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Na półmetku kadencji

Bal dla dzieci
Tradycyjny bal integracyjny dla dzieci podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w tym roku odbył
się w Zespole Szkół nr 80 na Gołąbkach. s. 2
Nagroda i certyfikat
dla Gimnazjum nr 132
fot. E. Kowalewska

Od maja 2012 r. Gimnazjum nr 132 z Od-

Budowany żłobek przy ul. Czerwona Droga

działami Integracyjnymi realizowało pilotażowy program edukacji ekologicznej na
temat rzeki Wisły autorstwa Fundacji Nasza
Ziemia, którego patronami honorowymi byli
m.in.: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Mazowiecki Kurator Oświaty. s. 4

13 grudnia, minęły 2 lata od wy-

dzielnicowe, a to dlatego, że Mia-

łczyńską a także z trasami S2 i S8.

boru przez Radę Dzielnicy Zarządu

sto Stołeczne Warszawa, jak każdy

W trakcie budowy jest oczekiwana

Tulipanada

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

samorząd zostało „dotknięte” świa-

kilkadziesiąt lat stacja kolejowa

Dom Kultury „Kolorowa” we współpracy

Programy wyborcze wszystkich

towym kryzysem gospodarczym. Na

PKP Ursus Niedźwiadek, inwe-

z Ośrodkiem Kultury „Arsus” organizuje

trzech komitetów wyborczych, tj.

inwestycje otrzymaliśmy na 2013

storem jest ZTM m.st. Warszawy.

już po raz XI Konkurs Piosenkarski „Tulipa-

Stowarzyszenia Obywatelskiego,

rok limity roczne w granicach 9 mi-

Opóźnione, ale budowane są także

nada”. Konkurs ma charakter otwartego

Platformy Obywatelskiej oraz Pra-

lionów złotych. Kilka lat temu były to

Południowa Obwodnica Warszawy

przeglądu, do którego zapraszamy dzieci,

wa i Sprawiedliwości, które mają

środki w wysokości 30, a nawet 42

z dużym Węzłem „Opacz” i Węzeł

młodzież i dorosłych z województwa ma-

swoich przedstawicieli w radzie,

milionów, co miało miejsce w 2008

„Salomea” w Al. Jerozolimskich.

zowieckiego.

w dużej mierze pokrywały się.

roku. W poprzednich kadencjach za-

Po wybudowaniu w/w inwesty-

s. 4

biegaliśmy o budowę dużych inwe-

cji, Ursus będzie jedną z najlepiej

Akademia Świadomego Rodzica

W zakresie poprawy bezpieczeń-

stycji drogowych, co w dużej mierze

skomunikowanych dzielnic m.st.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ur-

stwa wykonaliśmy przebudowę ul.

udało się osiągnąć. Obecnie w trak-

Warszawy.

sus m.st. Warszawy zaprasza na kolejny

Dzieci Warszawy (ulica zarządzana

cie realizacji jest ul. Nowolazurowa

Dla mieszkańców Gołąbek zapla-

przez ZDM) na odcinku Ryżowa- al.

– inwestor ZMID. Pierwszy odcinek

nowaliśmy budowę żłobka, wraz

Jerozolimskie z wypłatą odszkodo-

tej ulicy Ryżowa - Traktorzystów,

z biblioteką inwestycja jest w trak-

wań, budowany jest kolejny odcinek

został oddany do użytku, pozostała

cie realizacji. Wykonawca, zgodnie

Warszawska Olimpiada Młodzieży

ul. Skoroszewskiej, dokończyliśmy

część w połowie tego roku ( informa-

z umową, zobowiązany jest oddać

Zaraz po powrocie z ferii, dzieci ze

cja uzyskana w ZMID).

go do użytku 31 sierpnia 2013

szkół podstawowych Ursusa rozegrały

brakujący odcinek ul. Zielonej Gęsi,

cykl bezpłatnych warsztatów skierowanych do rodziców.

s. 6

wyremontowaliśmy ul. Kadłubka

Kolejna inwestycja to przedłuże-

roku. Warto podkreślić, że udało

dzielnicowe eliminacje zawodów War-

na odcinku Jagiellończyka-Leszka

nie ul. Gierdziejewskiego do ul. Po-

nam się uzyskać ponad 1 milion zł.

szawskiej Olimpiady Młodzieży w mini-

Białego, zmodernizowaliśmy ul. Pry-

łczyńskiej z wiaduktem nad torami

dotacji na ten cel w ramach resor-

siatkówce.

stora, a także ścieżkę rowerową przy

PKP Warszawa-Poznań, budowana

towego program rozwoju instytucji

ul. Orląt lwowskich. W tym miejscu

przez GDDKiA. Po wybudowaniu i

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

musimy zaznaczyć, że zrobilibyśmy

oddaniu do użytku tych dwóch in-

„MALUCH 2012”. W budowanym

więcej, ale niestety otrzymujemy

westycji w tym roku będziemy mieli

żłobku znajdzie miejsce ponad 100

coraz mniej pieniędzy na zadania

połączenie al. Jerozolimskich z Po-

dokończenie na stronie 3

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

s.8
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Z prac Zarządu Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

Zarząd utrzymał w mocy uchwały, na

kursu wybrano do dofinansowania

struktury, plan remontów letnich na

wy w miesiącu styczniu 2013 roku

mocy których osoby ubiegające się

m.in. propozycje złożone przez: KS

2013 rok, w placówkach oświato-

obradował na 4 posiedzeniach. Po-

o 90% bonifikatę na wykup miesz-

Ursus, Akro-Bad, UKS 4 Ursus, UKS

wych, położonych na terenie dziel-

niżej przedstawiamy Państwu wy-

kania, a będące właścicielami lub

Iskra, UKS 14, UKS Skalar, PKS Józef,

nicy. Prace zostaną przeprowadzo-

brane ustalenia i uchwały podjęte

współwłaścicielami innych nierucho-

KS Rokis, Mazowiecki Klub Karate Ky-

ne w wybranych budynkach szkól

przez Zarząd w tym czasie.

mości, dostały decyzję odmowną. Na

okushin, Fundację Kagi.

i przedszkoli.

niosek zainteresowanych, spełnia-

W styczniu 2013, na mocy uchwał,

Zarząd Dzielnicy przychylił się do

Zgodnie ze wskazaniami Komisji

jących kryteria, w tym dochodowe,

Zarząd wprowadził zmiany w za-

opinii Zespołu Działalności Gospo-

Mieszkaniowej Rady Dzielnicy m.st.

Zarząd Dzielnicy uchwalił 50 % boni-

łączniku dzielnicowym do budżetu

darczej i Zezwoleń o braku koniecz-

Warszawy Zarząd podjął szereg

fikatę do opłat rocznych z tytułu użyt-

m.st. Warszawy oraz w Wieloletniej

ności zwiększania liczby punktów

uchwał dotyczących spraw lokalo-

kowania wieczystego nieruchomości

Prognozy Finansowej miasta stołecz-

sprzedaży napojów alkoholowych

wych. W ich wyniku 10 osób zakwa-

gruntowych przeznaczonych na cele

nego Warszawy na lata 2013-2042.

zawierających powyżej 4,5% alkoho-

lifikowało się na listę osób oczeku-

mieszkaniowe. Przeznaczono do naj-

Zarząd podjął również stosowną

lu (z wyjątkiem piwa).

jących na zawarcie umowy najmu

mu w drodze konkursu na okres 3 lat

uchwałę w sprawie przedłożenia Ra-

Zarząd Dzielnicy, przyjął do wia-

lokalu socjalnego lub komunalnego,

lokale użytkowe przy ul. Bohaterów

dzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

domości plan pracy Ośrodka Kultury

w wyniku weryfikacji 9 osób zosta-

Warszawy 10, Walerego Sławka 6

sprawozdania z wykonania załączni-

„Arsus” oraz podległych mu komórek

ło skreślonych z listy osób oczeku-

oraz 1-go Maja 8.

ka dzielnicowego do budżetu m.st.

organizacyjnych, na miesiąc styczeń

jących, a 4 rodziny zawarły umowy

Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę

Warszawy za 2012 rok. Rada zaopi-

i luty 2013 roku. Jednocześnie Zarząd

najmu lokalu mieszkalnego na czas

w sprawie wyboru ofert na realiza-

niowała pozytywnie wykonanie pro-

polecił przekazać w/w plan pod obra-

nieoznaczony. Kierując się zasadami

cję zadań publicznych w zakresie

jektu za 2012 rok.

dy Komisji Sportu i Spraw Społecznych

racjonalnego gospodarowania zaso-

upowszechniania kultury fizycznej

Do realizacji został zatwierdzony,

Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

bami lokalowymi m.st. Warszawy,

i sportu w 2013 roku. W drodze kon-

przedłożony przez Wydział Infra-

A. Wall

Bal dla dzieci
Tradycyjny bal integracyjny dla
dzieci podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus
i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
w tym roku, odbył się w Zespole
Szkół nr 80 na Gołąbkach.
Wszystkich zebranych powitali:
Burmistrz Dzielnicy Ursus – Wiesław Krzemień, Zastępca Burmistrza – Jacek Duchnowski oraz
fot. E. Kowalewska

Przewodniczący Rady – Henryk
Linowski życząc zebranych udanej
zabawy.
Już na początku dzieci poznały
podróżnika Indianę Jonsa, z któ-

Dzieci tworzyły weneckie maski

rym ruszyły pociągiem w wielką
podróż do: Tybetu, Wenecji, wio-

chętnych była animacja sportowa

gra czy też wykonywanie czynno-

ce, owocowe szaszłyki i napoje.

ski indiańskiej, Afryki czy Grecji.

na „stadionie olimpijskim” m.in.

ści narzuconych przez animatora.

Wszyscy uczestnicy balu otrzymali

W kącikach zabaw można było

z przeciąganiem liny. Dużo emo-

Dla

upominki.

zrobić

makaronu,

cji wzbudziła wspólna zabawa

był kącik malowania buziek. Na

była firma Sevroll. Szczególne po-

biżuterię

weneckie

maski

z

najmłodszych

uczestników

Sponsorem

imprezy

karnawałowe,

polegająca na podawaniu sobie

zakończenie imprezy, tradycyjnie

dziękowania należą się dyrektor

indiańskie pióropusze, amulety

w kole śmiesznych gadżetów, ta-

wystąpił iluzjonista.

Zespołu Szkół nr 80 Magdalenie

z kolorowej masy solnej czy też

kich jak okulary, peruki i ubieranie

Dla gości przygotowano po-

własne instrumenty muzyczne. Dla

się w nie, w czasie gry muzyka nie

częstunek. Były kanareczki, owo-

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

Grabskiej, która udostępniła salę
gimnastyczną.
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dokończenie ze strony 1

generuje oświata. Naszym obowiązkiem jest za-

Warszawy 4, Obrońców Helu 3 i Walerego Sław-

dzieci. W trakcie realizacji jest pełnowymiarowe

pewnić im „miejsce” w szkołach podstawowych

ka 6. Od kilku lat ten problem był nierozwiązany.

boisko ze sztuczną nawierzchnią na stadionie przy

i gimnazjalnych oraz zorganizować we wszystkich

W zakresie Ochrony Środowiska została dokonana

ul. Sosnkowskiego – dokończenie wiosną tego

placówkach oświatowych dobre warunki. W tym

modernizacja Parku Czechowickiego oraz zrewiata-

roku. Z boiska będą mogli korzystać młodzi piłka-

celu podejmujemy decyzje, w wyniku których

lizowany teren przy ul. Królów Polskich ze środków

rze, nasze dzieci, których jest ponad 400 w Klubie

rozbudowaliśmy wspomniane placówki i wykona-

pozyskanych dodatkowo z Gminnego Funduszu

Sportowym Ursus oraz mieszkańcy dzielnicy. Po-

liśmy termomodernizację obiektów szkolnych. Co

Ochrony Środowiska. Wydział Ochrony Środowiska

nadto może być to boisko zarządzane pod kątem

roku w ramach możliwości doposażamy placówki,

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przejął największy

pozyskiwania przez dyrektora OSIR pożytków, któ-

aby dzieci mogły mieć odpowiednie warunki do

Plac Zabaw „Hasanka”, co zmniejszy koszty, jakie

re pozwolą na zwiększenie dochodów dla tej jed-

zdobywania wiedzy. Wdrażamy kolejne projekty

ponosił OSIR na jego utrzymanie.

nostki organizacyjnej. Kolejną ważną inwestycję,

unijne, aby wzmocnić proces podnoszenia pozio-

Zarząd Dzielnicy czynił starania o pozyskanie

którą zaplanowaliśmy i rozpoczęliśmy w ubiegłej

mu nauczania. Dane demograficzne pokazują, że

dodatkowych środków na modernizację kolektora

kadencji była rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4

musimy zadbać o kolejne sale lekcyjne dla klas „0”

deszczowego, tzw. rowu U1, którym odprowa-

o osiem sal lekcyjnych i salę korekcyjną dla małych

i pierwszych, ponieważ w istniejących szkołach

dzane są wody opadowe południowej części Ur-

dzieci. Zakończyliśmy prace i oddaliśmy do użytku

podstawowych dzieci ze „Skoroszy” musiałyby

susa do rzeki Utraty w Pruszkowie. W roku 2012

nową część czwórki w 2011 roku. Jesteśmy dzielni-

uczęszczać na trzecią zmianę. W wyniku głębokiej

Rada m.st. Warszawy wprowadziła dodatkowe

cą, w której przybywa mieszkańców, a tym samym

analizy, Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

11,5 mln. zł. do WPF na ten cel. Z Lokalnego Pro-

dzieci. Brakuje miejsc w przedszkolach, groziła

razem z Radą Dzielnicy borykając się z ograniczo-

gramu Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warsza-

nam trzecia zmiana dla zerówek i pierwszych klas.

nymi środkami na inwestycje, podjęli działania

wy, powinno „wpłynąć” do budżetu jeszcze ponad

W ubiegłej kadencji wykonaliśmy projekt rozbudo-

o reorganizacji w roku 2013 polegającej na prze-

2 mln zł na modernizacje podwórek i budowę al-

wy Przedszkola nr 219 o cztery oddziały. W roku

niesieniu Zespołu Szkół nr 42 z ul. Konińskiej 2 do

tan śmietnikowych.

2012 zakończyliśmy prace budowlane i oddaliśmy

budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42.

Nie udało się niestety doprowadzić do uchwale-

do użytkowania te sale przedszkola, a po niewiel-

W budynku tym funkcjonują obecnie dwie szko-

nia żadnego planu przestrzennego zagospodaro-

kiej reorganizacji i modernizacji starej części bu-

ły, Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 132.

wania. Trwają prace planistyczne dla pięciu obsza-

dynku udało się uruchomić piąty oddział.

Niemniej nadal są w nim wolne sale lekcyjne,

rów Ursusa. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych
lat część z nich zostanie uchwalona.

Ostatnio pojawiły się informacje o „słabo” za-

w których pomieszczą się uczniowie jeszcze jednej

rządzanych i funkcjonujących szkołach w naszej

szkoły. Przygotowane w tym celu uchwały Komisji

Można przyjąć, że dwa lata minionej kadencji

dzielnicy. Pragniemy uspokoić wszystkich, a przede

Oświaty i Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

wpłynęły na kolejny etap rozwoju Ursusa. Po-

wszystkim rodziców dzieci uczęszczających do na-

zostały podjęte na sesji tylko przy jednym głosie

mimo światowego, a co za tym idzie krajowego

szych szkół. Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy

wstrzymującym, nie było głosów przeciwnych, co

i warszawskiego kryzysu finansowego będziemy,

naszych placówek pracują na rzecz nie tylko edu-

świadczy o słuszności podjętych działań.

w ramach posiadanych środków realizować kolejne zadania, jakie stają przed naszym samorządem

kacji, ale także wychowania. W Komisji Oświaty,

Innym ważnym problemem, który został rozwią-

w której reprezentacje mają wszystkie trzy ugru-

zany przez włodarzy, jest doprowadzenie do możli-

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

powania obecnej kadencji, szczególną uwagę

wości wykupu przez właścicieli mieszkań w budyn-

oraz Radni Stowarzyszenia Obywatelskiego

przywiązuje się do rozwiązania problemów, jakie

kach wspólnotowych (tzw. podkowy) Bohaterów

i Platformy Obywatelskiej.

Inicjatywy Przedszkola nr 343
W Przedszkolu nr 343 realizujemy

rozwój osobowości dzieci. Pozwala na

Na nasz konkurs wpłynęło 25 prac,

nia ptaków i poświęcenie czasu na

różne programy edukacyjne. Za pro-

znalezienie własnego sposobu na od-

z których zorganizowano wystawę,

wykonanie

jekt „Z teatrem za pan brat” przed-

danie przeżyć, dodaje odwagi i spon-

a jednocześnie ogłoszono konkurs.

Zgodnie z zapowiedzią karmniki

szkole otrzymało w grudniu 2012 r.

taniczności, wzmacnia wiarę w siebie.

Oglądający wystawę mogli oddać

rozwieszone zostały w naszym ogro-

Nagrodę Specjalną Koordynatorów

Poprzez ten konkurs chcemy pro-

swój głos na najładniejszy karmnik,

dzie, a przedszkolaki nie zapominają

Dzielnicowych m.st. Warszawy. W ra-

pagować znaczenie edukacji kultural-

a po zliczeniu wszystkich głosów

o swoich skrzydlatych przyjaciołach

mach drugiego projektu „Zróbmy to

nej w procesie wychowania młodego

wyłoniliśmy

Nagro-

i dokarmianiu ich podczas spacerów.

razem”, przedszkole organizuje szereg

pokolenia. Tym razem konkurs odbył

dy wręczyła Dyrektor przedszkola

Wszystkie prace konkursowe moż-

inicjatyw m.in. warsztaty oraz konkur-

się pod hasłem „Zróbmy karmniki

podczas wspólnych zabaw oraz wy-

na obejrzeć na naszej stronie interne-

sy z cyklu „Mamo, tato zróbmy to ra-

dla ptaków”. Jak zwykle nie zawie-

raziła wdzięczność za wyzwalanie

towej: www.przedszkole343.waw.pl

zem”. Konkurs ten ma na celu zachęcić

dliśmy się na naszych podopiecznych

potrzeb i zainteresowań dziedzinami

rodziców do wspólnej pracy i zabawy

i ich rodzinach, którym nie jest obce

kultury i łączenie tego dziedzictwa

Nauczycielki Przedszkola nr 343

razem ze swoimi dziećmi i przedszko-

niesienie pomocy i dokarmianie

z działaniami artystycznymi oraz za

Katarzyna Cieloch

lem. Uczy współpracy, ma wpływ na

ptaków podczas tak zimnych dni.

zainteresowanie problem dokarmia-

Paulina Prusińska

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

zwycięzców.

pięknych

karmników.
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Od maja 2012 r. Gimnazjum nr 132

była przez Wojewódzki Fundusz Ochro-

z Oddziałami Integracyjnymi reali-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej

zowało pilotażowy program edu-

w Warszawie.

kacji ekologicznej na temat rzeki

Kolejne cztery zadania młodzież

Wisły autorstwa Fundacji Nasza

wykonała od września do końca

Ziemia, którego patronami hono-

listopada 2012 r. Dwa z nich reali-

rowymi byli m.in.: Prezydent Mia-

zowane były w formie zajęć tereno-

sta Stołecznego Warszawy i Ma-

wych nad Wisłą. W trakcie realizacji

zowiecki Kurator Oświaty.

pierwszego z nich młodzież anali-

fot. z archiwum Gimnazjum nr 132

Nagroda i certyfikat dla Gimnazjum nr 132

zowała przekroje geologiczne, obProgram skierowany był do wszyst-

serwowała rzeźbę tarasów akumu-

kich warszawskich szkół, przedszkoli

lacyjnych Wisły oraz różne sposoby

i miał na celu zainteresowanie uczniów

zagospodarowania wysoczyzny lo-

oraz mieszkańców stolicy przyrodą

dowcowej. Przeprowadzono rów-

warszawskiego odcinka Wisły i celo-

nież ankietę wśród mieszkańców

obszar. Chociaż pora roku i pogoda

W grudniu 2012 r. Fundacja Na-

wością ochrony rzeki. Obok części edu-

Warszawy odwiedzających Stare

tego dnia nie sprzyjały obserwa-

sza Ziemia ogłosiła wyniki konkursu.

kacyjnej program obejmował również

Miasto, by poznać ich stan wiedzy

cjom awifauny, uczniom udało się

Nasze gimnazjum otrzymało certyfi-

część konkursową składającą się z sze-

na temat rzeki Wisły. Kolejne za-

zaobserwować dzięcioła zielonego

kat „Wiślanej Szkoły”, a ponadto

ściu zadań, w której szkoły i przedszko-

danie polegało na zorganizowaniu

i pstrego, czaplę siwą, sikory, ra-

znalazło się wśród dziesięciu wy-

la mogły ubiegać się o zdobycie certyfi-

akcji wolontariatu szkolnego na

niuszki, kaczki krzyżówki, łyski.

różnionych nagrodą rzeczową (dla

katu „Wiślanej Szkoły”.

rzecz Wisły. W ramach tego zada-

Pozostałe dwa zadania polegały

naszego gimnazjum pomoc nauko-

Nasze gimnazjum już po zrealizowa-

nia przeprowadzono akcję sprząta-

na przeprowadzeniu szkolnego kon-

wa – mikroskop szkolny) placówek

niu dwóch pierwszych zadań konkur-

nia starorzecza Wisły na obszarze

kursu nt. Wisły pt. „Dawne i współ-

oświatowych Warszawy. Na uroczy-

sowych zostało wyróżnione. Młodzież

rezerwatu przyrody „Morysin” koło

czesne profesje wiślane” i zorgani-

stej gali, która odbyła się 16 stycznia

otrzymała nagrodę w formie możli-

Wilanowa, a następnie rozdano

zowaniu Szkolnego Dnia Wisły, który

2013 r. w Bemowskim Centrum Kul-

wości uczestnictwa w dwudniowych

odwiedzającym Zespół Pałacowo-

stał się jednocześnie uroczystym za-

tury, szkolny koordynator programu

warsztatach filmowych, które odbyły

-parkowy Wilanów, materiały pro-

kończeniem realizacji całego progra-

„Wiślana Szkoła” – Joanna Balcerzak

się m.in. w plenerach nad Wisłą na

mocyjne Fundacji Impact. W trakcie

mu. W tym dniu mieliśmy zaszczyt

odebrała certyfikat – wyróżnienie

Cyplu Czerniakowskim. Efektem udzia-

realizacji tego zadania, na terenie

gościć w naszym gimnazjum Bur-

świadczące o zaangażowaniu na-

łu w tym wydarzeniu było powstanie

rezerwatu młodzież dokonała prze-

mistrza Dzielnicy Ursus – Wiesława

szego gimnazjum w działania na

zbioru filmów pt. „Wisła oczami mło-

glądu gatunków drzew charak-

Krzemienia, Przewodniczącego Rady

rzecz ochrony rzeki Wisły.

dzieży”, które zostały zarejestrowane

terystycznych dla lasu łęgowego

Dzielnicy – Henryka Linowskiego, dr

na płytach DVD w nakładzie 1000 eg-

i olszowego oraz rozpoznawała ga-

H. Sztrantowicz – ekologa, przewod-

Zespół redakcyjny Gimnazjum

zemplarzy. Produkcja dofinansowana

tunki ptaków zamieszkujących ten

niczącą szkolnego konkursu nt. Wisły.

nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi

Zajęcia w terenie

„Tulipanda”
we

wokalno-instrumentalne oraz chóral-

roku na adres: Dom Kultury „Kolorowa”,

szewicz, Dom Kultury „Kolorowa”

współpracy z Ośrodkiem Kultury „Ar-

na. Eliminacje odbędą się w Ośrod-

02-495 Warszawa, ul. K. Sosnkowskie-

02-495 Warszawa, ul. K. Sosn-

sus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warsza-

ku Kultury „Arsus” (ul. Traktorzy-

go 16 „Tulipanada” tel. 22 867 63 95,

kowskiego 16, II piętro pokój 230,

wy organizuje już po raz XI Konkurs

stów 14): I etap – 9, 10, 12 kwietnia,

fax 22 667 83 75, e-mail: dk.koloro-

kom. 0 604 503 353, tel. 22 867 63 95,

Piosenkarski „Tulipanada”. Konkurs

II etap – 24 kwietnia, do którego

wa@gmail.com lub on-line ze strony

fax 22 667 83 75.

ma charakter otwartego przeglądu,

jury zakwalifikuje najlepszych z każ-

organizatora.

do którego zapraszamy dzieci, mło-

dej kategorii wiekowej. Informacja

Koncert laureatów i uroczyste

natem Przewodniczącego Rady Dziel-

dzież i dorosłych z województwa

o zakwalifikowanych do IIetapu

wręczenie nagród odbędzie się 24

nicy Ursus m.st. Warszawy Henryka

mazowieckiego. W tym roku konkurs

będzie dostępna na stronie inter-

maja 2013 roku o godzinie 18.00

Linowskiego oraz Burmistrza Dziel-

organizowany będzie w 3 katego-

netowej

w sali widowiskowej Ośrodka Kul-

nicy Ursus m.st. Warszawy Wiesława

riach wiekowych: 7-12 lat, 13-17,od

– 15.04.2013 r.

tury „Arsus” ul. Traktorzystów 14.

Krzemienia, który ufunduje nagrodę

Szczegółowych

Grand Prix.

Dom

Kultury

„Kolorowa”

www.kolorowa.arsus.pl

18 lat oraz w trzech kategoriach mu-

Karty uczestnictwa należy przesłać

zycznych: soliści-wokaliści, zespoły

lub dostarczyć do dnia 25 marca 2013

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

Konkurs organizowany pod patro-

informacji

udzie-

la opiekun konkursu Janusz Łukawww.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 4 marca, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie w klubie Literackim „Metafora”. Program „Kobieta w poezji – poezja kobiet”. Wstęp wolny.
• 5 i 12 marca, godz. 13.00 – bajka edukacyjna dla dzieci pt. „O Florce, która
chciała zostać piłkarzem”. Program przygotowany przez Funkcjonariuszy
Straży Miejskiej Wydziału Profilaktyki w ramach projektu „Rodzina Jednością”. Wstęp wolny.
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• 7 marca, godz. 18.00 – z najlepszymi życzeniami dla Kobiet. Spotkanie
członków Klubu Seniora. Wstęp wolny.
• 13 marca, godz. 14.00 – „Odkryj swoją pasję – zawód, który mnie interesuje”. Spotkanie dla młodzieży z pracownikiem Wydziału Profilaktyki Straży
Miejskiej Joanną Czarnecką. Wstęp wolny.
• 13 marca, godz. 18.00 – wernisaż wystawy Anny Komorowskiej. Wstęp
wolny.

• 8 marca, godz. 19.00 – koncert „Bądź moja miłością” w wykonaniu Bogusława Morki (tenor), Agnieszki Makówki (mezzosopran), Agnieszki Kozłowskiej (sopran) oraz zespołu muzycznego „Allegro” pod dyrekcją Andrzeja
Płonczyńskiego. Prowadzenie – Laura Łącz. Cena biletu 60 zł.
• 9 marca, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”) – wernisaż wystawy malarstwa
Wiktora Gardolińskiego pt. „Skąpana w słońcu”. Ekspozycja czynna do 2
kwietnia. Wstęp wolny.

• 17 marca, godz.12.30 – niedzielne widowisko teatralne. Bajka dla dzieci
pt. „Teoś i Wielkanoc”. Wstęp 10 zł.
• 19 marca, godz. 18.00 – wieczór poetycki. Prezentacja twórczości Anny
Rykowskiej. Wstęp wolny.
• 21-31 marca – wystawa prac konkursowych „Moja pisanka”.
• 21 marca, godz.12.30 – powitanie wiosny przez dzieci z zespołów i grup
artystycznych.

• 10 marca, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Calineczka” w ramach
cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. Cena biletu 10 zł.
• 12 marca, godz. 18.00 – Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej. Wykład Ewy
Szakolickiej (Federacja Organizacji Kresowych) pt. „Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich – 70. rocznica wydarzeń”. Projekcja filmu dokumentalnego. Wstęp wolny.

• 21 marca, godz.18.00 – „Urodziny Fryderyka Chopina” koncert okolicznościowy.
• 24 marca, godz.15.00 – „Jezus Zmartwychwstał!” spotkanie członków Klubu Seniora „Wesoła Chata” przy wielkanocnym stole.
• 25 marca, godz. 10.00 – wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu „Moja pisanka”.

• 17 marca, godz. 17.30, 20.30 – występ kabaretu „Neo-Nówka” z zespołem
„Żarówki” w najnowszym prapremierowym programie. Cena biletu 60 zł.

• 27 marca, godz.11.0 – „Mała Filharmonia” cykliczne spotkania z muzyką
dla dzieci. Wstęp wolny.

• 21 marca, godz. 17.00 – wieczór poetycki twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Wstęp wolny.
• 21 marca, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół Serio” Wandy Stańczak
w programie satyrycznym „Jajko czy kura?”. Wstęp wolny.
• 22 marca, godz. 19.00 – „Salonik Sztuka Arsus”. Program rozrywkowy.
Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 1-31 marca, godz. 12.00-20.00 – „Biblioteka 65+”. Wystawa przygotowana z okazji 65-lecia Biblioteki Publicznej w Ursusie, poświęcona jej historii
i działalności.
• 1,8,15,22,29 marca, godz. 9.00-10.30 – kurs podstawowy fotografii cyfro-

• 26-27 marca, godz. 10.00-15.00 – dzielnicowe eliminacje uczestników 36.
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
• 28 marca, godz. 19.00 – premierowy spektakl Młodzieżowego Teatru „Argonauci” z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Wstęp wolny.
• Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)
• 3 marca, godz. 12.30 – przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem pt. „ Skrzacie opowieści” w wykonaniu Teatru
„Urwis” z Krakowa. Wstęp 10 zł.

wej dla UTW w Ursusie.
• 1 marca, godz. 17.00 (Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35)
– „Wizyta Marzanny u Baby Marty”. Na zaproszenie Michaeli Todorovej,
dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury, dzieci i wolontariusze Biblioteki
Publicznej w Ursusie wezmą udział w warsztatach poświęconych historii
bułgarskich marteniczek i będą je wykonywać razem z dziećmi z Bułgarii.
• 22 marca, godz. 17.00 – miesięczne spotkanie organizacyjne Koła Wolontariatu.

• 6 marca, godz. 18.00 – koncert w wykonaniu zespołu operetkowego Belcanto z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wstęp wolny.
• 9 marca, godz. 12.00 – wernisaż wystawy malarstwa Wiesławy Łobos.
Wstęp wolny.

• 7,14,21,27 marca, godz. 15.30 – „Get Into Reading” międzynarodowy projekt promocji czytelnictwa koordynowany przez Uniwersytet w Liverpoolu.
Wolontariusze BP Ursus czytają na głos.
• 7,14,21 marca, godz. 17.00-17.30 – „BARTKI czyli bajki czytane w czwart-

• 17 marca, godz. 16.30 – „Rodzinne muzykowanie”. Koncert z cyklu Nie-

ki”: „Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych” Anny Kozłow-

dzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu Wachnik Kwintet.

skiej, „Opowieści dla duszy dziecięcej” Linde von Keyserlingk, „Rymowanki

Wstęp wolny.

wrażliwe na tematy kłopotliwe” Magdaleny Kotowskiej – wiek uczestników

• 22 marca, godz. 11.00 – finał Konkursu Plastycznego dla Przedszkoli pt.

3-10 lat.

„Marzanna” z cyklu „Wiosenne tradycje”. Wstęp wolny.
Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)

• 19 marca, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece Niedź-

• 1-31 marca – wystawa prac malarskich Anny Komorowskiej. Wstęp wolny.

wiadek. Prezentacje książek: „Korekty” Johathana Franzena i „Dwie strony

• 6 marca, godz. 17.00 – prezentacja zespołu tanecznego „Bella Polonia”

medalu” J. M. R. Michalskiego.

z okazji Święta Kobiet. Wstęp wolny.
• 7 marca, godz. 9.00-15.00 – konsultacje do konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” pod kierunkiem Aliny Świdowskiej.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

• 1,8,15,22,29 marca, godz. 16.30 – zajęcia plastyczne „Sobieradek” dla
dzieci.
• 7,14,21,28 marca, godz. 16.30 – „Klub Gier Planszowych” dla dzieci.

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

Co, gdzie, kiedy?
• 5,12,19,26 marca, godz. 13.00 (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałe-
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• 7,14,21,28 marca, godz. 16.00 – Get Into Reading” międzynarodowy projekt promocji czytelnictwa. Wolontariusze BP Ursus czytają na głos frag-

go 13) – Koło Wolontariatu.
• 5,12,19,26 marca, godz. 16.00 (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałe-

menty wybranych książek.

go 13) – zajęcia zespołu wokalno-instrumentalnego „Muzyczna Torpeda”.
Kino „Ursus” (ul. Traktorzystów 14)
Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

• 2-3 marca, godz. 16.00, 18.00 – „Piąta pora roku”, prod. Polska, dramat

• 20 marca, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece Skorosze, środa Prezentacja książek: „Dom Augusty” Majgull Axelsson, „Miłość
oraz inne dysonanse” Janusza L. Wiśniewskiego i Irady Wownenko.
• 1,8,15,22,29 marca, godz. 16.00 – zajęcia teatrzyku „Iskierka”,

obyczajowy, od lat 15.
• 9-10 marca, godz. 16.00, 18.00 – „Bejbi blues”, prod. Polska, dramat obyczajowy, od lat 15.
• 23-24 marca, godz. 17.00 – „Mistrz”, prod. USA, dramat, od lat 15.
Wszystkie bilety po 12 zł.

dzieci 7-10 lat.

Akademia Świadomego Rodzica
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy zaprasza na kolejny cykl bezpłatnych warsztatów skierowanych do rodziców, dla
których porozumienie z dzieckiem jest szczególną
wartością. Na zajęciach dowiedzą się Państwo:
- jakie zasady komunikacji sprzyjają budowaniu dobrych relacji w rodzinie,
- o uczuciach tych przyjemnych i tych trudnych

- jak wyznaczać granice i wspólnie ustalać zasady,
- co to znaczy być konsekwentnym rodzicem
i jak nagradzać.
Zaczynamy w marcu br. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

Osoby do kontaktu:

przy Placu Czerwca 1976 nr 1 oraz ul. Prawni-

Katarzyna Pyza – tel. 22 478 41 15

czej 54.

oraz Iwona Żyła – tel. 22 667 73 03.
Zapraszamy

i o tym jak sobie z nimi radzić,

Dziewczynka z zapałkami w Gimnazjum nr 131
styczniowy wieczór,

Beatę Delugę. Doboru kolęd i muzyki do-

w naszym gimnazjum miało premierę

konała Bożena Kuśmierek. Zespół „Can-

niezwykłe przedstawienie muzyczne

temus” słynie od lat z bardzo wysokiego

„Dziewczynka z zapałkami”. To już ko-

poziomu, bogatego repertuaru i ze śpie-

lejny spektakl o tematyce bożonarodze-

wu, który zawsze zachwyca słuchaczy

niowej w wykonaniu utalentowanych

i pozostaje na długo w pamięci. Zespół

gimnazjalistów. Noworoczne spektakle

prowadzi od lat Bożena Kuśmierek, która

dla rodziców i zaproszonych gości to

w każdy występ swoich podopiecznych

wydarzenia szczególne. Pozwalają one

wkłada całe serce. Nad prawidłowym

na chwilę zatrzymać się, poczuć jeszcze

przebiegiem uroczystości i przygoto-

przez moment świąteczną atmosferę,

waniem uczniów czuwała w równym

w przygotowanie dekoracji. Rolę tytuło-

Dużą niespodzianką była dla nas obec-

pobyć ze sobą i wspólnie posłuchać tra-

stopniu Beata Deluga – odpowiedzialna

wej bohaterki z wdziękiem i niekłamaną

ność naszych starszych kolegów, którzy

dycyjnej polskiej muzyki i mądrych, nio-

za literacką stronę spektaklu, która od

skromnością zagrała uczennica klasy IIc

są już absolwentami naszego gimna-

sących przepiękne przesłania tekstów.

tego roku opiekuje się kołem teatralnym

Aleksandra Jasik.

zjum, ale jak widać z przyjemnością do

fot. z archiwum Gimnazjum nr 131

W śnieżny

Uczniowie z zespołu wokalnego „Cantemus” i koła teatralnego „Baczyniak”

Przed zgromadzoną publicznością

„Baczyniak”. Akompaniament muzyczny

Przedstawienie było niesamowitym

nas wracają. Oni także gratulowali nam

wystąpili uczniowie z zespołu wokalne-

był dziełem: Bożeny Kuśmierek (forte-

przeżyciem dla nas, naszych rodziców

pięknego, pełnego emocji przedstawie-

go „Cantemus” i koła teatralnego „Ba-

pian), Adama Chmielewskiego (gitara)

i nauczycieli, którzy nie kryli zachwytu

nia. Planowane są kolejne przedsta-

czyniak ”. Hasłem przewodnim przed-

i Agaty Roślińskiej (skrzypce). W nie-

i niejednokrotnie podczas uroczystości

wienia poetycko-muzyczne w naszym

sięwzięcia były słowa Mikołaja Gogola:

zwykły nastrój wprowadzała przepiękna

ocierali łzę. Dyrektor Elżbieta Karwicka-

gimnazjum. Już dziś nad nimi pracujemy

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie

sceneria XIX wiecznego miasteczka, wy-

-Gorzkowska była dumna z poziomu

i najserdeczniej zapraszamy. Wysoki po-

stać nas było na udzielenie pomocy bliź-

konana przez uczniów gimnazjum, przy

jaki zaprezentowaliśmy, jej też nie omi-

ziom artystyczny i niezapomniane prze-

niemu”.

życia gwarantowane.

wsparciu rodziców i oczywiście naszych

nęło wzruszenie. Słowa podziękowania

Scenariusz uroczystości został napisa-

pań. Chcieliśmy podziękować rodzicom

do twórców przedstawienia, skierowała

ny przez dwie uczennice klasy IIIc: Kata-

uczniów z klasy IIc, w szczególności

przewodnicząca Komisji Oświaty Dziel-

Uczniowie Klasy IIC

rzynę Szybisty, Zuzannę Owczaruk oraz

Grażynie Nartanowicz za duży wkład

nicy Warszawa Ursus Wanda Kopcińska.

Gimnazjum nr 131

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
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Ursusowska Liga Siatkówki

Zespołowi Sportu i Rekreacji,

Warszawa, Banana Volley oraz Iskra
Galeria Ursus Warszawa.

za-

W Zespole Szkół nr 80, w nie-

witała siatkówka. Do tegorocznej

dzielę 24 lutego, rozpoczęły swoje

edycji zgłosiła się rekordowa liczba

rozgrywki obie grupy drugiej ligi,

26 zespołów. W niedzielę 16 lutego

które również systemem „każdy

na obiekcie sportowym Szkoły Pod-

z każdym” będą walczyć o zajęcie

stawowej nr 11, przy ul. Keniga 20

miejsca od 1 do 3, które premio-

swoje rozgrywki rozpoczęła pierwsza

wane będzie możliwością walki

liga, w której bierze udział 10 zespo-

o bezpośredni awans bądź bara-

łów.

że, do pierwszej ligi. Skład Grupy

fot. M. Karczewski

Ponownie na ursusowskie parkiety, dzięki głównemu organizatorowi

Walczyć będą one ze sobą syste-

A drugiej ligi: Atomówki, Niedź-

mem „każdy z każdym” przez najbliż-

wiadki, Dzikie Geowalenie, ZS nr

sze trzy miesiące, a drużyny, które

36, Szkółka Siatkarska BLOK, Pil-

zajmą miejsca od 1 do 4 po rundzie

kaNaHali.pl, WSRH Team, szalone

zasadniczej wystąpią w turnieju „Fi-

Kefiry. Skład Grupy B drugiej ligi:

Mecze pierwszej ligi rozgrywane

zapraszamy do kibicowania i wspie-

nal Four” o mistrzostwo ligi. Skład

Moskity, AA Ursus, Zielone Płuca

będą w godzinach 15.00- 20.00, na-

rania swoich ulubieńców. Więcej

pierwszej ligi to: AZS Gocław, Praga

Ochoty, Szybujące Jastrzębie, AZS

tomiast druga liga walczyć będzie od

informacji na stronie ligi: liga-ursus.

Team, Smolna Team, Betony, 15-50,

APS Warszawa, Kosmiczne Gumi-

9.00 do 17.00. Wszystkich sympaty-

siatkowka.org

Krwawe Fredki, Nets, MDK MVT

sie, PIWO, Sokoły.

ków tej dyscypliny sportu serdecznie

Maciej Karczewski

W trakcie turnieju

Na półmetku przygotowań
Za nami półmetek przygotowań

kowie, przeplatając treningi z mecza-

Do kadry dołączył mający za sobą

zonu pozostał jeszcze miesiąc. W tym

„Traktorów” do rundy rewanżowej

mi towarzyskimi. W kadrze doszło

występy w II lidze w barwach Znicza

czasie, odbędzie się jeszcze kilka spa-

trzeciej ligi w grupie łódzko-mazo-

do kilku zmian. Na pewno na wiosnę

Pruszków, i GLKS-u Nadarzyn – Prze-

ringów z drugo i trzecioligowcami.

wieckiej. Początek lutego, zawodnicy

nie zobaczymy Michała Ocipki i Jaku-

mysław Sztybrych. W najbliższych

Wyniki lutowych sparingów. KS Ursus

solidnie przepracowali na zgrupowa-

ba Chrostowskiego oraz najlepszego

dniach dojdzie najprawdopodobniej

– Świt Nowy Dwór M. (2:2), KS Ursus

niu szkoleniowym w podkrakowskich

strzelca Jewhena Rodionowa, który

do kolejnego wzmocnienia drugoli-

– Sparta Kazimierza Wielka (3:1), KS

Skotnikach, zakończonym wygraną

przeszedł pomyślnie testy i na wiosnę

gowym zawodnikiem, który w chwili

Ursus – Znicz Pruszków(0:4), KS Ursus

3:1 w grze sparingowej z występującą

będzie biegał po pierwszoligowych

obecnej jest w trakcie załatwiania

– Polonia W-wa ME (5:1), KS Ursus –

w tamtejszej IV lidze Spartą Kazimie-

boiskach w barwach GKS-u Katowi-

formalności ze swoim byłym klubem.

Legia W-wa ME (0:1). Więcej informa-

rza Wielka.

ce. Nie wiadoma pozostaje jeszcze

Do szerokiej kadry dołączyło również

cji na www.ursus.org.pl.

sytuacja z 3 zawodnikami, którzy być

kilku utalentowanych zawodników

może zmienią barwy klubowe.

z Naszej Akademii. Do rozpoczęcia se-

D.W.

W dniach 9-17 lutego w Domu

Warszawa), Adamem Czajkowskim

nanym polu, zostawiła dwie mistrzy-

odbył się dzięki dużemu wsparciu

Kultury „Kolorowa” rozegrano III

(Nadnarwianka Pułtusk) i rewelacją

nie Polski juniorek: Kingę Pastuszko

Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. War-

Turniej z cyklu „Cztery Pory Roku”.

turnieju 11-letnim Partykiem Chy-

i Monikę Głuszko). Dziewięciolatki

szawa.

W grupie najsilniejszej „A” starto-

lewskim z Chylic.

z UKS „Czternastka”, w starciu z do-

Na 2-3 marca zaplanowano kolejne

Po powrocie drużyna buduje formę
na własnych obiektach oraz w Prusz-

Cztery pory roku

Bardzo dobrze zaprezentowała się

rosłymi, wypadły rewelacyjnie. Jan

turnieje „Cztery Pory Roku” B1, B2 i C

z UKS „Czternast-

młodzież z Ursusa: VIII miejsce zajął

Golecki zajął XIII miejsce, Aleksandra

(dla rocznika 2004 i młodsi). Rozpo-

ka”. Zwyciężył arcymistrz Mirosław

Jakub Ogonowski. X miejsce Maciej

Tarka XXV miejsce, Klaudia Paździerz

częcie zapisów 2 marca od godziny

Grabarczyk (Baszta Żnin) przed

Kaczkowski, XII zajęła Agata Kowa-

XXVII miejsce. Siedmioletni Tymon

9.00 w Szkole Podstawowej nr 14

Zbigniewem Strzemieckim (Polonia

lewska (najlepsza kobieta w poko-

Czernek zajął XXXIV miejsce. Turniej

przy ulicy Sosnkowskiego 10.

wało 57 zawodników w tym aż,
dziewiętnastu

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Zaraz po powrocie z ferii, dzieci ze

grające w składzie: Wiktoria Kugler,

szkół podstawowych Ursusa rozegra-

Julia Kuchtal, Agata Bąkała, Martyna

ły dzielnicowe eliminacje zawodów

Zblewska, Weronika Matyka, Karoli-

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

na Woźniak, Olga Koziatek, Sandra

w minisiatkówce.

Grochowska, Zuzanna Rosłoń, Nina

Do Zespołu Szkół z Oddziałami

Kazimierczak. Dziewczynki w wyrów-

Integracyjnymi nr 80 przybyły repre-

nanym pojedynku pokonały Szkołę

zentacje dziewcząt ze Szkoły Podsta-

Podstawową nr 4, 3:1 oraz dziew-

wowej nr 14, ze Szkoły Podstawowej

częta ze Szkoły Podstawowej nr 14

nr 4 oraz ze Szkoły Podstawowej

w setach 2:0.

nr 11. W kategorii chłopców w roz-

W kategorii chłopców najlepszy

grywkach udział wzięły reprezenta-

okazał się zespół złożony z repre-

cje Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły

zentacji Szkoły Podstawowej nr 4.

Podstawowej nr 14 oraz występujący

Podopieczni

w roli gospodarza Zespół Szkół nr

wygrali w setach 2:1, z reprezen-

80. Najlepsze na etapie dzielnico-

tacją Szkoły Podstawowej nr 2 oraz

wych rozgrywek WOM okazały się

reprezentację Szkoły Podstawowej

podopieczne Dariusza Kraśniewicza,

nr 14, 2:0.

Piotra

fot. z archiwum Szkoły Podstawowej nr 11

Warszawska Olimpiada Młodzieży

Kędrackiego

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 11

Czas zadbać o siebie
wią świetne centrum relaksu zarówno

prasza na zajęcia zorganizowane, do

pora zatem pomyśleć o swojej kon-

fizycznego, jak i psychicznego.

wyboru:

dycji, zdrowiu i sylwetce w sezonie

Pływalnia „Albatros” ul. Orląt Lwow-

wiosennym. Idealnym miejscem w Ur-

skich 1:

susie, które daje możliwość poprawy

• niecka sportowa o wymiarach 25 m

kondycji fizycznej całej rodzinie, jest

x 12,50 m, 6 torów,

bic, antycellulit, crossfit, spinning,

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na począ-

• niecka rekreacyjna,

TMT, stretching, zumba, pilates, step,

tek kompleks dwóch basenów: Pływal-

• sauny.

aerobox, taniec brzucha, body ball

nia „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3:

Na pływalniach do dyspozycji odwie-

- dla dzieci: balet, karate, cheerleaders, gimnastyka korekcyjna,
- dla dorosłych: TBC, dance aero-

a niebawem joga.

• niecka sportowa o wymiarach 25 m

dzających nauka i doskonalenie pływania

Szczegółowy harmonogram zajęć

x 12,5 m, 6 torów

dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla nie-

znajdziecie Państwo na stronie www.

• niecka rekreacyjno-rehabilitacyjna,

mowląt, aquaaerobic, czy też możliwość

osirursus.pl.

• brodzik dla małych dzieci ze zjeżdżal-

zoorganizowania urodzinek w wodzie.

Baza sportowa OSiR Ursus to także:

Niewątpliwie wartą uwagi i trenin-

boiska wielofunkcyjne Orlik, stadion

• 2 stacje masażu wodnego, 2 whirpo-

gu jest oferta Klubu Fitness na „Ska-

piłkarski z trybunami, boiska do piłki

ole, 5 łózek z masażem powietrznym,

larze”. Nowopowstała salaaerobowa

siatkowej i koszykowej, korty teniso-

3 masaże boczne,

to kameralne miejsce do treningu

we, park linowy i wiele innych. Zapra-

nią i parasolem wodnym

Dodatkowo kompleks nowocze-

kardio. Sala w pełni klimatyzowana,

szamy osoby w różnym wieku i w róż-

snych saun: dwie sauny suche, łaźnia

wyposażona w: 4 bieżnie, 2 eliptyki,

nym stopniu kondycyjnym. Zapewnimy

parowa oraz sauna na podczerwień –

2 trenżery eliptyczne, stepper, rowery,

aktywny wypoczynek każdemu.

infrared. Razem z bazą wodną stano-

multistację. Sala fitness natomiast za-

fot. z archiwum OSiR

Zima powoli zbliża się ku końcowi,

Justyna Greliak
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