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Sukces nastolatków z Ursusa
na XX Gali „Ośmiu Wspaniałych”

Telewizja UrsusTV.pl nadaje
już pół roku

Mieszkańcy Ursusa od listopada zeszłego roku mogą oglądać aktualności
z dzielnicy, zapowiedzi i relacje z najważniejszych wydarzeń kulturalnych,
sportowych, społecznych i samorządowych w lokalnej telewizji internetowej
– UrsusTV.pl. 

s. 3

Czerwiec w plenerze
Czerwiec to miesiąc, który bogaty jest
w imprezy odbywające się w plenerze.
Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców
do wspólnej zabawy na terenie naszej
fot. A. Wall

dzielnicy. 

Wspaniali z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Pierwsza z prawej Katarzyna Szybisty

s. 4

Miasteczko Ruchu Drogowego
gościło najlepsze drużyny
8 maja w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. K. Sosnkowskiego odbyły się

W tym roku odbyła się uroczysta,

prowadzi gromadę zuchową. Ra-

różniona. Nagrody odebrały: Zofia

eliminacje powiatowe XXXVI Ogólno-

XX Jubileuszowa Gala Konkursu

zem z drużyną bierze udział w róż-

Kawęczyńska i Weronika Kędziora,

polskiego Turnieju BRD. Dzielnicę Ursus

Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

nych wydarzeniach społecznych,

obydwie są uczennicami Szkoły

w kategorii szkół gimnazjalnych repre-

Sala Kongresowa Pałacu Kultury

uroczystościach i rekonstrukcjach

Podstawowej nr 2 z Oddziałami

zentowała drużyna z Gimnazjum nr 132

i Nauki wypełniła się do ostatnie-

historycznych. Jako wolontariuszka

Integracyjnymi im. Jana Pawła II

z Oddziałami Integracyjnymi. 

go miejsca. Uroczystość uświetnili

zajmuje się organizacją szkolnych

w Warszawie.

przyjaciele Fundacji „Świat na Tak”,

kawiarenek, loterii itp., z których

Oprócz wspaniałych laureatek

którzy od lat wspierają konkurs,

zebrane dochody są przekazywane

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy,

URSUS BIEGA to pierwsza edycja biegu

m.in. Pani Hanna Gronkiewicz –

dla osób, które potrzebują pomocy.

jak co roku wniosła swój wkład

ulicznego po terenach Dzielnicy Ursus.

Wolontariat jak sama mówi, jest

s. 6

URSUS BIEGA

w przygotowania konkursu „Ośmiu

Idea biegu powstała w sercach kilku za-

W głównej kategorii „Ósemek”

dla niej lekcją pokory i sposobem

Wspaniałych”.

paleńców biegaczy z Ursusa, dla których

jedną z laureatek została Katarzyna

na wniesienie w życie drugiego

jury edycji stołecznej był dyrektor

Szybisty, uczennica Gimnazjum nr

człowieka promyka radości i na-

Ośrodka Kultury „Arsus”, Bogusław

131 im. K.K. Baczyńskiego. Kasia

dziei na przyszłość.

Łopuszyński a członkiem Komitetu

Waltz Prezydent m.st. Warszawy.

Przewodniczącym

W kategorii „Ósemeczki” laure-

Honorowego Wiesław Krzemień,

wolontariusz-

atkami zostały aż dwie mieszkan-

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st.

ką „Klubu Ośmiu” i harcerką. Od

ki Ursusa, których praca na rzecz

Warszawy.

dwóch lat, wraz z koleżankami

innych została dostrzeżona i wy-

jest Przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego,

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus



bieganie to pasja. 
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W kwietniu 2013 roku Zarząd Dziel-

najmu zamiennego lokalu mieszkal-

otrzymała również Spółdzielnia Bu-

Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy

nicy Ursus m.st. Warszawy spotkał

nego.

dowlano-Mieszkaniowej Miś”.

Ursus m.st. Warszawy, z dnia 9 kwiet-

się na 4 posiedzeniach. W tym cza-

Zarząd Dzielnicy podjął stosowne

Zarząd podjął uchwałę w sprawie

nia 2013 roku. Przyjęto do wiado-

sie podjął 55 uchwał oraz 7 usta-

uchwały w sprawie zawarcia na okres

planu sprzedaży w latach 2013- 2017

mości plan pracy Ośrodka Kultury

leń. Poniżej przedstawiamy Pań-

3 lat umowy najmu lokalu użytkowe-

lokali stanowiących własność m.st.

„Arsus” oraz podległych mu komórek

stwu wybrane z nich.

go, położonego w budynku przy ul.

Warszawy, usytuowanych w budyn-

organizacyjnych, na miesiąc maj 2013

1-go Maja 7 i w sprawie przeznacze-

kach wielolokalowych, położonych

rok, jednocześnie kierując w/w plan

Z powodu nie spełniania kryte-

nia do dalszego najmu lokalu użytko-

na terenie Dzielnicy Ursus m.st. War-

pod obrady Komisji Sportu i Spraw

riów określonych w Uchwale Nr

wego, położonego w budynku przy

szawy.

Społecznych Rady Dzielnicy Ursus

LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warsza-

ul. Pużaka 4. Wyraził również zgodę

Na mocy uchwał, Zarząd dokonał

m.st. Warszawy oraz zatwierdzono

wy z dnia 9 lipca 2009 roku w spra-

na dzierżawę gruntu pod kiosk han-

3 zmian w załączniku dzielnicowym

sprawozdanie z działalności Ośrodka

wie zasad wynajmowania lokali

dlowy, usytuowany na działce przy

do budżetu m.st. Warszawy na 2013

Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus

wchodzących w skład mieszkaniowe-

wjeździe z parkingu na teren placu za-

rok, a tym samym w Wieloletniej Pro-

m.st. Warszawy, za rok 2012.

go zasobu m.st. Warszawy, odmo-

baw „Hasanka”. Jednocześnie Zarząd

gnozie Finansowej m.st. Warszawy na

Na mocy uchwały został przekaza-

wę zakwalifikowania na listę osób

powołał stały zespół negocjacyjny ds.

lata 2012-2042. Następnie skierował

ny Samodzielnemu Zespołowi Publicz-

oczekujących na zawarcie umowy

dzierżaw nieruchomości gruntowych

pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st.

nych Zakładów Lecznictwa Otwartego

najmu oraz odmowę umieszczenia

przekazanych przez Prezydenta m.st.

Warszawy projekt uchwały w sprawie

Warszawa-Ochota, do nieodpłatnego

na liście osób oczekujących na najem

Warszawy, Burmistrzowi Dzielnicy Ur-

zaopiniowania modyfikacji w w/w za-

korzystania i pobierania pożytków na

lokalu z mieszkaniowego zasobu m.

sus m.st. Warszawy.

łączniku. Zmiany dotyczyły m.in. zwięk-

okres 3 lat – lokal użytkowy o pow.

st. Warszawy otrzymało łącznie 9

Działając na mocy obowiązującego

szenia środków na zadanie z zakresu

243,23 m2, położony w budynku przy

rodzin. Jednocześnie Zarząd wyraził

prawa, Zarząd podjął uchwały w spra-

pomocy bezrobotnym oraz zwiększe-

ul. 1-go Maja 13 w Warszawie.

zgodę na podpisanie 4 umów najmu

wie o wyrażenie zgody na udzielenie

nia planu wydatków przeznaczonych

lokalu mieszkalnego na czas nieokre-

50 % bonifikaty od opłat rocznych

na remont Zespołu Szkół nr 42.

ślony oraz potwierdził uprawnienia

z tytułu użytkowania wieczystego nie-

Na posiedzeniach Zarządu Dziel-

z nieruchomości stanowiących wła-

do najmu 4 lokali mieszkalnych. Pod-

ruchomości gruntowych przeznaczo-

nicy została powołana komisja kon-

sność m.st. Warszawy, położonych

jęto również 4 uchwały w sprawie

nych na cele mieszkaniowe w siedmiu

kursowa do opiniowania ofert na

przy ul. Obrońców Helu 2 oraz na Pla-

umieszczenia na liście osób oczeku-

przypadkach. Bonifikatę od opłaty

realizację zadań publicznych w za-

cu 1905 r., z uwagi na ograniczenie

jących na najem lokalu mieszkalnego

rocznej z tytułu użytkowania wie-

kresie wypoczynku dzieci i młodzieży

dostępu światła dziennego do pobli-

(w tym jeden socjalny), a dwie rodzi-

czystego nieruchomości gruntowej

w Dzielnicy Ursus w 2013 r, Zatwier-

skich mieszkań.

ny skierowano do zawarcia umowy

przeznaczonej na cele mieszkaniowe

dzono do realizacji Protokół nr 26

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na usuniecie dwóch drzew



A. Wall

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 6 maja 2013 r.
zmarł wybitny lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Śp.
Urszula Wrońska

śp.
Marian Zatoń

Osoba niezwykle przyjacielska, ciepła i wrażliwa.
Mimo różnych przeciwności losu, potrafiąca się cieszyć
życiem i przekazywać tą radość innym.

Był człowiekiem niezwykłej skromności,
życzliwy ludziom,
który przez całe życie niósł im pomoc.

Żegnaj Urszulo
Będzie nam Ciebie bardzo brakować

Najszczersze wyrazy ubolewania

Rodzinie i Najbliższym
Wyrazy głębokiego współczucia

składają
Rada, Zarząd i pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

składają
Rada, Zarząd i pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
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www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Telewizja UrsusTV.pl nadaje już pół roku
Mieszkańcy Ursusa od listopada
zeszłego roku mogą oglądać aktualności z dzielnicy, zapowiedzi i relacje
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych
i samorządowych w lokalnej telewizji
internetowej – UrsusTV.pl, którą obsługuje kilkuosobowy zespół operatorów, montażystów, grafików, informatyków, prezenterów i reporterów.
Przez te pół roku zespół UrsusTV
zrealizował ponad 120 reportaży relacjonujących życie dzielnicy, w tym
również sądy uliczne, które często
wzbudzały spore emocje czy programy tematyczne, jak program z prof.
fot. z archiwum UrsusTV

Bralczykiem poświęcony poprawnemu
nazewnictwu związanemu z Ursusem.
Mieszkańcy w okresie Świąt, Dnia
Kobiet, czy Walentynek na antenie
mogli składać najbliższym życzenia.
Nie zabrakło również gwiazd muzy-

Reportaż na żywo

ki, filmu, sportu i znanych polityków:
Eleni, Mateusza Damięckiego, Piotra

rzenia odbywającego się w Ursusie.

i problemów ważnych dla mieszkań-

nościowe takie jak: facebook, twit-

Pręgowskiego, kabaretów Paranie-

Staramy się być najaktualniejszym

ców naszej dzielnicy – mówi Robert

ter czy google+. Często na stronie

normalni i Neo-Nówka, Marka Jóź-

źródłem informacji w dzielnicy. Uru-

Faliszewski, pomysłodawca projektu.

internetowej ogłaszane są konkursy,

wiaka, Marcina Mięciela, Grzegorza

chomiony został także comiesięczny

Telewizję można oglądać na kompu-

w których do wygrania są atrakcyjne

Piechny, Hanny Gronkiewicz-Waltz,

serwis informacyjny, który zbiera

terze, tablecie bądź telefonie komór-

nagrody.

czy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Od początku funkcjono-

i podsumowuje, w ramach jedne-

kowym, wystarczy wejść na stronę

wania UrsusTV relacje z wydarzeń

– W programie UrsusTV każdy

go programu, najważniejsze wia-

internetową www.ursustv.pl. Redak-

w dzielnicy zostały obejrzane już po-

znajdzie coś dla siebie. Jesteśmy na

domości. Zapraszamy do kontaktu,

cja wchodzi również w interakcję

nad 250 tys razy!

miejscu każdego ważnego wyda-

jesteśmy ciekawi opinii, pomysłów

z widzami poprzez portale społecz-



Agnieszka Wall

14 maja, w lokalu związku, odbyła

rucznik Jerzy Sochaczyński. Oznaki

uroczystość wręczenia odznaczeń i wy-

wręczyła kapitan Maria Milbrandt wraz

różnień wielce zasłużonym kombatan-

z Burmistrzem, Wiesławem Krzemie-

tom. W spotkaniu m.in. udział wzięli:

niem. Następnie wręczono jubileuszowe

Wiesław Krzemień Burmistrz Dzielnicy,

dyplomy: Januszowi Szwarc z okazji 85

Wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowiec-

rocznicy urodzin, Henrykowi Godlew-

kiego – Maria Milbrandt.

skiemu z okazji 90 rocznicy urodzin oraz

Na początku spotkania minutą ciszy

Kazimierzowi Stępniowi również z okazji

uczczono pamięć zmarłych kombatan-

90 rocznicy urodzin. Kwiaty i albumy dla

tów. Odznaki za wybitne zasługi dla

jubilatów wręczyła sekretarz koła Regina

Związku Kombatantów i Byłych Więź-

Buze.

niów Politycznych otrzymali: porucznik



Janusz Szwarc

Stanisława Mendruń, kapitan Janusz

Prezes koła Dzielnicowego

Szwarc, porucznik Jerzy Seweryn, po-

Związku Kombatantów RP i BWP

www.facebook.com/dzielnicaursus

fot. E. Kowalewska

Związek Kombatantów RP i BWP

www.twitter.com/dzielnicaursus

Życzenia przyjmuje Janusz Szwarc
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Czerwiec w plenerze
Czerwiec to miesiąc, który boga-

wickim. Rozpocznie się ona o godz.

ty jest w imprezy odbywające się

16.00. Na przywitanie zagra zespół

w plenerze. Już dzisiaj zapraszamy

Thekilla. O godz. 16.45 usłyszymy

mieszkańców do wspólnej zabawy

znaną polską piosenkarkę Halinę Ku-

na terenie naszej dzielnicy.

nicką. Kunicka największą popularnością cieszyła się w latach 60. i 70.

Pierwszą imprezą będzie Dzień

Do jej największych przebojów nale-

Dziecka. W tym roku impreza orga-

żą piosenki: „Niech no tylko zakwitną

nizowana jest wspólnie z Ośrodkiem

jabłonie”, „Lato, lato czeka”, „To były

Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus

piękne dni”, „Orkiestry dęte”.

na terenie stadionu przy ul. Sosn-

Agnessa to pseudonim artystyczny

kowskiego 3. Początek już o godz.

Agnieszki Jakubiec, wokalistki i kom-

10.00. Rozpoczną je dzieci uczęsz-

pozytorki pochodzącej z Częstocho-

czające do placówek wychowania

wy, która obecnie mieszka w Ursusie.

przedszkolnego. Zaprezentuje się

Agnessa wykonuje i tworzy muzykę

również Szkoła Muzyczna Yamacha,

pop/rockową. Niewątpliwie, dodat-

Szkoła Podstawowa nr 11 oraz teatr

kowym atutem Agnessy jest fakt,

uliczny. O godz. odbędzie się pokaz

iż gra ona na pianinie oraz samo-

iluzji, a o godz. 16.00 – koncert ze-

dzielnie komponuje własne utwory.

społu Somgorsi. Natomiast o godz.

Wystąpi ona o godz. 17.40. Po nie-

17.30 zaplanowano mecz piłki noż-

j,o godz. 18.45 na deskach sceny

nej o Mistrzostwo III Ligi pomiędzy

wystąpi zespół Klezmafour.

Organizatorzy przygotowali liczne

pomiędzy Lublinem, Białymstokiem

konkursy, zabawy sportowe (mini-

i Warszawą i właśnie z klezmerskiej

turnieje piłki nożnej itp.), malowanie

tradycji tego regionu czerpie swoje

buziek, dmuchane zamki, animacje

inspiracje. Podchodzi do nich jed-

teatru ulicznego, stoisko z zabawami

nak w sposób zupełnie nowatorski,

organizowanymi przez Familijni.pl,

z punk rockową wręcz energią i bał-

turniej gier LEGO, turniej piłkarzyków.

kańskim szaleństwem. Zespół zagra

W tym dniu, Ośrodek Sportu i Rekre-

w składzie: Andrzej Czapliński, Ga-

acji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

briel Tomczuk, Wojciech Czapliński,

zaprasza wszystkie dzieci do bezpłat-

Rafał Grząka, Tomasz Waldowski.

fot. Impres Jot

Klezmafour to zespół rozpięty

KS Ursus a GKP Targówek.

Andrzej Piaseczny

Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej

skiej. Wystawa prezentuje wysokiej

W przeglądzie udział wezmą: Or-

8 czerwca zapraszamy wszystkich

Piaseczny z zespołem, który wystąpi

klasy zdjęcia autorstwa fotografików

kiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej,

mieszkańców dzielnicy, w ramach

o godz. 20.30. Andrzej Piaseczny to

przyrody, przestawiające środowisko

Radzymińska Orkiestra Dęta, Dziecię-

Dni Ursusa na spacery po dzielnicy.

polski wokalista, autor tekstów i ak-

przyrodnicze obszaru projektowego

co-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Mo-

Miejscem zbiórki będzie Park Czecho-

tor, a także osobowość telewizyjna.

(koryto rzeki, brzegi, skarpy, las łęgo-

gielnica, Młodzieżowa Orkiestra Dęta

wicki, a spacery odbędą się w godz.

Były członek zespołu Mafia, współ-

wy i łąki występujące w międzywalu)

OSP Ostrów Mazowiecka, Młodzieżo-

11.00, 13.00, 15.00. Każdy uczestnik

pracował także z Robertem Chojnac-

oraz ptaki żyjące w tych środowi-

wa Orkiestra Dęta RYBNO, Orkiestra

spacerów otrzyma mapę cennych

kim. Zdobywca platynowych płyt,

skach.

Miejska z Wołomina, Młodzieżowa

wspomnień dzielnicy. Ilość miejsc

telekamery, nagradzany w Opolu

16 czerwca br. w godz. 14.00-22.00

Orkiestra Dęta OSP Joniec, Orkiestra

nieograniczona. Na terenie parku

i Sopocie. W jego wykonaniu usły-

w Parku Czechowickim odbędzie się

Reprezentacyjna SGGW w Warszawie,

zaplanowano

warsztaty

szymy m.in. piosenki: „Chodź, przy-

XVII Mazowiecki Przegląd Orkiestr

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP

z geocachingu i tworzenie własnych

tul, przebacz”, „Śniadanie do łóżka”,

Dętych. Patronat nad przeglądem ob-

w Płośnicy, Orkiestra Dęta OSP Msz-

skarbów (godz. 12.00-14.00). Impre-

„Prawie Do Nieba”, „Wszystko trzeba

jęli: Marszałek Województwa Mazo-

czonów, Orkiestra Dęta z Trąbek.

za organizowana wspólnie ze Stowa-

przeżyć”.

nego korzystania z basenu.

również

wieckiego – Adam Struzik, Burmistrz

Imprezom plenerowym towarzy-

W Parku Czechowickim można

Dzielnicy Ursus – Wiesław Krzemień

szyć będzie wiele atrakcji dla dzieci

Kulminacja XIX Dni Ursusa, odbę-

również podziwiać wystawę plenero-

oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy

m.in.: dmuchane zamki, zjeżdżalnie,

dzie się 15 czerwca w Parku Czecho-

wą o ptakach i przyrodzie nadwiślań-

Ursus – Henryk Linowski.

liczne konkursy z nagrodami.

rzyszeniem SKORO.

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

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 3 czerwca, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”.
Prowadzi Tadeusz Maryniak. Wstęp wolny.
• 5 czerwca, godz. 9.00-14.00 – finał Dzielnicowego Przeglądu Teatralnego Młodzieży Szkół Ursusa „Traktorki”. Wstęp wolny.
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• 3 czerwca, godz. 18.00 – zabawa taneczna z konkursami z okazji Dnia Dziecka
dla grup i zespołów artystycznych z Domu Kultury „Miś” oraz gości. Wstęp
wolny.
• 5 czerwca, godz. 17.00 – wieczór literacko-poetycki Sabiny Rokitnickiej pt. „Minione pory roku”.

• 7 czerwca, godz. 19.00 „Salonik Sztuk Arsus”. Występ premierowy zespołu

• 11 czerwca, godz. 18.00 – wernisaż wystawy fotografii „Ursus w obiektywie

teatralno-kabaretowego „Zżyna” w programie „Co by było gdyby”. Wystąpią:

młodego człowieka – Adama Dąbrowskiego”, współorganizowany przez wo-

Robert Różycki, Witold Rudnicki, Marzena Poświata, Joanna Rudnicka. Wstęp

lontariat „Klub Ośmiu Wspaniałych”, działający przy Gimnazjum nr 131. Wstęp

wolny.

wolny.

• 9 czerwca, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Brzydkie kaczątko” w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. Cena biletu 10 zł.
• 11 czerwca, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Spotkanie i wykład
red. Marka Króla pt. „Czy Polska jest kondominium?”. Wstęp wolny.
• 13 czerwca, godz. 18.00 – premiera spektaklu dziecięcego zespołu teatralnego
„Fantasmagoria”. Wstęp wolny.
• 14 czerwca, godz. 18.00 – koncert zespołu operetkowego „Belcanto” pod dyrekcją Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. W programie znane pieśni operetkowe.
Wstęp wolny.
• 18 czerwca, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Spotkanie i wykład

• 15 czerwca, godz. 16.00 – „Dziś zabawa u Bogdana” wieczorek taneczny
w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.
• 18 czerwca, godz. 12.30 – „Mała Filharmonia” cykliczne spotkania z muzyką
dla dzieci. Wstęp wolny.
• 19 czerwca, godz. 10.30 – „Bądź bezpieczny na wakacjach”. Spotkanie dla
dzieci na temat bezpieczeństwa podczas wakacji z funkcjonariuszami służb
mundurowych. Wstęp wolny.
• 24 czerwca, godz. 18.00 – uroczyste zakończenie roku edukacyjno-kulturalnego dla zespołów i grup artystycznych działających w Domu Kultury „Miś”.
Wstęp wolny.

Barbary Bubuli pt. „Kto posiada media w Polsce?”. Prowadzi red. Jerzy Domżalski. Wstęp wolny.
• 20 czerwca, godz. 16.00-19.00 – wieczór poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Prowadzi Janina Wielogurska. Wstęp wolny.
• 20 czerwca, godz. 19.00 – spektakl Młodzieżowego Teatru „Argonauci” pt. „Żelazna kurtyna”. Wstęp wolny.
• 21 czerwca, godz. 16.00 – koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha w Ursusie pod kierunkiem Moniki Narożniak. Wstęp wolny.
• 23 czerwca, godz. 14.00-22.00 (park „Czechowicki”, ul. Spisaka) – Art Ursus
2013 festyn rekreacyjny z okazji 20. lecia powołania Ośrodka Kultury „Arsus”.

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 4,5 czerwca, godz. 10.00 (Czytelnia Naukowa) – Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego. Przesłuchania uczestników II etapu na temat „Cechy klimatu
Polski”.
• 11 czerwca, godz. 18.00 (Czytelnia Naukowa) – „Czytelnicy 2012” Ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród najlepszym czytelnikom w 2012 roku Biblioteki
Publicznej w Ursusie.
• 25 czerwca, godz. 12.00 (Gimnazjum 133, ul. Warszawska 63) – Dzielnicowa
Olimpiada Języka Angielskiego uroczyste zakończenie olimpiady.

Występy i pokazy zespołów artystycznych, sekcji, zajęć, pracowni i klubów

• 3-28 czerwca, godz. 12.00-20.00 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – „Słoneczna

z placówek kultury Dzielnicy Ursus i zaproszonych instytucji oświatowych. Po-

Zakładka 2013”. Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w Międzyna-

kaz muzyczno-pirotechniczny Teatru Ognia. W programie realizacja projektu

rodowym Konkursie Plastycznym, którego tematem w tym roku była „Moja

„Bezpieczne wakacje” przy udziale Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wojska
i Policji przygotowanego przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Ursusie.

najpiękniejsza podróż”.
• 24-29 czerwca (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 64) – zapisy na akcję „Lato
w Bibliotece 2013”; tel. 22 662 70 01, e-mail: bd64@bpursus.waw.pl.

• 25 czerwca, godz. 11.00 – finał Ogólnopolskiego Konkursu „Nie tylko na scenę”

• 6,13,20,27 czerwca, godz. 17.00-17.30 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr

i „Przecież każdy pisze wiersze”. Warsztaty z Ernestem Bryllem, prof. Antonim

64) – „Bartki czyli bajki czytane w czwartki”: „Kurczaki Luzaki i bazyliszek” Chri-

Baniukiewiczem i Tadeuszem Słobodziankiem. Wstęp wolny.

stiana Jolibois i Christiana Heinricha, „Zwariowana kałuża” Danuty Parlak, „Po-

• 26 czerwca, godz. 18.00 – pokazy taneczne zespołu „Stop and Go” pod kierun-

czytaj mi mamo”, „Wszędzie pachnie czekolada” Danuty Wawiłow.

kiem Jolanty Wdowczyk-Czarnogórskiej. Wstęp wolny.
• 28 czerwca, godz. 19.00 – recital Joanny Rudnickiej pt. „Poznaj mnie”. Wstęp
wolny.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 11 czerwca, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece Niedź-

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)

wiadek. Prezentacja książek: „Ogród Afrodyty” Ewy Stachniak, „Bezpieczna

• 11 czerwca, godz. 18.00 – wieczór literacki Zdzisława Dostawy, autora książki

przystań” Nicholasa Sparksa.

„Pod prąd. Wspomnienia z PRL-u”. Wstęp wolny.

• 6,13,20,27 czerwca, godz. 16.30 – „Klub Gier Planszowych” dla dzieci, czwartki.

• 15-16 czerwca oraz 22-23 czerwca godz. 9.00 – turniej szachowy z cyklu „Cztery Pory Roku”.
Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 2. czerwca, godz. 12.30 – niedzielne widowisko teatralne. Bajka dla dzieci pt.
„Czerwony Kapturek”. Wstęp 10 zł.

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

• 19 czerwca, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece Skorosze. Prezentacja książek: „Obok Julii” Eustachego Rylskiego, „O pięknie” Zadie
Smith.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Miasteczko Ruchu Drogowego gościło najlepsze drużyny
8 maja w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. K. Sosnkowskiego
odbyły się eliminacje powiatowe
XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju BRD.
Dzielnicę Ursus w kategorii szkół gimnazjalnych reprezentowała drużyna
z Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi. Uczniowie nieprzerwanie od kilkunastu lat pod opieką Anny
Lewandowskiej przygotowują się do
udziału w turnieju. Tym razem drużyna
fot. z archiwum Gimnazjum nr 132

z naszego gimnazjum uplasowało się
na III miejscu, przegrywając nieznaczną ilością punktów (7) z reprezentacją Śródmieścia (Gimnazjum nr 42,
ul. Twarda) oraz Ochoty (Gimnazjum
nr 13 im. S. Staszica, ul. Nowowiejska).
Turniej stawia przed uczestnikami
wiele wymagań. Drużyna w składzie:
Adam Olejnik (2b), Kacper Kownac-

Przejazd po miasteczku ruchu drogowego

ki (2a) i Patryk Załecki (3c) zmierzyła

ruchu drogowego może pozazdrościć

swoim koncie udział w finale rejono-

roku zwyciężą w rywalizacji na szczeblu

się z przejazdem po miasteczku ruchu

uczestnikom turnieju niejeden kierowca.

wym, wojewódzkim, a nawet finał ogól-

dzielnicowym i zmierzą się z najlepszy-

drogowego, torem przeszkód, pierw-

Co prawda tym razem nie udało się sta-

nopolski. Miejmy nadzieję, że chłopcy,

mi drużynami warszawskimi.

szą pomocą i testami sprawdzającymi

nąć na najwyższym podium, ale drużyny

którzy już teraz deklarują chęć udziału



Zespół redakcyjny

wiedzę teoretyczną, a wiedzy z zakresu

z Gimnazjum nr 132 z O.I. mają już na

w kolejnej edycji turnieju, w przyszłym



Gimnazjum nr 132 z O.I.

Z ekologią za pan brat
Dnia 22 kwietnia w Przedszkolu

sce z których pochodzą prezentowane

Trzy zwycięskie drużyny otrzymały

obserwator przyrody”. O nagrody dla

Integracyjnym nr 137 im Janusza

odgłosy przyrody, odpowiedzieć na

zestawy roślin do ogródków przed-

uczestników zadbali: Biuro Ochrony

Korczaka odbył się I Dzielnico-

pytania i rozwiązywać zagadki, rozpo-

szkolnych, a wszystkie dzieci dyplo-

Środowiska i Rada Rodziców przy

wy Quiz Przyrodniczo-Ekologiczny

znać i nazwać ptaki, podzielić grzyby

my, książki, kredki i drewniane figurki

Przedszkolu Integracyjnym nr 137

„Z ekologią za pan brat - 5 latek dba

na jadalne i trujące i wykazać się cel-

ogrodników. Każde przedszkole biorą-

im. Janusza Korczaka w Warszawie.

o świat”. Quiz przygotowały nauczy-

nością do kosza na śmieci.

ce udział w quizie dostało na pamiąt-



kę wspólnych zmagań książkę „Młody

 n-l wychowania przedszkolnego

Rywalizacja była zacięta od początku do końca. Zwyciężyła drużyna

Siemieńczuk oraz Anna Marszycka.

z Przedszkola nr 219 Niezapominaj-

W quizie wzięło udział 7 przed-

ka, drugie miejsce zajęło Przedszkole

szkoli, które do rozgrywek wytypo-

z Oddziałami Integracyjnymi nr 418,

wały, zgodnie z regulaminem, po 3

a na najniższym stopniu podium sta-

przedstawicieli. Zmagania były cięż-

nęli reprezentanci Przedszkola nr 200

kie. Uczestnicy musieli wykazać się

Gąski Balbinki. Wyróżnienia za udział

szeroką wiedzą z dziedziny przyrody

w I Dzielnicowym Quizie Przyrodni-

i ekologii. Dzieci, z wypiekami na twa-

czo-Ekologicznym „Z ekologią za pan

rzy, dobrze poradziły sobie z tą trudną

brat - 5 latek dba o świat” otrzyma-

tematyką. Musiały m.in. ułożyć puzzle

ły pozostałe 4 przedszkola – Przed-

przedstawiające zwierzęta i nazwać

szkole nr 194, Przedszkole nr 413,

je, posegregować śmieci do odpo-

Przedszkole nr 343 oraz Przedszkole

wiednich pojemników, określić miej-

Integracyjne nr 137 im. J. Korczaka.

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

fot. z archiwum Przedszkola nr 137

Monika

Kuligowska, Marta Jończyk, Paulina

cielki z w/w przedszkola:

Monika Kuligowska

W trakcie rozwiązywania quizu
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Ursusowska Liga Siatkówki
Wiesław Krzemień zespołowi z Ursu-

na grupy A i B, gdzie systemem każdy

sa – 15-50. Drugie miejsce zajął mistrz

z każdym w rundzie zasadniczej wal-

siatkowej. Dzięki uprzejmości Urzędu

poprzedniej edycji – AZS Gocław, który

czyły o zajęcie miejsc od I do III – pre-

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy roz-

z rąk Zastępcy Burmistrza Jacka Duch-

miowanych awansem do grupy drużyn

grywki organizowane przez Zespół Spor-

nowskiego otrzymał srebrne medale,

walczących o mistrzostwo II Ligi oraz

tu i Rekreacji są całkowicie bezpłatny.

puchar oraz nagrodę pieniężną w wy-

o możliwość awansu do najwyższej

Wszystkie mecze odbywają się na terenie

sokości 700 zł. Trzecie miejsce brązowe

z Lig. Natomiast drużyny, które zaję-

obiektów sportowych Zespołu Szkół nr

medale, puchar oraz nagrodę w wyso-

ły ostatnie miejsca w swoich grupach

80 przy ul. Orłów Piastowskich oraz Szko-

kości 400 zł wywalczył zespół Iskra Ga-

kończyły występy w tegorocznej edy-

ły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20.

leria Ursus Warszawa. Kolejno miejsca

cji. Na tym etapie rozgrywek stworzyły

W tegorocznej edycji gościliśmy re-

w pierwszej lidze zajęli: IV Betony, V

się grupa: C – sześć drużyn oraz grupa

li: IV Moskity, V Kosmiczne Gumisie, VI

kordową liczbę 26 zespołów z całej

Banana Volley (zespół z największym

D – osiem drużyn. Mistrzostwo II Ligi

Szybujące Jastrzębie, VII AZS APS War-

Warszawy i okolic. Rywalizacja między

Fun Klubem Kibica), VI Praga Team, VII

(grupy C) złote medale oraz puchar oraz

szawa, VII Somgorsi, IX Piwo.

drużynami toczyła się w trzech ligach

Nets, VIII Smolna Team, IX Krwawe

automatyczny awans do I Ligi wywal-

w zależności od stopnia zaawansowania

Fredki, X MDK MVT Warszawa. Zespoły,

czyła drużyna Zielone Płuca Ochoty, II

sportowych Szkoły Podstawowej nr 11

zespołu. Pierwsza liga składała się z 10

które zajęły miejsca VIII i IX będą wal-

miejsce PilkaNaHali.pl, III miejsce Dzikie

odbył się turniej barażowy Ursusowskiej

drużyn, które w rundzie zasadniczej wal-

czyły w turnieju barażowym o utrzyma-

Goewalenie (te dwie drużyny wezmą

Ligi Siatkówki. O I miejsce walczyły czte-

czyły ze sobą przez przeszło trzy miesiące

nie w ekstraklasie naszych rozgrywek,

udział w barażu o I Ligę) IV „Sokoły”, V

ry zespoły Krwawe Fredki, PiłkaNaHali.

systemem każdy z każdym a najlepsza

natomiast zespół z X miejsca automa-

„WSRH Team”, VI AA Ursus. W grupie D

pl, Smolna Team i Dzikie Geowalenie,

czwórka rozegrała turniej finałowy o mi-

tycznie spadł do II ligi.

fot. M. Karczewski

Jak co roku, w naszej dzielnicy, odbywają się amatorskie rozgrywki w piłce

Rozgrywki Ursusowskiej Ligi
Siatkówki

W dniu

26.05.2013 na obiektach

najlepszą okazała się drużyna Atomów-

komu udało się wywalczyć złoto może-

Druga Liga to również wielkie emocje

ki, II miejsce wywalczyła drużyna Niedź-

cie sprawdzić Państwo na stronie www.

Złote medale, puchar oraz nagrodę

i zacięte spotkania. Na początku rozgry-

wiadków, III miejsce wpadło w ręce

liga-ursus.siatkowka.org

w wysokości 1000 zł wręczył Burmistrz

wek 16 drużyn zostało podzielonych

Szalonych Kefirów. Kolejne miejsca zaję-

szachiści

sce wywalczył Mateusz Żmuda z Ursu-

Podstawowa nr 5 ze Skierniewic a piąte

niorów. W zawodach nie brały udziału

z Uczniowskiego Klubu Sportowe-

sa. Wśród dziewcząt 19 miejsce zajęła

miejsce Przedszkole Mikołajek. Turniej

drużyny I i II ligowe. Nasze drużyny

go Czternastka startowali w wielu

Michalina Fus.

w Ursusie odbył się dzięki dużemu

składały się z dzieci 4-5 lat młodszych

strzostwo ligi – FINAL FOUR.



Maciej Karczewski

Szach i mat
W

ostatnim

okresie

zawodach.

W Mistrzostwach Ursusa przedszko-

wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus m. st.

od przeciwników. W zawodach wy-

Na przełomie marca i kwietnia

laków startowało 55 chłopców i 22

Warszawy, wszystkie dzieci otrzymały

startowało 13 ekip. Niespodziewanie

w Szczyrku odbyły się Mistrzostwa

dziewczynki. Zwyciężyli mieszkańcy

cenne nagrody a czołowi zawodnicy

zwycięstwo odniosła drużyna UKS 14 II

Polski juniorów w szachach. UKS Czter-

Bemowa, Michał Orzechowski przed

i drużyny puchary.

przed Otwockiem I i UKS 14 III. Indywi-

nastka reprezentowało aż 10 zawodni-

Bartoszem Fiszerem. Z Ursusa Michał

W Poroninie odbyły się Mistrzo-

dualnie zawodnicy Uczniowskiego Klu-

ków, trójka z nich: Jan Golecki, Daniel

Zgorzelski był czwarty, Dawid Wieczo-

stwa Polski Przedszkolaków i dzieci

bu Czternastka zdobyli dwa złote meda-

Sanz w kategorii do lat 10 oraz Agata

rek (UKS14) był ósmy, Miłosz Typek był

do lat 8, w których wystartowało 181

le (Dominik Rzeszowski i Ola Tarka), trzy

Kowalewska w kategorii do lat 18 zdo-

dziewiąty. W kategorii dziewcząt wy-

zawodników w dwóch kategoriach.

srebrne (Klaudia Paździerz, Mateusz Bu-

byli kwalifikacje do udziału w Mistrzo-

startowało 11 zawodniczek. Pierwsze

Z Ursusa z kategorii przedszkolaków

jalski i Jakub Flis) oraz cztery brązowe

stwach Europy w Czarnogórze. Sam

miejsce zajęła Barbara Reszka, drugie

najlepszy okazał się Michał Zgorzelski

(Maciej Kaczkowski, Weronika Tkaczyk,

udział tak licznej reprezentacji, w fina-

miejsce Katarzyna Furmanek, trzecie

zajął VII miejscem, Dawid Wieczorek

Tymon Czernek i Paulina Paździerz).

łach, jest dużym sukcesem.

Aleksandra. Sobczyńska. Zawodniczki

(UKS 14) był 24, Wiktor Korzeniowski

Turniej z cyklu „Cztery Pory Roku”

W Mistrzostwach Mazowsza przed-

z Ursusa Amelia Sroczyńska, Maja Pta-

(UKS 14) 37 a Mateusz Żmuda 78.

odbędzie się 8-9 czerwca 2013 roku

szkolaków, rozegranych na Bemowie

szyńska i Michalina Fus zajęły kolejno

W kategorii do lat 8 wystartowało 87

w Szkole Podstawowej nr 14 przy ulicy

startowało 86 chłopców i 22 dziewczy-

ósme, dziewiąte i dziesiąte miejsce.

uczestników. Najlepszymi z Ursusa

Sosnkowskiego 10, grupa C (urodzone

nek . Zwyciężył Bartosz Fischer z Bemo-

W klasyfikacji drużynowej startowało

byli Tymon Czernek, Bartosz Cieśla,

2004 i młodsze) i grupa B (od IV kate-

wa, drugi był Michał Zgorzelski z Ur-

29 zespołów Zwyciężyło Przedszkole

Michał Zgorzelski, Marek Spychała

gorii). Zmagania Grupy A (od III kate-

susa, a trzeci David Wieczorek z Ursusa

Montessori z Ursusa, przed Szkołą Pod-

i Wiktor Korzeniowski.

gorii) odbędą się 15-16 czerwca i 22-23

(UKS 14), siódme miejsce zajął Wiktor

stawową nr 11 i Szkołą Żagle z Faleni-

W Mińsku Mazowieckim rozegrano

Korzeniowski (UKS 14), dziesiąte miej-

cy, czwarte miejsce wywalczyła Szkoła

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza ju-

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

czerwca w Domu Kultury Kolorowa.


Andrzej Kądziołka
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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UKS 4 Ursus
wie odbył się II Ogólnopolski Turniej

awansowały tym samym o kilka oczek
w tabeli, plasując się na III miejscu.

Koszykówki Dziewcząt rocznika 2000

Od 17 do 19 maja podopieczne

„Koszykówka z jajem 2013”. W turnie-

Małgorzaty Boniowskiej rywalizowały

ju udział wzięło osiem zespołów z całej

z najlepszymi drużynami z całej Polski,

Polski.

rocznika 97 i młodszego w I Ogólno-

Bezkonkurencyjne okazały się za-

polskim Turnieju Koszykówki Dziewcząt

wodniczki z MUKS Widzew Łódź,

„Łomża CUP 2013” o Puchar Prezyden-

srebrny medal zdobył zespół UKS

ta Miasta Łomża. Kadetki z ursusow-

Basket 47 Białystok, trzecie miejsce

skiego UKS 4 Ursus zajęły w nim IV

wywalczyły sobie zawodniczki z UKS

miejsce. Przegrywając w meczu o brą-

4 Ursus, pewnie pokonując w meczu

zowy medal z UKS Mniszek Boguszów

półfinałowym swoje rywalki z TK Alles

Gorce. Pierwsze miejsce zajął warszaw-

Glowno (66: 22).

ski klub SKS 12 Warszawa zaraz za nim

fot. z archiwum UKS 4 Ursus

W dniach 19-21 kwietnia w Głogo-

Młodziczki Młodsze UKS 4 Ursus

uplasowała się MUKS Unia Basket

w ostatnim meczu odniosły cenne

Ostrołęka. Królem strzelców turnieju

zwycięstwo nad zespołem z Nowej

została zawodniczka UKS 4 Ursus Klau-

Wsi (61:58). Dziewczynki z „Czwórki”

dia Popielarz. Serdecznie gratulujemy!!

Zawodniczki UKS 4 Ursus

URSUS BIEGA to pierwsza edycja

mieszkańców Ursusa i nie tylko. Przy

URSUS BIEGA na dystansie 10 km.

miątkowy medal ze startu w URSUS

biegu ulicznego po terenach Dzielnicy

wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus m.st.

Choć ilość miejsc w pierwszej edycji

BIEGA a dla pierwszej trójki mężczyzn

Ursus. Idea biegu powstała w sercach

Warszawy i wielu innych osób oraz

biegu jest ograniczona to mamy na-

i kobiet przewidziane są nagrody. Za-

kilku zapaleńców biegaczy z Ursusa,

instytucji udało się!

URSUS BIEGA

dzieję na 600 uczestników ubranych

pisy trwają, więc zapraszamy wszyst-

dla których bieganie to pasja. Posta-

15 czerwca, o godz. 11.00 z miej-

w koszulki biegu, którzy w limicie

kich na www.ursusbiega.pl a przeko-

nowili zorganizować bieg na miej-

scowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

czasu 1,5 godziny ukończą bieg. Na

nacie się, że bieganie w Ursusie to dla

scu, u siebie w (dzielnicy) mieście dla

przy Sosnkowskiego 3, startuje bieg

mecie każdy uczestnik otrzyma pa-

wielu sposób na życie.
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