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Nowe boiska w SP11
Szkoła Podstawowa nr 11 przy
ulicy Keniga 20 już w wkrótce
Klub EKO SP 2

uzyska dostęp do nowoczesnego
zespołu boisk sportowych. Jest to
kolejna inwestycja sportowa na terenie naszej dzielnicy. W jej skład
wchodzą: boisko do piłki nożnej

Wkrótce otwarcie

o wymiarach 40 na 20 m, boisko do

Prace związane z przenoszeniem placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy
42 powoli dobiegają końca.
s. 3

gry w koszykówkę o wymiarach 24
fot. D. Wojtak

na 13 m oraz boisko do gry w „minipiłkę” dla najmłodszych dzieci o wymiarach 14 na 5 metrów. Dodatkowo przy szkole powstanie bieżnia

Karty getSmart w szkołach
Ursuskie szkoły znalazły się wśród zwy-

Nowy kompleks boisk w SP 11

o długości 60 metrów. Boiska będą

cięzców i otrzymały granty na realiza-

wyposażone w siatki przechwytują-

jakie Zarząd Dzielnicy pozyskał na

no-gospodarcze do obsługi lodowi-

cję zajęć matematycznych z programu

ce, a na całym terenie sportowym

ten cel.

ska”.

mPotęga. 

s. 3

zostaną ustawione ławki i kosze.

Zastępca Burmistrza odpowie-

Obecnie trwają ostatnie prace wy-

Jednocześnie z budową boiska, wy-

dzialny za sport, p. J. Duchnowski

kończeniowe i mimo trudności inwe-

Ursus pożegnał lato

mieniono ogrodzenie całego terenu

mówi: „Nie zapominamy również

stycja wkrótce zostanie ukończona,

W drugi weekend września, imprezą

szkoły.

o sportach zimowych, dlatego na

a uczniowie SP 11 będą mogli ćwi-

plenerową pożegnaliśmy lato w Ursu-

Inwestycję, o którą zabiegali ro-

terenie kompleksu boisk powstanie

czyć na lekcjach W-F-u na dobrze wy-

sie.

dzice uczniów udało się zrealizo-

uporządkowane zaplecze technicz-

posażonym, nowoczesnym obiekcie.

wać dzięki dodatkowym środkom,

J.Solon/A.Wall

s. 4

Warszawskie Dni Recyclingu
W ramach corocznej imprezy War-

Rondo na Niedźwiadku ma patrona

szawskie Dni Recyklingu, 6 września
2014 r odbył się na terenie przy Placu
Czerwca 1976r, Dzielnicowy Piknik Eko-

23 września b.r. odbyła się uro-

rym zostały wygłoszone okoliczno-

czystość nadania rondu u zbiegu

ściowe przemówienia. Następnie

ulic: Keniga, Warszawskiej i Orłów

delegacje przeszły na rondo, gdzie

Otwarcie bieżni

Piastowskich imienia o. Bogusława

uroczystego przecięcia wstęgi do-

25 października na terenie OSiR Ur-

Palecznego. Na uroczystość przybyli

konał Burmistrz Dzielnicy Ursus

sus odbędzie się uroczyste otwarcie

liczni goście: przedstawiciele Misji

wraz z Prowincjałem Zakonu Ka-

bieżni, z planowaną wizytą Prezy-

Kamiliańskiej, dyrekcja Pensjonatu

milianów o. dr Arkadiuszem No-

dent m.st. Warszawy Panią Hanną

Socjalnego „Św. Łazarz”, Zarządu

wakiem.

Gronkiewicz-Walz.

logiczny.

Dzielnicy Ursus: Burmistrz Dzielnicy

Ojciec Bogusław Paleczny zwią-

Wiesław Krzemień z Zastępcą, Pa-

zany był z Ursusem od 1998 roku,

nem Januszem Warakomskim oraz

kiedy to o otworzył pensjonat So-

czął budowę jachtu pełnomorskiego.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ur-

cjalny „Św. Łazarz” dla bezdom-

Planował wypłynąć nim z bezdom-

sus Pan Henryk Linowski.

nych mężczyzn w naszej dzielnicy,

nymi w podróż dookoła świata.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą w Kościele p.w. Najświęt-

gdzie schronienie znalazło 100
osób.

szego Ciała i Krwi Chrystusa przy

W 2006 roku, razem z podopiecz-

ul. Wojciechowskiego 32, w któ-

nymi pensjonatu, o. Paleczny rozpo-

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

s. 5

Ojciec Bogusław znany był także
ze swojej działalności artystycznej.
Nagrywał piosenki religijne i wydał
kilka płyt.

c.d. str. 3
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 – sierpień 2014
W sierpniu 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st.

Zarząd Dzielnicy zatwierdził sprawozdanie z dzia-

Warszawy obradował na czterech posiedzeniach,

łalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

podczas których podjął szereg uchwał i ustaleń doty-

w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2013 rok.

czących spraw dzielnicy. Poniżej przedstawiamy Pań-

Wyraził również zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r., z tytułu użytkowania

stwu wybrane z nich:
W ramach prac nad budżetem Zarząd Dzielnicy

wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczo-

podjął dwie uchwały w sprawie dokonania zmian

nych na cele mieszkaniowe. Uchwałę podjęto zgod-

o charakterze porządkowym w załączniku dzielni-

nie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

cowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok.

nieruchomościami

W związku z uchwaleniem przez Radę m.st War-

Zarząd Dzielnicy zapoznał się z informację o do-

szawy miejscowego planu zagospodarowania prze-

konaniu rozliczenia IV transzy dotacji przekazanych

strzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej,

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu „Przy-

Zarząd Dzielnicy Ursus wniósł o dokonanie zmiany

mierze Rodzin” i Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenc-

w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warsza-

kich „ZORZA” oraz wystąpieniu przez Wydział Spraw

wy na lata 2015-2016, polegającej na wprowadze-

Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ursus do

niu zadania inwestycyjnego p.n. „Wykup gruntu przy

Wydziału Budżetowo – Księgowego, o przekazanie V

ul. Ryżowej”, z kwotą w wysokości 25 000 000,00 zł

transzy dotacji dla w/w organizacji. Zarząd Dzielnicy,

(15 000 000,00 zł na rok 2015, 10 000 000,00 zł na

przyjął również do wiadomości informację o planie

rok 2016). Planowany wykup gruntu dotyczy działek,

pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu

które zgodnie z planem, obejmują obszar przeznaczo-

komórek organizacyjnych, w miesiącu wrześniu 2014

ny na inwestycje celu publicznego – usługi oświaty

rok. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w plan

i drogi.

pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

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),
FALCK 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

Ogłoszenie
Urząd Dzielnicy Ursus informuje mieszkańców niżej wymienionych ulic, że w najbliższych wyborach
samorządowych, które odbędą się w dniu 16 listopada 2014r., będą głosować w nowym lokalu wyborczym przy ul. Wojciechowskiego 58 / przychodnia rejonowa/. Zmiana nastąpiła z uwagi na wyburzenie
budynku OPGK przy ul. Wojciechowskiego 17, gdzie dotychczas była siedziba obwodowej komisji wyborczej dla mieszkańców następujących ulic:
ul. Aktorska: cała, ul. Balicka: cała, ul. W. Bełzy: cała, ul. Biernata z Lublina: cała, ul. J. Czechowicza:
cała, ul. M. Falskiego: cała, ul. Faraona: cała, ul. T. Hennela: cała, ul. Władysława Jagiełły: cała, ul. Lalki:
cała, ul. Lipiec Reymontowskich: cała, ul. Orląt Lwowskich: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, ul. Siłaczki: cała, ul.
Traktorzystów: cała, ul. S. Wojciechowskiego: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 15, 16, 16A, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Pogotowie ciepłownicze Daliatel. 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

Ogłoszenie

Pogotowie komunikacji miejskiej
tel. 19633

Z dniem 1 września br. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2015 r. inwestycji:
a) polegających na likwidacji zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości,
b) z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest,
c) związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania dotacji i potrzebnych dokumentów uzyskać można
w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7 pok. 404)
lub na stronie internetowej Biura w zakładce ”Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej”- link:
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/default.htm . Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2015 r.
Stosowne formularze wniosku można uzyskać w Wydziale Obsługi Mieszkańców , Wydziale Ochrony
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus ( pl. Czerwca 1976 r. nr 1) oraz Biurze Ochrony
Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7 pok. 404).
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

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

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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Rondo na Niedźwiadku ma patrona
dokończenie ze str. 1

socjalnej wspierającej osoby mające problemy z zatrudnieniem. Pracownicy misji są prekursorami wielu inno-

Dyrektor Pensjonatu „Św. Łazarz”, Pani Adriana Po-

wacyjnych programów. Chcemy pomóc zapomnianym

rowska, tak mówi o Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecz-

przez wszystkich ludziom. Bezdomni schorowani, zapo-

nej: „Dzieła o. Palecznego nadal są prowadzone w imie-

mniani przez wszystkich, latami żyjący poniżej godności

niu zakonu. Działa Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz”,

ludzkiej, bez nadziei na poprawę swojego życia, sami nie

gdzie przebywa rocznie około 260 mężczyzn, mieszkania

poproszą nas o pomoc. Przekonujemy innych do tego

treningowe dla 30 osób oraz streetworking - pracownik

aby dali szansę tym którzy już dawno poddali się i nie

socjalny z psychologiem lub terapeutą od uzależnień pa-

walczą o siebie. Pomóżcie nam pomagać. Zaufajcie nam

trolują miejsca niemieszkalne i wspierają ludzi bezdom-

i naszemu doświadczeniu. Więcej informacji na stronie

nych w trzech dzielnicach, pod opieką mają 100 osób.

www.misja.com.pl oraz www.czynajpierwmieszkanie.pl.

Kamiliańska Misja jest również założycielem spółdzielni

J. Solon

Fot. A.Wall

Zmarł nagle 2 czerwca 2009 roku w Tarnowskich Górach i tam został pochowany.

Burmistrz wraz z Przewodniczący Rady Dzielnicy
Ursus składają kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Wkrótce otwarcie
Prace związane z przenoszeniem placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy
42 powoli dobiegają końca. Obecnie trwa układanie piaskowej nawierzchni
oraz montaż ławek. Wykonano alejki spacerowe, oświetlenie, a urządzenia
zabawowe stoją już na właściwych miejscach. Są to urządzenia przeniesione
z poprzedniej lokalizacji placu, które odnowili pracownicy Wydziału OchroFot. J. Jabłonowska

ny Środowiska Urzędu Dzielnicy Ursus z Burmistrzem W. Krzemieniem oraz
uczniowie i dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr 56. W dniu 19.09.2014 r.
odbyło się wspólne malowanie urządzeń: labiryntu, karuzeli i zamków.
Oddanie do użytku placu zabaw w nowym miejscu planowane jest na
1 października b.r.
A. Wall

Wspólne malowanie placu zabaw

Karty getSmart w szkołach
Znamy już wyniki głosowania w Konkursie

Miło nam poinformować, że ursuskie szkoły

w celu wdrożenia zakupionych narzędzi do na-

grantowym mPotega. Internauci z całej Polski

znalazły się wśród zwycięzców i otrzymały granty

uczania w szkole. Metoda nauki matematyki przy

mogli głosować na projekty z województwa łódz-

na realizację zajęć matematycznych z programu

użyciu kart została zaprezentowana podczas Festi-

kiego i mazowieckiego, biorące udział w I edycji

mPotęga, zarówno w kategorii szkół podstawo-

walu Szkół i Przedszkoli w Ursusie. Projekt będzie

programu. O dofinansowanie ubiegały się m.in.:

wych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych.

realizowany we wszystkich szkołach podstawo-

szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz orga-

W ramach złożonych projektów dzielnicowe

wych i gimnazjach w Ursusie. Wnioski przygoto-

nizacje pozarządowe chcące w ciekawy i niesza-

szkoły zakupią pomoce dydaktyczne do nauczania

wał dla szkół i koordynował cały proces Zespół

blonowy sposób promować naukę matematyki.

matematyki: innowacyjne w Polsce, norweskie

Funduszy Europejskich UD Ursus.

W sumie zgłoszono 60 pomysłów.

karty getSmart. Nauczyciele zostaną przeszkoleni

A. Wall

Nagrodzeni strażnicy
29 sierpnia obchodziliśmy uroczyste obchody Święta Straży Miejskiej m.st.
Fot. E.Kowalewska

Warszawy. Uroczystości odbyły się z udziałem Pani Prezydent m.st. Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz, burmistrzów dzielnic i licznie zaproszonych gości.
Ursus reprezentował Wiesław Krzemień, który wręczył pracującym na rzecz
naszej dzielnicy upominki. nagrodzeni zostali: st. insp. Andrzej Sosnowski,
insp. Sławomir Zbieć, st. str. Radosław Rusinek oraz insp. Edyta Dylewska.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Burmistrz W. Krzemień nagradza strażników
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Ursus pożegnał lato
W drugi weekend września, cykliczną imprezą
plenerową pożegnaliśmy lato w Ursusie. Na scenie wystąpili artyści, którzy przyciągnęli tłumy widzów.
Imprezę rozpoczęła prezentacja latawców.
Konkurs na najładniejszy latawiec został zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Pomocy
Dzieciom Ursus. Jury w składzie: Z-ca Burmistrza
fot. A. Wall

Jacek Duchnowski, p. Robert Faliszewski - Prezes
Towarzystwa Pomocy Dzieciom Ursus, p. Marianna Jaguścik - wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursus oraz p. Jolanta Dąbek - radna Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawa, przyznało w sumie 24
nagrody.

Rozdanie nagród w Konkursie Latawca od lewej: p. A. Magierecka, Zastępca Burmistrza
p. J. Duchnowski, radna p. J. Dąbek, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursus p. M. Jagóścik,
Prezes TPD p. R. Faliszewski, Burmistrz Dzielnicy Ursus W. Krzemień, Przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursus H. Linowski. W tle zespół Imbir

Po rozdaniu nagród przyszedł czas na zabawę.
Dla mieszkańców na dobry początek zagrał rodzi-

rią Łukaszewicz przywitali na scenie mieszkańców

trampoliny i wiele innych. Starsi mieszkańcy mogli

my zespół Imbir. Po nim na scenę wszedł przez

dzielnicy Ursus i życzyli im dobrej zabawy.

skorzystać z bezpłatnych badań: pomiaru cukru,

wszystkich znany i lubiany Zbigniew Wodecki, który

Po tym rozpoczął się oczekiwany przez pu-

uraczył publiczność żartami, anegdotami a przede

bliczność występ zespołu Golec uOrkiestra, który

wszystkim repertuarem opartym na śpiewie, grze

gościł w Ursusie już po raz drugi. Tegoroczny kon-

Impreza powstała dzięki wsparciu sponsorów.

na trąbce i na skrzypcach. Usłyszeliśmy takie prze-

cert na długo zapamięta Paweł Golec, który z po-

Serdecznie dziękujemy firmom: Skoda Auto Wimar,

boje jak: „Zacznijmy od Bacha”, „Tylko Ty, tylko Ty”,

wodu ukąszenia owada, nie mógł kontynuować

Oxygen Fitness & Wellness Club, Factory, IKEA, Ori-

„Pszczółka Maja” czy „Chałupy Welcom to”.

występu. Tym większy podziw wzbudził Łukasz

flame, Sevroll, Celtic, Hawai Pizza, Grota Solna, Ta-

Golec, który poprowadził wspaniały koncert do

niarachunkowość.pl, MotoFaktory, X Driver karting,

końca w myśl powiedzenia „Show must go on”.

Bank Zachodni WBK, FotoUrsus, Pizza Dominium,

Kolejny zespół, który wystąpił na scenie to tegorocznym zdobywca Super Jedynki. Red Lips, pod

cholesterolu, RR, BMI; badania - spirometrii i densytometrii; konsultacji: dietetyka i walki z bólem.

Na terenie Parku Czechowickiego przez cały

Leroy Merlin, Biuro Podróży wakacje.pl, Szkoła ję-

ność do czerwoności. Przed występem gwiazdy

dzień trwały także inne atrakcje. Każdy mógł zna-

zyka Francuskiego, Studio odnowy biologicznej Her-

wieczoru, Burmistrz Dzielnicy Ursus Pan Wiesław

leźć coś dla siebie. Była wioska indiańska, ma-

mes, Studio Tańca Flexi Dance, Ebejot, Centrum Me-

Krzemień wraz z radną m.st. Warszawy Panią Ma-

lowanie buziek, wielka zabawa klockami Lego,

dyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

fot. A.Wall

wodzą charyzmatycznej „Rudej” rozgrzał publicz-

Niekwestionowana Gwiazda wieczoru Golec uOrkiestra
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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„Wspólnota w kulturze”
Od 20 do 25 października w Ośrodku Kultury
„Arsus” przy ul. Traktorzystów 14 odbędzie się
XXII Ogólnopolski Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w Kulturze”.
Poniżej prezentujemy Państwu program:
• 20 października, godz. 18.00 (sala kameralna) – opowieści Kresowe Katarzyny Węglickiej
– pokaz multimedialny „Kresy jako obszar wielu
kultur: ormiańska, karaimska, żydowska, tatarFot. I. Barski

ska” oraz projekcja filmowa „Monastyry w Polsce” – reportaż „Grabarka”. Wstęp wolny.
• 21 października, godz. 19.00 (sala Św. Cecylii przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul.

Eleni z zespołem

K. Sosnkowskiego 34) – warsztaty śpiewacze
z chórem mieszanym „Cantate Deo” – nauka

• 24 października, godz. 18.30 (galeria „Ad-

• 25 października, godz. 18.00 (sala wido-

pieśni łemkowskich pt. „Łemko – folk” pod dy-

-Hoc”) – wernisaż wystawy fotografii au-

wiskowa) – Saba Krasoczko – koncert Soul et

rekcją Doroty Męckowskiej. Wstęp wolny.

torstwa Piotra Szałkowskiego „Święta Góra

Luna (mniejszość litewska). Wokalistka o wir-

• 23 października godz. 18.00 (kino „Ursus”

Grabarka”. Godz. 19.00 (sala widowiskowa)

tuozerskiej skali głosu, multiinstumentalistka

Ośrodka Kultury „Arsus”) – Projekcja dramatu

– koncert „Termostaty – Harfa i piła”. Autor-

i aktorka. Śpiewa pieśni Mieczysława Litwiń-

biograficznego „Papusza”. Scenariusz i reżyseria

ski projekt muzyczny duetu „Harfa i Piła” czyli

skiego wywodzące się z różnych kultur. Godz.

– Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze. Wstęp

dwóch kobiet grających na harfie i pile mu-

18.30 (sala widowiskowa) – koncert galowy

10 zł. „Papusza” to pierwszy polski film w języku

zycznej, które przy dźwiękach swoich instru-

festiwalu pt. Miłości ślad”. Wystąpi ELENI z ze-

romskim. Dużym atutem obrazu są czarno-białe

mentów zabierają słuchaczy w odrealniony, ro-

społem . Patronat honorowy Ambasador Re-

zdjęcia autorstwa Krzysztofa Ptaka i Wojciecha

mantyczny, a zarazem lekko groteskowy świat.

publiki Grecji w Polsce Pani Tasia Athanasiou.

Staronia. Muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz.

Wstęp wolny.

Wstęp 40 zł.

Warszawskie Dni Recyklingu
W ramach corocznej imprezy Warszawskie Dni Recyklingu, 6 września 2014r odbył się na terenie przy
Placu Czerwca 1976r, Dzielnicowy Piknik Ekologiczny.
Podczas pikniku, mieszkańcy Ursusa za przyniesione surowce wtórne, jak makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, butelki PET, puszki aluminiowe
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny otrzymywali zioła oraz sadzonki drzew i krzewów. Specjalne stanowisko informacyjne podczas pikniku
wystawiła firma MPO, która świadczy usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie Ursusa.
Przygotowaniem oraz obsługą imprezy zajął się
Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursus przy
pomocy Zespołu Funduszy Europejskich.
W tym roku dodatkowe atrakcje dla mieszkańców
przygotowali uczniowie z Klubu Eko SP nr 2, pod
przewodnictwem p. Ireny Jarzębak. Klubowicze preFot. A.Wall

zentowali obowiązujące w Warszawie zasady segregowania odpadów. Dla młodszych przygotowali
tematyczne konkursy, rebusy oraz koło fortuny.
A. Wall
www.facebook.com/dzielnicaursus

Mieszkańcy odbierają sadzonki

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 1 października, godz. 9.00-16.00 – wojewódzki konkurs „Moja wiedza
o II wojnie światowej – Powstanie Warszawskie”. I etap eliminacji. Infor-
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• 26 października, godz. 12.30 – „Królik Baks” - przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem w wykonaniu Teatru
Urwis. Wstęp 10 zł.

macje Dom Kultury „Kolorowa”, tel. 22 867 63 95.
• 6 października, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie twórców Klubu Literackiego „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak „Tamar” Wstęp wolny.
• 10 października, godz. 19.30 – spektakl Teatru Komedia „Spróbujmy jesz-

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 5 października, godz. 12.30 – spektakl teatralny dla dzieci: „Guliwer w Krainie Liliputów”, w wykonaniu Teatru Wariacja. Wstęp 10 zł.

cze raz” w reż. Marcina Sławińskiego w wykonaniu Marka Siudyma, Lucyny
Malec z użyczonym głosem Jana Kobuszewskiego. Wstęp 30 zł i 40 zł.

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)

• 12 października, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-6 lat) pt. „Beztroska

• 24 października, godz. 18.00 – spotkanie autorskie z Olgą Lipińską. Spo-

wędrówka” w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. Wstęp 10 zł.

tkaniu towarzyszy wystawa fotografii opracowana przez Hannę Siudalską

• października, godz. 11.00-15.00 – wojewódzki konkurs „Moja wiedza

pt. „Olga Lipińska”. Na wystawie prezentowane są fotografie Hanny Siudal-

o II wojnie światowej – Powstanie Warszawskie” II etap eliminacji. Informacje Dom K ultury„Kolorowa”, tel. 22 867 63 95.
• 16 października, godz. 16.00 – spotkanie poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Prowadzi Janina Wielogurska. Wstęp wolny.
• 16 października, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół serio” w najnowszym programie autorskim Wandy Stańczak i przyjaciół. Wstęp wolny.
• 18 października, godz. 16.00 – Koncert Galowy XXIII Dzielnicowych Dni
Seniora – widowisko teatralno-muzyczne „Santo-Subito” obrazujące drogę
do świętości Jana Pawła II w wykonaniu Zespołu Teatru Prowincja z Mikołowa. Wstęp wolny.

skiej, fotografie z archiwum Telewizji Polskiej S.A. oraz prywatnego zbioru
Olgi Lipińskiej. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.
Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 7 października, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece Niedźwiadek. Prezentacje książek: „Czas kobiet” Jeleny Czyżowej oraz
„Anna Karenina” Lwa Tołstoja.
• 28 października, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece
Niedźwiadek. Spotkanie autorskie z pisarką i tłumaczką Hanną Cygler, znaną i cenioną autorką bestsellerowych powieści dla kobiet, m.in. „Dobrych

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)

genów”, „W cudzym domu”, „Bratnich dusz”.

• 19 października, godz. 16.30 – „Wszystkie barwy fletu”- koncert z cyklu
Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu Polskiego Kwarte-

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

tu Fletowego w składzie: Robert Nalewajka, Marcin Kamiński, Marcin Sta-

• 22 października, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece
Skorosze. Prezentacja książek: „I góry odpowiedziały echem” Khaleda Hos-

wiszyński, Tomasz Kiniorski.
• 21,22 października, – XII Mazowiecki Przegląd recytatorski Jednego Poety

seini oraz „Echa pamięci” Katherine Webb.

- Przegląd twórczości Józefa Czechowicza warsztaty.
• 22 października, godz. 17.00 – wieczór autorski Tadeusza Józefa Maryniaka- „Fatum” – prezentacja wierszy z lat 1953-2013 r.
• 24 października, godz. 18.00 – wieczór laureatów konkursu „Moja wiedza o II wojnie światowej”

Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)
• 7 października, godz. 18.30 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” Biblioteki Gołąbki. Prezentacja książki: „Maria Rodziewiczówna. Strażniczka kresowych
stanic” Jana Głuszeni. Przegląd twórczości Marii Rodziewiczówny.

XXIII Dni Seniora Dzielnicy Ursus
Tradycyjnie październik jest mie-

Chata”, „Promyk” i „Ursus” (7 paź-

godz.18.00); • Wycieczka turystycz-

17 – 23 października, godz.18.00); •

siącem seniorów. Stąd wiele cieka-

dziernika, godz.18.00); • Wyjazd

na do Kazimierza n/Wisłą (KS „Pro-

Bal Seniora Ursusa (KS „Ursus”, ul. K.

wych wydarzeń organizowanych dla

integracyjny do Kamieńczyka – grzy-

myk” – 16 października); • KONCERT

Sosnkowskiego 16 – 25 październi-

mieszkańców „złotego wieku” pod

bobranie, wspólne ognisko, zabawa

GALOWY – widowisko teatralno-

ka, godz.16.00).

patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy

(09 października, godz.8.00-20.00);

-muzyczne „SANTO SUBITO” obrazu-

Organizatorzy: Klub Seniora „Ur-

Ursus.

• Zabawa taneczna w Klubie Se-

jące drogę do świętości Jana Pawła

sus” (Mirosława Michalak), Klub Se-

Program obchodów:

niora „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby

II (OK „Arsus”, ul. Traktorzystów

niora „Wesoła Chata” (Bogdan Kałuż-

• Zabawa taneczna (KS „Promyk”,

17 (11 października, godz.16.00);

14 – 18 października, godz..16.00);

ny), Klub Seniora „Promyk” (Bolesław

ul. W. Sławka 2 – 4 października,

• Wieczór poezji Jana Gębali „Moje

• Spotkanie otwarte z dietetykiem

Staniszewski).

godz. 16.00); • Wybory seniorów

wspomnienia” (KS „Wesoła Chata”,

Agnieszką Maciejec – Natur House –

roku w Klubach Seniora: „Wesoła

ul. Zagłoby 17 – 14 października,

„Żyję zdrowo” (DK „Miś”, ul. Zagłoby

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

Koordynator: Ośrodek Kultury „Arsus”, tel. 22 478 34 54

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Złoto - Srebrno - Brązowa jesień Klubu „Akro-Bad”
W rozegranych w dniach 20-21.09.2014 roku
w Białej Podlaskiej Mistrzostwach Polski Juniorów
w akrobatyce sportowej, zawodnicy klubu UTS
„Akro-Bad” zdobyli siedem medali indywidualnych
i zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Złote medale zdobyli: Patryk Dereniewski,
Patryk Pamin w dwójce męskiej, w trójce dziewFot. z archiwum UTS Akro-Bad

cząt w kategorii 11-16 lat: Julia Galusiakowska,
Wiktoria Przygoda i Monika Siwołowska. Srebrne medale zdobyli: Natalia Purymska, Zofia Sasimowska w dwójce dziewcząt i Dominik Pamin,
Daniel Czajewski, Bartek Pamin i Patryk Dereniewski w czwórce męskiej. Medale brązowe zdobyły
dwójka kobiet: Aneta Kajda i Emilia Tomaszuk,
dwójka kobiet 11-16 lat: Nadia Jasińska, Gabryjela

Medaliści mistrzostw Polski Juniorów w akrobatyce sportowej

Podleś i dwójka chłopców: Daniel Czajewski, Bartłomiej Pamin.

DOSiR Sokolni Chorzów. W tym roku po raz drugi

160 zawodników z 28 klubów całej Polski, w tym

W klasyfikacji drużynowej „Akro-Bad” zajął

z rzędu klub wygrał punktację drużynową w Mi-

24 zawodników i zawodniczek z naszego ursu-

pierwsze miejsce w Polsce, z dużą przewagą

strzostwach Polski Juniorów i Mistrzostwach Pol-

skiego klubu.

punktów nad drużyną ZKS Stali Rzeszów i drużyną

ski Seniorów. W mistrzostwach startowało około

Mini Mistrzostwa Świata

Kazimierz Sternik

Karta Sympatyka KS Ursus

30 sierpnia na Stadionie Narodowym

siatkarskich z Warszawy i okolic, w tym

Zdobądź Kartę Sympatyka Klubu Sportowego Ursus. Wspieraj swój

rozpoczęły się Mistrzostwa Świata W Piłce

dwa zespoły Iskry Warszawa z Ursusa.

lokalny klub piłkarski, a sam korzystaj z atrakcyjnych rabatów u Partne-

Siatkowej Mężczyzn. Z tej okazji, specjalnie

Wszyscy mogli poczuć się jak na prawdzi-

rów akcji. Kupując kartę za jedyne 50 zł, otrzymujesz wejścia na wszyst-

dla młodych fanów tej dyscypliny, zostały

wych mistrzostwach świata, gdyż każda

kie mecze za darmo, a dodatkowo oszczędzasz w sklepach biorących

zorganizowane Mini Mistrzostwa Świa-

drużyna losowała reprezentowany kraj,

udział w projekcie! A przede wszystkim wspierasz swój klub sportowy!

ta w Piłce Siatkowej dla roczników 1999

biorący udział w Mistrzostwach Świata

Nie zastanawiaj się za długo tylko kupuj kartę i korzystaj ze wszystkich

i młodszych. Turniej odbył się na błoniach

Mężczyzn. Zawodnicy oraz zawodniczki

przywilejów. Przekaż innym informację o tym wyjątkowym projekcie!

Stadionu Narodowego, w dniach 29-30

walczyli do ostatniego punktu. Nie bra-

Więcej informacji na stronie: http://www.ursus.org.pl/karta-sympatyka/

sierpnia. Na zawody przyjechało wielu

kowało pięknych akcji, ofiarnej walki, dra-

Serdecznie zachęcamy

młodych siatkarzy z czołowych klubów

matycznych końcówek a co najważniejsze,
emocji, które towarzyszyły zawodnikom
we wszystkich meczach. W piątek odbyła
się faza grupowa, a w sobotę tuż przed
meczem otwarcia Polska – Serbia rozegrane zostały finały. W klasyfikacji końcowej
młodziczki w składzie: Zuzanna Rosłon,

Fot. z arch. AZS Środowisko Warszawa

Wiktoria Mazur, Kinga Grzegorczyk, Maja
Kochman, Martyna Zblewska, Urszula Sztajerwald, Matylda Modrakowska, Patrycja
Kisson, Iza Kulczak, zajęły VII miejsce. Natomiast reprezentacja młodzików w składzie: Paweł Złotkowski, Dawid Ryński,
Michał Fedorowicz, Bartek Kret, Mateusz
Stańczak, Filip Pecht i Szymon StaniszewMartyna Zblewska zawodniczka
UKS Iskra Warszawa
www.facebook.com/dzielnicaursus

ski, wywalczyła miejsce VI.
Maciej Karczewski
www.twitter.com/dzielnicaursus
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