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Ponad 500 nowych miejsc w przedszkolach
i szkołach publicznych w Ursusie
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb

wspólnoty

E-hologram na Karcie Warszawiaka

mieszkańców

Papierowe hologramy, które poświad-

ży do najważniejszych zadań wła-

czają uprawnienia do korzystania z Karty

snych samorządu. W Ursusie rok

warszawiaka lub Karty młodego warsza-

po roku poprawiają się warunki

wiaka będą ważne jedynie do 30 wrze-

realizacji powinności oświatowych

śnia br. Po tym okresie zostaną zastąpione

oraz organizacji pracy placówek,

przez elektroniczny zapis na karcie, czyli

co służy zarazem podniesieniu ja-

tzw. e-hologram.

fot. Robert Trzaska

w zakresie edukacji i oświaty nale-

kości całego procesu edukacji.
W roku szkolnym 2016/2017,
w ursuskich publicznych placówkach przedszkolnych i szkolnych,
opieką wychowawczą i naucza-

Przedszkole publiczne w Parku Achera, plac zabaw

s. 2

Ursus pamięta o Powstaniu
Warszawskim
W poniedziałek 1 sierpnia, jak co roku
o godzinie 17:00 zawyły syreny, stanął

niem objęta zostanie rekordowa

zostało nowe przedszkole publicz-

18 liczby oddziałów pracujących

ruch uliczny, na chwilę zatrzymali się

liczba 7500 dzieci i młodzieży

ne w Parku Achera, do którego już

na dwie zmiany w tej placówce

mieszkańcy Ursusa i innych dzielnic

(wzrost roczny o 606), liczba od-

komisyjnie przyjęto 126 dzieci. Po

(więcej o tej inwestycji: na stro-

Warszawy…

działów wzrośnie do 327 (o 21

dwóch latach, kosztem 12 mln zł,

nie 5). Równolegle Urząd Dziel-

więcej). W sumie 1400 dzieci,

zakończona została rozbudowa

nicy Ursus w roku 2016 zrealizuje

Konsultacje społeczne: Centrum

o 200 więcej niż przed rokiem,

filli SP nr 4 przy ul. Konińskiej 2 -

łącznie 18 przedsięwzięć i prac

Lokalne „Niedźwiadek”

zostało przyjętych do przedszkoli

otwarcie nowego skrzydła edu-

remontowych w 12 szkołach

Wrzesień to miesiąc konsultacji społecz-

publicznych. Stało się to możli-

kacyjnego

największej

i placówkach oświatowych Ur-

nych dotyczących Centrum Lokalnego

we dzięki udanym inwestycjom.

szkolnej hali sportowej w Ursusie

susa, na łączną kwotę ponad

„Niedźwiadek” (okolice Centrum Handlo-

Pół roku przed terminem oddane

umożliwiło zmniejszenie z 31 do

1,3 mln zł.

wego Spółka Kupców Ursus, Parku Has-

oraz

s. 3

sów i placu zabaw Hassanki).

s. 4

Urszula

Zastępca burmistrza dzielnicy

Wiesław Krzemień, nadzorujący

Kierzkowska, nadzorująca m.in.

Kazimierz Sternik, nadzorujący

Finał największej od lat inwestycji

m.in. oświatę: „Na inaugurację

inwestycje: „Cieszymy się z za-

m.in. informatyzację: „Doprowa-

oświatowej w Ursusie

roku szkolnego mam dla miesz-

kończonych inwestycji. Ale naj-

dziliśmy ostatnio do podłączenia

Rozbudowa filii Szkoły Podstawowej nr

kańców dobrą wiadomość. Inten-

ważniejsze, że już wystartowała

wszystkich 9 przedszkoli publicz-

4 przy ul. Konińskiej 2 została zakończo-

sywne starania Zarządu Dzielnicy

największa inwestycja oświatowa

nych w naszej dzielnicy do domeny

na w planowanym terminie. Powstało

Ursus przynoszą coraz bardziej

w historii Ursusa: kosztem 40 mln zł

miejskiej „waw.edu.pl”, a zarazem

nowe skrzydło dydaktyczne dla ponad

wymierne wyniki. W tym roku

do 30 czerwca 2018 roku zbudowa-

do systemu teleinformatycznego

400 dzieci w przedziale wieku 9-13 lat,

otwieramy

przedszkole

na zostanie nowoczesna szkoła pod-

i zakresu numeracji Urzędu m.st.

z 3-kondygnacyjnym budynkiem dydak-

(6 oddziałów) i nowe skrzydło

stawowa dla 1000 uczniów, która

Warszawy. Placówki przedszkol-

tycznym i nową stołówką, z nowoczesną

szkoły podstawowej na ok. 375

pomieści dwie sale gimnastyczne,

ne mają w ten sposób zapewnio-

halą sportową i budynkiem zaplecza sa-

miejsc. Powstało wiele nowych

trzy boiska oraz dwa place zabaw.

ny bezpłatny dostęp do Internetu

nitarnego.

oddziałów

Zastępca burmistrza dzielnicy

nowe

Burmistrz

dzielnicy

przedszkolach

Jednocześnie w tym samym terminie

i wszystkich aplikacji oraz opłat

i szkołach publicznych, zmniejsza-

zostanie wybudowane nowe skrzy-

za połączenia telefoniczne. Za rok

my dwuzmianowość, poprawiły

dło przedszkola przy ul. Balbinki,

doprowadzimy do objęcia tym pro-

się także jakość i wyniki naucza-

a także na nowe przedszkole zosta-

jektem wszystkich pozostałych pu-

nia, co potwierdziły rankingi ogól-

nie zaadoptowany budynek przy ul.

blicznych placówek oświatowych

nomiejskie”.

Wojciechowskiego 13”.

dzielnicy”.

w

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Z prac Zarządu
Na lipcowych posiedzeniach Zarząd

zespołu szkolno-przedszkolnego oraz

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jedną

zje o przeznaczeniu do dalszego najmu,

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wpro-

gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy

osobę umieszczono na liście osób oczeku-

w trybie poza konkursem ofert, dwóch

wadził szereg zmian o charakterze

(kwota 10 317 496 zł), adaptacji budynku

jących na najem lokalu socjalnego z jed-

lokali użytkowych oraz dwóch boksów

porządkowym do załącznika budże-

na przedszkole przy ul. Wojciechowskie-

noczesnym skierowaniem do ponownego

użytkowych (na rzecz dotychczasowych

towego.

go 13 (kwota 266 412 zł). Odpowiednie

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

najemców).

zmiany w kwestii ww. inwestycji zostały

Jedną osobę zakwalifikowano do umiesz-

Oprócz tego Zarząd Dzielnicy Ursus

Zmiany w załączniku dzielnicowym

wprowadzone w Wieloletniej Prognozy

czenia na liście osób oczekujących na

Miasta Stołecznego Warszawy posta-

do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

Finansowej (WPF) m.st. Warszawy, na

zawarcie umowy najmu lokalu na czas

nowił całkowicie wyłączyć z eksplo-

dotyczyły m.in. przesunięcia zaplanowa-

lata 2016-2045, poprzez zwiększenie

nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu

atacji budynek położony w Warszawie

nych na 2016 rok środków finansowych

tych kwot w roku budżetowym 2017.

m.st. Warszawy. Jednej rodzinie odmó-

w Dzielnicy Ursus przy ul. Regulskiej 39,

przeznaczonych na m.in. zagospodaro-

Ponadto Zarząd Dzielnicy zdecydował

wiono umieszczenia na liście osób (w try-

w celu rozpoczęcia procedury sprzedaży

wanie skweru z miejscem pamięci przy

o zwiększeniu planu wydatków i prze-

bie zamiany) oczekujących na zawarcie na

w drodze przetargu ustnego nieogra-

ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich

znaczył środki na organizację imprezy

czas nieoznaczony umowy najmu lokalu

niczonego ww. nieruchomości, która

(o kwotę 141 794 zł). W związku z przed-

sportowo-rekreacyjnej „Pożegnanie lata”.

z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy

jest wyłączona z użytkowania. Zbycie

stawieniem przez wykonawców nowych

Na lipcowych posiedzeniach Zarząd

z powodu niespełnienia kryteriów określo-

nierentownej nieruchomości pozwoli na

harmonogramów prac w 2016 roku prze-

Dzielnicy zajął się także wieloma sprawa-

nych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st.

uzyskanie dochodu z tytułu sprzedaży

sunięto na przyszły rok środki dotyczące

mi dotyczącymi gospodarowania mieszka-

Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.

i zrealizowanie zaplanowanych docho-

rozbudowy Przedszkola nr 200 przy ul.

niowym zasobem lokalowym. Zgodnie ze

Zarząd Dzielnicy w kwestii gospoda-

Balbinki 1 (kwota 994 803 zł), budowy

wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady

rowania nieruchomościami podjął decy-

E-hologram na Karcie Warszawiaka

dów w budżecie Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy na rok 2016.

Skwer pamięci – zmodernizowany

Papierowe hologramy, które

Skwer upamiętniający Prezydenta RP Sta-

budowę murku oporowego, nawierzchni

poświadczają uprawnienia do

nisława Wojciechowskiego, zlokalizowany

z kostki betonowej, budowę alejek pieszych

korzystania z Karty warszawia-

pomiędzy trzema ulicami: Wojciechow-

oraz placu wypoczynkowego, wyposażenie

ka lub Karty młodego warsza-

skiego, Orląt Lwowskich i Zagłoby – zyskał

w ławki i kosze na śmieci, prace ogrodnicze

wiaka będą ważne jedynie do

w wyniku modernizacji nową funkcjonal-

(nasadzenie drzew, krzewów, pnączy, bylin,

30 września br. Po tym okresie

ność. Dotychczasowy zieleniec memorial-

założenie trawników). Wykonano także mon-

zostaną zastąpione przez elektroniczny zapis na karcie, czyli tzw.

ny stał się miejscem przyjaznym dla miesz-

taż tymczasowych wygrodzeń, niezbędnych

e-hologram.

kańców, po części wypoczynkowym.

sezonowo na czas wzrostu nowych nasadzeń
bylin i pnączy.

Uwaga: posiadacze kart z naklejonymi papierowymi hologramami którzy

Realizacją zadania zajął się Wydział Ochro-

Skwer z pomnikiem - upamiętnia Stani-

chcą również po tym terminie korzystać z przysługujących im ulg i zniżek -

ny Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. War-

sława Wojciechowskiego, prezydenta RP

powinni do końca września wgrać na swoje karty e-hologramy.

szawy, wykorzystując środki w wysokości

w latach 1922-1926, rodzinnie związane-

427 658,34 zł, pozyskane z Biura Ochrony

go przez wiele lat z Ursusem, który miesz-

Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego

kał w Gołąbkach do śmierci w roku 1953.

Taką funkcję mają prawie wszystkie biletomaty, w których można kodować

Warszawy. W ramach modernizacji skweru

bilety długookresowe (ponad 1270 urządzeń w autobusach MZA i ok. 600

posadowiono pomnik na placu w bezpo-

automatów stacjonarnych). E-hologramu nie będzie można wgrać jedynie

średnim sąsiedztwie chodnika tak, aby zbli-

w 36 automatach ZTM stojących na stacjach II linii metra.

żyć do przechodniów. Dzięki zamontowaniu
elementów małej architektury (ławki, kosze
na śmieci) skwer zyskał funkcję wypoczyn-

dziernika br. Do tego czasu, czyli do końca września br., to papierowe holo-

kową, a poprzez nowe nasadzenia drzew

gramy będą poświadczeniem uprawnienia do ulg i zniżek w ramach Karty

i krzewów poprawiły się walory estetyczne

warszawiaka/młodego warszawiaka. Dlatego osoby, które mają hologra-

tego terenu. Zakres realizacji obejmował

my naklejone na kartę - nie powinny ich z niej usuwać. Także warszawiacy,

m.in.: „przesunięcie” elementu małej archi-

którzy jeszcze hologramu nie mają, a złożą wniosek przed końcem wrze-

tektury – głazu na postumencie (ok. 15 m),

śnia, oprócz e-hologramu będą mieli na kartę naklejony również hologram

wymianę dwóch latarni ulicznych na latarnie

papierowy.

parkowe, formowanie i kształtowanie terenu,

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

www.facebook.com/dzielnicaursus

fot. Robert Trzaska

Wgrane w tym roku e-hologramy będą ważne do 30 września roku
2017. Ale uwaga: e-hologramy będą ważne dopiero od początku paź-

fot. Robert Trzaska

Jak to zrobić? Najprościej, bez konieczności wizyty w POP ZTM lub w jednym z dzielnicowym WOM-ie, będzie to można zrobić w… biletomacie.

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Ursus pamięta o Powstaniu Warszawskim
W poniedziałek 1 sierpnia, jak co

Wcześniej na cmentarzu przy ul.

roku o godzinie 17:00, zawyły sy-

Rakuszanki władze Dzielnicy Ursus

reny, stanął ruch uliczny, na chwilę

i przedstawiciele organizacji kom-

zatrzymali się mieszkańcy Ursusa

batanckich złożyli kwiaty i zapalili

i innych dzielnic Warszawy…

znicze na mogiłach powstańczych.
Przy pomniku Polskiego Państwa
Podziemnego, w imieniu przedstawicieli samorządu, hołd bohaterom

72. rocznicę wybuchu Powstania

oddał zastępca burmistrza Dzielnicy

Warszawskiego. - Od ogłoszenia go-

Ursus Wiesław Krzemień. Wieczorem

dziny „W” 1 sierpnia 1944 roku minę-

w Amfiteatrze w Parku Czechowickim

ło 63 dni walki i trudu wojskowych,

odbył się koncert „Ursus śpiewa (nie)

jak i cywilnych mieszkańców War-

zakazane piosenki” - piosenki Po-

szawy. „W” miało oznaczać wolność.

wstania zaprezentował zespół Young

Wolności jednak nie było. Była za to

Ursus Voices. Następnie mieszkańcy

gehenna ludności cywilnej. – przypo-

obejrzeli film „Miasto 44”. Impre-

przez Niemców w dniach 5-8 sierp-

powstał w październiku 1944 r. na

mniała burmistrz Dzielnicy Ursus Ur-

za

niezapomnianych

nia 1944, u zbiegu ul. Leszno i al.

terenie fabryki w Ursusie.

szula Kierzkowska. - Wydawało się,

wzruszeń wszystkim osobom, które

Solidarności odbyła się uroczystość

że klęska Powstania była całkowita.

uczestniczyły w tym wydarzeniu.

patriotyczna na cześć ofiary tej eks-

W niedzielę, 7 sierpnia 2016 r.

dostarczyła

fot. Robert Trzaska

Tego dnia przy pomniku przy ul.
Cierlickiej uroczyście upamiętniono

Złożenie wieńca przy pomniku przy ul. Cierlickiej

Powstanie uchroniło Polskę od losu

terminacji. W uroczystości udział

zastępca burmistrza Dzielnicy Ur-

kadłubowej republiki radzieckiej, jak

W południe 5 sierpnia Burmistrz

wzięła Burmistrz Dzielnicy Ursus

sus m.st. Warszawy Wiesław Krze-

to miało miejsce w przypadku Państw

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Ur-

Urszula Kierzkowska, oddając hołd

mień uczestniczył w uroczystym

Bałtyckich. W świadomości Polaków

szula Kierzkowska, wraz z zastępcą

pomordowanym na terenie byłej

Apelu Poległych i złożył kwiaty

iskierka wolności, o którą walczono

burmistrza Wiesławem Krzemieniem,

fabryki Ursus mieszkańcom Woli.

przy Pomniku – Mauzoleum Żoł-

przez 63 dni, tliła się przez lata ko-

złożyli kwiaty w

miejscu dawnej

5 sierpnia 1944 r. przeszedł do hi-

nierzy Armii Krajowej na cmen-

munizmu, by wybuchnąć z nową siłą

fabryki „Ursus” przy ul. Skierniewic-

storii jako „czarna sobota”. Szacuje

tarzu powstańczym w Pęcicach.

45 lat później, w 1989 r. – dodała.

kiej, gdzie 72 lat temu, 5 sierpnia

się, iż podczas Powstania (głównie

Przed uroczystością w miejscowym

W obchodach uczestniczyli m.in.

1944 r., eksterminowano ok. 7.000

na Woli, Ochocie i w Śródmieściu)

Kościele

przewodniczący Rady Dzielnicy Hen-

osób. Władzom dzielnicy towarzyszył

zginęło z rąk Niemców i Ukraińców

na została msza święta, w intencji

ryk Linowski, zastępca burmistrza

Paweł Wysocki, prezes Klubu Spor-

około 180 tysięcy warszawiaków.

żołnierzy Armii Krajowej IV Obwo-

Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień,

towego „Ursus” wraz z klubowym

Następnego dnia, 6 sierpnia 1944

du „Ochota”, poległych i pomor-

Radni Dzielnicy Ursus, przedstawicie-

pocztem sztandarowym.

r. Niemcy urządzili w

Pruszkowie

dowanych w bitwie pod Pęcicami

Parafialnym

odprawio-

obóz przejściowy „Dulag 121” dla

2 sierpnia 1944 r. Po mszy, nastąpił

zacji politycznych i społecznych z te-

przy Pomniku Pamięci 50 tysięcy

ludności wypędzanej z Warszawy.

przemarsz uczestników na cmentarz

renu dzielnicy oraz młodzież szkolna.

mieszkańców Woli zamordowanych

Podobny obóz „Auffanglager Ursus”

powstańczy.

Złożenie kwiatów w miejscu dawnej fabryki „Ursus”
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

fot. Robert Trzaska

Tego dnia późnym popołudniem,

fot. Robert Trzaska

le środowisk kombatanckich, organi-

Złożenie wieńca przy pomniku - mauzoleum w Pęcicach
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Wrzesień miesiącem konsultacji społecznych: Centrum Lokalne „Niedźwiadek”
Wrzesień to miesiąc, w którym

– Co dla Was oznacza przyjazna

zaczynamy działania dotyczące

przestrzeń dla mieszkańców mia-

Centrum Lokalnego „Niedźwia-

sta? Jaka to przestrzeń?

dek” (okolice Centrum Handlo-

– Przestrzeń przyjazna to taka

wego Spółka Kupców Ursus,

przestrzeń, w której człowiek do-

Parku Hassów i Hassanki). Przed

brze się czuje i do której chce wra-

nami konsultacje społeczne, któ-

cać. Ponadto wyzwaniem dla nas

re mają trzy główne cele.

jest też to, żeby powyższe dwie cechy przestrzeni spełnione były dla
będzie

jak najszerszego spektrum odbior-

dotarcie z informacjami do miesz-

ców – dla dzieci i dorosłych, mło-

kańców. Plakaty i ulotki na temat

dzieży i osób starszych. Najlepszym

CL „Niedźwiadek” rozmieszczone

przykładem takiej przestrzeni jest

zostaną w okolicznych blokach,

Pole Mokotowskie – wielofunkcyj-

na słupach ogłoszeniowych oraz

ne, integrujące, dostępne.

Pierwszym

zadaniem

w miejscach, gdzie są publiko-

– Podajcie cztery przymiotniki,

wane lokalne informacje. Drugim

które określają przestrzeń Centrum

celem będzie zebranie wiedzy na

Lokalnego „Niedźwiadek”?

temat obszaru podczas spotkania

– Przestrzeń Centrum Lokalnego

informacyjnego oraz warsztatów

„Niedźwiadek” jest naszym zda-

konsultacyjnych. Dowiemy się od

niem:

mieszkańców Ursusa – co w tej

wielofunkcyjna – na dość nie-

okolicy jest lubiane, co dobrze

wielkiej powierzchni skupia mno-

funkcjonuje, a co ich zdaniem

gość różnych funkcji – park, plac za-

- mogłoby się zmienić i czego

baw, basen, handel i gastronomię,

brakuje. Diagnoza ta posłuży do

tereny sportowe, scenę, kościół;

dalszych prac: na jej bazie po-

zielona – dużą rolę pełni zie-

wstanie robocza koncepcja archi-

leń, zarówno w Parku Hassów, jak

tektoniczno-urbanistyczna,

i w Hassance;

którą

będzie można zobaczyć w punkcie

rozczłonkowana – CL „Niedź-

konsultacyjnym. Tam też będziemy

wiadek” to de facto kilka różnych

realizować trzeci cel konsultacji

przestrzeni, które zaistniały obok

stworzenie makiety roboczej, która

na potrzeby konsultacji z miesz-

społecznych. Zweryfikujemy – czy

siebie; przestrzeń została ‚rozbita’

zobrazuje najważniejsze uwarunko-

kańcami, ułatwiająca uczestnikom

zaproponowana

od-

przez bariery w postaci ogrodzeń,

wania przestrzenne, funkcjonalne

włączenie się w dyskusję. Na sa-

powiada mieszkańcom, czy i jak

koncepcja

niefortunny układ pawilonów oraz

i pozwali na swobodną, nieskrępo-

mym końcu – całość prac uchwyci

uwzględniono tematy poruszane

przecinającą całość ulicę Wojcie-

waną pracę koncepcyjną.

finalna makieta, podsumowująca

podczas warsztatów i spotkań

chowskiego;

– W ramach prac związanych

prace projektowe. Główne budulce

z mieszkańcami. Dowiemy się – co

niespójna – każda składowa wy-

z Centrum Lokalnym „Niedźwia-

makiet to papier, tektura, karton

jest możliwe w tej okolicy do zro-

daje się być nie powiązaną z po-

dek” powstanie makieta. Czy mo-

i pianka – tworzywa cechujące się

bienia i w jaki sposób mogą prze-

zostałymi, zarówno estetycznie jak

żecie powiedzieć coś więcej na ten

łatwością obróbki, nie usztywniają-

biegać zmiany przestrzeni tak, aby

i funkcjonalnie.

temat?

ce myślenia i nie krępujące zmian,

powstało tu CL „Niedźwiadek”.
Ludwika Ignatowicz, która jest
odpowiedzialna za zebranie wie-

– W jaki sposób zaczynacie pracę

– W ramach prac związanych

modyfikacji, eksperymentów – tak

nad koncepcją Centrum Lokalnego

z Centrum Lokalnym „Niedźwia-

ważnych na koncepcyjnym etapie

„Niedźwiadek”?

dek” powstanie więcej niż jedna

projektowania.

dzy na temat potrzeb mieszkańców

– Pracę nad koncepcją zaczęliśmy

makieta – na starcie niezbędna

– Dziękuję za rozmowę i za-

dotyczących Centrum Lokalnego

od uważnego przyjrzenia się i ana-

jest robocza, warsztatowa makieta

praszam mieszkańców Ursusa na

„Niedźwiadek”,

przeprowadziła

lizy przestrzeni podczas wizji lokal-

koncepcyjna dla nas, aby wywo-

konsultacje społeczne dotyczące

wywiad z architektami z pracowni

nych. Następny krok to przedys-

łała ‘koncepcyjną burzę mózgów’

Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”.

22Architekci na temat tego obszaru

kutowanie wszystkich informacji

w

oraz planu prac architektów.

uzyskanych od mieszkańców oraz

elementem prac będzie makieta

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

biurze.

Następnie

istotnym

www.facebook.com/dzielnicaursus

L. Ignatowicz
www.twitter.com/dzielnicaursus

Urząd / Oświata
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Finał największej od lat inwestycji oświatowej w Ursusie
Rozbudowa filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konińskiej 2 została
zakończona w planowanym terminie.
Powstało nowe skrzydło dydaktyczne
dla ponad 400 dzieci w przedziale
wieku 9-13 lat, z 3-kondygnacyjnym
Luty 2015 rok

budynkiem dydaktycznym i nową
stołówką, z dziedzińcami wewnętrzfot. Robert Trzaska

nymi, w tym dziedzińcem gospodarczym oraz ogródkiem dla dzieci
młodszych z zestawem wieżowym,
bujakami, huśtawką i małpim gajem.
Powstała nowoczesna hala sportowa
o wys. 11,5 m, z budynkiem zaplecza

Kompleks budynków filii SP 4 ul. Konińska 2

sanitarnego.

Kwiecień 2015 rok

Koszt inwestycji, która wystartowała w lutym 2015 roku, wyniósł
ponad 12 mln zł. W budynku dydaktycznym jest 15 sal lekcyjnych i pracownia komputerowa, powierzchni
60 m2 każda. Wszystkie sale zostaną
nowocześnie wyposażone w pomoce
fot. Robert Trzaska

naukowe, także w tablice multimedialne. Nowa hala sportowa, jako
jedyna w dzielnicy posiada pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczkoszykówki 28 m x 15 m oraz boisko

Najnowocześniejsza szkolna hala sportowa w Ursusie

do siatkówki 18 m x 9 m. Stałe trybu-

W wyniku inwestycji - łączna ku-

Do końca sierpnia potrwają ostat-

ny dla publiczności liczą ponad 200

batura zabudowy budynków została

nie prace porządkowe. Zgodnie

miejsc. W skład zaplecza sanitarnego

zwiększona z 8156 m3 do 34 477,22

z roztrzygniętym ostatnio przetar-

wchodzą: szatnia dla 90 ćwiczących,

m3. Powierzchnia użytkowa całego

giem, w placówce pojawią się nieba-

24 umywalnie (natryski) i zaplecze

kompleksu szkolnego liczy obecnie

wem wszystkie elementy nowocze-

sanitarne.

5614,50 m2 (było 1989,11 m2).

snego wyposażenia.

Czerwiec 2015 rok

Od września szkoła będzie tętnić życiem setek uczniów i nauczycieli

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

fot. Robert Trzaska

fot. Robert Trzaska

Październik 2015 rok

Dziedziniec wewnętrzny z ogródkiem dla dzieci młodszych

Lipiec 2016 rok
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

fot. Archiwum SP nr 4 przy ul. Konińskiej 2 (6)

ną 40 m x 20 m, a zarazem boisko do

Maj 2015 rok

„Co, gdzie, kiedy”
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Ośrodek Kultury „ARSUS” ul. Traktorzystów 14, tel. 22 478 34 54,
www.arsus.pl
• 05.09, godz. 16:00 (sala klubowa) – Inauguracja warsztatów twórczych
w Klubie Literackim „Metafora”. Prow. Anna Rykowska i Zbigniew Kurzyński /ZLP O/Warszawa/. Wstęp wolny.

• We wtorki: godz.18:10–20:10. Prowadzi Radosław Mazur; zapisy:
radoslaw.szymon.mazur@gmail.com; tel. 788 141 205
• Warsztaty dramatopisarskie dla młodzieży i dorosłych

• 07.09, godz. 18:00 (sala kameralna) – Klub Edukacji Samorządowej,

• We wtorki 17:30–19:00. Pierwsze zajęcia gratis. Na warsztatach

wykład ks. Prałata Józefa Maja pt. „Syria – tragedia dzieci”. Prow. Ewa

uczestnicy dowiedzą się jak stworzyć i rozwinąć bohatera, napisać

Tomaszewska. Wstęp wolny.

scenę, zbudować historię oraz jak pracować nad poprawkami. Pro-

• 15.09, godz. 19:30 (sala widowiskowa) – Premiera spektaklu komediowego pt. „Jak nie oszaleć z facetem”. Wyst.: Ewa Kuryło, Piotr Pręgow-

wadzi Justyna Ścibor, autorka słuchowisk, dramatopisarka; zapisy:
justyna.scibor@arsus.pl ; tel. 606 856 393

ski, Beata Kowalska, Dorota Chotecka, Anna Iberszer. Przedstawienie
nawiązuje do serialu „Ranczo”. Bilety 40,-zł.
• 15.09, godz. 16:00 (sala klubowa) – Spotkanie warsztatowe poetów
Stowarzyszenia Autorów Polskich. Prowadzi Janina Wielogurska. Wstęp
wolny.
• 16.09, godz. 10:00 (sala widowiskowa) – Spektakl wokalno-muzyczny
Młodzieżowego Zespołu Musicalowego „Arsus” pt. „Lennon dla szkół”.
Reżyseria i adaptacja Anna Kałużna. Wstęp wolny.
• 17.09, godz. 17:00 (galeria „Ad-Hoc”) – Wernisaż zbiorowej wystawy poplenerowej z udziałem artystów związanych z galerią „Ad-Hoc”.
Wstęp wolny.
• 18.09, godz. 12:30 (sala widowiskowa) – Bajka dla dzieci (3-8 lat) pt.
„ZŁOTA KACZKA” w wyk. aktorów Teatru „Koliberek”, w ramach cyklu

WARSZAWA – MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI
„Warszawska polityka mobilności” ma tworzyć warunki
do sprawnego i bezpiecznego podróżowania po mieście.
Dotyczy polityki przestrzennej miasta, poprawy jakości transportu
zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego oraz edukacji
transportowej. To także przekształcanie ulic i placów Warszawy
w przyjazne przestrzenie publiczne.
Weź udział w konsultacjach społecznych i pomóż nam udoskonalić
ten projekt!
Przyjdź na debaty:

 wprowadzającą w cykl warsztatów – 14 września 2016 r. (środa) w godz. 17.30–20.30,

Pałac Kultury i Nauki, sala im. Stefana Kisielewskiego, wejście od ul. Marszałkowskiej
po prawej stronie od głównego wejścia

„Niedzielne Spotkania z Teatrem”. Bilety 10 zł. Spektakl o tajemnicy starej Warszawy. Aktorzy grają na
prawdziwej,
warszawskiej
KataProsimy
o zgłaszanie udziałustarej,
w warsztacie
(oprócz plenerowego) na

 podsumowującą konsultacje – 7 grudnia 2016 r. (środa) w godz. 17.30–20.30, Biblioteka

rynce.

Weź udział w warsztatach:
 17 września 2016 r. (sobota), godz. 10.00–16.00 warsztat plenerowy na terenie zajezdni
Woronicza podczas Dni Transportu Publicznego, ul. Woronicza 29
 20 września 2016 r. (wtorek), godz. 17.30–20.30, „Marzyciele i Rzemieślnicy”,
Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro
 29 września 2016 r. (czwartek), godz. 17.30–20.30, Biblioteka Narodowa,
al. Niepodległości 213, Sala Darczyńców
 8 października 2016 r. (sobota), godz. 17.30–20.30, Muzeum Warszawskiej Pragi,
ul. Targowa 50/52

adres

• 21.09, godz. 18:00 (sala kameralna) – Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej, wykład i spotkanie z przedstawicielami mediów. Wstęp wolny.
• 22–23.09, godz. 9:00–14:00 (sala kameralna) – 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Dozwolone do 21 lat/UP to 21”. Pokazy konkursowe filmów dokumentalnych zrealizowanych przez młodych
twórców. Wstęp wolny.
• 23.09, godz. 17:00 (kino „Ursus”) – Projekcja filmu fabularnego w ramach cyklu KINO RETRO. Bilety 5,-zł.
• 23.09, godz. 18:00 (sala kameralna) – Wieczór autorski poetów Klubu

Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, sala 316 im. Samuela Lindego, III piętro

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie udziału w warsztacie (oprócz plenerowego) na adres
mobilna@um.warszawa.pl
O „Warszawskiej polityce mobilności” rozmawiamy również podczas:

 Warszawskiego Forum Komunikacyjnego – 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek),

godz. 17.00–19.00, NOT, ul. Czackiego 3/5, sala B

 #Warszawa2030: debata „Rola mobilności w rozwoju Warszawy” – 28 czerwca 2016 r.

(wtorek), godz. 17.00–20.00, Pałac Ślubów, pl. Zamkowy 6

Przekaż swoje uwagi:

 drogą elektroniczną: mobilna@um.warszawa.pl
 pocztą: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
 osobiście: w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji, w dni robocze w godz. 08.00–16.00

Literackiego „Metafora”: Jerzego Dubińskiego i Apolinarego Walerzaka.
Prowadzi Anna Rykowska. Wstęp wolny.
• 28.09, godz. 11:00 (sala widowiskowa) – Widowisko teatralne pt.

Konsultacje trwają od 15 czerwca do 10 października 2016 r.
Znajdź nas:

Projekt dokumentu oraz więcej informacji:

konsultacje
społeczne
Warszawa

www.transport.um.warszawa.pl
www.konsultacje.um.warszawa.pl

„A może się da” w wykonaniu Teatru „Scena Przyfabryczna” (program
dla szkół). Reżyseria Joanna Godlewska. Wstęp wolny.
• 29.09, godz. 19:00 (sala kameralna) – Program premierowy pt. „Już po
wakacjach” w wykonaniu artystów kabaretu „Pół serio”. Reżyseria Wanda Stańczak. Wstęp wolny.

Konsultacje społeczne
„Warszawska polityka mobilności”

Ośrodek Kultury „ARSUS” ul. Traktorzystów 14, www.arsus.pl, zapra-

Warszawska polityka mobilności” ma tworzyć warunki do sprawnego

sza na zajęcia:

i bezpiecznego podróżowania po mieście.

• Dziecięcy teatr „Już za chwilę” dla dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej.

Dotyczy polityki przestrzennej miasta, poprawy jakości transportu zbio-

• We wtorki w godz. : 16:00–18:00. Odpłatność 100 zł,- miesięcznie. Pro-

rowego, ruchu rowerowego i pieszego oraz edukacji transportowej. To

wadzi Radosław Mazur; zapisy: radoslaw.szymon.mazur@gmail.com;

także przekształcanie ulic i placów Warszawy w przyjazne przestrzenie

tel. 788 141 205

publiczne. Weź udział w konsultacjach społecznych i pomóż nam udosko-

• Młodzieżowy teatr „MIR” – (warsztaty, zajęcia plenerowe, spektakle) dla
młodzieży od 14 do 26 lat.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

nalić. Konsultacje trwają od 15 czerwca do 10 października 2016 r.
Szczegóły na plakacie powyżej.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Nordic Walking: Parkowe Mistrzostwa Warszawy
W sobotę 6 sierpnia - na sze-

amatorów, którzy mieli możliwość

ściokilometrowej, ciekawej i mo-

spróbowania swoich sił. Impreza

mentami krętej trasie - w Parku

rozpoczęła się od nauki prawidło-

Czechowickim odbyły się I Par-

wej techniki chodzenia z kijami, na-

kowe

stępnie wykwalifikowani instrukto-

Mistrzostwa

Warszawy

w Nordic Walking.

rzy przeprowadzili rozgrzewkę, po
której wystartowały kobiety, a po
godzinie wyruszyli mężczyźni.

Impreza zgromadziła sporą rze-

Na mecie na zmęczonych cho-

również z pobliskich miejscowo-

dziarzy czekały pamiątkowe meda-

ści, a atmosfera przerosła wszelkie

le oraz puchary. Wśród wszystkich

oczekiwania. Organizatorem zawo-

uczestników rozlosowano, nagrody

dów był Ośrodek Sportu i Rekreacji

w postaci voucherów do wyko-

w Dzielnicy Ursus we współpracy

rzystania w sklepie internetowym

z Urzędem Dzielnicy Ursus m.st.

chodzezkijami.pl.

zawodach

Rejmentowska (czas 0;41;19), Gi-

z czasem 0;40;51 i Stanisław Tro-

Warszawy i firmą The North Event.

wystartowało 85 mężczyzn i kobiet

zela Grabińska (czas 0;41;31) i Ewa

miarz 0;40;52.

Udział w imprezie oraz wypożycze-

w siedmiu kategoriach wiekowych,

Branczewska (czas 0;41;49). Wśród

Cała impreza przebiegła w ro-

nia kijów, buty darmowe, dlatego

każda premiowana pamiątkowym

mężczyzn pierwszy na metę wszedł

dzinnej i miłej atmosferze, co po-

Parkowe Mistrzostwa Warszawy

pucharem dla najlepszej trójki.

z czasem 0;40;40 Robert Budzaj,

twierdzają uśmiechy na twarzach

cieszyły się także zainteresowaniem

Najszybciej trasę pokonały Sylwia

zaraz potem Zdzisław Zarzycki

zawodników.

Awans szachistów UKS CZTERNASTKA do I ligi (!)
W dniach 23-31.07.2016r. w Iwo-

Wyżej od naszej drużyny - bo w ekstra-

(złoty medal indywidualnie) oraz Domi-

niczu odbyły się zawody II ligi ju-

klasie - występują tylko Polonia Warsza-

nik Rzeszowski 4 z 6 pkt i w kategorii

niorów, z udziałem 31 zespołów.

wa i Laura Chylice, które mają znacznie

dziewcząt do lat 18: Dominika Tkaczyk

Doskonale spisali się zawodnicy UKS

większy budżet i ściągają najlepszych

2,5 z 6 pkt, Aleksandra Tarka 6,5 z 11

CZTERNASTKA, którzy zajęli II miej-

zawodników z całej Polski.

pkt oraz Patrycja Reda 2 z 5 pkt. Na

M. Muszyński

Termoizolacja
i remont hali
w OSiR Ursus
fot. Archiwum OSiR Ursus

W

fot. Monika Rulak

szę uczestników z Warszawy , ale

Drużyna składa się z zawodników

zawodach II ligi byli obecni również :

awans na zaplecze ekstraklasy - do

i zawodniczek do lat 14 i do lat 18.

Wiktor Matyszkiewicz, Rafał Dalkowski,

I ligi. Klasyfikacja drużynowa wyglą-

Sukces jest tym większy, że w drużynie

Aleksander Gos i Aleksandra Ogonow-

dała następująco: I miejsce Jastrzębie

grali młodzi zawodnicy. Na pierwszej

ska, którzy odbyli szkolenia. Łącznie

W dniu 18 lipca b.r., w obecności

Zdrój, II miejsce UKS CZTERNASTKA

szachownicy grał Jakub Flis (14 lat),

w 11 meczach zdobyliśmy 16 punk-

zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus

i III miejsce Gniezno. Awansowały

a na młodszych Jonasz Baum (12 lat)

tów meczowych i 40 punktów małych.

m.st. Warszawy Kazimierza Sternika,

wszystkie trzy zespoły. W ekstraklasie

i Tymon Czernek (11 lat). Oto wyniki

W wyniku promocji pierwszej drużyny

została podpisana umowa na wyko-

i I lidze występuje po 10 zespołów.

indywidualne w kategorii chłopców do

UKS do I ligi, druga drużyna UKS ma

nanie termomodernizacji hali oraz

UKS CZTERNASTKA, jako jedyny zespół

lat 18: Jakub Flis 5,5 z 11 pkt, Tymon

możliwość występowania w II lidze.

zaplecza sportowego w Ośrodku

z Mazowsza będzie reprezentował na-

Czernek 7 z 11 pkt, Kacper Jarzębow-

A dzięki funduszom z Urzędu Miasta

Sportu i Rekreacji w Ursusie przy ul.

sze województwo na szczeblu I ligi.

ski 3 z 5 pkt, Jonasz Baum 9,5 z 11 pkt

Stołecznego Warszawy dzieci mogą roz-

Sosnkowskiego 3. W ramach umowy

wijać się pod okiem arcymistrza Kacpra

wykonane zostaną m.in.: naprawa

Pioruna oraz mm. Piotra Murdzia.

i izolacja ścian fundamentowych,

fot. Z archiwum klubu

sce i tym samym zdobyli upragniony

Drużyna mistrzów UKS CZTERNASTKA
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

To olbrzymi sukces zawodników, ro-

termomodernizacja ścian i dachu,

dziców i trenerów, a także sponsorów

wymiana stolarki okiennej, instalacji

takich jak firma Ebejot, Urząd Dzielnicy

elektrycznej czy centralnego ogrze-

Ursus Miasta Stołecznego Warszawy

wania. Budynek zyska nowa elewa-

oraz firma MY.Craft.pl. Zawodnikom

cję. Gruntowny remont przejdą także

i trenerom składamy serdeczne gratu-

szatnie w obiekcie. Prace potrwają

lacje !

około 5 miesięcy. Wartość inwestycji:



M. Muszyński

ponad 1 mln zł.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Wrzesień 2016.
Kalendarz imprez patriotycznych
w dzielnicy Ursus
1 września (czwartek) – 77. rocznica wybuchu II wojny światowej
Program uroczystości:
– godz. 17:00 - cmentarz przy ul. Rakuszanki - złożenie wieńców, zapalenie zniczy;
– godz. 17:30 - Pomnik ul. Cierlicka - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, przemówienie Burmistrza oraz wspólna modlitwa;
– godz. 18:00 - msza św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w.
Józefa Oblubieńca NMP, ul. Sosnkowskiego 34.
16 września (piątek) – uroczystości w przeddzień 77 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka
Miejsce – pomnik przy ul. Cierlickiej
Początek uroczystości – godz. 11:00

fot. pl.wikipedia.org

W programie: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, przemówie-

nie Burmistrza oraz wspólna modlitwa. W uroczystości wezmą
udział poczty sztandarowe szkół oraz organizacji kombatanckich.
29 września (czwartek) – 77 rocznica powstania Polskiego

Imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne

Państwa Podziemnego
Miejsce – pomnik przy ul. Cierlickiej
Początek uroczystości – godz. 11:00
W programie: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, przemówienie Burmistrza oraz wspólna modlitwa.
W uroczystości wezmą udział poczty sztandarowe szkół oraz organizacji kombatanckich.
Zarząd dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaprasza mieszkańców
do udziału w uroczystościach patriotycznych. Wstęp wolny.

10 września (sobota) - „Babie Lato”.
Pożegnanie Lata 2016

24 września (sobota) – Festiwal
Oświatowy Szkół i Przedszkoli

Festyn rekreacyjny oraz „Świę-

Miejsce: Park Hassów

to Latawca” we współpracy z TPD.

Początek wydarzenia o godz. 11:00

Koncerty zespołów kabaretowych

Siódma edycja Festiwalu, który w tym roku

i jazzowych, popowych. Impreza

przebiega pod hasłem „Literatura z klasą”.

planowana jest od godz. 15:00 do

Przedszkola i szkoły zaprezentują swoje sto-

godz. 22.00. Miejsce: Park Czecho-

iska, jednocześnie na scenie będą odbywały

wicki

się pokazy talentów.
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