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Za nami dobry rok dla Ursusa

Zapalenie pierwszej świeczki

8 grudnia minął rok od wyboru Zarządu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy VII kadencji samorządowej 2014-2018, do którego zostali powołani: Burmistrz Urszula
Kierzkowska oraz Zastępcy Burmistrza Wiesław Krzemień (burmistrz poprzedniej kadencji) i Kazimierz Sternik. Zarząd utworzony
fot. Exxxxxxxx

w koalicji Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia Obywatelskiego Ursus, wspólnie wypracował plan rozwoju dzielnicy, aby
zapewnić zrównoważony rozwój
Ursusa we wszystkich dziedzinach

Na terenie rozbudowanej filii SP 4 przy ul. Konińskiej powstała
pierwsza w dzielnicy pełnowymiarowa hala sportowa

oraz sukcesywnie podnosić kom-

tywnej pracy. Wiele zmieniło się na

dzielnicy. Na ten cel Zarząd Dzielni-

fort życia jego mieszkańców.

lepsze. Zarząd Dzielnicy ma dobry

cy przeznacza większą część dostęp-

– Ursus to dzielnica z potencjałem

plan dla Ursusa na kolejnych kilka

nych środków. Obecnie w Ursusie

i ambicjami, w której rozpoczął się

lat, który będziemy wspólnie realizo-

trwa realizacja kilku kluczowych in-

czas dużych zmian. Z dnia na dzień

wać – mówi Urszula Kierzkowska.

westycji z tego zakresu, są to:

Inwestycje

dziej przyjaznym miejscem do życia
cy rok był rokiem intensywnej i efek-

XIII Mazowiecki Przegląd
Recytatorski Jednego Poety
27 listopada w Domu Kultury „Kolorowa”
odbył się uroczysty wieczór laureatów
połączony z wręczeniem nagród XIII Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego
s. 4
Jednego Poety.

Rozbudowa fili SP 4, przy ul. Ko-

Ursus się zmienia, staje się coraz barz nowoczesną infrastrukturą. Mijają-

4 grudnia odbyło się tradycyjne zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince. Uroczystość w Urzędzie
Dzielnicy rozpoczął występ zespołu muzycznego pracowników i radnych, którzy
wprowadzili w świąteczny nastrój śpiewając bliskie naszemu sercu kolędy.  s. 4

nińskiej, gdzie powstaje nowe skrzyoświa-

dło dydaktyczne z 15 salami lekcyj-

towych to priorytet inwestycyjny

nymi dla 420 uczniów. Zakończenie

Rozbudowa

placówek

W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
składamy wszystkim Mieszkańcom życzenia

Najpiękniejszych
Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych zapachem świątecznych wypieków,
nutą wspólnie śpiewanej kolędy, ciepłem kochających serc,
bliskością, pokojem i radością.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

Burmistrz Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

Henryk Linowski

Urszula Kierzkowska

Gwiazdkowy koncert na lodzie
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
dzielnicy 29 grudnia w godz. 17.0019.00 na wspólną zabawę na lodowisku przy ul. Keniga 20. W programie m.in. koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu Young Ursus Voices,
zabawy z Mikołajem.
s. 7
XV Zawody Mikołajkowe
w akrobatyce sportowej
5 grudnia w hali sportowej przy Gimnazjum nr 131 odbyły się już XV Zawody Mikołajkowe w akrobatyce sportowej, które były zakończeniem sezonu
sportowego w UTS Akro-Bad, a zarazem imprezą świętującą 50. rocznicę
akrobatyki sportowej w Ursusie. s. 8

Niech magia nocy betlejemskiej i świąteczne refleksje
staną się inspiracją do trafnych decyzji teraz
i w nadchodzącym 2016 roku.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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budowy planowane jest w połowie

szereg bieżących napraw i remontów

przyszłego roku, przed rozpoczęciem

ulic za kwotę ok. 800 tys. zł. Prace na

roku szkolnego 2016/2017.

drogach gminy trwają jednocześnie
z

inwestycjami ogólnomiejskimi.

Achera, które docelowo pomieści

W 2015 roku dzielnica zyskała kolejne

sześć oddziałów, czyli 150 dzieci.

ważne połączenie. Oddano do użyt-

Zgodnie z harmonogramem, budowa

ku nowy odcinek „Nowolazurowej”,

powinna zakończyć się w połowie

pomiędzy ul. Połczyńską oraz ul. ks.

2017 roku. Przy przedszkolu powsta-

Chrościckiego, dzięki czemu miesz-

nie nowoczesny plac zabaw. Inwesty-

kańcy mogą w sposób bezkolizyjny

cja będzie kosztować ok. 5 mln zł.

przejechać do ul. Połczyńskiej.

Rozbudowa przedszkola nr 200,

Budowa rowu U1 to kilkuletnia in-

przy ul. Balbinki zaplanowana jest

westycja międzygminna, która ma za-

na lata 2016-2017, zakłada powięk-

sadnicze znaczenie dla prawidłowego

szenie placówki o 100 nowych miejsc.

odprowadzania

wód

fot. R. Trzaska

Budowa przedszkola w Parku
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Nowa ścieżka rowerowa przy ul. Pasag 7 Panien

opadowych

Budowa kompleksu szkolnego

z terenu dzielnicy i zabezpieczania

niu z ZDM nowa drogę rowerową

rego gwiazdami byli zespół Akcent

przy ul. Dzieci Warszawy to ko-

mieszkańców przed podtopieniami

w ulicy Gierdziejewskiego – na odcin-

oraz In-Grid, zgromadziły rekordową

lejna duża inwestycja oświatowa,

domostw. W tym roku został zreali-

ku od ul. Leszczyńskiego do ul. Czer-

liczbę widzów. Lato pożegnaliśmy

którą dzielnica rozpoczęła realizować

zowany kolejny etap tego zadania,

wona Droga.

udanym koncertem zespołu Perfect,

w 2015 roku. Na inwestycję zosta-

którego zakończenie planowane jest

ły zabezpieczone środki finansowe

na rok 2017 roku.

a nowa propozycja na sezon letni

z puli dodatkowo pozyskanych w tym
roku przez Zarząd Dzielnicy 41 mln zł

„Potańcówki w Parku Czechowickim”

Edukacja

Trasy rowerowe

Dzielnicowe szkoły konsekwentnie

spotkały się dużym zainteresowaniem

poprawiają swoje wyniki. Również

mieszkańców. Powodzeniem cieszyły

Na ulicach Ursusa w 2015 roku

w tym roku odnotowaliśmy lepsze

się także nowe wydarzenia sportowe

Żłobek. Oprócz nowych szkół

powstały nowe trasy rowerowe. Obu-

rezultaty sprawdzianu po 6 klasie.

w Ursusie, m.in. otwarte zajęcia „Ur-

i przedszkoli na terenie Ursusa pla-

stronne pasy rowerowe zostały wy-

Wyniki egzaminów były wyższe nie

sus Nordick Walking – Chodź z nami

nowana jest budowa nowego żłobka.

znaczone w ulicy Posag 7 Panien – na

tylko od średniej województwa mazo-

z kijkami” czy „Aktywne soboty”,

Zarząd Dzielnicy Ursus porozumiał się

odcinku od ul. Gierdziejewskiego do

wieckiego, ale także od średniej m.st.

kiedy to na świeżym powietrzu, pod

z Biurem Pomocy i Projektów Społecz-

ul. Szamoty oraz w ulicy Szamoty – na

Warszawy. W przypadku egzaminu

okiem profesjonalnych instruktorów,

nych m.st. Warszawy, które przekaże

odcinku od ul. Posag 7 Panien do ul.

gimnazjalnego, nasze szkoły awanso-

mieszkańcy brali udział w treningach

dzielnicy środki w wysokości 6 mln zł

Aleja 4 Czerwca 1989 r. Jednocześnie

wały w statystyce dzielnic m.st. War-

fitness. W 2015 w Ośrodku Kultury

na ten cel.

trwa realizacja projektu budżetu par-

szawy o 3 pozycje w stosunku do roku

„Arsus” rozpoczęło działalność kino

na inwestycje oświatowe w Ursusie.

Inwestycje drogowe to ważna

tycypacyjnego – usprawnienie ruchu

poprzedniego. Rok 2015, to również

cyfrowe, dzięki mieszkańcom, którzy

pozycja w budżecie Ursusa każdego

rowerowego. Po zakończeniu zada-

kolejny rok trwania zainicjowanego

wybrali ten projekt w ramach budżetu

roku. W 2015 dzielnica przeprowa-

nia ilość tras rowerowych w Ursusie

przez dzielnicę, pilotażowego progra-

partycypacyjnego.

dziła za blisko 2,5 mln zł jedenaście

zwiększy się dwukrotnie. W 2015

mu dwujęzycznej edukacji wczesnosz-

inwestycji w drogach gminnych oraz

roku dzielnica zyskała w porozumie-

kolnej i dzieci w klasach 4-6 w SP 11,

Rewitalizacja – impuls do zmiany

który po pierwszym roku działania

Zintegrowanym Programem Rewi-

otrzymał znakomite recenzje Zespołu

talizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

naukowego pracowników uniwersy-

zostaną objęte dwa obszary na tere-

tetu Warszawskiego. W 2015 dzielni-

nie Dzielnicy Ursus. Obszar I obejmuje

ca poszerzyła ofertę edukacyjną także

teren RSM Niedźwiadek oraz teren po

dla dorosłych. W Zespole Szkół nr 42

byłych ZPC Ursus. Początkowo ZPR

działalność rozpoczęło LVI Liceum dla

obejmował jedynie fragment terenów

Dorosłych.

poprzemysłowych, w najbliższym otoczeniu budynku urzędu. W maju tego

fot. R. Trzaska

Kultura i Sport

Al. Czerwca 1989 roku
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

roku Dzielnica wnioskowała o rozsze-

W 2015 roku dzielnica przygo-

rzenie Obszaru I o kolejne 135 ha,

towała wiele nowych propozycji

aby w pełni zabezpieczyć potrzeby

sportowych i kulturalnych dla miesz-

rewitalizacyjne tej części dzielnicy.

kańców. Tegoroczne Dni Ursusa, któ-

W rezultacie do programu został włą-

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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czony cały teren pofabryczny w Ursu-

większa, jak dotąd inicjatywa lokalna

sie. Obszar II o powierzchni 105 ha

w m.st. Warszawie, wyceniona na

stanowi część tzw. Starego Ursusa,

łączną kwotę 78 tys. zł. Projekt zakła-

w południowej części dzielnicy. Tylko

da wkład pracy inicjatorów pomysłu

tereny objęte programem mogą ubie-

oraz dofinansowanie ze środków

gać się o środki z Narodowego Planu

miejskich. Obecnie trwają prace, które

Rewitalizacji do 2022, który przewi-

zakończą się w pierwszym kwartale

duje na ten cel ok. 25 mld zł.

przyszłego roku.
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Ursus został wybrany, jako jedna
Dzielnica aktywnych mieszkańców

z 10 miejskich lokalizacji, gdzie będzie

Kończy się pierwszy rok realizacji

realizowany

warszawski

program

pięciu projektów wybranych przez

budowy centrów lokalnych. Program

mieszkańców w I edycji budżetu par-

obejmie obszar Parku Hasów, pawi-

tycypacyjnego. W 2015 Zarząd Dziel-

lonów handlowych przy ul. Wojcie-

nicy zwiększył kwotę przeznaczoną

chowskiego i placu zabaw „Hasanka”.

na realizację pomysłów mieszkańców

O ostatecznym kształcie centrum lo-

w drugiej edycji b.p. z 640 906 zł

kalnego w naszej dzielnicy będą decy-

Ursus, przeprowadzono modernizację

nie usprawnił obsługę mieszkańców.

do 1 524 253 tym razem wybrano

dować mieszkańcy w drodze konsul-

Wydziału Obsługi Mieszkańców znaj-

Mieszkańcy Ursusa od grudnia tego

21 projektów, które będą realizowane

tacji. W tym roku dzielnica pozyskała

dującego się na parterze budynku. Uru-

roku mogą korzystać z systemu re-

w przyszłym roku.

150 tys. na realizację koncepcji.

chomiono 10 nowych stanowisk obsłu-

zerwacji wizyt m.st. Warszawy, który

W 2015 roku mieszkańcy dziel-

Dni Ursusa 2015 – rekordowa liczba uczestników

gi, wszystkie dostosowano do potrzeb

umożliwia sprawdzenie stanu kolejek

nicy zgłosili chęć przeprowadzenia

Urząd przyjazny mieszkańcom

osób niepełnosprawnych, zamontowa-

i umówienie wizyty w urzędzie przez

pierwszej w Ursusie inicjatywy lokal-

W mijającym roku, z myślą o pod-

no windę i wyznaczono pomieszczenie

internet. Zapraszamy na www.rezer-

nej, dotyczącej modernizacji trybuny

niesieniu komfortu mieszkańców zała-

dla matek karmiących. Zainstalowano

wacje.um.warszawa.pl.

sportowej na OSIR Ursus. Jest to naj-

twiających sprawy w Urzędzie Dzielnicy

także system kolejkowy, który znacz-

Zarząd Dzielnicy

Z prac Zarządu
W listopadzie br. Zarząd Dzielnicy

-kosztorysowej z branży elektrycznej

i sportu w 2016 roku. Łącznie na re-

zasobu m.st. Warszawy na czas nie-

obradował na pięciu posiedzeniach.

na realizację zadania związanego

alizację zadań w niniejszym konkursie

oznaczony. Jedną osobę zakwalifiko-

Poniżej prezentujemy sprawy przed-

z modernizacją skweru zieleni przy

przeznaczono kwotę w wysokości 480

wano do umieszczenia na liście osób

stawione w wybranych uchwałach

ul. Wojciechowskiego oraz na zakupu

tys. zł.

oczekujących na zawarcie umowy

w tym czasie.

komputerów do sal lekcyjnych w Gim-

Zarząd

podjął

szereg

uchwał

Zarząd Dzielnicy Ursus zwrócił się do

najmu lokalu z mieszkaniowego zaso-

Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

bu m.st. Warszawy w formie zamiany.

w sprawie dokonania zmian w załącz-

Ponadto Zarząd złożył wniosek do

o wystąpienie z inicjatywą podjęcia

Cztery osoby umieszczono na liście

niku dzielnicowym do budżetu m.st.

Rady m.st. Warszawy o wprowadze-

przez Radę m.st. Warszawy uchwały

osób oczekujących na najem lokalu

Warszawy na 2015 rok. Zmiany mia-

nie zmian do Wieloletniej Prognozy

w sprawie ustalenia stawek jednostko-

socjalnego z jednoczesnym skierowa-

ły charakter porządkowy. Dotyczyły

Finansowej m.st. Warszawy na lata

wych dotacji przedmiotowej dla Ośrod-

niem do ponownego zawarcia umo-

one m.in. dotacji dla niepublicznych

2015-2042. Dotyczą one budowy ko-

ka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy

wy najmu lokalu socjalnego. Czterem

przedszkoli i gimnazjów, wykonania

lektora deszczowego w ul. Ryżowej

w Dzielnicy Ursus na rok 2016.

osobom odmówiono zakwalifikowa-

sieci dostępu do internetu w SP nr 2,

i Alejach Jerozolimskich prowadzącego

Zarząd Dzielnicy podjął uchwa-

nia do umieszczenia na liście osób

dostosowania oświetlenia do norm

do rowu U-1 wraz z przebudową rowu

ły dotyczące spraw lokalowych. Pięć

oczekujących na zawarcie umowy

w salach lekcyjnych SP nr 14 oraz uzu-

U -1 i budową zbiornika retencyjnego

osób skierowano do zawarcia na czas

najmu lokalu z powodu nie spełnia-

pełnienia systemu monitoringu w SP

w dolinie rzeki Raszynka.

nieoznaczony umowy najmu lokalu

nia kryteriów określonych w Uchwale

nazjum nr 131.

nr 4, modernizacji szatni w budynku

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. War-

mieszkalnego. Trzy osoby zakwali-

Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

szawy ogłosił otwarty konkurs ofert na

fikowano do umieszczenia na liście

z dnia 9 lipca 2009 r. Nie wyrażono

przy ul. Sosnkowskiego 3, opraco-

realizację zadań publicznych, z zakre-

osób oczekujących na zawarcie umo-

zgody na oddanie części dwóch lokali

wania

su upowszechniania kultury fizycznej

wy najmu lokalu z mieszkaniowego

do bezpłatnego używania.

dokumentacji

projektowo-

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Zapalenie pierwszej świeczki
4 grudnia odbyło się tradycyjne
zapalenie pierwszej świeczki na
bożonarodzeniowej choince. Uroczystość w Urzędzie Dzielnicy rozpoczął występ zespołu muzycznego pracowników i radnych, którzy
wprowadzili w świąteczny nastrój
śpiewając bliskie naszemu sercu kolędy. Świąteczne śpiewanie udzieliło
się wszystkim zebranym w holu łącznie z Zarządem Dzielnicy w osobach
Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej oraz
Zastępców Wiesława Krzemienia
i Kazimierza Sternika, którzy później
złożyli wszystkim obecnym świąteczne życzenia. Zapalenia pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej
choince dokonała Burmistrz Urszula
fot. R. Trzaska

Kierzkowska z Zastępcami Burmistrza oraz z Dyrektor Szkoły Podstawowej STO Anną Jaskólską.
Dalsze uroczystości odbyły się

Zarząd Dzielnicy Ursus zapala pierwszą świeczkę

w Ośrodku Kultury „Arsus”. W sali
kameralnej gościliśmy uczestników

na” był uświetnieniem przedsię-

wokalny

konkursu „Kartka bożonarodzeniowa

wzięcia. W koncercie udział wzięli:

i Radnych Dzielnicy. Gościem spe-

– dobra nowina”, którzy zostali nagro-

Zespół Young Ursus Voices, zespół

cjalnym tegorocznego koncertu był

dzeni dyplomami i upominkami.

Pracowników

Urzędu

zyczny Christmas Band pod kierownictwem Krzysztofa Matuszaka.
Współorganizatorem

tegorocz-

wokalny ze Szkoły Podstawowej

Chór gospel „Z potrzeby serc” pod

nego przedsięwzięcia była Szkoła

Koncert Mali Maleńkiemu zaty-

STO, zespół wokalny Prymki ze

dyrekcją Sebastiana Kuchcika. Wy-

Podstawowa STO, natomiast spon-

tułowany „Gospel – Dobra Nowi-

Szkoły Podstawowej nr 4, zespół

konawcom towarzyszył zespół mu-

sorem Pokochaj Ursus.

XIII Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety
27 listopada w Domu Kultury „Ko-

poety w krótkim wystąpieniu przy-

wyróżnienia: Filip Bogucki, Kinga

nika Budyta, Natalia Gurdzińska,

lorowa” odbył się uroczysty wieczór

pomniała wiele chwil spędzonych

Brysiewska, Mateusz Lewandowski,

Łukasz Hac, Małgorzata Jakubowska,

laureatów połączony z wręczeniem

razem z ojcem – Władysławem

Barbara Majewska, Natalia Sikora,

Agnieszka Lemańska, Karolina Łusz-

nagród XIII Mazowieckiego Przeglą-

Broniewskim. W tegorocznym prze-

Ada Świerżewska, Magdalena Wie-

czyńska. Nagrodę specjalną otrzymał

du Recytatorskiego Jednego Poety.

glądzie pod patronatem:Henryka

jak. Kategoria uczniowie gimnazjów:

Jan Domański.

Organizowany przez Dom Kultury

Linowskiego – Przewodniczącego

I – Zuzanna Około-Kułak, II – Maja

Na wieczorze zaprezentowano

„Kolorowa” Ośrodka Kultury „Arsus” w

Rady Dzielnicy, Urszuli Kierzkow-

Górecka, Lidia Soszyńska, III Alek-

oryginalne nagrania wierszy w re-

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy tego-

skiej – Burmistrza Dzielnicy Ursus

sandra Domian i Natalia Sołdaczuk.

cytacji poety oraz wiersz „poezja”

roczny przegląd poświęcony był twór-

m. st. Warszawy wzięło udział po-

Wyróżnienia:

śpiewany przez S. Borysa.

czości Władysława Broniewskiego.

nad 240 uczestników.

Mabell Maxime Kowalewska, Iza-

Po wręczeniu nagród i dyplo-

Łukasz

Dyoniziak,

Honorowy patronat nad tegorocz-

W czasie wieczoru wręczono

bela Kowalik, Natalia Szczudliń-

mów laureaci recytowali utwory

ną edycją Przeglądu objęło Muzeum

nagrody i wyróżnienia. Kategoria

ska. Kategoria wiekowa uczniowie

Władysława Broniewskiego.

Władysława Broniewskiego.

uczniowie szkół podstawowych:

szkół ponadgimnazjalnych i dorośli:

wieczoru

I miejsce Gabriela Toczyska, II – Mar-

I – Agnieszka Homańska, II – Ka-

święcony będzie twórczości Rafa-

laureatów była Maria Broniewska-

celina Pietras i Jan Zdziarski, III – Ida

mil Zieliński, III – Izabela Wójciak.

ła Wojaczka w 45 rocznicę śmierci

-Pijanowska – córka poety. Córka

Górczyńska,

Wyróżnienia: Justyna Binio, Wero-

poety.

Gościem

specjalnym
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Kaczmarczyk,
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Masz pomysł na projekt?
Nie wiesz jak go zrealizować?
Przyjdź na maratony pisania wniosków

zowany przez Urząd Dzielnicy Ursus. Mieszkańcy
będą mogli skorzystać z kompleksowej pomocy

w dniach:
11.01.2016 r. w godz. 18.00-20.00 w Domu

pracowników urzędu m.in. przy wypełnianiu wniosków, sprawdzaniu własności gruntów i wycenie

Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
12.01.2016 r. w godz. 18.00-20.00 w Domu
Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16

projektu.
Spotkanie będzie też szansą, by wymienić się

Aby zachęcić Państwa do składania projektów

spostrzeżeniami i zapoznać się z pomysłami in-

w ramach budżetu partycypacyjnego 2017, za-

nych wnioskodawców. Wspólnie sprawmy, aby

praszamy na maratony pisania wniosków organi-

pomysł stał się realnym zadaniem do wykonania.

Listopadowe spotkanie z poezją
Wieczór członków i sympatyków SAP oddział

listopadowego wieczoru, opowiadał w ciekawy spo-

Żyrardów, który odbył się w Ośrodku Kultury „Ar-

sób o bestialstwie wroga, ataku na Szkołę Pożarniczą,

sus” w sali kameralnej, poświęcony był Powstaniu

o barykadzie i przekopie przez Aleje, oraz o tym co

Warszawskiemu, a w szczególności jednemu z jego

zawsze budzi ciekawość – kanałach. Scenografią były

uczestników Jerzemu Malczewskiemu – emerytowa-

obrazy Jerzego Malczewskiego, na których malowały

nemu pracownikowi naukowemu Politechniki War-

się sceny z powstania i okupacji.

szawskiej, kombatantowi, poecie, malarzowi.

Druga część spotkania poświęcona była wybit-

O Powstaniu Warszawskim powiedziano już wie-

nemu poecie Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu.

le, ale za każdym razem opowieści bezpośrednich

Wiersze poety czytali młodzi recytatorzy z Gimnazjum

świadków, a w tym wypadku również uczestnika tych

nr 132. Prowadząca spotkanie Janina Wielogurska

wydarzeń budzi wiele emocji. Jerzy Malczewski pseu-

ogłosiła konkurs jednego wiersza, który został roz-

donim „Wola” był żołnierzem batalionu AK „Bełt”

strzygnięty pod koniec spotkania. Laureaci otrzymali

– śródmieście południowe. Bohater, nie tylko tego

nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Jerzy Malczewski

KOMUNIKAT
W sprawie przejęcia dotychczasowych zadań ZGN Ursus
przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Szanowni Państwo, na podstawie Uchwały nr XIX/450/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami, z dniem 1 stycznia 2016 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przejmie zadania i obowiązki ZGN
Ursus.
W okresie przejściowym obsługa mieszkańców komunalnego zasobu lokalowego będzie odbywać się w dawnej siedzibie ZGN Ursus, przy
ul. Szancera 5.
Docelowo, mieszkańcy wszystkie sprawy będą mogli załatwić w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus na pl. Czerwca 1976 roku nr 1.
Numery kont bankowych do wpłat comiesięcznych i innych opłat wynikających z umów za użytkowanie lokali zasobu oraz numery telefonów interwencyjnych i kontaktowych pozostają bez zmian.
Uwaga. Zmianie ulegnie adres do korespondencji. Listy prosimy wysyłać na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca
1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa
Przejęcie przez Urząd Dzielnicy Ursus zadań w zakresie zarządzania zasobem lokalowym m.st. Warszawy na terenie dzielnicy, administrowanym dotychczas przez ZGN Ursus, ma na celu zwiększenie efektywności i jakości obsługi mieszkańców mając na uwadze względy
organizacyjno - prawne oraz ekonomiczne.
O wszelkich zamianach w sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować. Zapraszamy na stronę internetową Urzędu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy www.ursus.warszawa.pl, do zakładki ”ZASÓB LOKALOWY - URSUS”.
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Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)

• 24 stycznia, godz. 12.30 – bal karnawałowy dla dzieci. Wstęp 10 zł.

• 9 stycznia, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”) – wernisaż wystawy tkaniny

• 27 stycznia, godz. 17.00 – przedstawienie teatrzyku „Kurtynka” Jasełka,

artystycznej artysty Edwarda Gałustowa. Ekspozycja czynna do 31stycznia

godz. 18.30 przedstawienie teatrzyku „Prolog” „Gdzie nas gwiazda woła”.
Wstęp wolny.

w godz. 11.00- 19.00 (dni powszednie). Wstęp wolny.
• 10 stycznia, godz. 18.00 – Koncert Noworoczny „Statek Casablanca”. Naj-

• 29 stycznia, godz. 19.00 – koncert karnawałowy uczestników studia wo-

piękniejsze melodie z operetek: Księżniczka Czardasza, Wiedeńska Krew,

kalnego Domu Kultury „Kolorowa” pod kierunkiem Aliny Małachowskiej.

Wesoła Wdówka, Kwiat Hawaii w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego

Wstęp wolny.
• 31 stycznia, godz. 18.00 – koncert Haliny Kunickiej w ramach projektu Bu-

„IWIA”. Wstęp 50 i 60 zł.
• 11 stycznia, godz. 16.00 – spotkanie noworoczne i warsztaty twórcze
w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak „Tamar”.

dżetu Partycypacyjnego „Piosenki retro w Kolorowej”. Bezpłatne wejściówki do pobrania w Domu Kultury „Kolorowa”.

Wstęp wolny.
• 15 stycznia, godz. 19.00 – koncert pt. „Pan przyjacielem moim” wg. Katarzyny Gaertner w wykonaniu „Grupy ks. Leona Kantorskiego” (d. „Trapiści”) w składzie: Michał Śniadowski – instr. klawiszowe, Adam „Blacha”
Blaszyński – perkusja, Dariusz Samoraj – gitara, Adam Anusiewicz – gitara,
Andrzej Kubacki – gitara basowa i Chór „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 4-31 stycznia – wystawa malarstwa Marii Nojszewskiej. Wystawa czynna
w dni powszednie w godz. 10.00-16.00.
• 9 stycznia, godz. 16.00 – „To był Bal” wspomnienia z Sylwestra 2015/16
wieczorek taneczny dla członków Klubu Seniora.
• 10 stycznia, godz. 12.30 – bal karnawałowo-kostiumowy samba na weso-

Męckowskiej. Bilety: 10 zł.
• 17 stycznia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Kraina z lodu” w ra-

ło, czyli karnawałowe hop sasanki dla dzieci. Wstęp 10 zł.
• 14 stycznia, godz. 18.00 – koncert kolęd w wykonaniu uczniów SP 14 pod

mach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. Bilety: 10 zł.
• 21 stycznia, godz. 19.00 – noworoczny występ kabaretu „Pół serio” w programie „Co nas czeka z niedaleka?”. Reżyseria Wanda Stańczak. Wstęp

dyrekcją Anny Dudek. Wstęp wolny.
• 19 stycznia, godz. 17.30 – „Lulajże Jezuniu” koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu zespołów artystycznych z Domu Kultury „Miś”.

wolny.
• 21 stycznia, godz. 16.00-19.00 – spotkanie i warsztaty poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich. Prowadzi Janina Wielogurska. Wstęp wolny.
• 22 stycznia, godz. 19.00 – występ grupy musicalowej „Arsus”. Wstęp wol-

• 21 stycznia, godz.18.00 – „Wesoła Chatka zaprasza na Dzień Babci i Dziadka” biesiada i zabawa taneczna dla członków Klubu Seniora.
• 30 stycznia, godz. 16.00 – „Karnawałowy Bal Kostiumowy” wieczór rozrywki i tańca w Klubie Seniora.

ny.
Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)

Kino Ursus zaprasza

• 9 stycznia, godz. 15.00 – opowiadamy bajki. Spotkanie z cyklu „Worek opo-

• 3 stycznia, godz. 15.00-17.00 – „Dobry dinozaur”, prod. USA -animacja

wieści” w wykonaniu bajarzy z grupy Karawana Opowieści. Wstęp 10 zł.
• 15 stycznia, godz. 17.00 – wieczór artystyczny Towarzystwa Uniwersytetu

b/o.
• 16-17 stycznia, godz.17.00 – „Makbet”, prod. Francja/USA/Wielka Brytania,
16.00;18.15, od lat 15.

Trzeciego Wieku. Wstęp wolny.
• 17 stycznia, godz. 16.30 – koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką

• 31 stycznia, 16.00; 18.15 – „Excenrycy”, prod. Polska, obyczajowy, od

Kameralną w wykonaniu Kwartetu Fortepianowego w składzie: Grzegorz

lat 15.

Gorczyca – fortepian, Katarzyna Dul – skrzypce, Marta Straszyńska – altów-

Bilety – ulgowy 15 zł (uczniowie, studenci, emeryci, renciści), normalny 20

ka, Julia Kisielewska – wiolonczela. Wstęp wolny.

zł. Kasa czynna pół godziny przed seansem.

Galeria Ad-Hoc w kwietniu 2016 roku będzie obchodzić 20-lecie swojej działalności.
Z tej okazji chcemy zaprosić do udziału w wystawie jubileuszowej wszystkich profesjonalnych artystów
mieszkających naszej Dzielnicy Ursus. Na pamiątkę zostanie wydrukowany katalog, w którym chcemy
zaprezentować rodzimych artystów.
Katalog będzie składał się z dwóch części. Kalendarium wystaw dwudziestolecia Galerii Ad-Hoc oraz prezentacji sylwetek artystów biorących udział w wystawie jubileuszowej.
Dzięki wam wspaniali artyści, to wydarzenie będzie wyjątkowe a nowi mieszkańcy Ursusa będą mogli
zapoznać się z waszą twórczością. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wystawie proszę o zgłoszenie
się do końca stycznia 2016 roku pod adres:
galeria@arsus.pl.
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Mikołajki z Be a star Football Academy
W sobotę 12 grudnia w hali Szkoły

nego uroku dodawała muzyczna

Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga

oprawa, która w wyjątkowy sposób

20 w Ursusie odbyło się mikołajko-

podkreślała charakter wydarzenia.

we szaleństwo zorganizowane przez

Każdy kto choć na chwilę chciał

akademię piłkarską Be a Star FA

„złapać oddech”, mógł ze smakiem

Wilczki.

odpocząć w specjalnie przygotowanej strefie słodkości zaaranżowanej

fot. Akademia Piłkarska

Na sportowo bawiło się 250
dzieci wraz z rodzinami. Każ-

przez rodziców.

dy mógł tego dnia spróbować

W tym niesamowitym wydarze-

swoich sił na sprawnościowych

niu nie mogło zabraknąć Gościa

i typowo piłkarskich torach prze-

Specjalnego, czyli Świętego Mi-

szkód,

w konkursach strzałów

kołaja, który na tę okazję zabrał

czy w żonglowaniu piłką. W ry-

ze sobą pełen worek prezentów.

walizacji

Mikołaj z workiem prezentów

niezwy-

Każde dziecko otrzymało smakołyki

a Star Football Academy i świetnym

witą aktywność oraz moc sporto-

kle widowiskowej, rodzice wraz

a także upominki rzeczowe. Sobot-

pretekstem do uprawiania sportu

wych wrażeń! Zapraszamy na naszą

z pociechami bili rekordy w ściga-

nie spotkanie było kolejną okazją

i piłki nożnej. Bardzo dziękujemy

stronę WWW.WILCZKI.COM oraz

niu się na nartach. Iście świątecz-

do wspólnej zabawy z trenerami Be

wszystkim za obecność, niesamo-

FACEBOOK.COM/AkademiaWilczki.

zespołowej

i

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Urszula Kierzkowska

Henryk Linowski

Zapraszają na

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4

Czołowi szachiści Polscy uczestniczą w rozgrywkach drużynowych w całej Europie. Arcymistrzowie z Ursusa Beata Kądziołka-Zawadzka i Michał Olszewski grają w Bundeslidze. Michał bierze
udział w lidze portugalskiej i włoskiej.
W grudniowym zjeździe Bundesligii Michał Olszewski zwyciężył bardzo
utytułowanego zawodnika Jana Krzysztofa Dudę – Mistrza Świata do lat
18 i wicemistrza Świata do lat 20. Zarówno Beata jak i Michał są brązowymi medalistami Mistrzostw Świata do lat 20.
Szkoła Podstawowa nr 4 po raz trzeci z rzędu zdobyła Mistrzostwo Mazowsza, w zawodach uczestniczyło ponad 90 zespołów. Drużyna z Dzielnicy Ursus zagrała w składzie Tymon Czernek, Klaudia Paździerz, Paulina
Paździerz i Paweł Sidorczuk. Wcześniej dwukrotnie Mistrzami Mazowsza

www.facebook.com/dzielnicaursus

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

YOUNG URSUS VOICES

CHRISTMANS BAND

UCZNIOWIE WARSZAWSKICH
SZKÓŁ MUZYCZNYCH POD KIERUNKIEM
KRZYSZTOFA MATUSZAKA

Z szachowych aren

była Szkoła Podstawowa nr 11. 

W PROGRAMIE:
fot. E.xxxxxxxxxxxxxxx

fot. Z archiwum UKS

GWIAZDKOWY
KONCERT NA LODZIE

Zabawy z

MIKOŁAJEM NA LODZIE

29
XII
2015

17:00-19:00

Lodowisko ul. Keniga 20

J. Kądziołka
www.twitter.com/dzielnicaursus
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5 grudnia w hali sportowej przy

ważniejszych imprezach mistrzowskich

Gimnazjum nr 131 odbyły się już

w kraju. We wrześniu dwa ursusow-

XV Zawody Mikołajkowe w akro-

skie zespoły reprezentowały Polskę

batyce sportowej, które były za-

na arenie europejskiej biorąc udział

kończeniem sezonu sportowego

na Europejskich Zawodach Grup Wie-

w UTS Akro-Bad, a zarazem impre-

kowych rozgrywanych w ramach Mi-

zą świętującą 50. rocznicę akroba-

strzostw Europy w Riesie. Trójka kobiet

tyki sportowej w Ursusie.

w składzie: Julia Galusiakowska, Nicola

fot. z archiwum UTS Akro-Bad

XV Zawody Mikołajkowe w akrobatyce sportowej

Zawody miały charakter pokazowy

Hyżyk, Monika Siwołowska po udanym

i wzięło w nich udział około 270 za-

występie zakwalifikowała się do ścisłe-

wodników i zawodniczek. Występy

go finału i ostatecznie uplasowała się

najmłodszych cieszyły się dużym zain-

na wysokim ósmym miejscu w Eu-

za odbyła się dzięki wsparciu firmy

zentował wiceprezes Tadeusz Siemia-

teresowaniem i przysporzyły widowni

ropie. Udany start w Riesie miała też

EBEJOT Sp. z o.o. S.K.A oraz rodziców

nowski. Swoją obecnością zaszczycił

wiele radości. Nasze zespoły dwój-

nasza dwójka kobiet Nadia Jasińska,

naszych zawodników i zawodniczek.

nas cały Zarząd Dzielnicy Ursus z Bur-

kowe, trójkowe i czwórkowe swoimi

Gabrysia Podleś.

Współgospodarzem zawodów było

mistrz Urszulą Kierzkowską na czele

Uczestnicy zawodów

Gimnazjum nr 131 wraz z Dyrektor

oraz Zastępcy Burmistrza: Wiesław

wysoki poziom sportowy. W 2015 roku

zasłużonym

zostały

Elżbietą Karwicką-Gorzkowską, którą

Krzemień oraz Kazimierz Sternik. Na

zawodnicy UTS Akro-Bad zdobywali

wręczone pamiątkowe statuetki i me-

gościliśmy wśród publiczności oraz

ręce wiceprezesa Siemianowskiego

czołowe miejsca w zawodach junior-

dale okolicznościowe.

Na imprezę

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielni-

Burmistrz wręczyła pamiątkową sta-

skich i seniorskich rangi ogólnopolskiej.

zawitał także Święty Mikołaj, który

cy Ursus i Dyrektor Sławomir Luliński,

tuetkę z okazji 50-lecia akrobatyki

Nasz klub plasował się na pierwszym

przygotował okolicznościowe paczki

który także przybył na nasze zawody.

w Ursusie.

miejscu w punktacji drużynowej w naj-

dla wszystkich uczestników. Impre-

Władze klubu UTS Akro-Bad repre-

wspaniałymi występami podkreśliły

Podczas Zawodów Mikołajkowych
zawodnikom

Joanna Paterek

Lodowiska
W sezonie zimowym mieszkańcy Dzielnicy Ursus będą mogli korzystać z dwóch
lodowisk na powietrzu. Podobnie jak
w latach ubiegłych lodowiska będą rozłożone przy Szkole Podstawowej nr 11, przy
ul. Keniga 20 oraz przy Szkole Podstawowej nr 14, przy ul. Sosnkowskiego 10.
Lodowiska są bezpłatne i dostępne dla
mieszkańców od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 20.00, w piątki od 8.00 do 21.00, w soboty od 9.00
do 21.00, a w niedziele od 9.00 do 20.
fot. Exxxxxxxxxxx

Codziennie między godzina 14.00-15.00
na lodowiskach trwa przerwa techniczna.
W trakcie godzin pracy obu lodowisk, na
terenie przy lodowiskach działają bezpłatne wypożyczalnie łyżew.

Lodowisko Szkoła Podstawowa nr 11
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