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Kolekcja zostaje w Dzielnicy
Jednym z priorytetów tej kadencji, było przejęcie przez Dzielnicę Ursus pamiątkowej kolekcji
po fabryce traktorów. Intensywne starania trwały już kilka lat.
Poprzedni Zarząd występował
w tej sprawie do różnych instytu-

Bieg Ursusa

cji, m.in. do Ministerstwa Kultury

Zapraszamy na tegoroczną, już III edy-

i Dziedzictwa Narodowego, do

cję Ursus Biega 2015. Start odbędzie się

Muzeum Techniki, do Biura Kul-

30 maja 2015 roku, o godzinie 10.00, w

tury m. st. Warszawy.

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ursusie. Wyfot. Maciej Komorowski

Niestety Polski Holding Obronny
wystawił całą kolekcję po zakładach na sprzedaż. Perspektywa
pozyskania dla Dzielnicy eksponatów oddalała się. Otrzymałam
potwierdzoną informację, że zakupem było zainteresowanych kilka

darzenie to zainauguruje Dni Ursusa 2015.
s.8
Rada Seniorów wybory
Na podstawie § 8 Statutu Rady Seniorów
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stano-

Burmistrz Urszula Kierzkowska wraz z członkami
Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego przed Ratuszem

wiącego załącznik do uchwały nr 181/
XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. War-

podmiotów. W styczniu b.r. zwró-

szawy z dnia 4 listopada 2014 r. w spra-

ciłam się do właściciela kolekcji

Od tego czasu byłam już dobrej

należności do Dzielnicy; wreszcie

z prośbą o wstrzymanie sprzeda-

myśli. Momentem przełomowym

miejsce otwarte dla mieszkańców

ży, aby zyskać czas potrzebny do

w staraniach o przejęcie zbiorów

zarówno tych młodych, jak i star-

Ursus m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielni-

przygotowania projektu.

była zgoda na zgłoszenie przez

szych, którego ostateczny kształt

cy Ursus m.st. Warszawy ogłasza wybory

Jako Burmistrz Dzielnicy Ursus,

Dzielnicę Ursus wniosku o wykup

i atmosferę będą współtworzyć.

do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st.

wspierana przez członków Zarzą-

kolekcji na Zespół Koordynujący

du – Wiesława Krzemienia i Ka-

m.st. Warszawy, w dniu 14 kwiet-

przekonały członków Zespołu

zimierza Sternika oraz radnych

nia 2015 r.

Koordynacyjnego. Wniosek uzy-

Przedstawione

argumenty

wie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy

Warszawy. 

s.2

Jubileuszowy – „XXX Rajd Szlakiem
Naszej Historii”

Dzielnicy i Miasta, rozmawiałam

W uzasadnieniu wniosku pod-

skał jednomyślne poparcie. Pani

z licznymi środowiskami i osoba-

kreśliłam, że Kolekcja jest dzie-

Prezydent wyznaczyła do ne-

mi, które okazały się wielkimi en-

dzictwem historycznym nie tylko

gocjacji z właścicielem kolekcji

tuzjastami pomysłu przejęcia ko-

polskiej myśli technicznej, ale rów-

wiceprezydenta Jarosława Jóź-

lekcji. Mam na myśli m.in. byłego

nież przemian ustrojowych w kra-

wiaka przy udziale burmistrza

posła i ww. wielkiego miłośnika

ju. To m.in. w ursuskich zakładach

Dzielnicy Ursus.

zakładów Zbigniewa Janasa, czy

w 1976 roku rozpoczęły się straj-

Drodzy mieszkańcy, zamykając

lokalnych społeczników, autorów

ki, które przyczyniły się do utwo-

to wydanie Dziennika Ursusa, je-

Wieczorki taneczne

W sobotę, 18 kwietnia, ruszył kolejny, jubileuszowy, XXX Rajd „Szlakiem Naszej
Historii”. Impreza ta odbywała się pod
hasłem: Rajd „Szlakiem Naszej Historii”
– żywa lekcja historii i patriotyzmu.

s.4

projektu „Zakłady Ursus 2014”,

rzenia Solidarności. Stworzenie

steśmy tuż przed decydującymi

w Parku Czechowickim

którzy zebrali ponad 2,5 tysiąca

miejsca pamięci tych wydarzeń,

rozmowami z Polskim Holdingiem

16 maja do zabawy w rytmie starych war-

podpisów poparcia dla inicjaty-

związanych z fabryką jak i historii

Obronnym – właścicielem kolek-

szawskich szlagierów zaprosi nas Kapela

wy. W lutym tego roku, tuż przed

samego zakładu i rozwijającej się

cji. O rezultacie rozmów będę

Czerniakowska. Impreza odbędzie się w

premierą filmu „Projekt Zakłady

wokół niego Dzielnicy jest naszym

Państwa na bieżąco informować,

godzinach 18.00-21.00.

2014”, podczas moich kolejnych

obowiązkiem

kolejnych

korzystając ze strony internetowej

rozmów w Ratuszu, pierwszy raz

pokoleń. Ma to być centrum ak-

Urzędu oraz na portalu społeczno-

padła wstępna deklaracja, która

tywności kulturalnej i edukacyjnej

ściowym Facebook.

znaczenie przybliżyła możliwość

Ursusa, miejsce budowania po-

Urszula Kierzkowska

przejęcia kolekcji.

czucia lokalnej tożsamości i przy-

Burmistrz Dzielnicy Ursus

www.facebook.com/dzielnicaursus
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Z prac Zarządu
W marcu Zarząd Dzielnicy

na zakup dodatkowych 10 termi-

Zarząd wystąpił do Prezydent

sków, umieszczono pięć osób na

obradował na czterech posie-

nali dla funkcjonującego już syste-

m.st. Warszawy z wnioskami o

liście oczekujących na najem lo-

dzeniach. Poniżej prezentujemy

mu kolejkowego na terenie Urzędu

ogłoszenie

kalu socjalnego z jednoczesnym

Państwu wybrane zagadnienia

Dzielnicy.

ofert na realizację zadania pu-

skierowaniem

poruszone w tym czasie.

Jednocześnie

przyjęto

otwartego

konkursu

do

ponownego

harmo-

blicznego z zakresu wychowania

zawarcia umowy najmu lokalu

W marcu b.r., na podstawie

nogram realizacji zadań lokalnych

przedszkolnego oraz II otwartego

socjalnego. Jeden wnioskodawca

Uchwał, Zarząd Dzielnicy zwró-

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w

konkursu ofert na realizację za-

został umieszczony na liście osób

cił się do Rady m.st. Warszawa o

obszarze objętym Programem Profi-

dań publicznych w zakresie upo-

oczekujących na zawarcie umo-

zwiększenie zaplanowanych środ-

laktyki i Rozwiązywania Problemów

wszechniania

fizycznej

wy najmu lokalu komunalnego z

ków finansowych na realizację

Alkoholowych m.st. Warszawy na

i sportu. Równocześnie Zarząd

tytułu zamiany. Natomiast kolej-

inwestycji polegającej na rozbudo-

rok 2015. Ma on na celu określenie

podjął uchwałę o zmianie składu

na została umieszczona na liście

wie budynku przy ul. Konińskiej 2

działań w zakresie przeciwdziałania

Zespołu ds. budżetu partycypa-

osób oczekujących na zawarcie

w roku 2015. Ponadto, wystąpiono

uzależnieniom od środków psycho-

cyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st.

umowy najmu lokalu na czas nie-

o dokonanie zmian w zakresie wy-

aktywnych i przemocy w rodzinie,

Warszawy.

oznaczony. Pięciu wnioskodawcom

datków nie związanych z oświa-

kształtowanie polityki promującej

tą, w takich obszarach jak m.in.:

zdrowy styl życia, ograniczanie zja-

Lokalowych,

Dzielnicy

liście. Jedna osoba została z niej

utrzymanie, remonty i konserwa-

wiska dysfunkcjonalności grup spo-

podjął szereg uchwał w sprawie

skreślona, z powodu nie spełnia-

cje dróg oraz utrzymanie placów

łecznych w środowisku lokalnym

listy osób oczekujących na na-

nia określonych kryteriów. Ponad-

zabaw. Równolegle zawnioskowa-

oraz podnoszenie wiedzy poprzez

jem lokalu z zasobu lokalowego

to rozwiązano za porozumieniem

no o zwiększenie środków finanso-

prowadzenie profilaktycznej działal-

m.st. Warszawy. Na podstawie

stron umowę najmu lokalu jedne-

wych, które zostaną przeznaczone

ności edukacyjnej i informacyjnej.

przeprowadzonej analizy wnio-

go lokalu użytkowego.

kultury

Na wniosek Wydziału Zasobów
Zarząd

odmówiono umieszczenia na w/w

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o wyborach
do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Na podstawie § 8 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy ogłasza wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
		
		
		
		
7.
8.
9.
10.

Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 7 maja do 15 maja 2015 r.
Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.
Zaznaczenie kilku lub niezaznaczenie żadnego kandydata na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub
złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.
Druk karty wyborczej będzie udostępniony w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy Placu Czerwca 1976 r.
Nr 1 (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.ursus.warszawa.pl.
Kartę wyborczą:
1) składa się w skrzynce wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Wydział Obsługi Mieszkańców przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1
(parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00),
2) lub przesyła drogą korespondencyjną (pocztą) – na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa
z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Ursus – głosowanie”.
Karta, która wpłynie po terminie nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku karty przesłanej pocztą, liczy się data
stempla pocztowego.
Po weryfikacji kart sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Dwunastu kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów
staje się przedstawicielami mieszkańców Dzielnicy. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury
zgłaszania kandydatów.
Pozostali kandydaci znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców – w sytuacjach
innych niż upływ kadencji członka Rady – powołuje się kolejnego kandydata z listy, odpowiednio stosując ust. 8.
Listy, o których mowa w ust. 8 i 9 zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
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Wiosna, ach to ty …
„Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach

Dzielnicę, odnowiono ławki, kosze na

to ty …” – śpiewał swoim przeboju Ma-

śmieci w parkach i na skwerach, wyko-

rek Grechuta. Bo to właśnie ta pora roku

nano wiosenne grabienie liści. Oprócz

pobudza nas do większej aktywności. Ale

tego zlikwidowano dzikie wysypisko

nie byłoby to możliwe bez rozkwitających

śmieci zlokalizowane na terenie daw-

parków i kwiatów.

nych ogródków działkowych przy ul.

Wraz z rozpoczęciem wiosny na

Orląt Lwowskich.
Jednocześnie umocniono skarpy

ogrodnicze, m.in. donice kwiatowe wy-

w zbiorniku wodnym znajdującym

pełniono nowymi roślinami ozdobnymi.

się w Parku Achera. Przy okazji tych

Gdyby zebrać rośliny z całej dzielnicy

prac wykoszono trzciny na brzegach

w jednym miejscu, to zajęłyby wielkość

zbiornika oraz oczyszczono nabrzeża

średniego dwupokojowego mieszkania,

zbiornika z nieczystości. Prace zostały

gdzie znalazłoby się 2700 bratków. Po-

wykonane przed okresem lęgowym

nadto wykonano zabiegi pielęgnacyjne

kaczek. Pozostawiono fragmenty trzci-

285 drzew znajdujących się w pasach

ny wodnej, w celu założenia gniazd

drogowych ulic zarządzanych przez

przez ptaki.

po Dzielnicy spaceruje się, przyjemniej,

kich mieszkańców.

fot. E. Kowalewska

terenie dzielnicy rozpoczęliśmy prace

Zieleń w Parku Achera zachęca do przechadzek
Wszystkie te prace spowodowały, że

do czego serdecznie namawiamy wszyst-

Aktywne soboty
Aktywne soboty to nowa propozy-

na pracę mięśni głębokich odpowie-

cel i rezultaty w postaci przyśpieszenia

i wzmacniających ćwiczeń brzucha,

cja dla miłośników aktywnego wypo-

dzialnych za stabilizacje kręgosłupa

procesu spalania tkanki tłuszczowej,

aby pięknie i zdrowo wyglądał latem.

czynku na świeżym powietrzu. Bez-

oraz rozlśnienie przykurczy.

poprawy kondycji i wytrzymałości mię-

Zgubione kalorie i wysmuklone ciało to

płatne zajęcia w Parku dostosowane

godz. 19.00 Zumba

śniowej.

charakterystyczny walor tych zajęć.

będą do możliwości każdego z uczest-

Ekscytujące połączenie tańca i ae-

godz. 19.00 Bokwa

godz. 19.00 Dance fit

ników. Pierwsze spotkanie z tego cyklu

robiku, czyli genialne zestawienie

Figury jakie się w niej wykonuje to

Zajęcia te, to jedna z najnowszych

odbędzie się 9 maja w Parku Hassów.

prostych kroków i kombinacji ruchów.

połączenie liter, numerów oraz znaków

form ćwiczeń, która łączy ze sobą za-

Zajęcia zostały opracowane i zostaną

Porywająca muzyka stworzy atmosferę

amerykańskiego języka migowego.

równo elementy fitness jak i tańca.

poprowadzone przez instruktorów z

świetnej imprezy oraz totalnie nakręci

A wykonywane przy dźwiękach z po-

Wykorzystywane są tutaj innowacyjne

Oxygen Fitness and Wellness Club.

do zabawy. Zumba jest dynamicz-

granicza latino, muzyki afrykańskiej

metody zaczerpnięte z takich form tre-

Program zajęć.

ną i gorącą kombinacją latynoskich

i house. Bokwa to połączenie elemen-

ningu jak TMT, TBC czy Aerobom w po-

9 maja, godz. 18.00 Zdrowy Krę-

rytmów wykorzystujących elementy

tów kick-boxingu z elementami afry-

łączeniu z ćwiczeniami cardin jak i róż-

takich tańców jak: merengue, salsy,

kańskiego tańca wojennego, wywo-

nych form tańca, począwszy od disco

gosłup
Zajęcia, które pomogą zadbać nam

cumbia, reggaeton, flamenco, samby,

dzącego się z kultury Kwaito. Podczas

dance po tańce latynoamerykańskie

o zdrowe plecy, pomogą pozbyć się

taniec brzucha, cha-chy, rumby, twista

jednego treningu można spalić nawet

czyli salsę, sambę, bachate, reggaeton.

dolegliwości bólowych, wzmocnić gor-

…i wiele, wiele innych.

1200 kalorii!

Na zajęciach skupiamy się na treningu

set mięśniowy, rozluźnić napięcia. Połączenie pilatesu, jogi, ćwiczeń rozcią-

30 maja,godz. 18.00 Total Body
Condition

27 czerwca, godz. 18.00 Absolutnie mocny brzuch

wytrzymałościowym, biorąc pod uwagę wszystkie partie ciała. Trening po-

gających oraz relaksacyjnych zapewni

Trening ogólnorozwojowy dla całe-

Zajęcia skupione na modelowaniu

lecany jest dla osób, które uwielbiają

bezpieczny i jednocześnie bardzo przy-

go ciała: zawiera ćwiczenia wzmacnia-

mięśni brzucha. Specjalnie dostosowa-

zarówno ćwiczenia fitness jak i taniec

jemny trening. Główną uwagę skupia

jące i wysiłek aerobowy. Kompleksowy

ny program najbardziej efektywnych

we wszelkich jego odmianach.

Wieczorki taneczne w Parku Czechowickim
Serdecznie zapraszamy wszyst-

Czechowickim. W trakcie imprez

spotkać się ze znajomymi w plene-

szlagierów zaprosi nas Kapela Czer-

kich mieszkańców Ursusa na cykl

można będzie aktywnie spędzić czas

rowej kawiarni. 16 maja do zaba-

niakowska. Impreza odbędzie się w

wieczorków tanecznych w Parku

tańcząc przy dźwiękach przebojów i

wy w rytmie starych warszawskich

godzinach 18.00-21.00.

www.facebook.com/dzielnicaursus
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Jubileuszowy – „XXX Rajd Szlakiem Naszej Historii”
„Szlakiem Naszej Historii” – żywa

zapomniano

lekcja historii i patriotyzmu. Po raz

o okrucieństwie II wojny światowej

kolejny młodzież Ursusa, Włoch oraz

i o cenie jaką zapłacił naród Polski

okolicznych miast i gmin wyruszyła

za umiłowanie Ojczyzny i wolności.

do najważniejszych miejsc pamięci,

Władze okupacyjne lat wojny i po-

aby oddać hołd wszystkim patriotom,

wydarzeń

wojennego totalitaryzmu pozostawiły

poległym i pomordowanym, prze-

po sobie wiele śladów zbrodni i bru-

śladowanym i poniżanym. W czasie

talnego okrucieństwa. Niektóre z tych

naszej wędrówki ponownie odżyła

miejsc zostały upamiętnione tablica-

cała prawda historyczna, odżyły po-

mi lub pomnikami, inne czekały na ta-

mniki, odżyli ludzie, którzy swoje

kie czasy, aby pokazać społeczeństwu

życie poświęcili dla niepodległości

całą prawdę historyczną i czcić pa-

Ojczyzny. Każdy kilkuosobowy patrol

mięć prawdziwych bohaterów i mę-

odwiedził cztery miejsca historyczne,

czenników sprawy narodu.” Słowa

zapalił znicz lub w krótkiej modlitwie

por. hm. Jana Cierlińskiego, pomy-

uczcił wszystkie osoby i zdarzenia

słodawcy i współorganizatora Rajdu

związane z tymi miejscami. Na XXX

oraz scenografia „Żołnierze Wyklę-

mistrz oraz pracownicy Urzędu Dziel-

rozbrzmiewają w naszych głowach

edycję rajdu organizatorzy przygoto-

ci”. Tutaj też na rozpoczęcie Rajdu

nicy, w honorowym patrolu, odwie-

do dnia dzisiejszego i wyjaśniają cel

wali i wydali nową mapę z miejscami

przybyli: Burmistrz Dzielnicy Urszula

dzili kilka miejsc pamięci narodowej.

jaki przyświecał wszystkim Rajdom

pamięci narodowej. Na froncie mapy

Kierzkowska, Barbara Siedlecka, Kazi-

XXX Rajd „Szlakiem Naszej Historii

„Szlakiem Naszej Historii”.

Wśród uczestników Rajdu była Burmistrz Dzielnicy Urszula Kierzkowska

pod symboliczną tablicą umieszczono

mierz Kondrat i Henryk Wyrzykowski

im. por. hm. Jana Cierlińskiego odby-

W sobotę, 18 kwietnia, ruszył

symboliczne, czerwone róże i znaczek

kombatanci – żołnierze AK i Szarych

wał się pod honorowym patronatem

kolejny, jubileuszowy, XXX Rajd

Rajdu. W szkole przy ul. Dzieci War-

Szeregów oraz Mirosław Bortniczuk

Burmistrza Dzielnicy Ursus.

„Szlakiem Naszej Historii”. Impreza

szawy została przygotowana wysta-

Prezes Koła Nr 6 „Helenów” ŚZŻAK

Mirosław Bortniczuk, Prezes Koła

ta odbywała się pod hasłem: Rajd

wa o Polskim Państwie Podziemnym

– współorganizator Rajdu. Pani Bur-

Nr 6 „Helenów” ŚZŻAK

fot. A. Wall

„Był rok 1986. Pod nawałem
bieżących

Z okazji jubileuszu pięćdziesię-

Naszym wspaniałym gościom

ciolecia wspólnego życia trzech

gratulujemy tak okazałej roczni-

par, mieszkańców Ursusa, w Ratu-

cy. Pozostaje nam życzyć, by ra-

szu Urzędu Dzielnicy miała miejsce

zem w szczęściu i zdrowiu obcho-

wzruszająca uroczystość. Z okazji tej

dzili w przyszłości diamentową

wspaniałej rocznicy dostojni Jubilaci

(na 60. lecie wspólnego pożycia),

otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty.

brylantową (na 75. lecie), a nawet

Wyróżnieni zostali: Barbara i Adam

dębową (80. lecie) rocznicę ślubu

Śliwak, Wanda i Władysław Stępiń-

– podkreśliła podczas spotkania

scy, Krystyna i Władysław Bogdań-

Urszula Kierzkowska Burmistrz

scy.

Dzielnicy.

fot. A. Wall

50 lat minęło

Wspólne zdjęcie Jubilatów z Zarządem Dzielnicy

Jubileusz Zespołu Szkół nr 80
22 maja 2015 roku w Zespole

Jubileusz rozpocznie się o godzinie

Zainteresowanych udziałem w

dującego się na stronie interneto-

Szkół nr 80 odbędzie się niezwy-

11.30 w budynku szkoły przy ul.

obchodach prosimy o wypełnienie

wej szkoły www.zespolszkol80@

kła uroczystość 70. lecia placówki.

Orłów Piastowskich 47.

formularza zgłoszeniowego znaj-

edupage.pl

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 4 maja, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Wstęp wolny.
• 6 maja, godz. 18.00 – koncert wiosenny zespołu operetkowego „Belcanto”. Wstęp wolny.
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w latach 1939-1945”. Prowadzi dr Dariusz Grabowski.

Dom Kultury „Kolorowa” ( ul. Sosnkowskiego 16)

Wstęp wolny.

• 8 maja, godz. 18.00 – projekcja filmu dokumental-

• 19-20 maja, godz. 9.00-14.00 – XIII Prezentacje Ak-

nego Młodzieżowej Akademii Filmu i Aktorstwa pt.

tywności Kulturalnej Szkół Ursusa PAKSU 2015. Wstęp

„Henryk Linowski opowiada. Historia Ursusa”. Wstęp

wolny.

wolny.

• 8 maja, godz. 19.00 – „Salonik Sztuk Arsus” koncert

• 19 maja, godz. 17.00 – wieczór poetycki. Promocja VIII

• 17 maja, godz. 12.30 – „Roszpunka” przedstawienie

„Paris, Paris” w wykonaniu Aliny Małachowskiej,

Almanachu poezji, satyry i prozy „Pełnia życia” twórców

dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem w wy-

Grzegorza Florczaka, Marceliny Mrazek, Adriana Pilata

Klubu Literackiego „Metafora” ze wstępem Jana Zdzisła-

(wszyscy śpiew), Małgorzaty Milewskiej – taniec, Ma-

wa Brudnickiego. Wstęp wolny.

teusza Almerskiego – akordeon, Michała Adamczyka –
prowadzenie. Wstęp wolny.
• 9 maja, godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa
artystki Grażyny Kostawskiej. Wstęp wolny.
• 15 maja, godz. 19.00 – premiera spektaklu „Asto” według sztuki autorstwa Kamila Kwiecińskiego w wykonaniu Młodzieżowego Teatru „Argonauci”. Wstęp wolny.
• 16 maja, godz. 17.00 – gościnny koncert zespołów folklorystycznych z Białorusi.
• 17 maja, godz. 18.00 – premiera spektaklu „Przyszedł
mężczyzna do kobiety”. Wstęp 40 zł.
• 18 maja, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej.
Wykład dr Ewy Kurek pt. „Stosunki polsko-żydowskie

• 21 maja, godz. 17.00 – spotkanie i warsztaty twórcze

konaniu Teatru Echo. Wstęp 10 zł.
• 17 maja, godz. 16.30 – koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną. Wstęp wolny.

poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich. Wstęp wolny.

• 30 maja, godz. 15.00 – opowiadamy bajki. Spotkanie

• 21 maja, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół serio”.

z cyklu „Worek opowieści” pt. „Niebojady” i inne baśnie

Wstęp wolny.

afrykańskie. Wstęp 10 zł.

• 22 maja, godz. 18.00 – Koncert Galowy 13. Konkursu
Piosenkarskiego „Tulipanada”. Wstęp wolny.
• 23 maja, godz. 18.00 – koncert Ireny Santor i promocja
najnowszej płyty „Punkt widzenia”. Wstęp 50 zł.
• 24 maja, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt.
„Czerwony Kapturek”. Wstęp 10 zł.
• 29 maja, godz. 19.00 – koncert jubileuszowy z okazji 5.lecia Młodzieżowej Grupy Musicalowej „Arsus”.
Wstęp wolny.

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 2 maja, godz. 16.00 – „Pamiętajcie o ogrodach.”. Taneczne popołudnie w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.
• 4- 30 maja – wystawa malarstwa olejnego Anny Kasprzak.
• 26 maja, godz. 11.00 – „Matczyne serce...” – koncert
okolicznościowy dzieci z okazji Dnia Matki. Wstęp wolny.
• 30 maja, godz. 16.00 – „Tyle słońca w całym mieście”
zabawa w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.
Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 13 maja, godz. godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub
Książki Biblioteki Publicznej w Ursusie. „Śladami Andrzeja Stasiuka” wystawa zdjęć oraz prelekcja o Bałkanach.
• 27 maja, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki
Biblioteki Publicznej w Ursusie. Prezentacja powieści „To
ja, Malala” Yousafzai Malala.
• 7-28 maja – kursy komputerowe dla osób dorosłych
60+ (niezrzeszonych). Szczegóły na www.bpursus.
waw.pl, tel. 22 882 43 00.
• 4-24 maja – kursy komputerowe dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie.
Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 19 maja, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki
Biblioteki Niedźwiadek zaprasza na spotkanie poświęcone powieści „Sońka” Ignacego Karpowicza.
Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
• 20 maja, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Skorosze. Prezentacja książki „Wszystko, co lśni”
Eleanor Catton.
Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)
• 11 maja, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Gołąbki. „Miłość do Matki” spotkanie z
doktorem teologii maryjnej Wincentym Łaszewskim,
autorem ok. 30 pozycji książkowych i znawcą orędzia
fatimskiego.

www.facebook.com/dzielnicaursus
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OBWIESZCZENIE

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 10 kwietnia 2015 roku

Arkusz 1 z 2

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XLV/1214/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) oraz
uchwały Nr VIII/166/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Siedziba obwodowej
Nr obwodu
Granice obwodu
komisji wyborczej
ul. Warszawska 63
681
ul. M. Keniga: 5, 7, 11, 13, 15, 17, ul. Warszawska: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61
(Gimnazjum nr 133)
ul. Warszawska 63
682
ul. Władysława Hermana: cała, ul. Magnacka: cała, ul. Zagłoby: 2, 4, 6, 10, 18, 20
(Gimnazjum nr 133)
ul. Zagłoby 27
683
ul. Orląt Lwowskich: 56, 60, 62, 64, 66, 68, ul. Zagłoby: 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37
(Przedszkole)
ul. Zagłoby 17
684
ul. M, Keniga: 1, 3, ,6, 8, 10, ul. Orląt Lwowskich: 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ul. Zagłoby: 19
(Dom Kultury „MIŚ”)
ul. Zagłoby 11
685
ul. S. Wojciechowskiego: 46,48, ul. Zagłoby: 1, 3, 5, 7
(Przedszkole)
ul. M. Keniga: 12, 16, 18, 20, ul. Warszawska: 15, 17, 27, 29, 31, 33, ul. S. Wojciechowskiego: 35, 37, 39,
ul. M. Keniga 20
686
45
(Szkoła Podstawowa nr 11)
ul. Królów Polskich: cała, ul. Warszawska: 25, 58, 58A, 58B, ul. S. Wojciechowskiego: 32 34, 34A, 34B,
ul. M. Keniga 20
687
34C, 36, 40, 42, 50, 52, 61, 67
(Szkoła Podstawowa nr 11)
ul. Barbary Radziwiłłówny: cała, ul. Królowej Bony: cała, pl. Czerwca 1976 r.: cały, ul. Czerwona Droga:
ul. Orłów Piastowskich 47
cała, ul. W. J. Grabskiego: cała, ul. Henryka II Pobożnego: cała, ul. Jesienna: cała, ul. Listopadowa: cała, ul.
(Zespół Szkół nr 80)
688
Mieszka Starego: cała, ul. Orłów Piastowskich: cała, ul. Posag 7 Panien: cała, ul. Przemysława: cała, ul.
Elżbiety Rakuszanki: cała, ul. Śmigielska: cała, ul. Warszawska: 24, 28, 32, 36, 38, 40, 44, 44B, 50, 52, 54,
60, 62, 62A, 62B, 64, 66, ul. Wolności: cała, ul. Zaczarowanej Dorożki: cała

689

ul. Aktorska: cała, ul. Balicka: cała, ul. W. Bełzy: cała, ul. Biernata z Lublina: cała, ul. J. Czechowicza:
cała, ul. M. Falskiego: cała, ul. Faraona: cała, ul. T. Hennela: cała, ul. Władysława Jagiełły: cała, ul. Lalki:
cała, ul. Lipiec Reymontowskich: cała, ul. Orląt Lwowskich: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, ul. Siłaczki: cała, ul.
Traktorzystów: cała, ul. S. Wojciechowskiego: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 15, 16, 16A, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

690

ul. F. A. Achera: cała, ul. Bohaterów Warszawy: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 33, 33A, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, ul. Braterstwa Broni: cała, ul. Cierlicka: cała, ul.
płk. S. Dąbka: cała, ul. 1-go Maja: 11, 13, 15, 16, ul. T. Kościuszki: cała, ul. H. Opieńskiego: cała, ul.
Orderu Uśmiechu: cała, ul. Plutonu AK „Torpedy”: cała, ul. Rakietników: cała, ul. H. Rodakowskiego:
cała, ul. Rynkowa: cała, ul. Wiosny Ludów: 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
77, 79, 79B, ul. Zakątek: cała

ul. Rynkowa 8
(OSP)

691

ul. K. Adamieckiego: cała, ul. Bohaterów Warszawy: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ul. Obrońców Helu: 1, 2, ul.
1-go Maja: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ul. Konińska: cała

ul. Konińska 2
(Filia Szkoły Podstawowej nr 4)

692

ul. Balbinki: 1, 8, ul. J. M. Szancera: 6,7,8,9,11, ul. W. Sławka:2, 3/5, 4, 6, 8, 9,

693

ul. Badylarska: 14, 20, 28, 28A, 30, ul. W. Bandurskiego: cała, ul. Baranowska: cała, ul. S. Bodycha: 12,
14, 18, ul Dzieci Warszawy: 29,31, ul. Nowotyska: cała, ul. Poczty Gdańskiej: cała, ul. Rydzyńska: cała, ul.
J. M. Szancera: 2,4,5, ul. Skoroszewska: od nr 1 do nr 5, ul. Wiosny Ludów: 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21,
23, 25,27, 29, 31, 33, ul. Zapustna: cała, ul. Zielonogórska: cała

ul. S. Wojciechowskiego 58
(Przychodnia Rejonowa)

ul. W. Sławka 9
(Szkoła Podstawowa nr 4)

ul. Dzieci Warszawy 42
(Liceum Ogólnokształcące i
Gimnazjum nr 132)

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania, jeżeli
złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1, parter sala obsługi
mieszkańców stanowisko ewidencji ludności, najpóźniej do dnia 5 maja 2015 r.
Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie, osoby zainteresowane muszą najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2015 roku zgłosić zamiar skorzystania z tej formy głosowania w Urzędzie
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1, parter stanowiska ewidencji ludności, numer telefonu pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 478-6012
Lokale obwodowych komisji wyborczych wyznaczone do głosowania korespondencyjnego oznaczone są symbolem
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100
Lokale obwodowych komisji wyborczych oznaczone symbolem
są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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OBWIESZCZENIE

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 10 kwietnia 2015 roku

Arkusz 2 z 2

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XLV/1214/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) oraz
uchwały Nr VIII/166/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Nr obwodu

694

695

696

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice obwodu
ul. II Armii Wojska Polskiego: cała, ul. W. Bieńczaka: cała, ul. S. Bodycha: 44, 48, 50, 52, 54, 54B, 56, 58,
60, 62, 64, 66, 68, 68A, 68B, 70, 70A, 78, 80, 82, 86, ul. Grocholicka: cała, ul. Falentyńska: cała, ul.
Kaczorowska: cała, ul. Kajetańska: cała, ul. Kompanii AK „ Kordian” (bez nr 2), ul. Kuźnicy
Kołłątajowskiej: cała, ul. M. Krawczyka: cała, ul. J. Michałowicza: cała, ul. Ochocka: cała, ul. Piastowska:
cała, ul. Piskorska: cała, ul. Prażmowska: cała, ul. Regulska: od nr 1 do nr 62, i nr. 64 ul. Słupska: cała, ul.
A. Szomańskiego: cała, ul. Wysoczyńska: cała, ul. J. i W. Włoczewskich: cała, ul. Z. Markerta: cała
al. Bzów: cała, ul. S. Bodycha: 36, 38, 42, 46, 46A, ul. J. Chmiela: cała, ul. M. Drzymały: cała, ul.
Prawnicza: cała, ul. gen. K. Sosnkowskiego: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 42, 44, 46, 48, ul. H. Melcera-Szczawińskiego: cała, ul. K. Pużaka: 4, ul. Robinii: cała, ul. M. Spisaka:
cała, ul. Suchy Las: cała, ul. Żurawicka: cała
ul. Kolorowa: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Kompanii AK „ Kordian”: 2, ul. Malinowa:
cała, pl. 1905 roku: cały, ul. Nurzyńska: cała, ul. K. Pużaka: 2, 3, 5, 7, ul. gen. K. Sosnkowskiego: 5, 5A,
5B, 5C, 5E, 5J,5K, 5L, 6, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 23, ul. B. Wapowskiego: cała

697

ul. Balbinki: 2, 4, 6, ul. J. Chełmońskiego: cała, ul. Tomcia Palucha: 1, 3, 5, 7, ul. Żywiecka: cała

698

Aleje Jerozolimskie 228, 232, 232A, 233, 234, 235, 236, 245 , ul. Apartamentowa: cała, ul. Przy Forcie:
cała, ul. Rawska: cała, ul. Ryżowa: cała / - bez nr. 48/ , ul. Skoroszewska: od nr 6 do nr 10

699
700
701

702

ul. S. Bodycha: 94, 94a,94B, 94C, 102, 102a, 104, 106, 106A, 112, 118, ul. Górna Droga: cała, ul.
Noworegulska: cała, ul. Regulska: 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69A, 73, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80A, 80B,
82, 88, 88B, 90, ul. Rumiankowa: cała
ul. M. Keniga 2,4, ul. Orląt Lwowskich: 5, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36, ul. S. Wojciechowskiego: 54, 56 ,
ul. Zagłoby: 9, 13, 15
ul. W. Hassa: cała, ul. Kolorowa: 19, 24, 26, 28, ul. Tomcia Palucha: 27, 27C, 29, 31, 35, 37, 39, ul. A.
Prystora: cała, ul. gen. K. Sosnkowskiego: 3, 7, 9, ul. Skoroszewska: 11, 18, 20, 20a, 22, 22A, 24, 24A, 26,
26A, ul. Starodęby: cała,
ul. Bolesława Krzywoustego: cała, ul. Bolesława Śmiałego: cała, ul. Henryka I Brodatego: cała, ul. Henryka
IV Probusa: cała, ul. Kazimierza Jagiellończyka: cała, ul. Kazimierza Odnowiciela: cała, ul. Kazimierza
Sprawiedliwego: cała, ul. Konotopska: cała, ul. Koronacyjna: cała, ul. Stanisława Leszczyńskiego: cała, ul.
Leszka Białego: cała, ul. Leszka Czarnego: cała, ul. Piechoty Wybranieckiej: cała, ul. Przejazdowa: cała, ul.
Wincentego Kadłubka: cała, ul. Władysława Laskonogiego: cała, ul. Zielonej Gęsi: cała, ul. Zygmunta
Augusta: cała

703

ul. Dzieci Warszawy: cała: (bez nr 29, 31)

704

ul. Jacka i Agatki: cała, ul. Kolorowa: 1, 2, 3, 4, 6, ul. Obrońców Helu: od nr 3 do nr 7, ul. Tomcia
Palucha: 2, 2A, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19B, 19C, 21A, 21G, ul. W. Sławka: 11, 13, 15, ul.
Skoroszewska: 12,12E,12f, , ul. gen. F.S. Składkowskiego: cała, ul. Ryżowa 48

ul. Kompanii Kordian 44
(Wydział Drogowy – Ochota –
Zarząd Dróg Miejskich)

ul. M. Drzymały 1
(Gimnazjum nr 131)
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16
(Dom Kultury „Kolorowa”)
ul. J. M. Szancera 5
(ZGN)
ul. Dzieci Warszawy 42
(Liceum Ogólnokształcące i
Gimnazjum nr 132)
ul. Górna Droga 10
(Przedszkole)
ul. Zagłoby 11
(Przedszkole)
ul. gen. K. Sosnkowskiego 10
(Szkoła Podstawowa nr 14)
ul. Orłów Piastowskich 47
(Zespół Szkół)

ul.Dzieci Warszawy 42
(Liceum Ogólnokształcące i
Gimnazjum nr 132)
ul. W. Sławka 2
(„Acherówka”)

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania, jeżeli
złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1, parter sala obsługi
mieszkańców stanowisko ewidencji ludności, najpóźniej do dnia 5 maja 2015 r.
Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie, osoby zainteresowane muszą najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2015 roku zgłosić zamiar skorzystania z tej formy głosowania w Urzędzie
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1, parter stanowiska ewidencji ludności, numer telefonu pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 478-6012
Lokale obwodowych komisji wyborczych wyznaczone do głosowania korespondencyjnego oznaczone są symbolem
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100
Lokale obwodowych komisji wyborczych oznaczone symbolem
są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.
www.facebook.com/dzielnicaursus
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DZIENNIK URSUSA

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Umysłowych
W dniach 7-14 kwietnia b.r. odbyły się

kacji grupowej zdobyli największą ilość

roczny mistrz Polski) – 19 punktów, Ju-

gorączką rozgrywał dwa ostatnie mecze,

zawody szachowe w ramach Ogólnopol-

punktów. W skład drużyny wchodzili

rena Hanna Suwałki – 15 pkt., Polonia

gdzie niestety poniósł porażkę. W tym

skiej Olimpiady Młodzieży w Sportach

uczestnicy z dwóch kategorii – do 12

Wrocław (wicemistrz Polski) – 14 pkt.,

roku nie udało mu się zdobyć medalu

Umysłowych. Zmagania uczestników

lat: Daniel Sanz (zdobył srebrny medal),

Polonia Warszawa także 14 pkt. Więk-

mimo, że był bardzo blisko celu.

miały miejsce w Suwałkach. Naszą dziel-

Klaudia Paździerz – 4 miejsce, Aleksan-

szość wyżej wymienionych zawodników

Serdecznie gratulujemy wszystkim

nicę reprezentował Uczniowski Klub

dra Tarka – 9 miejsce, Paulina Paździerz

UKS Czternastki, 6 lat temu zdobyła

uczestnikom olimpiady i liczymy na dal-

Sportowy Czternastka, który okazał się

– 12 miejsce, Jonasz Baum – zajął miej-

Mistrzostwa Polski Przedszkolaków, co

sze sukcesy, które już niebawem będą

potęgą umysłową spośród 90 drużyn

sce 18, natomiast Mateusz Bujalski – 30.

podkreśla znaczenie wygranej obecnych

mogli zdobyć, 1-3 maja 2015 odbędą

w całym kraju.

W drugiej kategorii do lat 14, Kacper

zawodów.

się Mistrzostwa Polski do lat 8 w Po-

Pierwsze miejsce w Indywidualnych

Jarzębowski zajął 18 miejsce, Jakub Fus

Warto wspomnieć o jeszcze jednym

roninie. Młodzi zawodnicy będą mieli

Mistrzostwach Polski Juniorów Młod-

– 32. Klasyfikacja drużynowa wyglądała

młodym i dzielnym graczu w Mistrzo-

okazję kontynuować sukcesy swoich po-

szych do 12 i 14 lat zajęli właśnie przed-

następująco: UKS Czternastka otrzymała

stwach Polski do lat 10 w Jastrzębiej

przedników. Więcej informacji na stronie

stawiciele UKS Czternastki. W klasyfi-

21 punktów, Stoczek Białystok (ubiegło-

Górze, Tymonie Czernek, który z dużą

www.facebook.com/uksczternastka

Bieg Ursusa
Zapraszamy na tegoroczną, już III

Klub Sportowy Iskra Warszawa zain-

grupą roczniki 2004, 2003 oraz 2002,

edycję Ursus Biega 2015. Start odbę-

spirowany zeszłorocznymi zmagania-

czyli najstarsi zawodnicy, którzy będą

dzie się 30 maja 2015 roku, o godzinie

mi zawodników stworzył nowe klasy-

mieli do pokonania 400 metrów. Dla

10.00, w Ośrodku Sportu i Rekreacji

fikacje oraz dużo satysfakcjonujących

wszystkich uczestników Biegu Niedź-

w Ursusie. Wydarzenie to zainauguru-

nagród. Dla najmłodszych odbędzie

wiadka przewidziano nagrody. Celem

je Dni Ursusa 2015.

się II edycja Biegu Niedźwiadka, naj-

organizatorów

Trasa, jak co roku wynosi 10 km.

młodsi wystartują w trzech katego-

aktywnego spędzania wolnego cza-

Odbędą się również biegi towarzyszą-

riach wiekowych. I grupa – roczniki

su. Popularyzacja biegania na terenie

ce dla dzieci wraz z rodzicami na bież-

2008 i młodsi do pokonania 300

Dzielnicy Ursus to krok ku zdrowiu

ni OSiR oraz 5 km z elementami Cross

metrów, II grupa (2007, 2006, 2005)

mieszkańców.

Fit. Główny organizator – Uczniowski

– do pokonania 300 metrów oraz III

J. Taras

jest

propagowanie

Warszawska Olimpiada Młodzieży
Trwają eliminacje oraz finały War-

tym idzie, tytuł Mistrza Warszawy.

czyła III miejsce w kategorii „Błękitna

nałach Warszawskiej Olimpiady Mło-

szawskiej Olimpiady Młodzieży. Re-

Do pokonania były konkurencje: jaz-

sztafeta” w składzie: Alicja Wojtkow-

dzieży, będąc o krok od medalu. Suk-

prezentanci naszej Dzielnicy walczą

da slalomem z prowadzeniem krąż-

ska, Alicja Mackiewicz, Wiktoria Fruń,

cesem młodych zawodników Ursusa,

o najwyższe miejsca. Podsumowując

ka, strzał w bramkę, jazda przodem

Julia Leśniewska, Patrycja Spulny,

był brąz zdobyty przez Szkołę Podsta-

ostatnie wyczyny młodych zawodni-

z prowadzeniem krążka, jazda tyłem

Laura Żyłkowska. Obie drużyny do

wową nr 4, w finałowych rozgryw-

ków, mamy się czym pochwalić.

z kijem. Chłopcy wystąpili w składzie:

zawodów przygotowała Barbara Sa-

kach mini-siatkówki. Reprezentanci

Piotr Spirczak, Mikołaj Wołoszyn,

wicka.

walczyli o podium z uporem, co za-

W rozgrywkach finałowych, w

Szkoła Podstawowa nr 14 była

gwarantowało duże efekty końcowe.

sportach zimowych na podium stanę-

Mateusz Vincent, Jakub Panikowski,

ła Szkoła Podstawowa nr 14 z Ursusa.

Adam Mędrygał, Bartek Niziołek,

bardzo

również

Naszym finalistom serdecznie gra-

Chłopcy w kategorii „Złoty krążek”

Bruno Gulbiem. Żeńska reprezentacja

w gimnastyce. Dziewczęta i chłopcy

tulujemy i życzymy sukcesów w dal-

zdobyli pierwsze miejsce, a co za

Szkoły Podstawowej nr 14 wywal-

jednomyślnie zdobyli IV miejsce w fi-

szej karierze sportowej.

blisko

podium,
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KARTA WYBORCZA

w wyborach do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
1. Ja……………………………………….……………............................. (imię i nazwisko) urodzony/na dnia
………………………………………. roku, w .....................………………………………………………
oświadczam, że zamieszkuję w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
przy ul. .............................................………………………………………………………………………..
2. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

……………………………….
Podpis

Kandydaci na członków do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*
1.

Adamska-Sadowska Jadwiga

12.

Kalbarczyk Ryszard

2.

Augustyniak Jadwiga

13.

Lesiak Wanda

3.

Banaszek Barbara

14.

Linke Maciej

4.

Chojecka Elżbieta

15.

Męckowska Dorota Katarzyna

5.

Domżalski Jerzy

16.

Smereczyński Paweł

6.

Florczak Alina

17.

Staniszewski Bolesław

7.

Gostkowska Janina Maria

18.

Swoboda Alicja

8.

Jakubowska-Rożen Małgorzata

19.

Szczerba Krzysztof

9.

Jankowski Piotr

20.

Tabor Zygmunt

10.

Jeśka Bogdan

21.

Wasilewska Lucyna

11.

Kaczmarek Tadeusz

*Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska i imienia/
imion kandydata. Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej lub niepostawienie znaku „x” w kratce
przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata, powoduje nieważność głosu.

