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Wielkie Granie i Ślizganie 2013

„Zima w Mieście 2013”
Urząd Dzielnicy Ursus przygotował dla
dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu
zamieszkania bogatą ofertę na spędzenie czasu wolnego w ramach programu
„Zima w Mieście 2013”. 
s. 4
Słoneczna zakładka
Już po raz czwarty Urząd Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Ursus, Zespół Szkół Nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi oraz współorganizatorzy konkurfot. A. Wall

su zagranicą zapraszają młodych artystów

Zarząd Dzielnicy inauguruje Wielkie Granie i Ślizganie

z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół i ośrodków artystycznych
do udziału w Międzynarodowym Konkursie
„Słoneczna Zakładka 2013”. Tematem edycji

– 13 jest liczbą szczęśliwą. To

wygrała drużyna KS Ursus rocznik

płycie lodowiska pokazy jazdy figu-

będzie dobry rok dla wszystkich

2003! Niewątpliwie nie lada atrak-

rowej oraz konkurencje dla uczest-

mieszkańców. Rozpoczynamy Wiel-

cją dla fanów piłki nożnej okazał

ników imprezy. Na scenie zagrały

„Chatka Puchatka” zaprasza

kie Granie i Ślizganie! – tymi sło-

się mecz Oldbojów Legii z I druży-

dla nas zespoły: Somgorsi, Góral-

„Chatka Puchatka” ma już ponad 20 lat! Niektó-

wami Burmistrz Dzielnicy Ursus

ną KS Ursus. Oldboje przyjechali

ska Hora, Setus i Kasa Chorych.

rzy absolwenci Artystycznego Ogniska Przed-

m.st. Warszawy, Wiesław Krze-

w naprawdę mocnym składzie, na

Duży entuzjazm wywołały występy

szkolnego są już sami rodzicami i powracają do

mień wraz z Zastępcami Jackiem

boisku mogliśmy oglądać: Macie-

uczniów ze Szkoły Podstawowej

miejsca, w którym niegdyś poznawali świat. s. 3

Duchnowskim i Januszem Wara-

ja Szczęsnego w bramce, Marcina

nr 11, zespołów: Wiolinki, Sekret,

komskim oraz radnym Robertem

Mięciela, Marka Jóźwiaka, Macieja

Kameleon oraz młodzieżowej gru-

Wieści z KS Ursus

Faliszewskim otworzyli tegorocz-

Bykowskiego, Tomasza Sokołow-

pa TUTTI złożonej z absolwentów

Klub Sportowy postanowił uczcić koniec roku

ną, już szóstą edycję imprezy, pod-

skiego, Ariela Jakubowskiego, Ro-

i przyjaciół Szkoły Podstawowej nr

rodzinnym Turniejem Sylwestrowym, zorgani-

czas której kwestowano na rzecz

berta Gostyńskiego, Tomasza Kłosa

11, które zebrały gromkie brawa.

zowanym dla rocznika 2006, 2005 i 2004. s. 7

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

i Roberta Podolińskiego. Piłkarze

W ten mroźny dzień, atmosfe-

mocy. W tym roku bawiliśmy się na

podarowali na rzecz WOŚP koszul-

rę podgrzewały licytacje na rzecz

Nowa sala aerobowa i kompleks saun w OSiR

terenie Szkoły Podstawowej nr 11

kę Daniela Ljuboli, która została

WOŚP, które ekspresyjnie prowadzi-

Od 4 lutego, Ośrodek Sportu i Rekreacji

przy ul. Keniga, gdzie obok lodo-

wylicytowaną za rekordową kwotę

ła prezenterka TVP Paulina Chylew-

Ursus zaprasza wszystkich mieszkańców

wiska została rozstawiona scena

1400 zł. Dla najmłodszych uczest-

ska wraz z prowadzącym imprezę

do treningów w nowej sali kardio. Klienci

muzyczna.

ników imprezy na terenie szkoły

Jackiem Barczakiem. Można było na

korzystający z pływalni mają możliwość wypróbowania nowego kompleksu saun. s. 8

Akademia Iwony Kalaman przygo-

nich zdobyć m.in. koszulki klubów

W hali sportowej szkoły roze-

towała m.in. Turniej Lego oraz Tur-

piłkarskich takich jak: FC Barcelona,

grano, zorganizowany wspólnie

niej Mini Piłkarzyków, które cieszyły

Juventus Turyn, Arsenal Londyn, In-

z Klubem Sportowym Ursus, Turniej

się ogromnym powodzeniem. Jed-

ter Mediolan i innych, replikę piłki

piłkarski o Puchar Burmistrza Dziel-

nocześnie na scenie trwały występy

nożnej Tango Euro 2012, zegarki

nicy Ursus m.st. Warszawy, który

muzyczne zespołów i licytacje, a na

dokończenie na stronie 3

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

2013 jest „Moja najpiękniejsza podróż”. s. 2
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Z prac Zarządu Dzielnicy
Grudniowe obrady Zarząd Dzielnicy

bezprzetargowej zgodnie z Uchwałą

wynajmowania

wchodzących

z dotychczasowym najemcą. Dodatkowo

Ursus m.st. Warszawy w dużej części

Rady m.st. Warszawy nr XLII/999/2004

w skład mieszkaniowego zasobu m.st.

z zasobów wydzielono lokal socjalny

poświęcił sprawom lokalowym. Zawarto

w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywa-

Warszawy. Jedną rodzinę skierowano do

i skierowano jedną osobę do zawarcia

dwie umowy najmu lokalu mieszkalnego

nia lokali mieszkalnych w domach wie-

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkal-

umowy najmu ww. lokalu na okres 3 lat.

na czas nieoznaczony. Skreślono jedną

lolokalowych. Zarząd wydał trzy decyzje

nego na czas nieoznaczony oraz jedna

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

osobę z listy osób oczekujących na za-

odmowne do umieszczenia na liście

rodzina, która spełniła wymagane wa-

wy podjął 3 uchwały w sprawie doko-

warcie umowy najmu lokalu socjalnego

osób oczekujących na zawarcie umowy

runki została umieszczona na liście osób

nania zmian w załączniku dzielnicowym

z zasobu m. st. Warszawy. Potwierdzone

najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy

oczekujących na zawarcie umowy najmu

do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok

zostały prawa do najmu lokalu mieszkal-

z powodu nie spełnienia kryteriów wy-

mieszkania. Do dalszego najmu przezna-

oraz jedną w sprawie zmian Wieloletniej

nego jednej rodziny. Wyrażono zgodę

nikających z Uchwały Rady m.st. Warsza-

czono lokal użytkowy przy ul. Prawniczej

Prognozy Finansowej miasta stołeczne-

na sprzedaż jednego lokalu w drodze

wy nr LVIII/1751/2009 w sprawie zasad

i wyrażono zgodę na podpisanie umowy

go Warszawy na lata 2012-2033. Miały

lokali

one charakter porządkujący.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
w 2013 roku, która będzie opiniować
złożone propozycje.
Zarząd poparł inicjatywę zgłoszoną
przez przedstawicieli Harcerskiego Kręgu Seniorów w Ursusie, mającej na celu
upamiętnienie Edmunda Pokrzywy – patrioty zasłużonego dla rozwoju harcerstwa w Ursusie, a także tajnego zgrupowania „Kordian” oraz współorganizatora
tajnego nauczania, proponując umieszczenie tablicy pamiątkowej na głazie narzutowym w Parku Czechowickim.
Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości plan pracy Ośrodka Kultury „Arsus”
oraz podległych mu komórek organizacyjnych na miesiąc styczeń 2013 rok.
Jednocześnie Zarząd polecił przekazać
w/w plan pod obrady Komisji Sportu
i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy wyraził pozytywną
opinię w zakresie obsługi komunikacyjnej projektu inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zjazdem i niezbędną
Patronat honorowy:
Pan Wiesław Krzemień, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Pan Henryk Linowski, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st Warszwy
Polska Sekcja IBBY
Organizatorzy

Patroni Medialni

infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką
istniejących obiektów na terenie działki położonej przy ul. Prawniczej, pod
względem zapisów art. 43 ust.1, ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z późn. zm.).
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„Chatka Puchatka” ma już ponad

dzieci nie tylko samodzielności i dba-

20 lat! Niektórzy absolwenci Arty-

łości o ład w swoim otoczeniu. Spe-

stycznego Ogniska Przedszkolnego

cyfiką tego miejsca jest wychowanie

są już sami rodzicami i powracają do

przez działania artystyczne, dzięki

miejsca, w którym niegdyś pozna-

czemu dzieci mają możliwość lepiej

wali świat. A jest to miejsce szcze-

poznawać świat i szybciej się roz-

gólne, w którym panuje atmosfera

wijać: „wesoła gimnastyka języka”

dziecięcej twórczości: z sal dobie-

usprawnia aparat mowy i wzbogaca

gają odgłosy śpiewu i gry na in-

słownictwo, zabawy muzyczno-ta-

strumentach, przez uchylone drzwi

neczne doskonalą sprawność rucho-

można zobaczyć roztańczone grupy

wą, pamięć i poczucie rytmu, a zaję-

uczniów, a z pracowni plastycznej

cia plastyczne pokazują, że świat jest

wychodzą młodzi malarze z koloro-

kolorowy i wyzwalają twórczą eks-

wymi rysunkami.

presję. Efekty swojej twórczości ma-

fot. z archiwum DK „Kolorowa”

„Chatka Puchatka” zaprasza

Zajęcia w Artystycznym Ognisku Przedszkolnym

To wszystko budzi ciekawość i roz-

luchy mogą prezentować publicznie:

wija wyobraźnię maluchów, które

pierwsze w życiu wystawy i występy

dziców. Tegoroczną nowością są co-

Artystyczne Ognisko Przedszkolne

przychodzą z rodzicami do Domu

artystyczne oglądają rodzice, dziad-

dzienne zabawy i rozmowy z dziećmi

„Chatka Puchatka” w Domu Kultury

Kultury „Kolorowa” na swoje za-

kowie i zaproszeni goście. Przeżycia

w języku angielskim, a także wy-

„Kolorowa” działa w dni powszednie

jęcia. Też będą chciały spróbować

z tym związane pozostają w pamięci

cieczki tematyczne i spotkania edu-

w godz. od 9.00 do 14.00. Koszt:

na zawsze.

kacyjne.

480 zł miesięcznie. Zapisy w sekreta-

zaśpiewać, zatańczyć, namalować,
zagrać... I w niejednym obudzi się
talent, który w życiu wykorzysta.

Choć „Chatka Puchatka” jest Arty-

„Chatka Puchatka” w klimacie ar-

stycznym Ogniskiem Przedszkolnym

tystycznych działań, to miejsce wy-

riacie placówki oraz telefonicznie: 22
867 63 95 lub 798 666 302.

Zajęcia w „Chatce Puchatka”,

z tradycją, to nie działa rutynowo.

jątkowo ciekawe i przyjazne dla po-

Kierownik Domu Kultury

prowadzone przez profesjonalnych

Program zajęć jest modyfikowany

znającego świat malucha. Warto tu

„Kolorowa”

instruktorów w formie zabawy, uczą

i uwzględnia nowe oczekiwania ro-

przychodzić!

Elżbieta Zdanowska - Cozac

dokończenie ze strony 1
FC Barcelona, piłki nożne AC Milan oraz Real Madryt, koszulkę Michała Żewłakowa, mini piłki nożne
znanych klubów sportowych, gadżety WOŚP, dwa
vouchery do restauracji Mamma Marietta Rist Italiano S.C. o wartości 80 zł każdy, książki, klocki lego
oraz wiele, wiele innych przedmiotów.
Dla uczestników imprezy organizator zapewnił wojskową grochówkę i gorącą herbatę, które przygotowała
firma Usługi Gastronomiczne „Claudia” Artur Dudek.
Mieszkańcy naszej dzielnicy, jak co roku hojnie
wrzucali do puszek datki na rzecz WOŚP. Zbiórki
pieniędzy prowadzono dodatkowo na terenie Safot. E. Kowalewska

lonu Toyota Włochy, Firmy Gamp Paintball w Ursusie i Restauracji Mamma Marietta Rist Italiano
S.C. W sztabie zarejestrowało się 35 wolontariuszy,
w tym Burmistrzowie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Wiesław Krzemień oraz Zastępcy: Jacek Duch-

Licytacja po meczu Oldboyów z I drużyną KS Ursus

nowski oraz Janusz Warakomski. Łącznie Zarząd zebrał do puszek blisko 6 tys. zł. Ogółem sztab WOŚP

Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotorelacji

w Ursusie zebrał 42 130 zł, a tym samym podwoił

z imprezy, którą znajdziecie Państwo na stronie

rezultat z zeszłego roku.

www.ursus.warszawa.pl, w zakładce „Galeria”

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

oraz relacji na stronie telewizji internetowej www.
ursustv.pl.
A. Wall
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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„Zima w Mieście 2013”
Urząd Dzielnicy Ursus przygoto-

– 11.00-12.00; warsztaty taneczne

wał dla dzieci i młodzieży pozosta-

29 stycznia, 5 lutego o godz. 10.00;

jącej w miejscu zamieszkania bogatą

rekreacja, ruch, tenis stołowy – 4-8

ofertę na spędzenie czasu wolnego

lutego w godz. 10.00-13.00,

w ramach programu „Zima w Mieście 2013”.

- Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16): warsztaty plastycz-

Wolny czas będzie można spędzić
na różnych zajęciach w

ne 28, 31 stycznia, 4 i 7 lutego

punktach

w godz. 11.00-13.00; warsztaty

dziennego pobytu. W Dzielnicy Ursus

ceramiczne – 29 stycznia, 1,5,8 lu-

będą to:
ga 20) zajęcia do 8 lutego,

fot. z archiwum Urzędu Dzielnicy

tego w godz. 13.00-14.30,

- Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Keni-

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze (ul. Zagłoby 17) wycieczki i warsztaty tematyczne od 28

- Szkoła Podstawowa nr 4
(ul. W. Sławka 9) zajęcia do 1 lutego,
- Szkoła Podstawowa nr 14 (ul. Sosn-

stycznia do 8 lutego, w godz. 9.0016.00,

kowskiego 10) zajęcia do 8 lutego,

- Biblioteka dla Dzieci nr 64 (ul. Plu-

- Zespół Szkół nr 80 (Orłów Piastow-

tonu Torpedy 64) – multimedialny

Zamieniamy buty na łyżwy

program edukacyjny zajęcia do 8

skich 4) zajęcia do 1 lutego.
Punkty dziennego pobytu czyn-

lutego w godz. 10.00-13.00,

Zajęcia sportowe będą odbywały się

py w kosmosie” film USA, anim.,

ne będą od poniedziałku do piątku

- Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga

w godz. 7.00-17.00 lub w godzi-

14) – multimedialny program edu-

- Szkoła Podstawowa nr 14 ( ul. Sosn-

- 29 stycznia, godz. 11.00 – Ośro-

nach dostosowanych do potrzeb

kacyjny zajęcia do 8 lutego w godz.

kowskiego 10) lodowisko – zajęcia

dek Kultury „Arsus” (ul. Trakto-

10.00-13.00,

dla grup, indywidualni uczestnicy

rzystów 14) – spektakl muzyczny

do 8 lutego, w godz. 8.00-20.00

„Konstantynopolitańczykowia-

środowiskowych. Program w punktach dziennego pobytu opracowy-

- Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci

wany jest indywidualnie w każdej

Warszawy 27A) – multimedialny

placówce.

program edukacyjny zajęcia do 8

Punkty zajęć specjalistycznych:

lutego w godz. 10.00-13.00,

w następujących placówkach:

oraz w hali w godz. 8.00-17.00

kom., przyg.,

neczka”,

- Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Keniga

- 6 lutego, godz. 11.00 Dom Kultu-

20) – zajęcia sportowe w hali zajęcia

ry „Miś” (ul. Zagłoby 16) – koncert

do 8 lutego w godz. 8.00-17.00.

„Wesołe instrumenty”,

- Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla

- Punkt biblioteczny (ul. Jagiellończy-

Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” (ul.

ka – multimedialny program edu-

Imprezy dzielnicowe o charakterze

Prawnicza 54): warsztaty tematycz-

kacyjny zajęcia do 8 lutego w godz.

otwartym:

tury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego

10.00-13.00,

- 30 stycznia, godz. 11.00-12.30 kino

16) – teatr dla dzieci pt. „Tajemnicza

ne, zajęcia rekreacyjne. Zajęcia do

- Świetlica Środowiskowa Przymie-

Ursus (ul. Traktorzystów 14) – „Za-

- Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)

rza Rodzin (ul. Zapustna 43) –

kochany wilczek” film USA, anim,

warsztaty plastyczne „W kręgu sztu-

wycieczki i warsztaty tematyczne

ki plastycznej” – 28-29 i 31 stycz-

zajęcia do 8 lutego w godz. 8.00-

nia, 1 lutego w godz. 10.00-11.00,

15.00.

8 lutego, w godz. 8.00-16.00,

- 27 stycznia, godz. 12.30 Dom Kul-

pani”,
- 31 stycznia Szkoła Podstawowa
nr 11 – turniej gier lego,

kom., przyg.,
- 6 lutego, godz. 11.00-12.30 kino
Ursus (ul. Traktorzystów 14) – „Mał-

- 7 lutego Szkoła Podstawowa nr 14
– turniej gier lego.

Międzynarodowy Dzień Przewodnika
Międzynarodowy Dzień Przewodnika

Turystycznego

został

ide Day -ITGD) w 15 krajach, w 1990

ników Miejskich będzie brało udział

willę Grabkowo i willę Konspiracyj-

roku.

w realizacji tych celów 23 lutego.

ną oraz figurkę Matki Bożej z XIX
wieku.

ustanowiony 21 lutego 1989 r.

W tym dniu mamy okazję pokazać

Mieszkańcom Ursusa proponuję

podczas III Konwencji Światowej

pracę przewodnika lokalnym spo-

udział w imprezach MDPT – 2013

Spotkajmy się 23 lutego o godz.

Federacji Stowarzyszeń Przewod-

łecznościom i lokalnym władzom,

podczas zwiedzania Osiedla Gołąb-

10.00 przy Zespole Szkół nr 80 ul.

ników Turystycznych (World Fede-

zaprezentować, jaką rolę pełnią

ki, gdzie mieszkał prezydent S.Woj-

Orłów Piastowskich 47.

ration of Tourist Guide Associa-

przewodnicy w obsłudze turystów,

ciechowski i premier W. Grabski.

tions - WFTGA).

a w szczególności w kreowaniu wi-

W dwugodzinnym programie wy-

zerunku miasta czy regionu.

cieczki odwiedzimy groby żołnierzy

Pierwszy raz świętowano Między-

Dojazd ZTM 194 lub 177.
Zapraszam

narodowy Dzień Przewodnika Tury-

Koło Przewodników Terenowych,

Powstania Warszawskiego, kościół

mgr Irena Jarzębak - przewodnik

stycznego (International Tourist Gu-

we współpracy z Kołem Przewod-

św. Jana Apostoła i Ewangelisty,

miejski i terenowy

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)

• 7 lutego, godz.18.00 – „Czwartek na tłusto” spotkanie dla członków Klubu Seniora.

• 1 lutego, godz. 19.00 – premiera programu rozrywkowego pt. „Zwariowa-

• 9 lutego, godz. 16.00 – „Pożegnanie karnawału w rytmie samby”. Wstęp wolny.

ny komisariat”. Wykonawcy: Andrzej Grabowski, Piotr Pręgowski, Tadeusz
Ross, Michał Milowicz, Tomasz Stockinger, Julita Kożuszek, Andrzej Zaborski
i inni. Wstęp 40 zł.

• 12 lutego, godz. 16.00 – „Walentynkowe ostatki” – taneczny wieczorek towarzyski
dla członków Klubu Seniora.
• 17 lutego, godz. 12.30 – niedzielny spektakl teatralny dla dzieci pt. „Brzydkie ka-

Pełna humoru i absurdu komedia z piosenkami w gwiazdorskiej obsadzie, ukazująca wydarzenia kilku dni pracy policjantów w przygranicznym miasteczku.
Komisariat odwiedza będący przejazdem w podróży zagranicznej były minister

czątko”. Wstęp 10 zł.
• 18 lutego, – ogłoszenie konkursu plastycznego „Moja pisanka” dla dzieci w wieku
6-12 lat z Ursusa.

resortu z małżonką, a co wynikanie z tej wizyty zobaczycie Państwo sami. Wart-

• 19 lutego, godz. 10.00 – „Mała Filharmonia” cykliczne spotkania muzyczne. Wstęp wolny.

ka akcja, przezabawne dialogi i absurdalne sytuacje nie pozwolą widzom na

• 20 lutego, godz. 19.00 – W kręgu rodziny, spotkanie z psychologiem pt. „Wychowaj

sekundę nudy.

odpowiedzialne i samodzielne dziecko” w ramach projektu „Rodzina Jednością”.

• 4 lutego, godz. 16.00 – Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Szlifowanie materiałów do wydania VI Almanachu pt. „Myśli i słowa”
ze wstępem krytyka Stefana Jurkowskiego. Wstęp wolny.

Wstęp wolny.
• 21 lutego, godz. 18.00 – „Ile Jest W Tobie Światła?” wieczorek poetycko-literacki,
prezentacja twórczości Magdaleny Marczyk. Wstęp wolny.

• 9 lutego, godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Małek pt.
„Kobieta”. Wystawa czynna do 28 lutego. Wstęp wolny.
• 10 lutego, godz. 12.30 – Bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Alicja w krainie cza-

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 1-28 lutego – nabór projektów do Międzynarodowego Konkursu „Słoneczna Za-

rów”. W ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. Wstęp 10 zł.

kładka 2013”. Patronat honorowy objęli Burmistrz Dzielnicy Ursus Wiesław Krze-

Spektakl oparty na motywach powieści Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie

mień i Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski, a także Polska Sekcja

Dziwów” w którym zaadaptowano niektóre postaci. Dzieci wraz z Alicją

IBBY. W konkursie wezmą udział młodzi artyści z Austrii, Bułgarii, Irlandii, Polski,

przeżywają jej wspaniałą przygodę w Krainie Czarów, gdzie spotkać można

Portugalii, Rumunii, Serbii i Turcji. Termin zgłaszania projektów upływa w czwartek,

niezwykłe postaci takie jak Królik, olbrzymi Kwiatek czy najbardziej lubiany

28 lutego 2013 r. o godz. 15.00. Szczegóły na www.bpursus.waw.pl.

i charakterystyczny Kapelusznik. Bajka służy również celom dydaktycznym

• 1-28 lutego, godz. 12.00-20.00 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – „Biblioteka 65+”.

uczy, że nie można być chciwym i chytrym a koleżeńskim i nieść pomoc innym

Wystawa przygotowana z okazji 65-lecia Biblioteki Publicznej w Ursusie, poświęco-

ludziom. Sztuka ta z powodzeniem odgrywana jest zarówno na dużych jak
i małych scenach. Przedstawienie to również jest spektaklem interaktywnym
• 15 lutego, godz. 19.00 – „Salonik Sztuk Arsus”. Program artystyczny pt.
„Roztańczone wiersze Tuwima” w nowej interpretacji Małgorzaty Dudy-Kozery i przyjaciół. Wstęp wolny.

na jej historii i działalności.
• 1,8,15,22 lutego, godz. 9.00-10.30 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – kurs podstawowy fotografii cyfrowej dla UTW w Ursusie.
• 14,21,28 lutego, godz. 17.00 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) – „BARTKI czyli bajki
czytane w czwartki”: „Wyspa HopSiup i potęga Radości” Wojciecha Kołyszko, „Baj-

• 19 lutego, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład prof. Ryszarda Bugaja pt. „Polska wobec kryzysu w gospodarce światowej”. Moderatorzy: prof. Jerzy Żyżyński i dr Dariusz Grabowski. Wstęp wolny.
• 21 lutego, godz. 17.00 – wieczór poetycki twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Wstęp wolny.

ki, których jeszcze nie znacie” Laury Łącz, „Bajkowe mosty czyli całkiem inne bajki
rodzinne” Ewy Zelenay. Wiek uczestników: 3-10 lat.
• 15,22 lutego, godz. 17.00-18.00 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) – warsztaty plastyczne. Wiek uczestników: 6-12 lat.
• 7,14,21,28 lutego, godz. 15.40 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) - „Get Into Reading” –

• 21 lutego, godz. 18.00 („Acherówka”, ul. W. Sławka 2) – gościnny występ

międzynarodowy projekt promocji czytelnictwa koordynowany przez Uniwersytet

kabaretu „Pół serio” Wandy Stańczak w najnowszym programie „2013-ty

w Liverpoolu. Wolontariusze BP Ursus czytają na głos zawsze w czwartki o godz.

nie straszny”. Wstęp wolny.

15.40 fragmenty wybranych książek. W lutym będą to: „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena, „W dżungli życia” Beaty Pawlikowskiej, „Lawenda w choda-

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)

kach” Ewy Nowak, „Oskar i Pani Róża” Érica-Emmanuela Schmitta.

• 6 lutego, godz. 18.00 – koncert walentynkowy w wykonaniu zespołu operetkoweBiblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)

go Belcanto,
• 9-10 i 16-17 lutego – turniej szachowy Cztery Pory Roku,
• 12 lutego, godz. 18.00 – Wieczór literacki Aurelii Es. Promocja nowej książki „Mi-

• 5 lutego, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece Niedźwiadek.
Prezentacje książek: „Miasto ślepców” Jose Saramago i „Tam gdzie spadają anioły”
Doroty Terakowskiej.

łość? Bardzo proszę”.
• 17 lutego, godz. 16.30 – koncert „Muzyka z różnych epok” z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu duetu gitarowego.

• 1-28 lutego, godz. 10.00-20.00 – Wystawa „Śladami naszej historii”. Autorami wystawy jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nr 6 „Helenów” i Harcerski Krąg Seniorów w Ursusie.

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)

• 14,21,28 lutego, godz. 16.30 – „Klub Gier Planszowych” dla dzieci.

• 1 lutego – ogłoszenie I Powiatowego konkursu piosenki i pieśni patriotycznej dla

• 26 lutego, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece Niedźwiadek.
Prezentacje książek: „Pl-Boy 2” Mariusza Szczygła i „Szczęściarz” Nicholasa Sparksa.

Seniorów- 50+.
• 2 lutego, godz. 16.00 – „Karnawałowy Bal Kostiumowy” dla Seniorów z Klubu „We-

www.facebook.com/dzielnicaursus

• 12,19,26 lutego, godz. 13.00 (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 13) –
Koło Wolontariatu.

soła Chata”.
www.twitter.com/dzielnicaursus
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Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

Kino „Ursus” ( ul. Traktorzystów 14)

• 12 lutego, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece Skorosze. Pre-

• 2-3 lutego, godz. 16.00, 18.15 – „Miłość”, prod. Austria/Francja, dramat, od

zentacja książek: „Trafny wybór” J. K. Rowling, „Adieu: przypadki księdza Grosera”
Jana Grzegorczyka.

lat 15.
• 9-10 lutego, godz. 16.00, 18.00 – „Kochankowie z księżyca”, prod. USA, komedio-

• 14,21,28 lutego, godz. 16.00 - „Get Into Reading” – międzynarodowy projekt promocji czytelnictwa koordynowany przez Uniwersytet w Liverpoolu. Wolontariusze
BP Ursus czytają na głos zawsze w czwartki o godz. 16.00 fragmenty wybranych
książek. W lutym będą to: „Dobre dziecko” Romy Ligockiej, „Skarby Arubaby” Małgorzaty Strzałkowskiej, „Arab strzela, Żyd się cieszy” Pawła Smoleńskiego.

dramat, od lat 15.
• 16-17 lutego, godz. 14.00, 16.00 – „Renifer Niko ratuje brata”, prod. Dania b/o,
animacja.
• 23-24 lutego, godz. 16.00, 18.15 – „Operacja Argo”, prod. USA, thriller, od lat 15.
Wszystkie bilety po 12 zł.

• 15,22 lutego, godz. 16.00 – zajęcia teatrzyku „Iskierka”, dzieci 7-10 lat.

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.01.2013 r.
O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT 1/2013
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 2009 r.
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, Zarządzania Burmistrza Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy nr 36/2009, uchwał Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 503/2012, nr 678/2013 oraz ustalenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy nr 905/141 ogłasza konkurs ustny na najem lokali użytkowych:

Lp.

1

2

3

4

Adres lokalu

Bohaterów
Warszawy 10

Bohaterów
Warszawy 10

1-go Maja 8

Walerego
Sławka 6

Pow.
w m2

154,40

31,78

9,14

60,84

Minimalna stawka czynszu netto
miesięcznie
(zł/m2)

23

6

17

17

Wadium

3 551 zł

Informacje
Lokal na parterze budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 6
pomieszczeń w tym 1 o pow. 45,35m2 w piwnicy. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, co, wc. Preferowana branża: handlowo-usługowa.
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach
o niskich wygranych oraz sprzedaży „dopalaczy” bądź innego tego typu
produktów.

190 zł

Lokal w piwnicy budynku, wejście przez klatkę schodową. Lokal składa
się z 3 pomieszczeń. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, co.
Preferowana branża: magazynowa.
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach
o niskich wygranych oraz sprzedaży „dopalaczy” bądź innego tego typu
produktów.

155 zł

Lokal na parterze budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 1
pomieszczenia. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, co.
Preferowana branża: handlowo-usługowa.
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach
o niskich wygranych oraz sprzedaży „dopalaczy” bądź innego tego typu
produktów.

1 034 zł

Lokal w suterenie budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 3
pomieszczeń. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, co, wc.
Preferowana branża: handlowo-usługowa.
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach
o niskich wygranych oraz sprzedaży „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.ursus.warszawa.pl, www.zgnursus.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 do dnia 22.02.2013 r. do godz. 10.00.
4. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego, odbędzie się w dniu 22.02.2013 r. o godz. 10.30 w świetlicy ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. Szancera 9).
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Wieści z KS Ursus
Klub Sportowy Ursus postanowił uczcić koniec
roku rodzinnym Turniejem Sylwestrowym, zorganizowanym dla rocznika 2006, 2005 i 2004.
W ramach turnieju odbyły się trzy mecze. Rocznik
2005 miał wyjątkowe zadanie, musiał się zmierzyć
z zespołem o rok młodszych kolegów, wzmocnionym o chłopców z rocznika 2004. Pojedynki były
bardzo zacięte. Można było zobaczyć wiele ciekawych akcji. Najważniejsza jednak była dobra zabawa i radość z jaką dzieci rywalizowały na boisku.
Na początku stycznia, mecz treningowy rozegrał

xxxxxxxxxxxxxxx
fot. z archiwum Klubu

rocznik 2004 KS Ursus z Ożarowianką Ożarów. Po
emocjonującym i walecznym meczu zawodnicy
z Ursusa przegrali w stosunku 2:6. Bramki dla gości
zdobyli Mateusz Michalski (2), Łukasz Kamiński- Dudek (2), Jan Ostrowski, Natan Woźniak oraz Dominik Maliszewski (2) dla KS Ursus.
Rocznik 2005, w meczu treningowym, odniósł

Zwycięzcy turnieju z rocznika 2003 KS Ursus

kolejne zwycięstwo. Tym razem chłopcy i jedna
dziewczynka, pokonali o rok starszą drużynę Polonii

wid Ittrich (4 bramki) Kosa Konstancin, najlepszym

leniowych w Polonii Warszawa powrócił również

Warszawa 7:4. Na początku, nasza drużyna grała

bramkarzem został wybrany zawodnik Legionovii

Iewhen Radionov, ale nadal nie jest jasna jego

mecze z rówieśnikami, ale większość spotkań koń-

Jakub Grzegorzewski, najlepszym zawodnikiem

przyszłość (w poprzedni weekend wziął udział

czyła się dużą różnicą bramek na korzyść Ursusa.

turnieju zdaniem trenerów drużyn biorących udział

w spotkaniu towarzyskim w barwach GKS Gieksa

Dlatego, od pewnego czasu zespół rywalizuje ze

w zawodach był Oscar Pyrzyna zawodnik KS Ursus I.

Katowice - I liga). Podobnie przedstawia się sytu-

starszymi przeciwnikami. Z olbrzymim powodze-

I zespół seniorów przygotowania do rundy wio-

acja z Sebastianem Bulikiem, który przebywa na

niem nawiązywana jest również walka ze starszymi.

sennej obecnego sezonu rozpoczął 7 stycznia. Do

testach w Pogonii Siedlce (II liga). Poza w/w za-

To trzeci mecz z rzędu, w którym drużyna z roczni-

24 stycznia drużyna, przygotowując się na „wła-

wodnikami trenuje zdecydowana większość za-

ka 2005 ogrywa zespół z rocznika 2004. Najpierw

snych” obiektach (należących do OSiR-u) oraz ko-

wodników, którzy występowali w naszym zespo-

pokonana została Unia Warszawa, potem Agrykola

rzystając z sal gimnastycznych i „balonów” okolicz-

le w rundzie jesiennej. Bardzo prawdopodobne

Warszawa aż w końcu Polonia Warszawa. Trudno

nych szkół, skupi się nad wytrzymałością tlenową,

jest, że od 24 stycznia z zespołem będzie treno-

nie być dumnym, zarówno z wyników, odwagi, ale

siłą i sprawnością ogólną oraz akcentem szybko-

wało kilku nowych zawodników.

przede wszystkim gry KS Ursus.

ściowym i techniczno-taktycznym. Od 24 stycznia

Turniej rocznika 2003 zapowiadał się bardzo

I zespół KS Ursus będzie korzystał również z boiska

Plan sparingów:

ciekawie, ponieważ udział w nim wzięły drużyny,

ze sztuczną nawierzchnią w Pruszkowie. Tak, aby 30

30 stycznia (środa) – Pelikan (II liga), godz. 13.00

które według tabeli Mazowieckiego Związku Piłki

stycznia rozegrać w Łowiczu pierwszy mecz sparin-

Nożnej są liderami lub współliderami w swoich gru-

gowy z miejscowym Pelikanem (II liga). Drugi spa-

pach U-10.Mecze były bardzo wyrównane, a licznie

ring, ze Świtem NDM (również II liga) zaplanowany

zgromadzeni kibice w hali obejrzeli sporo ładnych

jest na 2 lutego, a już dwa dni później (w terminie

i składnych akcji, nie zabrakło też pięknych bramek.

4–9 lutego) zespół uda się na zgrupowanie do kra-

Turniej był rozgrywany systemem „każdy z każdym”

kowskich Skotników, na zakończenie którego roze-

13 lutego (środa) – Znicz (II liga) w Pruszkowie

i wyniki spotkań sprawiły, że do decydujących roz-

gra kolejny mecz sparingowy. Po powrocie z obozu,

16 lutego (sobota) – Polonia ME Warszawa

strzygnięć musieliśmy czekać aż do gwizdka sędzie-

aż do rozpoczęcia rundy rewanżowej, zespół będzie

20 lutego (środa) – Legia ME Warszawa, ul. Ła-

go. Pierwsze miejsce w turnieju zdobył zespół Ursus

trenował na obiektach w Ursusie oraz Pruszkowie,

I zdobywając 14 pkt, drugie miejsce wywalczył sobie

rozgrywając dodatkowo spotkania sparingowe

23 lutego (sobota) – Pogoń Grodzisk Maz. (III liga)

zespół AP OSIR Żyrardów (11pkt.), trzecie miejsce

(harmonogram sparingów poniżej).

2 marca (sobota) – Motor (II liga), w Lublinie

w Łowiczu
2 lutego (sobota) – Świt (II liga), godz. 12.00
w Nowym Dworze Maz.
9 lutego (sobota) – Sparta Kazimierza Wielka
(IV liga), godz. 11.00 w Krakowie-Skotniki

zenkowska 3

6 marca (środa) – FK Dniepr Smoleńsk (II liga ro-

Legionovia Legionowo (10 pkt.) na kolejnych po-

Z zespołem trenują pozyskany na początku

zycjach w klasyfikacji ogólnej uplasowała się Kosa

roku, Przemek Sztybrych oraz Paweł Bylak (ostat-

Konstancin, Victoria Sulejówek, Ursus II i Ursus III.

nio Znicz Pruszków) oraz młodzi i perespekty-

9 marca (sobota) – Pilica Białobrzegi (IV liga)

Najlepszym strzelcem zawodów został wybrany Da-

wiczni zawodnicy naszego klubu. Ze testów szko-

16 marca (sobota) – Hutnik Warszawa.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

syjska)
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Od 4 lutego, Ośrodek Sportu i Re-

– 9 wejść do sali aerobowej oraz 8

kreacji Ursus zaprasza wszystkich

wejść na zajęcia fitness, 15 zł wej-

mieszkańców do treningów w nowej

ście jednorazowe, 280 zł – 4 tre-

sali kardio. Do dyspozycji będą: 4

ningi personalne. Wejścia do sali są

bieżnie, 2 maszyny eliptyczne, rower

nieograniczone czasowo. Posiadacze

poziomy, rower pionowy, stepper, 2

karnetów sali aerobowej otrzymują

urządzenia typu trenażer oraz urzą-

2 wejścia gratis na pływalnię lub do

dzenie wielofunkcyjne – multista-

kompleksu saun!

cję do trenowania wszystkich grup

Klienci korzystający z pływalni,

mięśniowych. W trosce o komfort

mają możliwość wypróbowania no-

ćwiczeń pomieszczenie wyposażo-

wego kompleksu saun. Zmoderni-

no w klimatyzację, dwa odbiorniki

zowano dwie dotychczas używane

telewizji satelitarnej oraz system na-

sauny suche oraz została poszerzona

głaśniający. Nad bezpieczeństwem

oferta o saunę infrared i łaźnię paro-

sportowców czuwać będzie wykwali-

wą. Od 1 lutego 2013 r. 45 minutowe

fikowany instruktor, który prowadzić

wejście do kompleksu płatne będzie

będzie także treningi personalne.

jedynie 15 zł (bilet normalny) i 13 zł

Godziny otwarcia: poniedziałek -

(bilet ulgowy – młodzież powyżej 18

piątek 8.00-22.00, sobota–niedziela

lat ucząca się i studenci do 26 roku

9.00-20.00.

życia, emeryci, renciści, dorosłe oso-

fot. z archiwum OSiR

Nowa sala aerobowa i kompleks saun w OSiR

Cennik: 50 zł/miesiąc – 5 wejść,

by niepełnosprawne). Zapraszamy

90 zł/miesiąc – 9 wejść, 90 zł/2

od poniedziałku do piątku w godz.

miesiące – 9 wejść, 165 zł/2 mie-

16.00-21.45 oraz w soboty i niedziele

siące – 17 wejść, 150 zł/miesiąc

w godz. 8.00- 21.45.

Nowy kompleks saun

Zawodniczki UKS 4 Ursus niezwy-

kło odrobiny szczęścia po celnym

rywalkom, która drużyna jest lepsza.

nek, UKS 4 Ursus po zaciętej walce

kle pracowicie spędziły święto Trzech

trafieniu przeciwniczek, UKS 4 Ur-

Najskuteczniejszymi zawodniczkami

przegrał 51:49. Po spotkaniu pozo-

Króli. Trzy zespoły tego dnia rozgry-

sus przegrał 58:60. Myśl o porażce

z Ursusa były: Wiktoria Dąbrowska,

stał olbrzymi niedosyt, rywalki nie

wały mecze w Ostrołęce.

zmobilizowała koszykarki do wygra-

Zosia Giętkowska i Julia Kabała.

były lepsze, to nasze zawodniczki

UKS 4 Ursus

Kadetki z rocznika 97 rozegrały

nia kolejnego spotkania 58:52. Ich

Ostatnie spotkanie rozegrały za-

prowadziły kilkoma punktami przez

dwa spotkania. W pierwszym me-

młodsze koleżanki pokonały rywalki

wodniczki II ligi. Pomimo głośnego

większą część spotkania. Zabrakło

czu w ostatnich sekundach zabra-

41:11. Mecz nie pozostawił złudzeń

dopingu swoich młodszych koleża-

szczęścia w końcowych minutach.

Fitnesowy festyn sportowy
W dniach 28-30 grudnia odbył się

acji, przy ul. Sosnkowskiego 3. Róż-

trwały przez 3 dni, a program ułożony

W całej imprezie wzięło udział prze-

zorganizowany przez Biuro Sportu m.

norodność zajęć przyciągnęła wielu

został tak, aby każdy znalazł coś od-

szło 160 osób. Każdy z uczestników

st. Warszawa oraz Uczniowski Klub

wielbicieli rekreacji ruchowej – tych

powiedniego dla siebie. Uczestnicy

dostawał mały upominek a dla najle-

Sportowy Iskra Warszawa, fitnesowy

którzy chcieli zrzucić „świąteczne” ka-

mogli wziąć udział w następujących

piej ćwiczącej osoby instruktor wręczał

festyn sportowy.

nagrodę specjalną.			

lorie oraz najmłodszych mieszkańców

zajęciach: aquacycling, aquaaerobic,

Wszystkie zajęcia prowadzone były

naszej dzielnicy, którzy dopiero rozpo-

crossfit, aeroboxing, płaski brzuch,

na obiektach Ośrodka Sportu i Rekre-

czynają przygodę ze sportem. Zajęcia

spinning, TBC, step oraz fatburning.
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