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Inwestycyjny budżet dzielnicy
Na 2014 rok, Dzielnica Ursus

w celu poszerzenia pasa drogowe-

lekcyjnych, 2 świetlice, szatnie, sani-

otrzymała do swojej dyspozycji

go, aktualizacja projektu, uzyskanie

tariaty, pomieszczenia dolne. Projekt

środki w wysokości 137 699 996

decyzji o zezwoleniu na realizację,

obejmuje również budowę sporto-

zł, w tym: środki wynikające z na-

rozpoczęcie procedury nabycia i wy-

wego pełnowymiarowego boiska do

liczenia z tytułu realizacji zadań

płaty odszkodowań). To planowane

gry w piłkę ręczną, siatkową i koszy-

Realizacja projektu „Nasza szkoła jest

bieżących w kwocie 117 576 475

jest do 2016 roku i przeznaczono na

kówkę. W roku 2014 planuje się wy-

fajna” dobiega końca

zł oraz środki na wydatki majątko-

nie w budżecie 1 mln zł.

we 20 123 521 zł.

konanie projektu oraz wybudowanie

Projekt „Nasza szkoła jest fajna” realizowa-

W ramach rewitalizacji zaplano-

stanu surowego budynku – kwota

ny był w czterech szkołach podstawowych

wano modernizacje podwórek wraz

5 027 751 zł. Zadanie będzie reali-

Dzielnicy Ursus (SP2, SP4, SP11, SP14) od

Jednym z podstawowych wy-

z oświetleniem w obrębie ulic: Tom-

zowane do 2016 roku. W tym roku

01.07.2011 r. do 31.03.2014 r. Całkowita

datków, są wydatki inwestycyjne.

cia Palucha, Kolorowej, Sosnkow-

rozpocznie się inwestycja polegająca

wartość projektu to 1 885 285,00 zł, z cze-

W tym roku realizowane będą na-

skiego, Rakietników, Dzieci Warsza-

na budowie przedszkola w Parku

go wkład własny, czyli środki Dzielnicy Ur-

stępujące zadania. W dziale trans-

wy. Na ten cel przeznaczono kwotę

Achera. Zadanie będzie zakończo-

sus, to 75 000,00 zł.

port i komunikacja – budowa ul.

1 178 989 zł. Do 2017 roku prowa-

ne w 2016 roku, a w tegorocznym

Orląt Lwowskich na odcinku od ul.

dzone będą prace przy budowie ko-

budżecie wyasygnowano na ten cel

Promocja ksiązki

Warszawskiej do linii trasy POW

lektora deszczowego w ul. Ryżowej

765 000 zł. 300 000 zł przeznaczo-

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na

w ramach zadania „Budowa dróg

i Alejach Jerozolimskich prowadzą-

no na budowę placu zabaw przy

spotkanie autorskie z Jerzym Domżal-

dojazdowych do wiaduktu nad li-

cego do rowu U-1 wraz z przebudo-

ul. Dzieci Warszawy z wykorzysta-

skim, autorem ksiązki pt. „W Ursusie

nią kolejową Warszawa-Katowice

wą rowu U-1 i budową zbiornika re-

niem istniejących urządzeń. W za-

i jego okolicy”

w ciągu trasy ekspresowej POW na

tencyjnego w dolinie rzeki Raszynka.

kresie kultury fizycznej na stadionie

wysokości ul. Orląt Lwowskich”. Jest

Na to zadanie zabezpieczono środki

przy ul. Sosnkowskiego 3 będzie

Gimnazjum nr 133 zaprasza

to zadanie wieloletnie. W tegorocz-

w wysokości 3 498 541 zł.

s. 3

s. 2

przebudowana bieżnia (700 000 zł).

Zbliża się czas, kiedy każdy szóstoklasi-

nym budżecie przeznaczono na nie

Niezmiernie ważne są działania

2 971 295 zł zostanie przeznaczo-

sta staje przed pierwszym poważnym

kwotę 2 363 000 zł. Wieloletnim za-

w zakresie oświaty i wychowania.

nych na termomodernizację i moder-

wyborem dotyczącym swojej przyszłości

daniem jest również budowa ul. Ży-

1 248 000 zł przeznaczonych zo-

nizację budynku Urzędu Dzielnicy.

– wyborem szkoły ponadpodstawowej.

wieckiej z wykupem gruntu (plano-

stanie na modernizację terenów

W zakresie tego zadania zostaną

Biegła znajomość języka obcego, wysoki

wana data zakończenia inwestycji

sportowych przy Szkole Podsta-

ocieplone ściany zewnętrzne, wy-

poziom nauczania, rozwój sportowy czy

to 2016 rok). Na ten cel zostanie

wowej nr 11 przy ul. Keniga. Prze-

mieniona będzie stolarka okienna

ciekawy sposób spędzania czasu poza-

wyasygnowana kwota 1 070 945 zł.

budowie ulegnie budynek przy ul.

i drzwiowa. W celu dostosowania

lekcyjnego, to tylko niektóre z propozycji

W tym roku rozpocznie się również

Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły

budynku urzędu do potrzeb osób

naszej szkoły. 

modernizacja ul. Zaczarowanej Do-

Podstawowej nr 4. W ramach tego

niepełnosprawnych

rożki

zadania zostanie wykonane 15 sal

będzie winda.

(pozyskanie

nieruchomości

s. 4

dobudowana
Ursusowska liga siatkówki
Na początku stycznia ruszyły rozgrywki

Drodzy Mieszkańcy

Zdrowych, pogodnych
oraz spokojnych Świąt Wielkanocnych
pełnych szczęścia, miłości w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzą

największej, amatorskiej na Mazowszu.
Atrakcyjność systemu rozgrywek, wysoki
poziom sportowy meczy oraz profesjonalne sędziowanie z każdą edycją przyciągają coraz więcej zespołów.

s. 8

Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W lutym 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st
Warszawy obradował na czterech posiedzeniach.
Poniżej prezentujemy Państwu wybrane ustalenia
i uchwały podjęte w tym czasie.
W wyniku prac nad załącznikiem dzielnicowym
do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, Zarząd

żącego roku. Na realizację zadania przeznaczono

rech strażaków, przyznawanego przez Wojewódzki

środki finansowe w wysokości 30 tys. zł.

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W drodze uchwały Zarząd przyjął Harmonogram

Zarząd Dzielnicy przyjął sprawozdanie mery-

Lokalny Dzielnicy do Programu Profilaktyki i Roz-

toryczne za 2013 rok, z działalności Biblioteki Pu-

wiązywania Problemów Alkoholowych m.st. War-

blicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus

szawy na rok 2014.

m.st. Warszawy oraz z działalności Ośrodka Kultu-

uchwalił szereg zmian w tym zakresie. Między in-

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na

ry „Arsus”. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać

nymi kwotę w wysokości 107 tys. zł przeznaczono

usuniecie 6 drzew z nieruchomości położonej przy

w/w sprawozdania do wiadomości Radzie Dzielnicy

na zakup pomocy dydaktycznych oraz prowadze-

ul. Dzieci Warszawy 42, z uwagi na konieczność

Ursus m.st. Warszawy.

nie publicznych oddziałów klas „O” w szkołach.

przeniesienia placu zabaw na w/w działkę. Kolejne

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na wydzierża-

Kolejne 50 tys. zł skierowano na uzupełnienie

4 drzewa zostaną usunięte z nieruchomości stano-

wienie gruntu, będącego własnością m.st. Warsza-

wyposażenia sal lekcyjnych w szkołach podstawo-

wiącej własność m.st. Warszawy, zlokalizowanej

wy, przez firmy TEXPOL Sp. z o.o. oraz 3R Recyc-

wych na terenie dzielnicy. Środki finansowe w wy-

w przy ulicy Tomcia Palucha, z uwagi na zagroże-

ling Solutions Sp. z o.o. S.K.A., celem ustawienia

sokości 9 740 zł przeznaczono natomiast na re-

nie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

w pobliżu altan śmietnikowych pojemników na
tekstylia.

alizację dofinansowanego z funduszy europejskich

Z satysfakcją przyjęto do wiadomości sprawozda-

projektu „Nasza szkoła jest fajna”. Dalsze zmiany

nie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Sportu

Na mocy uchwały Zarządu bonifikatę w wyso-

w załączniku dotyczyły przesunięć środków z prze-

i Rekreacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przez

kości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania

znaczeniem na utrzymanie i konserwację parków

Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Ursus m.st. War-

wieczystego nieruchomości gruntowych przezna-

i zieleńców na terenie naszej dzielnicy oraz zakup

szawy, w dniach od 1 czerwca do 15 września 2013 r.

czonych na cele mieszkaniowe otrzymało 64 wnio-

energii elektrycznej.

Działania kontrolne były prowadzone w zakresie re-

skodawców, którzy spełnili kryteria dochodowe
określone ustawą.

Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie

alizacji działań statutowych, w szczególności w za-

przedłożenia Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

kresie wykorzystania posiadanych zasobów w celu

wy sprawozdania z wykonania załącznika dzielni-

poprawy przychodów do budżetu.

cowego do budżetu m.st. Warszawy za 2013 rok.

Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę o sprzedaży
lokalu użytkowego o powierzchni 76,60m2 przy

Wniosek Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej

ulicy Obrońców Helu na rzecz dotychczasowego

Na wniosek Wydziału Oświaty i Wychowania,

w sprawie nadania jednej z ulic w Dzielnicy Ursus,

najemcy lokalu wobec nie zgłoszenia się osób, któ-

Zarząd podjął uchwałę w sprawie otwartego kon-

imienia Ojca Bogusława Palecznego uzyskał pozy-

rym przysługiwałoby pierwszeństwo ustawowe do

kursu ofert na realizację zadań publicznych w za-

tywną opinię Zarządu Dzielnicy, który jednocześnie

nabycia tego lokalu.

kresie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin o ni-

polecił przekazać w/w wniosek pod obrady Rady

Z powodu nie spełnienia kryteriów okre-

skim statusie materialnym w Dzielnicy Ursus m.st.

Dzielnicy. Zarząd poparł również wniosek Ochot-

ślonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy

Warszawy w 2014 roku. Wyjazdy letnie planowa-

niczej Straży Pożarnej Ursus, o nadanie medalu

nr LVIII/1751/2009, Zarząd decyzją odmówił

ne są w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia bie-

„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, dla czte-

jednemu wnioskodawcy zakwalifikowania do
umieszczenia na liście osób oczekujących na
najem lokalu socjalnego w Dzielnicy Ursus.
Zarząd podjął również jedną uchwałę w sprawie
zawarcia, przez wnioskodawcę, umowy najmu lokalu mieszkalnego komunalnego na czas nieokreślony.
A. Wall

Promocja książki
Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie autorskie z Jerzym Domżalskim, dziennikarzem,
historykiem, kronikarzem dziejów Ursusa. Autor
przybliży nam historię powstania ostatnio wydanej
ksiązki pt. „W Ursusie i jego okolicy”.
Prowadzi – Bogusław Łopuszyński. Spotkanie
odbędzie się 10 kwietnia o godz. 18.00 w sali
kameralnej Ośrodka Kultury „Arsus” przy ul.
Traktorzystów 14. Wstęp wolny.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
„70 lat spełniamy marzenia w Ursusie”

do budynku przy ul Regulskiej 8 (dziś Regulska

OFERTA EDUKACYJNA 2014/2015

22). W marcu 1949 r. zapadła decyzja o upańjęzyków

stwowieniu szkoły, która kontynuowała swoją

obcych: język obowiązkowy: Angielski – w zakresie

Oferujemy

naukę

następujących

działalność jako Państwowa Szkoła Ogólnokształ-

rozszerzonym. Drugi język nowożytny do wyboru

cąca Stopnia Licealnego. Na początku lat 50.

spośród : francuskiego, rosyjskiego, niemieckie-

powołano komitet budowy szkoły i nowy gmach

go oraz hiszpańskiego. Oferujemy klasy pierwsze

wzniesiono przy ul. Wawelskiej 7 (dzisiejsza ul.

o następujących rozszerzeniach: język angielski,

Sosnkowskiego 10). W roku szkolnym 1956-57

historia, wiedza o społeczeństwie; język angiel-

liceum otrzymało numer a jego nazwa brzmiała

ski, geografia, matematyka. Zajęcia dodatkowe:

teraz Liceum Ogólnokształcące nr 56. Z inicjaty-

koło teatralne, koło krajoznawcze „Szlakami Ma-

wy Komitetu Rodzicielskiego 6 kwietnia 1963 r.
Liceum nadano imię Leona Kruczkowskiego oraz

zowsza”, angielskojęzyczny klub filmowy, zajęcia
dziennikarskie, zajęcia taneczne, koło informatycz-

1945 r., utworzono Towarzystwo Przyjaciół Szkoły

ufundowano sztandar. W 2007 r. decyzją Rady

ne, szkolenie z ratownictwa medycznego, szkolenie

Średniej w Ursusie, a już miesiąc później 24 marca

Dzielnicy Ursus Liceum zmieniło swoja siedzibę

na ratowników wodnych (możliwość ukończenia

1945 r. szkoła uzyskała zgodę władz na podjęcie

z ulicy Sosnkowskiego 10 na ulicę Dzieci Warsza-

kursu ratownika wodnego), zajęcia z samoobrony

działalności pod nazwą Koedukacyjne Gimnazjum

wy 42, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

(na podstawie koreańskiej sztuki walki Tang Soo

i Liceum Ogólnokształcące. W październiku 1945 r.

Mając

na

uwadze

uroczyste

obcho-

Do), dyskusyjny klub filmowy, koło młodego fizyka.

nazwę placówki zmieniono na Samorządowe Gim-

dy 70-lecia Szkoły – Dyrekcja Szkoły, Gro-

W 2014 r. LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona

nazjum i Liceum Ogólnokształcące. Pierwsi abitu-

no

Pedagogiczne,

Rodzice

zapraszają

wszystkich

oraz

Ucznio-

Kruczkowskiego obchodzi 70. lecie istnienia. Począt-

rienci szkoły zdawali egzamin dojrzałości w czerw-

wie

ki najstarszej szkoły średniej w Ursusie datują się od

cu 1946 roku. Przystąpiło do niego 11 uczniów

do współpracy i uczestnictwa w uroczystości, któ-

absolwentów

1944 r. kiedy to po upadku Powstania Warszawskie-

z tajnych kompletów, przeważnie żołnierzy Polski

ra odbędzie się 7 czerwca 2014 r.

go pod płaszczykiem kursów języka niemieckiego

Podziemnej z batalionu „Miotła”.

prowadzone było tajne nauczanie. Zaraz po wyzwo-

24 listopada 1946 r., Samorządowe Gimnazjum

Zapraszamy na stronę Liceum

leniu Warszawy przez wojska radzieckie 25 lutego

i Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione

www.56lo.waw.pl

Realizacja projektu „Nasza szkoła jest fajna” dobiega końca
W projekcie udział wzięło 1288

realizowany był w czterech szkołach

uczniów z wyżej wymienionych szkół,

podstawowych Dzielnicy Ursus (SP2,

a w czasie jego realizacji zostało prze-

SP4, SP11, SP14) od 01.07.2011 r.

prowadzonych: 5154 godziny zajęć

do 31.03.2014 r. Całkowita wartość

z języka polskiego, 5200 godzin z ma-

projektu to 1 885 285,00 zł, z czego

tematyki, 1280 godzin z języków ob-

wkład własny, czyli środki Dzielnicy

cych (angielski, niemiecki, francuski, ro-

Ursus, to 75 000,00 zł. Projekt był

syjski), 536 godzin zajęć technicznych,

realizowany z Europejskiego Fundu-

646 godzin zajęć literacko-dziennikar-

szu Społecznego w ramach Programu

skich, 702 godziny zajęć multimedial-

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory-

nych, 840 godzin zajęć sportowych,

tet: IX. Rozwój wykształcenia i kom-

536 godzin zajęć tanecznych, 557 go-

petencji w regionach, Działanie: 9.1

dzin zajęć z języka polskiego w kl. III,

Wyrównywanie szans edukacyjnych

570 godzin zajęć z przedmiotów mate-

wały się również wyjścia do instytucji

z Komisji Oświaty oraz licznie za-

i zapewnienie wysokiej jakości usług

matyczno-przyrodniczych.

kultury oraz wyjazdy integracyjne dla

proszonych dzieci, które brały udział

uczestników projektu w kl. IV.

w projekcie.

fot. A. Wall

Projekt „Nasza szkoła jest fajna”

Wystąpienie Kierownika Zespołu Funduszy Europejskich Wiesława Ginko

edukacyjnych świadczonych w sys-

Dla sprawnej realizacji założeń

temie oświaty, Poddziałanie 9.1.2:

projektowych dokonano zakupu pod-

W dniu 24 marca br. odbyła się

Wyrównywanie szans edukacyjnych

ręczników, oprogramowania do tablic

konferencja kończąca projekt z udzia-

wane

uczniów z grup o utrudnionym do-

interaktywnych, zakupu sprzętu spor-

łem Burmistrza Wiesława Krzemienia

przy realizacji projektu, odbyły się

stępie do edukacji oraz zmniejszanie

towego i miniwież stereo do zajęć

i Zastepcy Burmistrza Jacka Duch-

także występy artystyczne dzieci ze

różnic w jakości usług edukacyjnych.

tanecznych. W ramach projektu odby-

nowskiego, radnych Dzielnicy Ursus

Szkół Podstawowych nr 4 i nr 11.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Na konferencji zostały podsumodziałania

przeprowadzone

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Przedszkole Integracyjne nr 137 im.

W V edycji programu udział wzięło

Janusza Korczaka w roku szkolnym

2 000 przedszkoli z całej Polski. Dzięki

2013/2014 wzięło udział w Ogól-

zaangażowaniu dzieci, nauczycieli oraz

nopolskim Programie Edukacyjnym

rodziców powstał teledysk do piosenki

„Mamo, Tato wolę wodę!”, którego

pt. „Przedszkolaki wolą wodę”, który

celem było promowanie wśród dzieci

wziął udział w konkursie.

prawidłowych nawyków żywienia,

Tekst piosenki został napisany przez

ze szczególnym uwzględnieniem roli

pedagoga specjalnego Ewę Pokor-

wody w diecie, a także aktywności fi-

ską-Trocyk, muzykę skomponowała

Wspólne zdjęcie ze Zdrojkiem

zycznej i postaw proekologicznych.

fot. z archiwum przedszkola

Warszawscy zwycięzcy konkursu

instruktorka rytmiki Karolina Kozar,

pierwszych miejsc w V edycji progra-

otrzymało dyplom oraz nagrodę głów-

Nauczyciele wspólnie z dziećmi re-

natomiast choreografię oraz przygo-

mu edukacyjnego „Mamo, Tato, wolę

ną w postaci kamery Sony HD, a dzieci

alizowali scenariusze zajęć zawarte

towaniem dzieci zajęli się nauczyciele:

wodę”! Teledysk można obejrzeć

dyplomy i atrakcyjne nagrody. To przed-

w programie od września do grudnia

Maria Pawlaczyk, Monika Kuligowska

na stronie internetowej przedszkola:

sięwzięcie wypromowało Przedszkole

2014 r. wykorzystując liczne pomoce

oraz Agnieszka Lasota. Nad montażem

www.p137.edupage.org.

Integracyjne nr 137 im. Janusza Korcza-

dydaktyczne oraz zabawy ruchowe.

całości teledysku czuwał tata Milenki –

7 marca 2014 r. przedszkole odwie-

ka z Warszawy w środowisku oraz zmo-

W ramach realizowanego programu

Jacek Zwoliński. Treść piosenki promo-

dził Zdrojek – sympatyczny bohater

tywowało całą społeczność przedszkol-

przedszkole wzięło udział w konkursie

wała nawyk picia wody, a muzyka za-

programu „Mamo, tato wolę wodę!”,

ną do podejmowania kolejnych działań

organizowanym przez Żywiec Zdrój

chęcała do zabawy i pląsów. Właśnie

przed którym dzieci zaprezentowały

na rzecz dzieci i przedszkola.

S.A. oraz Laboratorium Komunikacji

tą piosenką przedszkolaki wyśpiewały

swoje umiejętności wokalne i teatral-

Małgorzata Polkowska,

Sp. z o.o. „Mamo, Tato wolę wodę!”.

sobie i placówce jedno z dziesięciu

ne. Podczas uroczystości przedszkole

Monika Kuligowska

Gimnazjum nr 133 zaprasza
Zbliża się czas, kiedy każdy szó-

trzyletnim planowane jest nauczanie

uwielbia nasza młodzież. Dbamy o roz-

norodne uzdolnienia, a szkoła jest

stoklasista staje przed pierwszym

biologii oraz wiedzy o społeczeństwie,

wój fizyczny naszych uczniów. Mają oni

miejscem ich identyfikacji i planowego

poważnym

dotyczącym

a także techniki, informatyki oraz wf-u.

możliwość wyboru zajęć modułowych

rozwoju. W bieżącym roku szkolnym 5

swojej przyszłości – wyborem szkoły

Już teraz nasza szkoła dysponuje od-

z różnych dyscyplin, czego efektem są

uczniów realizuje indywidualny tok na-

ponadpodstawowej. W czasach, kiedy

powiednio przygotowaną kadrą, a do-

coroczne sukcesy sportowe.

uki, rozwijając swoje zdolności.

świat pędzi w zastraszającym tempie,

datkowo troje nauczycieli jest w trakcie

również gimnazja muszą iść z duchem
czasu i sprostać oczekiwaniom rodzi-

wyborem

zapewnia

Dużą wagę przywiązujemy również

zdobywania kwalifikacji do nauczania

wszystkim swoim uczniom komforto-

do kontaktów z rodzicami. Mają oni

w oddziale dwujęzycznym.

we warunki nauki. Grono Pedagogicz-

możliwość korzystania z systematycznie

Gimnazjum

nr

133

ców oraz przede wszystkim młodzieży.

Nasze gimnazjum proponuje swoim

ne prowadzi zajęcia z pasją i zaanga-

prowadzonego dziennika elektronicz-

Biegła znajomość języka obcego, wy-

kandydatom bogatą ofertę edukacyjną,

żowaniem. Otacza wyjątkową opieką

nego oraz dostęp do aktualnych infor-

soki poziom nauczania, rozwój spor-

ale również rozrywkową. Jak co roku

młodzież przygotowującą się do wszel-

macji na stronie internetowej szkoły.

towy czy ciekawy sposób spędzania

planujemy lekcje w terenie, wyjścia

kiego rodzaju olimpiad czy konkursów.

Rodzice naszych uczniów pomagają

czasu pozalekcyjnego, to tylko niektóre

na basen czy lodowisko, lekcje żywej

Kładzie nacisk na indywidualne podej-

nam, wspierają i współdecydują w klu-

z propozycji naszej szkoły.

historii czy koncerty muzyki poważnej.

ście do każdego ucznia, pobudzając

czowych dla nas sprawach, w poczuciu

W nadchodzącym roku szkolnym

W czasie po lekcjach młodzież uczęsz-

jego twórcze myślenie i aktywność.

współtworzenia środowiska szkolnego.

2014/2015 Gimnazjum nr 133 posta-

cza na zajęcia wokalno-taneczne, bierze

Dzięki temu młodzież z naszego gim-

Nigdy nie zapominamy jednak o dzia-

nowiło stworzyć oddział dwujęzyczny

udział w sekcjach sportowych (piłka

nazjum osiąga sukcesy edukacyjne na

łaniach wychowawczych, tak ważnych

z rozszerzonym językiem angielskim

nożna, piłka siatkowa, pływanie, ae-

miarę swoich możliwości. Szkoła ma

w okresie dojrzewania młodego czło-

oraz drugim językiem – niemieckim

robic, siłownia) czy w warsztatach pla-

również duże doświadczenie w zakre-

wieka. W codziennej pracy przyświecają

w wymiarze podstawowym. Corocznie

stycznych. Zajęcia przedmiotowych kół

sie wspierania uczniów uzdolnionych,

nam słowa Patrona naszej szkoły zawar-

szkoła odnosi sukcesy w Dzielnicowej

zainteresowań to również możliwość

potwierdza to otrzymany w ubiegłym

te w Społecznej Krucjacie Miłości. Ksiądz

Olimpiadzie Języka Angielskiego, za-

zgłębiania swojej wiedzy z zakresu ulu-

roku Certyfikat „Wars i Sawa”. Jest to

Stefan Kardynał Wyszyński pisał w niej:

tem stworzenie takiej klasy, to tylko

bionych przedmiotów. Wyjazdy na zielo-

jeden z elementów Warszawskiego

Działaj zawsze na korzyść bliźniego.

dodatkowa motywacja do nauki języ-

ne szkoły, ciekawe projekty gimnazjalne,

Systemu Wspierania Uzdolnionych.

Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął,

ków obcych tak przydatnych w dzisiej-

spotkania wolontariatu czy samorządu

Podstawową tezą programu jest za-

aby tobie tak czyniono.

szych czasach. Dwujęzycznie, w cyklu

uczniów – to takie formy rozrywki, które

łożenie, iż uczniowie posiadają róż-

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

Elżbieta Nowicka – dyrektor szkoły

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Edukacja/Urząd
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Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego w SP 14
plinarnego. W naszej szkole w ramach
IPNI realizowany był projekt „Pogoda”.

Program Nauczania Interdyscyplinarne-

Zajęcia odbywały się w ramach obowiąz-

go - IPNI. Program ten został wdrożony

kowych zajęć edukacyjnych. Nauczyciele

do realizacji w trzech losowo wybranych

przedmiotów

klasach czwartych: 4d, 4e i 4f. Projekt

niczych, informatycznych i technicznych

ten jest finansowany ze środków Unii

włączyli treści zawarte w projekcie „Po-

Europejskiej. Liderem projektu jest Wyż-

goda” do programów nauczania realizo-

sza Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

wanych na swoich przedmiotach. Dzięki

w Ostrowcu Świętokrzyskim w partner-

zaangażowaniu kadry pedagogicznej

nal, pomysłodawca IPNI Agnieszka Batóg,

i nagród ufundowanych przez Radę Ro-

stwie z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych

został stworzony harmonogram pracy

kierownik projektu z Wyższej Szkoły Biz-

dziców. Po wizycie został sporządzony

i Technicznych w Radomiu.

w ramach IPNI, który przyczynił się do

nesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.,

protokół przez przedstawicieli partnera

usprawnienia pracy nad projektem.

Agnieszka Zaborowska przedstawiciel

projektu. Wyniki półrocznej pracy zapre-

Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Tech-

zentowane przez uczniów oraz nauczy-

nicznych w Radomiu, partner projektu.

cieli zostały bardzo wysoko ocenione.

Program kierowany jest do uczniów

fot. z archiwum szkoły

Na terenie SP 14 w bieżącym roku
szkolnym był realizowany Innowacyjny

matematyczno-przyrod-

Uczestnicy projektu i zaproszeni goście

szkół podstawowych z terenu woje-

Dla potrzeb projektu został do szkoły

wództwa świętokrzyskiego i mazowiec-

zakupiony niezbędny sprzęt i oprzyrzą-

kiego. Jego założeniem jest realizowanie

dowanie, które posłużyło do prowadze-

Podsumowanie półrocznych zmagań

Podkreślono, iż całe przedsięwzięcie jest

wybranych przez nauczycieli treści w ra-

nia doświadczeń w ramach zajęć. Do

z projektem zakończyło się quizem inter-

godne uwagi, a korzyści z uczestnictwa

mach czterech przedmiotów: przyrody,

otrzymanego sprzętu należą m.in. lap-

dyscyplinarnym dla trzech klas czwartych

w projekcie odczuwa cała społeczność

matematyki, informatyki i techniki. Celem

topy, mikroskopy, interfejsy do wykony-

uczestniczących w projekcie. Uczniowie

szkolna.

nadrzędnym programu jest zwiększenie

wania np. pomiarów meteorologicznych.

klas 4d, 4e i 4f pod okiem swoich wycho-

Zatem SP 14 kolejny raz dowiodła, że jej

efektywności kształcenia w ramach II

11 lutego bieżącego roku miało miej-

wawców i nauczycieli w/w przedmiotów

nadrzędnym celem jest wspomaganie roz-

etapu edukacyjnego w zakresie wyżej

sce podsumowanie projektu „Pogoda”

sumiennie przygotowali się do zapre-

woju ucznia na różne sposoby, w tym po-

wymienionych przedmiotów poprzez

z udziałem zaproszonych gości. Należeli

zentowania zdobytej w ramach projektu

przez uczestnictwo w programach unijnych.

opracowanie i upowszechnienie innowa-

do nich: Andrzej Brejnak, Dyrektor do

„Pogoda” wiedzy i umiejętności. Quiz

Koordynator IPNI na terenie szkoły

cyjnego programu nauczania interdyscy-

spraw Rozwoju Edukacji WYG Internatio-

zakończył się wręczeniem dyplomów

Paulina Wójtowicz

Nie dla wypalania traw
Najwięcej pożarów traw powstaje

a w szczególności: ziemia wyjaławia

dzi, jak i dla zwierząt. Ponadto nisz-

wadzają kampanię informacyjną „ Nie!

na początku wiosny i na obrzeżach

się, zahamowany zostaje bardzo po-

czone sa miejsca lęgowe oraz ginie

dla wypalania traw na Mazowszu”

miast. Wczesną wiosną trawy są

żyteczny naturalny rozkład resztek

gatunków zwierząt.

mającą na celu zwrócić uwagę na skalę

wysuszone i palą się bardzo szyb-

roślinnych, do atmosfery przedosta-

W związku z powyższym Wojewoda

problemu, wzmożoną prewencję oraz

ko. W wyniku wypalania dochodzi

je się szereg związków chemicznych

Mazowiecki jak i Mazowiecka Straż Po-

edukację społeczeństwa o zagroże-

do wielu szkodliwych procesów,

będących truciznami zarówno dla lu-

żarna, wzorem lat ubiegłych, przepro-

niach wynikających z wypalania traw.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
zawiadamia się,
że w Wydziale Architektury i Budownictwa m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza
Dzielnicy Ursus zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowa ulicy
Słupskiej na odcinku od ulicy Szomańskiego do drogi serwisowej nr 7 (wybudowanej w ramach drogi ekspresowej S2) – Etap 3 w ramach zadania:
„Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice na odcinku od ul. Orląt Lwowskich do ul. Szomańskiego w Dzielnicy Ursus
w Warszawie” na terenie działek o nr ew. 91/1, 91/2, 90 (po podziale dz. 90/1), 93/2 (po podziale dz. 93/3), 108/1 i 114 z obrębu 2-11-10.
Działki 90/1 i 93/3 o łącznej powierzchni 0,0026 ha zgodnie z projektem zagospodarowania są niezbędne do zrealizowania celu publicznego jakim jest budowa
odcinka ul. Słupskiej – Etap 3.
Pouczenie
Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursus Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1, Warszawa, okienko 6 i 7.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w Internecie oraz w prasie lokalnej.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

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

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 2 kwietnia, godz. 18.00 – romantyczna komedia dla dorosłych „Randka
w ciemno, na dwie pary”. Wstęp 40 zł.
• 4 kwietnia, godz. 9.00- 12.00 – XI Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic
Szkolnych Szkół Podstawowych Dzielnicy Ursus „Nie jesteś sam”. Wstęp
wolny.
• 4 kwietnia, godz. 18.00 – premiera musicalu „Cross the univers” w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Musicalowej z Ośrodka Kultury „Arsus” pod
kierunkiem Anny Kałużnej. Wstęp wolny.
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• 12 kwietnia, godz.12.00 – „Jezus Zmartwychwstał”, spotkanie Seniorów
i Gości przy wielkanocnym stole.
• 9 kwietnia, godz.11.15 – „Mała Filharmonia” cykliczne spotkania dzieci
z muzyką. Wstęp wolny.
• 24 kwietnia, godz.18.00 – „Humor Seniora” kabarety, skecze i dowcipy
w wykonaniu Seniorów z „ Wesołej Chaty”.
• 28-30 kwietnia – wystawa prac konkursowych „Wiosenne kwiaty”.
• 29 kwietnia, godz. 10.00 – wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu plastycznego „Wiosenne kwiaty”.

• 5 kwietnia, godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa Ireny Czyżewicz-Cieślak. Wstęp wolny.
• 7 kwietnia, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie i spotkanie twórców Klu-

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 1-30 kwietnia, godz. 14.00-19.00 – wystawa prac laureatów Międzynaro-

bu Literackiego „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak „Tamar”. Wstęp

dowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka”. Wystawa otwarta

wolny.

jest tylko w dni powszednie. Szczegóły na www.bpursus.waw.pl. lub pod

• 8-9 i 11 kwietnia, godz. 9.00-20.00 – XII Regionalny Konkurs Piosenki

telefonem 22 882 43 00. Wstęp wolny.

Polskiej „Tulipanada” – I etap eliminacji. 29 kwietnia, godz. 9.00-18.00 –
II etap eliminacji.
• 11 kwietnia, godz. 19.00 – koncert zespołów młodzieżowych „GreyStreet
Rap”. Muzyka hip-hop i RAP. Cena biletu 5 zł.
• 13 kwietnia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-6 lat) pt. „Opowieści kwitnącej wiśni”. Cena biletu 10 zł.
• 17 kwietnia, godz. 16.00 – spotkanie literatów Stowarzyszenia Autorów
Polskich Oddział Żyrardów. Wstęp wolny.
• 17 kwietnia, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół serio”. Wstęp wolny.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 8 kwietnia godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki. Dyskusja o książce
„Inferno” Dana Browna. Wstęp wolny.
• 9 kwietnia, godz. 14.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży. Prezentacja książki: „Poza horyzonty”. Wstęp wolny.
• 29 kwietnia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki. Prezentacja i dyskusja o książce: „Dlaczego kochamy kobiety” Mircea Cărtărescu. Wstęp
wolny.

• 25 kwietnia, godz. 19.00 – Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej w Ursusie.
Wykład posłanki prof. Krystyny Pawłowicz pt. „Zmiany polskiej obyczajo-

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

wości dokonywane przez większość sejmową”. Prowadzi Dariusz Grylak

• 16 kwietnia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Skorosze.

(radny PiS Dzielnicy Ursus). Wstęp wolny.
• 30 kwietnia, godz. 18.00, 20.30 – występ kabaretu Ani Mru Mru z programem „Jak się nie da, a bardzo się chce… To można!”. Cena biletu 60 zł.

Prezentacja i dyskusja o książkach: „Norwegian wood” H. Murakamiego.
i „Gaumardżos. Opowieści z Gruzji” Anny Dziewit-Meller i Marcina Mellera.
Wstęp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)

Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)

• 3 kwietnia, godz. 16.00-18.00 – „Nasza sztuka” kiermasz prac ceramicz-

• 8 kwietnia, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteka Gołąbki.

nych twórców z pracowni DK „Kolorowa”.
• 4 kwietnia, godz. 11.00 – wernisaż prac konkursowych z cyklu Wiosenne

Prezentacja książek: „Miłość i odpowiedzialność”, „Tryptyk rzymski”, „Przekroczyć próg nadziei”, „Evangelium vitae” Karola Wojtyły.

tradycje pt. „Ptaki-zwiastuny wiosny”, połączony z wręczeniem nagród dla
przedszkolaków.
• 5 kwietnia, godz. 16.00 – jarmark wielkanocny sztuki ludowej i rzemiosła
artystycznego.
• 27 kwietnia, godz. 12.30 – przedstawienie teatralne „Leśne Śmieciuchy”
z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstęp 10 zł.
• 27 kwietnia, godz. 16.30 – koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką
Kameralną. Wstęp wolny.

Kocham Cię Ojczyzno
Dom Kultury „Miś” wraz z Ośrodkiem Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy organizuje II Przegląd Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”.
Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, a jego celem jest krzewienie polskiej
tradycji i historii w piosence i pieśni.

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 1 kwietnia, godz.18.00 – „Prima aprilis przy herbatce”. Wieczorek towarzyski w Klubie Seniora.
• 3 kwietnia, godz.17.00 – otwarcie wystawy fotograficzno–poetyckiej „Diabły i anioły”. Wstęp wolny.
• 6 kwietnia, godz. 12.30 – niedzielne spotkanie dla dzieci i rodziców. Bajka
„Księżniczka na ziarnku grochu”. Wstęp 10 zł.
• 10 kwietnia, godz.19.00 – pieśni pasyjne. Występ chóru z parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wstęp wolny.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

Przesłuchania odbędą się 28 kwietnia od godz. 9.30 w Ośrodku Kultury
„Arsus” (ul. Traktorzystów 14), natomiast koncert laureatów odbędzie się
8 maja o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus”. Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mis.arsus.
pl w zakładce II Konkurs Piosenki Polskiej.
Konkurs organizowany pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Henryka Linowskiego, Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesława
Krzemienia oraz Dyrektora Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusława Łopuszyńskiego.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Wieści sekcji szachowej z Uczniowskiego Klubu Sportowego Czternastka
Za nami kolejna edycja turnieju sza-

pie D, wystartowało 28 zawodników.

chowego z cyklu „Cztery Pory Roku”.

I miejsce zajął Mirosław Wolnie-

W czterech grupach wystartowało aż

wicz, II miejsce Wojciech Zbawiony,

184 zawodników, z czego aż 60 za-

III miejsce Sławomir Dobek. Turniej

wodników reprezentowało Ursus.

odbył się dzięki wsparciu Urzędu

W grupie A najlepszy okazała się
Jan Adamski (Polonia Warszawa),

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, za
co serdecznie dziękujemy.
Na gratulacje zasługuje Tymon

(Polonia Warszawa), przed Ryszar-

Czernek, który odniósł olbrzymi suk-

dem Eggink (Łudy). Z UKS Czternast-

ces w Mistrzostwach Polski do lat 10

ka najlepsi byli: Jakub Ogonowski,

rozegranych w Jastrzębiej Górze. Po

Maciej Kaczkowski, Kacper Jarzę-

ośmiodniowych zmaganiach Tymon

bowski, Patrycja Reda, Tymon Czer-

zdobył II miejsce wśród 65 uczest-

nek, Aleksandra Tarka. W grupie B

ników. Tym samym zagwarantował

I miejsce zajął Stanisław Praczuł-

sobie udział w Mistrzostwach Euro-

kowski (Chylice), II miejsce Jakub Fus

py, które będą rozegrane w Gruzji.

(UKS Czternastka), III miejsce Mikołaj

Przypominamy, Tymon ma 8,5 roku

Dąbrowski (Michałowice). W gru-

a rywalizował z dziećmi 10. letnimi.

Jonasz Baum, który zajął 10 miejsce,

Mistrzostwa Ursusa, dzieci urodzo-

pie C najlepszy był Ryszard Ćwiek

Udział reprezentanta UKS Czternast-

Adam Tarka miejsce 46 oraz Aleksan-

nych w 2007 roku i młodszych, za-

przed Michałem Zgorzelskim (UKS

ka w Mistrzostwach Europy pokryje

dra Ogonowska miejsce 48.

pisy w godzinach 9.00- 9.45.

Czternastka) i Dominikiem Fus (UKS

Polski Związek Szachowy. W Mistrzo-

6 kwietnia 2014 roku w Szko-

Czternastka). W najmniej licznej gru-

stwach Polski wystartował również

le Podstawowej nr 14 odbędą się

fot. z archiwum klubu

II miejsce wywalczył Paweł Jarmuła

Zdobywcy I i II miejsca w kategori szkół podstawowych

Andrzej Kądziołka

Bardzo dobry początek roku
dla Ursusowskiego
Towarzystwa Sportowego
Akro-Bad
W dniach 14-15 marca w Zielonej Górze odbył się Puchar Polski
w akrobatyce sportowej.
W konkurencji dwójek kobiet w kategorii juniorów: Natalia
Purymska i Zofia Sasimowska zajęły I miejsce, a dwójka męska
Dominik Pamin i Patryk Dereniewski i czwórka męska: Bartłomiej
Pamin, Kacper Kędzierski, Piotr Błesznowski, Tymoteusz Piotrowski
– III miejsce. W zawodach startowała jeszcze dwójka kobiet juniorów: Nadia Jasińska i Gabriela Podleś zajmując VII miejsce. Dobry
start zespołów pozwolił zająć naszemu klubowi II miejsce w punktacji drużynowej.
Największym jednak sukcesem było wskazanie dwóch zespołów
fot. z archiwum Akro-Bad

z UTS Akro-Bad Warszawa do składu na mistrzostwa świata. W kategorii juniorów 12-18 lat kandydują dziewczęta z dwójki kobiet:
Natalia Purymska i Zofia Sasimowska, a w kategorii 13-19 lat trójka kobiet (zespół łączony): Weronika Gąsiorowska, Paula Pałdyna,
Wiktoria Pietrzak z UKS Targówek Warszawa i UTS Akro-Bad. Dziewczęta potwierdziły swój prymat w kategorii juniorów w Polsce.
K. Sternik
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Kandydatki na mistrzostwa świata: N. Purymska i Z. Sasimowska
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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II Warszawski Turniej Karate IKA
W słoneczną sobotę 8 marca, Klub

jących ursusowski Klub Karate Atemi

dziewcząt Katarzyna Tylus. W kategorii

ny I miejsce Katarzyna Tylus i Michał

Karate Atemi Warszawa brał udział

Warszawa. W kategorii Kumite pas bia-

Kata nasz przedszkolak Kasper Szubski

Bugaj. Pan niebieski I miejsce Paulina

w zawodach zorganizowanych przez

ły II miejsce zajęła Martyna Tkacz, pas

zdobył III miejsce. W tej samej kategorii

Rączka i III miejsce wywalczył Michał

środowisko Gosoku-Ryu. Startowało

żółty I miejsce Filip Zawadzki i III miej-

Pas biały I miejsce zdobył Kacper Ma-

Zawadzki. Pas brązowy w tej kategorii

118 zawodników z siedmiu klubów

sce Agnieszka Tylus, pas pomarańczo-

ślanka i Martyna Tkacz. Pas żółty I miej-

i miejsce w czołówce wywalczyło, aż

Mazowsza. Klub zdobył wiele medali

wy I miejsce Anita Białecka i III miejsce

sce zdobyła Agnieszka Tylus i Jakub

dwóch zawodników klubu Kamil Wojt-

i kolejne doświadczenia zawodnicze.

Antek Marciniak, pas zielony I miejsce

Koryczan. Pas pomarańczowy I miejsce

kowski I miejsce i Łukasz Sulejczak III

Oto wyniki zawodników reprezentu-

zdobył Michał Bugaj a w kategorii

wywalczyła Anita Białecka. Pas zielo-

miejsce. Serdecznie gratulujemy.

Ursusowska Liga Siatkówki
Na początku stycznia br. ruszyły
rozgrywki największej amatorskiej
ligi siatkówki na Mazowszu. Atrakcyjność systemu rozgrywek, wysoki
poziom sportowy spotkań oraz profesjonalne sędziowanie z każdą edycją
przyciągają coraz więcej zespołów.
Do tegorocznej edycji przystąpiło
40 drużyn, a w tym aż 8 damskich,
dla których organizator, zorganizował oddzielną ligę. Rozgrywki jak
co roku, dzięki uprzejmości dyrekcji
szkół, toczą się na terenie obiektów
fot. z archiwum klubu

sportowych Zespołu Szkół nr 80 przy
ul. Orłów Piastowskich 47 oraz Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20.
Liga podzielona jest na poszczególne poziomy rozgrywkowe. Najwyższą
ligą jest ekstraklasa, w której wystar-

W trakcie rozgrywek

towało 10 zespołów. Drugim pozio-

czeniu wszystkich meczów na pozio-

sie, MPKiD, PiWO, AA Ursus, Iskra

APS Warszawa, MKS Żbik Pruszków,

mem jest liga eliminacyjna. Podzielo-

mie grupowym rozegrany zostanie

Warszawa Młodzicy, Grupa B – Ri-

PiłkaNaHali, MUKS Krótka Mysiadło.

na została na cztery grupy, z których

„Turniej FinalFour” o mistrzostwo

viera, Karnywał Warszawa, Moskity,

Mecze ekstraklasy rozgrywane są

po rundzie zasadniczej do pierwszej

ekstraklasy oraz turnieje barażowe

MOSowscy, ZS nr 36, Żeromski, Gru-

w godzinach 15.00-20.00, liga elimi-

ligi wejdę zespoły zajmujące miejsce

o ekstraklasę i pierwszą ligę.

pa C – Sokoły, Niedźwiadki, 204 cm,

nacyjna gra w godzinach 10.00-15.00

1 i 2 a drużyny które zajmą miejsca

Skład ekstraklasy: KS Smolna, Zie-

Piastowskie DzikagoBulz, Paka Szara-

a liga kobieca walczy od 15.30 do 17.30.

3 i 4 wejdą do drugiej ligi. Trzecim

lone Płuca Ochoty, Praga Team, Nets,

ka, Grupa C – MUKS Krótka Mysiadło,

Wszystkich sympatyków tej dyscypliny

poziomem jest liga kobieca, w której

Banana Volley, AZS Gocław, PilkaNa-

Skaczące Kucyki, Gwoździe, WSRH

sportu serdecznie zapraszamy do kibico-

walczy 8 zespołów.

Hali.pl, Iskra Warszawa, 15-50, Siat-

Team, Ursus Volley Esmuraldos.

wania i wspierania swoich ulubieńców.

Rozgrywki na każdym etapie to-

karz Ząbki.

Skład ligi kobiecej: MKS Korona

czą się systemem każdy z każdym do

Skład ligi eliminacyjnej: Grupa A –

Góra Kalwaria, Iskra Warszawa Mło-

dwóch wygranych setów. Po zakoń-

Dżem w chlebaku, Kosmiczne Gumi-

dziczki, Żeromski I, Żeromski II, AZS

Więcej informacji na stronie ligi:
liga-ursus.siatkowka.org
Maciej Karczewski
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