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Wielkie Granie i Ślizganie

Warszawa Ursus – Niedźwiadek

7 stycznia, przystanek Warszawa Ursus – Niedźwiadek został otwarty dla
pasażerów. Jego powstanie, planowane
już w latach 70., było możliwe dzięki
współpracy miasta i PKP PLK. 
s.3

fot. D. Wojtak

Wernisaż wystawy

Licytacja koszulki z autografami piłkarzy

30 stycznia, o godz. 16.00 w holu Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca
1976 r. nr 1 odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Posag siedmiu panien” autorstwa Jaśminy Wójcik. 
s.3

Tradycyjnie, w drugą niedziele

Imprezę rozpoczął koncert zespołu

wanych konkurencjach sportowych,

stycznia na terenie Szkoły Podsta-

„Sztywny Pal Azji” artyści zagrali

zmierzyć się w siłowaniu na rękę

„Zima w Mieście 2014”

wowej nr 11 przy ulicy Keniga 20

kultowe przeboje takie jak: „Wieża

a także pomalować buzię czy też

odbywa się impreza sportowo-

radości, wieża samotności”, „Łoże

wygrać wspaniałą nagrodę. W trak-

rekreacyjna „Wielkie Granie i Śli-

w kolorze czerwonym”, „Spotkanie

cie wspólnej zabawy mieszkańcy

zganie”. Tegoroczna edycja zgro-

z...”. Następnie na scenie pojawił

mogli posilić się gorącą grochówką

madziła sympatyków piłki nożnej,

się Bogdan Borowski twórca prze-

lub ogrzać herbatą.

Urząd Dzielnicy Ursus przygotował dla
dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu
zamieszkania bogatą ofertę na spędzenie czasu wolnego w ramach programu
„Zima w Mieście 2014”. 
s.4

którzy przybyli na organizowany

bojów zespołu Milano, w trakcie

przez Klub Sportowy Ursus Halowy

trwania koncertu na teren przy

łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Budżet

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Bur-

lodowisku przybyły tłumy fanów

Pomocy w ursusowskim sztabie

po kroku

mistrza Dzielnicy Ursus, rocznika

piosenek „O Tobie kochana”, Kasiu

zarejestrowanych było 65 wolon-

2007. A także miłośników dobrej

Katarzyno,” Jasnowłosa”.

tariuszy, którzy dzielnie pomimo

20 stycznia ruszył pierwszy w Warszawie
budżet partycypacyjny, czyli taki, w którym sami mieszkańcy decydują na co
wydać kwoty wydzielone z budżetów 18
dzielnic. 
s. 5

muzyki oraz białego szaleństwa na
lodowisku.

Podczas

tegorocznego

fina-

imprezy

deszczowej aury kwestowali. Do

„Wielkie Granie i Ślizganie” wy-

tegorocznej zbiórki przyłączyła się

stąpiły aż trzy zespoły z

Podczas

tegorocznej

partycypacyjny

–

krok

naszej

firma Aluprofil, która przekazała

W niedzielny poranek 12 stycznia

dzielnicy. Najpierw na scenę wyszły

do licytacji drzwi przesuwne z Gali

w hali sportowej rozegrany został

dzieci i młodzież ze Szkoły Podsta-

KSW 24, które wylicytowano za

KS Ursus

Turniej Piłki Nożnej następnie o go-

wowej nr 11 podopieczni Anny

570 zł.

dzinie 14.00 przy lodowisku Szkoły

Kałużnej. Zespoły „Tutti” i „Wiolin-

było wspomóc w Ośrodku Sportu

Podstawowej nr 11 Zarząd Dzielni-

ki”, przepięknie zaśpiewały nowo-

i Rekreacji w Dzielnicy Ursus oraz

cy Ursus m.st. Warszawy oficjalnie

roczne piosenki. Następnie odbył

w Restauracji Mamma Marietta Ita-

Po miesięcznej przerwie seniorzy KS Ursus Warszawa wznowili treningi przygotowujące ich formę do rundy wiosennej
III ligi.
s.8

rozpoczął imprezę sportowo-rekre-

się występ reaktywowanego po

liano oraz Gamp Paintball. Sztab za-

acyjną „Wielkie Granie i Ślizganie”,

latach zespołu „Stara Paka”. Mło-

rejestrowany w sumie zebrał ponad

pomimo, że tego dnia pogoda nie

dzi mieszkańcy naszej dzielnicy

56 500 złotych, w związku z tym

dopisała. Zespoły występujące na

mogli wypożyczyć bezpłatnie łyżwy

udało się pobić zeszłoroczny rekord.

scenie rozgrzewały przybyłych śpie-

oraz pojeździć na lodowisku, wziąć

wając znane i lubiane przeboje.

udział w wielu specjalnie przygoto-

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Tradycyjnie akcje można

M. Rulak
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Veturilo dla Ursusa
System Rowerów Miejskich Veturilo
działa już w większości stołecznych
dzielnic ciesząc się ogromnym powodzeniem. W 2014 roku zawita
również do Ursusa.
Rada m.st. Warszawy w grudnia
2013, na wniosek radnych koła
PO, przyznała dodatkowe środki
finansowe na budowę pięciu stacji
Veturilo w Ursusie w 2014 roku.
W ramach inicjatywy powstała
strona internetowa www.veturilodlaursusa.pl, na której mieszkańcy
fot. z archiwum Nextbike Polska

mogą śledzić aktualności dotyczące uruchomienia systemu Veturilo
w naszej dzielnicy oraz wspierać
całe przedsięwzięcie.
„Mieszkańcy Ursusa od początku
wprowadzenia Veturilo w Warszawie
byli bardzo zainteresowani, aby system uruchomiono również w naszej

W Ursusie zostanie urochomionych 5 stacji Veturilo

dzielnicy i niejednokrotnie zwracali
się do mnie w tej sprawie. Z tego po-

stało się to możliwe. W 2014 roku

Jak przekonuje Zastępca Burmistrz

niczone środki w budżecie 2013 roku

wodu już w 2012 roku złożyłem in-

zostanie uruchomionych 5 stacji

Dzielnicy Ursus, odpowiedzialny za

oraz duże inwestycje infrastruktural-

terpelację z zapytaniem o możliwość

rowerowych oraz jedna stacja ser-

infrastrukturę,

Duchnowski

ne prowadzone na terenie dzielnicy,

uruchomienia

Jacek

rowerów

wisowa na terenie naszej dzielnicy”

dzielnica od dawna starała się o uru-

które uniemożliwiłyby prawidłowe

miejskich w naszej dzielnicy. Dopiero

– mówi radny Robert Faliszewski,

chomienie sytemu w Ursusie, ale nie

funkcjonowanie systemu. Obecnie

teraz, dzięki przyznanym środkom,

jeden z inicjatorów pomysłu.

było to możliwe ze względu na ogra-

Ursus jest gotowy na Veturilo.

systemu

Stuletnia mieszkanka Ursusa
Pani Maria Kaczyńska 11 stycznia

ściuszki. Po śmierci męża nie chciała

obchodziła 100.lecie urodzin. Z tej

się przeprowadzić do córki. Dopiero

okazji, życzenia szanownej Jubilatce

od 3 lat dopiero mieszka z rodziną.

złożył Wiesław Krzemień Burmistrz

W swoim pokoju, przypominającym

Dzielnicy Ursus.

wystrój mieszkania służbowego, na
ścianach, wiszą zdjęcia z młodości.
– Moja mama jest komputerową

Przeprowadzając się do Warszawy,

babcią. Ponieważ ma problem z ocza-

znajomi przestrzegali Panią Marię, że

mi i nie może czytać, słucha audiobo-

nie zaadoptuje się dobrze w stolicy.

oków – śmieje się córka Pani Jadwiga.

Było zupełnie inaczej – zaklimatyzo-

Jak sama mówi pochodzi z rodziny

wała się bardzo szybko. W Ursusie

długowiecznej. Przepisem na długo-

mieszka od 49 lat. Przez lata praco-

wieczność według Jubilatki jest po-

wała w centrali telefonicznej w Ur-

goda ducha. – Ludzie pogodni dłużej

susie. Wspólnie z mężem mieszkali

żyją – mówi. Pani Maria doczekała

w służbowym mieszkaniu przy ul. Ko-

się 1 córki i wnuczki.

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

fot. E. Kowalewska

Pani Maria urodziła się w Wielkopolsce. Miała 3 braci i jedna siostrę.

Burmistrz Wiesław Krzemień składa życzenia Jubilatce
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Warszawa Ursus – Niedźwiadek
7 stycznia, przystanek Warszawa

została dostosowana do potrzeb

Ursus-Niedźwiadek został otwarty

osób niepełnosprawnych, rodziców

dla pasażerów. Jego powstanie,

z dziećmi na wózkach, które mogą

planowane już w latach 70., było

skorzystać z wind.

możliwe dzięki współpracy miasta

Przystanek powstawał we współ-

i PKP PLK. W uroczystości otwarcia

pracy PKP PLK i ZTM Warszawa –

przystanku uczestniczyli: Zastępca

warszawski samorząd finansował

Prezydenta m.st. Warszawy – Jacek

budowę

Wojciechowicz, przedstawiciele PKP

i wcześniej parkingu przesiadkowe-

PLK, Zarząd Dzielnicy Ursus, radni

go Park&Ride, a PKP PLK peron oraz

dzielnicy.

infrastrukturę kolejową. Prace przy

podziemnego

Szerokość peronu wyspowego

jego budowie ruszyły w lipcu 2012 r.

wynosi 10 m, a jego długość to

i trwały do października 2013 r., na-

200 m. W środkowej części znaj-

stępnie przystanek był odbierany.

duje się „skrzydlata” wiata, która

Całość – bez parkingu – kosztowała

w założeniach ma nawiązywać do

ok. 16 mln zł. Z parkingu przesiad-

przedwojennych zadaszeń innych

kowego na blisko 350 miejsc mogą

przystanków na tej linii. Na pero-

na razie korzystać mieszkańcy – od

nach zastosowano tablice informacji

1 marca br. zostanie włączony do sys-

pasażerskiej wg nowego wzoru, na-

temu P&R i zostanie wprowadzona

wiązującego do standardów UIC –

przerwa technologiczna w nocy.

jak mówią przedstawiciele PKP PLK,

Jednocześnie

wychodząc

Zastępca Prezydenta Jacek Wojciechowicz i Burmistrz Wiesław
Krzemień odpowiadają na pytania dziennikarzy

na-

takie kolorystyka, liternictwo i krój

przeciw

pisma będą stosowane na pozosta-

z autobusów do pociągów, Zarząd

łych nowych inwestycjach. Całość

Transportu Miejskiego uruchomił

przesiadki

fot. E. Kowalewska

pasażerom

fot. E. Kowalewska

przejścia

fot. E. Kowalewska

Zastępca Burmistrza Jacek Duchnowski w rozmowie z Jackiem
Wojciechowiczem Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy
na temat inwestycji

Peron stacji

nowy przystanek autobusowy UR-

mają wygodna przesiadkę do po-

SUS-NIEDŹWIADEK 11 na ul. Orląt

ciągu.

Lwowskich za skrzyżowaniem z ul.

Na nowo otwartym przystanku,

M. Keniga (w kierunku ul. Wojcie-

zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei

chowskiego), blisko wejścia do

Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Czas

przejścia prowadzącego na peron.

przejazdu do Śródmieścia wynosi

Dzięki niemu pasażerowie linii 187

ok. 20 minut.

Wernisaż wystawy
30 stycznia o godz. 16.00 w holu

sus. W 1893 r. powstała spółka,

Ursus. Punktem wyjścia byli rolnicy,

Projekt zrealizowano w ramach

Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu

której kapitałem założycielskim

którzy w swoich gospodarstwach

stypendium z budżetu Ministra Kul-

Czerwca 1976 r. nr 1 odbędzie się wer-

był posag siedmiu panien – córek

posiadali właśnie traktory Ursus. Ich

tury i Dziedzictwa Narodowego.

nisaż wystawy pt. „Posag siedmiu pa-

ich założycieli.

opowieści zostały nagrane i sfoto-

Jest to audiowizualny projekt do-

grafowane. W ten sposób powstała

Tytuł projektu Jaśminy Wójcik

kumentalny, zakładający podróż po

niejako opowieść o marce naszych

nawiązuje do początków ZPC Ur-

polskich wsiach śladami traktora

traktorów.

nien” autorstwa Jaśminy Wójcik .

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Wystawę można oglądać do końca
marca 2014 r.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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W roku szkolnym 2013/2014 Ze-

skiej” (A Piece of the European Puz-

spół Szkół STO im. Władysława Grab-

zle) i opiera się na ścisłej współpracy

skiego rozpoczął realizację dwulet-

między sześcioma szkołami europej-

niego międzynarodowego projektu

skimi z Polski, Czech, Francji, Łotwy,

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Turcji oraz Włoch. Naszą współpracę

Comenius sfinansowanego ze środ-

rozpoczęliśmy we wrześniu 2013,

ków unijnych.

realizacja projektu nastąpi w lipcu

fot. z archiwum szkoły

Międzynarodowy projekt Comenius

Cele projektu: odkrywanie śladów

2015. Tematyka, która będzie reali-

„Wielkiej Europy” w „Mojej małej oj-

zowana w formie treści lekcyjnych

czyźnie”- szukanie wpływów różnych

oraz zajęć dodatkowych nawiązuje

kultur na rozwój lokalnych społecz-

do aktywnego obywatelstwa, roz-

dla wszystkich sześciu szkół, wysła-

pejskich biorących udział w naszym

ności, wykorzystywanie umiejętności

wija umiejętności artystyczne dzieci

liśmy listy oraz karty świąteczne.

projekcie. W tej chwili trwają przygo-

pracy zespołowej uczniów w trakcie

oraz zwraca uwagę na tożsamość

W trakcie spotkania roboczego każda

towania do kolejnego spotkania, na

przygotowywania i wykonywania

regionalną.

Konkurs na logo projektu

grupa nauczycieli przedstawiła swój

które szykujemy pokaz tańca narodo-

działań, rozwijanie zdolności arty-

W pierwszym semestrze nauki

kraj, swoje miasto, swoją szkołę za

wego w wykonaniu uczniów klas SP

stycznych uczniów w trakcie zaplano-

2013/2104 zrealizowaliśmy m.in.

pomocą prezentacji multimedialnych

oraz SG naszego Zespołu Szkół.

wanych działań (taniec, malowanie,

następujące zadania: konkurs dla

przygotowanych przez uczniów. Du-

Mamy nadzieję, że dalsza współ-

śpiewanie, granie na instrumentach

młodzieży na logo projektu, mobil-

żym zainteresowaniem dzieci cieszą

praca ze szkołami partnerskimi bę-

muzycznych).

ność dwóch nauczycieli (wyjazd na

się video konferencje tj. rozmowy na

dzie równie owocna!

Wielostronny projekt zatytułowa-

spotkanie robocze do Francji), utwo-

żywo przeprowadzane przez inter-

Katarzyna Bolesta-Siwek

ny jest „Część układanki europej-

rzyliśmy wspólną stronę internetową

net z uczniami z innych szkół euro-

koordynator projektu Comenius

„Zima w Mieście 2014”
Urząd Dzielnicy Ursus przygotował dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania bogatą ofertę na spędzenie czasu wolnego w ramach programu
„Zima w Mieście 2014”
Wolny czas będzie można spędzić na różnych zajęciach w punktach dziennego

– Świetlica Środowiskowa Przymierza Rodzin (ul. Zapustna 43 ) zajęcia edukacyjne
– 17-21 lutego;
– MDM Ursus (Rynkowa 8) zajęcia rekreacyjno-sportowe i z ratownictwa –
17-21 lutego w godz.10.00-16.00.

pobytu. W dzielnicy Ursus będą to:
• Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Keniga 20) – zajęcia w dniach 17-28 lutego,

Zajęcia sportowe będą odbywały się w następujących placówkach:

• Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. W. Sławka 9) zajęcia w dniach 24- 28 lutego,

– Dom Kultury „Miś” (ul Zagłoby 17) tenis stołowy – 24-28 lutego w godz.

• Szkoła Podstawowa nr 14 (ul. Sosnkowskiego 10) zajęcia w dniach 17-21 lutego,
• Zespół Szkól nr 80 (ul. Orłów Piastowskich 47) zajęcia w dniach 17-21 lutego.
Punkty dziennego pobytu czynne będą od poniedziałku do piątku w godz.
7.00-17.00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiskowych. Program
w punktach dziennego pobytu opracowany jest indywidualnie w każdej placówce.

9.00-11.00;
– Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Keniga 20) zajęcia w sali gimnastycznej i na lodowisku – 17-28 lutego;
– Szkoła Podstawowa Nr 14 (ul. Sosnkowskiego 10) zajęcia sportowe i na lodowisku – 17-28 lutego;
– Szkoła Filialna przy Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Konińska 2) – 17-28 lutego

Punkty zajęć specjalistycznych:
– Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17) rodzaj zajęć: plastyczne – 18, 20, 25, 27
lutego; w godz. 10.00-12.00; taneczne – 19, 26 lutego w godz. 10.00-10.45;
– Dom Kultury „Kolorowa” (Sosnkowskiego 16) rodzaj zajęć plastyczne – 18, 20,
25, 27, lutego w godz. 11.00-13.00; ceramiczne – 17, 19, 24 ; 26 lutego w godz.
12.00-14.30;
– Biblioteka dla Dzieci nr 64 (ul. Plutonu Torpedy 47) zajęcia czytelnicze, plastyczne
i muzyczne – 17-28 lutego w godz. 10.00-13.00;
– Biblioteka „Niedźwiadek” (ul. Keniga 14) zajęcia czytelnicze, plastyczne i muzyczne – 17-28 lutego w godz. 10.00-13.00;
– Biblioteka „Skorosze” (ul. Dzieci Warszawy 27A) zajęcia czytelnicze, plastyczne
i muzyczne – 17-28 lutego w godz. 10.00-13.00;
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

– Gimnazjum nr 133 (ul. Warszawska 63) – 17-28 lutego;
– Pływalnia Skalar (ul. Sosnkowskiego 3): pływanie rekreacyjne, skoki do
wody, piłka wodna, nurkowanie, gry i zabawy w wodzie – 17-21 lutego
i 24-28 lutego: w godz. 8.00-12.00 (ostatnie wejście o 11.00);
– Pływalnia Albatros (ul. Orląt Lwowskich 1) rodzaj zajęć: Pływanie rekreacyjne,
skoki do wody, piłka wodna, nurkowanie, gry i zabawy w wodzie – 17-21 lutego
i 24-28 lutego. w godz. 8.00-12.00 (ostatnie wejście o 11.00).
Imprezy dzielnicowe o charakterze otwartym:
– Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14) przedstawienie cyrkowe w wykonaniu artystów Pomponi – 18 lutego godz. 11.00;
– Kino Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14) „Zebra z klasą” film fabularny komedia familijna przygodowa – 25 lutego godz. 11.00.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Budżet partycypacyjny – krok po kroku
20 stycznia ruszył pierwszy w Warszawie budżet partycypacyjny, czyli taki, w którym sami
mieszkańcy decydują na co wydać kwoty wydzielone z budżetów 18 dzielnic. Z budżetu każdej z dzielnic m.st. Warszawy została wydzielona
kwota od 0,5 do ponad 1%. W sumie do podziału
jest przeszło 25 mln złotych. W Ursusie do dyspozycji jest kwota 640 906 zł. Budżet partycypacyjny
to jednak nie tylko pieniądze. To trudny proces
współdecydowania o mieście, po raz pierwszy
przeprowadzany w Warszawie w tej skali. Budżet

stępnych i będących we władaniu m.st. Warszawy.

mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną, oso-

partycypacyjny obejmuje szereg etapów angażu-

Jeżeli dana Dzielnica dopuści taką możliwość, ak-

biście lub korespondencyjnie w jednej wybranej

jących mieszkańców.

ceptowane będą propozycje projektów zadań do-

przez siebie dzielnicy.

tyczące terenów nie będących we władaniu m.st.

ZGŁOŚ PROJEKT!

Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formula-

20 stycznia ruszył etap zgłaszania projektów.

rza zgłoszeniowego zgody właściciela terenu.

SZCZEGÓŁOWE INFOMACJE ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIA PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ:

Będzie mógł złożyć je każdy warszawiak. Pomy-

Jeżeli liczba projektów pozytywnie zweryfiko-

www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje/

sły będą zgłaszane na specjalnym formularzu,

wanych w danej dzielnicy przekracza 50 Urząd

budzet-partycypacyjny a od 20 stycznia na stronie

dostępnym na stronie internetowej poświęconej

Dzielnicy będzie organizował spotkania preselek-

www.twojbudzet.um.warszawa.pl

budżetowi partycypacyjnemu w. Warszawie, stro-

cyjne, na które zapraszani będą wszyscy autorzy

nach internetowych Urzędów Dzielnic (www.ur-

tych projektów. To oni wybiorą spośród zgłoszo-

sus.warszawa.pl) oraz w Wydziale Obsługi Miesz-

nych przez siebie projektów 50, które zostaną pod-

SZAWIE:

kańców dla Dzielnicy. Trzeba będzie opisać projekt

dane głosowaniu.

• zgłaszanie propozycji projektów – od 20 stycznia

i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne będzie

ETAPY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W WAR-

do 9 marca 2014 r.,

dołączenie do niego podpisów minimum 15 osób

DYSKUTUJ I PRZEKONAJ!

popierających propozycję projektu;

Najpóźniej od 25 maja do 9 czerwca 2014 r.

• weryfikacja i opiniowanie formalne przez urzędy dzielnic zgłoszonych projektów – do 4 maja

Gotowy formularz trzeba będzie złożyć osobiście

odbędą się publiczne dyskusje nad zgłoszonymi

w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,

pomysłami. To bardzo ważny element budżetu

2014 r.,

wysłać drogą listową na adres Urzędu Dzielnicy,

partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli poznać

pod głosowanie – od 11 maja do 24 maja 2014 r.,

Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa z do-

każdy projekt i przekonać się, na który z nich za-

• publiczna dyskusja mieszkańców nad złożonymi

piskiem „Budżet partycypacyjny 2015” lub przesłać

głosować, który jest dla nich najbardziej potrzebny

projektami – najpóźniej od 25 maja do 19 czerwca

dokumenty mailem.

i najciekawszy.

• wybór 50 projektów przez osoby, które je zgłosiły

2014 r.
• głosowanie mieszkańców na projekty – od 20

Ten kto złoży projekt do 16 lutego w razie błędów będzie mógł go poprawić. Będzie też można

ZAGŁOSUJ I WYBIERZ!

liczyć na pomoc urzędników i osób pełniących dy-

Finałem będzie głosowanie, w efekcie którego

żury konsultacyjne – przychodząc do specjalnych

zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym

punktów informacyjnych lub do urzędów dzielnic.

roku budżetowym. Głosować będzie mógł każdy

czerwca do 30 czerwca 2014 r.,
• ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji –15 lipca 2014 r.
• realizacja projektów – 2015 rok.

Do 14 maja 2014 r. urzędnicy będą weryfikować
projekty czy wszystkie pola formularza zostały
dobrze wypełnione. Będą też jeszcze raz liczyć, ile
będzie kosztować realizacja projektu. Jeżeli faktyczne koszty projektu będą przewyższać kwotę,
to taki projekt zostanie odrzucony.

Jakie projekty mogą być zgłaszane? Po
pierwsze mieszczące się w zadaniach dzielnic, czyli
drobne zadania inwestycyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne. Po drugie takie, które są
możliwe do realizacji w trakcie jednego roku bu-

Dyżury konsultacyjne dla mieszkańców Dzielnicy Ursus w sprawie
składania projektów do budżetu partycypacyjnego 2015.
• 3 lutego, godz. 17.00-20.00 - Biblioteka Skorosze, ul. Dzieci Warszawy 27A,
• 4 lutego, godz. 17.00-20.00 - Biblioteka Gołąbki, ul. Czerwona Droga 6,
• 6 lutego, godz. 17.00-20.00 - Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16,
• 10 lutego, godz. 17.00-20.00 - Domu Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17.

dżetowego (2015), dotyczące terenów ogólnodowww.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

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

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 3 lutego, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie twórców Klubu Literackiego
„Metafora” przygotowanie do druku VI almanachu poezji i prozy pod opieką krytyka Leszka Żulińskiego. Wstęp wolny.
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• 22. lutego, godz. 16.00 – „Karnawałowy Bal Kostiumowy” zabawa taneczna dla Seniorów z Klubu „Wesoła Chata”.
• 27 lutego, godz. 18.00 – „Na tłusto i wesoło w Klubie Seniora Wesoła
Chata” biesiada przy pączkach i herbacie.

• 8 lutego, godz. 16.00 (galeria „Ad-Hoc”) – wernisaż wystawy malarstwa

• 28 lutego, godz. 18.00 – w kręgu rodziny; spotkanie z psychologiem „Ro-

i grafiki Marioli Pachnia, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-

dzina jako grupa społeczna i jej funkcje” w ramach przygotowań do koncer-

wie oraz Filologii Angielskiej UW. Wystawa czynna do 2 marca. Wstęp

tu Rodzina Jednością. Wstęp wolny.

wolny.
• 13 lutego, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład prof.
Grażyny Ancyparowicz pt. „ZUS czy OFE?”. Prowadzi dr Jan Parys. Wstęp
wolny.
• 16 lutego, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Kot w butach” w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. Wstęp 10 zł.
• 18 lutego, godz. 11.00 – „Cyrk Pomponi proponuje” spotkanie ze sztuką cyrkową. Wstęp wolny (grupy zorganizowane po telefonicznym uzgodnieniu).
• 19 lutego, godz. 18.00 – koncert waletynkowy w wykonaniu zespołu
operetkowego „Belcanto” pod kierunkiem Olgi Romaszko-Niewiadomskiej.

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 3-21 lutego – Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna zakładka” –
edycja 2014 zatytułowana „Święto wiosny”. Honorowy patronat Małżonki
Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Organizatorzy konkursu: Urząd
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Ursusie i Bułgarski
Instytut Kultury zapraszają młodych artystów w wieku od 5 do 24 lat do
udziału w konkursie. Termin zgłaszania projektów upływa w piątek 21
lutego 2014 r. o godz. 15.00. Na laureatów czekają cenne nagrody m.in.
tablet graficzny. Szczegóły na www.bpursus.waw.pl.

Wstęp wolny.
• 20 lutego, godz. 16.00 – spotkanie warsztatowe poetów Stowarzyszenia
Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Prowadzi Janina Wielogurska. Wstęp
wolny.
• 20 lutego, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół serio” z satyrą i refleksją
karnawałową. Program autorski w reżyserii Wandy Stańczak. Wstęp wolny.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 4 lutego, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny klub książki” Biblioteki Niedźwiadek. Prezentacje książki: „Małżeństwo we troje” Érica-Emmanuela
Schmitta.
• 12 lutego, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny klub książki” dla młodzieży Bi-

• 27 lutego, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład Bogdana

blioteki Niedźwiadek Prezentacja książki Jana Parandowskiego „Mitologia”.

Olesińskiego (burmistrza Dzielnicy Mokotów) pt. „Zarządzanie dzielnicami

• 25 lutego, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny klub książki” Biblioteki Niedź-

Warszawy – różnice i podobieństwa”. Prowadzi Dariusz Pastor (radny PO

wiadek. Prezentacje książek: „Na krótko” Ingi Iwasiów, „Szelmostwa nie-

w Dzielnicy Ursus). Wstęp wolny.

grzecznej dziewczynki” Mario Vargas Llosy oraz „Drzazga” Ewy Nowak.

• 28 lutego, godz. 19.00 – koncert muzyki RAP. Wystąpią zespoły: „Dwaesu”, „Dss”, „Bez stresu” (wszystkie z Ursusa). Wstęp 5 zł.

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
• 19 lutego, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny klub książki” ” Biblioteki Sko-

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)

rosze. Prezentacja książek: „Rewers” Andrzeja Barta i „Miłość z kamienia:

• 8-9, 15-16 lutego – III Turniej szachowy „Cztery Pory Roku”.

życie z korespondentem wojennym” – Grażyny Jagielskiej.

• 16 lutego, godz. 16.30 – „Najpiękniejsze melodie filmowe i nie tylko”.
Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu:

Z żalem żegnamy Kolegę

Ewa Żmijewska – gitara, śpiew, Bartłomiej Wiączek – gitara klasyczna,
Krzysztof Pietrucha – gitara klasyczna. Wstęp wolny.

Śp.
Piotra Szyszkę

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 5 lutego, godz. 11.15 – „Mała filharmonia” cykliczne spotkania z muzyką
dla dzieci. Wstęp wolny.
• 6 lutego, godz.18.00 – warsztaty pielęgnacji i wizażu (poznanie tajników

Zasłużonego działacza kultury, społecznika, wieloletniego

prawidłowej pielęgnacji twarzy) w Klubie Seniora „Wesoła Chata”. Prowa-

kierownika administracyjnego Ośrodka Kultury „Arsus”.

dzi Julita Różańska-Fernandes – doradca piękna. Wstęp wolny.

Przez kilka ostatnich lat współprowadził Młodzieżową

• 9 lutego, godz. 12.30 – niedzielne spotkanie z teatrem. Bajka dla dzieci
„Toruńskie pierniki”. Wstęp 10 zł.
• 10-28, lutego – wystawa ikon Magdaleny Marczyk. Wystawa czynna
w dni powszednie w godz. 10.00-16.00 do końca lutego. Wstęp wolny.
• 11 lutego, godz. 18.00 – wernisaż wystawy ikon Magdaleny Marczyk.

Akademię Filmową i Aktorską „Mafia” w Domu Kultury
„Kolorowa”. Człowiek niezwykle skromny, pracowity,
oddany kulturze Ursusa. Pozostawił w nas wielką pustkę
i smutek.

Wstęp wolny.
• 15. lutego, godz. 16.00 – „Serce nie sługa” walentynkowy wieczorek
taneczny Seniorów.
• 20 lutego, godz. 18.00 – wieczór literacko-poetycki. Prezentacja twórczo-

Koleżanki i koledzy z Ośrodka Kultury „Arsus”
Rada, Zarząd oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

ści Romana Krauze. Wstęp wolny.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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www.twitter.com/dzielnicaursus
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus rocznik 2007
W tegorocznym turnieju rywalizacje toczyły najmłodsze talenty piłkarskie rocznik 2007. W zawodach
udział wzięły drużyny: KS Ursus,
Akademia Żyrardów, SP Przyszłość
Włochy, Znicz Pruszków, Piast Piastów, Polonia Warszawa, KS Raszyn.
Emocje były ogromne, w powietrzu
unosiła się atmosfera sportowej rywalizacji połączona z nutą doskonałej zabawy.
Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy zdobył zespół Polonii
Warszawa, który w meczu finałowym
pokonał Znicz Pruszków, III miejsce
fot. M. Rulak

zdobył zespół Przyszłość Włochy.
W trakcie trwania turnieju organizatorzy z Klubu Sportowego Ursus przygotowali wiele niezwykle

Towarzyski mecz KS Ursus i Legia Oldboys i Przyjaciele

ciekawych sportowych gadżetów
na licytacje wspomagające WOŚP,

społami KS Ursus a Legia Oldboys

wa, wielokrotny reprezentant Kadry

juniorów i seniorów), Robert Podo-

największą popularnością wśród li-

i

przyjechał

Narodowej, kilkukrotny zdobywca

liński (wybitny zawodnik a aktual-

cytujących cieszyła się piłka Adidasa

w składzie: Marcin Mięciel (były

Pucharu Polski, Mistrzostw Polski

nie trener Dolcan Ząbki) i przyjaciele

z oryginalnym podpisem Żewłako-

zawodnik Legii Warszawa, z którą

i Super Pucharu), Dariusz Dzieka-

Tomasz Lech, Maciej Bykowski (na-

wa. Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st.

zdobył Mistrza Polski, dwukrotny

nowski (znany wszystkim napastnik

pastnik, który z Polonią Warszawa

Warszawy Wiesław Krzemień prze-

zdobywca Pucharu Polski i Super

czołowych polskich klubów Legii

sięgał po najwyższe tytuły Mistrzo-

kazał piłkę Replikę Brazuki (oficjalna

Pucharu, wielokrotnie powoływany

Warszawa, Widzewa Łódź, uznawa-

stwo Polski, Puchar Polski, Super Pu-

piłka na Mistrzostwa Świata 2014).

do reprezentacji narodowej), Ariel

ny za jednego z najlepszych piłkarzy

char, w sezonie 2003/2004 wystąpił

Olbrzymie emocje wśród licytują-

Jakubowski (dobrze znany miło-

w latach ’80, wielokrotny reprezen-

w barwach greckiego Panathinaiko-

cych wzbudziła wprowadzona do

śnikom piłki nożnej w Ursusie tre-

tant Polski, jako jeden z niewielu

su Ateny). Okazuje się, że tak wspa-

aukcji książka i koszulka Coca-Coli

ner pierwszego zespołu KS Ursus,

polskich zawodników brał udział

niali zawodnicy nawet po zakończe-

z podpisem Roberta Lewandow-

a przed zakończeniem kariery spor-

w Mistrzostwach Świata, wystę-

niu zawodowej kariery sportowej,

skiego. Aukcje przeprowadził znany

towej, reprezentant kraju z 1999

pował w barwach zagranicznych

dalej pozostają w świetnej formie,

i lubiany dziennikarz sportowy Rafał

roku, zawodnik Polonii Gdańsk,

klubów Celtic FC, Bristol City FC,

I drużynie KS Ursus w meczu towa-

Patyra.

Łódzkiego KS, Wisły Płock i Ruchu

TSV Alemannia Aachen 1900, 1.FC

rzyskim z drużyną Legia Oldboys

Ostatnią atrakcją tego turnieju

Chorzów), Marek Jóźwiak (wybitny

Köln, po zakończeniu kariery spor-

i Przyjaciele nie udało się pokonać

był mecz pokazowy pomiędzy ze-

i nieoceniony obrońca Legii Warsza-

towej był asystentem trenera kadry

sław piłkarskich.

Przyjaciele.

Zespół

UKS Czternastka
W II turnieju szachowym z cyklu „Cztery Pory

Ogonowski, Kacper Jarzębowski i Maciek Kacz-

W klasyfikacji ogólnopolskiej na Mistrzostwach

Roku” startowało 124 zawodników. Turniej roze-

kowski. W grupie B Mateusz Bujalski. W grupie C

Młodzików do lat 10 rozegranych w Bęsi, UKS

grano w trzech grupach.

wystartowało 47 zawodników, przy czym najlepsi

Czternastka zdobył 16 punktów na 24 punkty.

W grupie mistrzowskiej zwyciężyli zawodnicy

okazali się zawodnicy z UKS Czternastki: I miejsce

W grupie dziewcząt srebrny medal indywidualnie

Polonii Warszawa Bartosz Nowicki przed Mariu-

zajął Mateusz Żmuda, II miejsce Dominik Fus, III

zdobyła Klaudia Paździerz a brązowe Aleksandra

szem Szewczykiem. W grupie B najlepszym okazał

miejsce Juliusz Podgajny, IV miejsce Michał Wolski,

Tarka, w klasyfikacji chłopców Mateusz Bujal-

się Mateusz Okrasa przed Maciejem Brudzińskim.

V miejsce Miłosz Typek. Turniej odbył się dzięki

ski zdobył brązowy medal a Adam Jędrusik zajął

W grupie A z UKS Czternastka najlepsi byli: Jakub

wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

V miejsce.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Mikołajkowe zawody karate WKF
16 grudnia 2013 roku w Warce od-

uszowi Frączek (kata indywidualne

były się Mikołajkowe zawody ka-

chłopców 12-13 lat).

rate WKF. Wystartowało ponad stu

W kategorii dziewcząt I miejsce za-

zawodników w różnych kategoriach

jęła Agnieszka Koryczan a III miejsce

wiekowych i konkurencjach, z sied-

Martyna Tkacz (kata indywidualne

miu klubów Mazowsza i Lublina.

dziewcząt 8 lat), również III miejsce
zajęła Kamila Jeromin (kata indywidualne dziewcząt 9 lat). Świetnie spi-

gratuluje-

sały się dziewczęta z Ursusa w kata

my zawodnikom naszej dzielnicy,

indywidualnym + 14 lat. I miejsce

w szczególności: Kacprowi Maślance

zajęła Agata Boguska, ex æquo III

(kata indywidualne chłopców 7 lat

miejsce zajęły Katarzyna Tylus (rów-

i młodsi) za zajęcie II miejsca Filipo-

nież II miejsce kumite indywidualne

wi Zawadzkiemu za I miejsce w kata

dziewcząt 14-15 lat) i Paulina Rącz-

indywidualne chłopców 8 lat oraz

ka (III miejsce kumite indywidualne

w kumite indywidualne chłopców

dziewcząt 14-15 lat).

matach.

Serdecznie

fot. z archiwum klubu

Zawody rozegrano na dwóch

Karatecy z Ursusa
Kumite indywidualne dziewcząt: II

(14-15 lat). Kumite indywidualne

8 lat fantom, Michałowi Bugajowi

W kategorii kumite indywidual-

– Martyna Tkaczyk (12-13 lat), III –

chłopców 12-13 lat I – Kamil Wojt-

za I miejsce i Mateuszowi Vincent

ne chłopców II miejsce zajął Michał

Agnieszka Koryczan (12-13 lat), III –

kowski, III – ex æquo zajęli Michał

(kata indywidualne chłopców 10-11

Bugaj (10-11 lat), III – Mateusz

Anita Białecka (10-11 lat), I – Agata

Dudziec i Jakub Kosiński. Każdy

lat) za II miejsce, a także II miejsca

Vincent (10-11 lat), I – Mateusz Frą-

Boguska (14-15 lat), II – Katarzyna

z uczestników otrzymał słodkie upo-

Jakubowi Kosińskiemu i III – Mate-

czek, II – Jakub Koryczan (12-13 lat).

Tylus (14-15 lat), III – Paulina Rączka

minki.

KS URSUS
Po miesięcznej przerwie seniorzy

wodników, „Traktorki” uległy Zni-

KS Ursus Warszawa wznowili trenin-

czowi Pruszków 1:2. W kadrze nie

gi przygotowujące ich formę do run-

zobaczymy już bramkarzy Pawła

dy wiosennej III ligi. W chwili obec-

Wysockiego i Jana Barańskiego. Na

nej zawodnicy korzystają z obiektów

ich miejsce planowane jest sprowa-

znajdujących się w Ursusie w tym,

dzenie doświadczonego bramkarza

ze znakomitego boiska ze sztuczna

i napastnika. Ich nazwiska zosta-

nawierzchnią na terenie OSiR-u.

ną opublikowane po załatwieniu

W ramach przygotowań rozegra-

wszystkich formalności między zain-

nych zostanie kilka spotkań spa-

teresowanymi klubami. Więcej infor-

ringowych m.in. z Drukarzem War-

macji na www.ursus.org.pl oraz na

szawa, Zniczem Pruszków, Liderem

www.facebook.com/pages/KS-Ursus

Włocławek, Hutnikiem Warszawa,

Akademia Klubu Sportowego Ur-

Polonią Warszawa. W pierwszym

sus prowadzi nabór uzupełniający

meczu towarzyskim, w którym sztab

piłkarzy do roczników 2006 i 2007

szkoleniowy z Arielem Jakubowskim

oraz od stycznia KS Ursus rozpoczy-

czynek i chłopców. Szczegóły uzy-

Marcina Parzuchowskiego kontakt

na czele testował kilku nowych za-

na nabór do rocznika 2008 dziew-

skać można u trenera koordynatora

na stronie www.ksursus.org.pl.
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