Wizyta młodzieży z Kijowa
W dniach 27-30 kwietnia na zaproszenie w³adz
Dzielnicy Ursus goœciliœmy delegacjê m³odzie¿y ze
stolicy Ukrainy - Kijowa.
Celem przyjazdu było zwiedzanie
Warszawy i okolic oraz integracja z
młodzieżą polską. Nasi goście spo−
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Na początku, aby lepiej się poznać,
zaproponowaliśmy gościom zabawy
i tańce w kręgu. Następnego dnia
q Czytaj str. 4−5

Konkurs „Moja
wiedza o II Wojnie
Œwiatowej”
q Czytaj str. 7

Liga
Koszykówki

M³odzie¿ na Placu Zamkowym

tkali się z Zarządem Dzielnicy Ur−
sus, Młodzieżową Radą Dzielnicy i
uczniami z Zespołu Szkół Nr 80 na
Gołąbkach. Podczas spotkania z Za−
rządem Dzielnicy Ursus oraz mło−
dzieżowymi radnymi nasi uczniowie
opowiedzieli o swoich zainteresowa−
niach, nauce w Polsce, kulturze, wa−
kacjach oraz akcjach charytatyw−
nych, wspomaganych przez polską
młodzież. Nasi goście również przed−
stawili swoje tradycje, osiągnięcia i
plany na najbliższą przyszłość.
Podczas wizyty młodzież ukraiń−
ska i przedstawiciele Młodzieżowej
Rady Dzielnicy oraz Zespołu Szkół
Nr 80 odwiedzili ciekawe miejsca.

Fot. Ł.Prokop

słoneczną pogodą powitał nas Kazi−
mierz Dolny nad Wisłą, gdzie spę−
dziliśmy z uśmiechami na twarzy

q Czytaj str. 8

dokończenie na str. 3

Podró¿uj z Bibliotek¹
Placówki Biblioteki Publicznej w Ur−
susie posiadają bogaty zbiór niezwykle
atrakcyjnych przewodników, (ponad
120 woluminów) książek podróżni−
czych i map wyjątkowo użytecznych dla
osób pragnących poznać w pełni uroki
zwiedzanych przez siebie krajów i
miast. Katalog przewodników obejmu−
je prawie wszystkie kraje Europy i wy−
brane kraje innych kontynentów. Poszu−
kiwane pozycje łatwo znaleźć w kata−
logu centralnym on−line biblioteki na

stronie www.bpursus.waw.pl lub po
prostu zadzwonić do wybranych placó−
wek Biblioteki Publicznej w Ursusie:
Wypożyczalnia Nr 116 i Biblioteka dla
Dzieci Nr 64 tel.: 022 662 70 01, Wy−
pożyczalnia Nr 117 tel.: 022 667 09 56.
Warto podkreślić, że 3 tygodniowy ter−
min wypożyczenia książki można
przedłużyć telefonicznie lub mailowo,
pod warunkiem, że inni czytelnicy nie
czekają w kolejce na wybraną pozycje.
Szczegóły na www.bpursus.waw.pl.
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Wizyta młodzieży z Kijowa
dokończenie ze str. 1

cały dzień. Następnym miejscem,
które odwiedziliśmy był taras wido−
kowy Pałacu Kultury i Nauki. Mło−

mi. Bardzo spodobały im się polskie
zwyczaje i zabawy. Byli zachwyce−
ni polską kuchnią oraz zrobili mnó−

Przekazanie pami¹tkowego obrazu

dzież ukraińska była pełna podziwu
dla wspaniałej panoramy naszej sto−
licy. Dzięki wizycie w Muzeum Po−
wstania Warszawskiego Ukraińcy
poznali historię heroicznej walki
warszawiaków z hitlerowcami. Od−
wiedziliśmy również przepiękne Sta−
re Miasto i Łazienki Królewskie.
Nasi goście byli zachwyceni pięknem
Polski. Bardzo spodobały im się
warsztaty literackie w Bibliotece Pu−
blicznej im. Władysława J. Grabskie−
go w Ursusie. W ramach rozrywki i
zabawy wybraliśmy się na kręgle,
gdzie wszyscy świetnie się bawili i
jeszcze bardziej zaprzyjaźnili z mło−
dzieżą polską.
Młodzież ukraińska była zachwy−
cona wizytą w Warszawie. Nasi go−
ście bardzo interesowali się Polską:
zaludnieniem, informacjami o mia−
stach czy też ośrodkami kulturowy−

Fot. E. Kowalewska

stwo pamiątkowych zdjęć. Pomimo
bariery językowej, wszyscy świetnie
porozumiewali się w języku angiel−
skim. Swoją pomocą służyli również
tłumacze, którzy pomagali w zrozu−
mieniu i przekazaniu informacji.
Ta wizyta na długo pozostanie
wszystkim w pamięci. Obdarzyliśmy
naszych gości życzliwością, przyja−
znym nastawieniem i pogodą ducha.
Nawiązaliśmy przyjaźnie i utrzymu−
jemy ze sobą kontakt za pośrednic−
twem internetu. Nasza młodzież
otrzymała również zaproszenie do
Kijowa. Mamy nadzieję, że wyjazd
dojdzie do skutku i będziemy się
równie świetnie bawić.
Paulina Wawszczak,
Uczennica Gimnazjum 131,
wiceprzewodnicząca
Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzine z powodu śmierci
Św P

Zbigniewa Sierakowskiego
składają
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy w kwietniu 2009 r. odbył pięć
posiedzeń i podjął m.in. decyzje w
sprawach:
Na podstawie opracowanej eksperty−
zy stanu technicznego budynku nr 175
(stołówki wraz z pomieszczeniem kuch−
ni i zapleczem technicznym), położone−
go przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1A,
Zarząd zlecił Wydziałowi Infrastruktu−
ry wykonanie projektu technicznego
rozbiórki w/w obiektu, a następnie jego
realizację.
Uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy Nr 399/2009 z dnia
08.04.2009 r. zatwierdzono sprawozda−
nie merytoryczne z działalności Ośrod−
ka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy za 2008 r. Jednocze−
śnie Zarząd skierował projekt uchwały
w tej sprawie pod obrady Rady Dziel−
nicy Ursus m. st. Warszawy.
W kwietniu Zarząd wyraził zgodę na
przedłużenie Ognisku TKKF „PRO−
MYK” umowy użyczenia lokalu, poło−
żonego przy ul 1−go Maja 9, na okres 3
lat, na dotychczasowych warunkach.
Zaakceptowano także plan remontów na
2009 roku w budynkach administrowa−
nych przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami.
Władze dzielnicy przyjęły informację
o projekcie organizowanym przez Cen−
trum Komunikacji Społecznej oraz Biu−
ro Ochrony Środowiska Urzędu m.st.
Warszawy pod nazwą „Program ochro−
ny środowiska przed hałasem dla m. st.
Warszawy wraz z prognozą oddziały−
wania na środowisko”.
W dniu 22 kwietnia 2009 r. Burmistrz
Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński po−
wołał Dzielnicową Komisję Dialogu
Społecznego. Komisja składa się z or−
ganizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art.3 ustawy 3 z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarząd w ramach współpracy pomię−
dzy Ursusem a Dzielnicą Szewczen−
kiwską miasta Kijowa zaakceptował
program pobytu dzieci i młodzieży z
Ukrainy. Pobyt odbył się w dniach 27 −
30 kwietnia 2009 r. W skład delegacji
weszli liderzy samorządów szkolnych z
Dzielnicy Szewczenkiwska. Cztero−
dniowe spotkanie z ursuską młodzieżą
miało na celu integrację środowisk oraz
dyskusję na temat wspólnie przygoto−
wywanych projektów.

Ursusa
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Zmiany w za³¹czniku inwestycyjnym do bud¿etu na 2009 rok
W Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
jest niewiele działek, na których mogły−
by być wybudowane nowe szkoły,
przedszkola, żłobki, czy też budynki
komunalne. Ograniczenia te wynikają z
wprowadzenia obszaru ograniczonego

przy ul. Dzieci Warszawy 42, niestety
aktualnie toczy się postępowanie w
sprawie zwrotu tych działek i opraco−
wany przez Urząd Dzielnicy projekt
budowy obiektów oświatowych musi
być odłożony do czasu rozstrzygnięć są−

budynku komunalnego przy ul. Szan−
cera 5 wraz z trzyoddziałowym przed−
szkolem w parterze (termin zakończe−
nia inwestycji to sierpień 2009 r.) oraz
rozbudowa i pełna termomodernizacja
Przedszkola Nr 194 przy ul. Walerego
Sławka (termin zakończenia to kwiecień
2010 r.) Ogłoszony został przetarg na
termomodernizację Przedszkola Nr 112
przy ul. Wapowskiego. W trakcie roz−
strzygnięć są przetargi na letnie remon−
ty placówek oświatowych.
Wiesław Krzemień

Deratyzacja

Nowy budynek komunalny przy ul. Szancera
użytkowania (dotyczy lądowań i startu
samolotów z pobliskiego lotniska Okę−
cie) oraz z licznych wystąpień spadko−
bierców nieruchomości, które pozyska−
no poprzez wywłaszczenie w latach po−
wojennych.
Ursus stał się atrakcyjną dzielnicą dla
młodych małżeństw, przybywa nam w
szybkim tempie dzieci, dla których mu−
simy zapewnić miejsca w szkołach i
przedszkolach. Zaplanowano budowę
szkoły i przedszkola na nieruchomości

Klasa integracyjna (obecnie 2b) w
Szkole Podstawowej Nr 14 w Ursu−
sie poszukuje 2 chętnych dzieci z tzw.
orzeczeniami, które mogłyby do niej
dołączyć w nowym roku szkolnym
2009/2010 (do klasy 3). W przeciw−
nym razie klasie grozi rozwiązanie
ze względu na brak wystarczającej
liczby dzieci z tzw. orzeczeniami.
Klasa jest fantastyczna, liczy 15
dzieci (w tym jedno z orzeczeniem),
ma 2 wspaniałych nauczycieli. Zain−
teresowanych prosimy o pilny kontakt
(najlepiej do końca czerwca 2009) bez−
pośrednio do Szkoły Podstawowej Nr
14 tel.022 662 64 05.
Rodzice uczniów kl. IIb

Fot. Ł.Prokop

dowych. Dlatego Zarząd zaproponował
Radzie Dzielnicy wprowadzenie no−
wych zadań inwestycyjnych.
W dniu 19 maja b.r. Rada podjęła
uchwały w sprawie zmian w załączni−
ku budżetowym na rok 2009. Do załącz−
nika wprowadzone zostały: rozbudowa
Szkoły Podstawowej Nr 4, budowa
szkoły podstawowej przy ul. Henryka
Pobożnego, rozbudowa Przedszkola Nr
219 przy ul. Keniga. Wprowadzono tak−
że nowe zadania w zakresie: budowy
placu zabaw na terenie pomiędzy ul.
Rakietników i ul. 1 Maja, wykonanie
systemu monitoringu ujęć wody oligo−
ceńskiej przy Alei Bzów i ul. Czerwo−
nej Drogi, a także monitoringu zieleńca
przy ul. Dzieci Warszawy 42.
Obecnie realizowana jest budowa

Anulowanie kar
Biblioteka Publiczna w Ursusie ogła−
sza tydzień anulowania kar za przetrzy−
manie książek i dvd od 15 do 20 czerw−
ca 2009 r. we wszystkich placówkach
Biblioteki.
Jednocześnie informujemy Szanow−
nych Czytelników, że od września 2009
należności za przetrzymane książki eg−
zekwować będzie firma windykacyjna.

W społeczeństwie istnieje przekona−
nie, że z licznymi gromadami szczurów,
które pokazują się na ulicach osiedli
mieszkaniowych i przy altankach śmiet−
nikowych, powinien poradzić sobie
urząd. Niestety, bez Państwa wzajem−
nej pomocy, skutecznie nie można tego
wykonać. Zarząd Dzielnicy Ursus zwra−
ca się z prośbą o włączenie w akcję i
jednoczesne wprowadzanie w spółdziel−
niach i wspólnotach mieszkaniowych,
a także w zakładach pracy deratyzacji.
Deratyzacja jest obowiązkiem, co wy−
nika z § 38 regulaminu utrzymania czy−
stości i porządku na terenie m. st. War−
szawy (załącznik do uchwały nr
LXXVII/2427/2006 Rady m. st. War−
szawy z dnia 22 czerwca 2006 r.) w któ−
rym uchwalono:
„Obowiązkowej deratyzacji podle−
gają obszary:
1. Skoncentrowanego budownictwa
mieszkaniowego.
2. Zabudowane obiekty i magazyny,
wykorzystywane odpowiednio do prze−
twórstwa bądź przechowywania lub
składowania produktów rolno spożyw−
czych.
Deratyzację przeprowadza się corocz−
nie w grudniu, o ile na w/w obszarach
stwierdzono występowanie gryzoni, a w
uzasadnionych przypadkach, w miarę
potrzeby również na terenach ogólno−
dostępnych”.
Wydział Ochrony Środowiska Urzę−
du Dzielnicy Ursus wysłał pisma do
w/w podmiotów w dniu 13.05.2009 r.
Proponujemy, aby wszystkie wymienio−
ne podmioty zleciły deratyzację w mie−
siącu czerwcu i ponowiły zabieg w mie−
siącu grudniu. Przypominamy, że czyn−
ności te powinny być przeprowadzone
przez wyspecjalizowaną w tym zakre−
sie firmę.
Wiesław Krzemień
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31 maja − 9 czerwca 2009
31 maja 2009 godz. 14−18 – Dzień
Dziecka w Ursusie Park przy ul. Woj−
ciechowskiego. Teatr Wagabunda (te−
atr uliczny, kabaret, cyrk, wesołe mia−
steczko, plac zabaw, pokaz sztuki cyr−
kowej, warsztaty, konkursy, zabawy).
Teatr Cocktail−Kominiarczyk – anima−
cja lalkami, malowanie obrazków, pan−
tonima.
Stoisko Biblioteki dla Dzieci „Sło−
neczny Brzeg” wystawa prac dzieci,
prezentacja osiągnięć placówki, najsłyn−
niejsze filmy DVD dla dzieci.
5 czerwca godz. 18−22 – REGGAE UR−
SUS Park Czechowicki przy ul. Spisa−
ka, godz. 18 – Majestic, godz. 19 –
EastWestRockers, godz. 20 – Mesajah,
godz. 21 – Marika.
6 czerwca godz. 14−22 – Festyn Park
Czechowicki przy ul. Spisaka godz. 14
– Prezentacje dorobku artystycznego
szkół z Ursusa, godz. 16 – występy sek−
cji artystycznych Ośrodka Kultury „Ar−
sus” i Domu Kultury „Kolorowa” i ze−
spół Rasta Pauki, godz. 17 – zespół rom−
ski Hitano i dzieci z OPS, godz. 18 –
zespół „Czerwony Tulipan”, godz. 19 –
Zespół Artystyczny Młodzieży Ursusa
z towarzyszeniem zespołu „Malina Ko−
walewski Band”, godz. 20.30 – zespół
Pod Budą.
Na terenie parku stoiska gastrono−
miczne, zabawki dmuchane oraz pre−
zentacje kultur europejskich przygoto−
wane przez szkoły pt. „Jestem europej−
czykiem”, stoisko Poradni Pedagogicz−
no−Psychologicznej oraz stoisko Bi−
blioteki Publicznej w Ursusie – „Pod−
różuj z Biblioteką − promocja przewod−
ników turystycznych po Europie i
świecie”, prezentacja osiągnięć eduka−
cyjnych placówek Biblioteki.
7 czerwca godz. 11−17 – Piknik Ekolo−
giczny „Środowisko w naszych rękach
− zdrowie w Twoich” − Fundacja „Prze−
szłość dla Przyszłości”, Park Czecho−
wicki przy ul. Spisaka, godz. 11−16 –
prezentacje artystyczne szkół i przed−
szkoli z Ursusa, Orkiestra Ziemi Mazo−
wieckiej, zespół „Babskie Olekanie”,
godz. 11 – bloki zadaniowe : „Wiem co
jem” – demonstracja sposobu żywienia,
happening plastyczny, pokaz budowy i
urządzania domu, prezentacja miejsc
pochodzenia przypraw, pokaz ozdabia−
nia stołu, „Gra o zdrowie” – gra plan−
szowa, „Zdrowy stół” – prezentacja
zdrowych produktów, „Ruch leczy” –
wspólne ćwiczenia na ternie parku
„Sport dla każdego” – konkursy spor−
towe i sprawnościowe, „Kontroluj swoje
zdrowie” – porady i badania , prezenta−

cje i sprzedaż zdrowych produktów,
przedmiotów przyjaznych dla domu,
godz. 16 – występ zespołu szantowego
Latający Holender.
8 czerwca godz. 17 – Pomnik poległych
uczniów Szkoły Nr 1 ul. Bohaterów
Warszawy. Poświęcenie pomnika z
udziałem władz dzielnicy, organizacji
kombatanckich i szkół z Ursusa.
Msza Św. dziękczynna w intencji 75−
lecia ursuskiego harcerstwa w Kościele
p.w.Św. Józefa Oblubieńca NMP.
9 czerwca wycieczka integracyjna śro−
dowisk seniorów do Galerii Instrumen−
tów Folkowych i Muzeum J. i A. Iwasz−
kiewiczów.
Ogólnopolski Turniej Szachowy o
Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy
30 – 31 maja godz. 9−17 – rozpoczęcie
turnieju – Dom Kultury „Kolorowa” ul.
Sosnkowskiego 16.
6 – 7 czerwca, godz. 9−17 – „Acherów−
ka” ul. Walerego Sławka 2

EastWestRockers
EastWestRockers to ekipa, która w
przeciągu ostatnich 3 lat podbiła serca
miłośników jamajskich brzmień w Pol−
sce. Od legendarnych imprez w Opolu
na początku 2004, po występy na naj−
większych polskich i zagranicznych fe−
stiwalach (Heineken Open’er 2007,
Coke Live 2007, Bielawa Reggae Dub
Festiwal 2007/2008, Ostróda Reggae
2007/2008, Hip−Hop Kemp 2007/2008,
Ethnic Session 2008) EastWestRockers
wciąż zbiera najwyższe noty za żywio−
łowe koncerty, łączące jamajski styl i
polskie teksty. Pod koniec roku 2006

nakładem Karrot Kommando ukazał się
debiutancki album EastWestRockers
„Ciężkie Czasy” prezentujący Cheebę,
Grizzliego i Ras Lutę na podkładach
czołowych producentów z Polski i za−
granicy. Płyta odniosła ogromny sukces
zarówno wśród fanów reggae, jak i lu−
dzi nie związanych dotychczas z tą mu−
zyką i kulturą. Pod koniec 2008 roku
EastWestRockers skończyli prace nad
drugim albumem pt.”Jedyna broń”, któ−
ry ukazał się nakładem wytwórni Pro−
sto. Ich koncerty to mieszanka dance−
hall, reggae, hip−hopu i r’n’b w ulicz−
nym jamajsko−polskim stylu. Sami ar−
tyści swoją muzykę nazywają straight
slavic flavour inna reggae music.

Marika
Polska wokalistka, lady MC tworzą−
ca muzykę na pograniczu reggae, fun−
ku i soulu.
Karierę rozpoczęła w 2002 r. z sound−
systemem Bass Medium Trinity.
Zagrała ponad 200 koncertów w klu−
bach w całej Polsce. Ma na koncie rów−
nież występy estradowe: Opera Leśna
w Sopocie (TOPtrendy 2006) i Coke
Live Music Festiwal (2008). Zagrała
supporty przed takimi gwiazdami, jak:
Macy Gray, Gentlemanem, Sean
Paul’em czy Missy Elliott.
W 2006 r. wzięła udział w projekcie
„Polski ogień”. Na albumie, będącym
efektem polsko−niemieckiej współpra−
cy muzycznej, znalazły się jej dwie pio−
senki: „Siła ognia”oraz „What’s Your
Flava?”.
Latem 2007 roku ukazał się pierwszy
singiel zwiastujący wydanie długogra−
jącej płyty Mariki. Utwór „Moje serce”
(owoc współpracy z duetem producenc−
kim Juniorbwoy) z dnia na dzień pod−
bił listy przebojów. W sierpniu 2008 r.
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Akademii Rolniczej w Krakowie i funk−
cjonował tam do połowy lat 70. Przez
kilka lat grupa działała pod agendą kra−
kowskiego oddziału Polskiego Stowa−
rzyszenia Jazzowego w Krakowie.
Zespół koncertował w kraju i za gra−
nicą, m. in. niemal w całej Europie, a

Hnatowicza (muzyka).
Grupa Pod Budą nagrała m. in. 4 ana−
logowe single, 4 płyty analogowe, a tak−
że kasety i 13 płyt kompaktowych. Ich
piosenki znalazły się na kilkudziesięciu
składankach z innymi wykonawcami.
Grupa dokonała wielu nagrań dla archi−

także w Kanadzie i USA. Zagrał na naj−
większych polskich festiwalach, m. in.
kilkakrotnie na Krajowym Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu (wyróżnie−
nie w 1979) i na festiwalu piosenki w
Sopocie (1989). Na jej oryginalny i
łatwo rozpoznawalny repertuar składają
się autorskie kompozycje Andrzeja Si−
korowskiego (muzyka i teksty) i Jana

wum Polskiego Radia w Krakowie.
Ich ostatnia płyta pt. „Naftalinowy
świat” ukazała się w 2005 roku. Dwu−
płytowy album jest zapisem koncertu,
który odbył się w Studiu Koncertowym
Polskiego Radia. Jest on traktowany
przez członków zespołu jako podsumo−
wanie, antologię dwudziestu ośmiu lat
działalności grupy Pod Budą.

Gospel-muzyka duszy

lada gratką będzie też udział jednego z
najlepszych zespołów tego gatunku w
Polsce „The Soul Connection”, który
wystąpi w koncercie finałowym wraz z
gośćmi zza granicy.
− Czy trudno było namówić artystów
do udziału w Festiwalu w Ursusie?
− Rozmowy trwały kilka tygodni, ale
było warto. Poza tym nie ma powodu ,
by rezygnować z kultury na najwyż−
szym poziomie tylko dlatego, że jeste−
śmy dzielnicą oddaloną od centrum.
− Zaprośmy więc na Festiwal.
−Już od czerwca w „Arsusie” będzie
można rezerwować i kupować bilety na
koncerty w cenie 20 zł i 15zł dla mło−
dzieży uczącej się oraz studentów. Kar−
nety na warsztaty w cenie 15 zł będą
jednocześnie wejściówką na koncerty.
Liczba miejsc jest ograniczona. Infor−
macji udziela Mirosława Liszcz (Ośrodek
Kultury „Arsus” tel. 022 478 27 70). W
sprawie warsztatów i koncertów można
też pisać na adres: bkkstep@onet.eu.

na sklepowe półki trafił solowy album
Mariki „Plenty”, wydany nakładem Po−

maton EMI. Płyta ta to gorąca fuzja róż−
nych gatunków muzyki miejskiej od nu−
jazzu i neosoulu po reggae, d’n’bass i
funk. Album został dobrze przyjęty
przez publiczność i krytyków i otrzy−
mał nominację do Fryderyków 2008.
Na Reggae Ursus Marika wykona
materiał ze swojej debiutanckiej płyty.
Jej wyczynom wokalnym towarzyszyć
będzie bogate i żywiołowe brzmienie
zespołu Ruff Radics.

Grupa Pod Bud¹
Grupa powstała w 1977 roku. Człon−
kowie zespołu wywodzą się z kabaretu
o tej samej nazwie, który powstał przy

Europejskie Spotkania z Muzyką
Gospel Ursus 2009 to nazwa projektu
kulturalnego, na który w dniach 26−27
września b.r. zapraszają Burmistrz
Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński oraz
Ośrodek Kultury „Arsus”.
Koordynatorem artystycznym Festi−
walu jest Bożena Kupis−Kucharska−
współorganizatorka kilku edycji „War−
saw Gospel Days”.
− Czym jest gospel?
− To gatunek muzyki głęboko religij−
nej , charakterystyczny dla kultury afro−
amerykańskiej. Zarazem muzyki niesły−
chanie emocjonalnej z ogromnym
ładunkiem pozytywnej energii. Jedno−
cześnie z gospelu i negro spirituals wy−
wodzą się jazz , soul i blues, wiecznie
młode i popularne.
− Dla kogo jest Festiwal „Gospel Ur−
sus 2009” ?
−Dla wszystkich, którzy w muzyce

poszukują głębszych wartości, zarów−
no duchowych jak i wykonawczych.
Jednocześnie jest to muzyka wdzięcz−
na w odbiorze, łączy pokolenia i gusta.
Chcielibyśmy też dotrzeć do tych, dla
których śpiewanie jest drogą wyrażenia
własnych emocji. Dlatego w ramach
Festiwalu odbędą się warsztaty gospelo−
we, w których mogą wziąć udział wszy−
scy, bez względu na to czy śpiewają
czynnie, czy tylko chcą nauczyć się śpie−
wu. Poprowadzą je nasi goście zza gra−
nicy – mistrzowie gospelu i jazzu.
− Kto weźmie udział w Festiwalu?
−Zagraniczne i polskie gwiazdy tego
gatunku, na czele z Janice Harrington,
wokalistką i mistrzynią muzyki jazzo−
wej, która występowała z takimi wyko−
nawcami jak Chick Corea czy Bobby
McFerrin. Towarzyszyć jej będą Rick
Cotton, który śpiewał w chórkach Mi−
chaela Jacksona oraz Tommi Harris. Nie
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Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t 1 czerwca, godz. 16-19 – warsztaty twórcze w Klubie Literackim
„Metafora”. Prowadzi Tadeusz
Maryniak. Wstêp wolny.
t 4 czerwca, godz. 19 – wystêp
kabaretu „Pó³ serio”. Wstêp wolny.
t 5 czerwca, godz. 19 – koncert
m³odzie¿owych zespo³ów rockowych. Wstêp 7 z³.
t 6 czerwca, godz. 17 – VIII Biennale Sztuki Ursusa, Warszawy i
Regionu Mazowieckiego pt. „Surrealistyczne zwierciad³o wspó³czesnoœci”.
t 7 czerwca, godz. 13-14 – ( park
„Czechowicki” ) – koncert Orkiestry Dêtej Ziemi Mazowieckiej
pod dyrekcj¹ Janusza Prokopa w
ramach festynu ekologicznego.
t 8 czerwca, godz. 9 i 11 – spektakl teatralny dla m³odzie¿y
szkolnej w ramach edukacji kulturalnej w wykonaniu aktorów
Narodowego Teatru Edukacji.
t 8 czerwca, godz. 17.30 – spotkanie z dr Barbar¹ Fedyszak – Radejowsk¹ pt. „III Rzeczpospolita
– niedoskona³oœæ naszej demokracji” w ramach Klubu Edukacji
Samorz¹dowej. Wstêp wolny.
t 9 czerwca, godz. 17 – koncert
uczniów Szko³y Muzycznej Yamaha w Ursusie pod kierunkiem
Moniki Naro¿niak. Wstêp wolny.
t 14 czerwca, godz. 14-22 – (park
„Czechowicki”, ul. Spisaka ) – XIII
Mazowiecki Przegl¹d Orkiestr
Dêtych. Nad imprez¹ patronaty
objêli: Marsza³ek Województwa
Mazowieckiego, Prezydent m.st.
Warszawy, Burmistrz Dzielnicy
Ursus, Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy, Prezes Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Ursusie.
t 17 czerwca, godz. 18 i 20.30 –
Kabaret Moralnego Niepokoju.
Wstêp 40 z³.
t 19 czerwca, godz. 9 – koncert
zespo³ów uczniowskich Zespo³u
Szkó³ Niepublicznych STO Nr 4 z
okazji podsumowania i zakoñczenia roku szkolnego.

Dziennik
t 21 czerwca, godz. 15-20 – festyn rekreacyjny „Bezpieczne
wakacje w stylu country” – inauguracja dzielnicowego programu „Lato w mieœcie 2009”
(tereny rekreacyjno-sportowe
przy LVI Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. L. Kruczkowskiego, ul.
Dzieci Warszawy 42).
t 26 czerwca, godz. 19 – koncert
m³odzie¿owych zespo³ów rockowych. Wstêp wolny.

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 1 czerwca, godz. 18 – tañcz¹ce
popo³udnie (gry, zabawy, konkursy) z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Dziecka.
t 2 czerwca, godz. 13 – Dzieñ
Dziecka Mamy i Taty w Punkcie
Przedszkolnym „Stokrotka” i grupach rytmicznych. Program artystyczny w wykonaniu najm³odszych uczestników zajêæ. Wstêp
wolny.
t 13 czerwca, godz. 16 – wieczór
taneczny w kawiarence Seniora
pt. „Antoœ dzisiaj na harmonii
gra”.Wstêp wolny.
t 15 czerwca, godz. 18 – koncert
zespo³ów dzieciêcych i m³odzie¿owych z okazji zakoñczenia
roku kulturalno-edukacyjnego
2008/2009. Wstêp wolny.
t 16 czerwca, godz. 18.30 – wernisa¿ wystawy fotografii Ryszarda Sobolewskiego pt. „Ekwador
– pêpek œwiata”. Wystawa czynna w dni powszednie do 6.09 w
godz. 10-18 (lipiec – sierpieñ w
godz. 10-16). Wstêp wolny.
t 20 czerwca, godz. 17 – program
artystyczny pt. „¯yj kolorowo,
jedz owocowo”.
t 27 czerwca, godz. 17 – wieczór
taneczny z piosenka satyryczn¹
dla seniorów poprowadzi Zofia
Staœkiewicz.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 3 czerwca, godz. 17 – przedstawienie zespo³u teatralnego „Kurtynka” pt. „Kapryœna mysz”.
Wstêp wolny.
t 14 czerwca, godz. 12.30 – przedstawienie teatralne dla dzieci pt.
„Muzyczne wêdrówki przez leœne

kryjówki”. Wstêp 7 z³.
t 17 czerwca, godz. 18 – koncert
pianistyczny w wykonaniu
uczniów – uczestników zajêæ.
Wstêp wolny.
t 24 czerwca, godz. 18 – koncert
pt. „Muzyka lekka, ³atwa i przyjemna” w wykonaniu zespo³u
operetkowego „Belcanto”.
Wstêp wolny.
t 23 czerwca, godz. 18 – wieczór
poezji Tadeusza Maryniaka.
Wstêp wolny.
t 27 czerwca, godz. 19 – „α-bet”
spektakl teatralny w wykonaniu
teatru QBEK(Quartet Bardzo Ekscentrycznych Kobiet ).
t 1-30 czerwca – zbiorowa wystawa rysunku i malarstwa pt. „W
minionym roku” Dzieciêcej i M³odzie¿owej Akademii Sztuk Plastycznych DK „Kolorowa”.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 3 czerwca, godz. 10 – „Wszechnica”. „Wykorzystanie ksi¹¿ki
obcojêzycznej w edukacji dzieci i
m³odzie¿y”, warsztaty, Lilia Ratcheva-Stratieva, ekspert Instytutu Literatury Dzieciêcej w Wiedniu; „Program elektronicznej obs³ugi biblioteki szkolnej MOL”,
prezentacja, firma Vulcan.
t 6 czerwca, godz. 10-16 – „Formy aktywizacji dzieci i doros³ych
opracowane i prowadzone w Bibliotece Publicznej w Ursusie”
(warsztaty edukacyjne dla studentów IINiSB UW cz. I).
t 7 czerwca, godz. 10-16 – „Formy aktywizacji dzieci i doros³ych
opracowane i prowadzone w Bibliotece Publicznej w Ursusie”
(warsztaty edukacyjne dla studentów IINiSB UW cz. II).

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
Nr 64 (ul. Plutonu Torpedy 47)
t 1 czerwca, godz.11 – „Miêdzynarodowy Dzieñ Weso³ej Pszczó³ki”, konkurs-zgadywanka oraz
zabawa z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka.
t 5 czerwca, godz.11 – uroczyste
zakoñczenie zajêæ w Klubie Malucha „Weso³e Pszczó³ki”, wrêczenie dyplomów i zabawa muzyczna „Disco-pszczelarz”.

Ursusa
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Konkurs „Moja wiedza o II Wojnie Œwiatowej”
W roku 2009 przypada 70. rocznica wy−
buchu II Wojny Światowej a w latach na−
stępnych okrągłe rocznice wszystkich
wydarzeń z nią związanych. Konkurs wie−
dzy o II Wojnie Światowej rozpisany jest
na lata 2009−2015. Każdy rok poświęca−
my innym, dominującym wydarzeniom z
tego okresu.
Edycja 2009 roku nosi nazwę „Kam−
pania wrześniowa 1939 roku”. Impreza
ma charakter otwartego konkursu wiedzy,
do którego zapraszamy młodzież i doro−
słych z województwa mazowieckiego.
Konkurs odbędzie się w dwóch katego−
riach: uczniowie gimnazjów i uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.
Eliminacje odbędą się w Ośrodku
Kultury „Arsus” 02−495 Warszawa, ul.
Traktorzystów 14. W pierwszym etapie,
który odbędzie się 15 września (kat. I −
uczniowie gimnazjów − godz. 10, kat.
II − uczniowie szkół ponadgimnazjal−
nych i dorośli − godz. 13), uczestnicy
będą musieli odpowiedzieć na 60 pytań.
Do dalszych eliminacji przejdą ci, któ−
rzy uzyskają 50 punków. Drugi etap od−
będzie się 22 września. Uczestnicy, któ−
rzy otrzymają w II etapie 50 punktów i
więcej, zakwalifikują się do ścisłego fi−
nału, w którym odpowiadać będą ust−
nie na wylosowane pytania.
Uroczysty finał połączony z wręcze−
niem nagród odbędzie się w piątek 2 paź−
dziernika 2009 roku w Domu Kultury
„Kolorowa” o godz. 18.
Karty zgłoszeń do konkursu należy prze−
słać lub dostarczyć do dnia 10 września na
adres: Dom Kultury „Kolorowa”, 02−495
Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16. Kon−
kurs „Kampania Wrześniowa 1939 Roku”
tel. 022 867 63 95, tel./fax 022 667 83 75
e−mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl.
Można tam również uzyskać szczegóło−

we informacje o konkursie.
Patronat honorowy nad tą imprezą
objęli: Prezydent m. st. Warszawy –
Hanna Gronkiewicz−Waltz, Dyrektor
Muzeum II Wojny Światowej – Paweł

Machcewicz, Przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy –
Henryk Linowski, Burmistrz Dzielni−
cy Ursus m. st. Warszawy – Bogdan
Olesiński.

Pożegnaliśmy Zbyszka Sierakowskiego
Odszedł od nas tak jak żył, szybko i
nagle. Warszawiak od urodzenia, całe
swoje życie związał z Gminą, a następ−
nie Dzielnicą Ursus. Urodził się w War−
szawie i tu spędził dzieciństwo. Jako
dziesięcioletni chłopiec po Powstaniu
Warszawskim, w którym stracił ojca,
został wywieziony razem z mamą i star−
szym bratem do Niemiec. Po latach tu−
łaczki pod koniec lat 40−tych rozpoczął
naukę w Technikum Mechanicznym w
Ursusie, a zaraz potem podjął pracę w
Zakładach Mechanicznych.
Od wczesnej młodości kochał aktyw−
ne życie, sport, taniec i piosenkę. Har−
cerz, sportowiec, w czasie pobytu w woj−
sku tańczył w Zespole Pieśni i Tańca
Dowództwa Wojsk Lotniczych. Podczas
studiów na Politechnice Warszawskiej
trafił do Zespołu Pieśni i Tańca Politech−
niki Warszawskiej, gdzie poznał swoją
przyszłą żonę – Basię. Po narodzinach
córki oboje odeszli z Zespołu ale nie za−
kończyli swojej przygody z tańcem. Co
pięć lat, przy okazji kolejnych jubileuszy
Zespołu, Zbyszek pojawiał się na scenie
jako tancerz, konferansjer czy też senior
rozpoczynający galę koncertową. W Za−
kładach Mechanicznych Ursus przeszedł
wszystkie stopnie kariery zawodowej od
stanowiska tokarza do stanowiska dyrek−
tora do spraw dostaw inwestycyjnych. W
tym czasie, równolegle obok pracy w
ZM, aktywnie włączył się w działalność
miejscowego klubu sportowego RKS

ZARZ¥D DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
Informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, a także na stronach internetowych Urzę−
du m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl oraz Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy www.ursus.warszawa.pl, zostały podane do publicznej wiadomości ogłosze−
nia o organizowanych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu użyt−
kowego nr a2 o powierzchni 71,69 m2 oraz lokalu użytkowego nr b2 o powierzchni
73,65 m2, usytuowanych w budynku położonym w Warszawie przy ul. Bohaterów
Warszawy 11, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 09.07.2103 r.
ułamkowej części gruntu, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 5 w obrębie 2−
11−13 o powierzchni 627 m2, uregulowanego w księdze wieczystej KW Nr WA1M/
00065907/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2009 r. − lokal użytkowy a2 – godz. 10, − lokal
użytkowy b2 – godz. 12, w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu
Czerwca 1976 r. Nr 1, sala nr 102, I piętro.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zasobów Lokalowych dla
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, od poniedziałku do
piątku w godz. 8−16, pok. Nr 202 i 226, II piętro, tel. 0 22 478 61 78, 478 60 78 oraz
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus, ul. Szancera 5,
od poniedziałku do piątku w godz. 7−15 tel. 0 22 662 60 32 wew.105 w okresie od
ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

Ursus – początkowo jako młody zawod−
nik, potem wieloletni Prezes Klubu. Po
przejściu na emeryturę pracował jeszcze
kilka lat w miejscowej spółdzielni miesz−
kaniowej – RSM Ursus, a ostatnio od
kilku lat był Prezesem Ogniska Towa−
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
„Promyk” w Ursusie. W 1993 został

wybrany radnym gminy Warszawa Ur−
sus. Od tego czasu zawsze wspierał dzia−
łanie samorządu samodzielnej Gminy a
następnie Dzielnicy Ursus. Korzystając
ze zdobytego doświadczenia wiedział, że
tylko zespół ludzi może osiągnąć sukces.
Zawsze można było zwrócić się do
Zbyszka z prośbą o radę. Razem ze św.
pamięci Romualdem Okrasą i kolegami
obecnie wspierającymi samorząd do−
prowadzili do wybudowania basenu ką−
pielowego przy ul. Sosnkowskiego 3.
Ostatnio jego drugim domem była siedzi−
ba TKKF−u „Promyk” w Parku Achera.
Miał swój udział w powstaniu nowej
„Acherówki” z czego był bardzo dumny.
Zbyszku – byłeś dobrym człowiekiem,
ukochanym mężem, ojcem i dziadkiem,
wspaniałym przyjacielem i kolegą, bę−
dzie nam Ciebie brakowało, lecz pamięć
po Tobie pozostanie póki my jesteśmy
wśród żywych.
Rodzina, przyjaciele
Zarząd i Rada
Dzielnicy Ursus

Dziennik Ursusa

Liga Koszykówki
Z inicjatywy władz dzielnicy Ursus zor−
ganizowana została liga amatorskiej ko−
szykówki. Do udziału w rozgrywkach

rozgrywek przyłączyć mogą się wszyscy
amatorzy koszykówki. Nie ma limitów ze
względu na wiek i płeć. Chcemy, aby liga

talu społeczności aktywnej – aktywni.pl.
To właśnie tam dokonywane są zapisy i
zgłoszenia zainteresowanych Ligą Ko−
szykówki w Ursusie. W imieniu organi−
zatorów – Urzędu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy oraz firmy Sport and Fun, ser−
decznie zapraszamy do udziału w kolej−
nych edycjach ligi.
Piotr Nawrot

UKS Czternastka

W trakcie rozgrywek
zgłosiło się czternaście zespołów. Po−
cząwszy od 10 maja, w każdą niedzielę
tygodnia, w godz.10−15.30 w hali Zespo−
łu Szkół Nr 80, rozgrywane są mecze.
Niewątpliwą atrakcją Ligi koszykówki
w Ursusie jest zaplanowany „dzień
gwiazd”, podczas którego przeprowadzo−
ne zostaną konkursy koszykarskie oraz
rozegrany mecz gwiazd z udziałem naj−
lepszych zawodników ligi. Stroje sporto−
we koszykarzom I edycji LKU zapewni−
ła firma odzieży sportowej Stelman. Do

Dam pracê
Time Trend to największa w Polsce
sieć salonów z zegarkami znanych świa−
towych marek.W związku z dynamicz−
nym rozwojem poszukujemy kandyda−
tów na stanowisko doradca klienta w CH
Factory – Ursus. CV z aktualnym zdję−
ciem oraz list motywacyjny z obowiąz−
kowym zaznaczeniem nr ref. D/WA33
– CH Factory Ursus nalezy przesłać na
adres emailowy: cv@timetrend.pl.
Do dokumentów prosimy dołączyć
klauzulę: «Wyrażam zgodę na przetwa−
rzanie moich danych osobowych do ce−
lów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29.08.1997r. (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

Dziennik
Ursusa

była miejscem sportowej rywalizacji i
dobrej zabawy dla każdego.
Udział w rozgrywkach jest całkowi−
cie bezpłatny, a jedynym warunkiem
uczestnictwa jest zalogowanie się na por−

R – jak Rower
Wszystkie dzieci oraz młodzież
szkolną serdecznie zapraszamy do
udziału w tegorocznej edycji Mini Tour
de Pologne Nutella. Każdy w wieku od
9 do 14 lat może wziąć udział w sporto−
wej rywalizacji oraz na żywo i z bliska
zobaczyć najlepszych kolarzy świata,
którzy będą jechali tą samą trasą.
Pierwszy wyścig odbył się 23 maja pod−
czas pikniku w Zespole Szkół Nr 80 przy
ul. Orłów Piastowskich 47. Następna ak−
cja planowana jest podczas Dni Ursusa w
dniach 6−7 czerwca. Wraz z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego od września 2009
powstanie rowerowy portal dzielnicy Ur−
sus, a podczas zajęć pozaszkolnych z cy−
klu „Z babcią i dziadkiem na 2−kółkach”
będą propagowane sport i turystyka ze
szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo
poruszania się na „dwóch kółkach”.
Wszystkie potrzebne informacje znaleźć
można na stronie: www.wtc.org.pl.
Maciej Karczewski

W Warszawskiej Szachowej Olimpia−
dzie Młodzieży, rozegranej 18 kwietnia,
UKS Czternastka zajął drugie miejsce.
Indywidualnie Patrycja Reda zdobyła
złoty medal do lat 10, Agata Kowalew−
ska srebrny do lat 14, Jakub Ogonow−
ski brązowy do lat 12. Bardzo dobrze
zaprezentowali się Weronika i Domini−
ka Tkaczyk, Kacper Chrostowski, Gu−
staw Wrzesiński, Mikołaj Kozakow,
Witaliz Domitrz, Alan Lewandowski.
W Mistrzostwach Mazowsza przed−
szkolaków Alicja Machniewicz i Jakub
Pastuszka zdobyli srebrne medale, nato−
miast na Mistrzostwach Polski Alicja za−
jęła bardzo dobre V miejsce. Dzięki
wsparciu Dzielnicy Ursus rozegrano III
Mistrzostwa Ursusa przedszkolaków, w
których I miejsce zajęła Alicja Machnie−
wicz, II Maria Domińczak, III Matylda
Jędrzejewska. Wśród chłopców najlepszy
okazał się Jakub Bukowski z Milanówka,
III miejsce przypadło Bartkowi Jagiełło,
IV Jakubowi Pastuszce. W klasyfikacji
drużynowej zdecydowane zwycięstwo
odniosło przedszkole Mikołajek, II miej−
sce zajęła szkoła Nr 20 z Warszawy, a III
– Szkoła Społeczna Nr 4 z Ursusa.
Andrzej Kądziołka

Turniej Siatkówki
Plażowej
6 czerwca podczas Dni Ursusa zosta−
nie zorganizowany turniej siatkówki
plażowej Ursus Cup. Wszystkich sym−
patyków tej dyscypliny serdecznie za−
praszamy od samego rana do kibicowa−
nia walczącym zawodnikom.
W programie zawodów przewidziane
są liczne konkursy dla publiczności. Tur−
niej odbędzie się przy Szkole Podstawo−
wej Nr 11 przy ul. Keniga 11. Rozpo−
częcie rozgrywek godz. 9. Informacji na
temat turnieju udziela Wydział Sportu i
Rekreacji dla Dzielnicy Ursus, tel.
022 478 60 73.

Wydaje: URZĄD m.st WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS .
Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pokój 224. Internet: www.ursus.warszawa.pl;
e−mail. dziennik.ursusa@ursus.warszawa.pl Telefon: 0 22 478 60 64.
Redaktor prowadząca: Elżbieta Kowalewska.
SKŁAD I DRUK: Zakład Poligraficzny ul. Prawnicza 50. Nakład 12 000.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
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 do Parla−
mentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europej−
skiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25 poz. 219 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/1580/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia
9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w podziale m.st. Warszawy na obwody głosowania i uchwały Nr LII/1579/
2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w
szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także ustalenia ich nume−
rów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 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 do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
Nr
obwodu
681
682
683
684
685
686
687

688

689

690

691

692

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczj

ul. Keniga: 5, 7, 11, 13, 15, 17, ul. Warszawska: 37, 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51, 55, 57, 59, 61
ul. Zagłoby: 2, 4, 6, 10, 18, 20

ul. Warszawska 63
(Gimnazjum Nr 133)
ul. Warszawska 63
(Gimnazjum Nr 133)
ul. Zagłoby 27
(Przedszkole)
ul. Zagłoby 17
(Dom Kultury „Miś”)
ul. Zagłoby 11
(Przedszkole)
ul. Keniga 20
(Szkoła Podstawowa Nr 11)
ul. Keniga 20
(Szkoła Podstawowa Nr 11)

ul. Orląt Lwowskich: 56, 60, 62, 64, 66, 68, ul. Zagłoby: 21, 23, 25,
29, 31, 33, 35, 37
ul. Keniga: 1, 3, 6, 8, 10, ul. Orląt Lwowskich: 34, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, ul. Zagłoby: 19
ul. Wojciechowskiego: 46, 48, ul. Zagłoby: 1, 3, 5, 7

ul. Keniga: 12, 16, 18, 20, ul. Magnacka: cała, ul. Warszawska: 15,
17, 27, 29, 31, 33, ul. Wojciechowskiego: 35, 39
ul. Królów Polskich: cała, ul. Warszawska: 25, 58, 58a, 58b, ul. Wła−
dysława Hermana: cała, ul. Wojciechowskiego: 34a, 34b, 34c, 36,
40, 42, 50, 52, 61
ul. Orłów Piastowskich 47
ul. Barbary Radziwiłłówny: cała, ul. Bony: cała, ul. Czerwona Dro−
(Zespół Szkół Nr 80
ga: cała, ul. Grabskiego: cała, ul. Henryka Pobożnego: cała, ul. Jesien−
na: cała, ul. Listopadowa: cała, ul. Mieszka Starego: cała, ul. Orłów lokal dostosowany do potrzeb
Piastowskich: cała, ul. Posag 7 Panien: cała, ul. Przemysława: cała, wyborców niepełnosprawnych)
ul. Rakuszanki: cała, ul. Śmigielska: cała, ul. Warszawska: 24, 28, 32,
38, 40, 44, 44b, 50, 52, 54, 60, 62, 62a, 62b, 64, 66, ul. Wolności: cała,
ul. Zaczarowanej Dorożki: cała
ul. Wojciechowskiego 17
ul. Aktorska: cała, ul. Balicka: cała, ul. Bełzy: cała, ul. Biernata z
(OPGK)
Lublina: cała, ul. Czechowicza: cała, ul. Falskiego: cała, ul. Fara−
ona: cała, ul. Tadeusza Hennela: cała, ul. 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. Wojcie−
chowskiego: 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
ul. Rynkowa 8
ul. Franciszka Achera: cała, ul. Bohaterów Warszawy: 10, 12, 13,
(OSP)
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33,
33a, 34, 35, 37, 41, 43, 45, 47, ul. Braterstwa Broni: cała, ul. Cierlic−
ka: cała, ul. Dąbka: cała, ul. 1−go Maja: 11, 13, 15, ul. Kościuszki:
cała, ul. Opieńskiego: cała, ul. Orderu Uśmiechu: cała, ul. Plutonu
Torpedy: cała, ul. Rakietników: cała, ul. 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. Konińska 2
ul. Adamieckiego: cała, ul. Bohaterów Warszawy: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
(Zespół Szkół Nr 42)
9, 11, ul. Obrońców Helu: 1, 2, ul. 1−go Maja: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ul. Konińska: cała
ul. Walerego Sławka 9
ul. Balbinki: 1, 8, ul. Jacka i Agatki: cała, ul. Nurzyńska: cała, ul.
(Szkoła Podstawowa Nr 4)
Obrońców Helu: 3, 4, 5, 6, 7, ul. Walerego Sławka: 3/5, 4, 6, 8, 9, 11,
13, 15

Nr
obwodu
693

694

695

696

697

698

699

700
701

702

703

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczj

ul. Badylarska: 14, 20, 28, 28a, 30, ul. Bandurskiego: cała, ul. Bara−
nowska: cała, ul. Bodycha: 12, 14, 18, ul. Nowotyska: cała, ul. Poczty
Gdańskiej: cała, ul. Rydzyńska: cała, ul. Szancera: cała, ul. Wiosny
Ludów: 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, ul. Zapustna:
cała, ul. Zielonogórska: cała
ul. II Armii Wojska Polskiego: cała, ul. Bieńczaka: cała, ul. 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. Ka−
czorowska: cała, ul. Kajetańska: cała, ul. Kompanii Kordian (bez nr
2), ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej: cała, ul. Krawczyka: cała, ul. Micha−
łowicza: cała, ul. Ochocka: cała, ul. Piastowska: cała, ul. Piskorska:
cała, ul. Prażmowska: cała, ul. Regulska: od nr 1 do nr 64, ul. Słup−
ska: cała, ul. Szomańskiego: cała, ul. Wysoczyńska: cała, ul. Wło−
czewskich: cała, ul. Zygmunta Markerta: cała
al. Bzów: cała, ul. Bodycha: 36, 38, 42, 46, ul. Chmiela: cała, ul.
Drzymały: cała, ul. Prawnicza: cała, ul. Sosnkowskiego: 22, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
ul. Melcera: cała, ul. Pużaka: 4, ul. Robinii: cała, ul. 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. Kompa−
nii Kordian: 2, ul. Malinowa: cała, pl. 1905 roku: cały, ul. Pużaka: 2,
3, 5, 7, ul. Sosnkowskiego: 5, 5a, 5b, 5c, 5e, 5j, 5l, 6, 10, 13, 14, 17,
19, 21, 23, ul. Wapowskiego: cała
ul. Balbinki: 2, 4, 6, ul. Chełmońskiego: cała, ul. Władysława Has−
sa: cała, ul. Tomcia Palucha: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19c,
ul. Żywiecka: cała
al. Jerozolimskie 232, 232a, 233, 234, 235, 236, ul. Apartamento−
wa: cała, ul. Przy Forcie: cała, ul. Rawska: cała, ul. Ryżowa: 33,
33c, 33d, 35, 36, 36a, 37, 39, 40, 42, 43a, 43b, 43c, 43d, 43e, 43f,
43h, 43j, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 59a, 60, 64,
68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84/86, 88a, 90, ul. Skoroszewska: cała
ul. Bodycha: 94, 94a, 102, 102a, 104, 112, 118, ul. Górna Droga:
cała, ul.Noworegulska: cała, ul. Regulska: 63, 65, 66, 67, 68, 69,
69a, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 80a, 80b, 82, 88, 88b, 90,
ul. Rumiankowa: cała
ul. Keniga 2,4, ul. Orląt Lwowskich: 5, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36,
ul. Wojciechowskiego: 54, 56 , ul. Zagłoby: 9, 13, 15
ul. Kolorowa: 1, 2, 3, 4, 6, 19, 24, 26, 28, ul. Aleksandra Prystora:
cała, ul. Sosnkowskiego: 7, 9, ul. Felicjana Sławoja Składkowskie−
go: cała, ul. Starodęby: cała, ul. Tomcia Palucha: 2, 2a, 4, 6, 8, 10,
21a, 27, 29, 31, 35, 37, 39
ul. Bolesława Krzywoustego: cała, ul. Bolesława Śmiałego: cała, ul.
Henryka Brodatego: cała, ul. Henryka Probusa: cała, ul. Kazimierza
Jagiellończyka: cała, ul. Kazimierza Odnowiciela: cała,
ul. Kazimierza Sprawiedliwego: cała, ul. Konotopska: cała, ul. Korona−
cyjna: cała, ul. 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
ul. Dzieci Warszawy: cała

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

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

ul. Drzymały 1
(Gimnazjum Nr 131)

ul. Sosnkowskiego 16
(Dom Kultury „Kolorowa”
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
ul. Szancera 5 (ZGN
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
ul. Dzieci Warszawy 42
(Liceum Ogólnokształcące i
Gimnazjum Nr 132)

ul. Górna Droga 10
(Przedszkole)

ul. Zagłoby 11
(Przedszkole)
ul. Sosnkowskiego 10
(Szkoła Podstawowa Nr 14)

ul. Orłów Piastowskich 47
(Zespół Szkół Nr 80
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)

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

Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz− Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy plac Czerwca
1976 r. Nr 1, parter−stanowiska ewidencji ludności, najpóźniej do dnia 28 maja 2009 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwo−
niąc pod numery telefonów 022 478−60−12, 022 478−60−14
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 czerwca 2009 r. będą otwarte w godz. 800 − 2200

Ca³emu œrodowisku oœwiatowemu naszej
Dzielnicy sk³adamy wielkie podziêkowania
Og³oszone w³aœnie przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ w Warszawie wyniki tegorocznych egzaminów zewnêtrznych klas szóstych szkó³ podstawowych,
plasuj¹ nas w solidnym œrodku wœród wszystkich dzielnic.
To znacząca pozytywna zmiana (skok o 6 pozycji w stosunku do ubiegłego roku).
Ten wynik przełamuje niedobry trend, który od kilku lat panował w ursuskiej oświacie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to
dopiero pierwszy krok. Wierzymy jednak, że po nim przyjdą kolejne. Praca, którą od dłuższego czasu wykonują dodatkowo
nasze szkoły, jak już widać przekłada się na konkretne efekty. Aby wzmocnić i ugruntować Wasze osiągnięcia, deklarujemy
dalszą współpracę i wszelką możliwą pomoc. Ciesząc się sukcesem egzaminów w Szkołach Podstawowych, z wiarą czekamy
na wyniki egzaminów w naszych Gimnazjach.
Ursuska Oświato! Gratulujemy i dziękujemy.
Rada i Zarząd
Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy
Wyniki testów zewnêtrznych klas szóstych szkó³ podstawowych og³oszone przez Okrêgow¹ Komisjê
Egzaminacyjn¹ w Warszawie

