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Dwadzieścia lat temu Ursus był inny…
Minęło już 20 lat od momentu,

wysłuchać koncertu przygotowa-

kiedy Ursus zaczął funkcjonować

nego specjalnie na okoliczność

dla dzielnicy Ochota inwestowa-

jako samodzielna warszawska jed-

jubileuszu oraz obejrzeć wystawę

no w jej centralnej części, a Ursus

nostka.

większość środków kierowanych

„Ursus wczoraj i dziś”, która szcze-

traktowano jako peryferie. Nie in-

Z tej właśnie okazji 28 lutego br.

gółowo obrazuje ogrom pracy

westowano w poprawę infrastruk-

Kolejny etap budowy przystanku

W Ośrodku Kultury „Arsus” odbyły

jaki władze wraz z mieszkańca-

tury drogowej, komunikacyjnej,

Warszawa Ursus Niedźwiadek

się oficjalne obchody „okrągłego”

mi włożyli, aby dojść do punktu,

ani społecznej.

Pasażerów Szybkiej Kolei Miejskiej

jubileuszu, w którym uczestniczyło

w którym znajdujemy się obec-

Nadzieja na lepsze powróciła

i Kolei Mazowieckich dojeżdżających

wielu znamienitych gości związa-

nie… A droga ta do łatwych nie

w roku 1990. Dzięki przywróceniu

do Warszawy z kierunku Pruszkowa

nych z różnymi okresami „budo-

należała.

polskiego samorządu i uchwale-

czekają od 10 maja poważne utrud-

nastąpił

niu ustawy o samorządzie m.st.

nienia w podróży. Rusza bowiem ko-

swój wkład w obecny kształt Ursu-

w 1977 roku, kiedy władze War-

Warszawy w Radzie Gminy War-

lejny etap budowy przystanku: War-

sa m.in. członkowie dotychczaso-

szawy zadecydowały, aby spraw-

szawa-Ochota dla

szawa Ursus Niedźwiadek.

wych zarządów: Henryk Linowski,

nie i samodzielnie funkcjonujące

przyznano 10 mandatów. Nowo

Maria Łukaszewicz, Bogdan Ole-

miasto Ursus wcielić w granice

wybrani radni mieli sprecyzowa-

Debaty w dzielnicy

siński. W uroczystościach udział

stolicy jako część dzielnicy Ochota.

ny cel – doprowadzić Ursus do

Serdecznie zapraszamy mieszkańców

wzięli także: były prezydent War-

Podjęcie takich działań było kon-

samodzielności

terytorialno-sa-

dzielnicy na dwie debaty, które od-

szawy Marcin Święcicki, ksiądz

sekwencją gwałtownych strajków

morządowej względem Ochoty.

będą się w kwietniu. Pierwsza z nich

dziekan Zbigniew Sajnóg, burmi-

robotników w czerwcu 1976 roku

Realizacja planu zajęła ponad

o nowych zasadach gospodarowania

strzowie Piastowa i Białołęki, po-

i miało na celu zwiększenie kon-

dwa lata, gdyż należało uzyskać

odpadami komunalnymi odbędzie się

słanki: Małgorzata Kidawa-Błoń-

troli nad warstwą społeczną, która

zgody: Rady Ochoty, Rady m.st.

11 kwietnia, druga o bezpieczeństwie

ska, Joanna Fabisiak, Krystyna

kumulowała się właśnie w okolicy

Warszawy,

24 kwietnia.

Pawłowicz oraz senator Barbara

Zakładów Mechanicznych. Zmiana

pozytywną opinię prezydenta sto-

Borys-Damięcka. Były wspomnie-

administracyjna okazała się dla

licy oraz wojewody, a także prze-

Wystawa prac plastycznych Fran-

nia, były podsumowania, było

Ursusa fatalna w skutkach, nastał

prowadzić konsultacje społeczne

ciszka Maśluszczaka

snucie dalszych planów odnośnie

okres całkowitej stagnacji gospo-

z mieszkańcami Ochoty. Jednak

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st.

rozwoju dzielnicy. Goście mogli

darczo-inwestycyjnej,

dokończenie na str. 2

Warszawy zapraszają na wystawę

Pierwszy

wy” Ursusa, a każdy z nich miał

przełom

ponieważ

części Ursus

Zarządu

Warszawy,

s.3

s.3

prac plastycznych znakomitego ma-

Drodzy Mieszkańcy
Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary i miłości,
radosnego wiosennego
nastroju, serdecznych
spotkań w gronie
rodziny i wśród
przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

larza, rysownika i grafika znanego
dobrze w Polsce i na świecie – Franciszka Maśluszczaka.

s. 4

Płock zdobyty!
Sukcesem młodych piłkarzy KS Ursus
zakończył się udział w I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Halowej
rocznika 2003 i młodszych. Do turnieju zgłoszone zostały dwie drużyny
Ursusa.

s.7

życzą

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W miesiącu lutym 2013 roku Za-

Zarząd podjął 3 uchwały w spra-

udzielenie 50 % bonifikaty od opłat

Ośrodka Kultury „Arsus” na miesiąc

rząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

wie dokonania zmian w załączniku

rocznych z tytułu użytkowania wie-

marzec br. oraz przyjął do wiado-

na pięciu posiedzeniach podjął 22

dzielnicowym do budżetu m.st. War-

czystego nieruchomości gruntowych

mości informację o organizowanych

uchwały i 8 ustaleń. Poniżej prezen-

szawy na 2013 rok oraz w sprawie

przeznaczonych na cele mieszkanio-

przez Ośrodek Kultury „Arsus” im-

tujemy Państwu wybrane z nich.

dokonania zmian Wieloletniej Pro-

we oraz ustalił minimalne stawki

prezach plenerowych dla mieszkań-

Zarząd podjął uchwałę w sprawie

gnozy Finansowej Miasta Stołecz-

czynszu z tytułu najmu lokali użyt-

ców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

wykazu lokali użytkowych prze-

nego Warszawy na lata 2013-2042,

kowych na rzecz podmiotów, o któ-

w 2013 roku. Jednocześnie Zarząd

znaczonych do sprzedaży w drodze

których projekty skierował pod obra-

rych mowa w § 5 ust.1 Uchwały Nr

polecił przekazać w/w plan pod

bezprzetargowej na rzecz najemcy.

dy Rady Dzielnicy Ursus m.st. War-

LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy

obrady Komisji Sportu i Spraw Spo-

Ponadto, do dalszego najmu prze-

szawy celem zaopiniowania.

z dnia 28 maja 2009 r. oraz w § 7

łecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st.

ust. 1 Zarządzenia Nr 3323/2009

Warszawy.

znaczono 4 garaże wolnostojące przy

Na posiedzeniu Zarządu został
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do

położone w budynkach przy ul. Bo-

Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

Zarząd Dzielnicy zaakceptował

nięciu 28 drzew zlokalizowanych

haterów Warszawy 47 i ul. Pużka 2.

nia Problemów Alkoholowych m.st.

kalendarz imprez kulturalnych oraz

przy ul. Traktorzystów 1, w związku

We wszystkich przypadkach wyra-

Warszawy na rok 2013.

najmu z dotychczasowym najemcą.

Lokalny

Zarząd Dzielnicy wyraził właści-

przyjęty

1095 roku oraz 2 lokale użytkowe

żono zgodę na podpisanie umowy

Harmonogram

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia

ul. Michałowicza, Wiosny Ludów, pl.

cielską zgodę wymaganą przy usu-

14 lipca 2009 r.

obchodów patriotycznych, zapla-

z budową trasy ciepłowniczej w tym

W drodze uchwały, Zarząd wyraził

nowanych przez Wydział Kultury

rejonie.

zgodę, w dwóch przypadkach, na

i Promocji na 2013 rok, plan pracy

A. Wall

dokończenie ze str. 1
zabiegi te zakończyły się sukcesem
i 19 grudnia 1992 r. Rada Ministrów
wydała rozporządzenie (wchodzące
w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.)
o utworzeniu dzielnicy-gminy Warszawa-Ursus.
Po 20 latach sytuacja przedstawia się zgoła inaczej, lata konsekwentnej pracy w myśl zasady tzw.
zrównoważonego rozwoju przynosi
wymierne efekty. Obecnie Ursus zamieszkuje 53 tysiące ludzi, którzy
mogą korzystać na co dzień z bogafot. A. Wall

tej oferty kulturalno-sportowo- rekreacyjnej. Na terenie dzielnicy działa Ośrodek Kultury „Arsus” z dwoma
filiami, kinem i Galerią „Ad-Hoc”,

Uroczystość w Ośrodku Kultury „Arsus”

biblioteka, również z dwoma filiami, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

i rozwijają się na terenie Ursusa.

potencjałem, a to za sprawą dużych

powstaną nowe osiedla wraz z za-

Każda z jednostek stara się maksy-

Dodatkowo oddaliśmy mieszkań-

inwestycji drogowych: modernizacji

pleczem w postaci bogatej infra-

malnie różnicować swoją ofertę,

com do użytku kilkanaście nowych

ul. Gierdziejewskiego, budowy Po-

struktury społecznej. Mamy nadzie-

aby mieszkańcy mogli dowolnie

placów zabaw, zmodernizowaliśmy

łudniowej Obwodnicy Warszawy, ul.

ję sprostać oczekiwaniom zarówno

realizować swoje zainteresowania

stare parki i zbudowaliśmy nowe.

Nowolazurowej oraz stacji kolejo-

wieloletnich mieszkańców, jak rów-

Zachętą do osiedlania się w Ur-

wej „Niedźwiadek”. Kolejna ogrom-

nież tych dopiero poznających walo-

lokalnego

susie przez osoby młode, z dziećmi,

na fala mieszkańców moim zdaniem

ry i ciekawe zakątki Ursusa. Chcemy,

i samorealizacji świadczy około kil-

jest niewątpliwie poczucie bezpie-

„napłynie” po zatwierdzeniu miej-

aby dla każdego świadomość bycia

kudziesięciu organizacji pozarządo-

czeństwa i spokoju, co potwierdzają

scowych planów zagospodarowania

mieszkańcem Ursusa stanowiła po-

wych tj. klubów, grup inicjatywnych

ogólnowarszawskie statystyki. Po-

przestrzennego, kiedy na 180 ha po

wód do dumy.

i zespołów, które prężnie działają

nadto Ursus jest dzielnicą z dużym

byłych zakładach mechanicznych

i pasje. O potrzebie świadomego
współfunkcjonowania

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

www.facebook.com/dzielnicaursus

Wiesław Krzemień
www.twitter.com/dzielnicaursus
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Kolejny etap budowy przystanku Warszawa Ursus Niedźwiadek
Pasażerów Szybkiej Kolei Miejskiej

skierowana objazdami przez tory

i Kolei Mazowieckich dojeżdżających

podmiejskie lub stację Warszawa

do Warszawy z kierunku Pruszkowa

Główna

czekają od 10 maja poważne utrud-

dotkliwe dla pasażerów pociągów

Towarowa.

Najbardziej

nienia w podróży. Rusza bowiem

podmiejskich fazy budowy przy-

kolejny etap budowy przystanku:

stanku mają potrwać od 10 maja

Warszawa Ursus Niedźwiadek.

do 1 września.
W okresie od 10 maja do 20 lip-

Peron tego przystanku umieszczo-

ca, zostanie zamknięty dla ruchu

ny ma być pomiędzy torami nr 3 i 4

pociągów tor nr 4 na odcinku Prusz-

(podmiejskimi). Aby tam mógł się

ków - Warszawa Włochy – mówi

znaleźć, trzeba między innymi prze-

Robert Różycki, kierownik Zespołu

sunąć tor nr 4 (to ten, którym kursują

Planowania Przewozów i Informacji

pociągi w kierunku Warszawy).

Pasażerskiej SKM. - W tym okresie

Wizualizacja stacji Niedźwiadek

Do tej pory wybudowano po-

ma nastąpić demontaż fragmentu

łudniową klatkę schodową i frag-

starego toru, a obok wybudowanie

rozkład jazdy został dostosowany

zmieszczą się” na odcinku objętym

ment przejścia podziemnego oraz

nowej „czwórki” i połączenie jej

do kierunku przemieszczania się

robotami, dojedzie po zamkniętym

(obok torów) zmontowano frag-

z istniejącym torem na dalszym od-

głównych

podróżnych.

torze do przystanku Warszawa Ur-

ment tunelu, który znajdzie się pod

cinku. Zostanie także wybudowana

Tak więc, w godzinach porannego

sus i tam skończy bieg. Po zmianie

torami dalekobieżnymi. Umieszcze-

ściana peronu od strony nowego

szczytu dowozowego pociągi będą

kierunku jazdy, po tym samym to-

nie go „na swoim miejscu” nastąpi

toru. Ruch pociągów podmiejskich

kursowały zasadniczo w kierunku

rze, odjedzie w kierunku Warszawy

na przełomie kwietnia i maja. Aby

w tym okresie będzie mógł odbywać

Warszawy, a raz na godzinę będzie

Włoch. Ma to na celu odciążyć po-

móc to uczynić, na dwa tygodnie

się w obu kierunkach tylko po torze

kursował „pod prąd” pociąg w naj-

ciągi kursujące czynnym torem. Taki

zostaną zamknięte dla ruchu pocią-

nr 3 (to tor podmiejski w kierunku

dłuższej relacji, czyli do Skiernie-

układ w rozkładzie jazdy potrwa

gów oba tory układu dalekobież-

Pruszkowa). Niestety, nie wszystkie

wic. W popołudniowym szczycie

do końca roku szkolnego, kiedy to

nego na odcinku: Warszawa Wło-

pociągi jednak „pomieszczą się” na

będzie na odwrót. Aby zapewnić

zostaną wprowadzone zamknięcia

chy– Pruszków. W tym czasie część

nim. Aby jak najbardziej zminimali-

jak najlepszą ofertę dla podróżnych,

torowe na innych szlakach, które

pociągów dalekobieżnych zostanie

zować utrudnienia dla podróżnych,

większość pociągów SKM, które „nie

wymuszą dodatkowe zmiany.

potoków

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
Spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2013 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „ Arsus” przy ul. Traktorzystów 14 w Warszawie.
Spotkanie będzie prowadził Piotr Karczewski dyrektor Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi m.st. Warszawy.
Jednocześnie przypominamy zarządom, zarządcom wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych o konieczności rozwiązania dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Debata o bezpieczeństwie
Komendant Stołecznej Policji Nadinspektor Mirosław Schossler oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapraszają mieszkańców Ursusa na otwartą debatę z udziałem Wojewody Mazowieckiego, Burmistrza Dzielnicy Ursus, przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej o bezpieczeństwie w dzielnicy. Debata odbędzie się w środę, 24 kwietnia 2013 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego ul. Walerego Sławka 9.
Chcesz się dowiedzieć, co robi samorząd i policja, aby zapewnić bezpieczeństwo: w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, w szkole, w ruchu
drogowym? Przyjdź, zabierz głos, posłuchaj.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Nadanie imienia rondu
Tadeusz Kifer „Kruszynka” za

odbyła się uroczystość nadania

męstwo i poświęcenie dla Ojczy-

imienia Tadeusza Kifera „Kruszynki”

zny pośmiertnie został odzna-

rondu na skrzyżowaniu ulic: Tade-

czony Krzyżem Walecznych. Jego

usza Kościuszki i Cierlickiej. Symbo-

nazwisko widnieje na tablicy ku

liczną wstęgę zerwali , w obecno-

czci żołnierzy Armii Krajowej,

ści Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st.

którzy oddali swoje życie za Oj-

Warszawy Wiesława Krzemienia,

czyznę w latach 1939-1945…”

Przewodniczącego Rady Henryka
Linowskiego Małgorzata Stańczyk

W ubiegłym roku minęła 70.rocz-

siostrzenica Tadeusza Kifera z naj-

nica męczeńskiej śmierci Tadeusz

bliższą rodziną. Poświęcenia ronda

Kifera „Kruszynki” w KL Auschwitz.

dokonał ks. Dziekan Dekanatu Ur-

Ten wielki patriota, harcerz 2.

sus Zbigniew Sajnóg.

WDH, żołnierz ZWZ-AK, podcho-

Dalsze uroczystości odbyły się

rąży rezerwy za swoją działalność

przy obelisku na skwerze im. Ks.

w podziemiu został aresztowany

Szklarczyka. Tu w asyście pocztów

i przeszedł okrutne śledztwo na

sztandarowych z: ursuskich szkół,

Szucha oraz liczne tortury.

Światowego

Żołnierzy

Armii Krajowej, Hufca ZHP War-

chowicach. W rodzinnym domu,

szawa Ursus, Gimnazjum i Liceum

podczas okupacji, za aprobatą

im. Jana Zamojskiego w Warszawie

matki i siostry, utworzył pierwszy

oraz Środowiskowego Sztandaru

w Ursusie magazyn broni, amuni-

Batalionu „Miotła” złożono wią-

cji, prasy podziemnej a także punkt

zanki kwiatów. Wiązankę złożył

nasłuchów radiowych. Na skutek

również przedstawiciel Muzeum

donosu, 1 października 1942 r.

Niepodległości.

został aresztowany wraz z matką,

sław Krzemień przybliżył zebranym

siostrą i Krystyną Nowicką, w swo-

biografię Tadeusza Kifera, a Pani

im domu, przez gestapo.

Małgorzata Stańczyk serdecznie

W rocznicę jego urodzin, 20 marca, z udziałem zaproszonych gości,

Burmistrz

Wiefot. I. Barski

Związku

Całe swoje życie mieszkał w Cze-

podziękowała wszystkim organizaMoment zerwania wstęgi

torom za podjętą inicjatywę.

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st.

współczesnej. Przez krytyków jego

od lat podziwiają dorośli, znajdzie

Warszawy zapraszają na wystawę

twórczość zaliczana jest do nurtu

się specjalna oferta dla dzieci. W po-

prac plastycznych znakomitego ma-

zwanego ekspresja metaforyczna

godnym nastroju, z odrobiną humoru

larza, rysownika i grafika znanego

i dzięki swej wyrazistości silnie od-

Franciszek Maśluszczak wróci do kra-

dobrze w Polsce i na świecie – Fran-

działuje na uczucia. Panuje w nich

iny baśni z dzieciństwa.

ciszka Maśluszczaka.

atmosfera

surrealistycznych

wizji

Autorem scenariusza wystawy jest

O swojej twórczości mówi: „Ja nie

i baśniowy klimat, przez co pobudza-

Jan Bończa-Szabłowski, dziennikarz

maluję z natury, z jakichś fotografii. Ja

ją naszą wyobraźnię i wprowadzają

działu kultury dziennika Rzeczpospo-

maluję wyłącznie z głowy, z wyobraź-

w melancholijny nastrój. Wystawę

lita.

ni”. Ta fantazja, wyobraźnia, ten świat

w Ursusie artysta traktuje w sposób

Wernisaż wystawy odbędzie się

błąkania się po bezdrożach ludzkich

szczególny. Warto będzie przycho-

6 kwietnia o godz. 17.00 w Galerii

niemocy, albo pragnień jest wspania-

dzić na nią całymi rodzinami. Po raz

Sztuki Domu Kultury „Kolorowa” przy

ły. Bawi, ciekawi, zastanawia.

pierwszy będzie to ekspozycja skiero-

ul. Sosnkowskiego 16. Prace będzie

Prace artysty są niezwykle cie-

wana do wielu pokoleń publiczności.

można podziwiać do 27 kwietnia br.

kawym zjawiskiem polskiej sztuki

Oprócz obrazów, których tematykę

Wstęp wolny.

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

fot. ze zbioru artysty

Wystawa prac plastycznych Franciszka Maśluszczaka

Franiszek Maśluszczak
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 5 kwietnia, godz. 12.00 – koncert Laureatów 36. Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka” (edycja dzielnicowa). Wstęp wolny.
• 6 kwietnia,, godz. 18.00 – gościnny występ polonijnego kabaretu „Emigranci” z Wiednia. Wstęp wolny.
• 8 kwietnia, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Wstęp wolny.
• 9, 10, 12 kwietnia, godz. 9.00-20.00 – eliminacje ( I etap) do XI Konkursu
Piosenkarskiego „Tulipanada”.
• 11 kwietnia, godz. 17.30 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład dr Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa pt. „Ile Polska ma z Unii Europejskiej a ile Unia
z Polski”. Prowadzenie – dr Dariusz Grabowski. Wstęp wolny.
• 13 kwietnia, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”) – wernisaż wystawy malarstwa
Ewy Osińskiej-Rozpędek. Ekspozycja czynna do 30 kwietnia. Wstęp wolny.
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• 18 kwietnia, godz.18.00 – wieczór literacko-poetycki. Prezentacja twórczości Tadeusza Maryniaka. Wstęp wolny.
• 21 kwietnia, godz.12.30 – niedzielne południe z teatrem. Bajka dla dzieci
„Jaś i Małgosia”. Wstęp 10 zł.
• 22 kwietnia, godz.18.00 – „Roztańczone popołudnie” w wykonaniu zespołu tanecznego „Prymka” oraz zespołu „Bella Polonia”. Wstęp wolny.
• 25 kwietnia, godz. 14.00 – spotkanie dla młodzieży pt. „Odkryj swoją pasję
– zawód, który mnie interesuje”. Wstęp wolny.
• 25 kwietnia, godz. 11.00 – „Warszawskie Ogrody” wycieczka seniorów
z Klubu „Wesoła Chata” do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
• 27 kwietnia, godz.16.00 – „Motylem jestem” zabawa dla członków Klubu
Seniora.
• 28 kwietnia, godz. 12.00 (Parafia św. Józefa) – konferencja dla rodzin „Nagroda i kara w wychowaniu” – wykład poprowadzi Paweł Wyrzykiewicz.

• 14 kwietnia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „O przebiśniegu, co spał
w kominie” w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. Cena biletu 10 zł.
• 15 kwietnia, godz. 9.30-18.00 – eliminacje do I Mazowieckiego Przeglądu
Piosenki Polskiej „Kocham cię ojczyzno”. Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 23 kwietnia, godz. 12.00 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – Międzynarodowy Konkurs „Słoneczna Zakładka 2013”. Uroczyste zakończenie IV edycji

• 17 kwietnia, godz. 9.00-13.00 – X Jubileuszowy Przegląd Twórczości Artystycz-

konkursu, którego hasłem była „Moja najpiękniejsza podróż”. W konkursie

nej Świetlic Szkolnych Ursus 2013. Występ solistów i zespołów. Wstęp wolny.

wzięli udział młodzi artyści z Bułgarii, Indonezji, Irlandii, Polski, Portugalii,

• 18 kwietnia, godz. 17.00 – wieczór poetycki twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Wstęp wolny.
• 19 kwietnia, godz. 19.00 – spektakl komedia małżeńska „3 razy łóżko”.
Cena biletu 40 zł.
• 22 kwietnia, godz. 8.00-16.30 – eliminacje do II Młodzieżowego Warszawskiego Festiwalu Teatralnego.
• 23 kwietnia, godz. 17.00 – koncert Laureatów I Przeglądu Piosenki Polskiej
„Kocham cię ojczyzno”. Wstęp wolny.

Rumunii, Ukrainy i Włoch.
• 4,11,18,25 kwietnia, godz. 17.00-17.30 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) –
„Bartki czyli bajki czytane w czwartki”.
• 4,11,18,25 kwietnia, godz. 15.30 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) – „Get Into
Reading” – międzynarodowy projekt promocji czytelnictwa. Wolontariusze
BP Ursus czytają na głos zawsze w czwartki.
• 5,12,19,26 kwietnia, godz. 16.00-18.00 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) –
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

• 24 kwietnia, godz. 9.00-18.00 – eliminacje (II etap) do XI Konkursu Piosenkarskiego „Tulipanada”.
• 25 kwietnia, godz. 19.00 – spektakl zespołu teatralno-kabaretowego „Zżyna” pt. „Co by było gdyby…”. Wstęp wolny.
• 26 kwietnia, godz. 18.00 – „Wieczór z poezją” – wspomnienie o poetach,
twórcach grupy pokoleniowej „Hybrydy” Krzysztofie Gąsiorowskiem i Zbigniewie Jerzynie. Wstęp wolny.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 9 kwietnia, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece
Niedźwiadek. Prezentacje książek: „Houston, mamy problem!” Katarzyny
Grocholi, „Plotkarski SMS” Marty Fox i „A jeśli zostanę…” Barbary Ciwoniuk.
• 30 kwietnia, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece
Niedźwiadek. Prezentacje książek: „Intrygantki” Erica-Emmanuela Schmitta,

Dom Kultury „Kolorowa”
• 7 kwietnia, godz. 12.30 – przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem pt. „ W Krainie grzeczności”. Wstęp 10 zł.
• 17 kwietnia, godz. 18.00 – wieczór poezji i romansu „A biło w sercu tym
natchnienie…” Wstęp wolny.
• 21 kwietnia, godz. 16.30 – „Barokowo i wiosennie” - koncert z cyklu Nie-

„Trucicielka” Erica-Emmanuela Schmitta i „Wroniec” Jacka Dukaja.
• 2-3 kwietnia, godz. 9.00 – „Prima Aprilis” w Klubie Malucha „Wesołe
Niedźwiadki”..
• 4,11,18,25 kwietnia, godz. 16.30 – „Klub Gier Planszowych” dla dzieci.
• 5,12,19,26 kwietnia, godz. 16.30 – zajęcia plastyczne „Sobieradek” dla
dzieci.

dzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu zespołu „Villa Nova”.
Wstęp wolny.

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
• 17 kwietnia, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)

Skorosze. Prezentacja książek: „Tańcząca Eurydyka: wspomnienia o Annie

• 5 kwietnia, godz. 18.00 – zabawa z prima aprilisem, zagadki, konkursy i zga-

German” Marioli Pryzwan, „Ofiara losu” Camilli Lackberg.

dywanki dla dzieci z zespołów i grup artystycznych Domu Kultury „Miś”.
• 6 kwietnia, godz. 16.00 – „Wiosenne pląsy w Klubie Seniora”.
• 16 kwietnia, godz. 18.00 – Bogumił Rzucidło spotkanie z podróżnikiem,
który już trzykrotnie okrążył lądem kulę ziemską. Wstęp wolny.
• 17 kwietnia, godz. 10.00 – „Mała Filharmonia” cykliczne spotkania z muzy-

• 4,11,18,25 kwietnia, godz. 16.00 – „Get Into Reading” – międzynarodowy projekt promocji czytelnictwa. Wolontariusze BP Ursus czytają w każdy
czwartek na głos fragmenty wybranych książek.
• 4,11,18,25 kwietnia – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.
• 5,12,19,26 kwietnia, godz. 16.00 – zajęcia teatrzyku „Iskierka”.

ką dla dzieci. Wstęp wolny.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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OGŁOSZENIE Z DNIA 22.03.2012 r.
O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT - 2/2013
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, uchwały Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 678/2013 oraz ustalenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 905/141
ogłasza konkurs ustny na najem lokali użytkowych:

Lp.

Adres
lokalu

Pow.
w m2

Minimalna
stawka czynszu
netto
miesięcznie
(zł/m2)

1

ul. 1 Maja 8

9,14

17

2

ul. Walerego
Sławka 6

60,84

17

Wadium

155 zł

1 034zł

Informacje

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.
Lokal w suterenie budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 3 pomieszczeń (sala główna,
zaplecze, wc) . 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. Dodatkowe informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy ul. J. M. 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. J. M. Szancera 5 w Warszawie, w pok. nr 2 do dnia 22.04.2013 r. do godz. 10.00.
4. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego, odbędzie się w dniu 22.04.2013r. o godz. 10.30 w świetlicy
ZGN Ursus przy ul. J. M. Szancera 5 w Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. J. M. Szancera 9).

Historia Warszawy nazwami ulic pisana
Niedawno ukazała się książka „Śladami nazw miejskich Warszawy”. Jest
to praca podsumowująca 20. letni dorobek Zespołu Nazewnictwa Miejskiego
przy prezydencie m.st. Warszawy. Pracami zespołu przez 20 lat kierowała
wybitna varsavianistka prof. Kwiryna Handke.
W książce zamieszczono eseje historyków-varsavianistów m.in. Hanny
Szwankowskiej, Andrzeja Kunerta, Pawła Weszpińskiego, Bożeny Wierzbickiej i Jarosława Zielińskiego. Rozdział „Związki Ursusa z Warszawą” napisał
Jerzy Domżalski.
Historia nazewnictwa ulic w Ursusie jest wyjątkowo pasjonująca. Robotnicze osiedle powstało w latach trzydziestych XX wieku. Od tego czasu większość nazw ulic została zmieniona kilkakrotnie. Największe trzęsienie ziemi
w nazewnictwie ulic miało miejsce po 1 sierpnia 1977 r. ,gdy Ursus przyłączono do Warszawy. Dziś zaledwie kilka ulic posiada pierwotne nazwy: al. Bzów,
ulice: Kościuszki, Regulska, Malinowa, Piastowska, w Gołąbkach - Czerwona
Droga.
Do książki „Śladami nazw miejskich Warszawy” dołączono płytę CD z reprodukcjami unikalnych planów Warszawy z XVIII - XX wieku. Promocja książki miała miejsce na Zamku Królewskim podczas Targów Książki Historycznej.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Transfery KS Ursus
W zimowej przerwie doszło do kilku zmian kadrowych w pierwszym zespole seniorów III ligowego Klubu Sportowego Ursus. W miejsce zawodników,
którzy opuścili szeregi „Traktorów”, sztab szkoleniowy
sprowadził kilku interesujących zawodników. W tym
gronie znalazł się m.in. Patryk Kamiński–wychowanek
Ursusa, który ma za sobą występy pierwszoligowej
Wiśle Płock, Starcie Otwock i Legi Warszawa (młoda
ekstraklasa). Do kadry dołączyli również: Michał Jagodziński z Mazura Karczew, Jan Barański z Wisły Płock,
fot. D. Wojtak

Przemysław Sztybrych ze Znicza Pruszków, Patryk Wietrak z rocznika 95 KS Ursus, a także zdobywca 21 bramek w rundzie jesiennej w siedleckiej okręgówce
Dorian Zając z Naprzodu Skórzec.
D.W.

Ostatni test przed ligą

Klub Sportowy 4 Ursus
Sezon rozgrywkowy 2012/2013, zakończył II ligowy zespół UKS 4 Ursus. Niestety, nie był to najlepszy okres w wykonaniu ursusowskich koszykarek. Dziewczęta uplasowały się na ostatniej, IX pozycji w tabeli. Zabrakło doświadczonych zawodniczek, woli walki, wiary w zwycięstwo a przede wszystkim wygranych
spotkać.
Zawodniczki 4 Ursus wygrały tylko jedno spotkanie podczas całego sezonu!! Jak zapowiadają władze klubu, zespół czekają rewolucyjne zmiany, by następny
sezon był bardziej pomyślny dla zespołu.

Płock zdobyty!
Sukcesem młodych piłkarzy KS Ursus zakoń-

ważnych bramek. Składy naszych drużyn: Ur-

Piotr Skowroński (br), Igor Mazur, Wiktor Ka-

czył się udział w I Ogólnopolskim Turnieju Pił-

sus I: Jan Grzesiak (br), Adrian Kozarzewski

liński, Antoni Brudnowski, Mateusz Marsula,

ki Nożnej Halowej rocznika 2003 i młodszych.

(1 gol), Patryk Jurczyński, Michał Gontarczyk,

Piotr Kołodziejczyk (2 gole), Kacper Pielach (1

Do turnieju zgłoszone zostały dwie drużyny

Kacper Lenarcik (2 gole), Oskar Pyrzyna (7

gol), Marek Wietecki, Oskar Fus, Michał Śle-

Ursusa. Ursus I zdecydowanie zwyciężył tur-

goli), Paweł Świerzyński (1 gol), Piotr Schie-

dziak (1gol).

niej, był przy tym zespołem, który mógł się

le (2 gole), Mikołaj Grochala (1 gol).Ursus II:



źródło: ursus.org.pl

pochwalić najlepsza obroną i najskuteczniejszym atakiem. W całym turnieju stracili zaledwie 3 bramki, strzelając przeciwnikom aż 14.
Drużyna Ursusa II toczyła zacięte boje ze swoimi przeciwnikami, jednak pod bramką rywali
zbyt często zawodziła skuteczność. Mimo to,
trener był zadowolony z postawy swoich zawodników oraz ich dobrej gry. Najlepszym
zawodnikiem turnieju po obradach trenerów
wybrany został Oskar Pyrzyna – Ursus I, który
także zdobył 7 bramek – tyle samo co najfot. B. Lenarcik

lepszy strzelec turnieju. Dodatkowo należy
wspomnieć, że nasz bramkarz Jan Grzesiak
(Ursus I) był bardzo blisko otrzymania indywidualnego wyróżnienia, na które z całą
pewnością zasłużył ratując drużynę od utraty
www.facebook.com/dzielnicaursus

KS Ursus 2003

www.twitter.com/dzielnicaursus
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UKS Czternastka pokonała Polonię
Olbrzymim sukcesem szachistów
UKS Czternastka zakończyły się roz-

Rewelacyjnie zagrał 7-letni Tymon Czernek zaj-

do lat 10

mując 2 razy IV miejsce wśród 90 uczestników do

Klaudia Paździerz

1 złoty, 1 srebrny

zawodników w szachach szybkich

Mateusz Bujalski

1 złoty, 1 brązowy

(2x15 minut - czas na partię) i kla-

Aleksandra Tarka

1 złoty

miejsce, Dominika Tkaczyk IV miejsce, Jakub Flis

sycznych (2x 60 minut). Do podziału

Paulina Paździerz

1 srebrny, 1 brązowy

V miejsce, Antoni Wojnowski VI miejsce, Dominik

Jan Golecki

1 srebrny, 1 brązowy

Daniel Sanz

1 srebrny

grywki WOM-u. Startowało po 200

były 24 medale w szachach szybkich
i tyle samo medali w szachach klasycznych.

do lat 12

Aż 23 medale zdobyli zawodnicy

lat 10. Doskonale też spisali się pozostali Maciej
Kaczkowski 2 razy V miejsce, Julia Spychała IV

Sidorczuk VIII miejsce i Jakub Ogonowski VI i VII
miejsce.
W III Turnieju z cyklu Cztery Pory Roku
udział wzięło aż 164 zawodników. W najlicz-

UKS Czternastka, 20 medali zdo-

Kacper Jarzębowski

1 srebrny, 1 brązowy

niejszej grupie C, do lat 8, zwyciężył Michał

była Polonia Warszawa, pozostałe

Jadwiga Golecka

1 brązowy

Rędzisz z Ursynowa przed Łukaszem Pytlosem

medale – zawodnicy z innych warszawskich klubów. Zwycięstwo na-

do lat 14

ze Skierniewic i Tymonem Czerniakiem z UKS
14. W grupie do lat 10 zwyciężyła Marta

biera jeszcze większych rozmiarów,

Patrycja Reda

1 złoty, 1 srebrny

gdyż nasi zawodnicy pokonali naj-

Aleksy Kozakow

1 srebrny, 1 brązowy

mem Jędrusikiem, (UKS 14) i Antonim Piłatem

lepszy klub w Polsce. Wśród ponad

Weronika Tkaczyk

2 brązowe

(Hetman Warszawa). Turniej Cztery Pory Roku

500 klubów, Polonia w ostatnich
siedmiu latach 6 razy wygrywała

do lat 18

Szelejewska z (Polonii Warszawa) przed Ada-

odbywa się dzięki dużemu wsparciu Urzędu
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Na zakończe-

klasyfikację ogólnopolską. Medale

Agata Kowalewska

2 złote

dla Uczniowskiego Klubu Sporto-

Adrianna Duda

1 srebrny

Jacek Duchnowski, który wręczył najlepszy za-

Łucja Reda

1 brązowy

wodnikom puchary.

wego Czternastka zdobyli:

niu imprezy obecny był Zastępca Burmistrza

III Mistrzostwa świata karate
W dniach 2-3 marca w przepięknej włoskiej miejscowości Werona odbyły się Mistrzostwa Świata w karate.
Spośród 27 zespołów reprezentujących
17 państw z 4 kontynentów, zawodnicy z naszego kraju wywalczyli pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej przed Włochami i Rosją.
Nasza drużyna składała się z 42 zawodników w stawce 1385 startujących. Wielki
wkład w odniesienie tego sukcesu mieli
fot. z archiwum klubu

reprezentanci z Ursusa zdobywając łącznie
22 medale. Ciężka praca włożona w codzienny trening oraz specjalny cykl przygotowań do tego startu oraz pomoc sponsorów i rodziców zaowocowały tym ogromnym
sukcesem.

Polscy karatecy
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