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Obchody 70. lecia Liceum Ogólnokształcącego

Ursus mistrzem III ligi!

fot. A. Wall

Dla większości zespołów piłkarskich sezon 2013/2014 dobiegł już końca. Na
polu gry pozostały jeszcze zespoły walczące o najwyższe cele w meczach barażowych o udział w II lidze. To mistrzowie
wszystkich 8 trzecich lig, a wśród nich KS
Ursus. 
s. 7

Powitanie zebranych przez dyrektora Zdzisława Woźniaka

kowaniami za zaangażowanie w ich

im.

Święto szkoły rozpoczęło się 7

Leona Kruczkowskiego znane jako

czerwca br., o godzinie 12.00 mszą

„Kruczek” jest od wielu lat kojarzo-

świętą w kościele św. Józefa Oblu-

ne z dzielnicą Ursus. W tym roku

bieńca NMP w Ursusie. Następnie

tane były przebojami z

przypadła okrągła rocznica funk-

w budynku placówki przy ul. Dzieci

lat. Było jednak widoczne, że wielu

cjonowania tej szkoły, która przez

Warszawy 42 nastąpiło odsłonięcie

absolwentów i nauczycieli z nostal-

cały czas jej istnienia pełniła i pełni

i poświęcenie tablicy pamiątkowej.

gią wspominało chwile spędzone

nadal istotną rolę edukacyjną i kul-

Część oficjalna składała się z dwóch

w dawnym budynku liceum przy

turotwórczą.

części. Pierwsza była multimedialną

ulicy Sosnkowskiego – co nie dziwi,

Liceum

Ogólnokształcące

edukację i wychowanie.
Poza tym wspomnienia przeplatamtych

Rocznicowe obchody miały uro-

prezentacją w historii szkoły ilustro-

ponieważ to tam przez ponad 50 lat

czysty charakter. Oprócz absolwen-

waną zdjęciami, filmami i wywia-

skupiało się życie szkoły.

tów, jako goście honorowi zostali

dami, m.in. z jednym z najstarszych

Po części artystycznej rozpoczął

zaproszeni: przedstawiciele władz

absolwentów – Panem Antonim Has-

się bankiet zorganizowany dla ab-

Dzielnicy Ursus, Biura Edukacji,

sem oraz z córką Pani Krystyny Daab –

solwentów, nauczycieli oraz gości

władz Miasta st. Warszawy, Ku-

polonistki uczącej w latach 1946-47.

honorowych. Była to okazja do

ratorium Oświaty, dyrektorzy pla-

Do treści prezentacji nawiązywały

spotkania kilku pokoleń. Niektórzy

cówek oświatowych Ursusa oraz

występy uczniów, którzy wspomina-

goście przyjechali z odległych miast

absolwenci zasłużeni dla edukacji

li różne chwile spędzone w szkole:

Polski, a nawet z zagranicy. Ta część

i kultury. Swoją obecnością zaszczy-

przyjaźnie, pierwsze miłości, wyciecz-

spotkania, nieoficjalna, przedłużyła

cili nas również synowie założyciela

ki, biwaki, bale maturalne – tak różne

się do późnych godzin wieczornych.

i pierwszego dyrektora szkoły – Jó-

od dzisiejszych studniówek, a także

Przez tyle lat nazbierało się wspo-

zefa Chmiela.

zwracali się do nauczycieli z podzię-

mnień…

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Ursus w obiektywie
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w I Konkursie
Fotograficznym „Ursus w obiektywie”.s. 2
Lato w mieście 2014
Podczas wakacji zorganizowany jest
bezpieczny, atrakcyjny i jednocześnie
połączony z rozwijaniem zainteresowań
uczestników program „Lato w mieście
2014”. Podajemy wykaz punktów wakacyjnych, imprez i zajęć.
s. 3
Docelowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
1 sierpnia 2014 roku nowym system gospodarowania odpadami zostanie objęta
cała Warszawa. Miasto będzie miało za
pomocą systemu GPSów pełną kontrolę
nad śmieciami odbieranymi od mieszkańców. Co ważne, nie generuje to żadnych
dodatkowych obowiązków dla samych
warszawiaków – jedyne, co trzeba robić,
to uiszczać tak jak dotychczas opłatę śmieciową i jeśli tak się zadeklarowało, segregować śmieci.
s. 6
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Z prac Zarządu
W maju 2014 roku Zarząd

W związku z pracami nad projek-

wy w 2014 roku, przyznano do-

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

tem zarządzenia Prezydenta m.st.

finansowanie: Parafii św. Rodziny

obradował się na czterech posie-

Warszawy w sprawie wykazu wy-

w Warszawie, Sanktuarium Matki

dzeniach, podczas których podjął

dzielonych obszarów, na których

Bożej Fatimskiej w Warszawie

szereg uchwał i ustaleń doty-

mogą być prowadzone stoiska

oraz przedsiębiorstwu PHU Anna

czących spraw dzielnicy. Poniżej

gastronomiczne, Zespół Działalno-

Grześkowicz.

przedstawiamy Państwu wybrane

ści Gospodarczej i Zezwoleń oraz

z nich.

Wydział Ochrony Środowiska, jako

uchwały, zatwierdził sprawozdania

Zarząd

Dzielnicy,

na

mocy

W wyniku prac nad załączni-

administrator parków, wskazały na

finansowe za rok 2013 - instytucji

kiem dzielnicowym do budżetu

prowadzenie tego typu działalności

kultury - Biblioteki Publicznej im.

m.st. Warszawy na rok 2014,

lokalizację w Parku Hassów, w rejo-

W. J. Grabskiego oraz Ośrodka Kul-

uchwalono

tury „Arsus”.

zwiększenie

nie ul. Wojciechowskiego. Zarząd

środków na dokształcanie i do-

m.in.

Dzielnicy podjął stosowną uchwałę

skonalenie nauczycieli, okresowe

w tej sprawie.

Podjęto szereg uchwał w sprawach lokalowych, w wyniku czego

przeglądy placów zabaw czy dofi-

Zarząd Dzielnicy wyraził zgo-

pięciu wnioskodawców zakwalifi-

nansowanie obiadów w szkołach

dę właścicielską na usuniecie 51

kowano do umieszczenia na liście

dla dzieci z rodzin potrzebują-

drzew i 11 krzewów zlokalizo-

osób oczekujących na zawarcie

cych. Na mocy uchwały wprowa-

wanych w przy ulicy Konińskiej 2,

umowy najmu lokalu z mieszka-

dzono do Wieloletniej Prognozy

z uwagi na zły stan zdrowotny

niowego zasobu m.st. Warszawy,

Finansowej m.st. Warszawy na

drzew oraz ze względu na kolizję

a

lata 2014-2042 nowe zadanie

z planowaną inwestycją rozbudo-

odmówiono zakwalifikowania na

inwestycyjne: „Budowę mieszkań

wy budynku SP nr 4, przy ul. Koniń-

w/w listę, z powodu nie spełnienia

komunalnych wraz z przedszko-

skiej 2. Wyrażono również zgodę

kryteriów określonych w uchwale

lem przy ul. Orląt Lwowskich”.

właścicielską na usuniecie 1 drzewa

Nr 1751/2009 Rady m.st. Warsza-

Realizacja inwestycji planowana

ze względu na kolizję z planowaną

wy. Jedną rodzinę z listy oczekują-

jest na lata 2015-2017.

modernizacją i zagospodarowa-

cych skierowano do zawarcia umo-

Zarząd Dzielnicy podjął uchwa-

niem terenów sportowych przy SP

wy najmu lokalu mieszkalnego.

ły w sprawie wyrażenia zgody

nr 11, przy ul. Keniga 20. Zarząd

Zarząd Dzielnicy zaakceptował

na udzielenie 50% bonifikaty od

polecił wykonać zastępcze nasa-

projekt uchwały Rady Dzielnicy Ur-

opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu

dzenia zgodnie z ustawą o ochronie

sus m.st. Warszawy w sprawie prze-

użytkowania wieczystego nieru-

przyrody.

niesienia bazy Rejonu 6 Miejskiego

chomości gruntowych przeznaczo-

Po zapoznaniu się ze stano-

dziewięciu

wnioskodawcom

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp.

nych na cele mieszkaniowe. Boni-

wiskiem

konkursowej

z o. o. w Warszawie, zlokalizowanej

fikatę od opłaty rocznej, zgodnie

do opiniowania ofert złożonych

przy ulicy Gen. K. Sosnkowskiego 4

z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.

w konkursie ofert na realizację

w Warszawie. Jednocześnie Zarząd

o gospodarce nieruchomościami,

zadania publicznego w zakresie

Dzielnicy przekazał w/w projekt

otrzymało w sumie pięciu wnio-

wypoczynku dzieci i młodzieży

uchwały pod obrady Rady Dzielnicy

skodawców.

w Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

Ursus m.st. Warszawy.

Komisji

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaprasza
do wzięcia udziału w I Konkursie Fotograficznym
„Ursus w obiektywie”. Stworzyliśmy cztery kategorie:
♦
♦
♦
♦

Portret z Ursusem w tle: Moja Rodzina
Miejsce w Ursusie
Modern/ Retro Ursus
Kolaż/ Fotomontaż z Ursusem w tle

Prace można przysyłać do dnia 18 sierpnia
2014 r. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
Wydział Kultury i Promocji, Plac Czerwca 1976 r.

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

nr 1, 02-495 Warszawa z dopiskiem Konkurs fotograficzny.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 7 września 2013 r.
Zdjęcia Laureatów zostaną wykorzystane do wystawy, której uroczyste otwarcie połączone z rozdaniem nagród nastąpi 21.09.2014 r. w Parku
Achera przy ul. W. Sławka.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus www.
ursus.warszawa.pl

Komisariat Policji
(ul. Gen. Sosnkowskiego 16)
tel. 997, 22 603 21 01, 603 21 05
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.)
Pogotowie dla zwierząt
tel. 513 569 791, Eko patrol - 986
Infolinia Czystość
Al. Jerozolimskie 11/19 tel. 19 115
Terenowy Punkt Paszportowy
w Urzędzie 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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Lato w mieście 2014
Podczas wakacji zorganizowany jest

– Dom Kultury Miś (ul Zagłoby 17)

bezpieczny, atrakcyjny i jednocześnie

– rekreacja - tenis stołowy w dniach

połączony z rozwijaniem zainteresowań

2 -31 lipca w godz.11.00-13.00; warsz-

uczestników program „Lato w mieście

taty plastyczne w kręgu sztuki pla-

2014”. Poniżej podajemy wykaz punk-

stycznej w dniach 24, 28, 31 lipca godz.

tów wakacyjnych, imprez i zajęć.

10.00-11.00 i 11.00-12.00; taniec no-

Punkty wakacyjne:

woczesny z elementami jazzu, modern,

– Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Ke-

callanetics, disco dance w dniach:

niga 20) – zajęcia w dniach 30 czerw-

8, 30, 31 lipca w godz. 10.00-12.00;

– Szkoła Podstawowa nr 4 (ul.

podstawowej techniki w dniach: 7, 9,

W. Sławka 9) – zajęcia w dniach 4 sierp-

11 lipca w godz. 9.30-11.30; warszta-

nia-29 sierpnia,

ty plastyczne w kręgu sztuki plastycz-

– Szkoła Podstawowa nr 14 (ul.

nej w dniach 5, 7, sierpnia, w godz.

Sosnkowskiego 10) – zajęcia w dniach

10.00-11.00 i 11.00-12.00; warsz-

30 czerwca-1 sierpnia,

taty plastyczne w dniach: 4, 7, 11,

– Zespół Szkól nr 80 (ul. Orłów Piastowskich 47) zajęcia w dniach 4 sierp-

Z archiwum Urzędu Dzielnicy Ursus

warsztaty tenisa stołowego – nauka

ca-1 sierpnia,

14, 18, 21, 25, 28 sierpnia, w godz.
11.00-12.30,
– Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosn-

nia-29 sierpnia.
Punkty zajęć specjalistycznych:

kowskiego 16) – warsztaty ceramiczne

– Integracyjny Ośrodek Wsparcia

w dniach: 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26,

dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” (ul.

27, 28 sierpnia w godz. 10.00-11.00

Prawnicza 54) – warsztaty tematyczne,

i 11.30-12.30; zajęcia z elementami

zajęcia rekreacyjne w dniach 14 lipca –

nauki języka hiszpańskiego – wyprawa

– 29 lipca godz. 11 – film przygo-

– 24 sierpnia, godz. 12.30 – spek-

14 sierpnia,

do Ameryki Południowej w dniach: 12,

dowy Lassie prod. USA/fr, przygodowy

takl teatralny dla dzieci „Podróże

13, 14, 19, 20, 21, 26,27, 28 sierpnia

(kino Ursus w Ośrodku Kultury „Arsus”

Profesora Kalafiora: Afryka” (Dom

w godz. 11.00-11.45.

ul. Traktorzystów 14),

Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkow-

– Świetlica Środowiskowa Przymierza Rodzin (ul. Zapustna 43) – wycieczki

Wspólna zabawa w Ośrodku Kultury „Arsus”

skiego 16).

i warsztaty tematyczne w dniach 30

Na pływanie rekreacyjne, gry

– 21 sierpnia, godz. 11.00 – film Don

czerwca – 11 lipca w godz. 8.00-18.00,

i zabawy zaprasza pływalnia Skalar

Chichot” - prod. hiszpańsko-włoskiej

Udział we wszystkich zajęciach

– Biblioteka dla Dzieci nr 64 (ul. Plu-

przy ul. Sosnkowskiego 3 ( 30 czerw-

komedia (kino Ursus w Ośrodku Kultury

jest bezpłatny, występują tylko opła-

tonu Torpedy 47) – baśniowe wakacje

ca- 22 sierpnia w godz. 8.00-12.00

„Arsus” (ul. Traktorzystów 14,

ty za posiłki w kwocie 7 zł dziennie.

w oparciu o Baśnie Andersena, Braci

ostatnie wejście godz. 11.00 bez

Grimm i innych w dniach 30 czerwca-

sobót i niedziel) oraz pływalnia Al-

1 sierpnia w godz. 10.00-13.00.

batros przy ul. Orląt Lwowskich (30

– Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keni-

czerwca-8 sierpnia i 25-29 sierpnia

ga 14) – wakacje z książką autorstwa

w godz. 8.00-12.00 ostatnie wejście

G. Kasdepke z serii czytam sobie, serii

o godz. 11.00 bez sobót i niedziel).

Biura

Zamknięcie ul. Cierlickiej – II etap
prac na wiadukcie kolejowym

Lassego

Gry i zabawy dla grup zorganizo-

i Mai i itp.w dniach 30 czerwca-1 sierp-

wanych będą odbywać się na kom-

1 sierpnia, około godz. 23.40 zostanie zamknięta ul. Cierlicka. Przebu-

nia w godz. 12.00-14.00,

Detektywistycznego

pleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik

dowie ulegnie wiadukt kolejowy w ciągu torów dalekobieżnych na terenie

– Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci War-

2012 przy ul. Sosnkowskiego 3.

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Prace będą prowadzone w ramach II etapu

szawy 27A) – wakacje na Skoroszach

Grupy zapraszamy od 30 czerwca do

modernizacji linii kolejowej Warszawa -Łódź, na odcinku Warszawa Zachod-

z „Julkiem i Julką” z wykorzystaniem

29 sierpnia w godz. 8.00-16.00, na-

nia -Skierniewice.

książek „Julek i Julka” - A.M. Schmidt

tomiast uczestników indywidualnych

w dniach 30 czerwca-1 sierpnia

w godz. 10.00-16.00.
Wydarzenia o charakterze otwartym:

w godz. 10.00-13.00,
– Biblioteka Gołąbki (Czerwona Dro-

– 9 lipca, godz.11.00 – spektakl

ga 6) – w świecie gier i zabaw w dniach

teatralny dla dzieci „O tym jak wesołe

30 czerwca-1 sierpnia w godz. 12.00-

słonko leśny kwartet pogodziło” Dom

14.00,

Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17),

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Na chodniku w ciągu ul. Cierlickiej zostanie wygrodzone i zadaszone
przejście dla pieszych o szerokości ok. 1,5 m. Pozostałe istniejące piesze szlaki komunikacyjne będą cały czas czynne.
Samochody oraz autobusy zostaną skierowane na trasę objazdową ul.
Nowolazurową.
Szczegóły dotyczące zmiany tras autobusów oraz trasy objazdowej podane zostaną w późniejszym terminie.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Za nami XX Dni Ursusa
Festynem z okazji Dnia Dziecka rozpoczęto inaugurację XX Dni Ursusa. Do wspólnej zabawy
zaprosiliśmy przedszkolaków z placówek publicznych i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11.
Na scenie w Parku Hassów najmłodsi prezentowali swoje umiejętności estradowe. Były piosenki,
krótkie przedstawienia, solowe występy i tańce. Ale
w Parku Hassów na dzieci czekało mnóstwo innych
atrakcji. Każda placówka miała swój namiot, w których przedstawiano ofertę programową, a najmłodsi mogli rysować, układać puzzle i wspólnie
fot. E. Kowalewska

bawić się. Dzieci tworzyły również z tekturowych
plansz wizerunki traktorów. Przed estradą odbywał
się pokaz żonglerki i iluzji, można było wykazać
się sprawnościowo. Wszyscy z ochotą brali udział
w licznych konkursach organizowanych ze sceny.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się zum-

W indiańskiej wiosce

ba party, przy muzyce ćwiczyli ci mali jak i dorośli.

się członkowie Zarządu Dzielnicy: Wiesław Krze-

stów dla wszystkich organizowane były konkursy

A na zakończenie imprezy można było wziąć udział

mień Burmistrz dzielnicy, Jacek Duchowski – Za-

z nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.

w karaoke … śpiewając znane przeboje.

stępca burmistrza oraz Maria Łukaszewicz – Rad-

W trakcie imprezy, zawodnicy pierwszej druży-

7 czerwca, w Parku Czechowickim, odbyła się

na m.st. Warszawy, którzy złożyli mieszkańcom

ny Klubu Sportowego Ursus otrzymali upomin-

główna impreza XX Dni Ursusa. Na scenie po-

Ursusa życzenia z okazji 25.lecia wolności. Gwiaz-

ki za osiągnięcia sportowe zdobyte w sezonie

jawił się na dobry początek zespół Imbir, który

dą sobotniej imprezy był zespół Oddział Zamknię-

2013/2014.

zaprezentował swoje piosenki. Dla nieco starszej

ty. Świętował on w Ursusie 35.lecie istnienia. Do

W kolejny weekend odbywała się kolejna im-

publiczności zagrał zespół Trubadurzy. W ich wy-

wspólnego grania i śpiewania zostali zaproszeni

preza. 13 czerwca zaprosiliśmy na teren zakładów

konaniu usłyszeliśmy hity, które kiedyś śpiewali

„starzy” członkowie zespołu.

rysowników i młodzież do wspólnego malowania

wszyscy. I okazało się, że ich przeboje są nadal

Na terenie Parku Czechowickiego znajdowa-

muralu. W sobotę, 14 czerwca z placu Defilad

żywe, mieszkańcy pamiętali słowa piosenek

ły się liczne atrakcje dla młodszych i starszych.

rozpoczęła się parada traktorów. Warszawiacy

i śpiewali z zespołem. Kolejnym zespołem, który

Była wiosna indiańska, dmuchane zamki, punkt

mogli podziwiać różne modele traktorów wypro-

zagrał dla mieszkańców był Maleo Reggae Roc-

malowania buziek, z klocków lego można było

dukowanych w Zakładach Mechanicznych „Ur-

kers. Zaprezentowali oni muzykę reggae. Przed

zbudować zamki, a dla chętnych i rowerki tre-

sus”. Potem traktory dojechały do Ursusa. Paradę

występem gwiazdy wieczoru na estradzie pojawili

ningowe. W przerwie pomiędzy występami arty-

ciągników przywitał Burmistrz Dzielnicy Ursus z
licznie zgromadzonymi mieszkańcami. Na terenie
zakładów odbyły się spacery akustyczne, zabawy
edukacyjne. Chętni mogli obejrzeć obejrzeć filmy
o Ursusie, a byli pracownicy Zakładów Mechanicznych zaproszeni zostali do wspólnej fotografii. Projekt „Zakłady Ursus 2014” realizowany był
przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, a pomysłodawczynią przedsięwzięcia była
Jaśmina Wójcik.
Podczas dwóch imprez, a mianowicie 1 i 7
czerwca w specjalnie przygotowanych namiotach
odbywały się prezentacje projektów zgłoszonych
przez mieszkańców do budżetu partycypacyjnego
fot. A. Wall

na 2015 rok.

Burmistrz Wiesław Krzemień, radna m.st. Warszawy Maria Łukaszewicz oraz Zastępca
Burmistrza Jacek Duchnowskiego składają życzenia mieszkańcom
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

Duży wkład w tegoroczny festyn wnieśli sponsorzy: Asmet, Celtic, Early Stage, Foto Ursus, Grupa Auto Wimar, Moto Factory, Sevroll, Oriflame,
Oxygen. Serdecznie dziękujemy.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Moja wiedza o II Wojnie Światowej
Dom Kultury „Kolorowa” we

Światowej – Paweł Machcewicz,

o godz. 10.00 dla uczniów gimna-

Karty zgłoszeń do konkursu na-

współpracy z Ośrodkiem Kultury

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus

zjów oraz o godz. 13.00 dla uczniów

leży przesłać lub dostarczyć do

„Arsus” oraz Biblioteką Publiczną im.

m.st. Warszawy – Henryk Linowski,

szkół ponadgimanzjalnych i doro-

dnia 19 września 2014 roku na

W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. War-

słych. II etap zaplanowano na 15

adres: Dom Kultury „Kolorowa”,

m.st. Warszawy organizują VI edycję

szawy – Wiesław Krzemień.

października, a informacja o zakwa-

02-495 Warszawa, ul. K. Sosn-

lifikowanych do II etapu będzie do-

kowskiego 16 – Konkurs „Powsta-

konkursu „Moja wiedza o II Wojnie

W konkursie mogą startować

Światowej”. Tegoroczny konkurs nosi

dwie

uczestników:

stępna na stronach internetowych

nie Warszawskie”. Szczegółowych

nazwę „Powstanie Warszawskie”.

uczniowie gimnazjów oraz ucznio-

www.kolorowa.arsus.pl, www.bpur-

informacji o konkursie udziela:

wie

sus.waw.pl.

Dom Kultury „Kolorowa”, 02-495

Specjalny patronat honorowy było

kategorie
szkół

ponadgimnazjalnych

Muzeum Powstania Warszawskie-

i dorośli. Eliminacje odbędą się

Uroczysty wieczór laureatów po-

Warszawa, ul. K. Sosnkowskiego

go, natomiast patronat honorowy

w Ośrodku Kultury „Arsus” (ul. Trak-

łączony z wręczeniem nagród od-

16, sekretariat II piętro, pokój

nad tą imprezą objęli: Prezydent m.

torzystów 14).

będzie się w piątek 24 października

227 lub Janusz Łukaszewicz po-

w Domu Kultury „Kolorowa” o godz.

kój 230 – tel. 22 867 63 95, kom.

18.00.

604 503 353.

st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-

Konkurs obejmuje dwa etapy:

-Waltz, Dyrektor Muzeum II Wojny

I etap odbędzie się 1 października

Młodzi obywatele w Gimnazjum nr 133
żące mieszkańcom. Na podstawie
informacji zdobytych podczas tego
wyjścia młodzież stworzyła mapę
społeczności lokalnej, na której
uwzględniono miejsca ważne dla
samej młodzieży i mieszkańców UrOd

października

2013

roku

susa.
Kolejnym krokiem było zbada-

rą udział w projekcie Młody Obywa-

nie lokalnych zasobów i potrzeb

tel. Jest to czwarta edycja programu

społeczności.

prowadzonego wespół przez Fun-

przeprowadzili szereg wywiadów

dację BGK im. J. K. Steczkowskiego

z mieszkańcami i mieszkankami.

oraz Centrum Edukacji Obywatel-

Odwiedzili między innymi Ośrodek

skiej. Celem programu jest promo-

Kultury „Arsus”, Kościół pod we-

wanie wiedzy na temat społeczności

zwaniem Najświętszego Ciała i Krwi

lokalnej oraz pokazanie sposobów,

Chrystusa, Dom Kultury „Miś”, Sank-

dzięki którym uczestnicy mogą ak-

tuarium Matki Bożej Fatimskiej, Pen-

tywnie działać w swoim najbliższym

sjonat Św. Łazarza przy ul. Traktorzy-

otoczeniu.

stów i in. Wszędzie uczniowie pytali,

ciekawych miejsc naszej dzielnicy.

cy. Pozyskali zatem sojuszników.

kto odwiedza te miejsca i jaką mają

Młodzież uznała, że wychodząc na-

Są wśród nich osoby mieszkające

wagę dla społeczności lokalnej.

przeciw coraz bardziej powszechnej

i pracujące na terenie Ursusa. Osoby

Bohaterami projektu są młodzi
ludzie, którzy przy wsparciu na-

Nasi

fot. Z archiwum gimnazjum nr 133

uczniowie z Gimnazjum Nr 133 bio-

gimnazjaliści

Uczestnicy projektu

uczycieli języka polskiego i historii,

Rozmowy z mieszkańcami oraz

miejskiej turystyce rowerowej, za-

chętne podzielić się wiedzą, wspo-

wyruszyli w teren, aby zbadać swo-

przedstawicielami różnych instytucji

planują edukacyjną ścieżkę rowero-

mnieniami, doświadczeniem z mło-

ją okolicę, a następnie zaplanować

i miejsc ważnych dla mieszkańców

wą. Na jej trasie umieszczą przystan-

dymi obywatelami i wesprzeć ich

działania na jej rzecz. Jesienią gim-

Ursusa pomogły uczniom podjąć

ki w miejscach wartych obejrzenia.

działania.

nazjaliści odbyli wycieczkę po Ursu-

decyzję, co do tematu projektu. Gim-

ścieżki

Końcowy efekt projektu obywatel-

sie, poznając jego historię, ciekawe

nazjaliści uznali, że wybiorą ścieżkę

młodzież potrzebowała wsparcia

skiego gimnazjaliści przedstawili na

(czasem tajemnicze) miejsca oraz

tematyczną. Celem projektu jest

dorosłych – ludzi mądrych i posia-

szkolnym pikniku.

lokalne instytucje i organizacje słu-

przybliżenie mieszkańcom Ursusa

dających wiedzę o naszej dzielni-

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Dla

stworzenia

takiej

Ewa Ostrouch
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Docelowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
1 sierpnia 2014 roku nowym system

zacznie obowiązywać w całym mieście

gospodarowania odpadami zostanie

od 1 sierpnia – dodaje Hanna Gronkie-

objęta cała Warszawa. Miasto będzie

wicz-Waltz. W praktyce oznacza to, że

miało za pomocą systemu GPSów pełną

już wkrótce śmieci będą odbierane od

kontrolę nad śmieciami odbieranymi od

mieszkańców tych dzielnic według na-

mieszkańców. Co ważne, nie generuje

stępujących zasad:

to żadnych dodatkowych obowiązków

• zabudowa jednorodzinna:

dla samych warszawiaków – jedyne,

1. odpady zmieszane (odpadki ku-

co trzeba robić, to uiszczać tak jak do-

chenne etc.): co najmniej raz na

tychczas opłatę śmieciową i, jeśli tak się

dwa tygodnie,

zadeklarowało, segregować śmieci –

2. odpady segregowane – suche

mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezy-

(papier, karton, plastik, kartony

dent m.st. Warszawy. Trzyletnie umowy

po sokach i mleku etc.): co naj-

na obsługę poszczególnych obszarów

mniej raz na cztery tygodnie,

podpisano 15 kwietnia br. Dla obsza-

3. szkło: co najmniej raz na cztery

ru IV (Ochota, Ursus i Włochy) odpady

tygodnie;

będzie odbierało Miejskie Przedsiębior-

• zabudowa wielorodzinna:

stwo Oczyszczania w m.st. Warszawie,

1. odpady zmieszane: co najmniej

wartość umowy: 122,2 mln zł brutto,
Podpisywane umowy dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów,
co oznacza, że zatrudnione firmy będą
nie tylko wywozić śmieci z mieszkań,
domów i biur, ale również dbać o ich

INFORMACJA URZĘDU M.ST. WARSZAWY

O NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 sierpnia 2014 r.
nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
będzie obowiązywał
w kolejnych 10 dzielnicach:
• Bemowo
• Białołęka
• Bielany
• Mokotów
• Ochota

• Targówek
• Ursus
• Włochy
• Wola
• Żoliborz

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.
Właścicielu, zarządco nieruchomości – nie musisz składać nowych deklaracji,
wypowiadać ani zawierać nowych umów.
Od 1 sierpnia 2014 r. już we wszystkich 18 dzielnicach będą obowiązywały
nowe zasady segregowania odpadów.

dwa razy na w tygodniu,
2. odpady segregowane – suche: co
najmniej raz na tydzień,
3. szkło: co najmniej raz na cztery
tygodnie.
Odpady

wielkogabarytowe

ze

przetworzenie. Będą one obowiązy-

wszystkich typów nieruchomości będą

wać przez trzy kolejne lata, do końca

odbierane w ramach zbiórek akcyjnych,

Więcej informacji: www.czysta.um.warszawa.pl

lipca 2017 r. Stawki opłaty śmieciowej

co najmniej raz na cztery tygodnie. Do-

według docelowego podziału: śmieci

Bielany, Mokotów, Ochota, Ursus, Targó-

pozostają bez zmian. Ten okres przygo-

datkowo, w okresie poświątecznym,

zmieszane trafią do czarnych pojem-

wek, Włochy, Wola, Żoliborz) obowiązu-

towawczy będzie wyglądał podobnie

organizowane będą dwie zbiórki cho-

ników, segregowane papiery oraz

ją dotychczasowe zasady odbioru od-

jak w przypadku pierwszych czterech

inek. Odpady zielone, m.in. liście, będą

plastik do pojemników w kolorze

padów komunalnych, w tym odpadów

obszarów. Teraz firmy będą prowa-

odbierane raz w tygodniu, od maja do

czerwonym, a szkło opakowaniowe

zielonych. Oznacza to, iż warunki od-

dzić inwentaryzację punktów odbioru,

listopada. Firmy dostarczą do domów

– zielonego. Zbiórka odpadów zie-

bioru odpadów zielonych ustalają stro-

zgrywać swój system monitoringu

i mieszkań niezbędne pojemniki oraz

lonych w okresie letnim do 31 lipca

ny umowy tj. właściciel nieruchomości

z naszym, układać trasy i przekazywać

worki na zbieranie odpadów. Warsza-

2014 roku. W ramach systemu pomo-

i operator świadczący usługi w zakresie

nam wszystkie niezbędne dane. Zgod-

wiacy, którzy zadeklarowali selektywną

stowego funkcjonującego do 31 lipca br.

odbioru odpadów komunalnych. Szcze-

nie z zapisami umów, docelowy system

zbiórkę odpadów, będą je segregować

w 10 dzielnicach (Białołęka, Bemowo,

góły na: www.czysta.um.warszawa.pl

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U.2013.687
z póżn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
zawiadamia się,
że wydana została decyzja nr 67/A/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ulicy Słupskiej na odcinku od ulicy Szomańskiego
do drogi serwisowej nr 7 (wybudowanej w ramach drogi ekspresowej S2) – Etap 3 w ramach zadania: „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu
nad linią kolejową Warszawa-Katowice na odcinku od ul. Orląt Lwowskich do ul. Szomańskiego w dzielnicy Ursus w Warszawie” na terenie działek
o nr ew. 91/2, 90 (po podziale dz. 90/1), 93/2 (po podziale dz. 93/3), 108/1 i 114 z obrębu 2-11-10.
Pouczenie: Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z wydaną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus.
Urząd Dzielnicy Ursus Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, Warszawa, pok. 207 w godz. 8.00-16.00, tel. 22 478 61 05.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w Internecie oraz w prasie lokalnej.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Ursus mistrzem III ligi!
Traktorki trafiły na zespół Ślęzy Wrocław. W opinii wielu fachowców,

końca. Na polu gry pozostały jeszcze

najtrudniejszy rywal, bo zwycięzca

zespoły walczące o najwyższe cele

najsilniejszej z III ligi. Pierwszy mecz

w meczach barażowych o udział

w Warszawie pokazał, że Ursus jest

w II lidze. To mistrzowie wszystkich

nie tylko równorzędnym przeciwni-

8 trzecich lig, a wśród nich KS Ursus.

kiem, ale w wielu elementach gry

W ostatnim meczu sezonu zasadni-

górował nad faworyzowanym prze-

czego bój o tytuł mistrzowskich to-

ciwnikiem. Skromne zwycięstwo

czyły jeszcze Broń Radom i Ursus.

1:0 i kilka stworzonych dogodnych

Traktorkom do osiągnięcia celu wy-

sytuacji pozwalało z nadzieją pa-

starczał remis i taki właśnie wynik

trzeć na mecz rewanżowy. Stadion

w dramatycznych okolicznościach

we Wrocławiu, gdzie do niedawna

został osiągnięty. W 74’ Dominik

swoje mecze rozgrywał ekstrakla-

Pusek obronił rzut karny wykonywa-

sowy Śląsk, przyciągnął na trybuny

ny przez zawodnika Zawiszy i został

około 900 kibiców, którzy swoim

bohaterem spotkania. Przy takim

dopingiem mieli się przyczynić do

drodze napastników stawał bram-

niezawodny Jarosław Łowicki wy-

wyniku rezultat Broni nie miał już

korzystnego wyniku ich zespołu,

karz, albo jak w doskonałej sytuacji,

korzystał rzut karny i wyprowadził

większego znaczenia. Po ostatnim

a takim wynikiem na pewno byłoby

którą miał Dawid Jarczak – słupek.

Traktorki na prowadzenie. Do końca

gwizdku sędziego było tylko słychać

zwycięstwo. Traktorki bardzo mą-

W 85’ sędzia dyktuje rzut karny dla

meczu wynik nie uległ już zmianie

radosne okrzyki: „Mistrz, Mistrz, Ur-

drze taktycznie rozgrywały to spo-

Ślęzy, który na bramkę zamienia

i Ursus zasłużenie awansował do

sus Mistrz!!!”. Na tym sezon się nie

tkanie, nie dając się zdominować

Flejterski. Do rozstrzygnięcia losów

kolejnej rundy barażowej, w której

skończył, bo przyszedł czas na me-

i wyprowadzając groźne ataki. Były

wyrównanej rywalizacji potrzeb-

rywalem będzie Kotwica Kołobrzeg.

cze barażowe. W wyniku losowania

nawet sytuacje bramkowe, ale na

na była dogrywka. W 99 minucie

DW

fot. Ł. Prokop

Dla większości zespołów piłkarskich sezon 2013/2014 dobiegł już

KS Ursus – Omega Kleszczów

W rozegranych w dniach 7-8 czerw-

Medale srebrne zdobyli weterani

ca w Warszawie 60 Mistrzostwach Pol-

akrobatyki ursusowskiej, czwórka mę-

ski Seniorów w akrobatyce sportowej

ska: Maciej i Michał Miecznikowscy,

zawodnicy klubu zdobyli indywidualnie

Jan Kocoń i Daniel Kłos. Pierwszy raz

dwa medale i zajęli pierwsze miejsce

w 50-letniej historii akrobatyki sporto-

w klasyfikacji drużynowej.

wej w Ursusie, klub zwyciężył ponow-

Po 21 latach ponownie mistrzyniami

nie w punktacji drużynowej. Wygra-

Polski seniorów z Ursusa została dwójka

liśmy w 2013 roku, ale powtórzenie

kobiet Natalia Purymska i Zofia Sasi-

zwycięstwa drużynowego w 2014

mowska (mistrzyniami Polski seniorów

roku to wielka sprawa. Zdobywcom

w 1993 roku były Katarzyna Ponikiew-

medali pogratulował obecny podczas

ska i Aneta Sadowska). W 1983 roku

zawodów Burmistrz Dzielnicy Wiesław

mistrzynią Polski seniorów w dwójkach

Krzemień.

kobiet była ciocia Zofii Sasimowskiej

Było to piękne ukoronowanie pracy

Agata Prędka. Dla trenera Kazimierza

wielu zawodników i trenerów, a jed-

Prędkiego była to rodzinna ciągłość,

nocześnie podtrzymanie mistrzow-

najpierw córka, teraz wnuczka. Dwój-

skiego poziomu sportowego ostatnich

ka kobiet Natalia Purymska-Zofia Sasimowska będzie reprezentowała Polskę

Fot. z arciwum klubu

Sukcesy Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego „Akro-Bad”

Dwójka kobiet
W mistrzostwach rozegranych pod

nie byłyby możliwe bez zaangażowa-

lat (II miejsce w 2011 i 2012). Uzyska-

patronatem Ministra Sportu i Prezy-

nia trenerów, którzy mieli bezpośredni

ny wynik, dla niektórych zespołów

dent Warszawy wystartowało 193

wpływ na wynik sportowy. Byli nimi:

w Mistrzostwach Świata w Paryżu

jest

zawodników z 26 klubów całej Polski.

Kazimierz Prędki, Mariusz Wieczorek,

(3-5 lipca br.).

współpracy.

Sukcesy zawodników UTS „Akro-Bad”

Natalia Piróg i Kazimierz Sternik.

www.facebook.com/dzielnicaursus

podsumowaniem

www.twitter.com/dzielnicaursus

kilkuletniej
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Druga edycja biegu ulicznego „Ur-

konał całą trasę w czasie 34,26 minuty

sus Biega” na terenie naszej dzielnicy

ustanawiając jednocześnie jej rekord.

zakończyła się dużym sukcesem, gdyż

Drugi był Maciej Łukasiewicz, a na trze-

w stosunku do zeszłego roku wystar-

cim miejscu podium stanął zwycięzca

towało przeszło stu dorosłych biegaczy

zeszłorocznej edycji Ryszard Przepióra.

więcej oraz zorganizowany został bieg

W kategorii kobiet najszybsza okazała

dla najmłodszych pod nazwą „Bieg

się Katarzyna Sefańska z czasem 43,10

Niedźwiadka”.

minuty, po zaciętym finiszu druga była

Dzięki wielkiemu wysiłkowi organizatorów, którymi byli! Zespół Sportu

Z archiwum UKS Skra Warszawa

Ursus Biega 2014

Agnieszka Kolano, a trzecie miejsce Karolina Gmaj.

i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Ursus,

Po raz pierwszy na starcie stanęli

Uczniowski Klub Sportowy Iskra War-

zawodnicy, którzy biegli w kategorii

szawa oraz zapalony biegacz Maciej

Crossfit. Dzięki współpracy z Ursu-

Mijas 7 czerwca z Ośrodka Sportu

sowskim Klubem Crossfit – NoLimit,

i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3

zawodnicy wystartowali na dystansie

wyruszyło przeszło 400 biegaczy, aby

5 km, podczas których musieli wykonać

sie 300 metrów oraz roczniki od 2001

oraz Gimnazjum nr 130 na czele z Łu-

zmierzyć się z dystansem 10 km. W tym

specjalnie przygotowane ćwiczenia.

do 2003 na dystansie 400 metrów.

kaszem Siekierą, Aleksandrą Ignaczuk

roku trasa posiadała atest PZLA, dzięki

Najlepszym wśród mężczyzn okazał się

Wszystkie biegi, dzięki uprzejmości

oraz Bartoszem Jawulskim, którzy byli

czemu można było wpisać bieg, jako

Krzysztof Janus z Warszawy a wśród

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji

team leaderami w swoich grupach za-

oficjalne bicie rekordu na dystansie 10

kobiet Dorota Szparaga z Piastowa.

– Sławomira Lulińskiego odbyły się na

daniowych.

Zwycięzcy biegu Niedźwiadka w kategorii 2001-2003 z zastępcą
Burmistrza Jackiem Duchnowskim

Zapisy do kolejnej edycji ruszą już na

km oraz dzięki uprzejmości głównego

Bardzo ważnym elementem ca-

bieżni wokół płyty boiska. Frekwencja

sponsora, Firmy Oriflame, zawodnicy

łej imprezy był „Bieg Niedźwiadka”,

biegu mile zaskoczyła, wystartowało

początku lipca a wszystkie niezbędne

mogli przebiec przez, na co dzień nie-

w którym dzieci wystartowały w trzech

ponad 70 osób. Wielkie podziękowa-

informacje dotyczące biegu oraz na-

dostępny teren siedziby głównej firmy.

kategoriach wiekowych: rocznik 2007

nia należą się Dyrektor Magdalenie

stępnych edycji można znaleźć na stro-

Najlepszy zawodnik – Andrii Pavelko

i młodsi na dystansie 300 metrów,

Grabskiej oraz sześćdziesiątce wolon-

nie www.ursusbiega.pl .

z Kharkiv (Ukraina) w kategorii open po-

roczniki od 2004 do 2006 na dystan-

tariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 11

Maciej Karczewski

Cztery Pory Roku
W ostatnim z cyklu „Cztery Pory

Reda remisując z mistrzem między-

a Ryszard Ćwiek I miejsce, czołowe

Turnieje odbyły się dzięki dużej po-

Roku” turnieju o puchar Burmistrza

narodowym, a kandydat na Mistrza

miejsce z ursusowskiego klubu zajął

mocy Zarządu Dzielnicy Ursus m.st.

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Marcin Maciąga ograł arcymistrza M.

Dominik Fus oraz Mateusz Żmuda.

Warszawy

w szachach wzięło udział ponad

Grabarczyka. Turniej podzielony był

W grupie D w klasyfikacji medalo-

UKS Czternastka, Fundacji Wspiera-

150 zawodników z klubów w całej

na cztery grupy.

wej I miejsce Andrzej Czyżowski, II

nia Szachów i Domu Kultury „Kolo-

miejsce Mateusz Troć, III miejsce Sta-

rowa”.

oraz

zaangażowaniu

Polsce, z czego prawie połowa 50

W grupie A z Uczniowskiego Klu-

zawodników z klubu UKS Czternast-

bu Sportowego Czternastka najlep-

ka. W zawodach wziął udział arcy-

szy był Kacper Jarzębowski i Jakub

Na zakończeniu całego cyklu tur-

cy UKS Czternastka wezmą udział

mistrz Mirosław Grabarczyk z Płocka

Fus. W grupie B Gustaw Wrzesiński

niejów „Cztery Pory Roku” obecny

w rozgrywkach drugiej ligi oraz

i mistrz międzynarodowy Zbigniew

i Paulina Paździerz. W grupie C Alek-

był Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st.

Mistrzostwach Polski w szachach

Strzemiecki. Olbrzymi sukces za-

sander Goc zajął III miejsce (UKS 14),

Warszawy Wiesław Krzemień, któ-

szybkich i błyskawicznych we Wro-

notowała czternastoletnia Patrycja

Grzegorz Iwaszkiewicz II miejsce

ry wręczył zwycięzcom puchary.

cławiu.

W najbliższym czasie zawodni-

nisław Zapała.

Wydawca: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ursus
Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 202
Redaktor prowadzący: Elżbieta Kowalewska, tel.: 22 478 60 64, e-mail: dziennik.ursusa@ursus.warszawa.pl
Internet: http://www.ursus.warszawa.pl
Projekt: IG-tech, www.ig-tech.pl
DTP, druk: db Print Polska Sp. z o.o., www.dbprint.pl
Nakład: 5 000

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

