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Podsumowanie kadencji 2010-2014
Szanowni Państwo, mieszkańcy
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
dobiega końca kolejna, dobra pod
wieloma względami, kadencja saInauguracja nowej bieżni na OSiR

morządowa.

Ursus

Po wyborze na poszczególne
stanowiska do Zarządu i Rady
Dzielnicy w grudniu 2010 roku
fot. E. Kowalewska

zaprezentowaliśmy plan i najważniejsze zamierzenia jakie były do
wykonania. Plan ten uzyskał pełne
poparcie radnych wybranych do
Rady Dzielnicy.
W przedstawionych priorytetach

Aleja 4 czerwca 1989 roku

uwzględniliśmy na tą kadencję
między innymi dążenie do poprawy

liczącą ponad 55 tys. mieszkańców,

ul. Dzieci Warszawy. Dużą pomocą

komunikacji, do zmniejszenia zja-

których liczba w dużym tempie

dla zmniejszenia niedoboru miejsc

wiska tzw. „korków”. Pełniąc wcze-

wciąż wzrasta.

w przedszkolach publicznych są

Obecnie bieganie uważa się za jedną
z najczęściej uprawianych dyscyplin
sportowych, bardzo popularną również wśród mieszkańców Dzielnicy
Ursus. To dla nich i dla przyszłych
amatorów tego sportu wybudowano
nowoczesną bieżnię na terenie OSiR
Ursus, przy ul. Sosnkowskiego 3. s. 2
Kardiomed oraz URSMED
rehabilitacja na Skoroszach

śniej funkcje w Zarządzie i Radzie

W nowych osiedlach przybywa

funkcjonujące przedszkola i szkoły

Dzielnicy w kadencji 2002-2006

dzieci, dla których potrzebne są

niepubliczne. Dla uniknięcia trzeciej

i 2006-2010, mieliśmy wiedzę o za-

miejsca w przedszkolach i szko-

zmiany w szkołach podstawowych

Centrum Medyczne Kardiomed oraz URSMED rehabilitacja mieszczą się przy ul.
Aleksandra Prystora 8, w samym sercu
prężnie rozwijającego się osiedla Skorosze. 15 października odbyło się uroczyste
otwarcie placówek.
s. 3

planowanych przez nas oraz Zarząd

łach. Aby sprostać temu wyzwaniu

wykonaliśmy reorganizację dwóch

Miejskich Inwestycji Drogowych,

postawiliśmy na rozbudowę placó-

placówek oświatowych. Przenieśli-

Oficjalne otwarcie Biblioteki Gołąbki

Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-

wek oświatowych, co jest znacznie

śmy Zespół Szkół Zawodowych nr

wych i Autostrad a także Zarząd

tańszym i szybszym w realizacji

42 na ul. Dzieci Warszawy zyskując

Transportu Miejskiego inwestycji,

rozwiązaniem od budowy nowych.

w ten sposób miejsca dla utworze-

które miały zdecydowanie popra-

Rozbudowaliśmy Przedszkole nr

nia oddziałów zamiejscowych SP nr

30 września z udziałem władz miasta
i dzielnicy oraz licznie przybyłych mieszkańców nastąpiło oficjalne otwarcie Biblioteki Gołąbki. Uroczystość rozpoczęło
przecięcie wstęgi.
s. 4

wić bezpieczeństwo na drogach.

219 o pięć oddziałów oraz Szkołę

4 przy ul. Konińskiej.

Obwieszczenie

Jako mieszkańcy Ursusa mieliśmy

Podstawową nr 4 o osiem sal lek-

to szczęcie, że wybudowano waż-

cyjnych i salę rekreacyjną. Wybudo-

kryzys gospodarczy środków na

ne dla naszego funkcjonowania

waliśmy żłobek przy ul. Czerwona

realizacje zadań, nie zaniedbali-

inwestycje: ul. Nowolazurową (Al.

Droga z oddziałem biblioteki dla

śmy innych sfer życia publiczne-

4 czerwca 1989 roku), Południową

mieszkańców Gołąbek. To jednak

go naszych mieszkańców. Dużą

Obwodnicę Warszawy, Węzeł Salo-

nie zabezpiecza w pełni naszych

pomocą były pozyskiwane środki

mea, przedłużenie Gierdziejewskie-

potrzeb, dlatego rozpoczęliśmy pro-

z Funduszy Unijnych. Wspieramy

go z wiaduktem do ul. Połczyńskiej

cedurę wybudowania przedszkola

finansowo nasze kluby sportowe,

oraz stację kolejową Niedźwiadek.

z sześcioma oddziałami w Parku

w których realizowane są progra-

Efekt tych przedsięwzięć odczuli-

Achera, rozbudowy o trzy oddziały

my dla naszych dzieci i młodzieży.

śmy wszyscy w postaci zdecydo-

Przedszkola 200 przy ul. Balbinki,

Wybudowaliśmy boisko pełnowy-

wanie krótszego czasu dojazdu

rozbudowy budynku Szkoły Podsta-

miarowe ze sztuczną nawierzchnią

w różne miejsca stolicy. Dzielnica

wowej nr 4 przy ul. Konińskiej o 15

na stadionie przy ul. Sosnkowskie-

budowała i modernizowała także

sal lekcyjnych i salę gimnastyczną

go 3, a także bieżnię wokół boiska

ulice gminne, aby w ten sposób

w tej szkole. Pozyskaliśmy środki na

trawiastego. Powstały trzy siłownie

wpisać się w poprawę komunikacji.

wykup gruntu pod budowę szkoły

plenerowe i pięć stacji Veturillo.

Dziś Ursus jest atrakcyjną dzielnicą,

podstawowej i przedszkola przy

www.facebook.com/dzielnicaursus

nr_10_pazdziernik_URSUS 2014.indd 1

www.twitter.com/dzielnicaursus

Pomimo

ograniczonych

przez

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy w dnia 17 października 2014
roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie
oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad
dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy, zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r. s.6-7

dokończenie na 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
We wrześniu 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus

zmian porządkowych, przesunięto środki m.in. na:

m.st. Warszawy obradował na czterech posiedze-

na stypendia dla uczniów, remont ul. Piastowskiej,

niach, podczas których podjął szereg uchwał i usta-

remont korytarza i pomieszczeń w Liceum Ogólno-

leń dotyczących spraw dzielnicy. Poniżej przedstawia-

kształcącym nr 56, na zakup mebli do sal lekcyjnych

my Państwu wybrane z nich.

i komputerów z oprogramowaniem, prowadzenie

Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Za-

publicznych przedszkoli i innych form wychowania

rząd Dzielnicy podjął szereg uchwał w sprawie listy

przedszkolnego oraz na utrzymanie jednostek go-

osób oczekujących na lokal komunalny. W ich wyniku

spodarujących zasobem komunalnym, tj. m.in. na

pięciu wnioskodawców zakwalifikowano do umiesz-

wykonanie przeglądów przewodów kominowych

czenia na liście osób oczekujących na zawarcie umo-

wraz ze sporządzeniem opinii kominiarskiej. Na

wy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.

mocy uchwały Zarząd powołał Komisję Negocja-

Warszawy. Pięciu kolejnych nie zostało zakwalifiko-

cyjną do spraw wykupu nieruchomości przezna-

wanych na w/w listę, z powodu nie spełnienia kry-

czonych na cele publiczne, w trybie w trybie art.

teriów określonych w uchwale Nr 1751/2009 Rady

36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

m.st. Warszawy. Jedną rodzinę z listy oczekujących

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu miesz-

nym.

kalnego na czas nieokreślony.

Zarząd Dzielnicy, przyjął do wiadomości infor-

Zarząd Dzielnicy podjął dwie uchwały w sprawie

mację o planie pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz

dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

podległych mu komórek organizacyjnych, w mie-

Miasta oraz cztery uchwały wprowadzające zmiany

siącu październiku 2014 rok. Jednocześnie Zarząd

do dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. War-

polecił przekazać w/w plan pod obrady Rady Dziel-

szawy na 2014 r. Na ich mocy, oprócz finansowych

nicy Ursus m.st. Warszawy. 

A.Wall

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

Rocznica odzyskania niepodległości
11 listopada przypada 96. rocznica odzyskania

W kościele św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Sosn-

przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, Rada i Zarząd

kowskiego 34 o godz. 11.00 zaplanowano uroczystą

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy serdecznie zaprasza-

mszę św. w intencji Ojczyzny. Po mszy zapraszamy na

ją mieszkańców do udziału w uroczystościach patrio-

koncert pt. „Ułani werbują, strzelcy maszerują” w wy-

tycznych. O godz. 10.30 przy pomniku przy ul Cierlic-

konaniu Chóru Cantate Deo pod dyrekcją Doroty Męc-

kiej odbędzie się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

kowskiej, akompaniament Tomasz Domański.

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

Z głebokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 26 października 2014 roku odeszła z naszego grona Koleżanka
Mirosława Batejko
Wieloletni pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Mireczko,
na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci
Koleżanki i koledzy z pracy
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Pogotowie komunikacji miejskiej
tel. 19633
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
wU
 rzędzie 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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Podsumowanie kadencji 2010-2014
dokończenie ze str. 1
Pomagamy jednostkom kultury tj.

łudniowej części Ursusa. Rozpoczęli-

Doprowadziliśmy do uchwalenia

ko to, co osiągnęliśmy jest między

Ośrodkowi Kultury „Arsus” i Biblio-

śmy procedury do dalszego moder-

przez Radę Warszawy dwóch pla-

innymi zasługą dobrej współpracy

tece Publicznej. Ośrodek Kultury „Ar-

nizowania kanału Konotopa. Mając

nów przestrzennego zagospodaro-

Zarządu z Prezydentem Warszawy,

sus” może funkcjonować w placówce

na względzie potrzeby najmłodszych

wania: dla terenów po Zakładach

Radą Warszawy, Radą Dzielnicy, dy-

przy ul. Traktorzystów do 2022 roku

mieszkańców Ursusa przenieśliśmy

Przemysłu Ciągnikowego oraz rejonu

rektorami jednostek organizacyjnych

dzięki wynegocjowanej i podpisanej

w nowe miejsce plac zabaw przy ul.

cmentarza objętego ulicami, Klesz-

i

na korzystnych warunkach umowie

Dzieci Warszawy, po utracie nieru-

czowa, Ryżowa, Al. Jerozolimskie,

Przez kolejne cztery lata wsłuchiwa-

z właścicielem obiektu.

organizacjami

pozarządowymi.

chomości, które należały przez 60 lat

Dzieci Warszawy. Trzy inne plany są

liśmy się w głos mieszkańców, którzy

Ochrona środowiska oraz utrzy-

do miasta Ursus, a następnie m.st.

w trakcie opracowywania. Obejmują

określali nam potrzeby do lepszego

manie porządku i czystości na te-

Warszawy. W miesiącu listopadzie

rejony Gołąbek, Czechowice i teren

życia w dzielnicy. Za głosy wsparcia

renie dzielnicy jest także jednym

ukończymy termomodernizację bu-

objęty ulicami: Wiosny Ludów, Dzieci

i konstruktywną krytykę serdecznie

z priorytetów. Wspólnie z Pruszko-

dynku Urzędu Dzielnicy, poprawiając

Warszawy, Nowolazurowa, Ryżowa.

dziękujemy. Koniec każdej kadencji

wem, Piastowem i Michałowicami,

warunki obsługi mieszkańców (in-

Wymieniliśmy tylko najważniej-

związany jest z wyborem do nowych

przy udziale Marszałka Wojewódz-

teresantów) i oszczędzając na zuży-

sze osiągnięcia i mamy nadzieje,

władz samorządowych. Zwracamy

twa Mazowieckiego i Generalnej

ciu ciepła niezbędnego do ogrzania

że efektem wykonanych zadań jest

się do Państwa z prośbą o wzięcie

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

obiektu. Utrzymaliśmy w stanie nie

wyraźna poprawa warunków za-

udziału w wyborach.

modernizujemy rów U1, który jest

pogorszonym obiekty i urządzenia,

mieszkania w naszej rozwijającej

Zarząd i Rada Dzielnicy

odbiornikiem wód opadowych z po-

które zostały wcześniej wykonane.

się dynamicznie dzielnicy. Wszyst-

Ursus m.st. Warszawy

Kardiomed oraz URSMED rehabilitacja na Skoroszach
Centrum Medyczne Kardiomed oraz URSMED Rehabilitacja mieszczą się przy ul. Aleksandra Prystora
8, w samym sercu prężnie rozwijającego się osiedla
Skorosze. 15 października z udziałem licznie zaproszonych gości, w tym członków Zarządu Dzielnicy Ursus
w osobach Burmistrza Wiesława Krzemienia i Zastępcy
Burmistrza Jacka Duchnowskiego odbyło się uroczyste
otwarcie placówek.
fot. E. Kowalewska

Misją placówek jest być blisko pacjentów, rozumieć
i zaspakajać ich potrzeby, zapewnić dostęp do najlepszych specjalistów i metod leczenia, uczyć jak zachować dobry stan zdrowia, cieszyć się ich sukcesami. Poza
konsultacjami i nowoczesną diagnostyką kardiologiczną oferowane jest również szerokie spectrum badań

Uroczyste poświęcenie placówek

diagnostycznych oraz opiekę medyczną wybitnych

wykorzystanie platformy internetowej do poprawy prze-

prowadzenie prozdrowotnych działań edukacyjnych.

specjalistów

strzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów z chorobą

Wspólnie z URSMED Rehabilitacją będzie realizowana

serca w wieku podeszłym.

akcja profilaktyki chorób kręgosłupa. Obecnie trwa ak-

z

różnych

dziedzin:

stomatologii,

laryngologii, okulistyki, ginekologii, ortopedii, hemato-

Należy podkreślić, że centrum medyczne oferuje pa-

cja bezpłatnych przeglądów protetycznych i stomatolo-

cjentom przyjazny i efektywny sposób świadczenia i za-

gicznych zarówno dla dzieci, jaki dla dorosłych. Grupa

Wyróżniający szeroki zakres oferowanych usług oraz

rządzania usługami medycznymi w zakresie organizacji

pięćdziesięciu pierwszych pacjentów otrzyma pakiet

innowacyjność proponowanych rozwiązań spotkało się

pracy lekarzy, optymalizacji liczby wizyt (część konsultacji

bezpłatnych podstawowych badań krwi. Do końca roku

z uznaniem, dzięki któremu otrzymano dofinansowanie

będzie przeprowadzana za pośrednictwem panelu pa-

planowana jest kampiania profilaktycznych szczepień

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

cjenta on-line), ograniczenie wizyt „administracyjnych”

pediatrycznych w promocyjnych cenach. URSMED Re-

Rozwoju Regionalnego. O innowacyjności CM Kardio-

– e-rejestracja, harmonogram pracy poszczególnych

habilitacja planuje dni otwarte podczas, których będą

med świadczy planowanie działań w zakresie prewencji

specjalistów dostępny on-line z możliwością rejestracji,

udzielane bezpłatne konsultacje lekarskie oraz fizjote-

pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia, obejmujące

powiadamianie sms’em.

rapeutyczne. W przychodni prowadzone są zajęcia dla

logii, neurologii, medycyny pracy, medycyny rodzinnej,
pediatrii i wielu innych.

m.in. program „zarządzaj swoim sercem”, naukę postę-

Celem Zarządu jest także udział w ogólnokrajowych

powania w przypadku bólu w klatce piersiowej oraz

akcjach profilaktycznych. Cyklicznie planowane jest

www.facebook.com/dzielnicaursus
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dzieci i dorosłych w zakresie profilaktyki wad postawy
i ich korekcji.
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Oficjalne otwarcie Biblioteki Gołąbki
oraz licznie przybyłych mieszkańców nastąpiło ofi-

bliotecznej SOWA 2. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest posiadanie Elektronicznej Karty Czytelnika.

cjalne otwarcie Biblioteki Gołąbki. Uroczystość rozpo-

W Bibliotece Gołąbki odbywają się nie tylko lekcje

częło przecięcie wstęgi przez Przewodniczącą Komi-

biblioteczne, ale i spotkania Koła Wolontariatu, Dys-

sji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy Marię

kusyjnego Klubu Książki i zespołu Muzyczna Torpedy.

Łukaszewicz oraz Przewodniczącego Rady Henryka

Bardzo prężnie działa Klub Małego Czytelnika „We-

Linowskiego i Burmistrza Dzielnicy Wiesława Krze-

sołe Gołąbki”. Placówka zatrudnia doświadczonych

mienia. Następnie ksiądz kanonik Wiktor Łozowski

i pełnych inwencji bibliotekarzy-edukatorów.

– proboszcz Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty
poświecił pomieszczenia biblioteki.

Wyjątkową ozdobą Biblioteki Gołąbki jest tryptyk
Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany przez artyst-

Zgromadzonych gości powitała w imieniu orga-

kę malarkę Zofię Grabską, córkę prezydenta St. Woj-

nizatorów Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej

ciechowskiego i żonę pisarza Władysława Jana Grab-

w Ursusie Małgorzata Kołodziejczyk. Gościem ho-

skiego. Ponadto, w archiwach biblioteki znajduje się

norowym uroczystości był prof. dr hab. Maciej Wła-

oryginał fragmentu rękopisu „Rapsodii świdnickiej”

dysław Grabski – mieszkaniec osiedla Gołąbki, syn

Władysława Jana Grabskiego ofiarowany przez pro-

patrona Biblioteki Publicznej w Ursusie Władysława

fesora Macieja Grabskiego oraz kopia Statutu Stowa-

Jana Grabskiego.

rzyszenia Miłośników Osiedla Gołąbki z 1933 roku.

Fot I. Barski

30 września z udziałem władz miasta i dzielnicy

Przecięcie wstęgi przez Marię Łukaszewicz
i Wiesława Krzemienia

Piotr Jankowski – dyrektor Biblioteki Publicznej

Punktem programu była również prelekcja Jerzego

ściele św. Józefa Oblubieńca NMP. Po mszy odbyło

w Ursusie podziękował przedstawicielom władz

Domżalskiego znanego historyka Ursusa i Warszawy,

się spotkanie z Romanem Staniewskim, uczestnikiem

miasta i dzielnicy za stałą troskę jaką otaczana jest

który w interesujący sposób przypomniał najciekaw-

Powstania Warszawskiego – ostatnim żyjącym żoł-

biblioteka i dbanie o jej rozwój dla dobra mieszkań-

sze wątki z długoletniej historii Gołąbek szczególną

nierzem Plutonu „Torpedy”.

ców dzielnicy. Podkreślił, że Biblioteka Gołąbki została

uwagę poświęcając wydarzeniom ostatniego stulecia

Listy gratulacyjne z okazji otwarcia Biblioteki Go-

powołana do życia na wniosek między innymi miesz-

związanych z dziejami rodu Grabskich - ówczesnych

łąbki nadesłali m.in. Marszałek Województwa Ma-

kańców.

właścicieli Gołąbek.

zowieckiego Adam Struzik i Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak.

Biblioteka Gołąbki ma charakter uniwersalny

Po uroczystości uczestnicy spotkania z zaintereso-

zarówno pod względem gromadzonych zbiorów

waniem obejrzeli obrazy Zofii Grabskiej i wystawę

Szczegółowe informacje o zbiorach i działalno-

jak i prowadzonej dla wszystkich grup wiekowych

poświęconą Władysławowi Janowi Grabskiemu. Wy-

ści Biblioteki Gołąbki a także pozostałych placówek

działalności edukacyjno-kulturalnej. Zbiory obejmują

darzeniem wieńczącym uroczyste otwarcie Biblioteki

Biblioteki Publicznej w Ursusie można znaleźć na

zarówno literaturę piękną i popularnonaukową jaki

Gołąbki była msza święta w intencjach czytelników

www.bpursus.waw.pl. Wszystkich serdecznie zapra-

i audio-booki i filmy DVD. Udostępnianie zbiorów

i pracowników Biblioteki Publicznej w Ursusie, która

szamy !

odbywa się poprzez Elektroniczny System Obsługi Bi-

została odprawiona w piątek 3 października w ko-

Małgorzata Kołodziejczyk

Dwa i pół miesiąca od wybuchu I wojny świato-

rannych z pola walki. Poległych Rosjanie chowali

wej, w połowie października 1914 r. – więc przed

przy stawie Ignacego Szpudy, który był w pobli-

100. laty – wojska niemieckie dotarły pod War-

żu dzisiejszej stacji kolejowej Ursus. Po I wojnie

szawę. Na kilka dni front zatrzymał się na rzeczce

światowej żołnierzy ekshumowano na cmentarzyk

Raszynce, płynącej między Pęcicami i Regułami.

wojenny do Pęcic, ale ustawiony na mogile krzyż

Doszło do ciężkich walk.

przetrwał jeszcze wiele lat. Usunięto go dopiero

Raszynka była wówczas nieuregulowaną i niebezpieczną rzeczką. W jej pobliżu było pełno

Fot. Jerzy Domżalski

100 lat temu walczono pod Ursusem

po II wojnie światowej, gdy zasypywano staw
Ignacego Szpudy.

Grób Ignacego Tarczyńskiego na cmentarzyku
wojennym w Pęcicach

zdradliwych torfowisk i grzęzawisk. Niemcy nie

W 1914 r. Niemcy nie zdobyli Warszawy. Bojąc

mogli sforsować przeszkody. Tymczasem Rosjanie

się rosyjskiego ataku od flanki, wycofali się na li-

okopali się w Czechowicach, w sadach ustawili

nie rzeczki Rawki pod Skierniewicami. Do Warsza-

grób Ignacego Tarczyńskiego, który zginął śmiercią

artylerię. Przez tydzień trwała wymiana ognia.

wy wkroczyli dopiero 5 sierpnia 1915 r.

żołnierza w październiku 1914 r. Mógł walczyć w ar-

W Czechowicach spłonęła szkoła (była przy skrzy-

Wielkim dramatem Polaków w tamtym czasie

mii rosyjskiej, ale też mógł walczyć w armii niemiec-

żowaniu dzisiejszych ulic Regulskiej i Piastowskiej)

było to, że musieli walczyć w obu wrogich sobie ar-

kiej. Mógł też zginąć z rąk Polaka, którego okrutny

i kilka budynków. Między Czechowicami i Włocha-

miach państw zaborczych – rosyjskiej i niemieckiej.

los zmusił walczyć po przeciwnej stronie frontu.

mi stał rosyjski pociąg sanitarny, gdzie znoszono

Na cmentarzyku wojennym w Pęcicach zachował się

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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• 8 listopada, godz. 17.00 – wernisaż wystawy fotografii pt. „Mama fotogra-

Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 4 listopada, godz. 12.00 – premiera spektaklu „Słowacki wielkim poetą
był”. Spektakl dla grup zorganizowanych ze szkół ponadgimnazjalnych.
Wstęp 5 zł. Godz. 20.30 – spektakl dla widzów. Wstęp 10 zł.
• 7 listopada, godz. 19.00 – recital Michała Bajora pt. „Moje podróże”.
Wstęp 50 zł.
• 9 listopada, godz. 15.00 – 18. Koncert „Rodzina Jednością”. Wystąpią:
Grażyna Mądroch – sopran, Jan Zakrzewski – tenor, Adam Sychowski – fortepian oraz zespół instrumentalny „Intermezzo”. Wstęp wolny.
• 10 listopada, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie twórców Klubu Literackiego „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak „Tamar”. Wstęp wolny.
• 12 listopada, godz. 18.00 – koncert zespołu operetkowego „Belcanto”
z okazji Dnia Niepodległości. Wstęp wolny.
• 13 listopada, godz. 18.00; 20.30 – występ charytatywny Kabaretu Moralnego Niepokoju w przedpremierowym programie „Jerzyk dzisiaj nie pije”.

fuje”. Wystawa czynna do 31 grudnia.
• 9 listopada, godz. 16.30 – „Najpiękniejsza jest muzyka polska”, koncert
w wykonaniu kwartetu fletowego. Wstęp 10 zł.
• 23 listopada, godz. 12.30 – „Bajka o chlebie” przedstawienie teatralne dla
dzieci. Wstęp 10 zł.
• 29, 30 listopada – turniej szachowy z cyklu Cztery Pory Roku, grupa A.
Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 3 - 30 listopada – wystawa malarstwa Jadwigi Pilińskiej.
• 7 listopada, godz. 10.00 – Przedszkole nr 137. Spotkanie integracyjne seniorów z Klubu „Wesoła Chata” z przedszkolakami.
• 29 listopada, godz. 16.00 – „Andrzejkowe zabawy” wieczorek dla seniorów. Wstęp wolny.

Występ poprzedzi aukcja przedmiotów, którą poprowadzi Bożena KupisBiblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)

-Kucharska i Jacek Markiewicz. Wstęp 60 zł.
• 14 listopada, godz. 18.00 – koncert patriotyczny w wykonaniu młodzieży

• 3-28 listopada – wystawa fotograficzna poświęcona życiu i twórczości Olgi
Lipińskiej.

szkolnej pod kierunkiem Anny Kałużnej. Wstęp wolny.
• 18 listopada, godz. 17.00 – wieczór poetycko-muzyczny przy świecach
poświęcony Bognie Sokorskiej”. Wstęp wolny.

• 3-28 listopada – „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” kursy
komputerowe dla niezrzeszonych dorosłych 60+. Kursy komputerowe dla

• 20 listopada, godz. 16.00 – występ kabaretu „Pół serio”. Wstęp wolny.
• 22 listopada, godz. 10.00 – Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej im. bł.
Edmunda Bojanowskiego. Wstęp wolny.
• 22 listopada, godz. 19.00 – spektakl Teatru Capitol „Di, Viv i Rose”. Występują: Joanna Brodzik, Daria Widawska, Małgorzata Lipmann. Wstęp 50 zł.
• 24 listopada, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej wykład Stanisława Michalkiewicza pt. „Polska wobec strategii partnerów”. Prowadzi dr
Dariusz Grabowski. Wstęp wolny.
• 28 listopada, godz. 18.00 – Koncert Laureatów Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna jesień”. Wstęp wolny.
• 30 listopada, godz. 12.30 – bajka dla dzieci pt. „Legenda białego orła”.
Wstęp 10 zł.

członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie. Szczegóły na www.
bpursus.waw.pl, tel. 22 882 43 00.
Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 18 listopada, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” Biblioteki Niedźwiadek.
Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
• 18 listopada, godz. 18.00 – Spotkanie autorskie z dr n. med. Anną Wójtowicz na temat książki „Sekret zdrowego dziecka”.
• 26 listopada, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” Biblioteki Skorosze. Prezentacja książki „Jej wszystkie życia” Kate Atkinson.

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)
• 5-7 listopada – I etap eliminacji, 13-14 – konsultacje, 19 – II etap eliminacji, 28,godz. 18.00 – Wieczór Laureatów XII Mazowieckiego Przeglądu
Recytatorskiego Jednego Poety – twórczość Józefa Czechowicza.

Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)
• 4 listopada, godz. 18:00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” Biblioteki Gołąbki. Spotkanie autorskie z Ewą Polak-Pałkiewicza.

Warszawa w kwiatach
Ursus Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. W trakcie
uroczystości dyplomami i nagrodami ufundowany-

szawa w kwiatach i zieleni 2014.

mi przez Urząd Dzielnicy nagrodzono mieszkańców,

Konkurs Warszawa w kwiatach organizowany jest

których balkony czy ogródki przydomowe w ocenie

przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Prezydent

jury były najpiękniejsze. Specjalne podziękowania

m.st. Warszawy. Konkurs dotyczy ozdobienia roślina-

otrzymali również Marianna i Jan Staszewscy, którzy

mi naturalnymi: balkonów, loggii i okien; ogródków

od lat działają społecznie w TPW.

Fot. E. Kowalewska

27 października w Ośrodku Kultury „Arsus” odbyło się wręczenie nagród w XXXI Konkursie War-

przydomowych; budynków i terenów użyteczności

Na podsumowaniu tegorocznej edycji konkursu

publicznej; osiedli mieszkaniowych. Inicjatorem idei

obecni byli Wiesław Krzemień Burmistrz Dzielnicy

na terenie Dzielnicy Ursus jest Aleksandra Sheybal-

oraz Jacek Duchnowski Zastępca Burmistrza Dziel- Aleksandra Szeybal-Rostek dziękuje Panu
Janowi Staszewskiemu
nicy.

-Rostek, radna m.st. Warszawy oraz Prezes Oddziału
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 17 października 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego
i Prezydenta m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/1214/2012 Rady m. st. Warszawy
z dnia 18 października 2012 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) oraz uchwały Nr XCI/2341/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 25
września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy,
Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach Prezydenta m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Nr obwodu

Granice obwodu

681

ul. M. Keniga: 5, 7, 11, 13, 15, 17, ul. Warszawska: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61

682

ul. Władysława Hermana: cała, ul. Magnacka: cała, ul. Zagłoby: 2, 4, 6, 10, 18, 20

683

ul. Orląt Lwowskich: 56, 60, 62, 64, 66, 68, ul. Zagłoby: 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37

684

ul. M, Keniga: 1, 3, ,6, 8, 10, ul. Orląt Lwowskich: 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
ul. Zagłoby: 19

685

ul. S. Wojciechowskiego: 46,48, ul. Zagłoby: 1, 3, 5, 7

686
687

688

689

690

691

692

693

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
ul. Warszawska 63
(Gimnazjum nr 133)
ul. Warszawska 63
(Gimnazjum nr 133)
ul. Zagłoby 27
(Przedszkole)
ul. Zagłoby 17
(Dom Kultury „Miś”)
ul. Zagłoby 11
(Przedszkole)
ul. M. Keniga 20
(Szkoła Podstawowa nr 11)
ul. M. Keniga 20
(Szkoła Podstawowa nr 11)

ul. M. Keniga: 12, 16, 18, 20, ul. Warszawska: 15, 17, 27, 29, 31, 33, ul. S. Wojciechowskiego:
35, 37, 39, 45
ul. Królów Polskich: cała, ul. Warszawska: 25, 58, 58A, 58B, ul. S. Wojciechowskiego: 32 34,
34A, 34B, 34C, 36, 40, 42, 50, 52, 61, 67
ul. Barbary Radziwiłłówny: cała, ul. Królowej Bony: cała, pl. Czerwca 1976 r.: cały, ul. Czerwona
Droga: cała, ul. W. J. Grabskiego: cała, ul. Henryka II Pobożnego: cała, ul. Jesienna: cała,
ul. Orłów Piastowskich 47
ul. Listopadowa: cała, ul. Mieszka Starego: cała, ul. Orłów Piastowskich: cała, ul. Posag 7 Panien:
(Zespół Szkół nr 80)
(lokal dostosowany do potrzeb
cała, ul. Przemysława: cała, ul. Elżbiety Rakuszanki: cała, ul. Śmigielska: cała, ul. Warszawska:
24, 28, 32, 36, 38, 40, 44, 44B, 50, 52, 54, 60, 62, 62A, 62B, 64, 66, ul. Wolności: cała,
osób niepełnosprawnych)
ul. Zaczarowanej Dorożki: cała
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. S. Wojciechowskiego 58
ul. Władysława Jagiełły: cała, ul. Lalki: cała, ul. Lipiec Reymontowskich: cała, ul. Orląt Lwowskich:
(Przychodnia Rejonowa)
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
ul. F. A. Achera: cała, ul. Bohaterów Warszawy: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 33A, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, ul. Braterstwa Broni: cała,
ul. Cierlicka: cała, ul. płk. S. Dąbka: cała, ul. 1-go Maja: 11, 13, 15, 16, ul. T. Kościuszki: cała,
ul. Rynkowa 8
ul. H. Opieńskiego: cała, ul. Orderu Uśmiechu: cała, ul. Plutonu AK „Torpedy”: cała,
(OSP)
ul. Rakietników: cała, ul. H. Rodakowskiego: cała, ul. Rynkowa: cała, ul. Wiosny Ludów: 35, 37,
41, 43, 45, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79B, ul. Zakątek: cała
ul. K. Adamieckiego: cała, ul. Bohaterów Warszawy: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ul. Obrońców Helu:
ul. Konińska 2
1, 2, ul. 1-go Maja: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ul. Konińska: cała
(Zespół Szkół nr 42)
ul. W. Sławka 9
(Szkoła Podstawowa nr 4)
ul. Balbinki: 1, 8, ul. J. M. Szancera: 6,7,8,9,11, ul. W. Sławka:2, 3/5, 4, 6, 8, 9,
( lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
ul. Badylarska: 14, 20, 28, 28A, 30, ul. W. Bandurskiego: cała, ul. Baranowska: cała,
ul. S. Bodycha: 12, 14, 18, ul Dzieci Warszawy: 29,31, ul. Nowotyska: cała, ul. Poczty Gdańskiej:
cała, ul. Rydzyńska: cała, ul. J. M. Szancera: 2,4,5, ul. Skoroszewska: od nr 1 do nr 5, ul. Wiosny
Ludów: 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,27, 29, 31, 33, ul. Zapustna: cała, ul. Zielonogórska:
cała

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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694

ul. II Armii Wojska Polskiego: cała, ul. W. Bieńczaka: cała, ul. S. Bodycha: 44, 48, 50, 52, 54, 54B,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68A, 68B, 70, 70A, 78, 80, 82, 86, ul. Grocholicka: cała,
ul. Falentyńska: cała, ul. Kaczorowska: cała, ul. Kajetańska: cała, ul. Kompanii AK „ Kordian”
(bez nr 2), ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej: cała, ul. M. Krawczyka: cała, ul. J. Michałowicza: cała,
ul. Ochocka: cała, ul. Piastowska: cała, ul. Piskorska: cała, ul. Prażmowska: cała, ul. Regulska:
od nr 1 do nr 62, i nr. 64 ul. Słupska: cała, ul. A. Szomańskiego: cała, ul. Wysoczyńska: cała,
ul. J. i W. Włoczewskich: cała, ul. Z. Markerta: cała

695

al. Bzów: cała, ul. S. Bodycha: 36, 38, 42, 46, 46A, ul. J. Chmiela: cała, ul. M. Drzymały: cała,
ul. Prawnicza: cała, ul. gen. K. Sosnkowskiego: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31A, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ul. H. Melcera-Szczawińskiego: cała, ul. K. Pużaka: 4,
ul. Robinii: cała, ul. M. Spisaka: cała, ul. Suchy Las: cała, ul. Żurawicka: cała

696

ul. Kolorowa: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Kompanii AK „ Kordian”: 2,
ul. Malinowa: cała, pl. 1905 roku: cały, ul. Nurzyńska: cała, ul. K. Pużaka: 2, 3, 5, 7,
ul. gen. K. Sosnkowskiego: 5, 5A, 5B, 5C, 5E, 5J,5K, 5L, 6, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 23,
ul. B. Wapowskiego: cała

ul. gen. K. Sosnkowskiego 16
(Dom Kultury „Kolorowa”)
( lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)

697

ul. Balbinki: 2, 4, 6, ul. J. Chełmońskiego: cała, ul. Tomcia Palucha: 1, 3, 5, 7, ul. Żywiecka: cała

ul. J. M. Szancera 5
(ZGN)
( lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)

698

Aleje Jerozolimskie 228, 232, 232A, 233, 234, 235, 236, 245 , ul. Apartamentowa: cała,
ul. Przy Forcie: cała, ul. Rawska: cała, ul. Ryżowa: cała / - bez nr. 48/ , ul. Skoroszewska: od nr 6
do nr 10

ul. Dzieci Warszawy 42
(Liceum Ogólnokształcące
i Gimnazjum nr 132)

699

ul. S. Bodycha: 94, 94a,94B, 94C, 102, 102a, 104, 106, 106A, 112, 118, ul. Górna Droga: cała,
ul. Noworegulska: cała, ul. Regulska: 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69A, 73, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 80A, 80B, 82, 88, 88B, 90, ul. Rumiankowa: cała

ul. Górna Droga 10
(Przedszkole)

700

ul. M. Keniga 2,4, ul. Orląt Lwowskich: 5, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36, ul. S. Wojciechowskiego:
54, 56 , ul. Zagłoby: 9, 13, 15

ul. Zagłoby 11
(Przedszkole)

701

ul. W. Hassa: cała, ul. Kolorowa: 19, 24, 26, 28, ul. Tomcia Palucha: 27, 27C, 29, 31, 35, 37,
39, ul. A. Prystora: cała, ul. gen. K. Sosnkowskiego: 3, 7, 9, ul. Skoroszewska: 11, 18, 20, 20a,
22, 22A, 24, 24A, 26, 26A, ul. Starodęby: cała,

702

ul. Bolesława Krzywoustego: cała, ul. Bolesława Śmiałego: cała, ul. Henryka I Brodatego: cała,
ul. Henryka IV Probusa: cała, ul. Kazimierza Jagiellończyka: cała, ul. Kazimierza Odnowiciela: cała,
ul. Orłów Piastowskich 47
ul. Kazimierza Sprawiedliwego: cała, ul. Konotopska: cała, ul. Koronacyjna: cała,
(Zespół Szkół)
ul. Stanisława Leszczyńskiego: cała, ul. Leszka Białego: cała, ul. Leszka Czarnego: cała,
( lokal dostosowany do potrzeb
ul. Piechoty Wybranieckiej: cała, ul. Przejazdowa: cała, ul. Wincentego Kadłubka: cała,
wyborców niepełnosprawnych)
ul. Władysława Laskonogiego: cała, ul. Zielonej Gęsi: cała, ul. Zygmunta Augusta: cała

703

ul. Dzieci Warszawy: cała: (bez nr 29, 31)

704

ul. Jacka i Agatki: cała, ul. Kolorowa: 1, 2, 3, 4, 6, ul. Obrońców Helu: od nr 3 do nr 7,
ul. Tomcia Palucha: 2, 2A, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19B, 19C, 21A, 21G, ul. W. Sławka: 11,
13, 15, ul. Skoroszewska: 12,12E,12f, , ul. gen. F.S. Składkowskiego: cała, ul. Ryżowa 48

ul. Kompanii Kordian 44
(Wydział Drogowy – Ochota –
Zarząd Dróg Miejskich)

ul. M. Drzymały 1
(Gimnazjum nr 131)

ul. gen. K. Sosnkowskiego 10
(Szkoła Podstawowa nr 14)

ul. Dzieci Warszawy 42
(Liceum Ogólnokształcące
i Gimnazjum nr 132)
ul. W. Sławka 2
(„Acherówka”)

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 parter sala obsługi mieszkańców stanowisko
ewidencji ludności, najpóźniej do dnia 11 listopada 2014 r. Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę
domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu 22 478 60 12. Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, osoby zainteresowane
muszą najpóźniej do dnia 26 października 2014 roku zgłosić zamiar skorzystania z tej formy głosowania w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy parter,
stanowiska ewidencji ludności, numer telefonu pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 478 60 12.
Obwodowymi komisjami wyborczymi wyznaczonymi na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dla celów głosowania korespondencyjnego są komisje:
w okręgu wyborczym nr I okw nr 681 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 63 (Gimnazjum nr 133), w okręgu wyborczym nr II okw nr 688 z siedzibą przy ul. Orłów
Piastowskich 47 (Zespół Szkół nr 80), w okręgu wyborczym nr III okw nr 692 z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 9 (SP nr 4), w okręgu wyborczym nr IV okw nr
704 z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 2 (Acherówka). Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. będą otwarte w godz. 7.00 - 21.00
Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.
www.facebook.com/dzielnicaursus
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Inauguracja nowej bieżni na OSiR Ursus
Z roku na rok przybywa osób, dla których bieganie jest istotnym elementem życia. Obecnie bieganie uważa się za jedną z najczęściej uprawianych
dyscyplin sportowych, bardzo popularną również
wśród mieszkańców Dzielnicy Ursus, którzy licznie
i chętnie biorą udział w corocznej imprezie biegowej w naszej dzielnicy. To dla nich i dla przyszłych
amatorów tego sportu wybudowano nowoczesną
bieżnię na terenie OSiR Ursus, przy ul. Sosnkowskiego 3.
W trakcie budowy bieżni nawierzchnia z mączki
ceglanej zastąpiona została nowoczesną nawierzchfot. Prokop

nią poliuretanową, czyli nawierzchnią syntetyczną,
profesjonalną, stosowaną na stadionach lekkoatletycznych. Nowa sześciotorowa bieżnia z systemem

Członkowie Zarządu Dzielnicy: Wiesław Krzemień, Jacek Duchnowski, Radna m. st. Warszawy
Maria Łukaszewicz i Dyrektor Sławomir Luliński podczas otwarcia bieżni

odwodnienia będzie ogólnodostępna dla mieszkańców i entuzjastów aktywności fizycznej.
Modernizacja bieżni to druga po przebudowie

rem Lulińskim Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekre-

z czasem 4:29, II miejsce zajął zespół DOGOŃ Gru-

boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego na terenie

acji dokonali uroczystego otwarcia nowej bieżni

pa Biegowa Grodzisk Mazowiecki 4:39, III miejsce

Szkoły Podstawowej nr 11, inwestycja dofinanso-

i oficjalnie rozpoczęli – Test Coopera. Dyrektor

Ursus Biega 4:49,IV miejsce Drużynowa Liga Bie-

wana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków

Ośrodka Sportu i Rekreacji podkreślił, zmodernizo-

gowa PKO Banku Polskiego 5:55.

Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wo-

wana bieżnia to obiekt wyczekiwany przez wszyst-

jewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy

kich biegaczy z Ursusa.

Sportowej na terenie Dzielnicy Ursus w 2014 roku.

Podczas głównego otwarcia oraz pierwszych
biegów był z nami Sebastian, na rzecz którego

Tego dnia na stadion przy Sosnkowskiego 3,

odbył się charytatywny turniej piłkarski oraz zbiór-

przyszło ponad 234 osoby chcące sprawdzić swoją

ka datków. Sebastian choruje na rzadką chorobę

kondycję. Większość uczestników Testu Coopera

– rdzeniowy zanik mięśni – nieuleczalną chorobę

Coopera. Pomimo mroźnej pogody, otwarcie bież-

może pochwalić się bardzo dobrą kondycją fizycz-

genetyczną, więcej informacji o Sebastianie na

ni cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

ną. Najdłuższy dystans w czasie 12 minut pokonał

stronie www.sebastiankowo.blogspot.com. W tur-

O godzinie 10.30 Burmistrz Dzielnicy Wiesław

Tomasz Roszkowski 3450 metrów, 26 osób prze-

nieju wzięły udział trzy zespoły Galia, Furious Pige-

Krzemień wraz z Zastępcą Burmistrza Jackiem

kroczyło 3000 metrów, a w ich gronie dwunasto-

ons, zespoły grające na co dzień w Ursusowskiej

Duchnowskim, Marią Łukaszewicz Radną m.st.

letni Kacper Kuś (3070 m). Najmłodszy uczestnik

Lidze Piłki Nożnej, oraz reprezentacja Urzędu Dziel-

Warszawy oraz gospodarzem obiektu, Sławomi-

Szymon Wypych miał 4 lata, najstarszy 70 lat.

nicy Ursus. Furious Pigeons wywalczył I miejsce,

„Bieżnia bardzo dobrze niesie” – pochwalił Janusz

Galia II miejsce a reprezentacja Urzędu III miejsce.

fot. Ł. Prokop

Inauguracja zmodernizowanej bieżni odbyła się
w ostatnią sobotę października, Jesiennym Testem

Mieszkańcy dzielnicy podczas testu Coopera

Bukowski, społecznik, uczestnik większości biegów

W wydarzeniu uczestniczyli licznie przybyli go-

organizowanych w Warszawie i w Polsce. Przed

ście m.in.: Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st.

każdym Testem rozgrzewki prowadzili instrukto-

Warszawy Janusz Samel, Przewodniczący Komisji

rzy z AZS Warszawa oraz CrossFit Ursus. W gronie

Sportu Rekreacji i Turystyki Paweł Lech, Radni Dziel-

uczestników Testu Coopera rozlosowano profesjo-

nicy Ursus m.st. Warszawy, Dyrektor Międzyszkol-

nalne zegarki dla biegaczy, które pozwolą na mo-

nego Ośrodka Sportu „Varsovia” Marek Krzywicki.

nitorowanie efektów, codziennych treningów.

Dziękujemy wszystkim partnerom i sponsorom

Dodatkową atrakcją tego dnia był wyścig szta-

wydarzenia Gardenia Sport Sp. z o. o, Honda Aries

fet, w którym udział wzięły cztery zespoły. Naj-

Power Sp. z o. o, Ebejot Sp. z o. o, i restauracja

szybciej dystans pokonała sztafeta CrossFit Ursus

Portofino.
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