Wybraliœmy nowych samorz¹dowców
21 listopada w ca³ej Polsce odby³y siê wybory samorz¹dowe. Polacy wybrali lokalne
w³adze na najbli¿sze 4 lata.
W Ursusie uprawnionych do
głosowania było 39 168
mieszkańców. Z możliwości
oddania głosu skorzystało
18 678 osób. Frekwencja w
dzielnicy wyniosła 47,67%
i była niższa od ogólnowar−
szawskiej średniej, która
osiągnęła 48,37%.
Ursus, jako dzielnica
Warszawy poniżej 50 000
mieszkańców, ma radę
składającą się z 21 osób.
Wyborcy głosowali w 4
okręgach wyborczych –
Czechowice, Gołąbki i
Niedźwiadek wybierały po
pięciu radnych, zaś Skoro−
sze – sześciu.
Wybory zwyciężyło Sto−
warzyszenie Obywatelskie,
które uzyskało poparcie
34,50 %. Drugie miejsca
zajęła Platforma Obywatel−
ska z 29,72% głosów, zaś
na ostatnim miejscu podium
uplasowało się Prawo i
Sprawiedliwość z wyni−
kiem 23,78%. Tak, jak 4 lata temu, w ra−
dzie zasiadać będą przedstawiciele tych
trzech ugrupowań politycznych. Wynik
poniżej wymaganego minimum uzyskał:
Sojusz Lewicy Demokratycznej (7,72%),
KW Mamy Ursus (3,54%) oraz KW Na
Rzecz Rozwoju Ursusa (0,74%).
Skład Rady Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy podczas kadencji 2010−2014
Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Piotr Adamus
2. Teresa Bogucka−Szczęsnowicz
3. Paweł Dilis

Zostawisz auto
na NiedŸwiadku
q Czytaj str. 2
7. Rafał Włodarczyk
Prawo i Sprawiedliwość
1. Urszula Bodych
2. Stanisław Dratkiewicz
3. Dariusz Grylak
4. Waldemar Humięcki
5. Stanisław Jasiński
Nowymi twarzami w radzie będą: Jo−
lanta Dąbek (PO), Paweł Dilis (SO),
Robert Faliszewski (PO), Katarzyna
Marmaj (PO), Kazimierz Markowski
(PO) oraz Ewa Skorupska (SO). Naj−
młodszym samorządowcem będzie zaś
Rafał Włodarczyk (PO).
Łukasz Prokop

4. Henryk Grzegrzółka
5. Joanna Jerzyńska
6. Wanda Kopcińska
7. Wiesław Krzemień
8. Henryk Linowski
9. Ewa Skorupska
Platforma Obywatelska RP
1. Jolanta Dąbek
2. Robert Faliszewski
3. Marianna Jaguścik
4. Kazimierz Markowski
5. Katarzyna Marmaj
6. Dariusz Pastor

Zapalenie
pierwszej
świeczki
3 grudnia o godz. 16 przed Urzędem
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbę−
dzie się zapalenie pierwszej świeczki na
bożonarodzeniowej choince.
O godz. 17 w Ośrodku Kultury „Ar−
sus” przy ul. Traktorzystów 14 odbędzie
się koncert „Mali Maleńkiemu”. Kolę−
dy wykona zespół „Tolerancja” i
„Young Ursus Voices” (dzieci i mło−
dzież z Ursusa) pod kierunkiem Krzysz−
tofa Matuszaka.
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Zostawisz auto na NiedŸwiadku
niepełnosprawnych. Umowa na budo−
wę, z wybraną w przetargu firmą War−
bud, została podpisana w połowie wrze−
śnia bieżącego roku.
Budowa parkingu to pierwszy etap
utworzenia w Ursusie Niedźwiadku du−
żego węzła komunikacyjnego. Oprócz

Uroczyste wbicie pierwszej ³opaty
przedstawiciele Polskich Linii Kolejo−
wych. Parking na ponad 350 miejsc bę−
dzie gotowy w marcu 2012 r.
Powstanie przy ul. Orląt Lwowskich,
na wysokości istniejącej tam pętli auto−
busowej. Na trzech poziomach będzie
356 miejsc parkingowych, z czego 8
miejsc będzie przeznaczonych dla osób

istniejącej pętli i budowanego parkingu,
znajdzie się tam także przystanek kole−
jowy oraz wygodne przejście dla pie−
szych pod torami kolejowymi.
Przy przejściu podziemnym znaj−
dzie się również 120 miejsc dla rowe−
rów. 100 zadaszonych miejsc zapla−
nowano od strony ul. Orląt Lwow−

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy obradował w październiku bie−
żącego roku na czterech posiedzeniach,
podejmując m.in. decyzje w niżej opi−
sanych sprawach.
Władze Dzielnicy podjęły się orga−
nizacji imprezy masowej w Parku Cze−
chowickim, pod nazwą „Powitanie No−
wego Roku 2011”, 31 grudnia od godz.
22 do godz. 1.
Zarząd, po zapoznaniu się z opinią
Dyrektora Biblioteki Publicznej im. W.
J. Grabskiego, wyraził zgodę na zwięk−
szenie powierzchni filii Biblioteki, po−
łożonej przy ul. Keniga 14 o lokal
użytkowy znajdujący się w/w budyn−
ku, z przeznaczeniem na działalność
edukacyjno−kulturalną filii od stycznia
2011 r.
Zatwierdzono do realizacji Protokół

Komisji Mieszkaniowej nr 51, z dnia
07.10.2010 r.
Zarząd, po zapoznaniu się z wnio−
skiem Bogdana Olesińskiego Burmi−
strza Dzielnicy Ursus, w sprawie pod−
jęcia decyzji, dotyczącej wynajęcia 25
Samodzielnemu Kołu Terenowemu
STO w Warszawie lokalu położonego
w Warszawie przy ul. Traktorzystów
16 na okres 10 lat z przeznaczeniem
na dalsze prowadzenie placówki oświa−
towej, przekazał w/w wystąpienie pod
obrady Komisji Oświaty i Spraw Spo−
łecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy, celem zaopiniowania.
Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się
z wnioskiem Wydziału Infrastruktury w
sprawie akceptacji zmiany stawek pro−
centowych opłat rocznych za użytkowa−
nie wieczyste dwóch nieruchomości
gruntowych, położonych na terenie Ro−
botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ursus” przy ul. Wojciechowskiego 44
oraz ul. Keniga 14 b, ze stawki 1% na

3%, w związku ze zmianą sposobu ich
użytkowania, zaakceptował zmiany sta−
wek procentowych w/w opłat rocznych
za użytkowanie wieczyste.
Zarząd podjął także: dwie uchwały
w sprawie przeznaczenia do najmu
lokalu użytkowego, trzy uchwały w
sprawie potwierdzenia uprawnień do
najmu lokalu mieszkalnego, siedem
uchwał w sprawie dokonania zmian
w załączniku dzielnicowym do bu−
dżetu m.st. Warszawy na 2010 rok,
jedną uchwałę w sprawie wydziele−
nia z zasobu mieszkaniowego lokalu
socjalnego, dwie uchwały w sprawie
ponownego zawarcia umowy najmu
lokalu socjalnego, jedną uchwałę w
sprawie umieszczenia na liście osób
oczekujących na najem lokalu miesz−
kalnego, jedną uchwałę w sprawie
skreślenia dwóch osób z listy osób
oczekujących w Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy na najem lokalu ko−
munalnego w 2010 roku.

Fot. E. Kowalewska

Rozpoczęła się budowa parkingu Par−
kuj i Jedź Ursus Niedźwiadek. W uro−
czystości wbicia pierwszej łopaty, 4 li−
stopada, uczestniczyła prezydent Han−
na Gronkiewicz−Waltz, dyrektor Zarzą−
du Transportu Miejskiego Leszek Ruta,
burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński oraz

skich. 20 miejsc znajdzie się od stro−
ny ul. Krawczyka, po drugiej stronie
torów.
Przejście podziemne i peron przystan−
ku będą budowane jednocześnie. W ra−
mach inwestycji przebudowany zostanie
również układ torowy. Pozwolenie na
budowę przejścia zostało wydane w
sierpniu bieżącego roku. Gotowy jest tak−
że projekt porozumienia o wspólnej in−
westycji, które zostanie zawarte między
ZTM a spółką PKP PLK. We wrześniu
tego roku Rada Warszawy podjęła też
uchwałę o pozyskaniu i przekazaniu Pol−
skim Liniom Kolejowym terenów nie−
zbędnych do realizacji tej inwestycji.
Obecnie trwa procedura związana z
decyzją o lokalizacji linii kolejowej.
ZTM czeka także na pozwolenie na bu−
dowę tej linii, która powstanie w trybie
specustawy. Niezbędna dokumentacja
jest w końcowej fazie przygotowania
przez PLK. W I kwartale 2011 r. ogło−
szony zostanie przetarg na budowę
przystanku kolejowego i przejścia pod−
ziemnego. Obie inwestycje mają być
gotowe w tym samym czasie, co par−
king Parkuj i Jedź.
Obecnie w Warszawie działa siedem
parkingów Parkuj i Jedź, które oferują
kierowcom w sumie 2,6 tys. miejsc par−
kingowych. Ósmym parkingiem, odda−
nym do użytku w połowie 2011 r., bę−
dzie postój w Al. Krakowskiej. Kolej−
ny zostanie otwarty przy przystanku
SKM w Wawrze (pod koniec 2011 r.).
Parking na Niedźwiadku będzie dziesią−
ty. Zaawansowane są również prace
przy projektowaniu parkingu przy przy−
stanku SKM w Rembertowie.
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125 mln zł z Unii na budowę Nowolazurowej
niem, systemem sygnalizacji świetl−
nych, obustronnymi ciągami pieszo−ro−
werowymi oraz urządzeniami ochrony

Fot. E. Kowalewska

Budowa ul. Nowolazurowej otrzyma
unijne dofinansowanie. Umowy w tej
sprawie podpisali przedstawiciele Za−

Powitanie goœci przez burmistrza Bogdana Olesiñskiego
środowiska (ekrany akustyczne, zieleń
izolacyjna, system odwodnienia wraz ze
zbiornikami retencyjnymi, osadnikami
i separatorami substancji ropopochod−
nych). Dodatkową ochronę akustyczną
będzie stanowił materiał SMA w użytej
nawierzchni. Zaplanowano ułatwienia
dla osób niepełnosprawnych poruszają−
cych się na wózkach oraz sygnalizację
dźwiękową dla osób niewidomych i nie−
dowidzących. Przebudowane zostaną
także sieci energetyczne, gazowe, wo−
dociągowe i teletechniczne oraz linie
wysokiego napięcia.

Fot. E. Kowalewska

rządu Województwa Mazowieckiego
oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Jest
to strategiczna inwestycja łącząca 3 za−
chodnie dzielnice: Ursus, Włochy i Be−
mowo. Wartość projektu wynosi 187,9
mln zł, a dofinansowanie 125,3 mln zł.
W uroczystości podpisania umowy,
która odbyła się 19 listopada w Urzę−
dzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
uczestniczyła Prezydent m.st. Warsza−
wy Hanna Gronkiewicz−Waltz, Wice−
marszałek województwa mazowieckie−
go Ludwik Rakowski, Zastępca Prezy−
denta m.st. Warszawy Jacek Wojciecho−
wicz, Burmistrz Dzielnicy Ursus Bog−
dan Olesiński, Dyrektor Biura Fundu−
szy Europejskich Michał Olszewski,
Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji
Drogowych Anna Piotrowska.
Ulica Nowolazurowa od Al. Jerozo−
limskich do połączenia z Trasą AK, jest
projektowana jako połączenie trzech
dzielnic. Dofinansowanie otrzymuje
pierwszy odcinek (zadanie A) od Al. Je−
rozolimskich do ul. Ks. Juliana Chro−
ścickiego. Następnym krokiem (zadanie
B) będzie odcinek od ul. ks. Juliana
Chrościckiego do ul. Połczyńskiej.
Nowa Nowolazurowa będzie miała 2
jezdnie po dwa pasy ruchu wraz z tym−
czasowym włączeniem w ul. ks. J. Chro−
ścickiego. Będzie to odcinek ulicy kla−
sy G, czyli droga główna wraz z infra−
strukturą towarzyszącą, tj. oświetle−

Na skrzyżowaniu z linią kolejową
Warszawa − Kunowice przewidziano
tunel w ciągu ulicy Nowolazurowej
oraz wiaduktu drogowego nad torami
PKP linii Warszawa − Katowice. Pro−
jekt zakłada wybudowanie przejścia
podziemnego w pobliżu ul. Poczty
Gdańskiej i kładki dla pieszych w
okolicy stacji PKP Ursus. Długość
pierwszego odcinka wyniesie 2,6 km.
Inwestycja realizowana jest przez
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogo−
wych, który w październiku ogłosił
przetarg na budowę pierwszego odcin−
ka ulicy Nowolazurowej − od Al. Jero−
zolimskich do ulicy ul. ks. Juliana Chro−
ścickiego o długości ok. 2,6 km. W prze−
targu pod uwagę będą brane zarówno
cena, jak i deklarowany czas realizacji
inwestycji, który może zostać skrócony
przez oferentów z maksymalnych 24 do
18 miesięcy. Otwarcie ofert zaplanowa−
no na początek grudnia br.
Budowa ul. Nowolazurowej pozwoli
na usprawnienie ruchu w zachodniej
części Warszawy. Będzie elementem
poprawy spójności komunikacyjnej sie−
ci dróg w regionie, dając nowe powią−
zanie dróg krajowych o podstawowym
znaczeniu dla aglomeracji warszawskiej
i województwa. Poprawi standard i ja−
kość regionalnej sieci drogowej oraz
bezpieczeństwo ruchu. Wpłynie na po−
prawę dostępności i jakości usług w za−
kresie regionalnego transportu publicz−
nego. Będzie miała zatem pozytywne
znaczenie dla rozwoju terenów zachod−
nich dzielnic miasta.

Moment podpisania umowy
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Pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu 168
Wspaniałą okazją do tworzenia „przed−
szkolnej rodziny” są wspólnie organizo−
wane uroczystości przedszkolne. Tra−
dycją naszego przedszkola stała się uro−
czystość „Pasowanie na Przedszkolaka”.

„zaczarowanym ołówkiem” każdego z
dzieci, dokonała uroczystego pasowa−
nia na przedszkolaka. Miłym akcentem
było wręczenie wychowankom dyplo−
mów, które z pewnością będą wspaniałą

Dotkniêcie zaczarowanym o³ówkiem
Dnia 21 października 2010 roku od−
była się pierwsza impreza dzieci nowo
przyjętych do naszego przedszkola o
charakterze rodzinnym − przeżycie waż−
ne dla dzieci i ich rodziców.
Uroczystość pasowania rozpoczęła
się punktualnie o godz. 16.30. Dyrek−
tor Renata Wilk powitała rodziców
oraz wszystkich zebranych gości, za−
praszając ich na występy artystyczne
naszych milusińskich. Rozpoczął się
program słowo−muzyczny przygoto−
wanym przez nauczycielki grupy I i III
oraz instruktora umuzykalnienia –
Marzeną Kabałę. Dzieci stanęły na
wysokości zadania. Chociaż do przed−
szkola uczęszczają dopiero drugi mie−
siąc, to z wielkim zaangażowaniem za−
prezentowały swoje umiejętności. Były
bardzo dzielne, wspaniale zaśpiewały
i powiedziały wierszyki. Dla nich to
pierwsze poważne wystąpienie przed
publicznością. Rodzice bardzo wzru−
szeni i dumni, w pełni zadowoleni ze
swoich pociech bili gromkie brawa.
Następnie przyszła wyjątkowa chwila
wstąpienia do społeczności przedszkol−
nej, która wzbudziła wiele emocji.
Dzieci z przejęciem, niejednokrotnie
drżącymi głosikami wspólnie złożyły
przyrzeczenie, że będą słuchać pani,
grzecznie i zgodnie się bawić oraz ni−
gdy nie będą już płakać. Po tych sło−
wach dyrektor za pomocą dotknięcia

pamiątką z najmłodszych lat pobytu w
przedszkolu. Była również chwila dla
fotoreporterów. Podczas uroczystości
nie zabrakło wspólnych zabaw z rodzi−
cami. Dzieci zapraszały swoich rodzi−
ców do wspólnego tańca i śpiewu przy
dźwiękach muzyki granej przez grupę
muzyczną BELL CANTO. W trakcie
prowadzonych konkursów przez miłych
muzyków radość i śmiech towarzyszył
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.
Po emocjach związanych z występa−
mi, dzieci odpoczęły przy pysznym tor−
cie i napojach, otrzymały słodkie „roż−
ki obfitości”. Dla naszych nowych
przedszkolaków był to wyjątkowy
dzień, a rodzicom zabawa ta uświado−
miła, jak ważne dla dziecka jest wejście
w nową rolę − rolę przedszkolaka. Uro−
czystość pozostawiła nam wiele miłych
i ciepłych wrażeń. Z uśmiechem na bu−
ziach, w atmosferze radości i przyjaźni
minął kolejny, ale jak ważny dla przed−
szkolaczków dzień w przedszkolu.
Wszystkim dzieciakom i ich rodzicom
życzymy satysfakcji oraz przyjemnych
wrażeń z pobytu w naszym gronie.
Bettina Bugajczyk
nauczycielka w Przedszkolu 168

Jesienne opowieœci
W ramach Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej (WPEK) w Przed−
szkolu nr 168 w Warszawie odbył się
wernisaż prac plastycznych pod kierun−
kiem nauczycielek Aurelii Otkałło Cier−
lińskiej i Magdaleny Kanabrockiej za−
tytułowany „Jesienne opowieści”. Au−
torami ekspozycji były dzieci z przed−
szkoli Dzielnicy Ursus. Prezentowane
w galerii prace stanowiły barwną mie−
szankę tematów i technik plastycznych.
Prace między innymi zostały wykona−
ne z różnorodnych materiałów przyrod−
niczych zgromadzonych wspólnie z
dziećmi podczas codziennych spacerów
jesiennych. Wszystkie prace powstały
we wrześniu i październiku bieżącego
roku szkolnego. Te małe „cudeńka” pre−
zentowane były w naszym przedszkolu
od 22 do 30 listopada 2010 r. Galerię
prac obejrzało wielu gości, wśród któ−
rych nie zabrakło autorów prac. Różno−
rodność prac była ogromna.
Jednocześnie wraz z wernisażem w
przedszkolu zaprezentowano insceni−
zację słowno – muzyczną o tematyce
jesiennej pt: „Żegnamy Jesień”, do któ−
rej scenariusz przygotowała nauczy−
cielka Joanna Grzegrzółka a oprawę
muzyczną Marzena Kabała. W insce−
nizacji wzięły udział dzieci 5−letnie
wcielające się w różne postaci, prze−

brane w barwne stroje jesienne. Pro−
gram artystyczny dzieci zaprezentowa−
ły przed koleżankami i kolegami z
przedszkola, wystąpiły także przed
dziećmi z zaproszonych przedszkoli,
które były autorami prac plastycznych
jesiennego wernisażu. Małych artystów
oglądać mogli również zaproszeni na
przedstawienie rodzice. Przedstawieniu
towarzyszył słodki poczęstunek spe−
cjalnie przygotowany na tę okazję. Wy−

Wernisa¿ prac
stępy przedszkolaków wywołały u go−
ści wiele wzruszeń, refleksji i zachwy−
tu, zaś u samych przedszkolaków wy−
zwoliły wiarę we własne możliwości,
poczucie odpowiedzialności za swoją
rolę oraz spontaniczną radość.
Joanna Grzegrzółka
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Muzyczna Jesień
Muzyczna Jesień czyli I Mazowiecki
Festiwal Piosenki z dobrym tekstem zor−
ganizowany został przez Szkołę Podsta−
wową nr 11 w Warszawie we współpra−
cy z Ośrodkiem Kultury „Arsus”, Arty−
stycznym Domem Animacji filią DK

przy ul. Wojciechowskiego 39. Nagro−
dy główne ufundowali Burmistrz
Dzielnicy Ursus, Szkoła Podstawowa
nr 11, Ośrodek Kultury „Arsus”, Wy−
dział Oświaty i Wychowania, Wydział
Kultury i Promocji.

Artyœci Muzycznej Jesieni
Włochy oraz Wydziałem Kultury i Pro−
mocji Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Projekt realizowany był w ramach
Warszawskiego Programu Edukacji Kul−
turalnej. Od razu zdobył rzeszę entuzja−
stów wśród 112 zgłoszonych do konkur−
su wykonawców i zespołów w łącznej
liczbie 455 osób. Honorowym patrona−
tem objęli go: Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik, Rzecznik
Praw Dziecka Marek Michalak, Mazo−
wiecki Kurator Oświaty Karol Semik,
Przewodniczący Rady Dzielnicy Henryk
Linowski, Burmistrz Dzielnicy Ursus
Bogdan Olesiński. Patronat medialny nad
Festiwalem objęła Stacja Telewizyjna
TVP Warszawa. Przewodniczącą jury
była Liliana Urbańska znana i utytuło−
wana piosenkarka polska. Pomagały jej
Karolina Krawczyk muzykolog, teatro−
log i puzonistka, Małgorzata Krasowska−
Gajownik muzykolog i wokalistka, Ali−
na Małachowska wokalistka, pianistka,
dyrygent chóralny i Joanna Freszel so−
pranistka z Akademii Muzycznej w
Warszawie. Oprócz tych ważnych
osób, byli i zwykli ludzie, którzy za−
angażowali się do pomocy przy orga−
nizacji oraz firmy wspierające nas po−
przez przekazanie drobnych nagród
rzeczowych, napojów, dokumentowa−
nie realizacji przedsięwzięcia: Firma
Fotograficzna Mawi, Anna Zielińska
właścicielka księgarni w Pruszkowie
i właściciele sklepu Mirax w Ursusie

Koncert Laureatów odbył się 19 listo−
pada 2010 w Ośrodku Kultury „Arsus”.
Publiczność wypełniła 500−osobową

salę, co potwierdziło ogromne zainte−
resowanie konkursem ludzi, będących
entuzjastami „prawdziwych” piosenek.
Przewodnicząca Liliana Urbańska pod−
sumowała zmagania konkursowe i wy−
jaśniła, co to znaczy być artystą. Pod−
czas koncertu usłyszeliśmy wiele cieka−
wych i oryginalnych interpretacji zna−
nych utworów. Grand Prix Festiwalu
wśród solistów zdobyła Wiktoria Księż−
polska i zespół Tutti. Pełna lista laure−
atów jest dostępna na stronie interneto−
wej www.sp11.waw.pl
Impreza nie odbyłaby się bez pomo−
cy naszych nauczycieli Agnieszki Po−
szepczyńskiej, Adama Jasińskiego,
Magdaleny Derendarz – Kraśniewicz i
Magdaleny Sirak – Kwiatkowskiej. Nie−
zastąpiony w przesłuchaniach był aku−
styk Szymon Justyna z ADY oraz aku−
stycy pracujący w „Arsusie”. Pomocą
służył także Bogdan Kałużny.
Autorki projektu Maryla Gołębiewska
i Anna Kałużna zapraszają na kolejne
edycje tego Festiwalu oraz na II War−
szawski Festiwal Pieśni Chrześcijań−
skiej „Zaufaj Panu” w kwietniu 2011.
M. Gołębiewska

Dobre maniery zawsze modne
W finale VII Warszawskiego Konkur−
su Savoir – Vivre „Obycie umila życie”
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 11
zajęła I miej−
sce, pokonu−
jąc 31 konku−
rujących z nią
szkół podsta−
wowych.
Naszą pla−
cówkę repre−
zentowali
Aleksandra
Brzeska, Do−
minika Le−
wandowska,
Dorota Bier−
nacka, Kac−
per Pytlewski
i Jakub Po−
lnik. Ucznio−
wie musieli
dołożyć sta−
rań, by opa− Zwyciêzcy konkursu
nować ogrom wiedzy dotyczącej zasad
dobrego i właściwego zachowania w sy−
tuacjach codziennych, biznesowych,
związanych z protokołem dyplomatycz−
nym oraz wykazać się umiejętnościami

praktycznymi. Dodatkową nagrodę otrzy−
mał Kacper Pytlewski, którego za stosow−
ny strój wyróżniła znana polska modelka

Agnieszka Maciąg. W historii tego kon−
kursu dwa razy zajmowaliśmy I miejsce,
trzy razy II miejsce, raz III miejsce i dwa
razy piąte poza ścisłym finałem. Druży−
nę przygotowała Maryla Gołębiewska.

VI

Dziennik

Organizacje kombatanckie na terenie Ursusa- czêœæ czwarta
Lata 2000-2010
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubie−
głego stulecia organizacje kombatanckie
zaczęły odczuwać w swoich kołach brak
pełnej obsady aktywu do wypełniania za−
dań statutowych. Dlatego koła dostosowy−
wały swoje programy i schematy organi−
zacyjne do wypełniania zadań według swo−
ich możliwości.
Działalność Koła Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ur−
susie ograniczała się do prac związanych z
administrowaniem koła, kładąc nacisk na
obsługę członków koła w zakresie potrzeb
socjalnych oraz uporządkowania należnych
im awansów i odznaczeń. Starano się rów−
nież o utrzymanie sprawnej obsługi pocztu
sztandarowego dla udziału sztandaru wraz z
delegacjami na lokalnych uroczystościach
rocznicowych i patriotycznych. Również tra−
dycyjnie od 1990 roku, wybrane osoby bra−
ły udział w obsadzie kilku miejsc pamięci w
czasie Rajdu „Szlakiem Naszej Historii”.
Zakres działalności Koła Nr 6 „Helenów”
ŚZŻAK w Ursusie obejmował ponadto cały
zestaw prac dla upamiętnienia wydarzeń i
ludzi związanych z Armią Krajową, które w
minionym okresie nie mogły być wykona−
ne. Prócz tego pozostały jeszcze do wyko−
nania opracowania opisowe tych wydarzeń
oraz dokończenie pełnej monografii VI Re−
jonu „Helenów” VII Obwodu AK „Obro−
ża”. Pierwsze krótkie opisy dotyczące spraw
lokalnych Polskiego Państwa Podziemnego
i Armii Krajowej, zostały opracowane i wy−
dane przez Koło Nr 6 „Helenów” w formie
broszurek w roku 1999 z okazji 60 rocznicy
powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
V Krajowy Zjazd Delegatów Światowe−
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej, któ−
ry odbył się dnia 21 września 1999 roku,
ustanowił rok 2000 ROKIEM PAMIĘCI
NARODOWEJ.
W związku z tym, zobowiązał Okręgi i
Koła do kontynuacji przedsięwzięć służą−
cych ugruntowaniu w świadomości narodo−
wej Polaków etosu Polski Walczącej. Przed−
miotem szczególnego zainteresowania i
działań organizacyjnych powinna być: dzia−
łalność struktur Polskiego Państwa Podziem−
nego, cywilnych i wojskowych oraz ich upa−
miętnienie, działalność ośrodków oporu cy−
wilnego i zbrojnego przeciwko zniewoleniu
Narodu Polskiego, troska o wychowanie
patriotyczne i obywatelskie młodych poko−
leń Polek i Polaków. Koła powinny współ−
działać z lokalnymi środowiskami społecz−
nymi, które mają na celu służenie dobru
Rzeczypospolitej. Była to praca dla Zespo−
łów Historycznych Koła. Koło Nr 6 „Hele−
nów” mimo coraz słabszej obsady aktywu,
przyjęło zalecenia V Krajowego Zjazdu De−
legatów ŚZŻAK, jako zadania ciągłe na wie−
le kolejnych lat. A oto kilka najważniejszych
wykonanych zadań. W dniu 1 sierpnia 2000

roku nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pa−
miątkowych tablic na budynkach, w których
w 1944 roku mieściły się szpitale powstań−
cze w Ursusie. W roku 2002 opracowano po−
nad 300 notek biograficznych uczestników
Powstania Warszawskiego z VI Rejonu „He−
lenów” do Encyklopedii Powstania Warszaw−
skiego tom V i VI. W roku 2003 i 2004 do−
konano przeglądu miejsc pamięci i zgło−
szono do renowacji pomnik upamiętniający
obóz przejściowy Auffanglager Ursus. Pracę
wykonano na 60 rocznicę Powstania War−
szawskiego. W związku z tą rocznicą 4 paź−
dziernika 2004 roku odbyła się uroczysta se−

sja Rady Dzielnicy m.st. Warszawy, na któ−
rej podjęto uchwalę o uczczeniu pamięci Po−
wstańców Warszawskich oraz mieszkańców
Ursusa, niosących pomoc wypędzonym i
uwięzionym Warszawiakom w obozie Auf−
fanglager Ursus. Poza tym Telewizja Polo−
nia nagrała film „Exodus Warszawski” . Film
zawiera wywiady ze świadkami wydarzeń
związanych z obozami przejściowymi w
Pruszkowie, Piastowie, Ursusie i Ożarowie
Mazowieckim. Wydana została również
książka o tematyce obozu w Pruszkowie p.t.
„Tędy Przeszła Warszawa”, autorstwa Zdzi−
sława Zaborskiego − przewodniczącego Ko−
misji Historycznej Koła Nr 6 „Helenów”.
W związku z przypadającą 65 rocznicą PPP
w roku 2004 zgłoszono do rejestru miejsc
pamięci, mogiły lokalnych przywódców PPP
i AK, pochowanych na miejscowych cmen−
tarzach w Ursusie.
9 marca 2005 roku zorganizowano obchody
60 rocznicy pierwszych aresztowań przez
NKWD i zsyłki do łagrów i więzień, oficerów
i żołnierzy AK oraz przywódców PPP. Uro−
czystość odbyła się przy tablicy pamiątkowej
na ul. Cienistej we Włochach.
Lata 2007 i 2008 to żmudna praca zespo−
łu historycznego Koła Nr 6 „Helenów” i

wydanie pełnego opracowania monografii
VI Rejonu AK „Helenów” p.t.„Trwaliśmy
Przy Tobie Warszawo”, autorstwa zespołu
w składzie: Zdzisław Zaborski, Zofia Chmu−
rowa i Jan Cierliński.
Kończąc VI kadencję władz statutowych
Koła z dniem 31 grudnia 2008 roku, przy−
stąpiono do likwidacji trzech Filii i Centrali
Koła Nr 6 „Helenów” i utworzenia samo−
dzielnych dwóch Kół: Koła Nr 6 „Piecho−
cin” w Pruszkowie i Koła Nr 6 „Helenów’
w Ursusie.
Dnia 26 listopada 2009 roku Koło w Ur−
susie zawarło porozumienie z Zarządem Sto−
warzyszenia Obywatelskiego w Ursusie o
wzajemnej współpracy i zgłoszenia do Koła
25 członków wspierających, tworzących
Zespół Ochrony Pamięci AK i PPP przy
Kole Nr 6 „Helenów” SZŻAK w Ursusie.
Pełnomocnikiem odpowiedzialnym za
działalność Zespołu w Kole Nr 6 „Helenów”
został kol. Bogusław Łopuszyński – dyr.
Ośrodka Kultury „Arsus” – wiceprezes Sto−
warzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.
W okresie od 2001 roku do 2010 zorga−
nizowano 10 rajdów „Szlakiem Naszej Hi−
storii” Ilość uczestników w tym okresie
wzrosła z 2.643 osób biorących udział w
XVI Rajdzie, do 4.706 osób w XXV Raj−
dzie. Tym sukcesem kończymy sześćdzie−
sięcioczteroletnią historię działalności orga−
nizacji kombatanckich w Ursusie.
Obecnie w Kole Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych zostało 85
członków zwyczajnych i 140 podopiecznych,
a w Kole Nr 6 „Helenów” w Ursusie jest 92
członków zwyczajnych,14 podopiecznych i 34
członków nadzwyczajnych−wspierających.
Wszyscy członkowie zwyczajni przekroczyli
już 80 lat, a najstarsi nawet 95. Myślę, że dal−
szy ciąg działalności kombatanckiej tworzyć
będzie pokolenie członków nadzwyczajnych
wchodzących w skład Zespołu Ochrony Pa−
mięci AK i PPP. To oni będą kontynuować
dawne tradycje i przekazywać Państwu swoje
osiągnięcia.
Celem Zespołu Ochrony Pamięci AK i PPP
jest ochrona godności sędziwych już wetera−
nów i niedopuszczenie do tego, by u kresu
swego życia musieli odejść w zapomnieniu.
Zespół powinien zorganizować nadzór nad
realizacją testamentu ideowego i tradycji Pol−
skiego Państwa Podziemnego i jego zbrojne−
go ramienia Armii Krajowej oraz stworzyć
system przekazywania historii społeczeń−
stwom lokalnym i stworzenia dla nich możli−
wości pielęgnowania symboli upamiętniają−
cych czyn zbrojny swych przodków.
Wszystkich członków Zespołu Ochrony
Pamięci AK i PPP zapraszam na start XXVI
Rajdu „Szlakiem Naszej Historii”, który od−
będzie się 16 kwietnia 2011 roku.
Prezes Koła Nr 6
„Helenów” ŚZŻAK w Ursusie
Jan Cierliński

Ursusa
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Miêdzy nami trzecioklasistami
I oto nadszedł ten czas! Czas poważ−
nych wyborów w moim życiu. Staję
przed wyborem szkoły średniej. Sam
wybór nie jest taki zły, jeśli nie liczyć
egzaminu gimnazjalnego. Ma on za za−
danie określić moją wiedzę zdobytą
przez wszystkie lata edukacji. Lecz co
zrobić, jeżeli zdobyta wiedza jest mar−
na, a ambicja zrodziła się we mnie do−
piero w trzeciej klasie?
Sposobów na nadgonienie z materia−
łem jest bardzo dużo. Począwszy od
najbardziej popularnych korepetycji do
mniej popularnych metod, jak „łańcu−
chowa metoda zapamiętywania”. Wie−
lu uczniów (w tym ja) angażuje się w
zajęcia pozalekcyjne: samorząd czy koła
zainteresowań. Za udział w takich ak−
cjach liczone są dodatkowe punkty na
świadectwie ukończenia gimnazjum.
Atmosfera nie jest sprzyjająca, ponie−
waż cały czas zasypywani jesteśmy py−
taniami, do jakiej szkoły pójdziemy.
Rzeczą oczywistą jest, że chcielibyśmy
dostać się do: LO im. Stanisława Sta−
szica czy do LO im. Stefana Batorego.
To jedne z najlepszych liceów w War−
szawie. Zdania co do rodzajów szkół
średnich są w naszym gimnazjum po−
dzielone. Nie wszyscy chcą iść do li−
ceum. Wiele osób wybiera technikum.
Jednymi z najlepszych są: Technikum
Ekonomiczne nr 5 i Technikum Księ−
garskie.
Nie ma co ukrywać, że stres związa−
ny z tak poważnym wyborem jak nowa
szkoła jest ogromny i trudno sobie z nim
poradzić. Każdy myśli o jednym: jak to
zrobić? Aby odpowiedzieć na to pyta−
nie postanowiłem spytać o zdanie szkol−
nych ekspertów w tej dziedzinie. Mowa
oczywiście o pani pedagog i pani psy−
cholog. Okazuje się, że rozpoznawalne
są dwa rodzaje stresów: negatywny i
pozytywny. Stres pozytywny działa
motywująco i zmusza do podjęcia de−
cyzji. Co jednak robić ze stresem nega−
tywnym? W naszym gimnazjum od dru−
giego semestru ruszają zajęcia antystre−
sowe. Mają one za zadanie pomóc nam
w radzeniu sobie z napięciem przedeg−
zaminacyjnym oraz pomóc w wyborze
przyszłej ścieżki zawodowej.
Zatem szkoła nie zostawia uczniów
samych sobie z problemami. Lecz kto
jeszcze może nam pomóc? Najważ−
niejszą rolę odgrywa rodzic lub przyja−
ciel. To właśnie bliskie osoby działają
na nas motywująco i z ich zdaniem naj−

bardziej się liczymy. Rodzic nie powi−
nien zapominać, że jesteśmy jeszcze
bardzo młodymi ludźmi. Nadal potrze−
bujemy szczerej rozmowy, a nie ciągłe−
go stresowania nas, jacy to jesteśmy nie−
przygotowani i jak dużo trzeba jeszcze
zrobić w kierunku testu. Z przyjacielem
jest jeszcze lepsza sytuacja. Jeżeli to
nasz rówieśnik, to sam dobrze wie, ile
energii zużywamy na codzienną naukę
i doskonale rozumie nasze troski. Jeże−
li jest starszy, to wie, że nie ma się czym

denerwować i może podzielić się z nami
doświadczeniem.
Podsumowując − uczyć się trzeba pil−
nie i systematycznie. Nie należy budzić
się dopiero w trzeciej klasie, niecały rok
przed poważnym testem. Z drugiej jed−
nak strony nie możemy przejmować się
zbytnio kawałkiem papieru. Jedynym
słusznym postępowaniem jest systema−
tyczna, umiarkowana praca nad zaległo−
ściami oraz szczera, luźna rozmowa z
bliskimi osobami .
Przemek Walczak
uczeń Gimnazjum nr 133

5d na szóstkę!
W dniu 18 listopada na terenie nasze−
go nowego miasteczka ruchu drogowe−
go przy SP 14 odbył się pierwszy egza−
min na kartę rowerową. Zdaniem Mi−
chała Goźlińskiego – egzaminatora z
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro−

Poważne nakłady na budowę obiektu w
pełni uzasadniają cel, jakim jest podnie−
sienie poziomu kształcenia komunika−
cyjnego dzieci i młodzieży szkół Ursu−
sa. Miasteczko będzie nie tylko miej−
scem egzaminowania uczniów, ale tak−

W trakcie egzaminu praktycznego
gowego, Renata Jakubowska ze Szkoły
Podstawowej nr 14 bardzo dobrze przy−
gotowała do egzaminu swoich uczniów.
Część teoretyczna (tak jak i praktycz−
na) nie przysporzyła im jakichkolwiek
problemów. Młodzież po egzaminie z
satysfakcją podkreślała, że „nie taki dia−
beł straszny, jak go malują”. Tak twier−
dzić mogą tylko ci, którzy starannie się
przygotowali. Życzymy kolejnym kla−
som przystępującym do egzaminów,
podobnych sukcesów.
Trzeba wspomnieć, że inicjatywa bu−
dowy miasteczka ze strony Biura Bez−
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe−
go Urzędu m.st. Warszawy natychmiast
spotkała się z aprobatą władz dzielnicy.

że terenem realizacji innych już goto−
wych programów edukacyjnych reali−
zowanych przez delegaturę Biura Bez−
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe−
go w Ursusie. Do współpracy są zapro−
szeni przedstawiciele policji, straży
miejskiej, ratownicy medyczni z OSP
Ursus i oczywiście Wojewódzki Ośro−
dek Ruchu Drogowego w Warszawie.
W planach są również dni otwarte dla
rodziców, którzy będą mogli uczyć swo−
je pociechy jazdy na rowerze. Wspie−
rać ich będą wykwalifikowani instruk−
torzy. Wszystko wskazuje na to, że mia−
steczko ruchu drogowego będzie w nie−
dalekiej przyszłości jedną z wizytówek
naszej dzielnicy.
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Co, gdzie, kiedy
Oœrodek Kultury Arsus
(ul. Traktorzystów 14)

Dziennik
t 15 grudnia, godz. 18 – wieczór
poezji uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wstêp wolny.

t 4 grudnia, godz. 14-21 – przegl¹d Muzyczny Warszawskich Zespo³ów Rockowych „Music RockUrsus 2010”. Cena biletu 10 zl.

t 19 grudnia, godz. 12.30 –
„Okulary Œwiêtego Miko³aja” –
przedstawienie teatralne dla
dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstêp 10 z³.

t 6 grudnia, godz. 16 – warsztaty twórcze w Klubie Literackim
„Metafora”. Prowadzi Tadeusz
Maryniak. Wstêp wolny.

t 19 grudnia, godz. 16.30 –
koncert œwi¹teczny kwintetu
puzonowego
Trombastic.
Wstêp wolny.

t 10 grudnia, godz. 18 – Festiwal
Etiud Filmowych. Wstêp wolny.

Dom Kultury „Miœ”

t 12 grudnia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci pt. „NiedŸwiadek
³akomczuszek” w ramach cyklu
„Niedzielne Spotkania z Teatrem” w wykonaniu aktorów
Teatru „Narwal” z Bia³egostoku.
Cena biletu 10 z³.
t 15 grudnia, godz. 9.30 – Edukacyjne Spotkania z Muzyk¹.
Koncert pt. „Muzyczny œwiat
Orientu – wêdrówka jedwabnym
szlakiem”. Cena biletu 5 z³.
t 17 grudnia, godz. 18.30 – wystêp kabaretu „Paraniemornalni” w programie pt. „Niebezpiecznie œmieszni”. Cena biletu
40 z³.
t 31 grudnia, godz. 23-01.00 –
Park „Czechowicki”, ul. Spisaka
(amfiteatr) „Powitanie Nowego
Roku”. W programie koncert zespo³u „Horyzonty”, pokaz
sztucznych ogni, konkursy i noworoczne ¿yczenia w³adz Dzielnicy Ursus. Wstêp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 7 grudnia, godz. 10.45-11.30 –
„Gitara – niezwyk³y instrument”muzyczne przedstawienie edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej.
t 8 grudnia, godz. 18 – koncert
kolêd w wykonaniu zespo³u operetkowego Belcanto. Wstêp wolny.
t 10 grudnia, godz. 18 – „Magic Christmas”. Show choinkowy
w jêzyku angielskim w wykonaniu dzieci z Play & Say Academy.
Wstêp wolny.

(ul. Zag³oby 17)
t 1-31 grudnia – wystawa pokonkursowa prac plastycznych
„Moja rodzina”. Wstêp wolny.
t 5 grudnia, godz. 12. 30 – Niedzielne Spotkanie z Teatrem.
Bajka dla dzieci „Królowa œniegu” oraz spotkanie ze œwiêtym
Miko³ajem. Wstêp 10 z³.
t 9 grudnia, godz. 17 – „S³owa
znalezione w sercu” spotkanie z
poezj¹ i pieœni¹ religijn¹ wykonaniu zespo³u Klubu Seniora
„Weso³a Chata”.
t 13 grudnia – og³oszenie konkursu plastycznego „Zimowe inspiracje”.
t 19 grudnia, godz. 16 – spotkanie wigilijne seniorów i goœci
po³¹czone z koncertem kolêd w
wykonaniu Klubu Seniora „Weso³a Chata”.
t 28 grudnia, godz. 17 – „Dla
tych, co nie id¹ na bal”. Po¿egnanie starego roku w kawiarence
seniora.
t 31 grudnia, godz. 20.30 – Bal
sylwestrowy w Klubie Seniora
„Weso³a Chata”.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 1-15 grudnia, godz. 8.30-11.30,
17-18.30 – kurs komputerowy 50
+, grupa zaawansowana (poniedzia³ek, œroda).
t 6,13 grudnia, godz. 10.30-12 –
kurs j. angielskiego 50 + grupa
zaawansowana (poniedzia³ek).

Biblioteka dla dzieci Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 1-15 grudnia, godz. 9-14 – Klub
Malucha „Weso³e pszczó³ki”, dwie
grupy (poniedzia³ek, wtorek, œroda).
t 6-14 grudnia, godz. 15.40 i
17.10 – „Muzyczna Torpeda”. Zajêcia wokalno-instrumentalne
dla dzieci i m³odzie¿y (poniedzia³ek, wtorek).
t 3, 17 listopada, godz. 15 – zajêcia plastyczne dla dzieci (pi¹tek).

Biblioteka dla dzieci
„S³oneczny Brzeg”
(ul. Keniga 14)
t 10 grudnia, godz. 15 – œwi¹teczne zakoñczenie zajêæ plastyczno-manualnych dla dzieci
starszych w klubie „Sobieradek”.
t 16 grudnia, godz. 11-12 – spotkanie op³atkowe w Klubie Malucha „Weso³e Go³¹bki” w œwietlicy przy koœciele na Go³¹bkach.

„Biblioteka Skorosze”
(ul. Dzieci Warszawy 27A)
t 15 grudnia, godz. 17 – „O Anio³ku co zgubi³ dzwoneczek czyli
Wigilia na Skoroszach”. Program
w wykonaniu dzieci z kó³ka literacko-teatralnego Biblioteki Skorosze i zespo³u Muzyczna Torpeda. Po przedstawieniu spotkanie
op³atkowe.

Przedœwi¹teczne kiermasze
W dniach 3−4, 10−11 oraz 17−18
grudnia w godz. 16−20 Galeria „Ad−
Hoc” (ul. Traktorzystów 14) zapra−
sza mieszkańców na świąteczne kier−
masze sztuki i rękodzieła. Zakupić
będzie można obrazy, rysunki, rzeź−
by, ceramikę oraz artykuły dekora−
cyjne.

Na świąteczny jarmark zaprasza rów−
nież Dom Kultury „Kolorowa” (ul.
Sosnkowskiego 16). Odbędzie się on 12
grudnia o godz. 16. Obejrzeć będzie
można wystawę malarstwa i rzeźby Eu−
geniusza Węgiełka, na okarynie zagra
Mieczysław Mikuta. Swoje oferty
przedstawią twórcy ludowi.
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OBWIESZCZENIE
o wszczêciu postêpowania
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. .zm.) oraz na podstawie art.
10 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam że wnioskiem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy złożonym w dniu 14
października 2010 r. przez pełnomocnika Burmistrza Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, zostało wszczęte postępowa−
nie administracyjne, w sprawie:
1. budowy skrzyżowania typu rondo ulicy Prystora z ulicą Sławoja− Składkowskiego, budowy zatoki autobusowej w
ciągu ul. Prystora, budowy ścieżek rowerowych, przebudowy: istniejącego wodociągu, istniejącej sieci teletechnicz−
nej, istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowy słupa oświetleniowego na terenie działek nr ew.
28/8, 20/1, 28/7, 28/5, 20/5, 20/6, 20/7, 28/9, 63/1, 63/9, 30/19 i 30/4 z obrębu 2−11−15 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
2. wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości położonych w Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy powstałych z projektowanego podziału działek z obrębu 2−11−15,
− działka nr ew. 63/9 o pow. 0,1193 ha powstała z podziału działki nr ew. 63/3,
− działka nr ew.30/19 o pow. 0,0179 ha powstała z podziału działki nr ew. 30/5, dla których Sąd Rejonowy dla Warsza−
wy− prowadzi księgi wieczyste.
Działki ew. 63/9 i 30/19 z obrębu 2−11−15 o łącznej powierzchni 0,1372 ha zgodnie z projektem zagospodarowania są
niezbędne do zrealizowania celu publicznego jakim jest budowa skrzyżowania typu rondo ul. Prystora z ul. Sławoja −
Składkowskiego, budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Prystora , budowa ścieżek rowerowych, przebudowa: istniejącego
wodociągu, istniejącej sieci teletechnicznej, istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowa słupa oświetle−
niowego − dróg gminnych.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art.73 i 10 kpa przed wydaniem decyzji można zapoznać się
ze zgromadzonym materiałem i aktami sprawy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Akta
sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pokój nr 207 w
godzinach od 8 do 16 (od poniedziałku do piątku).
Zainteresowanym stronom służy prawo zgłoszenia wniosków i zastrzeżeń. Wszelkie uwagi należy składać na piśmie w
Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pok. nr 15 (parter) lub za pośrednictwem
poczty.
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.11.2010 r.
O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT − 4/2010
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie § 4 ust. 1 i § 5 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
14 lipca 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu
oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat z późniejszymi
zmianami, oraz Zarządzania Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 36/2009, uchwały Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
nr 732/2010 oraz ustalenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 905/141 ogłasza konkurs ustny na najem lokali użytkowych:

Lp. Adres lokalu

1 Bony 25

Pow.

37,56

Minimalna
stawka
czynszu
Wadium
netto
miesięcznie
(zł/m2)

4

150 zł

Informacje

Lokal w budynku wolnostojącym składający się z 5 pomieszczeń. Wyposażony
w instalację elektryczna, wod−kan, wc. Lokal wymagający generalnego remon−
tu. Podłączenie energii eklektycznej wymaga wystąpienia przez najemcę do
RWE Polska o przydział mocy. Ze względu na sprzedaż w przyszłości całej
nieruchomości wszelkie remonty i naprawy na koszt najemcy. Umowa najmu
bez możliwości jej przedłużenia. Preferowana branża: produkcyjna, handlowo−
usługowa. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na auto−
matach o niskich wygranych oraz sprzedaży artykułów kolekcjonerskich tzw.
„dopalaczy” bądź innego tego typu produktów.

1. Dodatkowe informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Szancera 5, w pok. nr 4 tel. 22 662 60 32 wew. 105.
2. Warunki konkursu zawarte są w „Regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych”, dostępnym wraz z kompletem dokumentów
konkursowych na stronie internetowej www.zgnursus.pl www.ursus.warszawa.pl, oraz w siedzibie ZGN Ursus.
3. Oferty na najem lokali użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy należy złożyć w siedzibie ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie, w pok. nr 2 od dnia 17.11.2010 r. do dnia
17.12.2010 r. do godz. 10.
4. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego, odbędzie się w dniu 17.12.2010 r. o godz.
10.15 w świetlicy ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. Szancera 9).
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Od zabawy do sportu

Wygrali najlepsi
10 listopada odbyły się dzielnicowe
eliminacje, które były podsumowaniem
realizowanego przez cały rok programu
„Od zabawy do sportu”. Celem progra−
mu jest upowszechnienie idei sportu
oraz podniesienie sprawności fizycznej
najmłodszych uczniów poprzez wpro−
wadzenie nadobowiązkowych zajęć z
wychowania fizycznego dla dzieci z klas
I−III szkół podstawowych. Program po−
lega na wprowadzeniu dodatkowej go−
dziny wychowania fizycznego w ciągu
tygodnia dla poszczególnych klas, pro−
wadzonej przez nauczyciela w formie

gier i zabaw ruchowych.
Do zawodów przystąpiły reprezenta−
cje trzech szkół podstawowych, składa−
jące się po dwóch zawodniczek i dwóch

Liga Piłki Nożnej
Znamy już wszystkie rozstrzygnięcia
w I i II lidze naszych rozgrywek piłkar−
skich. Wszystkie kluczowe decyzje za−
padły w ostatniej kolejce spotkań. Dzię−
ki zwycięstwu 12:2 nad zespołem FC
Siepacze tytuł najlepszej ekipy minio−
nej edycji przypadł Black&White, któ−

Ursusowska Liga Siatkówki
Po trwającej kilka miesięcy letniej
przerwie siatkówka wraca na ursusow−
skie parkiety. W tym roku do rozgry−
wek zgłosiło się 28 zespołów z całego
Mazowsza – jest to największa ilość
drużyn siatkarskich, jaką do tej pory
gościła nasza dzielnica.
W związku z tym organizator, którym
jest Zespół Sportu i Rekreacji dla Dziel−
nicy Ursus musiał przeorganizować na−
sze ligi i stworzone zostały w II lidze
dwie grupy, w których walka toczyć się
będzie o awans do najwyższej ligi.
Pierwsza liga liczy dziesięć zespołów,
które od kilku lat walczą o miano naj−
lepszej z najlepszych. Jej skład to: AZS
Gocław – zeszłoroczni zwycięzcy, Fart
Warszawa – beniaminek pierwszej ligi,
15−50, Piękni i Młodzi, Praga Team, KS
Siekierka Piła, Bad Boys Team, Nets,
Wariaty, Iskra Warszawa.
W drugiej lidze drużyny zostały
przypisane do poszczególnych grup
naprzemianstronnie wg miejsca zaję−
tego w poprzedniej edycji. Natomiast

zawodników z każdej klasy od I−III,
łącznie 12 osób oraz sześciu zawodni−
ków rezerwowych. Przeprowadzonych
zostało osiem konkurencji sprawnościo−
wo−koordynacyjnych, w których naj−
młodsi z pełnym zaangażowaniem wal−
czyli do samego końca. Atmosferę pod−
grzewały zorganizowane grupy kibi−
ców, które z transparentami wykonywa−
ły przygotowane przyśpiewki. Najlep−
szym przygotowaniem oraz największą
sprawnością wykazała się tzw. „Czter−
nastka” prowadzona przez Agnieszkę
Wołkowską−Urbańską wyprzedzając
dopiero w ostatniej konkurencji
„Czwórkę”, którą prowadzili Piotr Kę−
dracki i Dorota Miazga. Trzecie miej−
sce zajęła drużyna Dariusza Kraśniewi−
cza i Sławomira Bodych – reprezenta−
cja „Jedenastki”. Wszyscy zawodnicy
oraz nauczyciele otrzymali nagrody,
puchary oraz pamiątkowe medale z rąk
ZastępcyBurmistrza Dzielnicy Ursus
Wiesława Krzemienia oraz głównego
organizatora kierownika Zespołu Spor−
tu i Rekreacji Norberta Pyzy.
Maciej Karczewski

nowe zespoły przydzielone zostały
losowo. Skład grupy pierwszej drugiej
ligi: Galeria Ursus, Noriz Team, Ze−
msta Faraona, Leidis & Gentelman,
MajsVolley Team, Sunco Radość,
Wiki Team, WSRH Team, Betony. W
grupie drugiej zagrają: Dzikie Geowa−
lenie, Pędzące Faworki, Varsovia, Di−
gidongi, Tap Madl, Banana Volley,
Husqwarna Łomianki, AZS UKSW,
Moskity. O tym że walka o utrzyma−
nie bądź awans do pierwszej ligi bę−
dzie bardzo zacięta mogliśmy się prze−
konać już podczas ostatnich dwóch
weekendów, podczas których swoje
pierwsze mecze rozegrały już wszyst−
kie drużyny z obu lig.
Kibiców oraz miłośników tej dyscy−
pliny sportu zapraszamy do hali sporto−
wej Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul.
Keniga 20, gdzie w każdą sobotę od go−
dziny 15−21 toczą się rozgrywki II Ligi,
a w każdą niedziele w godzinach 14−19
walczy I liga.
Maciej Karczewski

rzy wyprzedzili na finiszu rozgrywek o
2 punkty WiKi Team i o 6 punktów Nie−
toperze.
Równie pasjonująco wyglądała rywa−
lizacja w II lidze gdzie o awans do ostat−
niej kolejki walczyły: Łepki, ST Nissan−
zone, Las Palmas i International Level.
Zwycięsko z tej rywalizacji wyszli
Łepki pokonując bezpośrednich konku−
rentów do awansu ST Nissanzone 6:3.
Drugie, dające również promocję do
wyższej ligi miejsce zdołali utrzymać,
mimo porażki w ostatnim meczu, za−
wodnicy Las Palmas.
Na najniższym stopniu podium upla−
sowali się International Level, a tuż za
nimi ST Nissanzone. Wszystkim druży−
nom uczestniczącym w rozgrywkach
ULPN serdecznie dziękujemy za udział,
gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy
do udziału w kolejnych turniejach piłki
nożnej organizowanych przez Zespół
Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy.
Dominik Wojtak

Dam pracê
Poszukujemy pracowników obslugi
klienta, kucharzy, pani do opieki nad
sala dla klientów, pana do rozładunku.
CV na adres kfcwarszawamakro@am−
rest.eu lub zgloszenia osobiste: KFC Al.
Jerozolimskie 184.
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Seminarium i starty naszych karateków
W przeddzień M.Ś. FKSA, 23−24 wrze−
śnia w Karpaczu odbyło się szkolenie
karate z shihanem Kenneth Funakoshi i
jago synem Kyle Funakoshi 7Dan oraz
szkolenie sędziowskie. W tych zawo−
dach nie mogli uczestniczyć nasi zawod−
nicy, ponieważ nie otrzymali zgody od

swoich kategoriach i konkurencjach
zdobyli: Karolina Boguraj – kumite
dziewcząt – 34kg, Kinga Kobus – ku−
mite młodziczek – 40kg, Franciszek
Bednarczyk – kata dzieci (chłopcy),
Monika Durmaj – kumite kadetek +
54kg, Ł.Sulejczak+A. Majczyk+F. Bed−

Pokaz karateków
PZK. Z naszego klubu uczestniczyli:
sensei M. Boguski oraz Ł. Kowalski, M.
Kopczyński, P. Kokociński, D. Sawic−
ki i M. Krawczyk. A. Boguska. W cza−
sie wolnym od zajęć zwiedzaliśmy oko−
licę (Świątynia Wang i Młyn Miło−
ści) oraz zdobyliśmy Śnieżkę trasą 11,5
km (1,45h) a powrót 12 km (1,50). Wiel−
kim wydarzeniem otwarcia mistrzostw
było wręczenie nominacji na 10Dan dla
Shihana Kenneta Funakoshi przez
przedstawicieli z Japonii! Z kolei 25
września w Białymstoku odbył się tur−
niej, w którym rywalizowało ponad 300
zawodników z 20 klubów z kraju oraz
z Litwy i Białorusi. Nasi reprezentanci
zdobyli dwa medale w kata: Łukasz
Sulejczak − złoto (chłopcy 2001 i młod−
si) i Adrian Rudawski − brąz (młodzicy
1998/97). Dobry występ zaliczył w kata
i kumite Jakub Uchman Lach ( 2 x 5miej−
sce) oraz Albert Bedyński w kata ( 5
miejsce). Wielkie brawa należą się Ka−
rolinie Boguraj, która dzielnie startowa−
ła pierwszy raz bez kompleksów z bar−
dziej doświadczonymi „karateczkami”.
W najważniejszych zawodach dru−
giego półrocza Grand Prix Poland w
dniach 6 −7 listopada w Łodzi startowa−
ła cała czołówka krajowa oraz reprezen−
tanci z sześciu innych państw, w sumie
około 500 zawodników. Z naszego klu−
bu wystartowało 17 osób zdobywając 7
medali, wykonali plan, realizując przy−
zwoity wynik.Te brązowe medale w

narczyk – kata drużynowe dzieci (chłop−
cy), J. Majczyk+ A. Boguska+K. Ko−
bus – kata młodziczek, J. Uchman
Lach+ J. Świtkowski+ D. Chrupek –
kata młodzików. Brawa należą się

wszystkim za dzielny występ z tak wy−
śmienitymi przeciwnikami, ale należy
wyróżnić jeszcze V miejsce Adama
Majczyka w kata.
Mirosław Boguski

Kurs samoobrony
dla kobiet
Zespół Sportu i Rekreacji zaprasza
wszystkie zainteresowane Panie na kur−
su samoobrony.
Kurs ma na celu polepszenie bezpie−
czeństwa wśród mieszkanek Ursusa.
Zostanie zorganizowany wspólnie z
Klubem Sportowym Omega Sports. W
czasie trwania kursu uczestniczki na−
uczą się m.in.: podstawowych technik
obronnych, jak zachować się w sytuacji
zagrożenia, odczytywania zamiarów
przeciwnika, skutecznego i szybkiego
reagowania, jak wykorzystać do obro−
ny przedmioty codziennego użytku np.:
długopis, klucze, parasolka itp., jak wy−
korzystać do obrony siłę przeciwnika,
jak zachować opanowanie i rozwagę.
Kurs potrwa 3 miesiące, zajęcia odby−
wać się będą dwa razy w tygodniu po 2
godziny zegarowe i będą bezpłatne.
Wstępne zapisy przyjmowane są pod
numerami telefonów: 22 478 60 73 i 22
478 61 73.

Kolejne sukcesy szachistów
W I turnieju „Cztery Pory Roku”
2010/2011 startowało 150 zawodników,
co jest rekordem frekwencji. W grupie
A zwyciężył Piotr Nguyen (Gostyń)
przed Pawłem Jarmołą i Zbigniewem
Strzemieckim (Polonia Warszawa).
Najlepszym zawodnikiem UKS 14
był Jakub Ogonowski − VIII miejsce. W
grupie B zwyciężył Leszek Wawrosz
przed Sebastianem Wojciechem i Ka−
milą Mierzejewską, IV miejsce zajęła
Adrianna Duda z UKS 14. W grupie C
(grupa do 7 lat) zwyciężył Szymon Po−
ziomkowski przed Janem Wojnowskim,
Mateuszem Bujalskim i Hubertem
Trumniarzem. Wśród 150 zawodników
startowało około 50 zawodników UKS
14. Turniej odbył się dzięki bardzo du−
żemu wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus.
Doskonale spisali się również zawod−
nicy UKS 14 w półfinale MP rozegra−
nych w Łochowie. Złoty medal do lat
12 wywalczył Aleksy Kozakow, srebr−
ne medale zdobyli Grzegorz Grochul−
ski do lat 18 oraz Dominika Palka, brą−
zowe medale Maciej Kaczkowski do lat
12 oraz Joanna Chmielewska do lat 18.

Mamy Już 8 finalistów MP, oprócz
wyżej wymienionych są jeszcze Daniel
Sanz do lat 10, Agata Kowalewska do
lat 16 i Jakub Ogonowski do lat 14.
Kolejnymi zawodami, które zdomino−
wali nasi zawodnicy był Turniej Nie−
podległościowy w Warszawie.
W kategorii do lat 8 zwyciężył Szy−
mon Poziomkowski, a II, III i IV miej−
sca zajęli Jan Golecki, Mateusz Bujal−
ski i Maciej Delert. W tej grupie starto−
wało 37 zawodników. W grupie do lat
10 UKS 14 zajął trzy pierwsze miej−
sca: I Aleksy Kozakow, II Patrycja
Reda, III Weronika Tkaczyk. W rywa−
lizacji do lat 12 III był Jakub Ogonow−
ski, do lat 16 II był Mikołaj Kozakow.
W Konstancinie wśród 44 zawodników
zwyciężyła Agata Kowalewska przed
Aleksym Kozakow. W rozegranych Mi−
strzostwach Polski szkół prywatnych
doskonale spisała Sue drużyna STO 4 z
Ursusa. Zajęli II miejsce tuż za dwiema
szkołami z Białegostoku. STO wystą−
piło w składzie: Kacper Chrostowski,
Adam Biały, Jan Domińczak, Maria
Domińczak.
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Grali nasi m³odzi pi³karze
W dniu 20 listopada 2010 roku w sali Szko³y Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 rozegrano halowy turniej pi³ki no¿nej Orlików z rocznika 2001 o
Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Drużyna Ursusa Warszawa zajęła III miej−
sce w stawce 7 zespołów. W walce o brą−
zowe medale podopieczni Witolda Piskor−
ka wygrali trzy spotkania z drużynami
Błyskawicy Warszawa, Ursusa II Warsza−
wa i Akademii Piłkarskiej Żyrardów po 1:0,
zremisowali 1:1 z Drukarzem Warszawa i
0:0 ze Zniczem Pruszków bezbramkowo
oraz ponieśli porażkę 0:2 z UWKS Legią
Warszawa.
W sumie nasi młodzi piłkarze zdobyli
11 punktów w 6 meczach. Turniej wygra−
ła UWKS Legia Warszawa zdobywając w
sumie 14 punktów, odnosząc cztery zwy−
cięstwa (Drukarzem 1:0, z Ursusem I 2:0,
z Błyskawicą 3:1, z Ursusem II 5:0) i dwu−
krotnie (ze Zniczem 0:0 i AP Żyrardów
1:1). Za Legią uplasowali się piłkarze Zni−
cza Pruszków, którzy nie przegrali także
meczu w turnieju i zdobyli 12 punktów.
Brawa należą się wszystkim chłopcom za
ogromną wolę walki i ambicji, za grę fair−

play. Podziękowania dla rodziców za wspa−
niały doping, a Burmistrzowi Bogdanowi
Olesińskiemu i jego Zastępcy Wiesławo−
wi Krzemieniowi za wręczenie nagród i do−
ping w ostatnich meczach imprezy.
W niedzielę 21 listopada 2010 roku dru−
żyna trampkarzy Ursusa Warszawa (rocz−
nik 1996) wzięła udział w turnieju halo−
wym „Gramy dla Papieża” zorganizowa−

nym przez Ostaniec Ursynów. W zawo−
dach uczestniczyło 6 drużyn, po 3 drużyny
w 2 grupach. W fazie grupowej nasz ze−
spół pokonał Varsovię Warszawa 4:1 i zre−
misował bezbramkowo z Alfa S.P.R, co
dało pierwsze miejsce w grupie. W półfi−
nale drużyna Ursusa pokonała gospodarzy
turnieju 4:0. W finale nasza drużyna poko−
nała Drukarza Warszawa, z którym w ze−
szłym sezonie na boisku przegrywaliśmy
dwukrotnie. Tym razem Trampkarze z Ur−
susa pokazali wyższość zwyciężając 2:0,
wygrywając tym samym całe zawody.
Dodatkowym sukcesem naszej drużyny
było zdobycie przez Tomka Lipińskiego
tytułu króla strzelców z dorobkiem 4 strze−
lonych goli.

VIII Turniej o Puchar Burmistrza
22 października został rozegrany
VIII Turniej o Puchar Burmistrza Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy w badmin−
tonie dla amatorów w hali sportowej
Zespołu Szkół Publicznych nr 80 na
Gołąbkach.

sana Stokowska, III Aneta Gadomska i
Oliwia Zastawny.
Chłopcy – Szkoła Podstawowa: I
miejsce – Krystian Stokowski, II − Kac−
per Kopacz, III – Stanisław Kamiński i
Kacper Linke.

Turniej zorganizował UTS „Akro−
Bad” przy współpracy Zespołu Szkół
nr 80. Nagrodami w kategorii indywi−
dualnej były medale, a w kategorii dru−
żynowej puchary. W zawodach wzięło
udział 28 uczniów szkół Ursusa pod
opieką trenera badmintona Michała Za−
krzewskiego. W klasyfikacji indywidu−
alnej wyniki przedstawiały się następu−
jąco:
Dziewczęta szkoła podstawowa: I
miejsce – Magdalena Kopacz, II – Rok−

Dziewczęta gimnazja: I miejsce –
Magdalena Kopacz, II – Iza Okrasa, III
– Zuzanna Steć i Karolina Małecka.
Chłopcy gimnazja: I miejsce – Krystian
Goluch, II – Krystian Stokowski, III –
Rafał Zawisza i Kamil Knap.
W punktacji drużynowej (największa
ilość uczestników) zwyciężyły: I m –
Szkoła Podstawowa nr 2, II – Gimna−
zjum nr 130, III – Szkoła Podstawowa
nr 11.
Kazimierz Sternik

XXII Bieg
Niepodleg³oœci
W tegorocznej imprezie wzięło udział
ponad 7000 zawodników. Wszyscy ubra−
ni w biało−czerwone koszulki ruszyli
nową trasą, która prowadziła od skrzyżo−
wania ul. Stawki przez Al. Jana Pawła II,
al. Niepodległości i Rakowiecką, gdzie za−
wodnicy musieli zawrócić i biec do mety
przy ul. Stawki. Przed startem odśpiewa−
ny został hymn narodowy i biało−czerwo−
na flaga, którą tworzyli uczestnicy opa−
nowała dziesięciokilometrową trasę. Jako
pierwszy na metę dotarł Mariusz Giżyń−
ski z czasem 29:59 minut. Wśród kobiet
triumfowała Karolina Jarzyńska (33:51).
Jak co roku Ursus miał również swoją
reprezentację z Burmistrzem Dzielnicy
Ursus Bogdanem Olesińskim na czele.
Skład naszej reprezentacji: Łukasz Prokop,
Maciej Karczewski, Magdalena Bajer, Ja−
cek Boguski, Dagmara Bąk, Monika Woj−
tach, Aleksandra Kniefel, Piotr Kaspro−
wicz, Piotr Dołęga, Jacek Niemczyk, Paweł
Mościcki, Przemek Jazło, Ewa Boguska.
Wszyscy startujący wyznają jedną regułę −
najważniejszy jest sam udział w tym wy−
darzeniu, a nie czas, który się osiągnie.
Maciej Karczewski
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