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Z wizytą w Ursusie

Odsłonięcie kamienia
28 września, w Parku Czechowickim,
odbyło się odsłonięcie kamienia poświęconego harcmistrzowi Edmundowi Pokrzywie. Uroczystość zgromadziła oprócz władz naszej dzielnicy,
harcerzy Ursusa tych dzisiejszych –
młodych i tych „wczorajszych” z Kręgu
Seniorów. Byli też przyjaciele harcerstwa.
s.3
Budżet partycypacyjny 2015

fot. A.Wall

Zarząd Dzielnicy, na mocy uchwały,
zatwierdził skład osobowy Zespoły ds.
budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy.
s. 2

Z wizytą u mieszkańców dzielnicy

Wyniki ankiety określającej priorytety komunikacji miejskiej
Znamy już wyniki ankiety określającej
priorytety komunikacji miejskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Głos zabrało
blisko 2000 mieszkańców.
s.3

24 października 2013 Pani Han-

czasu spędziła jednak na rozmowie

przedszkolach, żłobkach i szkołach

na Gronkiewicz-Waltz Prezydent

z mieszkańcami, których odwiedziła

oraz komunikacji miejskiej na te-

m.st. Warszawy odwiedziła Dziel-

w ich domach. W czasie trzech spo-

renie Ursusa. W spotkaniu wzięli

Niech Ursus Państwa zaskoczy

nicę Ursus. Podczas popołudniowej

tkań ursusianie mieli okazję zapytać

udział Pan Wiesław Krzemień Bur-

wizyty Pani Prezydent zobaczyła

Panią Prezydent o sprawy ważne

mistrz Dzielnicy Ursus m.st. War-

nowy żłobek w rejonie Gołąbek

dla naszej dzielnicy. Najczęściej

szawy oraz Pan Robert Faliszewski

oraz inwestycje drogowe prowa-

poruszano kwestię potrzeby zwięk-

radny dzielnicy.

dzone na terenie Ursusa. Najwięcej

szenia ilości miejsc w dzielnicowych

W sobotę, 28 września, Młodzieżowa
Rada Dzielnicy Ursus przy wsparciu
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus
zorganizowała wernisaż, który zainaugurował otwarcie wystawy prac fotografii powstałych w ramach konkursu pt.
Mini obszar – maksi europejskość. Niech
Ursus nas zaskoczy”. Wystawę można
oglądać do końca listopada w Czytelni
Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ursus przy
ul. Plutonu Torpedy 47.
s. 5

Agnieszka Wall

Nadanie szkole imienia
W dniu 18 listopada 2013 roku odbędzie się uroczy-

Program uroczystości: 9.00 – msza św. Kościół

ste nadanie imienia Władysława Grabskiego Społecznej

pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chry-

Szkole Podstawowej nr 4 STO i Społecznemu Gimna-

stusa przy ul. Wojciechowskiego 32, godz.11.00 –

zjum nr 4 STO.

uroczystość nadania imienia szkole (Ośrodek Kultury

Serdecznie zapraszamy Przyjaciół i Sympatyków.

„Arsus” przy ul. Traktorzystów 14).

Wierzymy, że swoją obecnością zaszczycą nas Państwo w tak ważnym momencie życia naszej szkoły.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Społeczność szkolna
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 Dzielnicy
We wrześniu, Zarząd Dzielnicy Ursus

Na mocy podjętych uchwał, wpro-

Zarząd zaaprobował ogłoszenie

wyznaczył Ośrodek Kultury „Arsus”

m.st. Warszawy obradował na 4 posie-

wadzono zmiany w załączniku dziel-

konkursu na najem lokali użytko-

jako jednostkę wiodącą w realiza-

dzeniach, podczas których podjął 21

nicowym do budżetu m.st. Warsza-

wych, przy ul. Bohaterów Warszawy

cji budżetu partycypacyjnego 2015

uchwał i 9 ustaleń. Poniżej prezentuje-

wy na 2013 rok. W ramach budżetu

10 oraz przy ul. Stanisława Dąbka 5,

w Dzielnicy Ursus, przy współpracy

my Państwu wybrane z nich.

przesunięto środki na cele oświato-

na okres trzech lat. Wyraził również

i pomocy Wydziału Kultury i Promo-

Wiele uwagi podczas wrześnio-

we, m.in. remonty szkół i przedszkoli

zgodę na zawarcie porozumienia

cji oraz Zespołu Sportu i Rekreacji

wych posiedzeń Zarząd Dzielnicy

oraz doposażenie jednostek eduka-

z

Urzędu Dzielnicy.

poświęcił

cyjnych. Dodatkowo wyasygnowano

Ogniskiem TKKF „Promyk”, doty-

Po zapoznaniu się z wnioskiem

sprawom

lokalowym.

Ośrodkiem Kultury „Arsus” oraz

W wyniku podjętych uchwał i ustaleń

środki potrzebne na pokrycie kosz-

czącego korzystania z pomieszczeń

Wydziału Kultury i Promocji w spra-

skierowano 4 osoby do zawarcia umo-

tów dzierżawy placu zabaw przy ul.

w budynku przy ul. Walerego Sławka

wie ustalenia kwoty wydatków ob-

wy najmu lokalu z zasobu mieszkalne-

Dzieci Warszawy.

2, na okres trzech lat.

jętych budżetem partycypacyjnym na

go m.st. Warszawy. Po przeprowa-

Ze względu na zły stan techniczny

Zarząd Dzielnicy, przyjął do wia-

rok 2015, Zarząd postanowił prze-

dzeniu, na koniec trzeciego kwartału,

budynku, Zarząd Dzielnicy wyraził zgo-

domości informację w sprawie planu

znaczyć 0,5% budżetu dzielnicy tj.

weryfikacji listy osób oczekujących na

dę na całkowite wyłączenie z eksplo-

pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz

kwotę pięciuset dziewięćdziesięciu

lokal mieszkalny, 4 dodatkowe osoby,

atacji nieruchomości położonej przy ul.

podległych mu komórek organiza-

tysięcy złotych, na wydatki objęte

które spełniły wymagane kryteria, zo-

Bony 25/27 oraz rozpoczęcie procedu-

cyjnych, na miesiąc wrzesień i paź-

w/w budżetem.

stały na nią zakwalifikowane.

ry jej sprzedaży w bieżącym roku.

dziernik 2013 roku. Jednocześnie

Agnieszka Wall

Budżet partycypacyjny 2015
Zarząd Dzielnicy, na mocy uchwa-

weryfikacja zgłoszonych wniosków.

ły, zatwierdził skład osobowy Ze-

Propozycje, które okażą się możliwe

społu ds. budżetu partycypacyjnego

do zrealizowania, zostaną poddane

w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

pod głosownie mieszkańców. Te, któ-

Do zespołu weszło 5 przedstawicieli

re dostaną największą ilość głosów,

mieszkańców, 5 przedstawicieli or-

będą realizowane w 2015 roku.
Budżet

partycypacyjny,

oprócz

ników oraz 3 radnych dzielnicy, po

możliwości współdecydowania przez

jednym

każdego

mieszkańców o wydatkowaniu środ-

z klubów działających w Radzie

ków z budżetu dzielnicy, jest również

Dzielnicy. Zespół zajmie się wypra-

ogromnym projektem o charakterze

cowywaniem zasad budżetu par-

edukacyjnym. Mieszkańcy dowiedzą

tycypacyjnego w Dzielnicy Ursus,

się więcej o tym, jak powstaje bu-

monitorowaniem i wspieraniem jego

dżet dzielnicy i jej jednostek, a także

przebiegu oraz promowaniem po-

o tym, skąd biorą się środki zasilające

dejmowanych działań.

budżety samorządowe.

przedstawicielu

fot. A. Wall

ganizacji pozarządowych, 5 urzęd-

Losowanie przedstawicieli mieszkańców do zespołu
dostępne są na stronie: www.

Dzielnicy Ursus: www.ursus.war-

Najważniejszym zadaniem zespołu

Szczegółowe informacje na te-

konsultacje.um.warszawa.pl oraz

szawa.pl.

ds. budżetu partycypacyjnego będzie

mat budżetu partycypacyjnego

na stronie internetowej Urzędu

Agnieszka Wall

Rocznica odzyskania niepodległości
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus

lisku przy ul. Cierlickiej, gdzie nastąpi

Po mszy (godz. 12.00) zapraszamy

cińskiej, Chór młodzieżowy z Gimna-

m.st. Warszawy zapraszają na uro-

złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

mieszkańców na koncert zatytułowa-

zjum nr 130 im. K.K. Baczyńskiego

czystości związane z 95.rocznicą

Następnie o godz. 11.00, w kościele

ny „Sen o Ojczyźnie”. Wykonawcami

pod dyrekcją Bożeny Kuśmierek oraz

odzyskania przez Polskę niepodle-

Św. Józefa Oblubieńca NMP (ul. So-

koncertu będą: Zespół wokalno-in-

Chór Cantate Deo pod dyrekcją Do-

głości. Uroczystości rozpoczną się

snowskiego 34), odbędzie się uro-

strumentalny ze Szkoły Podstawowej

roty Męckowskiej. Akompaniament

11 listopada o godz.10.30 przy obe-

czysta msza św. w intencji Ojczyzny.

nr 4 pod dyrekcją Małgorzaty Koła-

Maciej Morgun.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Odsłonięcie kamienia
28 września, w Parku Czechowickim, odbyło się odsłonięcie kamienia poświęconego harcmistrzowi
Edmundowi Pokrzywie. Uroczystość zgromadziła oprócz władz
naszej dzielnicy, harcerzy Ursusa
tych dzisiejszych – młodych i tych
„wczorajszych” z Kręgu Seniorów.
Byli też przyjaciele harcerstwa.
Uroczystość prowadził członek Kofot. E. Kowalewska

mendy Hufca ZHP dh hm. Paweł Chempiński Był raport środowisk harcerskich,
powitanie przybyłych dokonane przez
Komendantkę hufca druhnę pwd. Katarzynę Winek, hymn harcerski. Krótki

Uroczystość przy kamieniu

rys biograficzny postaci przybliżył zePokrzywa współpracował na terenie

Szarych Szeregów. Szef 10 Kompanii

Ursusa.

AK „Kordian” Współorganizator tajnego

branym Jacek Duchnowski Zastępca

Następnie syn E. Pokrzywy, Ko-

Burmistrza Dzielnicy Ursus. Odsłonięcia

mendant Kręgu Seniorów ZHP phm.

kamienia dokonali: członkowie rodziny:

Andrzej Pokrzywa podziękował wła-

Dla przypomnienia. Edmund Pokrzy-

nauczania powszechnego i średniego.

wnuk Przemysław, prawnuk Jan, ko-

dzom dzielnicy, druhnie Danieli Ogiń-

wa (1908–1975). Harcerz od 1917 r.

Wicedyrektor szkół zawodowych w Ur-

mendantka hufca, Jacek Duchnowski

skiej, która była inicjatorką idei za

Harcmistrz. ppor., nauczyciel w Ursusie

susie po 1945 r. Dyrektor Technikum

Zastępca Burmistrza i Henryk Linowski

trud i ogrom pracy związany z przy-

od 1934 r. w szkolnictwie powszech-

Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Przewoniczacy Rady Dzielnicy. Po tym

gotowaniem odsłonięcia kamienia.

nym. Współorganizator struktur pod-

Hufcowy Ursusa 1946-47. Organizator

nastąpiło jego poświęcenie.

Przypomniał też ludzi, z którymi E.

ziemnych w czasie wojny. Organizator

harcerstwa w Ursusie po 1956 r.

Wyniki ankiety określającej priorytety komunikacji miejskiej
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Znamy już wyniki ankiety okre-

Wola”. Ursusianie za równie waż-

komunikacji

ne, co szybki wyjazd z dzielnicy,

miejskiej w Dzielnicy Ursus m.st.

uważają dobre połączenie między

Warszawy. Głos zabrało blisko

północną i południową częścią Ur-

2000 mieszkańców.

susa.

ślającej

priorytety

Jak pokazuje ankieta, mieszkań-

Wyniki ankiety zostały przedsta-

com Ursusa najbardziej zależy na

wione Zarządowi Transportu Miej-

liniach o wysokiej częstotliwości

skiego, który opracowuje nowy

kursowania, które umożliwią szyb-

schemat komunikacji miejskiej dla

kie dotarcie do głównych węzłów

Dzielnicy Ursus. Zmiany w obec-

przesiadkowych na terenie miasta.

nym

Zdecydowana

miesz-

planuje się wprowadzić ze wzglę-

kańców dzielnicy jest zadowolona

du na otwarcie dużych inwestycji

z obecnego układu i nie chciałaby

infrastrukturalnych na terenie Ur-

wprowadzenia zmian. Aż 1576

susa.

większość

osób wskazało „centrum”, jako

układzie

komunikacyjnym

Po otrzymaniu propozycji ze

Główne węzły przesiadkowe komunikacji miejskiej dla linii
autobusowych z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

pożądany punk przesiadkowy, do

strony

którego chciałoby mieć bezpośred-

współpracy z Centrum Komunikacji

ce przedstawimy Państwu szcze-

Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. War-

nią linię autobusową. Na drugim

Społecznej m.st. Warszawy, do sze-

gółowy harmonogram konsultacji.

szawy: www.ursus.warszawa.pl

miejscu uplasował się „Dworzec

rokich konsultacji społecznych na

Szczegółowe wyniki ankiety do-

Zachodni”, na trzecim „Ciepłownia

temat planowanych zmian. Wkrót-

stępne są na stronie internetowej

www.facebook.com/dzielnicaursus

ZTM

przystąpimy,

www.twitter.com/dzielnicaursus

we

Agnieszka Wall
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Gromkie brawa na powitanie, tłu-

wrażeń po meczach opinii o innych

my w kolejce po autografy i jeszcze

klubach. Nie zabrakło pytań związa-

więcej chętnych do zrobienia pamiąt-

nych z zachowaniem kibiców - tym

kowego zdjęcia to dowód na to, że

pozytywnym i negatywnym. Ucznio-

wśród młodzieży gimnazjalnej jest

wie chętnie nawiązywali do tematów

wielu fanów piłki nożnej. 17 wrze-

związanych ze szkołą i wspomnienia-

śnia uczniowie Gimnazjum nr 132

mi Gości z tego okresu. Na koniec

z Oddziałami Integracyjnymi mieli

również gospodarze mieli okazję

okazję uczestniczyć w spotkaniu

sprawdzić swoją wiedzę związaną

z piłkarzami Legii: Kubą Wawrzynia-

z klubem i odpowiedzieć na pytania

kiem, Inaki Astizem, Patrykiem Miki-

przygotowane przez piłkarzy. Pa-

tą. Ten ostatni wzbudził niewątpliwie

tryk Mikita zadał pytanie związane

najwięcej emocji – szczególnie wśród

z jego debiutem w drużynie i uzy-

dziewcząt naszej szkoły.

skał poprawną odpowiedź. Kubę

fot. z archiwum Gimnazjum nr 132

Piłkarze Legii odwiedzili ursuskich gimnazjalistów

Piłkarze Legii rozdają autografy

spiker

Wawrzyniaka interesowali strzelcy

warszawskiej Legii – Wojciech Ha-

goli dla Legii w meczu ze Spartakiem

okazję uczniowie. Ostatnim punk-

utkwi w pamięci uczniów Gimna-

daj. Piłkarzy przywitała Dyrektor,

w Moskwie – również i to pytanie nie

tem wizyty były zdjęcia. Uczniowie

zjum 132.

a następnie przyszedł czas na py-

sprawiło kłopotów naszym uczniom.

w grupach i indywidualnie ustawiali

Dziękujemy Adamowi Furmani-

tania. Uczniowie mogli dowiedzieć

Po wręczeniu nagród przygo-

się do wspólnej, pamiątkowej foto-

kowi – przewodniczącemu Rady

się wielu ciekawych informacji z ust

towanych przez piłkarzy uczniom

grafii. Błysk fleszy towarzyszył już

Rodziców za pomoc w zorganizo-

samych piłkarzy. Naszych uczniów

biorącym udział w konkursie, przy-

do ostatnich chwil pobytu piłkarzy

waniu spotkania piłkarzy z naszą

nurtowały pytania dotyczące nie

szedł czas na autografy. Piłkarze

Legii w naszym Gimnazjum. Mamy

młodzieżą.

tylko zainteresowań i codziennych

chętnie podpisywali koszulki, zdjęcia

nadzieję, że te kilkadziesiąt minut

obowiązków piłkarzy, ale również

drużyny, które przygotowali na tą

spędzone z piłkarzami Legii na długo

nr 132

Spotkanie

poprowadził

Zespół

redakcyjny

Gimnazjum

Ślubowanie klas pierwszych
14 października w Dniu Komisji Edukacji Narodowej odbyło się
ślubowanie klas pierwszych Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Władysława
Broniewskiego w Warszawie. W tym
roku przysięgę złożyło 220 nowych
uczniów szkoły.

W uroczystości

uczestniczyli: pani dyrektor Ewa Gerełło, vice dyrektorzy, przedstawiciele
Rady Rodziców, a także rodzice i defot. z archiwum Szkoły Podstawowej nr 4

legacje klas trzecich.
Wszystkich zebranych na uroczystości przywitała pani dyrektor
Ewa Gerełło. Przemawiając, przypomniała pierwszakom najważniejsze
uczniowskie zasady i obowiązki;
skierowała też kilka słów do rodziców. W drugiej części uroczystości
uczniowie ośmiu klas pierwszych
zaprezentowali zgromadzonej pu-

Ślubowanie pierwszoklasistów

bliczności swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne, zostali też paso-

w poczet uczniów naszej szkoły. Każ-

ret, dyplom oraz legitymację ucznia.

wręczyli pierwszakom słodkie upo-

wani specjalnym ołówkiem i przyjęci

de dziecko otrzymało uczniowski bi-

Ponadto starsi koledzy trzecioklasiści

minki.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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W sobotę, 28 września, Młodzieżo-

znała także 5 wyróżnień w postaci

wa Rada Dzielnicy Ursus przy wsparciu

kart upominkowych empik na kwotę

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus

po 100 zł. Autorami wyróżnionych

zorganizowała wernisaż, który zainau-

zdjęć są: Ewa Harasimczuk, Maciej

gurował otwarcie wystawy prac foto-

Chałoński, Piotr Papuga, Roman

grafii powstałych w ramach konkursu

Kawęczyński, Michał Kowalewski.

pt. „Mini obszar – maksi europejskość.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus

Niech Ursus nas zaskoczy”. Wystawę

Janusz Warakomski podziękował

można oglądać do końca listopada

radnym z młodzieżowej rady dziel-

w Czytelni Biblioteki Publicznej Dzielni-

nicy, którzy byli realizatorami całego

cy Ursus przy ul. Plutonu Torpedy 47.

projektu. Za działalność na rzecz

W trakcie wernisażu ogłoszono

społeczności lokalnej. Po uroczystym

wyniki konkursu fotograficznego.

wręczeniu nagród, przybyli goście

Laureatów

zostali zaproszeni do obejrzenia wy-

wytypowała

komisja

konkursowa w składzie: Joanna Ku-

fot. B. Derewonko

Niech Ursus Państwa zaskoczy

Laureaci konkursu fotograficznego z Zastępcą Burmistrza Januszem
Warakomskim i Piotrem Jankowskim Dyrektorem Biblioteki.

stawy oraz na poczęstunek.

charska – przewodnicząca komisji

Zwycięskie zdjęcia oraz pozostałe

ły się warsztaty fotograficzne dla

szkolnych doprowadzili projekt do

i radna młodzieżowej rady dzielnicy,

zdjęcia nadesłane na konkurs opu-

dwóch grup młodzieży ze szkół

końca. Gratulujemy Oli Papudze,

Tomasz Kordek – fotograf, Monika

blikowane zostały w galerii projektu

ursuskich (2 grupy po 12 osób),

Joasi Kucharskiej, Monice Potrze-

Potrzebowska – radna młodzieżo-

Młodzież w Działaniu. Zapraszamy na

konkurs

bowskiej, Ewie Wąsak i Łukaszowi

wej rady dzielnicy. Konkurs wygrała

stronę:

http://www.radawarszawy.

prac nagrodzonych i wystawa prac.

Maja Łuba otrzymując aparat fo-

um.warszawa.pl/dzielnice/ursus/mlo-

Grupa inicjatywna świetnie się spi-

tograficzny lustrzankę firmy Canon

dziezowarada/Strony/Mlodziezowa-

sała – pomimo nowych wyzwań

z kartą pamięci oraz czytnikiem kart.

RadaDzielnicy.aspx .

fotograficzny,

wernisaż

Puchalskiemu.
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

Jej zdjęcie zostanie umieszczone

Wystawa prac konkursowych jest

w kalendarzu dzielnicowym na rok

ostatnim z działań zaplanowanych

2014. II miejsce zajęła Sylwia Mar-

w projekcie pt. „Mini obszar – mak-

cjanik, która otrzymała cyfrowy apa-

si europejskość. Niech Ursus nas za-

8 listopada w godz. 13.00-16.00

dzie adwokat Piotr Lewczyk z Kancelarii

rat fotograficzny Lumix firmy Pana-

skoczy”. Projekt został zrealizowany

oraz w poniedziałek 9 grudnia w godz.

Adwokackiej Lege Artis. Będzie udzielał

sonic z kartą pamięci. Nagrodę za III

przez grupę radnych Młodzieżowej

9.00-12.00 w hollu Urzędu Dzielni-

porad prawnych dla niezamożnych

miejsce – czytnik e-booków, została

Rady Dzielnicy Ursus. W ramach

cy Ursus m.st. Warszawy przy Placu

mieszkańców naszej dzielnicy. O przyję-

wręczona Kai Antczak. Komisja przy-

projektu w czerwcu 2013 r. odby-

Czerwca 1976 r. nr 1 przyjmować bę-

ciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Porady prawne

Stuletni mieszkaniec dzielnicy
nego

Pobytu

Seniora

Jubilata odwiedzili przedsta-

przy

wiciele władz Dzielnicy w oso-

ul. W. Sławka 2, uroczyście

bach: Jacka Duchnowskiego,

obchodzono

rocznicę

Janusza Warakomskiego Za-

urodzin Pana Hermana Stein-

100.

stępców Burmistrza Dzielnicy

ke, który od ponad 4 lat jest

Ursus oraz Przewodniczącego

aktywnym uczestnikiem zajęć

Rady Henryka Linowskiego,

prowadzonych w placówce.

dyrekcji Ośrodka Pomocy Spo-

Dał się poznać jako człowiek

łeczne, rodzina oraz zaprosze-

niezwykle pozytywnie i ser-

ni goście. Odczytano listy gra-

decznie nastawiony do otocze-

tulacyjne od władz dzielnicy

nia, szarmancki, zawsze po-

oraz Premiera Rzeczpospolitej

godny, obdarzony poczuciem

Polskiej. Cała społeczność se-

humoru.

niorów odśpiewała 200 lat,

Pan Herman posiada 2 córki,
2 wnucząt oraz 2 prawnucząt.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

fot. E. Kowalewska

26 września, w Domu Dzien-

oraz przygotowaną specjalnie
na te okoliczność piosenkę.

Herman Steinke w otoczeniu najbliższej rodziny
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)

• 4 listopada ,godz. 16.00 – warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Pro-

• 5 listopada, godz. 12.30 – „Mała filharmonia”. Spotkania z muzyką dla dzieci. Wstęp

wadzi Tadeusz Maryniak „Tamar”. Wstęp wolny.
• 6 listopada, godz. 19.00 – spektakl komediowy „Małżeński rajd Dakar”. W rolach
głównych: Katarzyna Pakosińska i Mirosław Zbrojewicz. Wstęp za zaproszeniami.
• 10 listopada, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Pinokio” w ramach cyklu
Niedzielna Spotkania z Teatrem. Wstęp 10 zł.
• 12 listopada, godz. 18.00 – Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej w Ursusie. Wykład
posła Bartosza Kownackiego pt. „Jak uzdrowić wymiar sprawiedliwości”. Prowadzi
dr Marian Szołucha. Wstęp wolny.
• 13 listopada, godz. 18.00 – koncert patriotyczny w wykonaniu artystów zespołu
operetkowego „Belcanto” z okazji Święta Niepodległości. Wstęp wolny.
• 15 listopada, godz. 17.00 – koncert charytatywny „Serce dla Serca” dla dwuletniej
Julii chorej na serce (pokrycie kosztów operacji serca) z udziałem gwiazd polskiej
estrady. Koncert organizowany przez młodzież Klubu Ośmiu „Kapelusz” z Warszawy
oraz Ośrodek Kultury „Arsus”. Wstęp 25 zł.
• 16 listopada, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”) – wernisaż wystawy fotografii artystycznej autorstwa Andrzeja Maciejewskiego. Wystawa czynna do końca listopada.
Wstęp wolny.
• 17 listopada, godz. 15.00 – XVII Koncert „Rodzina Jednością” w wykonaniu Niny
Nowak z zespołem muzycznym oraz ogłoszenie wyników konkursu plastycznego
„Moja Rodzina”. Wstęp wolny.
• 19 listopada godz. 18.30 – Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej w Ursusie. Wykład red.
Grzegorza Górnego pt. „Kto się boi Węgrów?”. Prowadzi red. Daniel Pawłowiec.
Wstęp wolny.
• 21 listopada, godz. 16.00-19.00 – spotkanie poetyckie twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich. Wstęp wolny.
• 21 listopada, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół serio” w programie „Babie lato”.
Wstęp wolny.
• 22 listopada, godz. 19.00 (piwnica „Arsus”) – koncert zespołów rockowych: Panzer
Fist, Unsaint, Strain. Wstęp 10 zł.
• 23 listopada, godz. 10.00-12.00 – Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej im. błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Wstęp wolny.
• 26 listopada, godz. 11.00 – spektakl lalkowy dla uczniów (klasy 0-4) na podstawie

wolny.
• 6 listopada, godz. 18.00 – wernisaż wystawy malarstwa olejnego Ewy Kamienieckiej. Wystawa czynna do 30 listopada w godz. 10.00-19.00. Wstęp wolny.
• 12 listopada, godz. 18.00 – „Listopadowy wieczór wspomnień” spotkanie z piosenką patriotyczną w wykonaniu zespołu artystycznego Klubu Seniora „Wesoła Chata”.
Wstęp wolny.
• 14 listopada, godz. 18.00 – wieczór literacko-poetycki pt. „Jesienne uśmiechy”. Prezentacja twórczości Zdzisława Michała Kamińskiego. Wstęp wolny.
• 16 listopada, godz. 16.00 – „Jesienne tango” wieczorek dla członków Klubu Seniora.
• 20 listopada, godz. 17.00 – rozdanie dyplomów i nagród laureatom konkursu
plastycznego „Moja Rodzina”. Wystawę prac można oglądać do końca listopada,
w godz. 10.00-19.00. Wstęp wolny.
• 30 listopada, godz. 16.00 – „Zabawa andrzejkowa” dla członków Klubu Seniora.
Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 14 listopada, godz. 15.30 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) – „Get Into Reading/Independence Day” – wydanie specjalne brytyjskiego projektu popularyzującego czytelnictwo.
• 4-26 listopada, godz. 14.00-20.00 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – „Mini obszar-maksi
europejskość. Niech Ursus nas zaskoczy”. Wystawa laureatów konkursu fotograficznego zrealizowanego w ramach projektu unijnego przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Ursus.
• 4-26 listopada, godz. 9.00-14.30 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – kurs komputerowy
50+. Szczegółowe informacje: tel. 22 882 43 00.
• 25 listopada, godz. 11.00 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) – Andrzejki w Klubie Malucha
„Wesołe Pszczółki”.
• 7-28 listopada, godz. 17.00-17.30 (Biblioteka dla Dzieci Nr 64) – „Bartki czyli bajki
czytane w czwartki”.
Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwonej Drogi 6)
• 12 listopada, godz. 11.00 – „Wielkie dni naszych pradziadków”. Program edukacyjny
z okazji Narodowego Święta Niepodległości (Klub Malucha „Wesołe Gołąbki”).

tekstu M. Kownackiej „Kto pokona smoka” w wykonaniu aktorów Teatru „Itakza-

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)

gramy” z Warszawy w ramach projektu „Teatr dla dzieci niejedną ma twarz – cykl

• 12 listopada, godz. 9.00 – „Wesołe Niedźwiadki zdobywają niepodległość”. Program

lekcji teatralnych dla uczniów szkół podstawowych” dofinansowanego przez Biuro

edukacyjny z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości (Klub Malucha „Wesołe

Edukacji m.st. Warszawy. Wstęp wolny (zapisy grupowe).

Niedźwiadki”).

• 28 listopada, godz. 18.00 – Koncert Laureatów III Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem. Występy nagrodzonych solistów i zespołów młodzieżowych.
Wstęp wolny.
Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)
• 5,6,7 listopada I etap eliminacji. 13,14. listopada – konsultacje, 20 listopada – II etap
eliminacji, 29 listopada, godz. 18:00 Wieczór Laureatów XI Mazowiecki Przegląd
Recytatorski Jednego Poety – Przegląd twórczości Ernesta Brylla
• 16,17 i 23,24 listopada – II Turniej szachowy z cyklu „Cztery pory roku”.
• 17 listopada, godz. 16.30 – „Muzyka w bardzo dawnym stylu”. Koncert z cyklu Nie-

• 19 listopada, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” Biblioteki Niedźwiadek.
Spotkanie autorskie z Marią Ulatowską.
Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
• 27 listopada, godz.12.00 – Andrzejki w Klubie Malucha „Wesołe Wróbelki”.
• 20 listopada, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” Biblioteki Skorosze. Prezentacja książek: „Niezwykła wędrówka Harolda Fry” Rachel Joyce i „Niewidzialna
pani domu” Jeanne Ray.
• 8,15,22,29 listopada, godz.18.00 – zajęcia teatrzyku „Iskierka”.

dzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu „Polskiego tria barakowego”

Kino „Ursus”

w składzie: Kazimierz Gruszczyński-baryton, Violetta Płużek – altówka, Maria Sarap

• 2-3 listopada, godz. 16.00, 18.00 – „Dziewczyna z szafy”, prod. Polska, od lat 15,

– wiolonczela. Wstęp wolny.
• 24 listopada, godz. 12.30 – „Bajka o orzełku”. Przedstawienie teatralne dla dzieci
z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstęp 10 zł.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

komediodramat.
• 9-10 listopada, godz. 16.00, 18.15 – „Wielkie nadzieje”, prod. USA/ang, od lat 15,
dramat.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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XV Mistrzostwa świata w Karate FSKA
W dniach 20-22 września w miejscowości Żukowo
odbyły się XV Mistrzostwa Świata w karate FSKA. W zawodach wzięło udział 750 zawodników z 18 krajów.
fot. Z archiwum klubu

Wielki sukces odnieśli nasi młodzi zawodnicy. Anita
Białecka zdobyła złoty medal w kata wśród dziewcząt
do lat 10, Mateusz Frączek zdobył brązowy medal
w kata wśród chłopców 11-12 lat. Znakomicie walczył
również Michał Zawadzki plasując się w kumite tuż za
Złota Anita Białecka

podium.

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.10.2013 r.
O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
NA OKRES 3 LAT – 3/2013
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie:
•

§ 4 ust. 1 i § 5 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych
w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat z późniejszymi zmianami

•

Zarządzenia Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 36/2009

•

Uchwały Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 897/2013

•

Ustalenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 905/141
ogłasza konkurs ustny na najem następujących lokali użytkowych:

Lp.

1

2

Adres lokalu

Bohaterów
Warszawy 10

płk. Stanisława
Dąbka 5

Pow.
[m2]

154,40

33,48

Minimalna stawka
czynszu netto
miesięcznie
[zł/m2]

23

7

Wadium
[zł]

Informacje

3 551 zł

Lokal na parterze budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 6 pomieszczeń
w tym 1 o pow. 45,35 m2 w piwnicy. Wyposażony w instalację elektryczną,
wod-kan, co, wc. Preferowana branża: handlowo-usługowa.
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach
o niskich wygranych oraz sprzedaży „dopalaczy” bądź innego tego typu
produktów.

234 zł

Lokal w piwnicy budynku składający się z 1 pomieszczenia, wejście przez
klatkę schodową. W lokalu brak podłączonej instalacji energii elektrycznej
oraz brak instalacji wod-kan i co. Preferowana branża: magazynowa.
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach
o niskich wygranych oraz sprzedaży „dopalaczy” bądź innych tego typu
produktów.

Dodatkowe informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy ul. J. M. Szancera 5, w pok. nr 4 tel. 22 662 60 32 wew. 105.
Warunki konkursu zawarte są w „Regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych”, dostępnym wraz z kompletem dokumentów konkursowych na stronie internetowej www.ursus.warszawa.pl, www.zgnursus.pl oraz w siedzibie ZGN Ursus.
Oferty na najem ww. lokali użytkowych należy złożyć w siedzibie ZGN Ursus przy ul. J. M. Szancera 5 w Warszawie, w pok. nr 2 do dnia
22.11.2013 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego, odbędzie się w dniu 22.11.2013 r. o godz. 10.30
w świetlicy ZGN Ursus przy ul. J. M. Szancera 5 w Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. J. M. Szancera 9).

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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W rozegranych, 27-29 września

dwójka kobiet w składzie: Aneta

w Chorzowie, Mistrzostwach Polski

Kajda i Julia Galusiakowska, trójka

Juniorów w akrobatyce sportowej

żeńska: Agnieszka Zalewska, Paula

zawodnicy Ursusowskiego Towarzy-

Pałdyna i Wiktoria Przygoda oraz

stwa Sportowego „Akro-Bad” zdoby-

dwójka męska: Jan Kocoń i Daniel

li pięć medali indywidualnie i zajęli

Kłos.

pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej.

fot. Z archiwum UTS „Akro-Bad”

Złoto-srebrno-brązowa jesień UTS „Akro-Bad”

Start i uzyskane wyniki zespołów
z Ursusa należy wpisać w pasmo suk-

Złoty medal w czwórce męskiej

cesów młodych sportowców w ostat-

zdobyli: Patryk Dereniewski, Patryk

nich latach. W klasyfikacji drużynowej,

Porzeziński, Bartek Stasik i Domi-

tak jak w Mistrzostwach Polski Senio-

nik Pamin, medal srebrny również

rów 2013, zajęliśmy pierwsze miejsce

w czwórce męskiej zdobyli: Jan

w Polsce, z dużą przewagą punktów

Kocoń, Daniel Czajewski, Bartek Pa-

nad drużyną ZKS Stali Rzeszów i dru-

strzostwach startowało około 150

W zawodach startowało 21 zawodni-

min i Daniel Kłos. Brązowe medale:

żyną DOSiR Sokolni Chorzów. W mi-

zawodników z 18 klubów całej Polski.

ków i zawodniczek z UTS „Akro-Bad”.

Zawodnicy UTS „Akro-Bad”

O krok od medalu
W Budwie, w dniach 24-29

wyniki dzięki dużemu wsparciu Urzę-

Czternastka, V – Aleksandra Tarka

IV – Paweł Siodorczuk UKS Czternast-

września, odbyły się Indywidualne

du Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

UKS Czternastka, VI – Mateusz Bu-

ka, V – Dominik Fus UKS Czternastka.

i Drużynowe Mistrzostwa Europy

firmie Ebejot oraz rodziców.

jalski UKS Czternastka, Grupa C (34

Jednocześnie przepraszamy Ja-

Juniorów w Szachach Szybkich i Bły-

Agata Kowalewska zdobyła srebr-

uczestników rocznika 2005 i młodsi):

kuba Fusa za pomyłkę w nazwisku

skawicznych. W zawodach wystar-

ny medal w kategorii szkół ponad-

I – Michał Zgorzelski UKS Czternast-

w poprzednim numerze „Dziennika

towało ponad 1025 uczestników

gimnazjalnych a Jakub Fus brązowy

ka, II – Zofia Rzeszka Skierniewice, III

Ursusa”.

w 6 grupach wiekowych (dziewcząt

medal w kategorii klas III- IV szkół

– Marek Spychała UKS Czternastka,

i chłopców).

podstawowych na Mistrzostwach

Rewelacyjnie zagrali zawodnicy

A. Kądziołka

Polski rozegranych w Dąbkach.

UKS Czternastka. Tymon Czernek

Już po raz kolejny, na przełomie

w kategorii do lat 8 zajął VII miejsce

września i października, odbywa się

w szachach klasycznych, Daniel Sanz

turniej szachistów z cyklu „Cztery

w kategorii wiekowej do lat 10 zajął

pory roku”. Poniżej wyniki pierwsze-

VI miejsce w szachach szybkich i IX

go turnieju: Grupa A (46 uczestni-

miejsce w szachach błyskawicznych.

ków), I miejsce Jan Adamski Polonia

Chłopcy mogą mówić o olbrzymim

Warszawa, II miejsce Ryszard Eggink

pechu, przegrali ostatnią rundę

UKS Łady, III – Jakub Ogonowski UKS

w doskonałych pozycjach tracąc ty-

Czternastka. Grupa B (52 uczestni-

tuł, Tymon wicemistrza Europy a Da-

ków): I – Maciej Brudziński AGPE

niel tytuł mistrza Europy. Myślę, ze to

Białołęka, II – Mikołaj Dąbrowski

doświadczenie zaprocentuje w dal-

UKS Hetman Michałowice, III – Ma-

szej karierze międzynarodowej całej

ciej Dąbrowski UKS Hetman Michało-

sekcji klubu, który osiąga doskonałe

wice, IV – Dominik Rzeszowski UKS

Panu Naczelnikowi Antoniemu Kłopockiemu
najszczersze wyrazy współczucia
oraz słowa otuchy w trudnych chwilach po śmierci

śp.
Jadwigi i Ryszarda Sowula
składa Zarząd i pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
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