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Budowa stacji Niedźwiadek

Kolejna wystawa z cyklu „Rody Ursusa”
Skąd pochodzi rodzina Wallów? Kto
w czasie powstania walczył w słynnym Zgrupowaniu AK „Radosław”?
Kto był jednym z pierwszych rolników na terenie obecnego Ursusa?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przyniesie trzecia wystawa plenerowa z cyklu „Rody Ursusa”.  s.2

W związku z zakończeniem prac
torowych w rejonie budowanego
przystanku Warszawa Ursus Niedźwiadek, z dniem 2 września br. ruch
pociągów na odcinku Warszawa
Włochy-Pruszków wróci do normy.
Nie oznacza to jednak, że przystanek zostanie oddany do eksploatacji. Pozostaje jeszcze dużo pracy
fot. E. Kowalewska

na samej wyspie peronowej oraz
w przejściu podziemnym. Widać
już bryłę peronu, podpory wiaty,
latarnie. Trzeba jeszcze dobudować
brakującą część wyspy peronowej,
ułożyć nawierzchnię, wykonać ele-

Wyspa peronowa

wację przejścia podziemnego, zain-

tych utrudnień jest zamknięcie sta-

ścia podziemnego wychodzi pro-

stalować windy dla niepełnospraw-

cji Warszawa Lotnisko Chopina dla

stopadle do osi torów w kierunku

nych i oświetlenie.

naprawy torów po czerwcowym

skrzyżowania ulic: Orląt Lwowskich

wykolejeniu pociągu.

i Keniga, vis-a-vis pętli autobuso-

Dodatkową dobrą wiadomością
jest, że w tym samym terminie zo-

utrudnienia

wej. Południowa klatka schodowa

staną zakończone prace torowe na

w ruchu pociągów regionalnych

Niestety,

pewne

jest usytuowana równolegle do

moście średnicowym, co zakończy

na linii Warszawa- Grodzisk Mazo-

torów, z wyjściem w kierunku Pia-

utrudnienia w ruchu pociągów.

wiecki-Skierniewice będą występo-

stowa. Schody wyprowadzające

W związku z tym zostaną przy-

wać. Rozpoczyna się bowiem kolej-

na peron skierowane są w stronę

wrócone do kursowania obecnie

ny etap modernizacji linii kolejowej

obecnego przystanku Warszawa

odwołane pociągi Kolei Mazowiec-

nr 1: Warszawa-Katowice. Wiąże

Ursus. Przystanek ma być połączo-

kich. Linia SKM S1 wróci na swoją

się to z koniecznością wykonania

ny bezpiecznym dojściem z istnieją-

trasę podstawową: Pruszków –

wielu prac torowych i przebudo-

cym już kompleksem parkingowym

Otwock, likwidacji ulegną linie za-

wą sieci trakcyjnej. Pocieszającym

„Parkuj i jedź”.

stępcze SKM: S11 operująca za linię

może być fakt, że we wrześniu

Przejście podziemne, poza oczy-

S1 pomiędzy stacjami: Warszawa

prace najbardziej ingerujące w ruch

wistym połączeniem obu stron

Zachodnia i Pruszków i S10 operu-

pociągów będą wykonywane tylko

torów z peronem, w znacznym

jąca za linię S1 pomiędzy stacjami:

w weekendy. Prace będą wymagały

stopniu poprawi również bezpie-

Warszawa Wschodnia i Otwock.

zamknięć torów przez kilka godzin

czeństwo. Miejmy nadzieję, że dzię-

Na swoją trasę podstawową wróci

w ciągu dnia.

ki niemu zniknie lub przynajmniej

również linia S2: Warszawa Lotni-

A teraz kilka ciekawostek doty-

radykalnie się zmniejszy ruch pie-

sko Chopina-Sulejówek Miłosna,

czących budowanego przystanku

szych przez dzikie przejścia. Miesz-

likwidacji ulegnie linia zastępcza

Warszawa Ursus Niedźwiadek: pe-

kańcy Niedźwiadka doskonale wie-

S20, operująca w wakacje za linię

ron będzie miał standardową dłu-

dzą, ile ofiar pochłonęło skracanie

S2 pomiędzy stacjami: Warszawa

gość 200 m, umieszczony będzie

sobie drogi poprzez przechodzenie

Wschodnia i Sulejówek Miłosna.

pomiędzy torami podmiejskimi.

przez tory. A należy pamiętać, że

W pierwszych dniach września,

Wiata peronowa architektonicznie

pociągi

a dokładnie od 2 do 8 linia S2 bę-

dopasowana jest do wiat na innych

przez Ursus poruszają się z prędko-

dzie dojeżdżała tylko do przystanku

przystankach tej linii kolejowej.

ścią 120 km/h.

Warszawa Służewiec. Powodem

Północna klatka schodowa przej-

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

dalekobieżne

Czy 100 lub 80 lat to wiek już poważny, czy jeszcze młodzieńczy
Harcerstwo liczy sobie już 100 lat.
Jest to jedyna w kraju organizacja
o tak długim stażu. Tylko w Ursusie już od 80 lat działają harcerze,
a ich pierwsze spotkanie odbyło się
w 1933 r. w nowo otwartej Szkole
Powszechnej przy obecnej ulicy Bohaterów Warszawy. 
s.3
Pożegnanie lata
Mieszkańcy naszej dzielnicy zdążyli
się już przyzwyczaić do dwóch dużych imprez organizowanych przez
Urząd Dzielnicy. Po czerwcowych
Dniach Ursusa, przyszedł czas na
kolejną imprezę. Tym razem gwiazdą Pożegnania lata będzie zespół
Pectus. Koncert odbędzie się 7 września o godz. 20.30 w Parku Czechowickim. 
s.4
RTS Widzew Łódź na stadionie
„Traktorków”
Po 30 latach KS Ursus mógł powtórzyć sukces swoich starszych
kolegów i awansować do 1/8 Pucharu Polski. Była piękna słoneczna
niedziela 18 sierpnia 2013 roku.
Na stadion przy ul. Sosnkowskiego
3 przybyło prawie tysiąc osób, by
wspólnie towarzyszyć i dopingować
„Traktorkom” do zwycięstwa.  s.7

kursujące

Robert Różycki
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 lipcu br. Zarząd Dzielnicy Ursus

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na

zgodę na udzielenie bonifikaty od

w budynku przy ul. Walerego Sław-

czterokrotnie obradował na posie-

umieszczenie w rejestrze osób ocze-

opłaty rocznej z tytułu użytkowania

ka 2 („Acherówka”), przeznaczonych

dzeniach, ich efektem było podjęcie

kujących na najem lokalu socjalnego

wieczystego nieruchomości grunto-

na działalność statutową (nieodpłat-

uchwał i ustaleń istotnych dla bieżą-

5 osób, w związku z wyrokiem Sądu

wej przeznaczonej na cele mieszka-

ną) Ośrodka Kultury „Arsus”.

cych spraw Dzielnicy Ursus.

Rejonowego dla m.st. Warszawy.

niowe.

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę

Uchwały w większości doty-

Ponadto podjęto uchwałę w spra-

Zarząd przyjął do wiadomości

na przekazanie działek ewidencyj-

czyły spraw lokalowych: m.in.

wie dokonania zmian Wieloletniej

sprawozdanie z działalności Zakładu

nych, położonych pomiędzy ul. Orląt

skierowano 2 osoby do zawarcia

Prognozy Finansowej miasta sto-

Gospodarowania Nieruchomościami

Lwowskich a drogą dojazdową do

umowy najmu lokalu mieszkalne-

łecznego Warszawy na lata 2013-

za 2011 rok oraz zatwierdził do re-

wiaduktu nad linią kolejową Warsza-

go na czas nieoznaczony, 2 osoby

-2042, trzykrotnie dokonano zmia-

alizacji Protokół nr 29 Komisji Miesz-

wa-Katowice na odcinku od ul. Orląt

umieszczono na liście osób oczeku-

ny w załączniku dzielnicowym do

kaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st.

Lwowskich do ul. Szomańskiego pod

jących na najem lokalu socjalnego

budżetu m.st. Warszawy na 2013

Warszawy z dnia 9 lipca 2013 r.

nową pętlę autobusową na terenie

z jednoczesnym skierowaniem do

rok. Zarząd skierował pod obrady

Zarząd Dzielnicy przyjął również

ponownego zawarcia umowy naj-

Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

do wiadomości sprawozdanie me-

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę

mu lokalu socjalnego, 2 osobom

wy projekt uchwały Rady Dzielnicy

rytoryczne Ośrodka Kultury „Arsus”

właścicielską wymaganą przy usunię-

odmówiono zakwalifikowania do

Ursus m.st. Warszawy w sprawie

w Dzielnicy Ursus w kontekście

ciu 2 drzew: modrzewia europejskie-

umieszczenia na liście osób oczeku-

zaopiniowania zmian w załączni-

przyjętego wcześniej sprawozdania

go i klonu srebrzystego, ze względu

jących na zawarcie umowy najmu

ku dzielnicowym do budżetu m.st.

finansowego z wykonania budże-

na ich uschnięcie, zlokalizowanych

lokalu z mieszkaniowego zasobu

Warszawy na 2013 rok oraz projekt

tu za pierwsze półrocze 2013 roku,

przy ul. Ragulskiej i Adamieckiego

m. st. Warszawy - w drodze za-

uchwały w sprawie zaopiniowania

a także poparł wniosek Ośrodka Kul-

róg Obrońców Helu oraz nie wyra-

mian, a z 1 osobą zawarto umowę

zmian w załączniku dzielnicowym

tury „Arsus” o dalsze użytkowanie

ził zgody właścicielskiej wymaganej

najmu lokalu mieszkalnego na czas

do budżetu m.st. Warszawy na 2013

pomieszczeń na czas nieokreślony

przy usunięciu 1 drzewa (wierzby)

nieoznaczony.

rok. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził

według

zlokalizowanego przy ul. Szancera 6.

dotychczasowych

zasad

Dzielnicy Ursus.

Kolejna wystawa z cyklu „Rody Ursusa”
Skąd pochodzi rodzina Wallów? Kto

nie są żywymi świadkami historii. Co

w czasie powstania walczył w słyn-

ważne – historii ciekawych i bardzo

nym Zgrupowaniu AK „Radosław”?

często bliskich każdemu z nas. Każ-

Kto był jednym z pierwszych rolni-

da wystawa przygotowywana jest

ków na terenie obecnego Ursusa?

w sposób indywidualny, a materiały

Odpowiedzi na te i wiele innych

zazwyczaj pochodzą z rodzinnych

pytań przyniesie trzecia wystawa

kronik i zbiorów pamiątek. Bardzo

plenerowa z cyklu „Rody Ursusa”.

często są to rzeczy nigdy wcześniej
Pomysł na przeprowadzenie cy-

organizuje wystawy, które w ciekawy

klu wystaw prezentujących histo-

i przystępny sposób przybliżają miesz-

rię słynnych rodów pojawił się trzy

kańcom historię dzielnicy. Do tej pory

lata temu. Od początku okazał się

zaprezentowano historię rodziny Ache-

ideą trafną i wzbudził ogromne za-

rów oraz Grabskich. W tym roku boha-

interesowanie wśród mieszkańców

terami kolejnej, trzeciej już ekspozycji,

Ursusa.

będą członkowie rodziny Wallów.

Ubiegłoroczny wernisaż wystawy poświęcony rodzinie Grabskich

Wernisaż wystawy „Rody Ursusa -

Wystawy plenerowe to doskonały

Wallowie” odbędzie się w niedzielę

sposób na pokazanie historii dowol-

15 września 2013 r. o godz. 15.00

nego miejsca. Bardzo często zdarza

na tarasie budynku Acherówki (Park

się, że miejsca które mijamy codzien-

Achera, ul. Walerego Sławka 2).

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

Fot. A.Matan

niepublikowane.
Urząd Dzielnicy Ursus od 2011 roku

Wystawę będzie można oglądać
do 10 listopada br. Wstęp wolny.
Organizator: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Projekt i realizacja: Oneshot Design i Foto Ursus
Patroni medialni: mmwarszawa.pl,
Głos Stolicy, Nasz Ursus oraz Ursus TV

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Czy 100 lub 80 lat to wiek już poważny, czy jeszcze młodzieńczy
Harcerstwo liczy sobie już 100
lat. Jest to jedyna w kraju organiza-

którzy swą harcerską służbę rozpo-

stawę można oglądać od połowy

mocji. Komenda Hufca przewiduje

czynali jeszcze przed 1939 r.

lipca do końca grudnia br.

także spotkanie pokoleniowe, na

cja o tak długim stażu. Tylko w Ur-

Pierwszym elementem obcho-

Najbliższym punktem obcho-

którym spotkają się weterani har-

susie już od 80 lat działają harcerze,

dów był nasz udział w XIX Dniach

dów będzie odsłonięcie kamienia

cerstwa z Czechowic, zasłużeni

a ich pierwsze spotkanie odbyło się

Ursusa, w parku Czechowickim

poświęconego hm. Edmundowi

mieszkańcy Ursusa i członkowie

w 1933 r. w nowo otwartej Szkole

młodsze i starsze pokolenie har-

Pokrzywie, jednemu z organi-

Hufca Ursus. Można zatem po-

Powszechnej przy obecnej ulicy Bo-

cerzy zaprezentowało się lokalnej

zatorów harcerstwa na terenie

wiedzieć, że 80 lat to nie jest taki

haterów Warszawy.

społeczności.

Czechowic. Uhonorowanie harc-

wiek kiedy się już nic nie chce. Nie

przedsięwzięciem

mistrza Pokrzywy zawdzięczamy

jest to co prawda wiek młodzień-

harcerstwa w Ursusie świętuje

jest cykl wystaw prezentowanych

druhnie Danieli Ogińskiej z domu

czy, ale chęć do działania zdecy-

dzisiaj młodzież z Hufca im. hm.

w Acherówce. Tematem jest działal-

Trębskiej, ale przede wszystkim

dowanie jest niezmienna.

Mieczysława Bema oraz członkowie

ność harcerska na przestrzeni ośmiu

Zarządowi Dzielnicy Ursus i pra-

Kręgu Seniorów. Są wśród nas Ci,

dekad jak i bieżąca aktywność. Wy-

cownikom Wydziału Kultury i Pro-

Krąg Seniorów (AP)

zjów, II – uczniowie szkół ponadgim-

towych www.kolorowa.arsus.pl, www.

wa@gmail.com lub online ze strony

nazjalnych i dorośli.

bpursus.waw.pl. W drugim etapie

organizatora.

Ten okrągły jubileusz bytności

Następnym

Czuwaj.

Moja wiedza o II Wojnie Światowej
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Ośrodek Kultury „Arsus”, Dom
Kultury „Kolorowa” i Biblioteka Pu-

Eliminacje odbędą się w Ośrodku

uczestnicy otrzymają zestawy również

Szczegółowych informacji o kon-

bliczna organizują V edycję konkursu

Kultury „Arsus” 02–495 Warsza-

40 pytań. Nagrodzeni zostaną wszyscy,

kursie udziela: Dom Kultury „Kolo-

„Moja wiedza o II Wojnie Światowej”.

wa, ul. Traktorzystów 14. Konkurs

którzy w II etapie otrzymają 30 i więcej

rowa ”, 02-495 Warszawa, ul. gen.

Konkurs wiedzy o II Wojnie Świato-

obejmuje dwa etapy: I etap -1 paź-

punktów.

K. Sosnkowskiego 16, sekretariat II

wej rozpisany jest na lata 2009-2015.

dziernika 2013 roku godz. 10.00, kat.

Uroczysty wieczór laureatów połą-

piętro, pokój 227 lub Janusz Łukasze-

Każdy rok poświęcony jest innym,

I – uczniowie gimnazjów, kat. II godz.

czony z wręczeniem nagród odbędzie

wicz pokój 230 – tel. 22 867 63 95,

dominującym wydarzeniom z tego

13.00 – uczniowie szkół ponadgimna-

się w piątek 25 października w Domu

kom. 604 503 353.

okresu. Edycja 2013 roku nosi nazwę

zjalnych i dorośli. Uczestnicy zgłoszeni

Kultury „Kolorowa” o godz. 18.00.

„Getto Warszawskie – życie, walka,

do I etapu otrzymają zestawy 40 pytań

Karty zgłoszeń do konkursu należy

objęli: Prezydent m.st. Warszawy –

zagłada”.

z trzema opcjami odpowiedzi, z której

przesłać lub dostarczyć do dnia 24

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dyrektor

Impreza ma charakter otwartego

jedna będzie prawidłowa. Do II eta-

września 2013 roku na adres: Dom

Muzeum II Wojny Światowej – Paweł

konkursu wiedzy, do którego zapra-

pu zakwalifikują się uczestnicy, którzy

Kultury „Kolorowa”, 02-495 Warsza-

Machcewicz, Przewodniczący Rady

szamy młodzież i dorosłych z woje-

otrzymają 30 i więcej punktów. II etap

wa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16,

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy –

wództwa mazowieckiego. W konkur-

odbędzie się 15 października. Informa-

Konkurs „Getto Warszawskie – życie,

Henryk Linowski, Burmistrz Dzielni-

sie mogą startować dwie kategorie

cja o zakwalifikowanych do II etapu

walka, zagłada”, tel. 22 867 63 95,

cy Ursus m.st. Warszawy – Wiesław

uczestników: I – uczniowie gimna-

będzie dostępna na stronach interne-

fax 22 667 83 75, e-mail: dk.koloro-

Krzemień.

Patronat honorowy nad imprezą

Konkurs fotograficzny
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus serdecznie zaprasza pasjonatów foto-

e-mail: projektmrdu@wp.pl w terminie do 5 września 2013 r. Szczegóły w re-

grafii w wieku 13-20 lat do udziału w konkursie fotograficznym. Do wygrania

gulaminie konkursu na stronie Urzędu Dzielnicy Ursus w dziale Aktualności.

wartościowe nagrody: sprzęt fotograficzny i inne.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ra-

Temat konkursu: „Mini obszar – maksi europejskość. Niech Ursus nas zaskoczy”. Wyślij zrobioną przez siebie fotografię związaną z Ursusem pod adres
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

mach programu „Młodzież w działaniu”.
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

Kultura

DZIENNIK URSUSA

4

Pożegnanie lata
Mieszkańcy naszej dzielnicy zdążyli się już przyzwyczaić do dwóch
dużych imprez organizowanych
przez Urząd Dzielnicy. Po czerwcowych Dniach Ursusa, przyszedł
czas na kolejną imprezę. Tym razem gwiazdą Pożegnania lata będzie zespół Pectus. Koncert odbędzie się 7 września o godz. 20.30
w Parku Czechowickim.
Wspólną zabawę rozpoczniemy o godz. 15.00. Kolejny raz
będziemy puszczać kolorowe latawce wspólnie z Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci. Wszystkie, przygotowane przez dzieci latawce
będą mogły wziąć udział w konfot. M. Paprocka

kursie na najładniejszy latawiec.
O godz. 16.10 na scenie pojawi
się zespół Stara Paka. Zespół
reaktywował się po blisko trzydziestu latach w marcu 2013 r.
w

Ursusie. Członkowie zespołu

wywodzą się z różnych formacji muzycznych. W skład zespołu
wchodzą: Mariusz Gawrych (klawisze, banjo, wokal); Witold Żuk
(gitara basowa, wokal), Wojciech

Wojciech Gąssowski współpraco-

Gwiazdą wieczoru, która wy-

Pectus zdobywa Słowika Publicz-

Zielkiewicz (perkusja, wokal), Da-

wał z wieloma zespołami, m.in.:

stąpi o godz. 20.30 będzie zespół

ności podczas Sopot Festival. Od

riusz Nejmamowski (gitara, wo-

Czerwono-Czarni, Chochoły, Taj-

Pectus. Powstał on wiosną 2005

tego momentu kariera zespołu na-

kal). Większość prezentowanych

funy, Polanie, ABC, Test. Nagrał

w Rzeszowie. Zespół jest finalistą

biera tempa. W tym roku zespół,

utworów to twórczość własna

piosenki do serialu Wojna domo-

44 Krajowego Festiwalu Piosenki

na Festiwalu Piosenki Polskiej

członków zespołu, zarówno teksty

wa, jest też wykonawcą tytułowej

Polskiej „Debiuty” Opole 2007,

w Opolu, otrzymał Superjedynki

jak i muzyka. W niektórych utwo-

piosenki serialu M jak miłość. Jego

zdobywcą Grand Prix Międzynaro-

w kategorii: „Super Zespół” i „Su-

rach wykorzystano teksty i muzy-

występ będzie znakomitą atrakcja

dowego Festiwalu Piosenki „Car-

per Występ”.

kę ze zbiorów Oskara Kolberga.

nie tylko dla starszych odbiorców,

pathia Festival” Rzeszów 2006.

Tomasz Szczepanik i jego trzej

Natomiast o godz. 17.00 wystąpią

ale i dla całych pokoleń.

W styczniu 2007 zespół wydaje

bracia: Mateusz, Marek oraz Ma-

artystki z Teatru Buffo. Zaśpiewają

O godz. 19.00 na scenie zagości

promocyjny mini-album, na którym

ciej tworzą od października 2011

one utwory Anny German. Ostat-

zespół WBH (Wszyscy Byliśmy Har-

znalazło się pięć autorskich utwo-

nowy skład zespołu Pectus. W ich

nio utwory zyskują na popularno-

cerzami). Zespół stworzyło w 2012

rów. W nagraniu materiału poma-

wykonaniu usłyszymy m.in. ta-

ści, a to za sprawą hitowego seria-

roku pięciu muzyków z zespołów

gali Wojtek Horny (O.N.A. Chyliń-

kie utwory jak: „Jeden moment”,

lu o jej życiu i twórczości.

No Smoki oraz McAron uprawia-

ska), Zbyszek Jakubek (Walk Away,

„Szkoła marzeń”, „Barcelona”, „To,

Wojciech Gąssowski zaśpiewa

jących od blisko dwudziestu lat

R.Rynkowski). Kolejne nagrania

co chciałbym ci dać”, „Życie na dy-

swoje przeboje o godz. 18.00.

rocka i punkrocka. Pod twórczymi

zespołu powstają przy współpra-

stans”.

Wojciech

Gąssowski jest laure-

skrzydłami Andrzeja „E-molla” Ko-

cy z producentem Tomkiem Bona-

W trakcie trwania imprezy na

atem wielu nagród i wyróżnień.

walczyka powstała płyta zawiera-

rowskim. Jako jeden z pierwszych

terenie parku będą przygotowane

Największą sławę przyniósł mu

jąca swobodne aranżacje znanych

utworów wyprodukowany został

liczne atrakcje.

utwór „Gdzie się podziały tamte

i lubianych piosenek śpiewanych

m.in. „To, co chciałbym Ci dać”,

Serdecznie zapraszamy miesz-

prywatki”, „Przygoda bez miłości”

przez lata przy ogniskach harcer-

który stał się ogromnym przebo-

kańców dzielnicy do wspólnej za-

czy „Zielone wzgórza nad Soliną”.

skich i turystycznych.

jem w 2008 roku. W sierpniu 2008

bawy.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Na dobre i na złe
Do Urzędu Dzielnicy zawitała ko-

Pan Marian będzie zawsze pamię-

lejna para, mieszkańców Ursusa,

tał, bowiem pobrali się w dzień

która obchodziła 50 rocznicę pożycia

jego urodzin, kiedy kończył 24 lata.

małżeńskiego. Państwo Lucyna i Ma-

Na początku małżeństwa mieszkali

rian Białas spotkali się z Zarządem

w wynajętym mieszkaniu, potem

Dzielnicy.

przenieśli się do Legionowa. Od
1971 r. są mieszkańcami Ursusa.
Państwo Lucyna i Marian Białas

przystojny, wesoły, zawsze tryskał

doczekali się 2 dzieci i 5 wnucząt.

humorem. Właściwie wszystko po

Jaka jest recepta na długoletnie po-

trochu mnie w nim urzekło – wspo-

życie małżeńskie – według Państwa

mina Pani Lucyna. Po 10 miesiącach

Lucyny i Mariana – to zrozumienie

znajomości pobrali się. Datę ślubu

drugiej osoby.

fot. E. Kowalewska

Pani Lucyna poznała swojego
przyszłego męża w wieku 20 lat. Był

Jubilaci z Burmistrzem Wiesławem Krzemieniem i Zastępcą Burmistrza
Jackiem Duchnowskim

Remonty w placówkach oświatowych
W okresie wakacyjnym zostały

sprawnych z daszkiem zewnętrz-

przy ul. Dzieci Warszawy 42. Sale

oraz łazienki i szatnie dla dziew-

przeprowadzone prace remonto-

nym. W filii szkoły Podstawowej

lekcyjne, komputerowe i admini-

cząt i chłopców na I i II piętrze.

we w placówkach oświatowych

nr 4 przy ul. Konińskiej 2 jest na

stracyjne zostaną zmodernizowane

Większość prac zostanie ukończo-

naszej dzielnicy. W Przedszkolu

ukończeniu remont łazienek i ma-

oraz odświeżone, wykonana zo-

na w miesiącu sierpniu, a nieliczne

nr 343 przy ul. Warszawskiej 53

lowanie wszystkich sal i korytarzy

stanie także biblioteka multime-

będą kończone we wrześniu, co

przebudowano schody wejściowe

szkoły. Prace remontowe prowa-

dialna. Również w Gimnazjum nr

nie wpłynie na pracę tych jedno-

z pochylnią dla osób niepełno-

dzone są w budynku Zespołu Szkół

132 zostaną odświeżone korytarze

stek oświaty.

Wystawa malarstwa
Na

wystawie

będzie

czyli dziecko, dla którego

18.00, w Galerii Ad-Hoc przy

można obejrzeć prace wy-

są tworzone prace jest naj-

Ośrodku Kultury „Arsus” od-

konane w technice miesza-

trudniejszym i najsurow-

będzie się wernisaż wystawy

nej. Artystka łączy pastel

szym krytykiem. Ilustracja

malarstwa Anny Kacprzak.

z akwarelą, czasem dodaje

dziecięca otwiera szerokie

Tytuł wystawy „Skarbek”.

też tusz. W ciepłych kolo-

pole manewru dla artystów.

Skarbek to postać z obra-

rystycznie obrazach domi-

Z jednej strony wydaje się

zów artystki, która ukazana

nuje estetyka i delikatność.

banalna z drugiej jest bar-

jest na wielu pracach. Tytuł

Anna skończyła Akademie

dzo trudna a zarazem pięk-

wziął się również z codzien-

Sztuk Pięknych w Warsza-

na.

nej rzeczywistości artystki,

wie na wydziale Konserwa-

Artystka stara się zaintere-

która ją otacza. Pracami sta-

cji i Restauracji Dzieł Sztuki.

sować najmłodszego widza,

ra się otworzyć wyobraźnię

Trzeba odwagi, żeby po

jak i zaprezentować prace tak

dziecka. Uważa że „moje

artystycznych studiach ba-

aby były dekoracyjne.

prace – to moje szczęście,

wić się w malowanki, jak

którymi otwieram świat dla

w przedszkolu. Tymczasem

siebie, moich dzieci i dla in-

jej to uchodzi i wychodzi.

na

nych”.

Bo właśnie najmłodszy widz

z dziećmi.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Serdecznie
wernisaż

Fot. z archiwum Galerii Ad-Hoc

14 września, o godzinie

zapraszamy
rodziców
Artystka przy pracy
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 września, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Me-
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• 8 września godz. 12.30 – niedzielne widowisko teatralne. Bajka dla dzieci
pt. „Janosik i Dobry Pasterz”. Wstęp 10 zł.

tafora”. Inauguracja sezonu kulturalnego. Prowadzi Tadeusz Maryniak.

• 9-30 września – wystawa malarstwa olejnego Doroty Ryszewskiej.

Wstęp wolny.

• 11 września godz. 11.00 – „Bądź bezpieczny na drodze”. Bezpieczna droga

• 14 września, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”) – wernisaż wystawy malarstwa Anny Kacprzak. Artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie. Ekspozycja czynna
do 13 października. Wstęp wolny.
• 15 września, godz. 12.30 – bajka dla dzieci pt. „Żabka Majka” w ramach
cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. Cena biletu 10 zł.
• 17 września, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład Stanisława Cioska pt. „Polska – Rosja”. Prowadzi dr Marian Szołucha. Wstęp

z domu do szkoły, spotkanie dla uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej. Wstęp wolny.
• 14 września godz. 16.00 – „Żegnaj lato na rok ” biesiada i wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.
• 21 września godz. 16.00 – „Pierwszy dzień jesieni w rytmie tanga”. Zabawa taneczna w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.
• 27 września godz. 19.00 – W kręgu rodziny „Jak pomóc dziecku w szkole”
w ramach projektu „Rodzina Jednością” spotkanie dla małżeństw.

wolny.
• 19 września, godz. 19.00 – występ premierowy kabaretu „Pół serio” w autorskim programie Wandy Stańczak pt. „Na bieżąco po wakacjach”. Wstęp
wolny.

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 2-20 września, godz. 12.00-20.00 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – zapisy na
kursy komputerowe dla dorosłych 50+; tel. 22 882 43 00.

• 20 września, godz. 19.00 – „Salonik Sztuk Arsus”. Koncert Elżbiety Dęb-

• 2-30 września, godz. 12.00-20.00 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – „Słoneczna

skiej. Aktorka, kompozytorka i piosenkarka. Przez wiele lat współpracowała

Zakładka 2013” – wystawa prac nagrodzonych w Międzynarodowym Kon-

z Maciejem Zembatym śpiewając ballady Leonarda Cohena. Obecnie wy-

kursie Plastycznym, którego tematem była „Moja najpiękniejsza podróż”.

stępuje regularnie w Polsce i za granicą, zdobywając publiczność niepowta-

• 2-18 września, godz. 10.00-20.00 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) – zapisy

rzalnym głosem. Cena biletu 10 zł.
• 27 września, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład red. dr
Pawła Soroki (Prezesa Polskiego Lobby Przemysłowego) pt. „Co się stało
z polskim przemysłem – wizja nowoczesnej reindustrializacji? Prowadzi Bogusław Łopuszyński. Wstęp wolny.

na warsztaty plastyczne, wiek uczestników: 6-12 lat. Zgłoszenia prosimy
składać telefonicznie – 22 662 70 01 lub e-mailowo: bd64@bpursus.
waw.pl.
• 5-26 września, godz. 17.00-17.30 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) – „Bartki” czyli bajki czytane w czwartki”: „Piknik w Stumilowym Lesie” Walta
Disneya, „Zwierzęta na farmie”, „Mały Chopin” Michała Rusinka, „Hans

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. K. Sosnkowskiego 16)
• 7-8 września i 21-22 września – turniej szachowy z cyklu „Cztry pory roku”.
Zapisy 7 września od godz. 9.00-9.45.

i Matylda” Yokococo .
• 19,26 września, godz. 16.00 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) – warsztaty plastyczne, wiek uczestników 6-12 lat.

Uczniowski Klub Sportowy Czternastka prowadzi nabór do sekcji od 5 roku
życia. Zapisy będą prowadzone w dniu 05.09.2013 roku od godziny 16.30

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)

w DK Kolorowa oraz w dniu 06.09.2013r. od godziny 16.45 w Szkole Pod-

• 17 września, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece

stawowej nr 14 przy ulicy Sosnkowskiego 10.
• 8 września, godz. 10.00-16.00 – dzień otwarty Domu Kultury „Kolorowa”:
prezentacja pracowni, warsztatów artystycznych, spotkania z instruktorami, zapisy na zajęcia. Wstęp wolny.
• 22 września, godz. 12.30 – przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu Nie-

Niedźwiadek. Prezentacje książek o tematyce wakacyjnej – wybór dowolny.
• 2-20 września – Zapisy do „Klubu Gier Planszowych”. Zgłoszenia prosimy
składać telefonicznie - 22 22 667 09 56 lub e-mailowo: niedzwiadek@
bpursus.waw.pl.

dzielne Spotkania z Teatrem pt. „ Przygody Niebieskiego Smoka” w wyko-

• 26 września, godz. 16.30 – „Klub Gier Planszowych” dla dzieci.

naniu Grupy Teatralnej „Echo”. Wstęp 10 zł.

• 2-20 września – Zapisy na warsztaty plastyczne „Sobieradek”. Zgłoszenia

• 22 września, godz. 16.30 – koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką
Kameralną pt. „Wędrówki z puzonem” w wykonaniu zespołu Trombastic
w składzie: Piotr Wawreniuk – puzon altowy, Piotr Dąbrowski – puzon te-

prosimy składać telefonicznie - 22 667 09 56 lub e-mailowo: niedzwiadek@bpursus.waw.pl.
• 27 września, godz. 15.00 – warsztaty plastyczne „Sobieradek” dla dzieci.

norowy, śpiew, Michał Kiljan – puzon tenorowy, Robert Krajewski – puzon
basowy, Roman Miller – puzon basowy, instrumenty perkusyjne. Wstęp

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

wolny.

• 18 września, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece
Skorosze. Prezentacja książek: „Służące” Kathryn Stockett, „Sto lat samot-

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)

ności” Gabriel Garcia Marquez.

• 7 września godz. 11.00-14.00 – dzień otwartych drzwi w Domu Kultury

• 2-18 września, godz. 10.00-20.00 – zapisy na warsztaty plastyczne, wiek

„Miś”. Informacje, prezentacje klubów, zespołów, pracowni i sekcji, zapisy

uczestników: 6-12 lat. Zgłoszenia prosimy składać telefonicznie – 22 823

na zajęcia w roku szkolnym 2013/2014. Wstęp wolny.

46 00 lub e-mailowo: skorosze@bpursus.waw.pl.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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UTS Akro-Bad na otwarciu Kuwait Mini World Futsal Club Turnament
W dniach 1-7 lipca zawodnicy
UTS Akro-Bad Warszawa zostali
zaproszeni do udziału w ceremonii
otwarcia Kuwait Mini World Futsal
Club Turnament w stolicy Kuwejtu
Kuwejt City.
W ceremonii otwarcia wzięła udział
czwórka męska Michał i Maciej Miecznikowscy, Maciej Sternik i Jan Kocoń.
Nasi mistrzowie występowali razem
z innymi przedstawicielami sztuki,
tańca i muzyki w tym wielkim przedsięwzięciu futbolu halowego.
fot. z archiwum UTS Akro-Bad

W dniach 7-14 sieprnia, kadra
UTS Akro-Bad Warszawa przebywała na obozie sportowym o charakterze ogólnorozwojowym w Tisno
(Chorwacja). W obozie uczestniczyło
27 zawodników i 3 trenerów.
Z archiwum klubu

Bajkowa sceneria otwarcia

RTS Widzew Łódź na stadionie „Traktorków”
Po 30 latach KS Ursus mógł po-

tym etapie Pucharu Polski to nieby-

jenie słupka i poprzeczki Krakowiak.

giełka, Jakub

wtórzyć sukces swoich starszych

wały sukces naszych piłkarzy, chluba

Później dogodne sytuacje stwarzali

Kabala,

Ra-

kolegów i awansować do 1/8 Pu-

zarówno dla Klubu ale również dla

tylko piłkarze z Łodzi, w których

dosław

Jan-

charu Polski. Była piękna słoneczna

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Nie-

najpierw Rybicki spudłował w do-

kiewicz, Jaro-

niedziela 18 sierpnia 2013 roku.

stety losy tego pojedynku rozstrzy-

godnej sytuacji bramkowej, a na-

sław Łowicki, Michał Dobkowski,

Na stadion przy Sosnkowskiego

gnęły się już w 3’. Dośrodkowanie

stępnie Visnjakovs, który nie potrafił

Grzegorz Skowroński, Przemysław

3 przybyło prawie tysiąc osób, by

z lewej strony boiska zamienił na

skierować futbolówki do pustej

Sztybrych, Dawid Jarczak, Patryk

wspólnie towarzyszyć i dopingo-

bramkę najskuteczniejszy strzelec

bramki. W tej sytuacji znakomicie

Kamiński, Rafał Zaborowski. Wi-

wać „Traktorkom” do zwycięstwa.

ekstraklasy i Widzewa Eduards Vi-

zachował się Sebastian Bulik, ase-

dzew Łódź wystąpił w składzie:

Czy również tym razem historia za-

snjakovs, wykorzystując nieporozu-

kurując bramkarz i wybijając piłkę

Maciej Krakowiak, Patryk Stępiń-

toczy koło? - pytano na trybunach.

mienie w szykach obronnych Ursusa.

z linii bramkowej. Eksperci komen-

ski, Thomas Phibel, Piotr Mro-

Jak informowaliśmy wcześniej Ur-

Jak się później okazało była to jedy-

tując mecz podkreślają olbrzymie za-

ziński, Jakub Bartkowski, Veljko

sus awansował do gry w Pucharze

na bramka tego dnia przy ul. Sosn-

angażowanie, waleczność i ambicję

Batrović, Mariusz Rybicki, Kry-

Polski po czerwcowym zwycięstwie

kowskiego 3 i mimo licznych okazji

warszawskich zawodników.

stian Nowak, Princewill Okachi,

w finale wojewódzkim z Pogonią

bramkowych

przez

Zachęcamy do zapoznania się

Bartłomiej Kowalski, Marcin Kacz-

Grodzisk Mazowiecki (2:0). W ko-

piłkarzy wynik nie uległ zmianie do

z relacją na stronie KS Ursus www.

marek, David Kwiek, Bartłomiej

lejnych

„Traktorki”

ostatniego gwizdka sędziego. Na

ursus.org.pl. Eksperci komentując

Kasprzak, Eduards Visnjakovs.

pokonały wyżej notowanych prze-

początku drugiej połowy pojawiła

mecz zwracają olbrzymią uwagę na

Drużynie RTS Widzew Łódź ży-

ciwników Jarotę Jarocin, Pogoń Sie-

się najlepsza okazja do wyrównania

ambicję i waleczność „Traktorków”.

czymy powodzenia w dalszym

dlce i Bogdankę Łęczna, by w 1/16

wyniku meczu, kiedy to zawodnicy

zmierzyć się z zespołem grającym
na najwyższym szczeblu rozrywkowym. Należy podkreślić, że gra na

spotkaniach

www.facebook.com/dzielnicaursus

stworzonych

zagrał

etapie Pucharu Polski, Naszym pił-

Ursusa przejęli inicjatywę i zaostrzyli

w składzie Paweł Wysocki, Seba-

karzom gratulujemy walki i dzięku-

grę. Piękne uderzenie z dystansu Pa-

stian Sikora,

jemy za wspaniałe sportowe emo-

tryka Kamińskiego sparował na spo-

Sebastian Bulik, Krzysztof Ce-

www.twitter.com/dzielnicaursus

KS

Ursus

Warszawa

Łukasz Radomski,

cje, których dostarczyli kibicom.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Skarb kibica KS Ursus sezon 2013/2014

Paweł Wysocki

Jan Barański

Grzegorz Skowroński

Jarosław Łowicki
- Asystent trenera

Krzysztof Cegiełka

Sebastian Bulik

Rafał Zaborowski

Łukasz Radomski

Maciej Ofmański

Dawid Jarczak

Jakub Lesiak

Kacper Lesiak

Kamil Rytel

Łukasz Sowiński

Mariusz Zaradny

Michał Dobkowski

Patryk Kamiński

Patryk Wietrak

Przemysław Sztybrych

Radosław Jankiewicz

Sebastian Sikora

Przemysław Bosak

Jakub Kabala

Ariel Jakubowski
- I Trener

Konrad Gołaszewski
- Trener bramkarzy

Jarosław Moleda
- Kierownik

Andrzej Burakowski
- Lekarz klubowy
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