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Rekordowe inwestycje w Ursusie
W Ursusie trwa czas pozytywnych
przemian, dzielnica intensywnie
się rozwija, stając się coraz bardziej
przyjaznym miejscem do życia.
Zarząd Dzielnicy konsekwentnie
Od 1 kwietnia – punkt paszportowy

na początku kadencji plan rozwoju

w Ursusie

Ursusa, który zakłada zrównowa-

Od piątku, 1 kwietnia na terenie Urzędu

żony postęp w kluczowych dziedzi-

Dzielnicy Ursus będzie działał punkt pasz-

nach oraz sukcesywne podnosze-

portowy. Wnioski można składać w Wy-

Fot. R.Trzaska

realizuje wspólnie wypracowany

nie komfortu życia mieszkańców
naszej dzielnicy. Szczególne znaczenie mają aktualnie inwestycje

19 i 20.

s.2

Rozbudowa filii Szkoły Podstawowej nr 4

oświatowe, drogowe i budownictwo społeczne.

dziale Obsługi Mieszkańców – stanowiska

Realizacja programu Rodzina 500+
POW, domów komunalnych wraz

m.in. budowa nowej szkoły z halą

w Warszawie

z przedszkolem, budowę żłobka

sportową i kompleksem boisk przy

Ponad 650 gimnazjów, szkół podstawo-

– Z tym większą satysfakcją przy-

oraz na zakup Kolekcji po dawnych

ul. Dzieci Warszawy, rozbudowa

wych, przedszkoli i żłobków przyjmują-

jęłam decyzje Rady m.st. Warszawy,

Zakładach Ursus. Dzięki temu, w ra-

przedszkola przy ul. Balbinki, ada-

cych wnioski, szeroka kampania infor-

która na sesji 17 marca przyznała

mach Wieloletniej Prognozy Finan-

ptacja budynku przy ul. Wojcie-

macyjna, szkolenia dla urzędników. Tak

Dzielnicy Ursus dodatkowe środki

sowej m.st. Warszawy, dzielnica

chowskiego na przedszkole, dokoń-

wyglądają warszawskie przygotowania

inwestycyjne, o które wnioskował

przeznaczy na inwestycje dodatko-

czenie rozbudowy SP 4 wraz z halą

do realizacji programu Rodzina 500+.s.4

Zarząd Dzielnicy. Tym samym po

wo łącznie 42 miliony złotych. To

sportową oraz budowa przedszkola

latach starań Ursus otrzymał środki

nasz wspólny, wielki sukces! Jedno-

w Parku Achera.

finansowe na wybudowanie dróg

cześnie w dzielnicy trwają zaplano-

Dzięki dodatkowo pozyskanym

Już po raz kolejny, w związku z organiza-

dojazdowych do wiaduktu przy

wane na ten rok duże inwestycje,

środkom, Ursus w najbliższych latach

cją międzynarodowego wydarzenia, War-

dokończenie na str. 3

szawa stanie się celem podróży dziesiątek

Wolontariat podczas ŚDM 2016

tysięcy osób z całego świata. To wszyst-

Drodzy mieszkańcy Ursusa

ko za sprawą odbywających się w lipcu

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych nadziei i miłości,
a także serdecznych spotkań w gronie rodzinnym
życzą

w Polsce Światowych Dni Młodzieży i towarzyszących im Dni w Diecezjach. s. 5
Złoty medal Warszawska Olimpiada
Młodzieży
Olbrzymi sukces reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka
w ogólnowarszawskich rozgrywkach XLIX
edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.


Henryk Linowski
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

s.7

Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Z prac Zarządu
W lutym Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

i Al. Jerozolimskich wraz z przebudową rowu

ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady

obradował na sześciu posiedzeniach, podejmując

U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, jedną osobę

szereg ważnych dla dzielnicy uchwał. Poniżej pre-

rzeki Raszynka. Zaplanowano ponad 764 tys. zł

umieszczono na liście osób oczekujących na na-

zentujemy wybrane z nich.

na wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej.

jem lokalu z jednoczesnym skierowaniem do po-

Zawnioskowano o wprowadzenie nowych zadań

nownego zawarcia (na czas nieoznaczony) umo-

Zarząd Dzielnicy wniósł zmiany w załączni-

inwestycyjnych – budowy mieszkań komunalnych

wy najmu lokalu. Dwie osoby zakwalifikowano

ku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy

wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich oraz

do umieszczenia na liście osób oczekujących na

na 2016 rok. Dotyczyły one m.in.: nabycia gruntu

budowy dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64

zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowe-

pod budowę ul. Prystora (na odcinku od ul. Ry-

nad linią kolejową Warszawa-Katowice, w cią-

go zasobu m.st. Warszawy. Jedna osoba została

żowej w kierunku Al. Jerozolimskich); wykupu

gu trasy ekspresowej POW. Ponadto w ramach

zakwalifikowana do umieszczenia na liście osób

gruntu pod budowę ul. Żywieckiej; zwiększenia

WPF zwiększono zaplanowane środki finansowe:

oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu

w 2016 roku o ponad 3 mln zł środków na prze-

o kwotę 500 tys. zł na rozbudowę Przedszkola nr

mieszkalnego (z tytułu zamiany). Cztery oso-

budowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej

200 przy ul. Balbinki 1 oraz o kwotę 250 tys. zł na

by umieszczono na liście osób oczekujących na

i Al. Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1,

termomodernizację hali sportowej OSiR-u przy ul.

najem lokalu socjalnego z jednoczesnym skiero-

wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika

Sosnkowskiego 3.

waniem do ponownego zawarcia umowy najmu

retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka; przebu-

Ponadto Zarząd Dzielnicy zwrócił się do Rady

lokalu socjalnego. Jedną osobę skierowano do

dowy kanału Konotopa wraz z jego częściowym

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z wnioskiem

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na

ujęciem w rurociągu (na odcinku od granicy m.st.

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie

okres 5 lat. Ponadto pięciu osobom odmówiono

Warszawy do ul. Magnackiej); rozbudowy bu-

wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą

zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób

dynku Szkoły Podstawowej przy ul. Konińskiej 2,

podjęcia uchwały w sprawie pozostawienia dziel-

oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu

budowy żłobka przy ul. Henryka Pobożnego oraz

nicowemu OSiR-owi nadwyżki środków finanso-

z powodu nie spełniania kryteriów określonych

budowy mieszkań komunalnych wraz z przed-

wych za rok 2015 w wysokości ponad 342,2 tys. zł

w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warsza-

szkolem przy ul. Orląt Lwowskich; rozbudowy

do jego dyspozycji, z przeznaczeniem na inwesty-

wy, z dnia 9 lipca 2009 r. Jedną osobę skreślono

Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1, a także

cje własne w 2016 r.

z listy osób oczekujących w Dzielnicy Ursus na

termomodernizacji hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłosił

zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowe-

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicz-

go zasobu m.st. Warszawy. Oprócz tego Zarząd

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy zawnioskował do

nych, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Dzielnicy, w kwestii gospodarowania nierucho-

Rady m.st. Warszawy o wprowadzenie zmian do

i sportu w 2016 roku. Łącznie na realizację za-

mościami, podjął decyzję o przeznaczeniu do

Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy

dań w niniejszym konkursie przeznaczono kwotę

dalszego najmu, w trybie poza konkursem ofert,

(WPF) na lata 2015-2042. Zgodnie z uchwałami

w wysokości 18 tys. zł.

sześciu lokali użytkowych oraz trzech garaży, na

zwiększono o 3,03 mln zł środki finansowe na

Na lutowych posiedzeniach Zarząd poświę-

budowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej

cił także czas sprawom lokalowym. Zgodnie

rzecz dotychczasowych najemców oraz o zatwierdzeniu wynegocjowanej stawki czynszu.

To nie Prima Aprilis.
Od 1 kwietnia – punkt paszportowy w Ursusie
Jak powszechnie wiadomo 1 kwietnia kojarzy się wszystkim z Prima Aprilis, kiedy to w mediach pojawiają się różne wymyślone informacje. Ta jednak jest prawdziwa. Od piątku, 1 kwietnia na terenie
Urzędu Dzielnicy Ursus będzie działał punkt paszportowy.
– Dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy przy

wyjeżdża na urlop za granicę i ten dokument jest

współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódz-

potrzebny – podkreśliła burmistrz Urszula Kierz-

kim i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zasta-

kowska.

nie uruchomiony punkt paszportowy. To kolejne

Wypełnione formularze wraz z fotografiami bę-

udogodnienie dla mieszkańców Ursusa. Nie będą

dzie można składać w okienkach 19 i 20, które

musieli udawać się na Bemowo lub Ochotę by

znajdują się na parterze Wydziału Obsługi Miesz-

uzyskać paszport. Jest to szczególnie ważne przed

kańców Urzędu Dzielnicy Ursus (po prawej stronie

zbliżającymi się wakacjami, kiedy to część osób

od wejścia).

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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dokończenie ze str. 1

zyska kolejny, trzeci przejazd z północnej do południowej części dzielnicy, co znacznie usprawni komunikację
w obrębie Ursusa i skróci czas przejazdu. W ramach zadania zostanie wybudowany dojazd do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice, od
ulicy Orląt Lwowskich do ul. Witosa
i dalej ul. Piastowskiej. Dzielnica pozyskała także znaczące środki, w ramach programu rozwoju budownictwa społecznego, na budowę dwóch
domów komunalnych w Ursusie, które mają powstać do końca 2018 przy
ulicach: Orląt Lwowskich i Zagłoby
(z przedszkolem w parterze).
Fot. Jerzy Lipka-Wołowski

Kolejna, bardzo ważna z powodów
społecznych, oczekiwana przez mieszkańców inwestycja to budowa nowego żłobka przy ul. Henryka Pobożnego. Zarząd Dzielnicy porozumiał się
w tej kwestii z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy,

Budowa przedszkola w Parku Achera

które przekazało do dzielnicy środki
na ten cel. Placówka ma powstać na

natów po dawnych zakładach prze-

pamiątek po pracownikach. Obej-

a także pamiątkowe odznaki, kroniki,

przełomie 2017 i 2018, przy ul. Hen-

mysłu ciągnikowego Ursus – wiel-

muje prototypy traktorów zaprojek-

sztandary, archiwalne zdjęcia, gaze-

ryk a Pobożnego za ok. 6 mln zł.

kiego dziedzictwa naszej lokalnej

towanych i skonstruowanych przez

ty i filmy. Wszystkie te zbiory, po ich

Szczególnie cieszy, bo kosztowało

społeczności. Kolekcja liczy ok. 400

polskich inżynierów, silniki z począt-

wykupieniu, staną się wielką atrakcją

wiele wysiłku i starań, pozyskanie

zabytkowych eksponatów – ma-

ków XX w., pierwszy polski ciągnik

nowego centrum kultury Ursusa.

środków na wykup kolekcji ekspo-

szyn, dokumentów, zdjęć i innych

z 1922 r., zabytkowy motocykl Sokół,

Burmistrz Urszula Kierzkowska

Budżet dobrze wykonany
Znamy już dane ze sprawozdania z wykonania budżetu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy za 2015 rok. Osiągnęliśmy wysoki wskaźnik wykonania wydatków ogółem, na poziomie 97,3%, co świadczy o doskonałym wykorzystaniu
potencjału finansowego dzielnicy, prawidłowym określaniu potrzeb wydatkowych oraz skutecznej i efektywnej pracy urzędu.
Dochody Dzielnicy Ursus w 2015 roku wyniosły 34.232.171 zł. Oznacza to
wzrost dochodów w skali roku o 7,8% . Stało się tak m.in. dzięki zwiększeniu
liczby podatników.
Realizacja wszystkich zadań Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w roku 2015
kosztowała łącznie 161.559.008 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wydaliFot. R. Trzaska

śmy 27.505.577 zł. Od początku tej kadencji Zarząd Dzielnicy skutecznie pozyskuje dodatkowe środki inwestycje na kolejne lata, w 2014 była to kwota
8 mln, w 2015 ponad 46 mln, a w bieżącym roku będzie to rekordowa kwota
ok. 79 mln zł.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Realizacja programu Rodzina 500+ w Warszawie
Ponad 650 gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków przyjmu-

Szkoły, przedszkola i żłobki

jących wnioski, szeroka kampania informacyjna, szkolenia dla urzędników. Tak

Od 1 kwietnia wypełniony i pod-

wyglądają warszawskie przygotowania do realizacji programu Rodzina 500+.

pisany wniosek będzie można złożyć
w punktach przyjmowania wniosków

Program Rodzina 500+ może dotyczyć około 150 tysięcy dzieci w Warszawie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych baz danych.

Rodzina 500+ nie tylko w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, ale także w ponad 650 gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach.

Już od 1 kwietnia można składać wnioski o przyznanie tego świadczenia

Punkty przyjmowania wniosków w placówkach oświatowych będą działały

rodzinnego. Skorzystaj ze strony warszawarodzinna.um.warszawa.pl. Jak wy-

od 1 kwietnia do 1 lipca, czyli w okresie, kiedy można spodziewać się najwięk-

pełnić wniosek, które dokumenty trzeba dołączyć, oraz gdzie i w jaki sposób

szego zainteresowania rodziców. Obecnie jest zaplanowanych łącznie ponad

należy je złożyć – te ważne informacje dla mieszkańców stolicy są dostępne

680 punktów przyjmowania wniosków.
Lista wszystkich punktów będzie na stronie: www.warszawarodzinna.

na stronie www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl.
Osoby, mające skomplikowaną sytuację rodzinną, będę mogły skorzystać

um.warszawa.pl.

z pomocy punktów przyjmowania wniosków w Urzędach Dzielnic, właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Okienka w Urzędzie Dzielnicy Ursus będą

Szeroka kampania informacyjna

oznakowane, a przyjmowanie wniosków zostanie wprowadzone do systemu

Kampania informacyjna ws. Programu 500+ w Warszawie będzie pro-

kolejkowego. Jeśli będzie taka konieczność, zostaną uruchomione dodatko-

wadzona przez trzy miesiące. Będą to m.in. spoty w komunikacji miejskiej

we okienka. Złożone wnioski będą rozpatrywać Wydziały Spraw Społecznych

(autobusy, tramwaje, Szybka Kolej Miejska), reklamy w prasie bezpłatnej

i Zdrowia w Urzędach Dzielnic. Mogą one prosić o poprawienie wniosków,

i płatnej, na portalach i serwisach miejskich oraz w mediach społecznościo-

uzupełnienie dokumentów, wyjaśnienia. Zgodnie z ustawą, osoby otrzymają

wych. Wszystkie punkty przyjmowania wniosków będą odpowiednio ozna-

świadczenie w terminie do trzech miesięcy od złożenia wniosku.

kowane.

Wypełnij i złóż wniosek z domu

Więcej informacji o programie Rodzina 500+ na stronie:

Aby ułatwić mieszkańcom ubieganie się o to świadczenie, ratusz zamieści

www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl/

na stronie www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl wniosek oraz instrukcję,

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

jak go wypełnić.

Infolinie:

Wniosek będzie można wysłać za pośrednictwem systemów elektronicz-

- Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – 22 529 06 68,

nych, których działanie powinno zapewnić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 22 695 71 22,

lityki Społecznej.

- Urzędu m.st. Warszawy – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Rozlicz PIT za 2015 rok
w Urzędzie Dzielnicy Ursus

Warszawski Indeks Powietrza

Mieszkańcy Ursus mogą skorzystać z pomocy pra-

jące na celu stworzenie Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP), czyli systemu prognoz zanieczyszczeń

cownika Urzędu Skarbowego, który na zaprosze-

powietrza w stolicy.

W dniu 11 marca, Miasto Stołeczne Warszawa i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie ma-

nie Urzędu Dzielnicy Ursus, 11 kwietnia 2016 roku

Porozumienie o współpracy – podpisane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy

będzie pełnił dyżur w Wydziale Obsługi Mieszkań-

i prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej – ma na celu rozwój oraz wdroże-

ców, na terenie budynku urzędu, przy. Pl. Czerwca

nie prac badawczo-naukowych, związanych ze stworzeniem systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza

1976 roku nr 1.

w m.st. Warszawie. Dane te zostaną opracowane w formę Warszawskiego Indeksu Powietrza i będą
ogólnodostępne dla mieszkańców z około tygodniowym wyprzedzeniem.

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 roku, w godzi-

WIP tworzony będzie we współpracy z Politechniką Warszawską. – Nasza uczelnia od 12 lat prowadzi

nach od 12.00 do 18.00, w pokoju nr 43 na parterze

badania jakości powietrza w stolicy i oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko oraz zdrowie mieszkańców.

Urzędu Dzielnicy Ursus dyżurował będzie pracow-

Rezultaty tych badań pozwoliły na opracowanie unikatowych technik analizy i syntezy wyników badań stężeń

nik Urzędu Skarbowego. Pracownik US udzieli wy-

substancji w powietrzu. Zawarte dzisiaj porozumienie otwiera drogę do dalszych prac nad wdrożeniem syste-

jaśnień jak prawidłowo wypełnić druk PIT, będzie

mu prognoz zanieczyszczeń powietrza – mówi prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

również przyjmował wypełnione przez mieszkańców

Warszawa prowadzi intensywne działania w kierunku ograniczenia stężeń szkodliwych substancji

druki oraz w razie potrzeby udzieli pomocy w elek-

w powietrzu. W tym celu uchwalony został Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy, przyjęty

tronicznym przesyłaniu zeznań podatkowych.

przez Radę m.st. Warszawy, 10 grudnia 2015 r. Plan przewiduje m.in. wprowadzenie systemu pozwalają-


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

Zapraszamy.

cego na zidentyfikowanie krytycznych dla obszaru miasta poziomów substancji w powietrzu.
www.facebook.com/dzielnicaursus
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Wolontariat podczas ŚDM 2016
Już po raz kolejny, w związku

z Warszawy, Polski, jaki z innych

łach i sanktuariach, które będą zwie-

turowej, wiedzy o mieście, pierwszej

z organizacją międzynarodowego

stron świata. Jest to także okazja do

dzane przez gości i turystów.

pomocy czy umiejętności liderskich

wydarzenia, Warszawa stanie się

sprawdzenia swojej komunikatyw-

- wolontariuszami mogą zostać

celem podróży dziesiątek tysięcy

ności, otwartości czy umiejętności

osoby pełnoletnie, które wypełnią

- wolontariuszom zapewniamy na

osób z całego świata. To wszyst-

językowych. Poniżej przedstawiamy

formularz zgłoszeniowy (znajdujący

czas pracy strój, identyfikator, ubez-

ko za sprawą odbywających się

szczegółowe informacje na temat

się na stronie www.sdm2016.war-

pieczenie NWW, wyżywienie w dniu

w lipcu w Polsce Światowych Dni

oferty współpracy:

szawa.pl ) do dnia 17 kwietnia 2016

pracy, darmowe przejazdy komunika-

i zostaną zaproszone do współpracy

cją miejską w Warszawie, możliwość

po rozmowie rekrutacyjnej.

korzystania z centrów wolontariatu,

Młodzieży i towarzyszących im
Dni w Diecezjach.

– organizatorami wolontariatu
podczas Dni w Diecezjach są działa-

(dla wybranych osób).

pakiet atrakcji oraz imienny certyfikat

jące wspólnie Urząd m.st. Warszawy,

- od kandydatów oczekujemy

Z tej okazji zachęcamy do wzięcia

Archidiecezja Warszawska, Diecezja

chęci do współdziałania, pozytyw-

udziału w tym wydarzeniu w charak-

Warszawsko-Praska oraz Centrum

nego nastawienia oraz co najmniej

Szczegółowe informacje o projek-

terze wolontariusza. Wolontariat pod-

Myśli Jana Pawła II.

komunikatywnej znajomości języka

cie i obszarach zaangażowania znaj-

angielskiego. Inne języki będą do-

dują się na stronie www.sdm2016.

datkowym atutem.

warszawa.pl oraz na www.facebook.

po podsumowaniu wydarzenia.

czas warszawskich Dni w Diecezjach

- wolontariusze będą obecni w prze-

jest szansą na bezpośrednie wspar-

strzeni publicznej miasta, m.in. na lot-

cie organizacyjne dużego wydarze-

nisku, dworcach czy ulicach, a także

- dla każdego wolontariusza prze-

nia, zdobycie nowych doświadczeń,

w miejscach wydarzeń kulturalnych

widujemy przygotowanie w postaci

Pytania odnośnie wolontariatu

wzięcie udziału w ciekawych szko-

towarzyszących Dniom w Diecezjach,

profesjonalnych szkoleń – z komu-

prosimy kierować na adres wolon-

leniach, poznanie nowych osób, tak

centrach wolontariatu oraz w kościo-

nikacji interpersonalnej i międzykul-

tariat@um.warszawa.pl.

pl/warszawasdm2016.

Na zwiastowanie przybywaj bocianie
We wtorek 15 marca br. w Domu Kultury „Kolorowa” odbyło się uroczyste wręczenie nagród
i dyplomów tegorocznej XII edycji konkursu dla
przedszkoli, „Na zwiastowanie przybywaj bocianie” połączone z wernisażem. Organizatorem corocznego konkursu jest Dom Kultury „Kolorowa”
Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy.
Na

spotkanie

przybyły

delegacje

dzieci

z przedszkoli biorących udział w konkursie. –
Nagrody i dyplomy wręczali: Wanda Kopcińska
– Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady, Marianna Jaguścik – Przewodnicząca Komisji Kultury,
fot. J. Gajewski

Sportu i Spraw Społecznych Rady, Elżbieta Zdanowska-Cozac – Kierownik Domu Kultury „Kolorowa”.
W tym roku na konkurs zgłoszono 387 prac z 90
przedszkoli, nie tylko z Ursusa, ale i z dzielnic m.st.

Uczestniczki konkursu na tle wykonanych prac

Warszawy, Pruszkowa, Jabłonny Lackiej, Góry
Kalwarii, Garwolina, Radzymina, Piastowa, Wy-

chanowa, Łącka, Wilczynka, Jasieńca, Józefowa,

„Delfinki”, III – Niepubliczne Przedszkole „Ba-

szkowa, Piaseczna, Latchorzewa, Chotomowa,

Mokobodów.

jeczka”.

Mińska Mazowieckiego, Ząbek, Wyszyny, Gro-

Jury postanowiło przyznać następujące na-

Jury doceniając wkład pracy w wykonanie pięk-

dziska Mazowieckiego, Komorowa, Legionowa,

grody: I nagroda – Przedszkole Niepubliczne

nych bocianów postanowiło pozostałym przed-

Glinojecka, Marek, Mszczonowa, Drobina, Cie-

„Mikołajek”, II – Niepubliczne Przedszkole

szkolom przyznać dyplomy – wyróżnienia.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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• 9 kwietnia godz. 15.00 – opowiadamy bajki. Spotkanie z cyklu „Worek opowie-

• 1 kwietnia, godz. 12.00 – Koncert Laureatów 39. edycji dzielnicowej Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Prowadzenie Szymon
Kusarek. Wstęp wolny.

ści” pt. „Historie z królewskich komnat”. Bajki w wykonaniu Mirelli Gliwińskiej
i Katarzyny Płocińskiej. Wstęp 10 zł.
• 16 kwietnia godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa Aleksandry Lisowskiej.

• 2 kwietnia, godz. 18.00 – Międzynarodowy Dzień Teatru „Wspomnienia i wiersze

• 24 kwietnia godz. 12.30 – „Kosmiczne przygody” przedstawienie teatralne dla

ks. Jana Twardowskiego”. Wystąpią: Teresa Lipowska i Grzegorz Gierak. Wstęp

dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem w wykonaniu Teatru Dur Moll.

wolny.

Wstęp 10 zł.

• 4 kwietnia, godz. 16.00 – warsztaty twórcze w Klubie Literackim „Metafora”.
Wstęp wolny.

Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu zespołu Cup of Time

• 6 kwietnia, godz. 18.00 Klub Edukacji Samorządowej – wykład ekonomisty Jerzego Bilewicza pt. „Plan Morawieckiego”. Prowadzi prof. Jerzy Żyżyński. Wstęp
wolny.
•7

kwietnia,

• 24 kwietnia, godz. 16.30 – „Cup of time plays Namysłowski”. Koncert z cyklu
w składzie: Ryszard Borowski – flet, Agnieszka Cypryk – skrzypce, Rafał Grząka –
akordeon, Krzysztof Lenczewski – wiolonczela. Wstęp wolny.
• 26 kwietnia, godz. 18.00 – wieczór literacki Krzysztofa Chorzewskiego.

godz.

17.00

(sala

imprez

w

budynku

„Acherówki”,

ul. W. Sławka 2) – spotkanie autorskie z Jerzym Woźniakiem autorem powieści
„Mazur”. Promocja książki. Prowadzenie Jerzy Domżalski i Bogusław Łopuszyński.
Wstęp wolny.
• 9 kwietnia, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”) – wernisaż wystawy malarstwa Adama Kunikowskiego. Eskpozycja czynna do 8 maja. Wstęp wolny.
• 9 kwietnia, godz. 16.00, 19.00 – występ kabaretu „Paranienormalni” w programie „Pierwiastek z trzech”. Cena biletu: 65, 75 i 80 zł.
• 13 kwietnia, godz. 9.00-13.00 – Dzielnicowy Przegląd Świetlic Szkolnych (taniec,
muzyka, teatr, plastyka, akrobatyka sportowa). Wstęp wolny.
• 14 kwietnia, godz. 18.00 – Koncert Galowy IV Mazowieckiego Konkurs Piosenki
Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”.
• 15 kwietnia, godz. 17.00 – Światowy Dzień Poezji. Rok Henryka Sienkiewicza.
Wieczór poświęcony laureatowi literackiej Nagrody Nobla. Otwarty konkurs jednego wiersza. Prowadzenie Janina Wielogurska. Wstęp wolny.
• 17 kwietnia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Kot w butach” w wykonaniu aktorów Teatru „Jumaja”. Cena biletu 10 zł.

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 2 kwietnia, godz.16.00 – „Najpiękniejsze melodie”. Koncert zespołu Warszawskiej Orkiestry Kameralnej „Odeon”. Wstęp wolny. Godz. 17.00 – zabawa taneczna dla członków Klubu Seniora.
• 4-30 kwietnia – wystawa malarstwa Krystyny Szymczak. Wystawa czynna w dni
powszednie w godz. 10.00 -16.00.
• 10 kwietnia, godz. 12.30 – Niedzielne spotkanie z teatrem. Bajka dla dzieci „Króliczek Wędrowniczek”. Wstęp 10 zł.
• 21 kwietnia, godz. 18.00 – spotkanie autorskie z Jerzym Woźniakiem autorem
powieści „Mazur”. Prowadzą: Jerzy Domżalski i Bogusław Łopuszyński. Wstęp
wolny.
• 23 kwietnia, godz.16.00 – „Zagrajmy w zielone” zabawa, taniec i humor dla
członków Klubie Seniora.
Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 6 kwietnia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Publicznej w Ursusie. Prezentacja książki „13 pięter” Filipa Springera. Wstęp wolny.

• 17 kwietnia, godz. 19.00 – spektakl komediowy pt. „Pomaluj, a jeszcze raz” Te-

• 13 kwietnia, godz. 18.00 – „Czytelnicy 2015” uroczyste ogłoszenie wyników

atru „Capitol”. Wystąpią: Hanna Śleszyńska, Krzysztof Tyniec, Olga Bończyk, Igor

i wręczenie nagród laureatom rankingu na najaktywniejszych czytelników pla-

Sebo. Cena biletu 65 zł.

cówek Biblioteki Publicznej w Ursusie w 2015 roku. Patronat nad wydarzeniem

• 18 kwietnia, godz. 9.00-13.00 – Dzielnicowy Przegląd Teatralny Szkół Podstawowych „Traktorki”. Wstęp wolny.
• 21 kwietnia, godz. 16.00-19.00 – spotkanie i warsztaty literackie Stowarzyszenia
Autorów Polskich. Prowadzenie Janina Wielogurska. Wstęp wolny.
• 22 kwietnia, godz. 17.00 (kino „Ursus”) – pokaz filmowy w ramach cyklu „Kino
Retro”. Cena biletu 5 zł.
• 26 kwietnia, godz. 19.00 – spektakl dyplomowy słuchaczy III roku Szkoły Aktorskiej Machulskich pt. „Wilko. Letnisko” na podstawie „Panien z Wilka” Jarosława
Iwaszkiewicza. Wstęp wolny.
• 27 kwietnia, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład prof. Pawła Bożyka pt. „Stan polskiej gospodarki”. Prowadzi prof. Jerzy Żyżyński. Wstęp wolny.
• 28 kwietnia, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół serio” w programie „Już po
świętach”. Wstęp wolny.
• 29 kwietnia, godz. 18.00 – spektakl o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej
„Opium” w wykonaniu młodzieżowego zespołu PAT w ramach projektu „Profilaktyka a Ty”. Wstęp wolny.
Dom Kultury „Kolorowa” ( ul. Sosnkowskiego 16)

objęli: Burmistrz Dzielnicy Ursus – Urszula Kierzkowska i Przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursus – Henryk Linowski. Uroczystość odbędzie się w Ośrodku Kultury
„Arsus” przy ul. Traktorzystów 14. Szczegóły pod telefonem 22 882 43 00 lub na
www.bpursus.waw.pl.
• 27 kwietnia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Publicznej
w Ursusie. Prezentacja książek: „Maus. Opowieść ocalałego” Arta Spiegelmana
oraz „Chłopczyce z Kabulu” Jenny Nordberg. Wstęp wolny.
• 6,13,20,27 kwietnia – kursy komputerowe dla dorosłych 50+. Szczegóły na
www.bpursus.waw.pl, tel. 22 882 43 00.
Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 19 kwietnia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Niedźwiadek
zaprasza na spotkanie autorskie z pisarką Anną Herbich.
Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
• 20 kwietnia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Skorosze zaprasza na spotkanie poświęcone książce „1945. Wojna i pokój” Magdaleny Grzebałkowskiej. Wstęp wolny.

• 2 i 9-10 kwietnia – turniej szachowy z cyklu „Cztery Pory Roku”.

Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)

• 3 kwietnia, godz. 18. 00 – koncert Krystyny Giżowskiej w ramach projektu Budże-

• 4 kwietnia, godz. 18.30 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Gołąbki. Prezen-

tu Partycypacyjnego „Piosenki retro w Kolorowej”. Bezpłatne wejściówki – Dom

tacja książki „Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej” św. s. M. Faustyny

Kultury „Kolorowa”.

Kowalskiej. Wstęp wolny.
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Złoty medal Warszawska Olimpiada Młodzieży
Olbrzymi sukces reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka w ogólnowarszawskich rozgrywkach XLIX edycji Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży.
Dziewczęta bezkonkurencyjnie przebrnęły przez fazę
grupową i półfinałową nie przegrywając żadnego meczu, po to by w meczu o I miejsce pokazać wspaniały
styl gry, olbrzymie umiejętności indywidualne i miłość do
koszykówki. Koszykarki w meczu finałowym pokonały
swoje rywalki, reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 28
z Targówka 44-18. Brawo.
Reprezentacja szkoły prowadzona przez Małgorzatę
Z archiwum SP nr 4

Boniowską wystąpiła w składzie: Natalia Antoniuk, Zofia
Arkabuz, Wiktoria Biela, Agata Domurat, Paulina Głasek,
Aleksandra Lenart, Aleksandra Łyk, Patrycja Serafin, Martyna Stefańska, Marysia Trukawka, Maja Wiśniewska,
Aleksandra Zając.

Mistrzynie Warszawy reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4

Szachowe Mistrzostwa Ursusa
W sobotę, na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 14 przy ulicy Sosnkowskiego, odbyły się Szachowe Mistrzostwa Ursusa, dla dzieci do lat 8 i młodszych.
Dziewczynki i chłopcy wystąpili
w dwóch grupach wiekowych do lat
8 i do lat i młodsze.
Poniżej

klasyfikacja

końcowa

dziewczęta do lat 8: Zofia Wiśniewska 5 pkt., Irena Karuzela 4 pkt., Alicja Antolik 3 pkt., dziewczęta do lat
7: Anna Kicińska 6 pkt, Kaja Tokarz
4 pkt., Łucja Zgorzeliska 4 pkt. W kategorii chłopców do lat 8 najwięcej
fot. Z archiwum

punktów zdobył Franciszek Kycia
(6 punktów), drugi był Bartosz Kozłowski (5 punktów) i Dawid Skowron (4 punkty). W grupie młodszej
pierwsze miejsce zdobył Mateusz

Mali szachiści w akcji

Śmietanko (6 punktów), drugie miejsce Jakub Kowalczyk (5 punktów),

z Grodziska Mazowieckiego. Naj-

Turniej odbył się dzięki bardzo duże-

wręczyli wszystkim uczestnikom dy-

trzecie miejsce Michał Stradczuk (5

młodszymi uczestnikami turnieju byli;

mu wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus

plomy oraz nagrody rzeczowe.

punktów).

Franek Siejka, Michał Słupski, Franek

m.st. Warszawy. Na zakończenie tur-

W Domu Kultury „Kolorowa” od-

Drużynowo wygrała Szkoła Pod-

Klask, Adam Wojtczuk, Stanisław

nieju Burmistrz Dzielnicy Ursus Wie-

będzie się turniej FIDE. Zapraszamy

stawowa nr 11, przed Montessori

Buczyński, Jakub Pańczyk i Anna Do-

sław Krzemień oraz Dyrektor Szkoły

2-3 oraz 9 kwietnia. Szczegóły na

Ursus i Szkołą Podstawową nr 12

mińczak, którzy zdobyli V kategorię.

Podstawowej nr 14 Aldona Kalińska,

www.ursus.mzszach.pl

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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fot. M. Lipiński

III Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

Uczestnicy olimpiady z Burmistrz Urszulą Kierzkowską
16 marca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Inte-

najkrótszym czasie kilkanaście konkurencji zwin-

uzyskały tę samą liczbę punktów – 46 pkt.,VIII

gracyjnymi nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 odby-

nościowo-sprawnościowych, między innymi: po-

miejsca nie przyznano, IX miejsce z liczbą 45 pkt.

ła się III Olimpiada Sportowa Przedszkolaków dla

dawanie piłki, slalom z woreczkiem na rakietce

zajęła drużyna „Pędzące Jaguary” z Przedszkola

dzieci 5-letnich z przedszkoli publicznych, organizo-

do tenisa stołowego, slalom na platformie cztero-

nr 343.

wana przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjny-

kołowej, rzut woreczkiem do obręczy, umieszcza-

Olimpiadę zainaugurował Zastępca Burmistrza

mi Nr 418 w Ursusie.

nie kół ringo na pachołkach, tor przeszkód, wy-

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Wiesław Krze-

ścigi w workach, oraz skoki dodawane. Za każdą

mień. Nad przebiegiem olimpiady czuwało jury,

III Olimpiada Sportowa Przedszkolaków objęta

konkurencję drużyny dostawały punkty, wygrało

którego przewodniczącym był znany dziennikarz

była patronatem Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszuli

przedszkole, które zgromadziło najwięcej punk-

sportowy TVP Jacek Kurowski.

Kierzkowskiej.

tów. III Olimpiadę Przedszkolaków wygrała repre-

III Olimpiada Sportowa Przedszkolaków odby-

W zmaganiach wystartowały reprezentacje

zentacja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

ła się dzięki współpracy Urzędu Dzielnicy Ursus

wszystkich dziewięciu przedszkoli, drużyna „Elfy”

nr 418, z liczbą 69 punktów, II miejsce z liczbą 68

m.st. Warszawy i Rady Rodziców przy Przedszko-

reprezentowała Przedszkole Nr 112 Leśne Skrzaty,

pkt. zdobyła drużyna „Niedźwiadki” z Przedszko-

lu z Oddziałami Integracyjnymi nr 418.

„Mróweczki” Przedszkole Integracyjnego nr 137

la nr 168 Misiowa Gromadka, III miejsce z liczbą

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszu-

im. Janusza Korczaka, „Niedźwiadki” Przedszkole

67 pkt. zdobyła drużyna „Balbinki” z Przedszkola

la Kierzkowska osobiście wręczała puchary, dyplo-

Nr 168 Misiowa Gromadka, „Dzieciaki Bystrzaki”

nr 200 Gąski Balbinki. Pozostałe drużyny zajęły

my i nagrody wszystkim uczestnikom olimpiady.

Przedszkole Nr 194, „Balbinki” Przedszkole nr 200

kolejno IV miejsce z liczba 61 pkt. Drużyna „Mró-

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

Gąski Balbinki, „Niezapominajki” Przedszkole

weczki” z Przedszkola Integracyjnego im. Janusza

Nr 418 w Ursusie Małgorzata Rolka podziękowała

nr 219 Niezapominajka, „Pędzące Jaguary” Przed-

Korczaka nr 137, V miejsce z liczbą 60 pkt. Druży-

członkom jury wręczając prace plastyczne wykona-

szkole Nr 343, „Promyczki” Przedszkole nr 413,

na „Elfy” z Przedszkola nr 112, VI miejsce z liczbą

ne przez dzieci oraz podziękowania.

„Zwinne Koniczynki” Przedszkole z Oddziałami In-

56 pkt. Drużyna „Dzieciaki – Bystrzaki” z Przed-

Na zakończenie imprezy mali sportowcy, opie-

tegracyjnymi nr 418.

szkola nr 194, przyznano dwa VII miejsca, ponie-

kunowie drużyn, członkowie jury, zaproszeni go-

To była bardzo wszechstronna, sportowa ry-

waż Drużyny: Niezapominajki” z Przedszkola nr

ście, organizatorzy – pozowali fotoreporterom do

walizacja. Dzieci miały do wykonania w jak

219 i Drużyna „Promyczki” z Przedszkola nr 413

wspólnego zdjęcia.
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