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fot. Martyna Więcławska

Otrzymaliśmy środki na budowę

Szanowni Państwo,
po
rań

wielu

miesiącach

pozyskaliśmy

sta-

fot. z arch. Agencji Impresariat

Miliony w oświatę
początku roku. Obiekt planujemy

nowych szkół i natychmiast za-

oddać do użytku w pierwszej po-

czynamy przygotowania do in-

łowie 2017 roku. Budowa nowego

westycji. W pierwszej kolejności

skrzydła dydaktycznego oraz hali

powstanie szkoła podstawowa,

sportowej, pierwszej w dzielnicy

która przyjmie ok. 1000 uczniów,

z pełnowymiarowym boiskiem do

Piękni i Młodzi w Ursusie

przy niej powstanie gimnazjum

gier zespołowych i trybunami dla

3 października 2015 roku, na terenie

dla ok. 300 uczniów oraz przed-

200 osób przy ul. Konińskiej, zo-

Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ulicy

szkole z ośmioma oddziałami,

stanie zakończona w połowie 2016

Sosnkowskiego 3 odbędzie się plenero-

które przyjmie ok. 200 maluchów.

roku. Tym samym, w kolejnym roku

wa impreza sportowo - rekreacyjna, którą

Mamy zamiar wybudować pla-

szkolnym 2016/2017 w nowym

zakończymy sportowy sezon letni w dziel-

cówki nowoczesne, przyjazne śro-

obiekcie rozpocznie naukę kilkuset

nicy. W programie m.in. występ zespołu

dowisku, energooszczędne, które

uczniów.

Piękni i Młodzi oraz Test Coopera

dodatkowo

będą

pozyskiwać

Również rodzice najmłodszych

s. 7

dodatko-

energię ze źródeł odnawialnych.

dzieci mogą liczyć na poprawę

Babie Lato 2015

we 40 mln zł. na inwestycje

Przy każdej placówce powstanie

dostępności miejsc państwowych

12 września podczas imprezy plenerowej

w oświatę. Oznacza to, że na

przestronna sala gimnastyczna.

w placówkach. Zarząd porozumiał

w Parku Czechowickim, wspólnie z zespo-

terenie Osiedla Skorosze po-

W tym roku zlecimy wykonanie

się w tej kwestii z Biurem Polityki

łem Perfect pożegnaliśmy lato. 

wstanie nowoczesny kompleks

projektu funkcjonalno-użytkowe-

Społecznej i Zdrowia m.st. Warsza-

szkół z przedszkolem i placem

go. Na jego bazie, w przyszłym

wy, które przekaże dzielnicy środki

Święto Oświaty w Ursusie

zabaw. Prace nad przygotowa-

roku ogłosimy przetarg na budo-

na budowę nowego żłobka w Ursu-

Odbyła się szósta edycja Festiwalu Oświa-

niem inwestycji rozpoczną się

wę w formule „projektuj i buduj”,

sie. Obecnie wprowadzamy nowe

towego Przedszkoli i Szkół z Dzielnicy Ur-

jeszcze w tym roku.

która pozwoli maksymalnie skró-

zadanie do Wieloletniej Prognozy

sus. W tym roku odbyła się pod hasłem

s. 4

W planach jest budowa szkoły

cić czas prac przygotowawczych

Finansowej Miasta, które zakłada

„Stawiamy na zdrowie”. Park Czechowicki

podstawowej, gimnazjum oraz

do inwestycji. Obiekty szkolne

wybudowanie do 2018 roku nowej

zamienił się tego dnia w enklawę zdrowej

przedszkola. Inwestycja ma zo-

będą gotowe w 2018 roku.

placówki opiekuńczo - wychowaw-

żywności. 

s. 3

stać zrealizowana w latach 2015 -

Obecnie na terenie dzielnicy

- 2018. Placówki oświatowe

prowadzimy dwie duże inwestycje

w naszej dzielnicy są bardzo ob-

oświatowe. Budowa przedszkola

łożone, dlatego budowa nowych

w parku Achera jest na etapie uzy-

Urszula Kierzkowska

się wernisaż wystawy plenerowej z cyklu

szkół i przedszkoli w Ursusie to

skiwania pozwolenia na budowę.

Burmistrz Dzielnicy Ursus

Rody Ursusa. Tym razem bohaterem eks-

priorytet dla Zarządu Dzielnicy.

Wykonawca rozpocznie prace na

m.st. Warszawy

czej dla najmłodszych. Koszt inweWystawa „Hassowie”

stycji to ok. 6 mln zł.

W niedzielę, 20 września 2015 r., odbył

pozycji była rodzina Hassów.

s. 5

XXIV Dni Seniora Dzielnicy Ursus
2015
Od 2 do 17 października w Dzielnicy potrwają Dni Seniora. W tym czasie placówki
kulturalne oraz działające na terenie Ursusa kluby przygotowały szereg wydarzeń.
s. 6

fot. Robert Trzaska



Trwa inwestycja przy ul. Konińskiej
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Z prac Zarządu
W sierpniu br. Zarząd Dzielnicy obradował na

dania inwestycyjnego – budowy zespołu szkolno-

Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych,

czterech posiedzeniach. Poniżej prezentujemy

-przedszkolnego na terenie Skoroszy, na kwotę

Zarząd podjął także szereg uchwał dotyczą-

Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie.

40 mln zł. Inwestycja planowana jest na lata 2015-

cych spraw lokalowych w dzielnicy – w sprawie

-2018.

umieszczenia na liście osób oczekujących na za-

Zarząd Dzielnicy podjął cztery uchwały w sprawie przesunięcia środków bieżących, m.in. na re-

Zarząd podjął uchwałę m.in. w sprawie udzie-

warcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego

mont pomieszczeń w Gimnazjum 132. Ponadto Za-

lenia pomocy finansowej Gminie Michałowice na

zasobu m.st. Warszawy, w sprawie skierowania

rząd wniósł do Rady m.st. Warszawy o dokonanie

wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Stanisława

do podpisania umowy najmu lokalu oraz w spra-

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.

Bodycha, na odcinku od ulicy Prawniczej do ulicy

wie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowe-

Jedna ze zmian dotyczy utworzenia nowego za-

Regulskiej.

go na terenie dzielnicy.

III edycja budżetu partycypacyjnego
Zaczynamy przygotowania do III edycji budże-

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu par-

tu partycypacyjnego na rok 2017. Tym razem na

tycypacyjnego na rok 2017 w Ursusie odbędzie

realizację projektów Zarząd Dzielnicy przezna-

się 7 października, o godzinie 18:30, w budynku

czył 1,12 % prognozowanego budżetu Dzielnicy

Urzędu Dzielnicy Ursus (sala 205, plac Czerwca

Ursus, co daje kwotę 1 527 000, 00 zł.

1976 r. nr 1). Obrady będą otwarte dla mieszkań-

Na spotkaniu 24 września br. wyłoniono człon-

ców. Program spotkania obejmuje ustalenie regu-

ków dzielnicowego Zespołu do spraw budżetu

laminu pracy zespołu, wybranie przewodniczące-

cyjnego mogą dotyczyć wszystkich dziedzin

partycypacyjnego. W jego skład weszli dwaj

go oraz podjęcie decyzji o podzieleniu Dzielnicy na

życia: infrastruktury, edukacji, ekologii, kultu-

przedstawiciele

mniejsze regiony.

ry, zdrowia czy sportu. Jeśli od dawna myślicie

organizacji

pozarządowych,

pięcioro mieszkańców, trzech radnych dzielnicy,

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie

o realizacji projektów, które będą służyły miesz-

pięciu urzędników wskazanych przez burmistrza,

którego mieszkańcy sami decydują o wydat-

kańcom Ursusa, to koniecznie wykorzystajcie

jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy

kowaniu części budżetu dzielnicy. Projekty do

możliwości, jakie daje Wam budżet partycypa-

oraz jeden przedstawiciel Rady Seniorów.

sfinansowania w ramach budżetu partycypa-

cyjny i zgłoście swój projekt.

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
INFORMUJE,

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus Miasta
Stołecznego Warszawy przy placu Czerwca 1976 r. nr 1 oraz na stronie internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus www.ursus.warszawa.pl,
zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pisemnym nieograniczonym konkursie ofert na wydzierżawienie
na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej
własność Miasta Stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie
w dzielnicy Ursus przy ul. 1 Maja 13, na działce ewidencyjnej nr 30/4
w obrębie 146512_8.1113, stanowiącej pawilon usługowo-handlowy
o powierzchni 16 m2 i teren przyległy o pow. 15 m2, uregulowanej
w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00186444/5

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus Miasta
Stołecznego Warszawy przy placu Czerwca 1976 r. nr 1 oraz na stronie
internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus www.ursus.warszawa.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym
pisemnym nieograniczonym konkursie ofert na wydzierżawienie na
okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursus przy ul. Traktorzystów 1, na działce ewidencyjnej nr 84/3
w obrębie 146512_8.0909, stanowiącej część budynku o powierzchni
177 m2 i teren przyległy o pow. 63 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00200334/6

Konkurs ofert – część jawna - odbędzie się w dniu
14 października 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie
Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami
w Dzielnicy przy placu Czerwca 1976 r. nr 1, sala nr 205, II piętro

Konkurs ofert – część jawna - odbędzie się w dniu
14 października 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami
w Dzielnicy Ursus przy placu Czerwca 1976 r. nr 1, sala nr 205, II piętro

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus przy placu
Czerwca 1976 r. nr 1, pok. nr 214, II piętro, tel. 478 61 91 w okresie od
ukazania się ogłoszenia do dnia konkursu, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus przy placu
Czerwca 1976 r. nr 1, pok. nr 214, II piętro, tel. 478 61 91 w okresie od
ukazania się ogłoszenia do dnia konkursu, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00.
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ŚWIĘTO OŚWIATY W URSUSIE
19 września, w słoneczny letni dzień odbyła się szósta edycja Festiwalu Oświatowego
Przedszkoli i Szkół z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Ta cykliczna impreza plenerowa wpisała się na
stałe w kalendarz dzielnicowych wydarzeń i co roku
przyciąga wielu mieszkańców.
Festiwal otworzyli i przywitali gości Pan Wiesław
Krzemień – zastępca Burmistrza Dzielnicy oraz pani
Wanda Kopcińska – przewodnicząca Dzielnicowej
Komisji Oświaty.
W tym roku bawiliśmy się pod hasłem „Stawiamy na zdrowie”, a Park Czechowicki zamienił się
tego dnia w enklawę zdrowej żywności. Stoiska
przedszkoli i szkół przyciągały barwnymi owocami i warzywami. Można było nie tylko spróbować
fot. A. Wall

darów natury, ale też samodzielnie wykonać zdrowe przekąski i ciekawe prace plastyczne, w kąciku
ogrodniczym przygotować sadzonki, które zabieraEksperymenty wykonywane przez uczniów podczas Festiwalu Oświatowego w Ursusie

ne były do domu, a nawet skomponować książkę
kucharską.
Do promocji zdrowego stylu życia i aktywności

Na stoiskach szkół nie brakowało również spor-

Urząd Dzielnicy wspólnie z Wydziałem Oświaty

ruchowej włączyła się Młodzieżowa Rada Dzielnicy

towych atrakcji takich jak fitness, aerobik, wyścigi

i Wychowania zorganizowali konkurs dla dzieci

Ursus wspierana przez Zespół Funduszy Europej-

w workach czy próby sprawnościowe. Pomiędzy

i młodzieży na najciekawsze hasło promujące zdro-

skich.

zdrowymi przekąskami, a sportową aktywnością

wy styl życia. Konkurs cieszył się dużym zaintereso-

Młodzi radni przybliżyli działalność rady i zorga-

można było wziąć udział w pogadankach na temat

waniem, wpłynęło wiele prac pośród których wy-

nizowali ciekawe konkursy, m. in. podnoszenie dyni

prawidłowej diety, zmierzyć ciśnienie, wskaźnik

brano 15. Wszyscy zwycięzcy zostali uhonorowani

na czas.

masy ciała oraz obejrzeć pokaz ratownictwa me-

nagrodą i dyplomem z rąk Pana Wiesława Krze-

dycznego.

mienia – zastępcy Burmistrza Dzielnicy oraz pani

Zdrowy tryb życia nieodmiennie wiąże się ze
sportem: tegoroczny Festiwal swoją obecnością

Warto dodać, że w obchodach Festiwalu wzię-

szenia Karate Shotokan, UKS Judo Panda, Fundacja

ły udział 2 placówki niepubliczne – Przedszkole

KAGI jako partner Centrum Aikido Aikikaki oraz „BE

Mikołajek i Zespół Szkół Społecznego Towarzy-

A STAR Football Academy”, którzy nie tylko dawali

stwa Oświatowego nr 4 oraz firma Kolorowy

pokaz swoich umiejętności, ale również zachęcali

Widelec przygotowująca programy żywieniowe

do aktywności ruchowej, pokazywali ćwiczenia,

dla szkół.

na specjalnych matach oraz mini boisku.

fot. A. Wall

Równolegle z atrakcjami na stoiskach, scena

www.facebook.com/dzielnicaursus

Komisji Oświaty.

wsparli sportowcy z Ogólnopolskiego Stowarzy-

które można było wykonać pod okiem specjalistów

Zastępca burmistrza Wiesław Krzemień
i radna Wanda Kopcińska wręczają
wyróżnienie laureatce konkursu

Wandy Kopcińskiej – przewodniczącej Dzielnicowej

Na Festiwalu gościli także radni Rady Dzielnicy:
Anna Lewandowska, Marianna Jaguścik, Maria
Miszkiewicz, Urszula Bodych i Ryszard Rogal.

amfiteatru rozbrzmiewała dźwiękami muzyki.

Festiwal Oświatowy jak co roku odbierany jest

Uczniowie od najmłodszych przedszkolaków do

przez mieszkańców bardzo pozytywnie jako dosko-

najstarszych artystów ze wszystkich szkół pre-

nała alternatywa dla rodzinnego spędzania czasu na

zentowali różnorodne talenty. Festiwal na sce-

świeżym powietrzu. Na tegorocznej imprezie nie za-

nie rozpoczęło przedstawienie ekologiczne, po

brakło atrakcji, a znakomita pogoda przypominała

którym kolejno prezentowano utwory muzyczne

o tym, że lato jeszcze jest z nami.

i taneczne, a nawet kabaretowe. Wszystkie występy wzbudziły duże zainteresowanie skupiając
pod sceną licznie zgromadzonych gości odwiedzających Festiwal.

www.twitter.com/dzielnicaursus

Katarzyna Cichocka
Wydział Oświaty i Wychowania
dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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12 września podczas imprezy

bry początek na scenie pojawił się

plenerowej w Parku Czechowic-

zespół Żuki, który przypomniał nam

kim, wspólnie z zespołem Perfect

przeboje zespołu The Beatles. Po nich

pożegnaliśmy lato.

pojawił się zespół Boggie Boys – for-

Tradycyjnie imprezę rozpoczął kon-

macja fortepianowa, grająca muzykę

kurs na najładniejszy latawiec, w któ-

boggie-woogie z domieszką czarnego

rym wzięły udział dzieci z terenu dziel-

bluesa. Gwiazdą wieczoru był zespół

nicy. Konkurs został zorganizowany

Perfect z Grzegorzem Markowskim.

wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół

Przeboje zespołu znają wszystkie po-

Dzieci w Ursusie. Jury w składzie: bur-

kolenia, nic więc dziwnego, że przy

mistrz Urszula Kierzkowska, zastępca

scenie zgromadziły się tłumy fanów

burmistrza Wiesław Krzemień, radni

zespołu. Na zakończenie imprezy

dzielnicowi: Jolanta Dąbek, Maria

Grzegorz Markowski zaśpiewał swój

Miszkiewicz, Dariusz Pastor i Robert

przebój „Niepokonani”. W przerwie

Faliszewski – prezes TPD w Ursusie

między występami artystów na sce-

przyznało ponad 17 nagród.

nie odbywały się liczne konkursy

fot. A. Wall

Babie Lato 2015

Burmistrz Urszula Kierzkowska, zastępca Wiesław Krzemień z zespołem Perfect

Po rozdaniu nagród przyszedł czas

dla mieszkańców. Nagrody w nich

tegorocznej imprezy „Babie Lato”.

URSA smart city, Biuro Usług Tury-

na zabawę i liczne konkursy. Na do-

ufundowane były przez sponsorów

Wyróżnienia w pierwszym konkursie

stycznych Wigra s.c., Oriflame, 7th

wręczyła założycielka fundacji „Świat

Moto-Sklep i serwis motocyklowy,

na Tak”, poseł Joanna Fabisiak.

Badaniapojazdow.pl, Sevroll, AT

fot. A. Wall

Na terenie Parku Czechowickiego

Uczestnicy konkursy na najpiękniejszy latawie z TPD Ursus

Oświetlenie

Elektryka,

taniara-

podczas imprezy trwały inne atrak-

chunkowosc.pl, Pizza Dominium,

cje. Była wioska indiańska, malowa-

Hawai Pizza Pasta, Demart, moto-

nie buziek, trampoliny, symulatory

Factory, OXYGEN Fitness&Vellness

dachowania i wiele innych. Ochot-

Club, Xdrive Karting, Grota Solna

nicza Straż Pożarna wystawiła wozy

Klimatyczno-Inhalacyjna,

strażackie, a w namiocie odbywa-

Merlin, Klubokawiarnia Mama-

ły się pokazy pierwszej pomocy.

mija, Hotel Pirs, Chouette Szkoła

Udział Straży Pożarnej związany był

Francuskiego, CrossFit Ursus, Cen-

jubileuszem - 90. rocznicą powsta-

trum Medyczne Warszawskiego

nia OSP w Ursusie.

Uniwersytetu Medycznego, Ge-

Impreza
wsparciu

odbyła

się

sponsorów,

dzięki

byli

Leroy

niesGames.pl, Matplaneta Ursus.

to:

Elżbieta Kowalewska

Pierwsza Inicjatywa Lokalna w Ursusie
Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami,

na do tej pory część trybun na stadionie, a ilość
miejsc siedzących zwiększy się o kolejne 130.
Całość przedsięwzięcia wyceniona została na

nego na rzecz społeczności lokalnej. Rozpoczyna

ok. 78 tyś. zł., z czego większość wnioskodawcy,

się realizacja pierwszej inicjatywy lokalnej w Ursu-

kibice dzielnicowego klubu piłkarskiego KS Ursus,

sie dot. modernizacji trybuny sportowej na terenie

uzyskali z Centrum Komunikacji Społecznej m.st.

Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwsze spotkania

Warszawy. Na realizację tego zadania Urząd Dziel-

z mieszkańcami już za nami. W ich trakcie opra-

nicy przekazał ok. 3 tyś. zł. Wkład pracy wniosko-

zwiększą zaangażowanie mieszkańców w dzia-

cowano m.in. wstępny harmonogram prac w tere-

dawców wyceniono na 16 tyś. zł. „Mam głębokie

łania na rzecz dzielnicy, a z drugiej wzmocnią

nie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie to jedno

przekonanie, że wykonanie tego przedsięwzięcia

współpracę na linii samorząd-mieszkańcy” mówi

z głównych miejsc rekreacyjnych w dzielnicy. Dzię-

zaowocuje kolejnymi, zgłaszanymi w ramach ini-

burmistrz Ursusa Urszula Kierzkowska.

ki tej inicjatywie zostanie uruchomiona nieużywa-

cjatywy lokalnej wnioskami, które z jednej strony

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

fot. A. Wall

w celu wspólnego realizowania zadania publicz-

Trybuna „pod zegarem” na terenie OSiR Ursus

Iwona Jabłonowska
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Ursus to Niedźwiedź
- konkurs na prezentację multimedialną dla gim-

Academy” odbędzie się w piątek, 20 listopada

szowego Misia w Ursusie” to cykl wydarzeń

nazjalistów – „Ciekawostki o niedźwiedziach”,

2015 r. w Domu Kultury „Kolorowa”.

kulturalno-edukacyjnych pod patronatem bur-

- konkurs plastyczny Eko-Miś dla klas III szkół pod-

mistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszuli

stawowych,

Kierzkowskiej, które odbędą się w październiku

- konkurs pięknego czytania utworów o misiach

wany jest przez jego autorkę panią Beatę

i listopadzie na terenie placówek edukacyjnych,

dla uczniów klas IV szkół podstawowych,

Niedzielską –Słowikowską wraz z reprezen-

biblioteki publicznej i domów kultury zlokalizowa-

- konkurs na opowiadanie w języku angielskim – „Teddy

tantami poszczególnych partnerów projektu.

nych w dzielnicy Ursus. Związane są one z tema-

Bear’s Day” – dla klas V i VI szkół podstawowych.

„Ursus to Niedźwiedź. Światowy Dzień Plu-

Projekt „Ursus to Niedźwiedź” koordyno-

tem niedźwiedzi w wielu ich postaciach – dzikich

Celem konkursów oraz wydarzeń są m.in. po-

Partnerzy projektu: Urząd Dzielnicy Ursus, szko-

zwierząt, pluszowych maskotek, symbolu dzielni-

moc niedźwiedziom, integracja dzieci i młodzieży,

ły podstawowe i gimnazja w Ursusie, Młodzie-

cy Ursus.

kształtowanie świadomości przyrodniczej i ekolo-

żowa Rada Dzielnicy Ursus, Dom Kultury „Kolo-

gicznej, popularyzacja czytelnictwa.

rowa”, Biblioteka Publiczna w Ursusie, Ursus TV,

Na projekt ten składają się:
- zbiórka funduszy na ochronę niedźwiedzi w Polsce
w ramach akcji ratowania zagrożonych gatunków,

Uroczystość wręczenia nagród połączona z częścią artystyczną w wykonaniu uczniów „Play&Say

Play&Say Academy szkoła j.angielskiego dla dzieci
i młodzieży.

Wernisaż wystawy “ Hassowie”
z cyklu Rody Ursusa
W niedzielę, 20 września 2015 r., odbył się wernisaż
wystawy plenerowej z cyklu Rody Ursusa. Tym razem
bohaterem ekspozycji była rodzina Hassów. Uroczystego otwarcie dokonała burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula
fot. A. Wall

Kierzkowska. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy,
przedstawiciele rodziny, organizatorzy oraz radne dzielnicy Jolanta Dąbek oraz Maria Miszkiewicz. Wystawę,
w pałacyku w Parku Achera można oglądać do 10 listopada. Zapraszamy.

Od lewej: Antoni Hass, Aleksandra Magierecka, Łukasz Prokop, burmistrz Urszula Kierzkowska,
radne Jolanta Dąbek oraz Maria Miszkiewicz.

Przegląd recytatorski jednego poety
Dom Kultury „Kolorowa” we współpracy

Przegląd przygotowany jest w trzech ka-

ne są konsultacje w dniach 12 i 13 listopada.

z Ośrodkiem Kultury „Arsus” w Dzielnicy

tegoriach: uczniowie szkół podstawowych,

II etap zaplanowano 18 listopada, do którego

Ursus m.st. Warszawy organizuje XIII Mazo-

uczniowie gimnazjów oraz uczniowie szkół

jury zakwalifikuje najlepszych z każdej kategorii

wiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety.

ponadgimnazjalnych i dorośli. Każdy z uczest-

wiekowej. W II etapie eliminacji obowiązują:

W tym roku będzie to przegląd twórczości

ników do I etapu eliminacji musi przygoto-

kategoria I – dwa utwory te same co w I eta-

Władysława Broniewskiego.

wać po dwa wiersze. Eliminacje odbędą się

pie, kategorie II i III – dwa utwory, w tym jeden

w dniach 4-6 listopada w Domu Kultury „Ko-

nieprezentowany w I etapie. Karty uczestnictwa

Impreza ma charakter otwartego przeglądu

lorowa” przy ul. K. Sosnkowskiego 16. Zostaną

należy przekazać do Domu Kultury „Kolorowa”,

recytatorskiego, do którego zapraszamy dzieci,

one poprzedzone warsztatami w dniach 21-22

Warszawa, ul. K. Sosnkowskiego 16, przesłać

młodzież i dorosłych z województwa mazowiec-

października, na które zapraszamy wszystkich

pocztą, faxem - 22 667 83 75, pocztą elektro-

kiego.

zgłoszonych. Celem warsztatów będzie wpro-

niczną e-mail: dk.kolorowa@gmail.com lub

Specjalny patronat honorowy Muzeum Wła-

wadzenie uczestników w atmosferę poezji W.

on-line ze strony organizatora. Termin zgłoszeń

dysława Broniewskiego. Patronat nad imprezą

Broniewskiego, przedstawienie im ogólnych

upływa w dniu 15 października. Wieczór lau-

objęła również burmistrz Dzielnicy Ursus m.st.

zasad recytacji oraz pomoc w wyborze odpo-

reatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie

Warszawy Urszula Kierzkowska, która ufunduje

wiednich utworów. Dla osób zakwalifikowa-

się 27 listopada o godz. 18.00 w Domu Kultury

specjalną nagrodę.

nych do II etapu i ich opiekunów przewidzia-

„Kolorowa” przy ul. K. Sosnkowskiego 16.

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

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)

„Szafa Kultury”. Przestawienie dla uczniów klas 0-III szkół podstawowych.
Wstęp wolny (zapisy grupowe).

„Kim jest nowy Warszawiak?”. Moderator: Edwin Bendyk (Polityka). Paneliści:

• 27 października, godz. 18.00 – koncert zespołu „Nasza Paczka”. Muzyka
country z udziałem znanego zespołu tanecznego „Strefa Country. Wstęp

anna Kubicka (kuratorka wystawy „Nowi Warszawiacy”). Wstęp wolny.

wolny.

• 2 października, godz. 9.00-16.00 – Mazowiecki Konkurs Historyczny „Moja
wiedza o II wojnie światowej” (I etap eliminacji).
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• 26 października, godz. 11.00 – spektakl improwizowany aktorów Fundacji

• 1 października, godz. 19.00 – Festiwal Nowych Warszawiaków. Debata pt.
Beata Chomątkowska, Maciej Łubieński, Maciej Nowak, Joanna Erbel oraz Jo-

DZIENNIK URSUSA

• 29 października, godz. 18.00 – promocja książki Jerzego Woźniaka pt. „Mazur”. Spotkanie z autorem. Wstęp wolny.

• 5 października, godz. 16.00 – warsztaty twórcze i spotkanie poetów Klubu
Literackiego „Metafora”. Wstęp wolny.
• 6 października, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład posłanki Joanny Fabisiak pt. „Żyjmy długo i zdrowo – jak to osiągnąć?”. Pro-

Dom Kultury „Kolorowa“ (ul. Sosnkowskiego 16)
• 10 października, godz. 15.00 – opowiadamy bajki. Spotkanie z cyklu „Worek opowieści” pt. „Słońce i Panna Księżyc” oraz inne baśnie meksykańskie.

wadzi dr Piotr Łysakowski. Wstęp wolny.

Wstęp 10 zł.

• 9 października, godz. 18.00 – spektakl historyczny pt. „Żołnierze Wyklęci”
w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 132. Wstęp wolny.

• 18 października, godz. 16.30 – „Taneczne impresje”. Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną. Wstęp wolny.

• 11 października, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat ) pt. „Niekończąca
się opowieść” w wykonaniu Agencji Artystycznej „Prym-Art.” Wstęp 10 zł.
• 15 października, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół serio” w programie
„Stuknęła dekada”. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 5-31 października – kwiaty, krajobrazy, pejzaże, chaty, obrazy malowane
akrylem - wystawa malarstwa.

• 16 października, godz. 11.00-15.00 – Mazowiecki Konkurs Historyczny
„Moja wiedza o II wojnie światowej” (II etap eliminacji).

• 6 października, godz. 18.00 – „Muzeum Powstania Warszawskiego jako
żywy świadek wydarzeń 1944 roku”, spotkanie z pracownikiem muzeum

• 17 października, godz. 17.00 (galeria „AD-Hoc”) – wernisaż wystawy ma-

oraz wybór Seniora Roku. Wstęp wolny.

larstwa i innych prac plastycznych Piotra Szałkowskiego z okazji 30.lecia
pracy twórczej artysty, Wstęp wolny.

• 13 października, godz. 18.00 – „Dieta zmniejszająca cholesterol czyli jak
ustrzec się przed zawałem serca oraz zasady zdrowego żywienia w cukrzy-

• 19 października, godz. 19.00 – spektakl teatralny o miłości, pozorach, szu-

cy typu 2” – spotkanie z dietetykiem. Wstęp wolny.

kaniu szczęścia. Grają: J. Jankowski, D. Ostałowska, K. Kuszewski, J. Rosnowska, K. Grabowska. Wstęp 50 zł.

• 15 października, godz. 18.00 – „Podróże marzeń – Argentyna”. Prelekcję turystyczną oraz fragmenty video muzyki i tańca przedstawią Barbara

• 22 października, godz. 19.00 – występ kabaretu „Melonik i szminka”

i Wojciech Rybiccy. Wstęp wolny.

w programie pt. „Podpierajmy się”. Wystąpią: O. Borys, T. Ross, J. Fedorowicz, Z. Lesień, Cz. Majewski. Wstęp 45 i 50 zł.

• 18 października, godz. 12.30 – Bajka dla dzieci „Prot i Filip”. Wstęp 10 zł.

• 23 października, godz. 19.00 – koncert papieski pt. „ Jesteś z nami ”. Wy-

• 28 października – ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego –

stąpią: Małgorzata Urbanek (sopran), Krzysztof Ciupiński-Świątek (forte-

„Moja rodzina w obiektywie” dla uczniów klas IV, V i VI szkoły podsta-

pian) oraz Anna Wolniewicz (konferansjer). Wstęp wolny.

wowej.

XXIV Dni Seniora Dzielnicy Ursus 2015
Ośrodek Kultury „Arsus”, Klub Seniora „Ursus”, Klub Seniora „Wesoła Chata”,
Klub Seniora „Promyk” PZERiI przy współpracy Domów Kultury „Kolorowa”
i „Miś” są organizatorami tegorocznych XXIV Dni Seniora Dzielnicy Ursus
2015. Poniżej przedstawiamy program imprez:
- 2 października, godz. 16.00 ( D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 17, K.S. „Ursus”,
ul. K. Sosnkowskiego 16) – wybory Seniorów Roku oraz program artystyczny
w Klubie Seniora „Ursus” i Klubie Seniora „Wesoła Chata”.
- 3 października, godz. 16.00 ( K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16)
– zabawa taneczna „Jesienne rytmy” w Klubie Seniora „Ursus”.
- 6 października, godz. 16.00 ( K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16)
– konkurs bukietów z kwiatów i liści „Barwy natury”.

- 10 października, godz. 16.00 (D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 17) – „Jesienne
tango” zabawa taneczna w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.
- 13 października, godz. 18.00 (D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 17) – „Dieta
zmniejszająca cholesterol” czyli jak ustrzec się przed zawałem serca oraz zasady zdrowego żywienia w cukrzycy typu 2 – spotkanie z dietetykiem.
- 14 października, godz. 8.00-20.00 (Ośrodek PTTK Ursus) – wyjazd integracyjny Klubów Seniora Dzielnicy Ursus do Kamieńczyka n. Bugiem. W programie: zbieranie grzybów, ognisko, zabawa taneczna (zapisy w klubach).
- 15 października, godz. 18.00 (D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 17) – „Podróże
marzeń – Argentyna” prelekcja Barbary i Wojciecha Rybickich z wykorzystaniem fragmentów muzyki video i tańca.

- 8 października, godz. 18.00 (Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzy-

- 15 października, godz. 19.00 (Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzy-

stów 14) – uroczysta inauguracja obchodów XXIV Dni Seniora w Dzielnicy

stów 14) – występ kabaretu „Pół serio” w programie rozrywkowym „Stuknęła

Ursus. Koncert „ZUS czyli Zagwarantujmy Uśmiech Seniorom” w wykonaniu

dekada”. Reżyseria i prowadzenie Wanda Stańczak.

artystów Szymona Kusarka i Pawła Leszczyńskiego.
- 10 października, godz. 16.00 (K.S. „Promyk”, ul. W. Sławka 2) – wybory Seniora
Roku, program artystyczny oraz konkurs wiedzy o Warszawie „Poznaj swoje miasto”.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

- 17 października, godz. 16.00 (K.S. „Promyk”, ul. W. Sławka 2) – wieczorek taneczny „Zatrzymać lato”. W programie: piosenki, wiersze o tematyce
jesiennej, konkursy zręczności.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Złota jesień dla Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego „Akro-Bad”
W rozegranych w dniach 19-20.09.2015 roku w Katowicach Mistrzostwach Polski Juniorów w akrobatyce sportowej zawodnicy UTS
„Akro-Bad” zdobyli pięć medali indywidualnie i zajęli pierwsze miejsce
w klasyfikacji drużynowej. Srebrne
medale zdobyli Patryk Dereniewski
i Piotr Błesznowski w dwójce męskiej, trójka dziewcząt w kategorii
11-16 lat w składzie: Julia Galusiakowska, Nicola Hyżyk, Monika
Siwołowska oraz Bartłomiej Pamin,
Daniel Czajewski, Kacper Kędzierski
i Tymoteusz Piotrowski w czwórce
fot. z archiwum UTS Akro –Bad

męskiej. Medale brązowe zdobyły
dwójka kobiet Nadia Jasińska i Gabryjela Podleś i trójka kobiet: Alicja
Wojtkowska, Wiktoria Kugler i Maria
Wołoszyn. Start i uzyskane wyniki
zespołów z Ursusa należy wpisać
w kolejne pasmo sukcesów młodych
sportowców w ostatnich latach.

Reprezentacja klubu Akro-Bad na Mistrzostwach Polski Juniorów

W klasyfikacji drużynowej oraz
w Mistrzostwach Polski Seniorów

drużynową w MPJ i MPS. W mistrzo-

klubu jest powołanie przez Polski

reprezentować Polskę i Ursus będą

2015 klub zajął pierwsze miejsce

stwach startowało około 160 za-

Związek Gimnastyczny dwóch na-

trójka kobiet Julia Galusiakowska,

w Polsce, z przewagą punktową

wodników z 28 klubów całej Polski.

szych zespołów do reprezentacji Pol-

Nicola Hyżyk i Monika Siwołowska

nad drużyną DOSiR Sokolni Chorzów

W zawodach startowało 22 zawodni-

ski na Mistrzostwa Europy Juniorów

i dwójka kobiet: Nadia Jasińska i Ga-

i ZKS Stali Rzeszów. W tym roku po

ków i zawodniczek UTS „Akro-Bad”.

w akrobatyce sportowej. W dniach

brysia Podleś pod opieką trenerki

raz trzeci z rzędu wygrano punktację

Dodatkowym

24-27.09.2015r. w Riesa (Niemcy)

Natalii Piróg.

sukcesem

naszego

Piękni i Młodzi gwiazdą Sportowego Zakończenie Sezonu w Ursusie
W dniu 3 października 2015 roku, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ulicy Sosnkowskiego 3 odbędzie się impreza
plenerowa, którą zakończymy sportowy sezon letni w dzielnicy.
Rozpoczniemy testem Coopera, który potrwa od godziny
10:00 do 15:30 (co 20 minut); od godz. 11:00, na Orliku rozgrywany będzie turniej najmłodszych miłośników piłki nożnej. Tuż
po nich, około godz. 13:00 w towarzyskim mini turnieju „Gramy dla Sebastianka” zmierzą się reprezentacje: Policji, Straży
fot. z arch. Agencji Impresariat

Pożarnej, Pracowników Samorządowych oraz Dziennikarzy TVP.
Przez całą imprezę będzie można bezpłatnie skorzystać z zabawek dmuchanych, piłkarzyków, pomalować buzię oraz zobaczyć
pokaz technik obronnych przygotowanych przez Straż Miejską.
O godzinie15:30 na scenie wystąpi Isabella, a około godziny
17.00 koncert da gwiazda wieczoru, zespół Piękni i Młodzi.
Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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