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Veturilo w Ursusie

Słoneczna zakładka
W dniu 27 marca 2014 r. odbyło się
uroczyste wręczenie nagród Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Słoneczna Zakładka”. Tematem tegorocznej edycji było „Święto Wiosny”.
Konkurs organizowany był przez Bibliotekę Publiczną w Ursusie oraz Bułgarski Instytut Kultury.
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Obchody 3 Maja
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. War-

fot. z archiwum ZTM

szawy serdecznie zapraszają mieszkań-

Niedługo po Ursusie będziemy jeździć Veturilo

ców na uroczystości związane z rocznicą
uchwalenia Konstytucji przez Sejm Czteroletni oraz z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystości odbędą się
3 maja o godz. 10.30 przy obelisku przy
ul. Cierlickiej a o godz. 16.30 – w kościele
Św. Józefa Oblubieńca NMP zaplanowano

W ramach akcji poszerzenia za-

W tej chwili Urząd przygotowuje

projekt ten musiał zostać przeło-

sięgu Veturilo od sierpnia na tere-

projekty organizacji ruchu dla sta-

żony na następny rok. W grudniu

nie naszej dzielnicy zacznie funk-

cji mieszczących się w pasie dro-

2013 roku Rada m.st. Warszawy

Ćwicz w plenerze

cjonować pięć stacji.

gowym.

przyznała dodatkowe środki finan-

Wraz z nadejściem wiosny, mieszkańcy

sowe na naszą inwestycję.

zaczęli aktywnie spędzać czas na świe-

Stacje powstaną przy: pętli

15 maja odbędzie się budżeto-

autobusowej PKP Ursus, stacji

wa sesja Rady Warszawy, która

kolejowej

najprawdopodobniej

koncert Te deum laudamus.

s. 4

Sierpniowy termin powstania sta-

żym powietrzu. m.in. na siłowniach

podejmie

cji jest spowodowany tym, że ZTM

plenerowych, które zostały oddane do

Urzędzie Dzielnicy Ursus, Ośrodku

uchwałę w sprawie przeniesienia

czekał na decyzję Prezesa Zamówień

użytku w ostatnim miesiącu. 

Sportu i Rekreacji przy ulicy Sosn-

środków z budżetu Dzielnicy do

Publicznych, który ostatecznie zdecy-

kowskiego, oraz na rogu Prystora

budżetu ZTM-u. Rada Dzielnicy

dował o rozszerzeniu obecnie obo-

Sukcesy koszykarek

i Skoroszewskiej. Każda stacja

uchwałą zaopiniowała ten projekt

wiązującej umowy o kolejne stacje

Koszykarki

będzie wyposażona w piętnaście

16 kwietnia.

na terenie m.st. Warszawy, w tym

(2003) Uczniowskiego Klubu Sportowe-

w Dzielnicy Ursus.

go „4 Ursus”, działającego przy Szkole

Ursus

Niedźwiadek,

miejsc postojowych, natomiast do

Przypomnijmy, że już w 2012

każdej z nich przypisach zostanie

roku radny Robert Faliszewski

Prace związane z budową stacji

11 rowerów. W czasie zamykania

złożył interpelację z zapytaniem

przewidywane są na koniec maja

tego numeru Urząd Dzielnicy Ur-

o możliwość uruchomienia sys-

początek czerwca. Czas trwania

sus był w trakcie podpisywania

temu Veturilo w naszej Dzielnicy.

umowy z firmą Nextbike to 22 mie-

porozumienia z ZTM-em, który

Jednakże z powodu ograniczonych

siące - do końca listopada 2016

będzie zarządcą stacji ze strony

środków, oraz dużych inwestycji

roku.

miasta.

infrastrukturalnych w 2013 roku,

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

najmłodszego
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rocznika

Podstawowej nr 4, mogą pochwalić się
dużymi osiągnięciami.

s. 7
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Z prac Zarządu dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w marcu 2014 roku
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w marcu
2014, roku podjął 29 uchwał oraz 15 ustaleń. Poniżej
prezentujemy Państwu wybrane z nich.

nicy zaakceptował projekt uchwały Rady Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy w tej sprawie.
Na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie ogło-

o gospodarce nieruchomościami, podjęto cztery

szenia II otwartego konkursu ofert na realizację za-

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie

dań publicznych w zakresie upowszechniania kultury

50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r., z tytu-

fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

łu użytkowania wieczystego nieruchomości grunto-

w 2014 roku. Łącznie na realizację zadań w niniej-

wych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Od po-

szym konkursie przeznaczono 370 000zł. Projekt

czątku roku 2014, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

ma na celu rozwój poszczególnych dyscyplin spor-

bonifikatę otrzymało w sumie 297 osób.

tu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i zapewnienie

Zarząd Dzielnicy zatwierdził projekt zarządzenia

dzieciom i młodzieży możliwości uprawiania sportu

Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczącego ogłoszenia

w ramach własnych zainteresowań pod opieką wy-

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

kwalifikowanej kadry szkoleniowej.

nieruchomości przy ul. Prawniczej 73 w Dzielnicy

W związku z zaleceniami zawartymi w protokó-

Ursus oraz zgodnie z propozycją Wydziału Infrastruk-

le pokontrolnym z dnia 21.01.2014 r., dotyczącymi

tury powołał komisję do realizacji zadań związanych

przestrzegania standardów obsługi klienta, na posie-

z przeprowadzeniem w/w przetargu.

dzeniu Zarządu ustalono, że w Urzędzie Dzielnicy Ur-

Zarząd Dzielnicy wydał zgodę właścicielską na

sus m.st. Warszawy zostanie zainstalowany system

usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej wła-

kolejkowy.

sność m.st. Warszawy, zlokalizowanego przy ulicy

Na mocy uchwał dokonano trzech zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warsza-

Siłaczki, z uwagi na kolizję z powietrzną linią energetyczną.

wy na 2014 rok oraz jednej zmiany w Wieloletniej

Podczas marcowych posiedzeń Zarządu wiele

Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-

czasu poświęcono sprawom lokalowym. Zgodnie ze

2042. Zmiany dotyczyły głównie zakresu wychowa-

wskazaniami Komisji Mieszkaniowej trzy osoby, któ-

nia i oświaty, m.in. przesunięto środki w wysokości

re spełniły kryteria określone w uchwale Rady m.st.

5 000 zł na wykonanie monografii szkoły z okazji 70

Warszawy Nr 1751/2009, zostały zakwalifikowane na

- lecia działalności edukacyjnej LVI Liceum Ogólno-

listę oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu

kształcącego.

z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Z uwagi

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy o zmianie

na niespełnione kryteria, Zarząd Dzielnicy odmówił

ustawy o systemie oświaty, likwiduje się dwuletnie

sześciu osobom zakwalifikowania na w/w listę. Pod-

liceum ogólnokształcące uzupełniające dla młodzie-

jęto również uchwały m.in. w sprawach: wydzielenia

ży. Mając na uwadze umożliwienie absolwentom

z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy trzech

zasadniczych szkół zawodowych kontynuacji nauki

lokali, z przeznaczeniem na lokale socjalne, podpi-

oraz słuchaczom kursów zawodowych uzupełnienie

sania umowy najmu lokalu mieszkaniowego na czas

wykształcenia na poziomie ogólnokształcącym i zdo-

nieokreślony oraz przeznaczenia do dalszego najmu

bycie tytułu technika, podjęto zamiar przekształcenia

garaż przy ul. Balbinki.

VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Zarząd Dziel-

A. Wall

Na połowę maja 2014 roku planowane jest rozpo-

Konieczność przeniesienia placu wynika z faktu

częcie prac związanych z przenosinami placu zabaw

odzyskania przez spadkobierców właścicieli terenu,

przy ul. Dzieci Warszawy 42, który zostanie zain-

na którym obecnie usytuowany jest plac zabaw.

stalowany na sąsiedniej działce, na terenie Zespołu

Termin zakończenia prac podany zostanie do wia-

Szkół nr 42. W ramach prac, przewidziane jest rów-

domości po rozstrzygnięciu przetargu, który wyłoni

nież wybudowanie przejścia od ul. Dzieci Warszawy

wykonawcę. W trakcie prowadzenia robót, plac za-

do sięgacza ul. Poczty Gdańskiej. Otwarcie ofert na-

baw nie będzie dostępny dla mieszkańców dzielnicy.

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

Straż Miejska (ul. Przemyska 18)
tel. 986, 22 823 73 88
Straż Pożarna (ul. Rynkowa 8)
tel. 998, 22 662 78 78, 22 596 71 60
Pogotowie Ratunkowe
(ul. Gen. K. Sosnkowskiego 18)
tel. 999, 22 525 13 08
Stacjonarna nocna i świąteczna
pomoc lekarska dla mieszkańców
Dzielnicy U
 rsus
NZOZ Hipokrates ul. Plac Czerwca 1976 nr.1
22 250 28 01 (wew. 4)
Wyjazdowa nocna i świąteczna
pomoc lekarska
NZOZ Hipokrates ul. Plac Czerwca 1976 nr.1
22 250 28 01 (wew. 4) (w uzasadnionych
przypadkach stwierdzonych przez lekarza),
FALC 96-75, 22 888 29 20,
Pogotowie gazowe
tel. 992, 22 6673073-78
Całodobowe pogotowie energetyczne
tel. 991, 22 821 31 31
Pogotowie wodociągowe
tel. 994, dział obsługi klienta:
22 445 50 00
Pogotowie ciepłownicze
Dalia- tel. 993, 22 658 52 05
(Pawińskiego 30)
Służba Dyżurna Centrum Zarządzania
Kryzysowego m.st. Warszawy – 19656
Schronisko dla zwierząt (ul. Paluch 2)
tel. 22 846 02 36 – dyżur całodobowy
22 868 06 34, 22 868 15 79
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Sosnkowskiego 16, tel. 22 667 01 88
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Zagłoby 17, tel. 22 667 92 18
Pogotowie komunikacji miejskiej
tel. 19633
Zarząd Transportu Miejskiego
tel. 19 116 (infolinia 24 godz.)

Przenosiny placu zabaw

stąpi 5 maja br.

Komisariat Policji
(ul. Gen. Sosnkowskiego 16)
tel. 997, 22 603 21 01, 603 21 05

A. Wall

Pogotowie dla zwierząt
tel. 513 569 791, Eko patrol - 986
Infolinia Czystość
Al. Jerozolimskie 11/19 tel. 19 115
Terenowy Punkt Paszportowy
wU
 rzędzie m. st. Warszawy
pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa
Przyjmowanie wniosków paszportowych
tel. 022 257 93 54
Odbiór paszportów tel. 022 257 93 56

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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W dniu 27 marca 2014 r. odbyło się uroczyste

Bardzo cieszy nas fakt, że wśród laureatów zna-

wręczenie nagród Międzynarodowego Konkursu

lazło się 5 prac młodych autorów – mieszkańców

Plastycznego „Słoneczna Zakładka”. Tematem te-

Ursusa: Maja Kowalczyk – I miejsce, grupa wie-

gorocznej edycji było „Święto Wiosny”. Konkurs

kowa 5 lat, kategoria generalna, Przedszkole 22

organizowany był przez Bibliotekę Publiczną w Ur-

Warszawa-Włochy (Maja jest mieszkanką Ursusa);

susie oraz Bułgarski Instytut Kultury. Honorowy

– Maja Niedziela III miejsce, grupa wiekowa 5 lat,

patronat objęła Żona Prezydenta RP Pani Anna

kategoria generalna, Biblioteka Skorosze; Emilia

Komorowska.

Borecka – II miejsce, grupa wiekowa 5 lat, kate-

fot. A. Wall

Słoneczna zakładka

Temat tegorocznej edycji został wymyślony

goria narodowa, Szkoła Podstawowa nr 4; Agata

przez wolontariusz Biblioteki Publicznej w Ursusie.

Siwik – III miejsce, grupa wiekowa 9 lat, kategoria

Inspiracją były wspólne obchody święta wiosny

generalna, Szkoła Podstawowa nr 4; Szymon Siwik

bułgarskiej Baby Marty i polskiej Marzanny orga-

– I miejsce, grupa wiekowa 14-16 lat, kategoria

m.st. Warszawy – Wiesław Krzemień, Zastępcy

nizowane od kilku lat przez Bibliotekę Publiczną

generalna, Gimnazjum 132.

Burmistrza: Jacek Duchnowski i Janusz Warakom-

w Ursusie i Bułgarski Instytut Kultury.

Wśród zaproszonych gości na Gali pojawiły się

Tegoroczne rozdanie nagród odbyło się w Sali

takie osobowości jak: Ambasador Bułgarii – Vasi-

Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej przy

lij Tanew, Ambasador Rumunii – Ovidiu Dranga,

Krakowskim Przedmieściu 66. Na konkurs nade-

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP – Jakub

słano 2 130 prac z 16 krajów Europy i Azji. Z po-

Beczek, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy –

wodu tak wielkiej liczby zgłoszeń, Organizatorzy

Włodzimierz Paszyński, Radca ds. Kultury Amba-

podzielili konkurs na 12 grup wiekowych oraz

sady Indonezji – Roos Iskandar, Dyrektor Instytut

dwie kategorie: narodową i generalną. Osta-

Słowackiego – Milan Novotny, Zastępca Dyrektora

tecznie w grupach narodowych nagrodzono 120

Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu

prac, z których wyłoniono 58 laureatów kategorii

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

generalnej.

– Bożena Żelazowska; Burmistrz Dzielnicy Ursus

Szymon Siwik

Gala rozdania nagród w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym „Słoneczna Zakładka”

ski oraz radni.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom
konkursu.

Maja Niedziela

Emilia Borecka

Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w konkursie?
Rok temu brałem udział w konkursie Słoneczna Zakładka i zająłem drugie miejsce. W tym
roku też postanowiłem spróbować.
Ile czasu poświęciłaś na przygotowanie pracy?
Nad tym jak wykonać pracę zastanawiałem
się od momentu, kiedy dowiedziałem się
o konkursie. Na wykonanie pracy poświęciłem
trzy godziny. Użyłem różnokolorowego papieru, gazet, wycinając i wydzierając.

O czym myślałaś rysując swoją pracę?
/ Co Cię zainspirowało?
Zainspirował mnie rysunek przedstawiający
drzewo w czterech porach roku. Wpadłem na
pomysł, żeby na jednym obrazku przedstawić
zimę – jako czerń i biel oraz wiosnę – jako
zielone kręgi wody.
Czym się interesujesz?
Lubię czytać, najchętniej książki przygodowe,
fantastykę i inne. Bardzo lubię naszą Bibliotekę Publiczną, korzystam z wszystkich czterech

oddziałów. Wypożyczam także książki z biblioteki szkolnej w Gimnazjum nr 132. Uprawiam akrobatykę sportową, jestem skautem
FSE. Interesuję się również przyrodą, lubię
różne ciekawostki techniczne, poznawać budowę urządzeń.
Jak zareagowali rodzice na informacje
o Twojej wygranej?
Rodzice bardzo się ucieszyli.

Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w konkursie?
Bardzo lubię rysować, malować, projektować
stroje, wyklejać. Chętnie biorę udział w konkursach plastycznych.
Ile czasu poświęciłaś na przygotowanie
pracy?
Zanim wykonałam pracę, kilka dni wcześniej
zrobiłam kilka szkiców w swoich notesikach.

O czym myślałaś rysując swoją pracę?
/ Co Cię zainspirowało?
Myślałam jak przedstawić marzannę jako
symbol odchodzącej zimy, a jednocześnie pokazać nadchodzącą wiosnę.
Czym się interesujesz?
Bardzo lubię czytać, interesuję się motylami.
Jak mam wolny czas lubię pisać w pamiętniku, robię tam różne rysunki, wyklejanki,

maluję farbami, wyklejam koralikami, nitkami. Robię także projekty strojów. Mam różne
kolekcje drobiazgów. Bardzo lubię śpiewać
i tańczyć.
Jak zareagowali rodzice na informacje
o Twojej wygranej?
Moi rodzice bardzo się ucieszyli, że odniosłam
taki sukces.

Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w konkursie?
Pani Asia mi powiedziała, żeby pójść na ten
konkurs.
Ile czasu poświęciłaś na przygotowanie
pracy?
Nie wiem ile czasu, długo, godzinę.

O czym myślałaś rysując swoją pracę?
/ Co Cię zainspirowało?
Myślałam, żeby po prostu sobie wygrać konkurs. Myślałam o zimie, wiośnie i jeszcze lato
i jesień.
Czym się interesujesz?
Interesuję się robieniem różnych prac, lubię
jeździć na nowym rowerku od rodziców, grać
w piłkę, przyjeżdżać do dziadków, lubię sobie robić rzeczy, które sobie marzyłam, żeby

dorosnąć i zbierać kwiaty i kochać rodziców.
Marzę o tym, żeby cały dzień chodzić do
przedszkola.
Jak zareagowali rodzice na informacje
o Twojej wygranej?
Pani dzwoniła, że wygrałam konkurs i rodzice się ucieszyli. Mama powiedziała, że
jak wygrałam to wujek Marcin, brat mamy,
kupi mi chomika. A rodzice kupili mi nowy
rower.

Agata Siwik

Maja Kowalczyk
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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W marcu, w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. War-

Pani Janina i Jan Rozentalscy 50 rocznicę ślubu

szawy gościliśmy 3 pary małżeńskie, które obcho-

obchodzili w ubiegłym roku. Pobrali się 27 lipca

dziły 50.lecie pożycia małżeńskiego. Listy gratula-

1963 w Ursusie. Pracowali w jednym budynku

cyjne oraz wiązanki kwiatów przekazał jubilatom

w Zakładach Mechanicznych „Ursus”. Gdy Pani Ja-

w imieniu Zarządu Wiesław Krzemień Burmistrz

nina wychodziła za mąż miała 20 lat, Pan Jan 32.

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Od początku małżeństwa, Państwo Rozentalscy

Pani Weronika znała Remigiusza Kosickiego
od najmłodszych lat. Oboje wychowywali się

fot. J. Solon

Na dobre i na złe

mieszkają w Ursusie. Mają dwójkę dzieci i 2 wnucząt.

w miejscowości Dobre niedaleko Mińska Mazo-

Pan Jerzy jest rodowitym mieszkańcem Ursusa,

wieckiego. – Nasza miłość przychodziła z wie-

Pani Barbara urodziła się w Warszawie. Jednak ich

kiem, dojrzewała, aż w końcu zdecydowaliśmy

drogi zeszły się w Ursusie. – Mieszkaliśmy obok

się na ślub. Pomimo tego, że każde z nas do-

siebie a nasza znajomość była prawie od piaskow-

cały czas pracy zawodowej był związany z Zakła-

jeżdżało do pracy do Warszawy, ślub wzięliśmy

nicy. I tak się zaczęło. Dziecinne zabawy, przyjaźń

dami Mechanicznymi „Ursus”, Pani Barbara praco-

18 stycznia 1964 r. w naszej rodzinnej miejsco-

a później przyszła miłość – śmieje się Pan Jerzy

wała w firmie kosmetycznej. Doczekali się 2 dzieci

wości – mówi Pani Weronika. Do Ursusa sprowa-

Laufer. Gdy zdecydowali się na zawarcie związku

i 4 wnuczek.

dzili się w 1971 roku.

małżeńskiego, Pani Barbara miała 20 lat, a Pan

Pary zapytane o receptę na udany związek zgod-

Jerzy – 25. 14 marca tego roku obchodzili 50 rocz-

nie odpowiadały: wzajemny szacunek, wyrozumia-

nicę pożycia małżeńskiego. Pan Jerzy prawie przez

łość, zrozumienie a co najważniejsze – miłość.

Państwo Weronika i Remigiusz Kosiccy doczekali
się 2 dzieci i 5 wnucząt.

Jubilaci z Wiesławem Krzemieniem
Burmistrzem Dzielnicy

Przed nami Dzień Dziecka i Dni Ursusa
1 czerwca, do Parku Hassów przy ul. Wojciechowskiego zapraszamy dzieci. Wspólną zabawę z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka rozpoczniemy już o godz. 13.00 Będą występy przedszkolaków, zamki dmuchane, konkursy z nagrodami, teatr uliczny Wagabunda, warsztaty malowania buziek.
7 czerwca, tradycyjnie w Parku Czechowickim przy ul. Spisaka odbędą
się jubileuszowe XX Dni Ursusa. Atrakcje będą przygotowane dla każdej
grupy wiekowej. A na scenie pojawią się lubiani i znani wykonawcy. Już
godz. 17.00 na deskach sceny pojawi się legenda polskiego rocka zespół
Trubadurzy. O sobie mówią „Dziś gramy i śpiewamy tak samo ostro, a jednocześnie lirycznie, nasze nieśmiertelne hity czyli „ jazdę obowiązkową „,
obok naszych najnowszych przebojów - „ jazdy dowolnej „.
Dla młodych mieszkańców naszej dzielnicy zagra również Zespół Red
Lips z charyzmatyczną i elektryzującą wokalistką – Rudą. Wspólną zabawę zakończy zespół Oddział Zamknięty – również legenda rocka, który
zyskał popularność w Polsce w latach 80.

Jan Paweł II oczami dziecka
27 kwietnia 2014 roku świętowaliśmy wielką uroczystość – Kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.
Aby uczcić to wydarzenie Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im.
Władysława Grabskiego i Urząd Dzielnicy Ursus są organizatorami wystawy prac plastycznych pt. „ Jan Paweł II oczami dziecka”. Do udziału w tworzeniu prac zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe w Ursusie.
Uroczysty wernisaż wystawy odbędzie się 12 maja o godzinie 11.00
w Ośrodku Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14. 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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Powitanie traktorów w fabryce
Zapraszamy dzieci do udziału
w warsztatach pt. „Powitanie
traktorów w fabryce” zaś ich
rodziców i dziadków w pamiątkowej fotografii byłych pracowników Zakładów Przemysłu
Ciągnikowego w Ursusie. Oba
wydarzenia będą miały miejsce
w ramach projektu „Zakłady.
Ursus 2014”, który odbędzie się
w dn. 13-15 czerwca na terenach byłych ZPC.
Pomysłodawcami przedsięwzięcia są Jaśmina Wójcik (autorka
m.in. „Spaceru Akustycznego po
dawnych terenach ZPC Ursus” i sesji fotograficznej „Posag 7 Panien”,

do parku Hassów przy ulicy Woj-

rada traktorów. To projekt Jaśminy

przygotowanym do tego celu urzą-

przedstawiającej

rolników-użyt-

ciechowskiego, gdzie odbędą się

Wójcik, który rozpocznie się na Pl.

dzeniu.

kowników traktorów Ursus oraz

warsztaty „Powitanie traktorów

Defilad w Warszawie. Kilkanaście

Projekt „Zakłady. Ursus 2014” jest

Igor Stokfiszewski. Projekt reali-

w fabryce”, podczas których naj-

ciągników marki Ursus z towa-

kontynuacją działań zainicjowanych

zowany jest przez Stowarzyszenie

młodsi mieszkańcy dzielnicy będą

rzyszeniem Orkiestry Dętej Ziemi

na terenie Ursusa w zeszłym roku.

im. Stanisława Brzozowskiego we

mogli przygotować modele tektu-

Mazowieckiej przejedzie ulicami

Pomysłodawcy pragną skupić się

współpracy m.in. z Urzędem m. st.

rowych traktorów, którymi powita-

Warszawy, a następnie zostanie

na tym, co ważne dla mieszkańców

Warszawy, Urzędem Dzielnicy Ur-

ją w Ursusie paradę ciągników 14

zaprezentowanych

jednym

dzielnicy i uczynić ich oczekiwania

sus, Ośrodkiem Kultury „Arsus”, lo-

czerwca.

z placów przy ul. Posag 7 Panien.

i pragnienia bardziej widoczny-

na

kalnymi inicjatywami mieszkańców

13 czerwca wydarzenie zain-

Będzie to żywe muzeum przemysłu

mi za pomocą narzędzi takich jak:

oraz przedsiębiorców i odbywa się

augurowane zostanie Kongresem

ciągnikowego, którego obecności

sztuka w przestrzeni, interwencje

w ramach obchodów Dni Ursusa.

Rysowników – projektem znane-

towarzyszyć będą zabawy eduka-

artystyczno-teatralne, performens,

Pierwsze działania w ramach

go artysty Pawła Althamera, który

cyjne. Ponadto wyświetlone zosta-

akcje, gry plenerowe etc., mając

„Zakładów. Ursus 2014” będą

zaprosi mieszkańców Ursusa do

ną filmy o Ursusie, zaś mieszkańcy

nadzieję na przyczynienie się do

miały miejsce już w Dzień Dziec-

wspólnego malowania muralu. 14

zaproszeni zostaną do nagrania

budowania więzi sąsiedzkich i oca-

ka 1 czerwca. Zapraszamy dzieci

czerwca przyjedzie do Ursusa pa-

swoich wspomnień na specjalnie

lenie pamięci o Zakładach Ursus.

Ćwicz w plenerze
Wraz z nadejściem wiosny, mieszkańcy zaczęli aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. m.in. na siłowniach plenerowych, które zostały oddane do użytku w ostatnim
miesiącu. Mieszkańcy mają do dyspozycji trzy lokalizacje: w Parku Achera, na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w pasie zieleni przy ul Zagłoby, które od początku cieszą
się dużą popularnością.
Pan Witold, mieszkaniec naszej dzielnicy, który regularnie ćwiczy w Parku Achera powiedział: „Przychodzę tu codziennie i na pewno będę przychodził do końca sezonu letniego.
To świetny pomysł. Chciałbym, aby w przyszłości zainstalowano jeszcze kilka urządzeń.”
fot. A. Wall

Z siłowni plenerowych mogą korzystać osoby w każdym wieku, również dzieci. Jest to
bezpłatna możliwość wykonywania ćwiczeń na świeżym powietrzu i poprawienia kondycji
dla osób, które chcą prowadzić zdrowy tryb życia.
A. Wall
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Siłownia w Parku Achera
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 2 maja, godz. 19.00 – koncert okolicznościowy „Abba Ojcze!” W darze za kanonizację Jana Pawła II. Wykonawcy: Aleksandra Okrasa – sopran, Agata Horosiewicz-Bergman – skrzypce, Aleksandra Dallali – fortepian, Dariusz Cieśla – flet poprzeczny i Andrzej Przybyciński – słowo wiążące. Wstęp wolny.
• 6 maja, godz. 18.00 – Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej wykład Krzysztofa Bosa-
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• 18 maja, godz. 12.30 – „Ptasie trele” przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu
Niedzielne Spotkania z Teatrem w wykonaniu Teatru Narwal. Wstęp 10 zł.
• 18 maja, godz. 16.30 – „Muzyka na stroiki” koncert z cyklu Niedzielne Spotkania
z Muzyką Kameralną w wykonaniu Wachnik Trio. Wstęp wolny.
• 28 maja, godz. 18.00 – wieczór artystyczny twórców z Towarzystwa Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

ka pt. „Ruch Narodowy wobec Unii Europesjkiej”. Prowadzi dr Marian Szołucha.
Wstęp wolny.
• 8 maja, godz. 17.00 – koncert galowy laureatów II Przeglądu Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”. Występy nagrodzonych zespołów i solistów. Wstęp wolny.
• 9 maja, godz. 17.00 – występ satyryczny i spotkanie z Tadeuszem Rossem. Wstęp
wolny.
• 10 maja, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”) – wernisaż wystawy pt. „Tradycje parlamentaryzmu do 1791 roku” autorstwa Ewy Tomaszewskiej. Ekspozycja czynna do 2
czerwca 2014 r. w dni powszednie w godz. 11.00- 19.00. Wstęp wolny.
• 11 maja, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-6 lat) pt. „Szkatułka z legendami” w wykonaniu aktorów Teatru „Jumaja” w ramach cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem.
Wstęp 10 zł.
• 12 maja, godz. 9.00, 11.00 – spektakle edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych pt. „Teatr na straży” w wykonaniu Wydziału Prewencji Straży Miejskiej.
Wstęp wolny.
• 13-14 maja, godz. 9.00 – 13.00 – XII Prezentacje Kulturalne Przedszkoli Dzielnicy
Ursus. Wstęp wolny.
• 13 maja, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej wykład ks. Tadeusza Isakowi-

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 1-31 maja – wystawa prac konkursowych „Wiosenne kwiaty”. Wystawa czynna
w dni powszednie w godz. 10.00- 16.00.
• 4 maja, godz.16.00 – „Zielono mi” zabawa taneczna w Klubie Seniorów „Wesoła Chata”.
• 11 maja, godz. 16.00 – „Jak motyle…” wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.
• 14 maja, godz. 11.00 – „Mała Filharmonia” – cykliczne spotkania dzieci z muzyką.
Wstęp wolny.
• 18 maja, godz. 15.00-21.00 pasaż przy ul. Zagłoby – festyn rekreacyjny „Mama,
Tata i Ja”. Wystąpią zespoły i grupy artystyczne z Domu Kultury „Miś”, Ośrodka
Kultury „Arsus”, placówek oświatowo – kulturalnych oraz szkół podstawowych
Dzielnicy Ursus.
• 19- 31 maja – Wystawa prac Anny Polońskiej. Wystawa czynna w dni powszednie
w godz. 10.00-16.00.
• 27 maja, godz.18.00 – spotkanie literacko-poetyckie. Prezentacja twórczości Danuty Badowskiej, Jadwigi Bobis i Anny Wojtyś.

cza-Zaleskiego pt. „70. rocznica ludobójstwa dokonanego przez UPA w Małopolsce
Wschodniej i na Lubelszczyźnie”. Prowadzi dr Jan Parys. Wstęp wolny.
• 15 maja, godz. 16.00-19.00 – spotkanie literatów Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Wstęp wolny.
• 15 maja, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół serio” w programie „Majówka z kabaretem”. Wstęp wolny.
• 17 maja, godz. 10.00 – 19.00 – finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu
Teatralnego „Zwierciadła”. Wstęp wolny.
• 18 maja, godz. 9.00 – 16.00 – Warsztaty Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Teatralnego „Zwierciadła” dla nagrodzonych zespołów. Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 29 maja, godz. 16.00 - Spotkanie Koła Wolontariatu BP Ursus – spotkanie organizacyjne. Relacje uczestników z Gali Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Wstęp wolny.
• 5-30 maja, godz. 14.00-19.00 – wystawa prac laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka”. Wstęp wolny.
• 8,15,22,29 maja godz. 15.30 - „Get Into Reading” – międzynarodowy projekt promocji czytelnictwa. Wolontariusze BP Ursus czytają na głos wybrane fragmenty
książek. Wstęp wolny.
• 8,15,22,29 maja, godz. 17.00 – „BARTKI czyli Bajki czytane w czwartki”: „Gdzie

• -20 maja, godz. 17.00 – promocja VII Almanachu liryki, satyry i prozy twórców

jest pingwin” Sophie Schrey, „Ja chyba śnię” Joanny Wachowiak, „Elmer i tęcza”

Klubu Literackiego „Metafora” z udziałem krytyka, poety i publicysty Leszka Żuliń-

Davida McKee, „Jak kura nie chciała być kurą” Joanny Krzyżanek. Wiek uczestników

skiego. Wstęp wolny.

3-10 lat. Wstęp wolny.

• 22 maja, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej wykład Dariusza Grylaka (radny, przewodniczący Komitetu PiS w Ursusie) pt. „PiS w samorządzie”. Prowadzi dr

Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)

Waldemar Humięcki. Wstęp wolny.

• 7,14,21,28 maja, godz. 11.30-13.00 – Spotkanie Koła Wolontariatu BP Ursus.

• -23 maja, godz. 18.00 – koncert Galowy XII Konkursu Piosenki „Tulipanada”.
Wstęp wolny.
• -30 maja, godz. 19.00 – koncert Stanisławy Celińskiej znakomitej aktorki pt. „Wiara, nadzieja i miłość”. Wstęp 30 zł.
• 1 czerwca, godz. 17.00, 20.00 – występ kabaretu „Neo-Nówka” z zespołem
„Żarówki” w najnowszym programie „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”.
Wstęp 60 zł.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 14 maja, godz. 14.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” Biblioteki Niedźwiadek dla młodzieży. Prezentacja książki „Jajko Księżyca” Zofii Beszczyńskiej.
Wstęp wolny.
• 20 maja, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” Biblioteki Niedźwiadek.
Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem. Tematem dyskusji będzie kolejny bestseller „Sławne pary PRL”. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)
• 5 maja, godz. 16.00-18.00 – „Nasza sztuka” kiermasz prac ceramicznych twórców
z pracowni DK „Kolorowa”.
• 17-28 maja – wystawa prac plastycznych twórców z Towarzystwa Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Wstęp wolny.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
• 21 maja, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” Biblioteki Skorosze. Prezentacja książek: „Bezcenny” Zygmunta Miłoszewskiego i „Sekretny język kwiatów”
Vanessy Diffenbangh. Wstęp wolny.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Sukcesy koszykarek
Koszykarki najmłodszego rocznika (2003) Uczniowskiego Klubu
Sportowego „4 Ursus”, działającego przy Szkole Podstawowej
nr 4, mogą pochwalić się dużymi
osiągnięciami. Dziewczęta trenują
od kwietnia 2013 r., i prezentują
się bardzo dobrze na tle innych
fot. z archiwum klubu

zespołów.
W grudniu 2013 r. były na swoim pierwszym turnieju w Ełku , i od
razu zakończyły turniej na I miejscu
pokonując SP 45 Białystok 30: 14,
UKS Nenufar 5 Ełk 32;6, SP 1 Ni-

Koszykarki rocznik 2003

dzicę 23:10, UKS Trójkę Ełk 20:11,
Alitus Litwę 29:19, przegrywając

52:16, La Basket I Warszawę 25:10

2003 w Piasecznie, organizowanym

Należy zaznaczyć, że wszystkie

z Marijampolem z Litwy 32:37.

oraz „SDYSHOR” 7 Grodno. Tytuł

przez Warszawski Okręgowy Zwią-

zespoły zagraniczne oraz zespoły

W marcu 2014 r. zawodniczki

najlepszej zawodniczki w drużynie

zek Koszkówki. W swojej grupie za-

Sokołowa, Wrocławia, Bydgoszczy

naszego klubu były na turnieju

zdobyła Wiktoria Biela, najlepszą

jęły I miejsce pokonując Bydgoszcz

trenują od 2,5 roku, a nasza druży-

w Białymstoku. Niestety ze wzglę-

obrończynią turnieju została Ola

19:16, La Basket Warszawę 38:8,

na dopiero rok. Dziewczęta zaczęły

du na inny system rozgrywek po

Łyk, do pierwszej piątki turnieju

MUKS I Piaseczno 14:11, Trójkę

rozgrywki w Lidze Mazowieckiej

przegranej w grupie z Grodnem

zakwalifikowała się Martyna Ste-

Żyrardów 44:7, Huragan Wołomin

„pierwszego kroku” (mecz i rewanż)

Białoruś mogły walczyć tylko o III

fańska.

52:6, w półfinale uległy drużynie

pokonały zespoły Żyrardów 67:37,

miejsce i takie zdobyły pokonując

W dniach 4-6 kwietnia dziewczę-

z Wrocławia. Po bardzo dobrym me-

Grodzisk Mazowiecki 67:25, Pia-

Jedynkę Łapy 44:7, La basket II

ta uczestniczyły w XII Wielkanocnym

czu o III miejsce pokonały Bydgoszcz

seczno I 40:28, Nową Wieś 117:4,

Warszawa 33:14, Jedynkę Nidzicę

Turnieju Minikoszykówki rocznika

30:23.

rewanż Piaseczno I 40:29.

Dobry początek wiosny
W dniach 10-13 kwietnia. w Puurs (Belgia) od-

towania Polski w lipcowych Mistrzostwach

był się Flanders International Acro Cup w akroba-

Świata Juniorów rozgrywanych w Paryżu.

tyce sportowej. W konkurencji dwójek kobiet w

Pierwszy

kategorii juniorów 12-18 lat startowały nasze za-

dziewcząt wypadł bardzo obiecująco na tle

wodniczki, Natalia Purymska – Zofia Sasimowska

zagranicznych rywalek. Zespół dwójki kobiet:

zajmując III miejsce.

Natalia Purymska i Zofia Sasimowska wypa-

twierdzić mocną kandydaturę do reprezen-

start

naszych

fot. z archiwum klubu

Bardzo dobry start zespołu pozwolił po-

międzynarodowy

dły najlepiej z polskich zespołów biorących
udział w turnieju.

Brązowe medalistki

Copernicus Cup 2014
30 marca w Toruniu odbył się Copernicus Cup

• drużyna – Anita Białecka/Agnieszka Tylus/Zuzia Marzęda,

2014. W zawodach startowało 380 zawodników

• drużyna – Zuzia Witczak/Kasia Tylus/Agata Bo-

wanych przez 19 sędziów PZK. Poziom zawodów
był wysoki, a zawodnicy z Ursusa zdobyli skromne

guska,
• indywidualnie – Agata Boguska oraz Kasia Tylus.
Ogromne gratulacje dla pozostałych, którzy tym

pięć brązowych medali:

razem mieli mniej szczęścia, ale godnie podjęli

• drużyna – Filip Zawdzki/Wojtek Sendek/Kacper

walkę: Martyny Tkacz, Mikołaja Dutka, Sary i Aria-

Maślanka,
www.facebook.com/dzielnicaursus

fot. z archiwum klubu

z 21 klubów krajowych, na trzech matach sędzio-

na Mangalia.
www.twitter.com/dzielnicaursus

Uczestnicy zawodów
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Sukcesy młodych pływaków
Istniejący od 2005 roku, przy pływalniach Skalar i Albatros, Uczniow-

krotnie do finału „B” (50 m i 100 m

100 m i 400 m stylem zmiennym oraz

Nasi młodsi zawodnicy w kategorii

motylkiem).

6 miejsce na 200 m stylem zmien-

12- i 13-latków dzielnie podążają pod

ski Klub Sportowy SKALAR może

Na mistrzostwach 15-latków roz-

nym. 5 miejsce w finale „A” na 200 m

czujnym okiem trenera Michała Żurka

pochwalić się kolejnymi sukcesami

grywanych w Gliwicach zaprezento-

stylem klasycznym zajął również Jan

za starszymi kolegami. Medalistami

sportowymi. Nasi młodzi pływacy

wała się dwójka naszych reprezen-

Zuchowicz, który ponadto trzykrotnie

Międzywojewódzkich Drużynowych

uczestniczyli w marcu tego roku w Mi-

tantów. Obydwoje uzyskali rekordy

wystąpił w finałach „B” Mistrzostw.

Mistrzostw Młodzików w tej kategorii

strzostwach Polski Juniorów w róż-

życiowe, a Błażej Wańkowicz trzy-

Z kolei Michał Walentynowicz jest 8

wiekowej zostały: Klara Bujak (2 złote

nych kategoriach wiekowych.

krotnie wystąpił w finałach „B”, pla-

zawodnikiem w Polsce na dystansie

i 1 srebrny medal) oraz Anna Bochenek (2 srebrne medale).

W rozgrywanych w Olsztynie Mi-

sując się ostatecznie na 10 miejscach

200 m stylem motylkowym. Wysoką

strzostwach Polski 14-latków uczest-

w kraju na 50 m i 200 m stylem mo-

formę zaprezentowała również na-

Gratulujemy sukcesów młodym spor-

niczyło 7 zawodników UKS Skalar.

tylkowym.

sza dwójka na Mistrzostwach Polski

towcom i życzymy wytrwałości w cza-

Ciężka pracy włożona na treningach

W Gorzowie Wielkopolskim rozgry-

Juniorów 17 i 18-letnich. Wojciech

sie treningów oraz uzyskiwania coraz

pod okiem trenera Artura Przywary

wano Mistrzostwa Polski 16-latków.

Kaźmierczak, był bliski brązowego

lepszych wyników w dalszej karierze.

skutkowała licznymi sukcesami i re-

Nasz klub reprezentowało 4 zawod-

medalu na 200 m stylem zmiennym (4

Informujemy o możliwości dołącze-

kordami życiowymi. Na podkreślenie

ników i 2 zawodniczki. Najlepsze re-

czas eliminacji), ostatecznie zajmując

nia do naszych młodych sportowców

zasługują wyniki Julii Górskiej, która

zultaty osiągnęła Zofia Sajecka – trzy-

6 miejsce w finale zawodów. Ponadto

– kolejny nabór odbędzie się już we

zakwalifikowała się do finału „A” na

krotna uczestniczka finałów „A”. Zosia

trzykrotnie zakwalifikował się do fina-

wrześniu 2014 r. wraz z rozpoczęciem

200 m stylem motylkowym i dwu-

zajęła dwa razy 5 miejsca w Polsce na

łów „B” Mistrzostw Polski.

nowego roku szkolnego. Zapraszamy!

Legenda karate w Warszawie
W dniach 22-24 marca Shihan Fumio Demura 9
Dan poprowadził seminarium karate kobudō i battodō.
Asystentami Fumio Demury byli: Julian Mallalieu 5 Dan
(karate, kobudō) i Stephen Illes (battodō).
Tuż przed pierwszym treningiem Fumio Demura
fot. z archiwum klubu

zaprosił wszystkich uczestników zajęć, by ustawili się
przed nim i na górnej części stroju (kimono) zapisał
w znakach japońskiego pisma imię właściciela stroju.
Kolejka była całkiem spora, ale ten element potrwał
zaledwie kilka minut. Trening rozpoczęły ceremonie
i krótka rozgrzewka, podczas której zarówno dzie-

Pamiątkowe zdjęcie z mistrzem

ci, młodzież i instruktorzy nie tylko ćwiczyli ale także

zwracał uwagę ćwiczącym na to, że karate jest jedno.

Kolejne dwa treningi to przede wszystkim tematy ko-

wspaniale się bawili. Później już tylko trening technik

Liczą się przede wszystkim podstawy. Sobota był nie-

budō i battodō.

i poszczególnych ich zastosowań. Na zakończenie były

wątpliwie tym dniem, w którym każdy z ćwiczących

Seminarium w Warszawie zostało przygotowa-

oklaski i oczywiście sesja zdjęciowa.

mógł przekonać się, że dla sensei Demura słowo karate,

ne przez Genbu-kai Polska pod patronatem Związku

to życie i pasja.

Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami oraz

Kolejne dwa treningi przeznaczone były dla grup
dorosłych. I tutaj schemat zajęć, choć podobny do

Gdybyśmy zebrali wszystkie sobotnie treningi z Ka-

Uczelni Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie. Głównym

tych, które miała grupa dziecięca, poziom wyszkolenia

rate w jeden, to właśnie poranny trening Karate miał

sponsorem seminarium był FUJIFILM Polska. W semina-

uczestników wymusił na wszystkich absolutnie pełne

taki charakter. Tempo, dynamika, zaangażowanie

rium brały udział między innymi osoby uczęszczające na

zaangażowanie w ćwiczenia. Na zakończenie suchej

wszystkich ćwiczących. Teoria i praktyka. Sensei Demu-

zajęcia UKS Karate-dō w Gimnazjum nr 133, w Dziel-

nitki nie było na nikim. Sensei Demura wielokrotnie

ra bardzo dokładnie omawiał każdy element ćwiczeń.
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