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Trzeciej zmiany nie będzie
Tą informacją, zawartą w niniejszym artykule pragniemy uspokoić

i Gołąbek, gdzie rozbudowane są osie-

w Ursusie a dzieci w niektórych oddzia-

dla mieszkaniowe.

łach będą kończyć zajęcia najpóźniej

rodziców, którzy posyłają dzieci

W tym roku musimy zapewnić miej-

o godz. 17.20. Tak będzie w dwóch

do naszych szkół podstawowych.

sce w szkołach podstawowych dla

placówkach po stronie południowej

Sprawa dotyczy dużej liczby dzieci

pięcio, sześcio i siedmiolatków, czyli

dzielnicy. Dobrą wiadomością jest także

szczególnie w rocznikach 2009-2010

roczników 2008, 2009, 2010. Zamel-

to, że do przedszkoli publicznych nie

i 2011-2012.

dowanych z tych roczników jest 2516

zostało przyjętych w elektronicznym na-

Wydmuszki na gaik zielony

Dzielnica Ursus jest dzielnicą atrakcyj-

dzieci. Biorąc pod uwagę niewystarcza-

borze tylko 18 dzieci – dotyczy to cztero-

ną, w której zamieszkuje dużo młodych

jącą ilość sal w szkołach podstawowych

latków. Przypominam, że obowiązkiem

rodzin. Od ubiegłego roku, zdecydowa-

dla tylu dzieci, musielibyśmy uruchomić

gminy jest zapewnienie na jej terenie

nie poprawiła się komunikacja z cen-

trzecią zmianę i dzieci kończyłyby zaję-

miejsc w przedszkolach publicznych dla

trum Warszawy i innymi dzielnicami

cia o 20.00 a nawet 21.00. Doświad-

wszystkich czterolatków. Zdecydowanie

Ponad 48 przedszkoli zgłosiło się do
udziału w konkursie z cyklu Wielkanocne tradycje. Tegoroczna już XI edycja nosiła nazwę „Wydmuszki na gaik
zielony”.
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dzięki czemu Ursus stał się jeszcze bar-

czenie ubiegłych lat wskazuje, że nie

gorzej jest z trzylatkami. Zabezpieczy-

dziej przyjazny dla młodych.

wszystkie zameldowane dzieci wybiera-

liśmy 165 miejsc w przedszkolach dla

Dyskusje o złożonych projektach
Za nami II etap budżetu partycypacyjnego 2016, który przewidywał dyskusje o złożonych projektach. Był to czas
dla wnioskodawców, aby przekonać
do swojego pomysłu, ulepszyć go
albo połączyć z innym, dotyczącym tej
samej sprawy. 
s.2

W Ursusie są zadbane parki, atrakcyj-

ją nasze szkoły, od 20% do 25% rodzi-

tego rocznika. Jednak 331 dzieci nie

ne place zabaw co przyciąga rodziców

ców decyduje się na inne rozwiązania.

zostało przyjętych.

z dziećmi. Doskonale pokazują to dane

To potwierdziło się także w tym roku.

Alternatywą dla tych dzieci są pla-

demograficzne. W roku 2008 zameldo-

Jesteśmy po elektronicznej rekrutacji

cówki niepubliczne. Przeprowadzimy

wanych dzieci było 770, w roku 2009

i potwierdzeniu zgłoszeń złożeniem do-

konkurs na prowadzenie przedszkola

– 887, w 2010 – 859, w 2011 – 838,

kumentów w placówkach. Liczba kan-

niepublicznego na zasadach przed-

w 2012 – 890.

dydatów potwierdzonych wynosi 1988.

szkola publicznego. Mamy nadzieję, że

Nasze analizy pod kątem zapewnie-

Zatem 21% dzieci nie będzie uczęszczać

przystąpią do tego konkursu właściciele

nia miejsc w żłobkach, przedszkolach

do naszych szkół. Dotyczy to głównie

przedszkoli niepublicznych i zabezpie-

XXX Rajd „Szlakiem Naszej Historii”

i szkołach nakreślają plany inwestycyj-

5-cio latków, które zostają w przed-

czone będą miejsca dla dzieci w tych

ne. Dlatego głównymi inwestycjami

szkolach głównie niepublicznych. Na

placówkach.

są obiekty oświatowe. Największy

rok szkolny 2015/2016 problem został

problem występuje w rejonie Skoroszy

rozwiązany, trzeciej zmiany nie będzie

18 kwietnia o godz. 9.00, w naszej
dzielnicy, rusza XXX Rajd „Szlakiem
Naszej Historii” im. por. hm. Jana Cierlińskiego. XXX Rajd jest kontynuacją
rajdów historyczno-patriotycznych,
przypominających najważniejsze wydarzenia XX wieku.
s.5



Za Zarząd
Wiesław Krzemień

Drodzy Mieszkańcy
Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych
składają

Półmetek Ursusowskiej
Ligi Siatkówki 2015
Od 15 lutego w każdą niedzielę entuzjaści piłki siatkowej z całego Mazowsza rozgrywają swoje mecze w ramach kolejnej edycji Ursusowskiej Ligi
Siatkówki. Do tegorocznych rozgrywek przystąpiło łącznie 50 zespołów.


Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
Henryk Linowski
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

s.8

Burmistrz Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
Urszula Kierzkowska
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Z prac Zarządu
W lutym 2015 roku Zarząd Dzielni-

nie nowych zadań inwestycyjnych:

jął szereg uchwał w sprawie listy

dzin”, w budynku przy ul. Walerego

cy Ursus m.st Warszawy obradował

„Wykup gruntu pod budowę ulicy

osób oczekujących na najem lokalu

Sławka 2.

na pięciu posiedzeniach. Poniżej

Silnikowej na odcinku od ulicy Sza-

z zasobu lokalowego m.st. War-

Na wniosek Wydziału Oświaty

prezentujemy Państwu wybrane

moty do ulicy Plac Czerwca 1976 r.”,

szawy. Na podstawie przeprowa-

i Wychowania Dzielnicy Ursus m.st.

uchwały podjęte w tym czasie.

„Budowa modułowego przedszkola

dzonej analizy wniosków, jednego

Warszawy, Zarząd

wraz z przygotowaniem terenu przy

wnioskodawcę zakwalifikowano na

łę w sprawie wystąpienia do Biura

podjął uchwa-

W lutym 2015 roku Zarząd Dziel-

ul. Dzieci Warszawy” oraz przenie-

w/w listę z jednoczesnym skierowa-

Edukacji m.st. Warszawy o przedłu-

nicy Ursus na mocy uchwał wpro-

sienie środków finansowych z roku

niem do zawarcia umowy najmu

żenie powierzenia Beacie Żeromskiej

wadził szereg zmian w wydatkach

2017 do roku budżetowego 2015

lokalu na czas nieoznaczony, trzech

stanowiska dyrektora Gimnazjum

bieżących w załączniku dzielnico-

w zadaniu „Rozbudowa Przedszkola

wnioskodawców zakwalifikowano

nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi

wym do budżetu m.st. Warszawy na

nr 200 przy ul. Balbinki 1”. Uchwały

w/w listę z jednoczesnym skiero-

w Warszawie oraz przedłużenie po-

2015 rok, m.in. przesunięto środki

skierowano do zaopiniowania przez

waniem do zawarcia umowy najmu

wierzenia Teresie Brzezińskiej stano-

na realizację zadania wyłonionego

Radę Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

na lokal socjalny, a wobec siedmiu,

wiska dyrektora Przedszkola nr 343

w ramach budżetu partycypacyjnego

wy. Zarząd Dzielnicy podjął także

którzy nie spełnili kryteriów okre-

w Warszawie. Zarząd Dzielnicy pod-

„Mapa Ursusa”. Podejmując stosow-

uchwałę w sprawie przedłożenia

ślonych w Uchwale Nr 1751/2009

jął także uchwałę w sprawie ogło-

ne uchwały, Zarząd zawnioskował

Radzie sprawozdania z wykonania

Rady m.st. Warszawy, podjęto decy-

szenia otwartego konkursu ofert na

o wprowadzenie zmian do Wielo-

załącznika dzielnicowego do budżetu

zje odmowne.

realizację zadań publicznych w za-

letniej Prognozy Finansowej m.st.

m.st. Warszawy za 2014 r.

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na

kresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Warszawy na lata 2015-2042. Pro-

Na wniosek Wydziału Zasobów

zawarcie umowy użyczenia lokalu ze

w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

jekt zmian zakłada m.in.: utworze-

Lokalowych, Zarząd Dzielnicy pod-

Stowarzyszeniem „Przymierze Ro-

w 2015 roku.

Dyskusje o złożonych projektach
Za nami II etap budżetu partycypacyjnego 2016,
który przewidywał dyskusje o złożonych projektach.
Był to czas dla wnioskodawców, aby przekonać do
swojego pomysłu, ulepszyć go albo połączyć z innym, dotyczącym tej samej sprawy.
W Dzielnicy Ursus odbyły się dwa spotkania
dyskusyjne autorów projektów z mieszkańcami.
18 marca, w Domu Kultury „Kolorowa” prezentowali swoje pomysły autorzy projektów inwestycyjnych, dzień później autorzy projektów tzw.
miękkich. Wnioskodawcy omawiali swoje pomysły
i zachęcali do głosowania. W drugiej części spotkań autorzy kilku podobnych projektów wykorzystali czas przeznaczony na dyskusje i rozmawiali
o połączeniu wniosków. W ten sposób mogą zyskać
dla swoich pomysłów większe poparcie w czerwfot. A. Wall

cowym głosowaniu. W rezultacie w Dzielnicy Ursus
nie będzie potrzebna preselekcja, która musiałaby
się odbyć, jeśli liczba złożonych projektów przekroczyłaby 50.

W trakcie spotkania w Domu Kultury „Kolorowa”

„Ogromnie cieszę się z dużego zaangażowania
mieszkańców. Budżet partycypacyjny to realne narzę-

oprócz mieszkańców i autorów pomysłów, wzięli

miejskim forum dotyczącym budżetu partycy-

dzie, które pozwala mieszkańcom decydować na co

udział przedstawiciele lokalnych środowisk oraz za-

pacyjnego. Zapraszamy do dyskusji w zakład-

przeznaczamy wspólne pieniądze” – powiedziała po

stępca burmistrza Wiesław Krzemień.

ce poświęconej Dzielnicy Ursus. Forum oraz

spotkaniu burmistrz Urszula Kierzkowska. W spo-

Mieszkańcy oraz autorzy projektów mogą

tkaniu dotyczącym projektów nieinwestycyjnych,

w dalszym ciągu wymieniać się uwagami na

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

szczegółowy wykaz projektów dostępne na:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Ursus spokojną i dynamicznie rozwijającą się dzielnicą Warszawy
Rozmowa z Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesławem Krzemieniem
Minęły trzy miesiące od wyborów samorządo-

Społecznych i Zdrowia, Zespół Funduszy Europejskich,

wych a także wyboru nowych władz naszej dzielnicy.

Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń oraz Zespół

Jak Pan ocenia ten czas?

Informatyki. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Spo-

Czas bardzo szybko mija szczególnie gdy intensywnie
pracujemy. Nowe władze dzielnicy wybrano 8 grudnia

łecznej, Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami
i Ośrodkiem Kultury „Arsus”.

2014 r. Mam zaszczyt zasiadać w Zarządzie Dzielnicy
po raz czwarty. Po wyborze Zarząd przystąpił do pracy

Oświata, w ogólnym słowa tego znaczeniu, pod-

bez zbędnej zwłoki. Mając do dyspozycji budżet w wy-

lega Panu. Jak Pan ocenia przygotowanie dzielnicy

sokości ponad 125 mln zł na wydatki bieżące oraz ponad

do tegorocznego naboru?

39 mln zł na inwestycje możemy prowadzić spokojną

Dzielnica Ursus należy do tych dzielnic Warszawy,

pracę w zakresie zadań zaplanowanych w poprzedniej

które dynamicznie się rozwijają. Powstają w szybkim

kadencji. Wystąpiliśmy do Prezydenta i Rady Warszawy

tempie budynki wielorodzinne, przybywa mieszkańców,

o wprowadzenie niewykorzystanych środków inwesty-

w tym dzieci. Idą za tym duże wyzwania, polegające na

cyjnych w roku 2014 na 2015 rok. Doprowadziliśmy

konieczności zabezpieczenia miejsc dla dzieci w placów-

w grudniu do rozstrzygnięcia postępowania przetargo-

kach oświatowych i wyposażenia tych placówek w nie-

wego związanego z rozbudową budynku szkoły podsta-

zbędne elementy do prawidłowego nauczania i wycho-

wowej przy ul. Konińskiej i podpisaliśmy z wykonawcą

wania. Przeżywamy tzw. wyż demograficzny co sprawia,

umowę na realizację tej inwestycji. Wyznaczyliśmy na

że przybywa nam dzieci w żłobkach, przedszkolach

wujemy nasze szkoły podstawowe do przyjęcia dzieci 5

tę kadencję do zrealizowania 11 zadań priorytetowych,

i szkołach głównie podstawowych. Obecnie trwa nabór

i 6-letnich. Odnosząc liczby do danych demograficznych

ustaliliśmy zasady współpracy zarówno w funkcjonowa-

do tych placówek. Nabór do żłobków nie jest naszym za-

musielibyśmy uruchomić dla kilkuset dzieci trzecią zmia-

niu koalicji jak i Zarządu Dzielnicy, co sprawia że mamy

daniem, odpowiada za tę procedurę Zespół Żłobków m.

nę. Tak jednak nie będzie. Część dzieci będzie uczęszczać

solidny fundament dla funkcjonowania władz dzielnicy

st. Warszawy. Zadaniem dzielnicy jest przeprowadzenie

na zajęcia dydaktyczne do dodatkowych sal lekcyjnych

na obecną kadencję.

naboru do przedszkoli i szkół. Pomimo tego że, w ostat-

specjalnie do tego celu przygotowanych. Z wyników na-

nich latach zwiększyliśmy dostęp do tych placówek

boru wynika, że będzie to kilka oddziałów w skali dzielnicy, zatem trzeciej zmiany w Dzielnicy Ursus nie będzie.

Wiemy że każdy z członków Zarządu odpowiada

rozbudowując już istniejące (co jest tańszym procesem

za poszczególne sfery działalności samorządu, jak to

inwestycyjnym), to ciągle brakuje nam wystarczającej

się przedstawia w tej kadencji?

ilości miejsc. W tym roku, zgodnie z nowelizacją ustawy

Wiesław Krzemień

Nasuwa się wniosek że Ursus jest spokojną dzielnicą Warszawy, choć rozwijającą się dynamicznie.

Podczas rozmów zespołu negocjacyjnego ustalili-

o systemie oświaty, wszystkie czterolatki muszą mieć

śmy, że Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej bezpośrednio

zapewnione miejsca w przedszkolach publicznych (doty-

Z całą pewnością tak można stwierdzić. Nie tylko do-

podlegać będą: Wydział Budżetowo-Księgowy, Wydział

czy to gminy – gminą jest m. st. Warszawa). Oczywiście

tyczy to bezpieczeństwa, gdzie statystyki przedstawia-

Kadr, Wydział Obsługi Mieszkańców, Wydział Organi-

powoduje to, że ilość miejsc dla trzylatków jest jeszcze

ne przez Policję należą do najlepszych w Warszawie.

zacyjny, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział

bardziej ograniczona. W tym roku postanowiliśmy za-

Przez wiele lat udowodniliśmy, że potrafimy racjonalnie

Infrastruktury, Zespół Sportu i Rekreacji, Zespół Obsługi

bezpieczyć 165 miejsc dla trzylatków w naszej dzielnicy.

i na drodze dialogu zarządzać dzielnicą. Byliśmy jedną

Prawnej, Zespół Obsługi Rady. Burmistrz współpracuje

Mając na uwadze sytuację demograficzną w Ursusie,

z trzech dzielnic, w której bardzo szybko ukonstytuowały

z: Delegaturą Biura Ochrony, Delegaturą Biura Admini-

planujemy jeszcze w tym roku rozpocząć proces budowy

się władze po ostatnich wyborach samorządowych. Wa-

stracji i Spraw Obywatelskich, Delegaturą Biura Bezpie-

sześciodziałowego przedszkola w Parku Achera. W ko-

runki i atmosfera pracy w Zarządzie i Radzie jest sprzy-

czeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ośrodkiem Sportu

lejnych latach planujemy rozbudowę Przedszkola nr 200

jająca dla spokojnej i twórczej pracy na rzecz dalszego

i Rekreacji.

przy ul. Balbinki a także budowę przedszkola i szkoły

rozwoju Ursusa. Docierają do mnie wypowiedzi osób

Pierwszemu zastępcy, czyli mnie bezpośrednio podle-

podstawowej przy ul. Dzieci Warszawy. Poszukujemy

związanych z samorządem warszawskim i zarządza-

gają: Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Ochrony

innych rozwiązań dla poprawy tej, jakże trudnej sytuacji.

jących także innymi dzielnicami, że Ursus to dzielnica

Środowiska, Wydział Kultury i Promocji, Wydział Admi-

W grudniu rozpoczęliśmy rozbudowę o 15 sal lekcyjnych

przyjazna i spokojna, co sprawia mi ogromną satysfakcję.

nistracyjno-Gospodarczy, Zespół Zamówień Publicznych.

szkoły podstawowej przy ul. Konińskiej. W naszej dziel-

Jestem przekonany o słuszności takiego odczucia. W Ra-

Współpracuję z: placówkami oświatowymi, Dzielnico-

nicy funkcjonują także przedszkola niepubliczne, które są

dzie Dzielnicy nawet opozycja jest w miarę spokojna

wym Biurem Finansów Oświaty, Biblioteką Publiczną,

dobrą alternatywą. Przygotowujemy dla ich właścicieli

i konstruktywna. Pracowaliśmy na to wiele lat w kolej-

żłobkami, Delegaturą Biura Gospodarki Nieruchomościa-

konkurs na prowadzenie przedszkoli niepublicznych na

nych kadencjach. Jestem pewien, że tego nie zmarnuje-

mi.

zasadach przedszkoli publicznych z finansowaniem przez

my a dobrą współpracą w zarządzie i radzie przyczynimy

Zastepca Burmistrza Kazimierz Sternik bezpośrednio

nas 100% kosztów utrzymania dziecka, jak w przed-

się do dalszego rozwoju dzielnicy.

nadzoruje: Wydział Spraw Lokalowych, Wydział Spraw

szkolu publicznym tj. ponad 800 zł na dziecko. Dostoso-

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus



Dziękuję za rozmowę
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Projekt Comenius
Prezentacje na temat najsłynniej-

ścioma szkołami z następujących

szych Polaków, udział i wygrana

krajów: Republika Czeska, Francja,

w konkursie plastycznym na logo

Łotwa, Turcja oraz Włochy.

projektu unijnego, nauka i stwo-

Do dziś odbyły się już cztery spo-

rzenie nagrania tańców oraz pieśni

tkania robocze w szkołach zagra-

narodowych, poznanie europej-

nicznych, w których uczestniczyło

skich zabytków wpisanych na listę

8 uczniów i 6 nauczycieli z nasze-

UNESCO, opracowanie książeczek

go Zespołu Szkół. Z kolei w dniach

o legendach z naszego kraju, to

24-26

tylko część z zadań wykonywanych

w Warszawie spotkanie partnerskie

przez uczniów i nauczycieli z Ze-

dla 32 osobowej grupy osób z za-

społu Szkół im. Władysława Grab-

przyjaźnionych szkół.

zorganizowaliśmy

fot. z archiwum szkoły

skiego STO w Ursusie.

marca,

Dziękujemy wszystkim rodzicom

W roku szkolnym 2014/2015

aktywnie wspierającym nasze dzia-

szkoła realizuje już drugi rok pro-

łania oraz darczyńcom: Stołecznemu

jekt Comenius, który finansowany

Biurze Informacji i Promocji Tury-

jest ze środków unijnych. Wielo-

styki, Urzędowi Miasta Stołecznego

stronny projekt zatytułowany „Część

Warszawy, Centrum Komunikacji

układanki europejskiej” (A Piece of

Społecznej Candyking Poland Sp.

szawę wręczyliśmy naszym gościom

Katarzyna Bolesta-Siwek

the European Puzzle) opiera się na

z o.o, Luks Pomada. Wszystkie otrzy-

w marcu w trakcie spotkania robo-

Szkolny koordynator projektu

współpracy edukacyjnej między sze-

mane dary promujące Polskę i War-

czego w naszej szkole.

Uczestnicy projektu Comenius

Comenius

Realizacja budżetu partycypacyjnego 2015 roku
W zeszłym roku, w Warszawie

Mieszkańcy w czasie głosowania

jemy rzeczone projekty wraz z pozio-

3. Zagospodarowanie zieleni Parku
Hassów, kwota: 4 600,00 zł, – w trak-

mem realizacji:

odbyła się pierwsza edycja budże-

oddali prawie 6 tysięcy głosów, któ-

tu partycypacyjnego. Na realizację

re wyłoniły 5 zwycięskich projektów.

1. Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultu-

wybranych projektów Urząd Dziel-

Zgodnie z regulaminem przeprowa-

ry „Arsus”, kwota: 210 000,00 zł –

4. Domki dla skrzydlatych pasia-

nicy Ursus m.st. Warszawy przezna-

dzenia budżetu partycypacyjnego

w trakcie przygotowania do przetargu.

stych przyjaciół, kwota: 2 520,00

czył ponad 640 tysięcy. Do Urzędu

w Mieście Stołecznym Warszawa na

2. Usprawnienie ruchu rowero-

zł – realizacja projektu przez firmę:

wpłynęły 63 projekty, z czego do

rok 2015, wszystkie wybrane projek-

wego w Dzielnicy Ursus, kwota:

głosowania zostało dopuszczone

ty muszą zostać zrealizowane w roku

418 600,00 zł – trwają prace projek-

36.

budżetowym 2015. Poniżej prezentu-

towe.

cie przygotowania do przetargu.

BESSONS Sp. z o.o.
5. Mapa/ Plan Ursusa, kwota:
3 200,00 zł – trwają prace graficzne.

Wydmuszki na gaik zielony
Ponad 48 przedszkoli zgłosiło się

– Przedszkole nr 184 Warszawa,

do udziału w konkursie z cyklu Wiel-

ul. Ratuszowa 21, II – Niepublicz-

kanocne tradycje. Tegoroczna już XI

ne

edycja nosiła nazwę „Wydmuszki na

Warszawa ul. Rynkowa 6, III –

gaik zielony”. 26 marca odbyło się

Przedszkole nr 200 „Gąski Bal-

uroczyste podsumowanie konkursu

binki” Warszawa ul. Balbinki 1.

połączone z wernisażem, na które

Pozostałym przedszkolom, doce-

zaproszono delegacje dzieci z przed-

niając wkład pracy za wykonanie

szkoli biorących udział w w/w kon-

wydmuszek, przyznano dyplomy

kursie.

wyróżnienia.
postanowiło

przyznać

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

„Biedroneczka”

Fot. E.Kowalewska

Jury

następujące nagrody: I miejsce

Przedszkole

Nagrody i wyróżnienia wręczali
zaproszeni na uroczystość goście.

Mali uczestnicy konkursu
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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XXX Rajd „Szlakiem Naszej Historii”
18 kwietnia o godz. 9.00, w na-

cie patroli pieszych i rowerowych do

stach: Pruszków, Piastów i Ożarów

szej dzielnicy, rusza XXX Rajd „Szla-

miejsc odległych stało się niemożliwe.

Mazowiecki oraz w gminach: Leszno-

kiem Naszej Historii” im. por. hm.

W 2015 roku, wzorem lat ubiegłych,

wola, Raszyn, Stare Babice i Izabelin,

Jana Cierlińskiego. XXX Rajd jest

oprócz tras pieszych i rowerowych,

a której początki sięgają 1986 roku,

kontynuacją rajdów historyczno-pa-

dostępne będą trasy samochodowe

był por. hm. Jan Cierliński wraz ze śro-

triotycznych, przypominających naj-

dla patroli rodzinnych. W czasie naszej

dowiskiem żołnierzy Armii Krajowej

ważniejsze wydarzenia XX wieku.

wędrówki odżywa cała prawda histo-

i Szarych Szeregów.

Tegoroczny odbywa się pod hasłem:

ryczna, odżywają pomniki, odżywają

Obecnie sprawami organizacyjnymi

Rajd „Szlakiem Naszej Historii” –

ludzie, którzy swoje życie poświęcili dla

rajdu zajmuje się: Światowy Związek

Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz

żywa lekcja historii i patriotyzmu.

niepodległości Ojczyzny. Idziemy więc

Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Nr

Komendy Hufców ZHP: Ursus, Piastów,

Powyższe hasło jest związane z trzy-

do najważniejszych miejsc pamięci,

6 „Helenów”, Koło Nr 6 „Piechocin”

Pruszków i Ożarów Maz., a także Wy-

dziestą edycją rajdu. Rajdy „Szlakiem

aby oddać hołd wszystkim patriotom,

i Koło Nr 7 „Jaworzyn” oraz pozosta-

działy Oświaty, Kultury, Sportu Dzielnic

Naszej Historii” stały się wielkimi

poległym i pomordowanym, prześla-

łe organizacje i instytucje wchodzące

Ursus i Dzielnicy Włochy m.st. Warsza-

imprezami

dowanym i poniżanym.

w skład Zespołów Terenowych Rajdu:

wy i miasta Pruszków oraz Miejskie

mi, nie tylko dla młodzieży szkolnej.

Zapraszamy do udziału w rajdzie

Środowisko Kombatantów 7 pp. AK

i Gminne Ośrodki Kultury z Piastowa,

Z każdym rokiem zwiększa się udział

młodzież ze szkół podstawowych,

„Garłuch”, Środowisko „Grupy Kam-

Raszyna, Lesznowoli, Ożarowa Maz.

rodziców i opiekunów oraz młodzie-

gimnazjalnych i licealnych. Szczegól-

pinos”, Związek Sybiraków, Związek

i Starych Babic.

ży starszej opiekującej się miejscami

nie serdecznie zapraszamy rodziców

Kombatantów RP i byłych Więźniów

W 2014 roku w rajdzie w Dzielni-

pamięci i przekazującej swoją wiedzę

i opiekunów młodzieży.

Politycznych – Koła: Ursus, Włochy

cy Ursus wzięło udział 1633 osoby,
a w całym 6467 osób.

historyczno–turystyczny-

uczestnikom rajdu. W ciągu ostatnich

Pomysłodawcą powyższej impre-

i Okęcie, Koło Nr 4 Związku Oficerów

kilku lat, obszar objęty rajdem bardzo

zy, która odbywa się równocześnie

Rezerwy RP im. Obrońców Radiostacji

Mirosław Bortniczuk,

się powiększył i tym samym dotar-

w dzielnicach: Ursus i Włochy, w mia-

w Starych Babicach, Harcerskie Kręgi

Prezes Koła Nr 6 „Helenów” ŚZŻAK

Varsavianistyczna szkoła
Szkoła Podstawowa nr 2 zamierza zdobyć Certyfikat II stopnia „Varsavianistyczna szkoła”. Certyfikat

– Klasa 4 c uczestniczyła w lekcji w ZOO „Bezkręgowce krajowe i egzoteczne”.

Arenie oraz wcześniej przeprowadzili zbiórkę słodyczy
i owoców na ten bal.

I stopnia szkoła otrzymała z rąk prezesa Zarządu

– Wolontariusze systematycznie odwiedzają senio-

Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Beaty

rów w „Domu w Ogrodzie” przy ul. Leszka Białego 8.

Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego „Rekor-

Michalec.

Grają z seniorami w gry planszowe, karty, wymieniają

dy zwierząt w warszawskim ZOO”. Uczestniczyło 24

książki ze szkolnej biblioteki, przynoszą prasę, rozma-

uczniów z opiekunami z sześciu szkół.

Aby zdobyć certyfikat należy spelnić pewne warunki, które określone są w regulaminie. Placówka
spełniła wszystkie zadania. Tymi zadaniami były:

wiają o przeszłości.

– W ZOO odbyła się lekcja dla zwycięzców I etapu

– Kilku uczniów bierze udział w konkursie „Epizody

– Kilkunastu uczniów brało udział w Konkursie

z historii najnowszej Polski w komiksie”, który zorga-

– Odznaki „Śladami Małego Powstańca” za Rajd

Plastycznym „Zamek króla Stanisława Augusta Po-

nizował Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN

Małego Powstańca. Uczniowie klasy 6a integracyjnej

niatowskiego”. Szkoła otrzymała puchar i dyplom. II

(finał w kwietniu).

wzięli udział w rajdzie, który przygotowało Szkolne

miejsce w śród warszawskich szkół zajęła Maria Na-

Koło Turystyczno-Krajoznawcze przy Zespole Szkół

rożniak z kl.5b.

Specjalnych nr 98 w Warszawie.

– W konkursie „Moje działania na rzecz poprawy
stanu środowiska” - krzyżówka przyrodnicza wzięło

– W Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariuszy

udział 8 zespołów 5-osobowych . Prace wysłano w lu-

– Marsz szlakiem pamięci pomordowanych

w „Dobrym Miejscu” ul. Dewajtis 3, udział wzięło 9

tym do organizatora konkursu Muzeum Jeździectwa

mieszkańców Woli. 10 uczniów wzięło udział

najaktywniejszych wolontariuszy z opiekunem Klubu

i Łowiectwa.

w marszu oraz przygotowali informację na temat

Ośmiu.

dwóch przystanków: Kościół św. Wawrzyńca i Cerkiew Jana Klimaka.
– W ramach kursów o Warszawie uczniowie klasy
szóstej i gimnazjum (100 osób) wybrali się do PAST-y

– W tradycyjnym opłatku z kombatantami w bu-

kolnego Konkursu ekologicznego „Rekordy zwierząt

dynku PAST-y wzięła udział delegacja wolontariuszy.

z warszawskiego ZOO”, finał odbędzie się 22 kwietnia

Uczniowie przygotowali około 100 podarunków i kart

br. W pierwszym etapie wzięło udział 6 szkół podsta-

świątecznych dla gości.

wowych z Ursusa i Ursynowa, do półfinału zakwalifi-

na film „Miasto 44”, uporządkowaliśmy groby ofiar

– Członkowie Klubu Eko uczestniczyli w wycieczce

Powstania Warszawskiego na cmentarzu w Gołąb-

do Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa w Łazienkach

kach oraz zapaliliśmy na nich znicze.

Królewskich.

– Dla 23 uczniów z 6b w ramach kursów o War-

– Dziesięciu wolontariuszy obsługiwało „Bal dla

szawie odbyła się wycieczka do Pałacu w Wilanowie.

Niepełnosprawnych”, który odbył się w Ursynowskiej

www.facebook.com/dzielnicaursus

– Przygotowanie i przeprowadzenie XI Międzysz-

www.twitter.com/dzielnicaursus

kowało się 24 uczniów.
– 6 marca br. zaproszono wolontariuszy do Sejmu
na podsumowaniu Balu Integracyjnego, organizatorem spotkania jest Fundacja „Świat na Tak”.


Opiekun projektu Irena Jarzębak
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)
• 8 i 10 kwietnia,, godz. 9.00-21.00 – eliminacje do XIII Konkursu Piosenkarskiego „Tulipanada”.
• 9 kwietnia, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej wykład Michała

• 23 kwietnia, godz. 18.00 – spotkanie literacko-poetyckie. Prezentacja twórczości Marii Nojszewskiej.
• 25 kwietnia, godz. 16.00 – „Zielono mi” biesiada i taniec w Klubie Seniora
„Wesoła Chata”.

Fiedotowa pt. „Czy Rosja jest wrogiem Polski?”. Wstęp wolny.
• 12 kwietnia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Nadchodzi Pipi”
w wykonaniu artystów Teatru „Tak” w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania
z Teatrem”. Cena biletu 10 zł.
• 13 kwietnia, godz. 10.00-16.00 – eliminacje do III Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”.
• 13 kwietnia, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Wstęp wolny.
• 15 kwietnia, godz. 9.00-12.30 – Dzielnicowy Przegląd Świetlic Szkolnych
– Ursus 2015.
• 16 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie i warsztaty poetów Stowarzyszenia

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 15 kwietnia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Publicznej w Ursusie. Prezentacja powieści Jeanne Ray „Niewidzialna pani domu”
oraz „Pół życia w ciemności. Biografia Zygmunta Kałużyńskiego”. Wstęp
wolny.
• 21 kwietnia, godz. 18.00 - „Czytelnicy 2014” – uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród laureatom rankingu na najaktywniejszych czytelników
placówek Biblioteki Publicznej w Ursusie w 2014 roku. Uroczystość odbędzie
się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14.
Szczegóły pod telefonem 22 882 43 00 lub na www.bpursus.waw.pl.

Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Wstęp wolny.
• 18 kwietnia, godz. 15.00 – Koncert Galowy III Mazowieckiego Przeglądu
Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”. Wstęp wolny.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 7 kwietnia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Niedźwia-

• 21 kwietnia, godz. 9.30 i 11.00 – spektakle edukacyjno-profilaktyczne dla

dek zaprasza na spotkanie poświęcone powieści Joyce Carol Oates „Tatulo”.

uczniów klas III szkół podstawowych pt. „Florka w sieci” w wykonaniu

• 28 kwietnia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Niedź-

Teatru „Na Straży” Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

wiadek. Prezentacja książki „Spóźnione wyznania” Johna Boyne’a.

Wstęp wolny.
• 21 kwietnia, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład Mateusza Parysa i Sebastiana Kolety pt. „Problemy młodego pokolenia”. Prowadzenie dr Marian Szołucha. Wstęp wolny.
• 23 kwietnia, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół serio”. Wstęp wolny.

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
• 22 kwietnia, godz. 18.00 - DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Skorosze.
Prezentacja książek: „Czasy secondhand: koniec czerwonego człowieka”
Swietłany Aleksijewicz Wstęp wolny.

• 24 kwietnia, godz. 19.00 – koncert „Świat tanga” w wykonaniu zespołu
„Sentido del Tango”. Cena biletu 20 zł.

Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)
• 13 kwietnia, godz. 18.30 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Gołąbki

Dom Kultury „Kolorowa“ ( ul. Sosnkowskiego 16)

zaprasza na spotkanie z książkami: „Marta Robin. Mistyczka naszych cza-

• 11 kwietnia, godz. 15.00 – spotkanie z cyklu „Worek opowieści” pt. „W kra-

sów”, Bernarda Peyrous (Wydawnictwo Świętego Wojciecha, 2013 r.) i „Mi-

inie Słońca, kolorów, tańców, śpiewów i wzorów”. Wstęp 10 zł.

łość nie zna granic” Erzsébet Galgóczy. Wstęp wolny.

• 18 kwietnia, godz. 17.00 – wernisaż wystawy
malarstwa Joanny Brzostowskiej.
• 19 kwietnia, godz. 16.30 – „Popołudnie
z klasyką”- koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu
Trio Archetto. Wstęp wolny.
• 26 kwietnia, godz. 12.30 – „Lisek chytrusek” przedstawienie teatralne dla dzieci
z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem.
Wstęp 10 zł.
Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 1 – 30 kwietnia – wystawa malarstwa
olejnego Aleksandry Wiśniewskiej. Wstę
wolny.
• 11 kwietnia, godz. 16.00 – „Jak motyle…”
zabawa taneczna w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.
• 19 kwietnia, godz. 12.30 – Niedzielno-rodzinne południe z teatrem. Bajka dla dzieci
„Wielkanocne pisanki”. Wstęp 10 zł.
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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Warszawska Olimpiada Młodzieży
Za nami kolejne zawody rozgrywa-

stopniu podium Martyna Żaboklicka 27,3

ne w ramach Warszawskiej Olimpiady

pkt. Chłopcy z SP 14 urządzili sobie we-

Młodzieży. Tym razem młodzi sportowcy

wnętrzną rywalizację ponieważ na starcie

zawodów. Etap warszawski WOM roze-

mierzyli się w gimnastyce. Wśród dziew-

pojawili się tylko oni. W drużynie zdobyli

grany został w dniach 16-26 lutego. Re-

cząt rywalizacja toczyła się pomiędzy

201,5 pkt, a indywidualnie najlepszy oka-

prezentacja Gimnazjum nr 132 pewnie

szkołami podstawowymi nr. 2, 11 i 14.

zał się Mieszko Maciejewski 28,1 pkt przed

pokonała drużyny z pozostałych dzielnic

Zwycięstwo

zapewniło

drużynie

Bezkonkurencyjne zarówno drużyno-

Mikołajem Ciuba 26,7 pkt i Ziemowitem

Warszawy w eliminacjach, ćwierćfina-

wo jak i indywidualnie okazały uczennice

Maciejewskim 26,2 pkt. Gratulujemy i ży-

łach oraz w półfinałach przegrywając

„Czternastki”, które najlepiej zaprezento-

czymy sukcesów na zawodach finałowych.

w sumie tylko dwa z dziewięciu spo-

wały się w 3 konkurencjach: ćwiczeniach
wolnych, układzie równoważnym na

Wiadomości spod kosza

fot. z archiwum gimnazjum nr.132

awans do etapu warszawskiego tychże

Rozdanie dyplomów

tkań i awansowała do ścisłego finału

piadzie Młodzieży. Drużyna Gimna-

XLVIII WOM.

zjum nr 132 z Oddziałami Integracyj-

ławeczce i skoku przez kozła. W sumie

Na początku stycznia reprezenta-

W finale znalazły się drużyny ze

nymi wystąpiła w składzie: Weronika

zdobyły 209,4 pkt, druga SP 11 uzyskała

cja dziewcząt z Gimnazjum nr 132

Śródmieścia (KS Polonia), Targówka

Zaworska, Aneta Kraśniewska, Klau-

193,4pkt, a SP2 76,3pkt. Indywidualnie

z Oddziałami Integracyjnymi wygrała

(KS La Basket), Pragi Północ (UKS

dia Kursa, Szczerba Natalia, Białecka

całe podium należało do dziewczynek

w dzielnicowych eliminacjach War-

Jagiellonka) i Ursusa. W meczu o III

Kamila, Zagrajek Aleksandra, Osia-

z SP 14. Pierwsza była Maria Wołoszyn

szawskiej Olimpiady Młodzieży w piłce

miejsce drużyna z Ursusa uległa re-

dacz Sandra, Radzka Barbara, Zara-

z dorobkiem 28 pkt, tuż za nią z 27,7 pkt

koszykowej, pewnie pokonując druży-

prezentacji z Pragi Północ i zajęła IV

nek Marta, Fidura Angelika. Opieku-

Karolina Chutkowska, a na najniższym

nę z Gimnazjum nr 131.

miejsce w XLVIII Warszawskiej Olim-

nem reprezentacji była T. Dejneko.

Cztery Pory Roku
Za nami III turniej z cyklu Cztery Pory

III – Michał Rudolf (Ymca Warszawa).

W grupie C liczącej 64 zawodników ry-

Roku o Puchar Burmistrza Dzielnicy

Najlepsi zawodnicy z UKS Czternastka

walizowały dzieci w wieku do 9 lat. Tutaj

Dalkowski (Ursus), II – Jarosław Kaczkow-

Ursus m.st. Warszawy. Tym razem do

zajęli kolejno: VIII miejsce Fuks Jakub,

zawody zdominowali zawodnicy z Ursusa:

ski (Ursus), III – Jarosław Biszczuk (Ursus).

rywalizacji przystąpiło rekordowo 190

XI – Tymon Czernek, XIII – Dominik Rze-

I miejsce Michał Zgorzelski (UKS Czter-

Turniej „Cztery Pory Roku” jest współfi-

zawodników. Przez trzy weekendy

szowski. Grupa B liczyła 38 zawodników,

nastka), II – Aleksander Trocyk (Ursus),

nansowany ze środków m.st. Warszawy.

w Domu Kultury „Kolorowa” i Szkole

a najlepsze miejsca zdobyli: I Jacek Mali-

III – Marcin Rymkiewicz (Ursus) VI – Piotr

25 kwietnia o godz. 9.00 -9.30 w Szkole

Podstawowej nr 14 byliśmy świadka-

szewski (Hetman Koszalin), II – Mateusz

Kubaszewski, X – Krzysztof Johnson, XI –

Podstawowej nr 14 odbędą się mistrzo-

mi niesamowitych pojedynków.

przez naszych zawodników: I miejsce Rafał

Janowicz (Maraton Łomża), III – Michał

Szymon Biszczuk , XII – Gracjan Cybulski,

stwa dzieci do lat 8 (urodzonych w 2007

Do grupy A przydzielono 70 za-

Białczyński (z Warszawy). W turnieju gru-

XIII – Michalina Fus, XIV – Katarzyna Pa-

i młodszych). Mogą w nich wziąć udział

wodników, z czego zwyciężyli kolejno:

py B wyróżnili się reprezentanci Ursusa: V

stuszko, XV – Wiktor Truniarz-Jurek, XVI

tylko dzieci zamieszkałe na terenie Ursusa

I miejsce Ryszard Eggink (Łady/Raszyn)

miejsce Mateusz, Bujalski, X – Krystian

– Kacper Cieślak. Grupa D licząca 17 za-

lub uczęszczające do szkół i przedszkoli

II – Paweł Jarmuła (Polonia Warszawa)

Wieczorek, XII – Michał Wolski.

wodników również została zdominowana

w Ursusie. Serdecznie zapraszamy.

W zdrowym ciele zdrowy senior
jęcia odbywają się na leżąco, z wykorzystaniem specjal-

zachować sprawność fizyczną. Dzielnica Ursus proponu-

nych mat. Jak tłumaczy sama instruktorka w ramach ćwi-

je seniorom udział w zajęciach pilates przygotowanych

czeń angażuje się zarówno mięśnie przednie, boczne jak

specjalnie dla nich. Zajęcia są prowadzone już drugi rok.

i tylne. Proponowana przez dzielnicę aktywność fizyczna

Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna po-

pozwala poprawić ruchomość stawów. Pomaga także

zytywnie wpływa na zdrowie i zadowolenie z życia.

w schorzeniach kręgosłupa poprzez wzmocnienie mięśni

Wszelkiego rodzaju ćwiczenia dodają siły i sprawności

przykręgosłupowych. Pilates dla seniorów usprawnia

w codziennych zmaganiach z rzeczywistością. Regularne

aparat ruchowy i dodaje seniorowi siły. Ćwiczenia poma-

ćwiczenia fizyczne poprawiają także aktywność umysło-

gają rozwijać kondycję uruchamiając wszystkie mięśnie.

wą, co szczególnie ważne dla osób po 50 roku życia. Pro-

Rozciągane są ścięgna. Specjalne ćwiczenia pozwalają

wykonywanie ćwiczeń pozwala lepiej panować nad wła-

wadzone w naszej dzielnicy zajęcia to autorski program

poprawić równowagę. Na system pilates składa się

snym ciałem.

opracowany przez certyfikowaną instruktorkę pilates.

ponad 500 ćwiczeń, których inspiracją była joga, balet,

Maja Niderla przygotowała specjalny program ćwiczeń

ale także… trening siłowy! Polegają przede wszystkim

razy w tygodniu w „Archerówce” przy ul. Walerego

pilates z elementami jogi przeznaczony dla seniorów. Za-

na rozciąganiu, spinani i rozluźnianiu mięśni. Regularne

Sławka 2. Ćwiczenia trwają 60 minut.  M. Niderla

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

fot. M. Niderla

Aby zachować zdrowie, niezależnie od wieku, warto

Podczas zajęć

Zajęcia pilates dla seniorów odbywają się dwa
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Traktorki zwycięskie na inaugurację rundy
szybko musieli zweryfikować swoje plany i zamiary.

Na początku drugiej odsłony, nadzieję gości na wy-

Już w 20’ świetnym prostopadłym zagraniem obsłu-

wiezienie korzystnego rezultatu przywrócił Dariusz Sło-

umotywowani i żądni rewanżu za porażkę w sierpniu

żony został Michał Ambrozik, który doskonale zacho-

mian pewnie wykonując rzut karny. Radość z kontakto-

ubiegłego roku w Kleszczowie 0:1. Niestety dosyć

wał się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i umie-

wego gola nie trwała jednak długo. Pięć minut później

ścił piłkę w siatce rywala. Chwilę później było już 2:0.

doświadczony Przemysław Sztybrych z ustalił wynik spo-

W zamieszaniu w polu karnym arbiter dopatrzył się

tkania na 3:1 dla Ursusa. Zwycięstwo pozwoliło umoc-

nieprzepisowego zagrania jednego z zawodników

nić się na pozycji wicelidera ze stratą 11 punktów do

Omegi i wskazał na jedenasty metr. Pewnym egze-

Radomiaka, który pokazał swoją moc w Nowym Dworze

kutorem okazał się rozgrywający tego dnia bardzo

Mazowieckim wygrywając 1:5.

fot. F. Prokop

Nie będą miło wspominać wycieczki do stolicy piłkarze Omegi Kleszczów. Goście przystąpili do meczu

dobre zawody Jakub Kabala (na zdjęciu w środku)

Przed Traktorami cała runda i choć strata do lidera wy-

nominowany po tym meczu do jedenastki tygodnia

daje się ogromna, to póki piłka w grze to wszystko może

na Mazowszu. Do przerwy 2:0.

się zdarzyć. Ot taki właśnie cały urok piłki nożnej.

Traktorki w akcji

Od 15 lutego w każdą niedzielę entuzjaści pił-

AZS Gocław. W I lidze walka o zwycięstwo po-

ki siatkowej z całego Mazowsza rozgrywają

winna się rozstrzygnąć pomiędzy zespołami: Bo-

swoje mecze w ramach kolejnej edycji Ursu-

ther oraz Plaża, natomiast w II lidze sytuacja jest

sowskiej Ligi Siatkówki. Do tegorocznych roz-

o wiele bardziej wyrównana i wskazanie fawory-

grywek przystąpiło łącznie 50 zespołów.

ta na obecnym etapie rozgrywek wydaje się być

fot. Z archiwum ULS

Półmetek Ursusowskiej Ligi Siatkówki 2015

Ekstraklasa, czyli dziesięć najlepszych drużyn

niemożliwe. Niezwykle interesująco zapowiada

poprzedniej edycji rozgrywa swoje mecze w hali

się walka o mistrzostwo Ligi Kobiecej, gdyż do-

sportowej Szkoły Podstawowej nr 11, przy ul.

tychczasowe mecze wyłoniły trzy zespoły, które

Keniga 20. Pozostałe męskie drużyny zostały po-

z całą pewnością spotkają się w turniej finałowym

dzielone na sześć grup eliminacyjnych, z których

na zakończenie rozgrywek: UKS Plas Warszawa,

sobą zarówno początkujący zawodnicy, najmłodsi

zostały wyłonione zespoły występujące w I i II

Fightłapy oraz ubiegłoroczne zwyciężczynie – AZS

adepci piłki siatkowej, jak i doświadczeni gracze,

lidze rozgrywek. Do tegorocznej edycji zgłosiło

Akademii Pedagogiki Specjalnej. Podobnie jak

którzy posiadają bogatą przeszłość zawodniczą,

się również 11 drużyn damskich, tworzących

w Ekstraklasie, kilka zespołów do końca sezonu

a to wszystko w atmosferze wzajemnego szacun-

Ligę Kobiecą, której mecze podobnie jak I i II ligi

będzie walczyć o czwarte miejsce po fazie zasad-

ku i według zasad fair play. Z całą pewnością nie

rozgrywane są w hali sportowej Zespołu Szkół

niczej, które daje awans do turnieju finałowego

byłoby to możliwe, gdyby nie prawdziwa miłość

nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich 47.

rozgrywek.

do siatkówki oraz pasja, którą wspólnie dzielą

Siatkarskie zmagania

Już od pierwszych spotkań Ursusowskiej Ligi

Obecnie Ursusowska Liga Siatkówki jest naj-

wszyscy uczestnicy Ursusowskiej Ligi Siatkówki

Siatkówki, zespoły zaprezentowały bardzo wysoki

większą amatorską ligą piłki siatkowej na Mazow-

2015. Fakt, iż takie rozgrywki mają miejsce w Ur-

poziom sportowy, co w drugiej połowie rozgry-

szu. Zainteresowanie rozgrywkami przerosło naj-

susie jest powodem do dumy dla każdego miesz-

wek zwiastuje jeszcze wiele zaciętych pojedyn-

śmielsze oczekiwania organizatorów. Jak na kraj

kańca dzielnicy. Więcej informacji o Ursusowskiej

ków i emocjonującą rywalizację o czołowe lokaty

obecnych mistrzów świata przystało poziom roz-

Lidze Siatkówki znajduje się na nowej stronie in-

w ULS 2015. Faworytami o miano najlepszego

grywanych spotkań jest bardzo wysoki. Jednak, co

ternetowej rozgrywek: http://liga-ursus.siatkow-

zespołu w tegorocznych rozgrywkach bez wąt-

najważniejsze w rozgrywkach amatorskich, ULS

ka.org/ Zapraszamy do kibicowania!!

pienia są zespoły zajmujące obecnie miejsca na

doskonale ukazuje piękno sportu, gdzie w tym

szczycie tabeli Ekstraklasy: 15-50, Riviera oraz

samym miejscu i czasie mogą rywalizować ze

Marek Domaszczyński
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