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Nowe przedszkole i szkoła przy ul. Hennela
Przyspieszają przygotowania do rozpoczęcia budowy nowego kompleksu
szkolnego przy ul. Hennela.

Na działce przy ul. Hennela dzielnica wy-

działowego przedszkola publicznego dla

buduje przedszkole oraz szkołę podsta-

dzieci w wieku od 3 do 6 lat z pełnym za-

wową. Placówka ma odciążyć szkoły pół-

pleczem gastronomicznym, administracyj-

nocnego Ursusa i zapewnić miejsce dla

nym i sportowym. Na terenie zewnętrznym

Wkrótce rozpocznie się realizacja pierwszego

uczniów z terenu budowanego osiedla.

obiektu znajdzie się ogród i plac zabaw.

etapu inwestycji – budowa przedszkola. Stało

Całość inwestycji ma zostać zakończona

Każdy oddział pomieści 25 dzieci. Łącznie

się to możliwe dzięki przekazaniu przez firmę
CPD S.A. na rzecz m.st. Warszawy gruntu

do 2020 roku.
Budowa nowego kompleksu szkolnego

obiekt będzie obsługiwał 150 przedszkolaków i do 40 osób personelu. W przedszkolu

pod budowę kompleksu. Akt notarialny w tej

w rejonie północnego Ursusa będzie kosz-

przewidziano: wielofunkcyjny hol na każdej

sprawie podpisano w poniedziałek, 19 lutego

tować dzielnicę ok. 40 mln złotych. Ta kwota

kondygnacji budynku pełniący funkcję ko-

br. Firmę CPD S.A. reprezentowała prezes

byłby znacznie większa, gdybyśmy musieli

munikacyjno-wystawienniczą, salę gimna-

Elżbieta Wiczkowska, Miasto reprezentowali

kupić grunt pod inwestycje po cenie rynko-

styczną z możliwością adaptacji na różne

burmistrz Urszula Kierzkowska oraz zastępcy

wej – powiedziała burmistrz. Projektowany

imprezy i uroczystości oraz salę zajęć inte-

– Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.

budynek będzie pełnił funkcje sześciood-

gracji sensorycznej.
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Z prac Zarządu
W styczniu odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. następujących inwestycji: budowa mieszkań komunalnych, budowa przedszkola przy ul. Balbinki, budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
oraz modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki.
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Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady

tury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty

m.st. Warszawy w 2018 roku. Następujące

uchwał ws. zaopiniowania zmian w budże-

podmioty otrzymały dotacje: UTS „AKRO-

cie m.st. Warszawy na 2018 r., które doty-

-BAD”, UKS Judo Panda, Ogólnopolskie

czyły zwiększenie wydatków m.in.: na prace

Stowarzyszenie Shotokan, UKS ISKRA

remontowe infrastruktury i obiektów małej

Warszawa, UKS „SKALAR”, UKS „Czter-

architektury usytuowanych na terenach zie-

nastka”, Stowarzyszenie Brzask, Warszaw-

leni osiedlowej (kwota 55.000 zł); na remonty

skie Towarzystwo Wioślarskie, UKS 4 Ur-

lokali mieszkalnych (32.168,08 zł).

sus, KS Ursus, Be A Star Footbal Academy

Jednocześnie w budżecie na 2018 r. zwięk-

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, UKS

szono środki w następujących zadaniach:

SAMEJUDO. Łączna kwota wszystkich do-

modernizacja

tacji wyniosła 1.080.000 zł.

ul.

Zaczarowanej

Dorożki

(o 482.134 zł); budowa mieszkań komunal-

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

nych przy ul. Zagłoby (wzrost o 5.761.091

wprowadził zmiany do uchwały z 16 marca

zł do 14.761.091 zł), rozbudowa Przedszko-

2017 r. ws. dostosowania sieci publicznych

la nr 200 przy ul. Balbinki 1 (zwiększenie
o 343.171 zł do 3.425.636 zł), budowa ze-

szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Warszawy do nowego ustroju szkol-

społu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy

nego, wprowadzonego ustawą - Prawo

(zwiększenie o 189 548 zł do 3.159.996 zł),

oświatowe, które polegają na włączeniu

budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożne-

do sieci publicznych szkół podstawowych

go (zwiększenie o 100.145 zł do 5 878 238

nowo utworzonej SP nr 360 przy ul. Dzieci

zł). Powyższe zmiany zostały także wprowa-

Warszawy 42. Placówka rozpocznie swoją

dzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej

działalność 1 września. W wyniku zmiany

m.st. Warszawy.

obwodów budynki szkół będą efektywniej

Równocześnie Zarząd zwiększył w tym roku
środki finansowe m.in. na: zakup niezbęd-

wykorzystane w określaniu nowych obwodów uwzględniono aktualną demografię

nego wyposażenia do muszli koncertowej

Dzielnicy. Obecnie w Ursusie znajduje się

w Parku Czechowickim (10.000 zł); remon-

7 szkół podstawowych. Łącznie w szko-

ty w szkołach podstawowych (400.000 zł)

łach podstawowych jest 5118 uczniów

w przedszkolach (300.000 zł) oraz w liceach

w 219 oddziałach.

ogólnokształcących (100.000 zł), na prowa-

Na styczniowych posiedzeniach

dzenie publicznych przedszkoli i innych form

Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami

wychowania przedszkolnego (32.982 zł); na

lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie

prowadzenie publicznych szkół podstawo-

w 24

wych (395.838 zł), prowadzenie publicznych

skierowania do zawarcia umowy najmu

liceów ogólnokształcących (33.863 zł); na
projekty edukacyjno – oświatowe realizowa

pomieszczenia tymczasowego, odmowy zakwalifikowania do umieszczenia

ne w ramach programów UE (1.044.963 zł)

na liście osób oczekujących na zawarcie

oraz na wynajem lokalu dla Związku Nauczy-

umowy najmu lokalu socjalnego z miesz-

cielstwa Polskiego (2.060 zł).
Ponadto Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. War-

kaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz

szawy dokonał zmian Wieloletniej Progno-

wego na okres do 3 lat. Jednocześnie na

zy Finansowej (WPF) na lata 2018-2045

koniec kwartału Zarząd Dzielnicy Ursus

przeznaczając m. in inicjatywy wspólno-

uzupełnił listy osób zakwalifikowanych

towe w ramach programów UE (w 2018 r.
zaplanowano – 1.101.533 zł; w 2019 r. –

w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st.

668.592 zł).

Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).

Zarząd Dzielnicy rozstrzygnął dwa kon-

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.

kursy w zakresie upowszechniania kul-

um.warszawa.pl.

www.ursus.warszawa.pl

Zarząd

uchwałach, które dotyczyły m.in.

przeznaczenia do najmu lokalu użytko-

www.facebook.com/dzielnicaursus
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✆
WAŻNE TELEFONY
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
pl. Czerwca 1976 r. nr 1;
02-495 Warszawa
centrala tel.: +48 22 4436000;
faks: +48 22 4436011
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa
19115
czynne 24/7, www.warszawa19115.pl,
tel. 19115,
aplikacja mobilna Warszawa 19115,
email: kontakt@um.warszawa.pl
Komisariat Policji
ul. Gen. Sosnkowskiego 16
tel. 997; 22 6032101; 22 6032105
Straż Miejska
ul. Przemyska 18
tel. 986 ; 22 8237388
Straż Pożarna
ul. Rynkowa 8
tel. 998; 22 6684444; 22 6684848;
22 5967160
Pogotowie Ratunkowe
ul. Gen. Sosnkowskiego 18
tel. 999; 22 5251308
Wyjazdowa nocna
i świąteczna pomoc lekarska
NZOZ „Centrum Medyczne
Akademii Medycznej”
tel. 22 5991801; 22 5991802;
22 5991803
Pogotowie gazowe
ul. Gen. Sosnkowskiego 18
tel. 992 ; 22 6673073 ; 22 6673075
Całodobowe pogotowie energetyczne
tel. 991; 22 8233131
Pogotowie wodociągowe
tel. 994; dział obsługi klienta:
22 4455000
Pogotowie ciepłownicze
tel. 993 ; 22 6585205
dyżur całodobowy: 22 8460236
Pogotowie komunikacji miejskiej
tel. 19633
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Wizyta na budowie kompleksu szkolno-sportowego
przy ul. Dzieci Warszawy
Na terenie działki przy ul. Dzieci Warszawy 42, gdzie powstaje nowa palcówka
edukacyjna, odbyło się w dniu 9 lutego br. spotkanie prasowe z udziałem Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i przedstawicieli mediów.

Atrakcją obiektu będzie dwupoziomowe
patio – doskonałe miejsce na wspólne spędzanie wolnego czasu i nawiązywanie przyjaźni. Prostokątny, duży i dobrze doświetlony

koatletyczną. Zainstalowano w budynku

plac zabaw w całości wykończony jest na-

stępcami: Wiesławem Krzemieniem i Kazi-

szkolnym odnawialne źródło energii - sola-

wierzchnią bezpieczną. Świetlica dostępna

mierzem Sternikiem oraz z przedstawiciela-

ry, które będą przetwarzać energię słonecz-

z holu głównego na pierwszym piętrze ma do

mi generalnego wykonawcy firmy SKANSKA,

ną na energię cieplną wykorzystywaną do

dyspozycji niezależny plac zabaw, oddzielo-

zaprezentowali dziennikarzom aktualny stan

ogrzewania części wody na potrzeby szkoły.

ny od głównego dziedzińca – także wykoń-

prac budowlanych realizowanych w nowym

W placówce została zamontowana także in-

czony nawierzchnią bezpieczną. W czasie

obiekcie edukacyjnym. W skład inwestycji

stalacja do odzyskiwania tzw. wody szarej,

spotkania obejrzano również teren zewnętrz-

wchodzą: szkoła podstawowa dla ok. 850

która będzie wykorzystywana do spłukiwa-

ny placówki, na którym powstanie plac m.in.

uczniów, dwie sale gimnastyczne oraz kom-

nia toalet. Sercem budynku jest dwupozio-

zabaw dla najmłodszych uczniów. Planowa-

pleks boisk zewnętrznych, przy czym jedno

mowy przestrzenny hol główny, który otwie-

ne uruchomienie nowego kompleksu nastąpi

z nich zostanie wyposażone w bieżnię lek-

ra się na centralny dziedziniec wewnętrzny.

we wrześniu 2018 roku.

fot.: Urząd

fot.: Urząd

fot.: Urząd

fot.: Urząd

Burmistrz Urszula Kierzkowska wraz z za-

Poszerzenie cmentarza na Solipsach
Podczas XLII Sesji Rady Dzielnicy, która od-

NMP w Warszawie, nieruchomości położo-

była się w dniu 15 lutego br. Zarząd Dzielnicy

nych przy ul. Ryżowej, z przeznaczeniem na

187/XLII/2018 możemy przeczytać, iż podjęcie przez Radę m.st. Warszawy uchwały w tej

Ursus, przedstawił projekt uchwały w sprawie

poszerzenie cmentarza parafialnego. Rada

sprawie zapewni mieszkańcom godziwe wa-

wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Para-

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przyjęła tę

runki pochówku zmarłych wszystkich wyznań

fii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Oblubieńca

Uchwałę. W uzasadnieniu do Uchwały Nr

i niewierzących.
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Wodociągi Warszawskie inwestują w rozwój Ursusa
Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz budowa nowego kolektora
ściekowego i nowej magistrali wodociągowej – to najważniejsze inwestycje, które
w najbliższych latach zrealizuje na terenie
Ursusa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

magistrali wodociągowej w ul. Prawniczej (na

planowane jest w terminie 52 miesięcy od daty

odcinku od ul. Bodycha do ul. Prażmowskiej).

podpisania kontraktu.

Ponadto w zamierzeniach inwestycyjnych

Wśród innych przedsięwzięć MPWiK należy także wymienić budowę ponad 1,8 km kanalizacji

Spółki na lata 2019-2020 znalazło się zadanie
polegające na budowie 600-metrowego magistrali wodociągowej w ul. Poczty Gdańskiej (na

ściekowej w ulicach Siłaczki, Gierdziejewskie-

odcinku od ul Sławka do ul. Tynkarskiej). Po-

Piastowskich, Rakuszanki, Warszawskiej, Gier-

nadto planowane jest ułożenie ok 3,8 km sie-

dziejewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej

Misją Wodociągów Warszawskich jest służba

ci wodociągowej na terenach byłego Zakładu

do ul. Posag 7 Panien, Posag 7 Panien oraz

mieszkańcom aglomeracji stołecznej poprzez

„Ursus” m.in. w ulicach: Posag 7 Panien, Sza-

tymczasowej przepompowni ścieków w rejonie

zapewnianie najwyższej jakości wody z kranu,

moty do złączenia z wodociągiem w drodze

ul. Warszawskiej. Ponadto ponad 2 km kanałów

niezakłócony odbiór i oczyszczanie ścieków

wewnętrznej, Gierdziejewskiego oraz drogach

oraz troskę o środowisko. W tym celu Spółka prowadzi systematyczną rozbudowę in-

projektowanych. W planach inwestycyjnych

zostanie ułożonych w ul. Żywieckiej (na odcinkach od numeru 3 do numeru 8 i od ul. Ryżowej

Spółki znalazły się również przedsięwzięcia

do ul. Żywieckiej 19A), Al. Jerozolimskich (od

frastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na

związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

numeru 232 do ul. Starodęby oraz w kierunku

terenie Warszawy oraz okolicznych gmin, ze

W ramach zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej zostanie wybudowa-

ulic Prystora i Rawskiej) oraz w ul. Ryżowej na

szczególnym uwzględnieniem rejonów miasta,
gdzie trwa intensywny rozwój budownictwa

ny ok. 7-kilometrowy Kolektor C-Bis, którym

mieszkaniowego m.in. dzielnica Ursus. W planach inwestycyjnych Spółki dotyczących Ur-

będą odprowadzane ścieki sanitarne z terenu

W ramach tego samego zadania zostanie wybudowana przepompownia ścieków przy ul. Ży-

dzielnicy oraz miast: Piastowa i Pruszkowa do

wieckiej wraz z dwoma przewodami tłocznymi.

susa na lata 2018 – 2025* znalazły się zadania

oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Inwestycja będzie realizowana metodą bezwykopową,

Opisane inwestycje stanowią zaledwie wy-

związane z budową oraz modernizacją w sumie ok. 20,3 km sieci wodociągowej i kanali-

co pozwoli ograniczać utrudnienia w ruchu

Ich realizacja, podobnie jak miało to miejsce

zacyjnej o łącznej wartości ok. 40 mln złotych

lokalnym. Nowy kolektor odciąży istniejący

w latach ubiegłych, będzie odbywała się w po-

netto.

kanał sanitarny, ponadto jego budowa umożliwi rozwój budownictwa mieszkaniowego na

rozumieniu z lokalną społecznością i we współ-

mieszkańców dzielnicy oraz Piastowa i Pruszkowa będzie budowa drugiej nitki magistrali

niezagospodarowanych dotąd terenach. Do-

pewnienie zrównoważonego rozwoju tej części

datkowo, uruchomienie kolektora przyczyni

miasta oraz zapewnienie wysokiego komfortu

zasilającej Pasmo Pruszkowskie. Inwestycja

się do usprawnienia pracy sieci kanalizacyjnej

życia obecnych i przyszłych mieszkańców.

zostanie zrealizowana w ramach unijnego Pro-

m.in. poprzez zwiększenie możliwości retencji

jektu pt.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Zadanie

ścieków, co wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa pracy całego układu. Szacowany

obejmuje budowę blisko 8 kilometrów nowej

koszt inwestycji wyniesie ok. 50 mln zł netto,

magistrali wodociągowej (przez tereny dziel-

a umowa na jej realizację zostanie podpisana

* Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodo-

nic Bemowo, Ursus, Włochy) oraz wodociągu

w styczniu br. Zakończenie budowy kolektora

ciągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025

Przedsięwzięciem o kluczowym znaczeniu dla

go, Silnikowej, około 1,9 km w ulicach: Orłów

od Al. Jerozolimskich do granic m.st. Warszawy.

cinek planów Spółki dotyczących Ursusa.

pracy z władzami Dzielnicy. Pozwoli to na za-

Marta Pytkowska
MPWiK w m.st.Warszawie S.A.

łączącego istniejące magistrale w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej
– Chrościckiego. Szacunkowy koszt przedsię-

BURMISTRZ DZIELNICY URSUS
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

wzięcia wyniesie ponad 48 mln zł, a umowa
na jego realizację powinna zostać podpisana
w II kwartale 2018 r. Budowa magistral wodociągowych, która potrwa 48 miesięcy od daty
podpisania kontraktu, poprawi niezawodność
pracy układu minimalizując negatywne skutki awarii magistrali sieci wodociągowej dla
mieszkańców Pasma Pruszkowskiego.
Wodociągi Warszawskie będą realizowały
także inwestycje w zakresie rozbudowy oraz
modernizacji sieci wodociągowej. Jeszcze
w 2018 roku możliwość podłączenia się do
miejskiej infrastruktury zyskają mieszkańcy
ulic: Rawskiej oraz Ryżowej na odcinku od ul.
Dzieci Warszawy do ul. Ryżowej na wysokości
numeru 44. Także w tym roku Spółka przebuduje blisko 1,5-kilometrowego fragmentu
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OGŁOSZENIE

Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Dzielnicy Ursus
pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony, na sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji marki OPEL COMBO
TOUR 1.4 ESSENTIA nr rejestracyjny WK 18080, rok produkcji 2006 r. Cena wywoławcza 2000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych), wadium 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie w Warszawie przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 102 w dniu 14.03.2018 r. o godzinie 10:00.
Pojazd wystawiony do sprzedaży można oglądać w dniach 27.02 do 13.03.2018 r. w godzinach 10:00 do 14:00 na parkingu
Urzędu Dzielnicy Ursus w Warszawie przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 13.03.2018 r.,
przelewem na konto CITIBANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A. nr 32 1030 1508 0000 0005 5003 0136. Wyłoniony nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej po 5 dniach od rozstrzygnięcia przetargu, w przeciwnym wypadku wpłacone
uprzednio wadium ulega utracie, zaś prawo nabycia pojazdu przechodzi na osobę, którą zaoferowała drugą najwyższą cenę. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwrócone zostanie przelewem na konto wskazane w ofercie lub w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus po 5 dniach od rozstrzygnięcia przetargu. Oferty, które powinny zawierać: oferowaną cenę (samochody nie podlegają
opodatkowaniu VAT), nazwę oferenta, NIP, telefon kontaktowy oraz dowód wpłaty wadium należy składać w zamkniętych
kopertach, w Urzędzie Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 18 (kancelaria) do godziny 16:00 w dniu 13.03.2018 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Safiańskim tel. 22 443-61-16, Marianem Czekaj tel. 22 443-61-67.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus zastrzega sobie prawo do rozwiązania przetargu, bez podania przyczyn.

www.facebook.com/dzielnicaursus
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Czas weryfikacji projektów budżetu partycypacyjnego 2019
Ogólna kwota na wszystkie projekty, które będą realizowane w Ursusie
w roku 2019, wynosi 1 700 000 zł.
O tym na co zostaną wydatkowane te
środki – zdecydują sami mieszkańcy,
w powszechnym głosowaniu, które
odbędzie się od 15 do 30 czerwca br.
Ostateczną listę projektów dopuszczonych
do głosowania w dzielnicy Ursus poznamy po
zakończeniu wieloetapowej, kilkumiesięcznej
weryfikacji 67 zgłoszonych zgodnie z regula-

W Ursusie odbędą się cztery Spotkania Dys-

Na tej podstawie nastąpi ponowna weryfi-

minem projektów. Weryfikacja rozpoczęła się

kusyjne:

kacja projektów, w dialogu z autorami, za-

9 lutego br. Każdy projekt zostanie sprawdzo-

– 27 i 28 lutego br. w godz. 17:30-20:00 w DK

kończona ogłoszeniem wyników w dniu 8

ny przez właściwe wydziały Urzędu Dzielnicy

„Kolorowa”, Sala Imprez, ul. Sosnkowskie-

maja br. Każdemu autorowi do 12 maja br.

lub merytoryczną jednostkę organizacyjną

go (projekty dla obszaru Ursus Południowy);

przysługiwać będzie odwołanie od wyniku

Urzędu Miasta. Urzędnicy sprawdzają m.in.:

– 1 i 6 marca br. w godz. 17:30-19:30 w OK

weryfikacji. Rozpatrzenie odwołań nastąpi

zgodność projektów z obowiązującymi prze-

„Arsus”, Sala Kameralna, ul. Traktorzystów

na kolejnym posiedzeniu dzielnicowego

pisami prawa, możliwość realizacji we wska-

(projekty dla obszaru Ursus Północny).

Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego,

zanej lokalizacji, możliwość realizacji w ciągu
roku 2019, zgodność z kompetencjami mia-

Następnie do dnia 21 marca br. – projektodawcy będą mogli nanosić zmiany autorskie

z udziałem członka Zarządu Dzielnicy i autorów. Pozytywna opinia Zespołu na temat

sta (dzielnic lub jednostek), oraz ze strategia-

w projektach, za pośrednictwem Urzędu. Do

odwołania będzie podstawą ponownej we-

mi i programami miasta, oszacowany koszt

dnia 4 kwietnia br. urzędnicy zaproponują au-

ryfikacji projektu. Ogłoszenie ostatecznych

realizacji pomysłu oraz zgodność z przyjętymi

torom ostateczne wersje projektów i zakres ich

wyników weryfikacji nastąpi 25 maja br.

zasadami dostępności dla mieszkańców.

modyfikacji. Uzgadnianie projektów z autorami

Uwaga: każdy mieszkaniec może wziąć

Wstępne wyniki weryfikacji projektów i suge-

potrwa do 12 kwietnia br.

stie zmian zostaną przedstawione autorom

udział w dyskusji internetowej o projektach, na stronie: https://app.twojbudzet.

na piśmie (Karta Weryfikacji B-1) na spo-

Na tym etapie z wynikami weryfikacji (Karty Weryfikacji B-2) zapozna się dzielnicowy

tkaniach z mieszkańcami, podczas których

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego, który

opiniom - autorzy będą mogli zmieniać

każdy projekt zostanie wnikliwie przedysku-

dokona formalnej oceny ogólnodostępności

i udoskonalić swoje projekty, żeby były

towany. Protokoły ze spotkań zostaną opu-

każdego projektu oraz zaopiniuje wyniki całej

blikowane.

weryfikacji.

jeszcze lepsze i lepiej odpowiadały na potrzeby mieszkańców.

um.warszawa.pl/forum. Dzięki zgłoszonym

Powstają dwa tory rowerowe – ‘Pumptracki’
Od 24 stycznia br. trwa w Ursusie budowa
dwóch nowoczesnych, ogólnodostępnych
torów rowerowych typu ‘Pumptrack’. To
realizacja zwycięskich projektów budżetu partycypacyjnego edycji 2017. Łączny
koszt inwestycji to ok. 270 000 zł.
W pierwszej lokalizacji, na obszarze: Ursus
Północny, przy ul. Gierdziejewskiego - już
została wyznaczona trasa, uformowano górki i wzniesienia. W najbliższych tygodniach
zostanie wykonana konstrukcja pod asfalt,
wierzchnia asfaltowa. Natomiast w drugiej
lokalizacji, w obszarze: Ursus Południowy, przy ul. Lipińskiego (do niedawna ul.

fot.: Urząd

w ciągu 1,5 miesiąca zostanie położona na-

Budowa toru rowerowego przy ul. Gierdziejewskiego, 20 lutego 2018 rok.

Chmiela) - trwają prace porządkowo-przygotowawcze, a formowanie górek, wzniesień

w zależności od warunków atmosferycz-

tów do odbioru końcowego przewidywane

i przeszkód przewidywane jest na marzec,

nych. Zakończenie prac i oddanie obu obiek-

jest na połowę czerwca br.
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Ośrodek Kultury „ARSUS” (ul. Traktorzystów 14)
2 marca, godz. 19.00 (sala widowiskowa) – Spektakl teatralny – monodram „BELFER” w mistrzowskim wykonaniu Wojciecha Pszoniaka. Ceny biletów 40zł i 50zł.
3 marca, godz. 17:00 (galeria „Ad–Hoc”) – Wernisaż wystawy malarstwa Marleny Sztamborskiej pt. „KOBIETA”.
Debiut młodej artystki studentki. Ekspozycja czynna do 25 marca. Wstęp wolny.
5 marca, godz. 16:00 (sala klubowa) – Warsztaty twórcze w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzenie Anna
Rykowska. Wstęp wolny.
9 marca, godz. 19:00 (sala widowiskowa) – Koncert śpiewającej rodziny Kaczmarek pt. „Bez dwóch zdań Kaczmarki dla Pań”. Wykonawcy: Iwona Kaczmarek – sopran liryczny, Piotr Kaczmarek – tenor dramatyczny, Adam
Kaczmarek – tenor, Wojciech Kaczmarek – bas/baryton. W programie najbardziej znane i lubiane pieśni z repertuaru klasycznego oraz najpiękniejsze pieśni neapolitańskie. Ceny biletów 60zł i 65zł.
12 marca, godz. 18:00 (sala kameralna) – Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej – wykład red. Stanisława Michalkiewicza pt. „Polska na tle polityki światowej”. Prowadzi prof. Jerzy Żyżyński. Wstęp wolny.
14 marca, godz. 18:00 (sala kameralna) – Występ kabaretu „Pół serio” w programie wielkanocnym. Reżyseria
Wanda Stańczak. Wstęp wolny.
15 marca, godz. 17:00 (sala kameralna) – FESTIWAL ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI. W programie dziecięcy koncert muzyczny, prezentacje poetyckie, poezja Nikosa Chadzinikolau, zespół ESOX z Żyrardowa, film dokumentalny Sandry Zarychta o Nikolasie. Prowadzenie Janina Wielogurska. Wstęp wolny.
16 marca, godz. 19:00 (sala kameralna) – „Salonik Sztuk Arsus” – koncert zespołu Swing Motion pt. „Sing
a Swing” nawiązujący do „Złotej Ery Swingu” oraz do współczesnych brzmień swingowo–jazzowych. Wstęp
wolny.
18 marca, godz. 12:30 (sala widowiskowa) – Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „KOT W BUTACH” w wykonaniu artystów Teatru „Jumaja”. Adaptacja bajki stworzona została na podstawie utworu Charles’a Perrault’a, jak również
wierszowanego dzieła Jana Brzechwy. Cena biletu 10,–zł.
20-21 marca, godz. 10:00-15.00 (sala kameralna) – Eliminacje XLI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka” (edycja dzielnicowa). Prowadzenie Bożena Iwaniukowicz.
21 marca, godz. 17:00 (sala kameralna) – Wieczór poezji twórców, którzy odeszli i nie tylko. Prowadzenie Anna
Rykowska i Zbigniew Kurzyński. Wstęp wolny.
23 marca, godz. 19:00 (sala widowiskowa) – Koncert ALINY MAŁACHOWSKIEJ pt. „FLIRTY”. Piosenki ze
szczyptą żartu i kokieterii. Zespół muzyczny w składzie: Tomasz Piątkowski – fortepian, Zbyszek Grochowski –
bas, Patryk Lewi – gitara, Łukasz Kutyński – perkusja, Adrianna Pilat i Kamila Orzeł – chórki, Michał Adamczak
– prowadzenie. Cena biletu 20,–zł.
27 marca, godz. 12:00 (sala widowiskowa) – KONCERT LAUREATÓW Mazowieckiego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” (edycja dzielnicowa). Prowadzenie Szymon Kusarek. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Miś” (ul. Traktorzystów 20)
1-30 marca – „Ocalić od zapomnienia” – wystawa w stulecie odzyskania Niepodległości poświęcona ludziom,
mieszkańcom Ursusa, instruktorom harcerskim, którzy wiele energii, czasu i umiejętności poświęcili kształtowaniu postaw młodzieży. Wystawę przygotowali instruktorzy Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Ursusie,
działający w Kolekcji Pamiątek Harcerskich. Wystawa czynna w dni powszednie w godz. 1000 – 1800.
2 marca, godz. 8:00-16:00 – Eliminacje do 41 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
6 marca, godz. 10:00 – Pokaz filmu pt. „Aleppo. Notatki z ciemności” – w reżyserii Wojciecha Szumowskiego –
(dla widzów od 18 lat ).
6 marca, godz. 18:00 – „Muzeum Miejsc Pamięci – Palmiry”. Spotkanie z historykiem, dziennikarzem, pracownikiem Muzeum – Bartłomiejem Grudnikiem. Wstęp wolny.
8 marca, godz. 18:00 – „Być kobietą, być kobietą…” – wieczór z okazji Dnia Kobiet w Klubie Seniora.
11 marca, godz. 12:30 – Niedzielne spotkanie z teatrem. Bajka dla dzieci pt. „DZIADEK DO ORZECHÓW”.
Tradycyjna marionetkowa scenka przeniesie widzów w XVIII wiek słynnego opowiadania E. T. A. Hoffmanna
niemieckiego poety, pisarza epoki romantyzmu. Przedstawienie jest zrealizowane w planie żywym (aktorzy)
oraz planie lalkowym (płaskie marionetki wg wzorów XVIII–wiecznych animowane od góry). Wstęp 10 zł.
13 marca, godz. 18:00 – „Podróże marzeń – Madera ” – relacja z pobytu, prowadzona przez Małgorzatę Jurga,
członka Klubu Seniora „Wesoła Chata”. Wstęp wolny.
13–14 marca, godz. 18:00 – Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych. (obowiązują zapisy na zajęcia tel. 22
6679218 lub mail: domkulturymis@op.pl . Wstęp wolny.
20 marca, godz. 18:00 – „Kuba – gorące rytmy” – relacja multimedialna podróżnika Mariusza Marcysiaka. Wstęp
wolny.
21 marca, godz. 18:00 – Radosny dzień wiosny” – gry i zabawy dla uczestników zajęć z okazji pierwszego dnia
wiosny. Wstęp wolny.
25 marca, godz. 15:00 – „Zmartwychwstał Pan, Alleluja” – spotkanie Seniorów i Gości przy wielkanocnym stole.
26 marca – 20 kwietnia – Wystawa palm wielkanocnych uczestników IV edycji Dzielnicowego konkursu plastycznego „Najpiękniejsza palma wielkanocna”.
27 marca, godz. 11:00 – Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów i wyróżnień laureatom IV DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Najpiękniejsza palma wielkanocna”.

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)
4 marca, godz. 12:30 – „W świecie rytmów – bębenek i inne przeszkadzajki”. Poranek muzyczny dla dzieci
w wykonaniu: Kwartetu Perkusyjnego Opery Narodowej w składzie: Katarzyna Bojaryn, Paweł Gębicki, Jan Smoczyński, Philip South. Wstęp wolny.
7 marca, godz. 18:00 – Koncert pt. „ Brunetki, blondynki” w wykonaniu zespołu operetkowego „Belcanto”.
Wstęp wolny.
10 marca, godz. 17:00 – Wernisaż wystawy malarstwa Anny Marii Bem. Wstęp wolny.
12, 13, 14 marca, godz. 9:00-19:00 – I etap eliminacji XVI Konkursu Piosenki „ Tulipanada” w Ośrodku Kultury
Arsus.
18 marca, godz. 16:30 – Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną pt. „Smyczkowe impresje”
w wykonaniu Barbary Malcolm – skrzypce, Antoniny Przybyszewskiej – wiolonczela. Wstęp wolny.
23 marca, godz. 11.00 – Finał Konkursu Plastycznego dla Przedszkoli z cyklu „Wiosenne Tradycje”.
25 marca, godz. 12:30 – Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Calineczka” z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem w wykonaniu Grupy Teatralnej Echo. Wstęp 10 zł

Bibliotek Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
1, 8, 15, 22, 29 marca, godz. 13:00 – Kursy komputerowe dla seniorów 60+. Zajęcia prowadzi Aleksandra Olesińska.
1, 8, 15, 22, 29 marca, godz. 17:00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci. Prowadzenie: Irena Jakubiak. Szczegóły:
tel. 22 882 43 00 / 22 662 70 01 w.4.
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2 marca, godz. 18:00 – „Na psa urok!”. Warsztaty o psach przewodnikach, poprowadzi Joanna Witkowska – pracownik Fundacji Vis Maior zajmującej się m.in. szkoleniem psów przewodników. Asystować będzie Agnieszka
Kwolek. Spotkanie zorganizowane jest w ramach działalności Koła wolontariatu BP Ursus. Wstęp wolny.
6, 13, 20, 27 marca, godz. 9:00–15:30 – Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora. Bezpłatne porady i konsultacje
z obsługi komputera i Internetu oraz innych urządzeń cyfrowych (tablety, smartfony, aparaty cyfrowe). Punkt prowadzi Kamil Dąbrowski. Na każde spotkanie obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegółowe informacje: tel. 22
882 43 00 / 22 662 70 01 wew.3 lub 4 oraz e–mail: bdm116@bpursus.waw.pl lub czyt19@bpursus.waw.pl. Punkt
prowadzony jest w ramach 3–letniego projektu „Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora” realizowanego wspólnie
przez Urząd m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus.
6, 13, 20, 27 marca, godz. 16:30 – Kursy komputerowe dla seniorów 60+. Zajęcia prowadzi Lucyna Dąbrowska.
7, 14, 21, 28 marca, godz. 9:30, 11:30 – Klub Małego Czytelnika „Wesołe Pszczółki”. Dwie grupy wiekowe.
Szczegóły na www.bpursus.waw.pl, tel. 22 882 43 00 w.4.
7, 14, 21, 28 marca, godz. 13:00 – Kursy komputerowe dla członków UTW. Zajęcia prowadzi Kamil Dąbrowski.
14 marca, godz. 18:00 – Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Publicznej w Ursusie zaprasza na spotkanie z Mariuszem Szczygłem – reportażystą, dziennikarzem, laureatem wielu nagród m.in. Nagrody Literackiej Nike 2007
za „Gottland” oraz Europejskiej Nagrody Książkowej w 2009 roku. Spotkanie poprowadzi Lucyna Dąbrowska,
animatorka DKK. Wstęp wolny.
23 marca, godz. 18:00 – „Dzień na Tak” w formie Happeningu organizują wolontariusze Koła Wolontariatu BP
Ursus.
28 marca, godz. 18:00 – Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Publicznej w Ursusie zaprasza na spotkanie, na
którym zostaną omówione książki: „Celibat. Opowieści o miłości i pożądaniu” Marcina Wójcika oraz „Sońka”
Ignacego Karpowicza. Spotkanie poprowadzi Lucyna Dąbrowska, animatorka DKK. Wstęp wolny.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 marca, godz. 10:00 – Zajęcia w Klubie Małego Czytelnika „Wesołe Niedźwiadki”.
Zajęcia prowadzą bibliotekarki z Biblioteki Niedźwiadek. Szczegóły: tel. 22 667 09 56.
2, 9, 16, 23, 30 marca, godz. 16:00 – „Sobieradek”. Zajęcia plastyczne dla dzieci. Zajęcia prowadzą Barbara
Rogucka i Alicja Zaworska.
2, 9, 16 marca, godz. 18:00 –„Bamboleo”. Zajęcia taneczne dla dzieci. Prowadzenie: Sylwia Ikpeze.
1–30 marca – Lekcje biblioteczne „Moja biblioteka”, co drugi tydzień (wtorki i piątki) dla dzieci przedszkolnych
i wczesno szkolnych. Zajęcia prowadzi Gracjana Kobylińska – kierownik Biblioteki Niedźwiadek. Szczegóły: tel.
22 667 09 56.
7, 21 marca, godz. 17:00 – Planszomania z Niedźwiadkiem – gry planszowe dla dzieci i młodzieży. Spotkania
prowadzi Barbara Rogucka.
13 marca, godz. 18:00 – Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Niedźwiadek zaprasza na spotkanie, na którym
zostaną omówione książki: „Tu mówi Polska. Reportaże z Pomorza” Cezarego Łazarewicza i „Siostra Zygmunta
Freuda” Goce Smilevskiego. Spotkanie poprowadzi Ewa Furmanik, animatorka DKK. Wstęp wolny.
17 marca, godz. 18:00 – „Holi–Dance”. Zajęcia taneczne dla dorosłych. Prowadzenie: Sylwia Ikpeze.

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
1, 8, 15, 22, 29 marca, godz. 16:00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (trzy grupy wiekowe). Zajęcia
prowadzi Joanna Janus. Szczegóły na www.bpursus.waw.pl i tel. 22 823 46 00.
5, 12, 19, 26 marca, godz. 17:00 – Warsztaty z rysunku dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzi Joanna Janus –
instruktor plastyczny Biblioteki Skorosze. Szczegóły: tel. 22 823 46 00.
6 marca, godz. 10:00 – Dzień kobiet w Klubie Małego Czytelnika „Wesołe Wróbelki”.
6, 13, 20, 27 marca, godz. 9:00, 10:30 – Klub Małego Czytelnika „Wesołe Wróbelki” (dwie grupy wiekowe).
Szczegóły: tel. 22 823 46 00.
7, 14, 21, 28 marca, godz. 16:15 – Kółko Szachowe Biblioteki Skorosze. Zajęcia prowadzi Andrzej Kądziołka.
Dwie grupy wiekowe. Szczegółowe informacje: 22 823 46 00 oraz skorosze@bpursus.waw.pl.
20 marca, godz. 10:00 – Powitanie Wiosny w Klubie Małego Czytelnika „Wesołe Wróbelki”.
21 marca, godz. 18:00 – Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Skorosze zaprasza na spotkanie poświęcone książkom: „Perełka” Patricka Modiano oraz „Ruiny przeszłości” Chrisa Bohjaliana. Spotkanie poprowadzi Sylwia Zuzelska, animatorka DKK. Wstęp wolny
27 marca, godz. 10:00 – Święta Wielkanocne w Klubie Małego Czytelnika „Wesołe Wróbelki”.

Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)
2, 9, 16, 23 marca, godz. 8:30 – Spotkania Sąsiedzkie 50+.
2, 9, 16, 23 marca, godz. 11:00 – Klub Małego Czytelnika „Wesołe Gołąbki”, grupa II (2–4 lata).
2, 9, 16, 23 marca, godz. 17:30 – „Plastusiowa magia”. Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7–13 lat.
3, 10, 17, 24 marca, godz. 12:15 – Klub Gier Szachowych Biblioteki Gołąbki, dwie grupy wiekowe. Zajęcia prowadzi Andrzej Kądziołka. Grupa podstawowa i zaawansowana.
5 marca, godz. 18:00 – Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Gołąbki zaprasza na spotkanie, na którym omówiona
zostanie książka „Siostra naszego Boga: niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej”. Spotkanie poprowadzi Joanna Dalkowska, animatorka DKK. Wstęp wolny.
5, 12, 19, 26 marca, godz. 12:30 – Rytmika dla smyka czyli zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 1,5–3 lat.
5, 12, 19, 26 marca, godz. 17:00 – Akademia Akolady czyli rytmika dla dzieci. Szczegółowe informacje: tel. 514
893 405 oraz e–mail: golabki@bpursus.waw.pl
6 marca, godz. 9:30 (grupa I); godz. 11:00 (grupa II) – Dzień kobiet w Klubie Małego Czytelnika „Wesołe Gołąbki”.
6, 13, 20, 27 marca, godz. 9:30 – Klub Małego Czytelnika „Wesołe Gołąbki”, grupa I (1–2 lata).
6, 13, 20, 27 marca, godz. 11.00 – Klub Małego Czytelnika „Wesołe Gołąbki”, grupa II (2–4 lata).

O.K. „ARSUS”. KINO „Ursus” zaprasza:
3 i 4 marca, godz. 14:00 – „Paddington 2”, USA, b/o, familijny.
3 i 4 marca, godz. 16:00 i 18:15 – „Czwarta władza”, USA, l.15, dramat.
10 i 11 marca, godz. 16.00 i 18:15 – „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”, USA, l.15, dramat/komedia
16 marca, godz. 17:00 – Kino Retro. „Po tamtej stronie”, Finlandia/Niemcy, l.15, komediodramat.
17 i 18 marca, godz. 16:00 i 18.30 – „Kobiety mafii”, Polska, l.15, sensacyjny.
24 i 25 marca, godz. 14.00 – „Pszczółka Maja. Miodowe igrzyska”, Australia, b/o, animacja.
24 i 25 marca, godz. 16:00 i 18.15 – „Jestem najlepsza. Ja, Tonya” USA, l.15, biograficzny.
Bilety w cenie 15 zł i 20 zł. Parking dla zmotoryzowanych widzów. www.arsus.pl, facebook.com/kinoursus.
w w w. t w i t t e r. c o m / d z i e l n i c a u r s u s
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Puchar Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej - Zima 2018
Dobiegły końca kolejne rozgrywki
w piłkę nożną o Puchar Ursusowskiej
Ligi Piłki Nożnej - Zima 2018.
W obecnej edycji wzięło udział 31 drużyn, które
zostały podzielone na 8 grup po 4 zespoły w każdej grupie (jedna grupa była trzyzespołowa),
awans z grupy uzyskiwały drużyny z 1 i 2 miejsca. Przepustkę do fazy play-off uzyskały następujące drużyny: WPR, Spokojnie, BTB, Marines,
Ochota, Zuzia jest w Grecji, Gladiators, Podaj
fot.: Z archiwum Klubu

Wynik, Strefa Xero, FC Cosmos, Włochowski
Szpont, Sevroll United, Sparta, Dzikie Węże,
Liderzy i White Fighters. Spotkania w 1/8 finału
nie przyniosły wiele niespodziewanych wyników.
Jeżeli spojrzymy na rezultaty tych spotkań do
wyjątków zalicza się zwycięstwo drugoligowego

Sparing KS Ursus

zespołu „WPR” z pierwszoligowym „Spokojnie”

3 ligi czyli „Marines” i „Gladiators”. Drugą parę

okazała się „Sparta” pokonując po rzutach kar-

aż 4-1. Ćwierćfinały przyniosły sporo emocji,

półfinałową tworzyły drugoligowy „Włochow-

nych „Marines” 4:4 (k. 2:3). Zwycięstwo w pu-

zwycięzcę meczu pomiędzy „Marines” a „WPR”

ski Szpont” i dotychczasowy zwycięzca każdej

charze ULPN zanotowała drużyna „Gladiators”,

musiały wyłonić rzuty karne, w których górą

edycji zespół „Sparta”. Tym razem obrońcy tytułu

która po serii rzutów karnych wygrała z zespołem

okazali się zawodnicy „Marines”. Na czarnego

musieli uznać wyższość drugoligowca „Wło-

„Włochowski Szpont” 1:1 (k. 2:1). Zwycięzcom

konia rozgrywek wyrastał zespół „Gladiators”,

chowski Szpont” i przegrali mecz 2:0, a zarazem

trzecioligowa drużyna pokonała w ćwierćfinale pierwszoligowca „Zuzia jest w Grecji” 3-0.

walkę o zwycięstwo w kolejnej edycji. Pojedynek

gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w rozgrywkach i jednocześnie

trzecioligowców zakończył się wynikiem 3:1 dla

zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji

W półfinale zmierzyli się ze sobą przedstawiciele

zespołu „Gladiators”. W meczu o 3 miejsce górą

ULPN – Wiosna 2018.

Niepokonane
na własnym
parkiecie!

Pierwszy mecz z nową trybuną na stadionie
OSiR Ursus
Traktorki wracają na ligowe boiska – przed nami inauguracja rundy wiosennej
3 ligi grupy 1.

Nasze koszykarki z UKS 4 Ursus pod
koniec stycznia stoczyły trudną walkę
z dość niewygodnym przeciwnikiem
zespołem UKS Huragan Wołomin.

KS Ursus na półmetku
sezonu plasuje się na 5.
miejscu, ze stratą do liderującego Sokoła Aleksandrów Łódzki zaled-

twarze UKS 4 - Jolanta Nowocin i Katarzyna

wie 9 punktów. Piłkarze

Agnieszczak. Dziewczyny z Ursusa poko-

Ursusa swoje pierwsze

nały rywalki wynikiem 77:43. Na boisku nie

spotkanie rozegrają już

brakowało fauli i zaciętej walki ze strony obu

10 marca o godz. 15:00

drużyn. Punkty dla naszego zespołu zdobyły:

na własnym boisku, a ry-

Supeł (20), Agnieszczak (16), Nowocin (14),

walem

Bernat (10), Kulińska, Składanek, Bukowska

zespół Pelikana Łowicz.

(3), Krawczyk, Słomka, Ślusiewicz i Wróbel

Jednocześnie

(2). Na pochwałę zasługuję fakt, że zawod-

pi oficjalne oddanie do

niczki z UKS 4 Ursus są jedynym zespołem w

użytkowania kolejnej inwestycji sportowej w Ursusie - nowoczesnego zadaszenia trybuny

całej lidze, który jeszcze nie przegrał spotka-

głównej (na 350 miejsc) lekkoatletyczno-piłkarskiego stadionu OSiR Ursus przy ul Sosnkow-

nia na własnym boisku! Koszykarki dziękują

skiego 3. Koszt inwestycji to ok. 350 000 zł. Obiekt został wykonany w wyniku realizacji

wszystkim kibicom i czekają na kolejne uda-

zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego 2017, którego autorem jest mieszkaniec

ne spotkania.

Ursusa Jarosław Łowicki, były piłkarz KS Ursus, pasjonat sportu, społecznik.

Ursusa

fot. Maksymilian Chołuj

W tym spotkaniu zadebiutowały dwie nowe

będzie
nastą-

w w w. t w i t t e r. c o m / d z i e l n i c a u r s u s
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Sportowe Dzieje Ursusa - KONKURS
fot.: Z archiwum KS Ursus - album „Sport w Ursusie. XXX-lecie RKS Ursus”

Już niebawem ukaże się kolejna publikacja przybliżająca historię Ursusa. Tym
razem czytelnicy będą mogli zapoznać
się z dziejami sportu w naszej dzielnicy.
W książce Roberta Gawkowskiego i Jacka Wiśniewskiego będzie można przeczytać m.in.:
o początkach powstania klubu RKS Ursus, jego
lokalnym rywalu, późniejszych sukcesach piłkarzy
w ówczesnej pierwszej lidze. Był taki dzień w historii piłki nożnej w Ursusie, kiedy to wszystkie trzy
drużyny uzyskały ten sam wysoki wynik. Poniżej
prezentujemy szczegóły właśnie tej ciekawostki:
Sezon 1967/68 był na długie lata ostatnim występem piłkarzy na czwartym poziomie rozgrywek
- ponownie zagrają na nim dopiero w sezonie
1999/2000.
Przed jego rozpoczęciem kierownik sekcji piłki

pozycję lidera. Ale kolejna przegrana w Płocku,

grywkach uzyskiwały jednakowy - i do tego rzadko

nożnej, Jerzy Sikorski, zapowiadał: „Będziemy

tym razem z „Masovią” 0:1 (0:1) sprawiła, że dzięki

spotykany - wynik w jednym dniu.

walczyć o czołową lokatę w lidze. Wcale nie kryjemy się z tym, że chcielibyśmy awansować do

lepszemu bilansowi bramek na pierwsze miejsce

Takie i inne sportowe smaczki będzie można prze-

awansowały rezerwy warszawskiej „Gwardii”.

czytać w tej publikacji. Dlatego dla naszych czy-

III ligi” („Trybuna Mazowiecka”, nr 184, 3 sierpnia

telników ogłaszamy KONKURS. Wystarczy odpo-

1967 r.). Po dość łatwym starcie - cztery mecze

Nie na długo, bo już w następnej kolejce – dokładnie 19 maja 1968 r. - piłkarze Ursusa zmierzyli się na

wygrane do zera - wszystko wskazywało na to, że

własnym boisku z „Jednością” Żabieniec, gromiąc

1) w którym roku powstał na Woli RKS Ursus?

jego słowa szybko się spełnią. Ursus był liderem

rywali 8:1 (2:0). Cztery bramki w tym spotkaniu

2) Jak nazywał się jego przedwojenny lokalny

rozgrywek, ale po dwóch porażkach (ze „Skrą”

zdobył Andrzej Kaczyński, dwie Marian Mońko, po

rywal, znany m.in. z sekcji bokserskiej?

Warszawa 0:1 i rezerwami „Polonii” 1:2) spadł na 5.

jednym trafieniu zanotowali Tadeusz Szustakowski

Odpowiedzi prosimy przesłać do dnia 9 marca br

miejsce w tabeli. Jednak do końca jesieni nie poniósł już żadnej porażki, więc do rundy rewanżowej

i Kazimierz Opara. Co ciekawe, grające w klasie B

na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
pl. Czerwca 1976 nr 1 pok. 334, 02-495 Warszawa

przystępował z pozycji lidera.

rezerwy Ursusa w identycznym stosunku pokonały „Skrę” Słomczyn. Mało tego, również juniorzy,

W 14. kolejce doszło do meczu na szczycie z „Wi-

występujący w klasie A, pokonali swoich kolegów

na adres ursus.konkursy@um.warszawa.pl. Wśród

słą” w Płocku. Przegrana 0:2 (0:1) sprawiła, że płoc-

z „Jedności” Żabieniec 8:1! Ta data na stałe po-

wszystkich prawidłowych odpowiedzi zostanie

czanie zrównali się punktami z Ursusem. Po pięciu

winna się zapisać w historii klubu, bo nieczęsto się

rozlosowanych 10 egzemplarzy książki „Sportowe

kolejnych meczach bez porażki udało się utrzymać

zdarza, by wszystkie zespoły biorące udział w roz-

dzieje Ursusa”.

wiedzieć na dwa pytania:

z dopiskiem „KONKURS” lub drogą elektroniczną

Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej FIAC 2018
W dniach 15-17 luty w miejscowości Puurs w Belgii odbył się Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej FIAC 2018 .
W pierwszym tegorocznym starcie brały udział 4 zespoły z naszego klubu tj. 3-ka kobiet w kategorii 13-19 lat Nicola
Hyżyk, Monika Siwołowska i Katarzyna Pszczółkowska zajęły 10 miejsce. Był to pierwszy start naszego najlepszego
zespołu w zmienionym składzie. Wykonały swój program i były najlepsze z zespołów z Polski. 2-ka kobiet w kategorii
Maciej Banaś po zakwalifikowaniu się do finału ostatecznie zakończyli rywalizację na 5 miejscu. W najbardziej obsadzonej konkurencji 3-ki kategorii 11-16 lat startowało 46 trójek, a nasze Julia Rybicka, Gabriela Podleś, Małgorzata Świderek
niestety nie dostały się do finału. Dla wszystkich zespołów był to pierwszy start w tym sezonie, który pokazał jeszcze nie
pełną formę sportową. Zawodnicy szykują się do kolejnego startu w dniach 2-4.03.2018r. w turnieju Wars&Sawa.
Wydawca: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 336
Redaktor prowadzący: Agnieszka Wall, tel.: 22 443 61 23, e-mail: dziennik.ursusa@um.warszawa.pl
Redakcja: Jerzy Lipka-Wołowski, Robert Trzaska, Michał Wróblewski
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fot.: Akro-Bad

13-19 lat Nadia Jasińska Wiktoria Winter zdobyły brązowy medal, 2-ka męska w kategorii 11-16 lat Tomasz Woźniczak,

