak miś Lolek szukał przyjaciół” z cyklu Niedzielne
Spotkania z Teatrem. Wstęp 7 zł.
U 1 października (piątek) godz. 10.30
uroczyste otwarcie wystawy „Skarby Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ursus” połączonej z prezentacją międzynarodowej
kolekcji książek BARFIE. Wystawa jest
imprezą towarzyszącą III Międzynarodowej Konferencji BARFIE poświęconej
„Kształtowaniu świadomości międzykulturowej w Europie poprzez książki dla
dzieci”. Wystawa będzie czynna do 15
października. Prosimy o wcześniejsze
zgłaszanie grup szkolnych do sekretariatu Domu Kultury tel. 867 63 95. Wstęp
wolny.
U 24 października (niedziela) godz. 12.30
przedstawienie dla dzieci „Kubuś Puchatek i przyjaciele” z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstęp 7 zł od osoby.

Miesi¹c seniorów
XII Dzielnicowe Dni Seniora odbędą się
8 - 30 października br. pod patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus.
Obchody zainauguruje uroczysty koncert
w Ośrodku Kultury „Arsus” - 8 października
o godz. 16 /wstęp wolny/. W programie tegorocznych Dni Seniora przewidziano wiele
imprez artystycznych, spotkań, wystaw,
konkursów i zabaw tanecznych.
Seniorzy i sympatycy świętować będą
również okrągłe rocznice powstania swoich
klubów tj. 25. rocznicę Klubu Seniora „Ursus” - najstarszego Klubu środowiskowego
w Ursusie kierowanego przez panią Alicję
Trzeciecką oraz 10. rocznicę Klubu Seniora
„Wesoła Chata” z osiedla „Niedźwiadek”
kierowanego przez panią Zofię Staśkiewicz.
Podczas balu kończącego cykl imprez odbędą się wybory Seniora Roku.
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Dziennik

Działalność Rady Dzielnicy
W październiku bieżącego roku minie dwa lata działalności Rady i Zarządu
Dzielnicy Ursus w nowym ustroju m. st. Warszawy. Jednak wielu mieszkańców, zwłaszcza interesantów Urzędu, nie przyzwyczaiło się do nowego
ustroju w którym funkcjonuje Urząd Dzielnicy.
M o g ą
mieć trudności w rozpoznaniu co
i gdzie można załatwić,
kto podejmuje decyzję, a kto
opiniuje.
Dla zmniejs z e n i a
uciążliwości
Henryk Linowski - Przewodniw
załatwiaczący Rady Dzielnicy Ursus
niu przez
mieszkańców swoich spraw powołano Wydział Obsługi Mieszkańców, w którym każdy uzyska pełną informację o sposobie załatwienia danej sprawy. W celu przybliżenia możliwości zaspokojenia potrzeb
mieszkańców przez władze dzielnicy należy
zapoznać się jakie kompetencje posiadają
poszczególne instytucje i organy władzy samorządowej w dzielnicy.
Otóż według ustawy z dnia 15 marca
2002 roku o ustroju m.st. Warszawy, rada
Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym, ale w rzeczywistości jej rola jako
organu stanowiącego (decydującego) ogranicza się do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, powołania komisji rady oraz wyboru zarządu dzielnicy jako
organu wykonawczego, składającego się
z burmistrza i dwóch zastępców. Rada ma
prawo odwołać także osoby powołane
przez siebie. Na tym w zasadzie kończy się
prawo stanowienia rady dzielnicy.
Chociaż ustawa w artykule 11 wyszczególnia zakres działania dzielnicy w sferze
spraw lokalnych jak „utrzymanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych”,
utrzymanie placówek kultury, oświaty, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, ochronę zdrowia, oraz utrzymanie
zieleni i dróg o charakterze lokalnym.
Dzielnica ma również prawo podejmowania
działań we własnym zakresie na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców, jednakże uzależnia przekazanie tych zadań od statutu dzielnicy nadanego przez radę m. st. Warszawy. Mimo
upływu dwóch lat Rada Warszawy nie
uchwaliła statutu dla miasta i dzielnic.
W związku z tym wszelkie decyzje w sprawach lokalnych, istotnych dla mieszkańców dzielnicy podejmuje Rada Warszawy.
Wobec tego powstaje pytanie; jaką role
pożyteczną dla mieszkańców może speła-

niać rada dzielnicy? W rzeczywistości rada
dzielnicy może opiniować, analizować, monitorować, rekomendować, konsultować
i wnioskować. Należy przy tym zwrócić
uwagę, że w sprawach należących do zakresu działania dzielnicy i w sprawach finansowych (budżet) Rada Warszawy ma obowiązek zasięgać opinii rady dzielnicy.
Rada Dzielnicy Ursus robi to dobrze ponieważ zdecydowana większość naszych
wniosków jest akceptowana przez Radę
Warszawy i Prezydenta. Jednak stosowana
obecnie procedura podejmowania decyzji
w sprawach mieszkańców bardzo wydłużyła czas realizacji zadań. Główną pracę radni wykonują w stałych komisjach. Rada powołała cztery stałe komisje: Budżetu i Finansów - przewodniczący Stanisław Dratkiewicz, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - przewodniczący Henryk Grzegrzółka, Oświaty i Spraw Społecznych przewodnicząca Wanda Kopcińska oraz Rewizyjną - przewodniczący Mirosław Topolski.
Radni znając potrzeby mieszkańców występują z inicjatywą we wszystkich sprawach, a w szczególności w zakresie nowych
inwestycji. Jeszcze w tym roku zostaną
zrealizowane bądź rozpoczęte inwestycje,
m. in. przy ulicach: Bohaterów Warszawy,
Poczty Gdańskiej, Czerwonej Drogi oraz
ronda na skrzyżowaniu Warszawskiej
z Keniga i Orłów Piastowskich. Zostaną
wykonane nowe elewacje termoizolacyjne
w kilku szkołach oraz wiele innych mniejszych inwestycji, których nie sposób wymienić.
Rada Dzielnicy podjęła uchwałę na wypadek podjęcia przez władze państwowe
i władze Warszawy decyzji budowy drogi
szybkiego ruchu po trasie dawniej projektowanej autostrady A2, w której domaga
się budowy tej drogi na terenie Ursusa
w tunelu. Rada również podjęła stanowisko przeciwko rozbudowie portu lotniczego na Okęciu, jednocześnie domagając się
ograniczeniu ilości lotów nad Ursusem.
Wszystkie uchwały i wnioski rady Zarząd
Dzielnicy stara się w miarę możliwości
skutecznie realizować. Zarząd jako władza
wykonawcza podlega Radzie Dzielnicy, radzie Warszawy oraz Prezydentowi miasta.
Podległość Prezydentowi wynika z kodeksu
pracy, ponieważ Prezydent jest pracodawcą
członków Zarządu oraz z tytułu udzielanych upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych oraz
składania oświadczeń woli w sprawach fi-

nansowych. Bez tych upoważnień, zarządy
dzielnicy nie mogą podjąć żadnej decyzji
ani podpisać umowy na wszelkie prace. Takie przypadki mają miejsce na przykład
w dzielnicach Wawer i Wilanów. W tych
dzielnicach funkcje zarządów pełnią pełnomocnicy powołani przez Prezydenta, posiadający komplet upoważnień. Jednocześnie
funkcjonują tam Zarządy wybrane przez
Rady Dzielnic. Na tej dwuwładzy najbardziej tracą mieszkańcy. Taka sytuacja konfliktowa nie miałaby miejsca, gdyby uchwalony został statut dla miasta i dzielnic, ponieważ do realizowania zadań własnych
dzielnicy uwidocznionych w statucie, nie
potrzebne byłyby specjalne upoważnienia
wydawane przez Prezydenta. Posiadanie
dobrego statutu miasta i dzielnic usprawniłoby zarządzanie Warszawą. Jestem pewny że przyczyniłoby się również do szybszego rozwoju społeczno - gospodarczego
aglomeracji warszawskiej. Rada i Zarząd
w Ursusie są zgodni co do tego, że silna
wola współpracy z Prezydentem i Radą
Warszawy przynosi korzyści dla dzielnicy.

Dyżury radnych
„Stowarzyszenie Obywatelskie”
I i III wtorek miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
„Stowarzyszenie Praworządność i Sprawiedliwość”
I i II czwartek miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
SLD UP
III środa miesiąca w godz. 18-19
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
I i ostatni piątek miesiąca
w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
Stowarzyszenie „Samorządny Ursus”
ostatnia środa miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. pełnią dyżury:
- przewodniczący rady - Henryk Linowski poniedziałki w godz. 14-18, pokój nr 101
na I piętrze,
- wiceprzewodnicząca rady - Wanda Kopcińska - czwartki w godz. 14-16, pokój nr
101 na I piętrze,
- radna m. st. Warszawy - Małgorzata Kidawa-Błońska - środy w godz. 15-16 pokój
nr 102 na I piętrze.
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„Zachowaj trzeźwy umysł”
W Ursusie działa Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Swoją siedzibę ma w budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rynkowej 8.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje, że 80% ludzi pije rozsądnie i nie doznaje szkód, ale
20% ma już pewne kłopoty. Z tych 20% około 2% uzależnia się. Problemu nie można lekceważyć, gdyż nikt nie wie kto znajdzie się w tych 2%. Należy zatem mieć
świadomość, że alkohol jest chorobą, która zaczyna się niewinnie i podstępnie i może doprowadzić nawet do śmierci.
Jeżeli ktoś z mieszkańców czy z bliskich
osób jest osobą uzależnioną od alkoholu
lub narkotyków, czy jest ofiarą przemocy
nie należy tego lekceważyć. Właśnie tu,
w zespole, może uzyskać pomoc. We wtorki, w pokoju nr 3, w godzinach 16-18 pełnią dyżury członkowie zespołu. Codziennie
czynny też jest w siedzibie zespołu Punkt
Informacyjno - Konsultacyjny, w którym
dyżurujący specjaliści udzielają pomocy:
psychologicznej, pedagogicznej, prawnej
i socjalnej. Dyżurują oni w: poniedziałki w
godz. 12 - 18 - psycholog, wtorki w godz.
16 - 20 - pracownik socjalny, lekarz psychiatra, środy w godz. 14 - 20 - pedagog,
prawnik, czwartki w godz. 16 - 20 - psycholog, pracownik socjalny, piątki w godz.
16 - 20 - lekarz psychiatra, pedagog.
Dzielnicowy Zespół współpracuje ze
szkołami, placówkami oświatowo - wychowawczymi, Biurem Polityki Społecznej m.
st. Warszawy, Urzędem Dzielnicy, Policją,
Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem i innymi instytucjami
wspierającymi rodzinę. Uznając zasadę, iż
lepiej zapobiegać niż leczyć - dużą rolę
przywiązuje do działań profilaktycznych
wśród dzieci i młodzieży.
Właśnie zakończyła się Ogólnopolska
Kampania Profilaktyczna „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, której koordynatorem
w Ursusie jest właśnie Dzielnicowy Zespół
Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych.
W kampanii tej udział wzięli uczniowie ze
szkół: Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3, Szkoła
Podstawowa nr 11 i Zespół Szkół Publicznych nr 1. Wykonali oni wspaniałe prace
plastyczne, literackie, wzięli udział w konkursach pocztówkowych i rozgrywkach
sportowych. Ukazali rolę dobrej zabawy,
sportowych emocji, pożytecznej aktywności w poszukiwaniu sposobów na życie.
Powszechnie wiadomo, że w Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu osobom,
które nie ukończyły 18 lat. Podmiot posiadający zezwolenie ma obowiązek respekto-

wania tego zakazu. W trosce o dobro naszej młodzieży, wraz z Urzędem m.st. Warszawy i Urzędem Dzielnicy Ursus - zespół
zorganizował szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. Celem szkolenia było
pozyskanie sprzedawców jako sprzymierzeńców w działaniach profilaktycznych na
rzecz młodzieży. W szkoleniu udział wzięło
92 sprzedawców.
Dzielnicowy Zespól Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stara się być blisko
mieszkańców, rozmawiać z nimi, odbierać
ich spostrzeżenia, uwagi i propozycje.
Wziął udział w czerwcowym lokalnym festynie z okazji „Dni Ursusa” i „Dnia Dziecka”. Członkowie zespołu z dużą życzliwością wysłuchiwali mieszkańców, udzielali
porad, rozdawali broszury, ulotki a także
przeprowadzili konkurs z nagrodami z zakresu profilaktyki alkoholowej.
Przewodnicząca Dzielnicowego Zespołu
Realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązania Problemów Alkoholowych
w Dzielnicy Ursus Jolanta Wawrzyniak

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
podaje do publicznej wiadomości informację
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie (w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy w Warszawie przy Placu
Czerwca 1976r nr 1, II p. pok. 209 - w godzinach pracy Urzędu), danych o wniosku złożonym przez Polską Telefonię Cyfrową sp z o.o.
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA na
dachu budynku biurowo-magazynowego położonego przy ul. Ryżowej 33 A w Warszawie
(Dzielnica Ursus).
Pouczenie
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.
U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) każdy
ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w Wydziale
Obsługi Mieszkańców okienko 6 i 7 w Urzędzie Dzielnicy Ursus w Warszawie Plac Czerwca 1976 r. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na
tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w internecie, w prasie lokalnej oraz w pobliżu
miejsca przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
podaje do publicznej wiadomości
informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie (w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Warszawie przy Placu
Czerwca 1976r nr 1, II p. pok. 209 - w godzinach
pracy Urzędu), danych o wniosku złożonym
przez „Polkomtel” S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 181 w sprawie wydania decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Plus
wraz z kontenerem i zasilaniem energetycznym
przewidzianej do realizacji na dachu i kominie
budynku kotłowni położonej przy ul. Rakietników 25 A (dz. ew. nr 46/3 z obrębu 2-11-14)
w Warszawie (Dzielnica Ursus).
Pouczenie
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.
z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) każdy ma
prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w Wydziale
Obsługi Mieszkańców okienko nr 6 i 7 w Urzędzie Dzielnicy Ursus w Warszawie Plac Czerwca
1976 r. nr 1 w godzinach pracy Urzędu - poniedziałek. 10 - 18, wtorek, środa, czwartek i piątek
8 - 16. Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na
tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w internecie, w prasie lokalnej oraz w pobliżu miejsca przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
podaje do publicznej wiadomości informację
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie (w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy w Warszawie, przy Placu Czerwca
1976 r. nr 1, II ptr. pok. 210 - w godzinach pracy Urzędu) danych o wniosku złożonym przez
„Polkomtel” S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie
81, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM
BT-11430 „Ursus”, przewidzianej do realizacji
na terenie Stacji Energetycznej „Ursus” położonej przy ul. Ochockiej 1 (dz. ew. nr 58 z obrębu
2-11-10) w Warszawie (Dzielnica Ursus).
Pouczenie
Zgodnie z art. 31 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.
z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) każdy ma
prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców, okienko nr 6 i 7 w Urzędzie
Dzielnicy Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976 r.
nr 1 w godzinach pracy Urzędu - poniedziałek
10 - 18, wtorek, środa, czwartek i piątek 8 - 16.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w internecie, w prasie lokalnej oraz w pobliżu miejsca
przedsięwzięcia.

Dziennik Ursusa

Szachowe
Na przełomie lipca i sierpnia 27.07-7.08
w mistrzostwach Europy juniorów rozegranych w Turcji doskonale spisał się Michał Olszewski wychowanek Uczniowskiego Klubu Szachowego „Kolorowa”,
(obecnie Damis Warszawa). Wśród 70 zawodników zajął 3 miejsce w grupie do 16
lat. Wyczyn ten świadczy o najwyższej
klasie tego zawodnika. W szachowych
zmaganiach pokonał nawet reprezentantów byłych republik radzieckich, a przecież ZSRR było kiedyś szachową potęgą.
Dwa lata wcześniej Beata Kądziołka
też zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy organizowanych w Hiszpanii. Biorąc pod uwagę, że reprezentacja Polski z imprez tej rangi przywozi
średnio 3 medale musimy przyznać, że

asy

wyczyny ursusowskich szachistów są
godne podziwu.
Na uwagę zasługują też wyniki juniorów
z UKS „Kolorowa”. W Mistrzostwach Polski, które odbywały się w lipcu w Koszalinie w grupie do lat 12 na 78 startujących
zawodników - Michał Matuszewski zajął
7 miejsce, Tomek Witek był 10, a jego brat
Paweł 20. Startująca w grupie dziewcząt
Agata Kowalewska była 21. Dobrze spisał
się też sześciolatek Maciej Matuszewski,
podwyższając swoją kategorię.
Na początku września w UKS „Kolorowa” rozpoczął się nabór do sekcji szachowej. Jak widać zasady tej, skomplikowanej, królewskiej gry z całkiem dobrymi
wynikami mogą opanować nawet pięcioletnie dzieci.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy og³asza
KONKURS USTNY NIEOGRANICZONY
na wydzier¿awienie na okres trzech lat gruntu o pow. 7024 m2 po³o¿onego w
Warszawie przy ul. Orl¹t Lwowskich w celu prowadzenia parkingu
strze¿onego
Grunt przeznaczony do wydzier¿awienia po³o¿ony w Warszawie przy ul. Orl¹t Lwowskich, pomiêdzy torami PKP a basenem gminnym przy ul. Orl¹t Lwowskich i terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Wojciechowskiego stanowi czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr
21/11 z obrêbu 2-09-07 o powierzchni 1,0322 ha, uregulowany w KW nr 172835.
Cena wywo³awcza netto za dzier¿awê 1 m2 gruntu miesiêcznie - 1,00 z³ + podatek VAT
22%. Wadium - 10.000 z³. Post¹pienie - 0,20 z³/m2 + podatek VAT 22%
W konkursie mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które:
- zapoznaj¹ siê treœci¹ Regulaminu Konkursu, który mo¿na uzyskaæ w Delegaturze Biura
Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r. Nr 1, pok. 214;
- z³o¿¹ do dnia 13 paŸdziernika 2004r. w kancelarii Urzêdu Dzielnicy Ursus zg³oszenie
udzia³u w konkursie;
- wp³ac¹ wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bank PeKaO SA Nr 69 12402887 1111 1110 0324 8570.
Za wp³acone wadium uwa¿a siê wp³yw wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzêdu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, najpóŸniej do dnia 13 paŸdziernika 2004 r. Konkurs
odbêdzie siê w dniu 14 paŸdziernika 2004r. o godz. 930 w Urzêdzie Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy, sala nr 205. Je¿eli osoba ustalona jako dzier¿awca gruntu nie stawi siê bez
usprawiedliwienia w miejscu i w terminie, podanym przez wydzier¿awiaj¹cego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy, Prezydent m.st. Warszawy mo¿e odst¹piæ od jej
zawarcia. Wp³acone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Wadium zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu konkursu (jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu), z wyj¹tkiem wadium wniesionego przez uczestnika konkursu, który konkurs wygra³. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet czêœci kaucji gwarancyjnej z tytu³u dzier¿awy gruntu. Prezydent
m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od konkursu lub jego zamkniêcia.
W tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom konkursu.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, pokój nr 214, telefon 478-26-50
wew. 314 w okresie od ukazania siê og³oszenia do up³ywu terminu wnoszenia wadium,
w poniedzia³ki w godzinach 10-18, od wtorku do pi¹tku w godzinach 8-16.

Dziennik
Ursusa

Og³oszenie
Urz¹d Dzielnicy Ursus, na zlecenie Biura
Polityki Spo³ecznej m.st. Warszawy bêdzie
koordynowa³ projekt badawczy „Szybka
ocena i reakcja”. Program zainicjowany
przez WHO i UNICEF ma na celu oszacowanie wielkoœci problemów dotykaj¹cych
m³odzie¿ miêdzy 10 a 19 rokiem ¿ycia i sposobów reakcji na te problemy. Wyniki badañ bêd¹ wykorzystane przy opracowaniu
lokalnych programów profilaktycznych.

Podziêkowanie
Fundacja SALUS prowadz¹ca Niepubliczny Zak³ad Bezp³atnej Opieki Zdrowotnej dziêkuje Panu Prezydentowi W³adys³awowi Stasiakowi i dyrektor Biura Opieki
Zdrowotnej Urzêdu m. st. Warszawy, Pani
Aurelii Ostrowskiej za dotacjê z Urzêdu Miasta, dziêki której mo¿na bêdzie ponownie
uruchomiæ nieczynn¹ w lipcu i sierpniu br.
aptekê, wzbogacaj¹c j¹ o zakupione dziêki
dotacji leki.
Pacjentami apteki s¹ niezamo¿ni mieszkañcy Ursusa, których nie staæ na zakup
leków. Ich liczba wzrasta lawinowo natomiast iloœæ darów od producentów leków
i hurtowni farmaceutycznych zmniejsza
siê. W zaistnia³ej sytuacji Fundacja SALUS
zmuszona jest wprowadziæ recepty na
wszystkie darmowe specyfiki. Na receptach bêd¹ wpisywane adresy i nr. PESEL
pacjenta. W dniu wydawania leków (czwartek) przyjmuje lekarz wolontariusz, który
bêdzie móg³ wypisaæ receptê.
Zapraszamy najubo¿szych mieszkañców Ursusa oraz innych dzielnic Warszawy.

Dam Pracę
Wspólnota Mieszkaniowa w Ursusie zatrudni na stanowisko gospodarza domu do
pracy na pełen etat, osobę z okolic Ursusa,
Piastowa lub Michałowic. Mile widziany
emeryt cieszący się dobrym zdrowiem.
Osoby zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 0-602/409936.

Kino „Ursus” zaprasza
18-19 wrzeœnia „Osada”, prod. USA, od lat
15, przyg. Sobota i niedziela godz. 17, 19.
25-26 wrzeœnia „Garfield”, prod. USA, b/o
- dubbing, przyg. Sobota i niedziela godz.
15, 17.
Kierownictwo kina zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian w repertuarze.
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