M³odzie¿ w Kijowie!
W połowie maja Młodzieżowa Rada
Dzielnicy Ursus wyjechała w swoją
pierwszą delegację. Celem wyjazdu był
Kijów, a dokładnie nasz partner w tym
mieście – Dzielnica Szewczenkowska.

W trakcie czterodniowej wizyty ur−
suska młodzież zwiedziła główne atrak−
cje turystyczne Kijowa, w tym m. in.
Sobór Mądrości Bożej, Chreszczatyk,
Majdan Niepodległości, kijowskie me−
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Ursuska m³odzie¿ zwiedza Kijów
Wizyta młodzieży w Kijowie odbyła się
w ramach realizacji porozumienia o
przyjaźni i współpracy, jaką dzielnice
zawarły we wrześniu 2008 roku.
Wieczorem 16 maja spod budynku
urzędu wyruszył autokar z dwudziesto−
ma dwoma młodymi radnymi. Opiekę
nad młodzieżą sprawowały dwie na−
uczycielki z Zespołu Szkół nr 80 − Mar−
ta Werner oraz Justyna Wolkiewicz.
Program, jaki zaproponowali nam nasi
ukraińscy przyjaciele był bardzo napię−
ty i obfitował w wiele ciekawych atrak−
cji. Już drugiego dnia pobytu młodych
samorządowców powitał burmistrz
Dzielnicy Szewczenkowskiej − Wiktor
Pyłypyszyn. Na spotkaniu w gmachu
tamtejszej administracji obecni byli
również: Edward Dobrowolski − konsul
Ambasady RP w Kijowie oraz Wiktor
Dawydenko − zastępca burmistrza.

tro czy Muzeum im. Chanenków. Każ−
dego dnia odbywały się wizyty w kijow−
skich szkołach, gdzie polska delegacja
była przyjmowana z ogromną atencją.
Podczas tych spotkań nasza młodzież
miała okazję z bliska zobaczyć jak wy−
gląda nauka w ukraińskich szkołach,
jakie panują tam warunki i − co chyba
najważniejsze − była to świetna okazja
do rozmowy oraz zawarcia nowych
przyjaźni i znajomości.
Jedną z głównych atrakcji wyjazdu
była wizyta w Operze Narodowej im.
Tarasa Szewczenki na premierze ba−
letu „Legenda o miłości” A. Maliko−
wa. Dla większości był to pierwszy
kontakt z baletem, dlatego wrażenia
po spektaklu na długo pozostaną w ich
pamięci.
Współpraca Dzielnicy Ursus oraz
Dzielnicy Szewczenkowskiej stale się

q Czytaj str. 5
rozwija. Dzięki szerokiemu zasięgowi
oraz systematyczności nasze wzajemne
stosunki z ukraińskimi partnerami są
bardzo wysoko oceniane na poziomie
całej Warszawy. Rozwój przyjaźni po−
między Warszawą a Kijowem to dobry
prognostyk przed zbliżającymi się wiel−
kimi krokami Mistyrzostwami Europy
w Piłce Nożnej Euro 2012.
Przejazd Młodzieżowej Rady Dziel−
nicy Ursus został sfinansowany przez
Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warsza−
wy, a pobyt delegacji w Kijowie − zgod−
nie z postanowieniami porozumienia −
pokryła strona ukraińska.
Łukasz Prokop
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W czwartek, 13 maja 2010 roku
Dzielnicę Ursus odwiedził amerykań−
ski astronauta, dowódca promu ko−
smicznego Endeavour George Zam−
ka. W wypełnionym po brzegi
uczniami ursusowskich szkół Domu
Kultury Arsus gościa powitał wice−
burmistrz Dariusz Wosztyl. Później
były już tylko gromkie brawa w sali
Domu Kultury Arsus, zapełnionej
młodymi ludźmi zainteresowanymi
lotami kosmicznymi i eksploracją ko−
smosu.
Zamka przez prawie dwie godziny
opowiadał o kosmosie, locie, warun−
kach życia w przestrzeni kosmicznej,
wrażeniach ze spaceru po orbicie, pro−
wadzonych w czasie wyprawy bada−
niach i pracach naukowych. Swoją wy−
powiedź zilustrował filmem o locie
promu kosmicznego Endeavour.

Zgromadzona w
Arsusie młodzież z
wielką uwagą i za−
interesowaniem
słuchała opowieści
astronauty. A kie−
dy przyszedł czas
na pytania do go−
ścia, zareagowała
bardzo spontanicz−
nie. Gdyby Zamka
mógł spędzić w
Ursusie cały dzień
i tak z pewnością George Zamka rozdaje autografy
nie odpowiedział−
by na wszystkie zapytania uczniów – bić, żeby zostać pilotem promu ko−
nie było im końca. Uczniów intereso− smicznego.
Po blisko dwugodzinnym spotkaniu
wało wszystko, co związane jest z eks−
ploracją kosmosu, padały też pytania przyszedł czas na wspólne fotografie z
dotyczące samego astronauty – jak to gościem – każda szkoła będzie mogła
jest pracować w NASA, co trzeba zro− pochwalić się takim zdjęciem.

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
obradował w kwietniu bieżącego roku na czte−
rech posiedzeniach. Zapadły na nich m.in.
decyzje, dotyczące niżej opisanych spraw.
Władze Dzielnicy po zapoznaniu się z infor−
macją Wydziału Oświaty i Wychowania, doty−
czącą zakończenia w dniu 13.04.2010 r. przez
dyrektorów szkół podstawowych, położonych na
terenie Dzielnicy Ursus, ewidencji podań zło−
żonych do szkół w systemie elektronicznym,
związanych z naborem dzieci sześcioletnich do
oddziałów przedszkolnych
i klas pierw−
szych na rok szkolny 2010/2011, zobowiązał
Wydział do bieżącego monitorowania naboru
uzupełniającego dla w/w dzieci sześcioletnich.
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy, mając na uwa−
dze zapewnienie, w roku szkolnym 2010/2011
miejsc w szkołach podstawowych na terenie
Dzielnicy Ursus dla dzieci sześcioletnich, po−
lecił wszystkie środki zarezerwowane na zreali−
zowanie projektu budowlanego adaptacji skrzy−
dła budynku, położonego przy Dzieci Warsza−
wy 42, na potrzeby fili zamiejscowej Szkoły
Podstawowej nr 4, przeznaczyć na realizację w
2010 roku remontów letnich w placówkach
oświatowych na terenie Dzielnicy Ursus.
Zarząd przyjął do wiadomości informację
Wydziału Zasobów Lokalowych, dotyczącą nie−
doboru środków finansowych w załączniku
dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na
wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2010 r.
Jednocześnie Zarząd polecił Naczelnikowi
Wydziału Zasobów Lokalowych wystąpić do
Biura Polityki Lokalowej, z prośbą o pomoc
w zabezpieczeniu brakujących środków finanso−
wych na realizację wypłat w IV kwartale 2010 r.,
dodatków mieszkaniowych w Dzielnicy Ursus.

Wyrażono zgodę na usytuowanie altan
śmietnikowych na działce o nr ew.14/3, z ob−
rębu 2−11−13, oraz na działce nr 53/11, z ob−
rębu 2−11−14, oznaczonej w rejestrze grun−
tów jako tereny mieszkaniowe.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zlecenie,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.):
− projektu adaptacji „budowy budynku komu−
nalnego z przedszkolem przy ul. Rakuszanki”,
w związku z potrzebą wyznaczenia alternatyw−
nej lokalizacji przy ul. Orląt Lwowskich,
− wykonania projektu zagospodarowania
terenów sportowych w Gimnazjum nr 133,
położonym przy ul. Warszawskiej 63, z
uwzględnieniem rozwiązań technicznych i za−
kresu umożliwiającego realizację prac budow−
lanych,
− budowy przystanku końcowego dla linii
194 lub 394, przy skrzyżowaniu ulicy
W. Kadłubka z ulicą Leszka Białego w Dziel−
nicy Ursus,
− wykonania zamiennego projektu budow−
lanego opracowanej dokumentacji tj. projektu
budowlano − wykonawczego budowy ulicy
Prystora na odcinku od ulicy Skoroszewskiej
do ulicy Sławoja − Składkowskiego w Dzielni−
cy Ursus, w celu uzyskania zamiennego po−
zwolenia na budowę w/w ulicy,
− założenia szaty roślinnej, w ramach nasa−
dzeń zastępczych na terenie i wokół przedszko−
la nr 194, położonego przy ul. Walerego Sław−
ka 7 w Warszawie.
Władze Dzielnicy wyraziły zgodę na przeka−
zanie jednego pokoju na I piętrze, w budynku
położonym przy ul. Walerego Sławka 2, na
biuro dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów
i Inwalidów „Ursus”. Równocześnie Zarząd zde−
cydował o przekazaniu Towarzystwu Krzewie−
nia Kultury Fizycznej, na działalność statutową

lokalu nr 6 w w/w budynku. Natomiast salę
obecnie wykorzystywaną przez wspomniane
wyżej Towarzystwo wraz z pomieszczeniem sa−
nitarnym, zaadaptowanym na zaplecze socjal−
ne, Zarząd Dzielnicy wskazał do użytkowania
Klubowi Seniora „Promyk”.
Zarząd Dzielnicy przekazał nowobudowaną
muszlę koncertową, położoną w Parku Cze−
chowickim, w administrowanie Ośrodkowi
Kultury „Arsus”. Jednocześnie w celu jej za−
bezpieczenia Zarząd polecił Dyrektorowi
Ośrodka Kultury „Arsus” ubezpieczyć w/w
obiekt oraz podpisać w ramach własnych środ−
ków finansowych, umowę z firmą ochroniarską
wykonującą usługi interwencyjne. Zarząd po−
stanowił również wygospodarować środki fi−
nansowe na dokończenie IV etapu realizacji
zadania, polegającego na modernizacji Parku
Czechowickiego wraz z instalacją systemu
monitorującego w/w park.
Zarząd podjął także :
− dwie uchwały w sprawie dokonania zmian
w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st.
Warszawy na 2010 rok,
− cztery uchwały w sprawie przyjęcia spra−
wozdania końcowego z wykonania zadania
publicznego i zatwierdzenia wydatków z przy−
znanej na 2009 r., dotacji : Uczniowskiemu
Klubowi Sportowemu „SKALAR”, zgodnie z
umową nr SR/URS/16/09, z dnia 24. 04. 2009 r.,
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „4Ur−
sus”, zgodnie z umową nr SR/URS/6/09, z dnia
13.02.2009 r., Uczniowskiemu Klubowi Spor−
towemu „4Ursus”, zgodnie z umową nr SR/
URS/7/09, z dnia 13.02.2009 r., Parafialne−
mu Klubowi Sportowemu „Józef”, zgodnie z
umową nr SR/URS/5/09, z dnia 13.02.2009 r.,
− dwie uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za rok
2009, instytucji kultury, dla których organiza−
torem jest m.st. Warszawa.
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Jubileusz Przedszkola nr 343
22 maja 2010 roku Przedszkole nr 343
w Warszawie przy ulicy Warszawskiej 53
bardzo uroczyście i wesoło obchodziło
swoje 30 urodziny. W pięknie udekoro−

Dzielnicy oraz Wanda Kopcińska – wi−
ceprzewodnicząca Rady. Byli także przed−
stawiciele Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty, Rady Rodziców, dyrektorzy

Przy urodzinowym torcie
wanej sali zgromadziło się wielu znako−
mitych gości: przedstawiciele Zarządu i
Rady Dzielnicy: Bogdan Olesiński – Bur−
mistrz Dzielnicy Ursus, Dariusz Wosztyl
zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus,
Henryk Linowski – Przewodniczący Rady

przedszkoli, kierownik żłobka, emeryto−
wani oraz byli pracownicy.
Uroczystość rozpoczęła się prezentacją
bogatej działalności przedszkola, powita−
niem gości i zaproszeniem do części arty−
stycznej. Wzięły w niej udział wszystkie

XVI Dni Ursusa
30 maja i 20 czerwca
Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców do udziału w XVI Dniach
Ursusa. Impreza odbędzie się 30 maja
oraz 20 czerwca. Główna scena koncer−
towa będzie w Parku Czechowickim
przy ul. Spisaka.
30 maja w godzinach 15:00−22:00
odbędzie się główna impreza − Dni Ur−
susa. Atrakcją będą koncerty zespołów
Lao Che oraz Strachy na Lachy. Wy−
stępy tegorocznych gwiazd Dni Ursusa
poprzedzą liczne prezentacje artystycz−
ne . Występy zespołu bębniarskiego
Lombelika Del Mondo, Kabaret Kuzy−
ni oraz grupa młodzieżowa „Young
Ursus Voices”. Atrakcją dla najmłod−
szych będzie występ Majki Jeżowskiej.
Odbędzie się również wręczenie nagród
finalistom konkursu „Słoneczna Zakład−
ka” zorganizowanego przez Bibliotekę
Publiczną.
20 czerwca w godzinach 14:00−20:00
odbędzie się impreza towarzysząca
Dniom Ursusa, festyn − Eko−Ursus. Roz−
pocznie go otwarcie wystawy fotogra−
ficznej J. Barskiego „Ursus wczoraj i
dziś”. Kulminacyjnym punktem festy−

nu będzie uroczystość otwarcia Muszli
Koncertowej z udziałem Pani Prezydent
m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz−
Waltz
Szczegółowy program imprezy:

30 maja Dni Ursusa
15 − występ zespołu bębniarskiego Lom−
beliko Del Mondo
15.45 − wręczenie nagród finalistom
konkursu „Słoneczna Zakładka”
16 – koncert Majki Jeżowskiej
17 – Klaun Feliks „Kabaret Kuzyni”
18 − występ grupy młodzieży „Young
Ursus Voices”
19 – koncert Lao Che
20.30 – Strachy na Lachy

Strachy na Lachy

dzieci, pracownicy i chętni rodzice. W
programie artystycznym, przygotowanym
pod kierunkiem nauczycielek i pani Iwo−
ny prowadzącej zajęcia umuzykalnienia i
tańca, dzieci podróżowały lokomotywą.
Wesoła lokomotywa z wiersza Juliana
Tuwima zatrzymywała się na stacjach: las,
zoo, łąka oraz ogród. Całe przedstawie−
nie było niezwykle wesołe i ekspresyjne.
Ilustrowane było sylwetkami, obrazkami
oraz prezentacją multimedialną. Wszyscy
wykonawcy świetnie wcielali się w role
zwierząt, ludzi czy kwiatów. Przedstawie−
nie zakończyła inscenizacja wiersza
„Rzepka” Juliana Tuwima oraz taniec w
wykonaniu pracowników i rodziców. Z
zawieszonego przy suficie wielkiego ba−
lonu posypały się kolorowe balony i srebr−
ne konfetti wzbudzając okrzyki radości
dzieci oraz zgromadzonych gości. Po czę−
ści artystycznej nastąpiły podziękowania,
gratulacje, kwiaty, tort oraz życzenia. Przy
pięknej słonecznej pogodzie w ogrodzie
przedszkolnym odbył się wiosenny pik−
nik. Gwar i radosne odgłosy słychać było
do późnego popołudnia. Dzieci sponta−
nicznie prezentowały gościom piosenki i
tańce umilając występem słodki poczęstu−
nek. Goście mieli możliwość zwiedzenia
galerii prac dzieci, obejrzenia ekspozycji
pamiątkowych kronik, dyplomów, podzi−
wiania wspaniałych rabatek kwiatowych.
To święto na pewno zostanie na długo w
pamięci dzieci i zaproszonych gości.

20 czerwca festyn EkoUrsus
14 − otwarcie wystawy fotograficznej
I. Barskiego „Ursus wczoraj i dziś”
14 – Teatr Wagabunda – warsztaty cyr−
kowe, pokazy klaunady
15 – Blok artystyczny Ośrodka Kultu−
ry „Arsus” i Domu Kultury „Koloro−
wa”
15.30 – Uroczyste otwarcie muszli kon−
certowej z udziałem, Pani Prezydent
m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz−
Waltz
16.30 – minimusical w wykonaniu gru−
py „Young Ursus Voices” pt: „Nie tyl−
ko Disney”
18 – występ współczesnych serbskich
cyganów „Kal”.
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Rajd „ Szlakiem Naszej Historii” - ¿yw¹ lekcja historii i patriotyzmu
24 kwietnia 2010 roku, 3.689 dzieci
i młodzieży, zorganizowanych w 747
patrolach, oraz 576 rodziców i opieku−
nów, wystartowało w XXV Jubileuszo−
wym Rajdzie „Szlakiem Naszej Histo−
rii”, w dwunastu miejscach położonych
na terenie Ursusa, Włoch, Okęcia, Pia−
stowa, Pruszkowa, Magdalenki, Ożaro−
wa Maz., Raszyna, Babic i Borzęcina.
Do obsługi całej imprezy zgłosiło się

441 osób. W tej liczbie 80% obsady sta−
nowiła młodzież gimnazjalna i licealna,
14% nauczyciele, pozostałe 6% to kom−
batanci lub osoby starsze, związane hi−
storycznie z danym terenem. Ogółem
brało udział 4.706 osób. W tegorocznym
rajdzie brała udział młodzież z 72 szkół
lub innych ośrodków szkolno−wycho−
wawczych. Rajdem objęto 104 miejsca
pamięci ze 127 miejsc zarejestrowanych
na całym wspomnianym terenie. W tym
roku opracowano 148 tras pieszych i
100 tras rowerowych dostosowanych do
wieku uczestników. Po raz pierwszy
wprowadziliśmy trasy samochodowe
dla tak zwanych patroli rodzinnych.
Dla podkreślenia wartości wycho−
wawczej i historycznej rajdu i włożo−
nego trudu, w kolejne jego etapy roz−
woju od I do XXV Rajdu „Szlakiem
Naszej Historii” oraz przypisanego do
naszego jubileuszowego rajdu hasła
„Katyń”, Zarząd i Rada Dzielnicy Ur−
sus m.st. Warszawy ustalili, żeby XXV
Jubileuszowy Rajd został poprzedzony
inauguracyjnym spotkaniem w dniu 22
kwietnia 2010 roku, w Ośrodku Kul−
tury „Arsus” w Ursusie. Na to spotka−
nie przybyły delegacje ze wszystkich
ośmiu jednostek administracyjnych ob−
jętych rajdem, oraz nauczyciele , mło−

dzież szkolna i kombatanci z Ursusa.
Zebranych powitał Burmistrz Dzielni−
cy Ursus m.st. Warszawy Pan Bogdan
Olesiński. Następnie przedstawiono
krótki rys historyczny rozwoju rajdu , a
władze dzielnicy wręczyły kombatan−
tom, zasłużonym w rozwoju rajdu, pa−
miątkowe dyplomy. W części artystycz−
nej odbył się wspaniały uroczysty kon−
cert muzyczno − słowny p.t. „Bądź Wier−
ny, Idź”, w wykonaniu wybitnych arty−
stów sceny polskiej.
W tym miejscu w imieniu wyróżnio−
nych kombatantów pragnę złożyć wła−
dzom Dzielnicy Ursus wyrazy podzięko−
wania. Za pomysł i przygotowanie inau−
guracyjnego spotkania składam serdecz−
ne dzięki przewodniczącej Zespołu Te−
renowego Rajdu Barbarze Dudzińskiej
z Wydziału Oświaty i Aleksandrze Ma−
giereckiej Naczelnikowi Wydziału Kul−
tury oraz Dyrektorowi Ośrodka Kultury
„Arsus” Bogusławowi Łopuszyńskiemu
i Dariuszowi Nejmanowskiemu za urzą−
dzenie okolicznościowej wystawy. Obaj
wymienieni są członkami nadzwyczajny−
mi naszego Koła Ś.Z.ŻAK. Dwadzieścia
pięć lat to kawał czasu.
Obecnie w naszych rajdach uczestni−
czy już drugie pokolenie tych co brali
udział w początkowym okresie. Wróć−
my więc do tamtych lat.
Sam pomysł takiej imprezy powstał
w ostatnich miesiącach 1981 roku. Stan
wojenny i inne wydarzenia spowodowa−
ły, że termin pierwszego Rajdu został
przesunięty na 1986 rok. Filia Środo−
wiska Żołnierzy Armii Krajowej VI Re−
jonu VII Obwodu „Obroża” w Ursusie
przy współpracy z Harcerskim Kręgiem
Seniorów „ Ursus” nie czekając na zmia−
ny polityczne, postanowiła poprowadzić
młodzież ku miejscom gdzie toczyły się
zmagania z najeźdźcami o wolności
godność człowieka, gdzie znajdują się
masowe groby pomordowanych, gdzie
odbywały się zbrodnie ludobójstwa i
zapoznać ją z tym co było w naszej hi−
storii najważniejsze i najchlubniejsze,
najbardziej ofiarne a jednocześnie tra−
giczne. Opierając się na opracowanym
wcześniej w Ursusie przewodniku po
Miejscach Pamięci , znajdujących się na
terenie Ursusa, Włoch, Opaczy i Pęcic,
postanowiono zorganizować w dniu 19
kwietnia 1986 roku I Rajd „Szlakiem
Naszej Historii” (wówczas nosił on na−
zwę Rajd „Szlakiem Miejsc Pamięci”).
Na ten pierwszy rajd zaproszono mło−
dzież szkolną i harcerską z Ursusa i
Włoch z klas VI VII i VIII Szkół Pod−
stawowych oraz z klas I II i III szkół
licealnych. Zgłosiło się 40 patroli , czte−
ro lub pięcioosobowych . Ogółem w tym

rajdzie wzięło udział 185 osób. Było
jedno miejsce startu w Ursusie. Opra−
cowano 6 tras pieszych, na których
znajdowały się 24 miejsca pamięci.
Miejsca te obsadzone były przez kom−
batantów z Filii Środowiska A.K. w
Ursusie oraz członków H.K.S. Nikt
wówczas nie przypuszczał, że impreza
ta stanie się stałą coroczną żywą lekcją
historii i patriotyzmu dla naszej mło−
dzieży i zdobędzie wielkie poparcie
wśród władz szkolnych z terenu wielu
okolicznych gmin i miast.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych,
obsada kombatancka i Harcerskiego
Kręgu Seniorów zaczęła się szybko
wykruszać. Wówczas zaczęto myśleć o
zastąpieniu obsady kombatanckiej przez
młodzież starszą, która uczestniczyła
w rajdach w poprzednich latach. Powo−
li pierwsze zmiany zaczęliśmy wprowa−
dzać w roku 2001 po reformie szkolnic−
twa. Dzięki wysiłkowi nauczycieli i
przygotowaniu młodzieży (do obsady
miejsc pamięci, mimo ubytku naszych
zasłużonych kolegów, rajd funkcjonuje
i rozwija się nadal).
Cały okres organizowania Rajdów
„Szlakiem Naszej Historii” można po−
dzielić na 3 etapy. I etap to lata 1986 −
1993 od I do VIII rajdu. Rajdy obejmo−
wały teren Ursusa i Włoch, który nale−
żał wówczas do dzielnicy Warszawa −
Ochota. II etap to lata 1994−1999 od
IX do XIV rajdu, w roku 1994 wprowa−
dzono patrole rowerowe oraz dołączono
teren Piastowa, Pruszkowa, Magdalenki
i okolic. III etap to lata 2000− 2010 od
XV do XXV rajdu. W roku 2000 nastą−
piły zmiany organizacyjne i programo−
we ze względu na reformę szkolną. Od
XVI rajdu nastąpił znaczny wzrost ilo−
ści uczestników, oraz do kolejnych raj−
dów przystąpiły nowe rejony. 2001 rok−
dołączyło Okęcie, 2002 rok − dołączy−
ła Lesznowola, 2003 rok − dołączył Oża−
rów Maz., 2007 rok − dołączył Raszyn,
2010 rok − dołączyły Stare Babice. Po−
niżej podaję ważniejsze daty z rozwo−
ju rajdu i wzrost ilości uczestników:
t 19 kwietnia 1986 r. I Rajd „Szla−
kiem Miejsc Pamięci” obejmujący teren
Ursusa i Włoch. Jedno miejsce startu w
Ursusie. Ilość uczestników 185 osób.
t 27 kwietnia 1991 r. VI Rajd „Szla−
kiem Naszej Historii”. Zmiana nazwy
rajdu. Uczestniczy młodzież z Ursusa i
Włoch. Ilość uczestników 390 osób.
t 8 maja 1993 r. VIII Rajd połączo−
ny z odsłonięciem pamiątkowej tablicy
na ul.Cienistej 16 we Włochach. Ilość
uczestników 450 osób.
t 16 kwietnia 1994 r. IX Rajd. Włą−
czono teren Piastowa, Pruszkowa, Mag−

Ursusa
dalenki. Trzy miejsca startu w Ursusie,
Piastowie i Pruszkowie. Wprowadzono
trasy rowerowe. Ilość uczestników 600
osób.
t 24 kwietnia 1999 r. XIV Rajd.
Wprowadzono hasła roku. Zaczęto od−

V
cowano nową mapę całego terenu obję−
tego rajdem. Ilość uczestników 4.615
osób.
t 24 kwietnia 2010 r. XXV Rajd.
Włączono nowy teren i szkoły gminy
Babice i powstały nowe miejsca startu.

Uczestnicy rajdu
czuwać brak obsady kombatanckiej.
Ilość uczestników 1.312 osób.
t 15 kwietnia 2000 r. XV Rajd.
Zmiany organizacyjne i programowe, ze
względu na reformę szkolną. Wpro−
wadzono grupy wiekowe. Ilość uczest−
ników 1.762 osoby.
t 21 kwietnia 2001 r. XVI Rajd.
Włączono teren Okęcia i powstało nowe
miejsce startu we Włochach. Ogólne
hasło rajdów „Poznaj na terenie miasta,
gminy i okolic najważniejsze wydarze−
nia XX wieku.” Ilość uczestników
2.643 osoby.
t 22 kwietnia 2002 r. XVII Rajd. Włą−
czono szkoły z terenu gminy Leszno−
wola i powstało nowe miejsce startu w
Magdalence Ilość uczestników 2.978
osób.
t 26 kwietnia 2003 r. XVIII Rajd.
Włączono teren i szkoły z gminy Oża−
rów Maz. Dla Piastowa i Pruszkowa był
to już 10 Rajd. Ilość uczestników 3.910
osób.
t 22 kwietnia 2006 r. XXI Rajd. Po−
wstały Zespoły Terenowe przejmujące
sprawy organizacyjne rajdu. Ilość
uczestników 3.805 osób.
t 21 kwietnia 2007 r. XXII Rajd. Włą−
czono teren i szkoły z Gminy Raszyn. Ob−
sadę instruktorską w 75% stanowiła mło−
dzież. Ilość uczestników 4.932 osoby.
t 19 kwietnia 2008 r. XXIII Rajd.
Najbardziej deszczowy rajd. Mimo złej
pogody udział brało 4.081 osób.
t 25 kwietnia 2009 r. XXIV Rajd.Raj−
dem objęto 105 miejsc pamięci. Opra−

Wprowadzono trasy samochodowe dla
patroli rodzinnych. Ilość uczestników
4.706 osób.
Za takie osiągnięcia pragnę złożyć
serdeczne wyrazy podziękowania i po−
gratulować wszystkim, którzy przez
cały czas uczestnictwa w Rajdzie po−
święcili swój cenny czas dla dobra wy−
chowania młodzieży. Szczególnie dzię−
kuję wychowawcom, opiekunom i ro−
dzicom, także samej młodzieży za wspa−

niałą współpracę. Szczególne podzięko−
wania ślę również do wszystkich prze−
wodniczących Zespołów Terenowych.
Składam również wielkie podziękowa−
nie tej młodzieży, która przejmuje od
nas pałeczkę „Sztafety Pokoleń” i ob−
sługuje nasze historyczne Miejsca Pa−
mięci. Oby tak dalej !
Przed nami kolejne rajdy. Liczymy na
dalszy wzrost ilości uczestników oraz
wolontariatu, zarówno młodzieżowego
jak i osób dorosłych . Z pewnością roz−
winie się grupa samodzielnych, rodzin−
nych patroli samochodowych, rowero−
wych i pieszych. W roku przyszłym
Zespoły Terenowe Rajdu przejmą ko−
lejne czynności związane z przygotowa−
niem rajdu i jego przeprowadzeniem.
Pamiętajmy również o naszych kole−
gach − kombatantach i członkach Har−
cerskiego Kręgu Seniorów z terenu
Ursusa, Włoch, Piastowa, Pruszkowa,
Lesznowoli i Ożarowa Maz. , którzy w
całym omawianym okresie przekazywa−
li młodzieży wiele cennych wspomnień
i przeżyć wojennych i odeszli od nas na
zawsze,lub ze względu na bardzo zły
stan zdrowia, nie mogą dalej uczestni−
czyć w rajdach. Lista tych osób jest bar−
dzo długa. To oni byli pionierami tej
wspaniałej historycznej imprezy.
Wszystkim uczestnikom i organizato−
rom XXVI Rajdu „Szlakiem Naszej
Historii” życzę pięknej pogody, a mło−
dzieży prócz tego, wspaniałych osią−
gnięć w nauce.
Prezes Koła Nr 6 „Helenów”
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej
Jan Cierliński

Harcerska wystawa
Harcerstwo było zawsze integralnączę−
ścią Ursusa. Jego przeszłość też jest czę−
ścią historii Ursusa. Tak jak i w przypad−
kach innych form życia miasta , trzeba tę
historię zapisywać, bo coraz mniej ludzi
może powiedzieć o dawnych latach a i dla
pisanych dokumentów rozsianych po róż−
nych miejscach czas nie jest łaskawy.
W związku z Dniami Ursusa Krąg
Seniorów i Kolekcja Pamiątek Harcer−
skich chce przedstawić wystawę pt. „
Piszemy historię harcerstwa Ursusa „ Z
przyczyn technicznych nie jest możli−
we ukazanie dokładne naszej pracy, bo
jest to ogromny okres czasu, będzie
więc to kilkadziesiąt zdjęć i opisów.
Ograniczamy się do fragmentaryczne−
go jej pokazania , robiąc to metodą sko−
kową, coś więcej – coś mniej. Będą też
plakietki harcerskie, które , czy to z oka−
zji rocznic, czy obozów, podkreślają
jakieś zdarzenie. Wspomaga nas w tym
dziele Komenda Hufca ZHP Ursus, któ−
ra przygotowuje część tej wystawy.

Wystawa wiąże się nierozerwalnie z
faktyczną działalnością Kręgu i Kolek−
cji. Jesteśmy zaawansowani w przygo−
towaniu materiałów do wydania I czę−
ści Historii Harcerstwa Ursusa 1933 –
2009. Będzie to okres do 1970 r. W cza−
sie przygotowania materiału korzysta−
liśmy i z dokumentów zgromadzonych
w Kolekcji i w Muzeum Harcerstwa w
Warszawie, jak również z oryginalnych
wypowiedzi pierwszych instruktorów
harcerskich na terenie Czechowic na−
granych na taśmy magnetofonowe.
Mamy też spisane wspomnienia tych
najpierwszych.
Liczymy, że będzie to materiał wier−
nie oddający pracę harcerską. Staramy się
by nie był to również materiał nudny.
Muszę wspomnieć, że nasze obecne
działania jak zwykle wspierane są przez
Urząd Dzielnicy. Jak to dobrze, że ma
się przyjaciół.
Andrzej Pokrzywa
phm. Z−ca Kom. Kręgu Seniorów
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Pierwsza rocznica œmierci ojca Bogus³awa Palecznego
Kamiliańska Misja Pomocy Spo−
lecznej pragnie upamiętnić swojego
założyciela o. Bogusława Paleczne−
go. 02 czerwca dokładnie w roczni−
cę jego śmierci odsłonimy na ścia−
nie Pensjonatu Socjalnego „Św.
Łazarz”, tablicę pamiatkową. Uro−
czystość rozpocznie się o godzinie
12:00 Mszą Świętą na terenie pla−
cówki przy ul. Traktorzystów 26.
Ojciec Bogusław jeszcze jako kle−
ryk pomagał osobom bezdomnym.
Utalentowany muzyk i kompozytor
nagrał 9 płyt z muzyką. Koncertując
w kraju i zagranicą zbierał środki fi−
nansowe. Pierwsze placówki ograni−
czały się do pomocy doraźnej przygo−
towania posiłków i pomocy medycz−
nej. Z czasem w miarę poznawania
potrzeb osób bezdomnych stworzył
Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz”,
gdzie udzielana jest wszechstronna i
specjalistyczna całodobowa pomoc
rocznie około 300 osobom. Jednak i
tu okazało się, że to nie wystarcza,
ludzie Ci potrzebują przywrócenia im
godności i wiary we własne siły. Zro−
dził się pomysł zbudowania stalowe−
go jachtu. Marzenie o rejsie dookoła
świata zaczęło przybierać realne
kształty.
Miarą wielkości człowieka są jego
marzenia O. Bogusław nie bał się wy−
zwań, przez podejmowanie śmiałych
decyzji pokazywał nam pracownikom
„misji”, podopiecznym oraz całemu
światu, że wszystko jest możliwe. Pra−
gniemy upowszechnić nasze przeko−
nanie, że żeglarstwo to szlachetny
sport, który uczy dokonywania wybo−
rów, współpracy w grupie. Po śmierci
zakonnika „misją” kieruje wieloletni
współpracownik o. Palecznego Adria−
na Porowska.
Koncert dla jachtu jest to coroczny
cykl koncertów organizowanych
przez osoby bezdomne w Warszaw−
skim Ursusie. W tym roku zaplano−
waliśmy 11 czerwca koncert chary−
tatywny na terenie Parku Czechowic−
kiego obecność swoją zapowiedział
Stan Borys, Żywiołak, Dirty Day,
Red Lips, Skazani. Patronatem ho−
norowym koncert objął Burmistrz
Dzielnicy Ursus− Bogdan Olesiń−
ski a patronatem medialnym obejmie
nas TVP Warszawa.
Planujemy cyklicznie, co roku w
czerwcu w ten sposób przypominać
o naszym istnieniu i tak jak budowa
jachtu przez osoby bezdomne poka−

zać całemu społeczeństwu, iż warto
każdemu dać drugą szansę. Pragnie−
my również zorganizować koncert w
dniu wodowania jachtu oraz koncer−
ty towarzyszące rejsowi dookoła
świata. Przewidujemy, że w każdym
z koncertów weźmie udział wielu
Warszawiaków. Główny cel imprezy
to zwiększenie świadomości społecz−

nej i promowanie pozytywnych za−
chowań. W połączeniu z występami
gwiazd polskiej sceny muzycznej
oraz odpowiednią promocją me−
dialną, impreza stanowi znakomitą
atrakcję dla warszawiaków i z całą
pewnością wywoła pozytywne skoja−
rzenia w przyszłości.
Adriana Porowska

Dzień otwarty OPS
Decyzją Parlamentu i Rady Unii Eu−
ropejskiej − Rok 2010 ustanowiono Eu−
ropejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym. Celem usta−
nowienia Europejskiego Roku jest wy−

Ośrodka Pomocy Społecznej.
OPS przedstawił również ofertę pod−
ległych mu instytucji: Środowiskowe−
go Domu Samopomocy dla Osób z Za−
burzeniami Psychicznymi „Słoneczny

Œpiewaj¹ce Kobiety Prawie Acapella
eliminowanie problemu ubóstwa i wy−
kluczenia społecznego poprzez podejmo−
wanie tematycznych, zintegrowanych
inicjatyw, zarówno na poziomie całej
Unii Europejskiej, jak i w poszczegól−
nych państwach członkowskich. Każde−
mu krajowi poświęcony będzie jeden
tydzień tematyczny, w przypadku Pol−
ski był to okres od 17 do 23 maja 2010 r.
W dniu 21 maja 2010 r. Urząd Dziel−
nicy Ursus wraz z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej Dzielnicy Usus zorganizo−
wali Dzień Otwarty, którego hasłem
przewodnim był właśnie „2010 rok −
Europejskim Rokiem Walki z Ubó−
stwem i Wykluczeniem Społecznym”.
Mieszkańcy Ursusa, jak również od−
wiedzający w tym dniu naszą dzielnicę
goście, mieli możliwość i okazję do za−
poznania się z zadaniami realizowany−
mi na rzecz ubogich i wykluczonych
społecznie oraz umożliwienie przekaza−
nia informacji o osobach wymagających
wsparcia − nieznanych pracownikom

Dom:”, Domu Dziennego Pobytu Senio−
rów, Integracyjnego Ośrodka Wsparcia
„Stokrotka” i Centrum Pomocy Rodzi−
nie i Dziecku.
Prezentacja powyższych instytucji
służyła integracji i zwiększeniu wiedzy
o usługach socjalnych, świadczonych
przez powyższe placówki. Została
przedstawiona m.in. poprzez wystawy:
t Zdjęć wykonanych przez uczestni−
ków Środowiskowego Domu Samopo−
mocy,
t Prac seniorów z Domu Dziennego
Pobytu Seniora,
t Prac dzieci i młodzieży uczęszcza−
jących do Integracyjnego Ośrodka
Wsparcia „Stokrotka”.
Uczestnicy pikniku mogli posłuchać
różnorodnej muzyki, obejrzeć pokaz
cyrkowy i występy uzdolnionej mło−
dzieży. W czasie trwania występów ar−
tystów, gości częstowano lodami i sło−
dyczami, malowano twarze dzieciom
tym małym i starszym.

Ursusa
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Co, gdzie, kiedy

szawy 42) – festyn rekreacyjny
„Bezpieczne wakacje”.

Oœrodek Kultury Arsus
(ul. Traktorzystów 14)

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)

t 7 czerwca, godz. 9-15 – eliminacje do Dzielnicowego Festiwalu Piosenki Angielskiej (org. Szko³a Podstawowa nr 2 z Oddzia³ami
Integracyjnymi).
t 7 czerwca, godz. 17 – wieczór autorski poety Tadeusza Maryniaka
„Tamara” z okazji 25. jubileuszowego wydania ksi¹¿ki. Wstêp wolny.
t 8 czerwca, godz. 17.30 – Klub
Edukacji Samorz¹dowej – panel
historyczny „Bitwa Warszawska”.
Wstêp wolny.
t 9 czerwca, godz. 18 – koncert
galowy Przegl¹du Piosenki Polskiej „Tulipanada”. Wystêpy laureatów oraz gwiazdy wieczoru.
Wstêp wolny.
t 11 czerwca, godz. 19 – „Salonik
Sztuk Arsus”. Koncert „Muzyczny
wehiku³ czasu” w wykonaniu duetu Alex and Bart. Wstêp wolny.
t 12 czerwca, godz. 18 – spotkanie z kultur¹ Indii pt. „Zapachy z
ogrodu Saraswati”. Wstêp wolny.
t 14 czerwca, godz. 10 – koncert
galowy Dzielnicowego Festiwalu
Piosenki Angielskiej. Wystêpy laureatów. Wstêp wolny.
t 15 czerwca, godz. 16.30 – koncert w wykonaniu uczniów Szko³y Muzycznej Yamaha pod kierunkiem Moniki Naro¿niak. Wstêp
wolny.
t 17 czerwca, godz. 19 – wystêp kabaretu „Pó³ serio” Wandy Stañczak
w nowym przedwakacyjnym programie satyrycznym. Wstêp wolny.
t 18 czerwca, godz. 18 – wystêp
taneczny i pokaz tañca wspó³czesnego zespo³u „STOP and GO”.
Wstêp wolny.
t 20 czerwca, godz. 16 – koncert w
ramach V Miêdzynarodowych Spotkañ Szkó³ Muzycznych. Wstêp wolny.
t 21 czerwca, godz. 18 – premiera spektaklu Grupy Teatralnej
„Fantazja” pt. „Farbowanie na
polanie”. Wstêp wolny.
t 26 czerwca-31sierpnia (galeria
„Ad-Hoc”) – II Mazowiecki Festiwal
Sztuki „Powrót do korzeni” – wystawa zbiorowa z okazji 200. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina pt. „Fryderyk Chopin i Jego Mazowsze”.
t 27 czerwca, godz. 15-21 (tereny sportowe przy ul. Dzieci War-

t 5- 6 czerwca, godz. 9 – turniej
Szachowy „Cztery Pory Roku”.
t 11 czerwca, godz. 18 – otwarcie
wystawy uczestników warsztatów
fotograficznych z Domu Kultury
„Kolorowa”. Wstêp wolny.
t 22 czerwca, godz. 18 – wieczór
poetycki uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku poœwiêcony
Fryderykowi Chopinowi.
t 23 czerwca, godz. 18 – „Muzyka lekka, ³atwa i przyjemna”.Koncert zespo³u operetkowego Belcanto. Wstêp wolny.
t 27 czerwca, godz. 12.30 - „Bajka o Królu Apsiku”- przedstawienie teatralne z cyklu Niedzielne
Spotkania z Teatrem w wykonaniu aktorów z Teatru Narwal z Bia³egostoku.Bilet 10 z³.

Dom Kultury „Miœ”
(ul. Zag³oby 17)
t 12 czerwca, godz. 17 – „Kochaj-

my œwiat”. Wieczór tanecznoartystyczny w Klubie Seniora
„Weso³a Chata”. Wstêp wolny.
t 13 czerwca, godz.12.30 – Niedzielne spotkanie z teatrem, bajka dla dzieci „Za króla Piasta Polska wyrasta”. Wstêp 10 z³.
t 15 czerwca, godz. 17 – multimedialne spotkanie z oper¹ i
operetk¹ „Carmen” G. Bizet.
Wstêp wolny.
t 16 czerwca, godz. 10 – spotkanie z podró¿niczk¹ Mariann¹ Rychlick¹ – „Etiopia piêkny kraj
biednych ludzi”. Wstêp 2 z³.
t 19 czerwca, godz. 17 – „PrzyjaŸñ to serc jednanie, s³owo, piosenka, taniec”.
t 21 czerwca, godz. 18 – zakoñczenie roku kulturalno-edukacjnego w Domu Kultury „Miœ”.
Wstêp wolny.
t 26 czerwca, godz.17– „Dla ka¿dego coœ mi³ego” – dyskoteka z
poetyckim koncertem ¿yczeñ w
Klubie Seniora „Weso³a Chata”.
Wstêp wolny.

XIV Przegl¹d Orkiestr Dêtych
Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza na
coroczną konkursową imprezę plene−
rową z udziałem najlepszych mazowiec−
kich orkiestr dętych, którym towarzyszą
piękne mażoretki. Przegląd od lat cie−
szy się rosnącą popularnością i zainte−
resowaniem mieszkańców Warszawy.
Zdobył wierną publiczność i wielu sym−
patyków na Mazowszu. W tym roku
wystąpią: Orkiestra Dęta Ziemi Mazo−
wieckiej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Godzianów, Orkiestra Dęta OSP Płośni−
ca, Miejska Orkiestra Dęta „Moderato”
przy Dworku na Długiej w Warce, Or−
kiestra Reprezentacyjna Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Orkiestra
Dęta OSP Mogielnica, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Gozdowo, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Bożewo, Miejska Orkie−
stra z Wołomina.
Gwiazdą wieczoru będzie popularny
zespół Mizgalski Band, który towarzy−
szy w recitalach Karoliny Nowakow−
skiej. Przeglądowi od lat patronują:
Marszałek Województwa Mazowiec−
kiego Adam Struzik, Prezydenta Mia−
sta Stołecznego Warszawy Hanna
Gronkiewicz−Waltz, Burmistrz Dziel−
nicy Ursus m. st. Warszawy Bogdan
Olesiński, Przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy –

Henryk Linowski.
Koncert orkiestr dętych odbędzie się
13.06.2010 r. w godz. 14−22 w nowej
muszli parku Czechowickiego przy ul.
Spisaka. Organizatorzy zapewnili atrak−
cyjny bar grillowy oraz wiele innych
niespodzianek dla całych rodzin. Ser−
decznie zapraszamy.
Bogusław Łopuszyński

TUTW zaprasza
Towarzystwo Uniwersytetu Trzecie−
go Wieku w Ursusie serdecznie zapra−
sza mieszkańców na spotkania prowa−
dzone w ramach Uniwersytetu. W
czerwcu organizatorzy zaplanowali dwa
spotkania:
t 10 czerwca, godz. 11 – wykład pt.
„600 lat Bitwy pod Grunwaldem” wy−
głosi dr n. hist. Janusz Gmitruk Dyrek−
tor Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego.
t 17 czerwca, godz. 11 – wykład pt.
„Polska w Europie” wygłosi prof. dr
hab. n. hist. Henryk Samsonowicz z
Uniwersytetu Warszawskiego z Wy−
działu Historycznego. Po wykładzie
zakończenie Roku Akademickiego
2009/2010.
Wykłady odbędą się w DK „Koloro−
wa” ul. Sosnkowskiego 16 – parter.

VIII

Dziennik

Awans tuż, tuż! 2012 talentów
Do zakończenia rozgrywek północnej
grupy mazowieckiej IV ligi pozostało już
tylko 5 kolejek spotkań. Na czele tabeli
wciąż plasuje się będący ostatnio w świet−
nej formie nasz lokalny KS Ursus. Prze−

rzyść Ursusa (7:0, 1:2). W ostatnich 5
meczach na pochwałę zasługuje cała dru−
żyna, która w ostatnich 5 spotkaniach
zdobyła 13 punktów strzelając 15 bra−
mek i tracąc zaledwie 4. Najczęściej w

Podczas meczu
waga nad drugim zespołem MKS−em
Mława wynosi obecnie 6 punktów, a trze−
cim Bugiem Wyszków aż 11. Sprawa
awansu rozstrzygnie się w najbliższych
dwóch kolejkach spotkań ponieważ
ostatni mecz „Traktorki” grają z wyco−
faną po rundzie jesiennej Jutrzenką Ce−
głów, a bezpośredni bilans meczów z
Mławą przemawia zdecydowanie na ko−

tych meczach na listę strzelców wpisywał
się Mateusz Goliczewski. Popularny Gon−
zo pochwalić się może 7 bramkami w 5
meczach. Jesteśmy przekonani, że w naj−
bliższych pojedynkach z zespołami z Cie−
chanowa, Sulejówka i naszym lokalnym
rywalem z za miedzy „Przyszłością” Wło−
chy przyniosą punkty, które dadzą upra−
gniony awans do III ligi.

6 DAN dla Sensei M. Boguskiego
W trakcie ceremonii otwarcia Mi− wręczając nominację podkreślali
strzostw Świata Karate w Rimini we duże osiągnięcia trenerskie oraz wy−
Włoszech miało miejsce niecodzienne soki poziom techniczny sensei Mi−
wydarzenie. Organizator turnieju − Fe− rosława.
derazione Europa Karate Discipline
Źródło www.karatewawa.com
Associate
uznając doro−
bek w karate−
do oraz zasłu−
gi w popula−
ryzacji i roz−
woju karate w
Polsce i Euro−
pie nadał sto−
pień 6 Dan
naszemu tre−
nerowi! Przed−
stawiciele
F.E.K.D.A.:
Claudio Pa−
store 9 Dan,
Aldo Logote−
ta 8 Dan i
Maurizio Fac−
chini 7 Dan Miros³aw Boguski z nominacj¹

Przez cały kwiecień odbywały się
dzielnicowe eliminacje do turnieju pił−
ki nożnej „2012 talentów”, gdzie
główną nagrodą jest obóz sportowy dla
najlepszych drużyn w danej kategorii
wiekowej. Zawodnicy i zawodniczki
rywalizowali w grupach: I−II klasa, III−
IV, V−VI, gimnazja i szkoły średnie.
W całych eliminacjach wzięło udział
około 200 osób. W kategorii I−II klasy
najlepszymi okazali się Baribal Ursus −
większość chłopców to reprezentanci
Szkoły Podstawowej nr 14. W klasach
III − IV najlepsze z dziewcząt okazały
się również zawodniczki z SP 14 pro−
wadzone przez Rafała Pajnowskiego.
Wśród chłopców wygrali zeszłoroczni
triumfatorzy mazowieckich rozgrywek
drużyna Grizzly. Największa rywaliza−
cja była wśród dzieci w kategorii klasy
V − VI. W tej kategorii wśród dziew−
cząt i chłopców najlepszymi okazały się
zespoły Darka Kraśniewicza – Sikorecz−
ki i KS Traktorki. Rywalizację gimna−
zjalistów wygrało Gimnazjum nr 130
pod przewodnictwem kapitana Kordia−
na Brodowicza. Natomiast w dziewczę−
tach najlepsze okazało się Gimnazjum
nr 133. W najstarszej kategorii wieko−
wej, czyli w szkołach średnich bezkon−
kurencyjne okazało się LVI Liceum
Ogólnokształcące.
19 maja na boiskach OSiRu Targó−
wek przy ul. Łabiszyńskiej rozegrane
zostały ćwierćfinały „2012 talentów”.
Na tym etapie rozgrywek przeprowa−
dzone były cztery turnieje, w których
uczestniczyły po trzy dzielnice. Prze−
ciwnikami naszych zawodników i za−
wodniczek w poszczególnych katego−
riach wiekowych były Targówek i Be−
mowo. Nasze zespoły okazały się bez−
konkurencyjne i do półfinałów zakwali−
fikowały się Grizzly, SP nr 14, Sikorecz−
ki, KS Traktorki, Gimnazjum nr 133.

Piknik
integracyjny
W dniu 1 czerwca 2010 r. w godzinach
13−17 na terenie Zespołu Szkół nr 80 przy
ul. Orłów Piastowskich 47, odbędzie się
VI Dzielnicowy Festyn Integracyjny. Pik−
nik ma na celu integrację dzieci i młodzie−
ży z różnych szkół w Ursusie. Uczestnicy
będą mogli zaprezentować swoje zainte−
resowania i osiągnięcia. Uczestniczący w
spotkaniu rodzice będą mogli włączyć się
aktywnie w sprawy szkoły. Na całym te−
renie rozstawione będą m. in. miasteczko
rycerskie, miasteczko sportowe, miastecz−
ko rozrywki. Przewidziane są również cie−
płe posiłki i napoje. Wszystkich serdecz−
nie zapraszamy.

Ursusa
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Wspania³y sukces „Akro-Bad”

Trójki kobiet
W dniach 7−8 maja w Warszawie w
hali „Koło” odbył się Finał XVI Ogól−
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w
akrobatyce sportowej. W zawodach
uczestniczyło 220 zawodników z 37
klubów z całej Polski reprezentujących
13 województw. Zawody te są jedno−
cześnie Mistrzostwami Polski Juniorów
Młodszych do lat 15.
W reprezentacji Mazowsza było 15
zawodników z UTS „Akro−Bad” War−
szawa w konkurencji trójek kobiet, dwó−
jek kobiet, dwójek męskich, czwórek
męskich i skoków na ścieżce. Startując
w tych najbardziej widowiskowych
konkurencjach nasi zawodnicy zapre−
zentowali bardzo dobre układy ćwiczeń
zawierające widowiskowe piramidy w

ULPN
Za nami 4 kolejki spotkań Ursusow−
skiej Ligi Piłki Nożnej. Na czele tabeli I
i II ligi na razie nie ma żadnych niespo−
dzianek. Prowadzą drużyny, które były
od początku rozgrywek uznawane za pre−
tendentów do zwycięstw w swoich gru−
pach.
W I lidze z kompletem zwycięstw pro−
wadzą ekipy Sevroll i zwycięzcy po−
przednich rozgrywek – Sparta. W II li−
dze przewodzi zespół „Jeden 4”, złożo−
ny z zawodników biorących udział w
naszej lidze od wielu lat w innych dru−
żynach. Do końca pozostało jeszcze wie−
le spotkań, w których emocji i wrażeń
na pewno nie zabraknie. Zapraszamy w
każdą sobotę i niedzielę na boisko przy
ul. Orłów Piastowskich 47 od godz. 9.
Wyniki i tabela dostępne są na stronie
internetowej www.ursus.warszawa.pl

perfekcyjnym wykonaniu. Potwierdze−
niem wysokiego poziomu sportowego i
świetnego startu jest zdobycie przez na−
sze dwie trójki kobiet I i II miejsce w
swojej konkurencji. Medal złoty zdoby−
ły Agnieszka Zalewska, Dominika Nar−
czyk i Wiktoria Przygoda, a medal srebr−
ny Aneta Kajda, Paula Pałdyna i Julia Ga−
lusiakowska. W dwójkach kobiet srebr−

ny medal zdobyły Aneta Kajda i Julia Ga−
lusiakowska, a 4 miejsce zajęły Agniesz−
ka Zalewska i Wiktoria Przygoda. Jesz−
cze jeden medal brązowy i 3 miejsce zdo−
byli chłopcy w konkurencji czwórek
(Bartek Stasik, Bartek Pamin, Damian
Knap i Dominik Mierzejewski), i 4 miej−
sce (Patryk Porzeziński,Damian Falkow−
ski, Kacper Kędzierski i Daniel Kłos).
W konkurencji dwójki męskie Patryk
Porzeziński i Daniel Kłos zajęli 4 miej−
sce. W skokach na ścieżce kobiet 8 miej−
sce zajęła Karolina Kajda. Te wyniki po−
zwoliły naszemu klubowi zająć 1 miej−
sce drużynowo w punktacji akrobatyki
(konkurencje zespołowe) przed Zawiszą
Bydgoszcz i DKS Targówek Warszawa.
Tak dobry wynik w tej największej im−
prezie sportu młodzieżowego zanotowa−
liśmy po raz pierwszy, od roku 1995 kie−
dy OOM, odbywała się we Wrocławiu.
Wyniki sportowe uzyskiwane przez za−
wodników i zawodniczki UTS „Akro−
Bad” potwierdzają wieloletnią prawi−
dłową pracę szkoleniową prowadzoną w
klubie. Duże znaczenie w codziennym
szkoleniu sportowym mają szkoły Ursu−
sa z klasami sportowymi tj. SP nr 14 i Gim−
nazjum nr 131. Trenerzy, którzy wnieśli
wkład w wyniki uzyskane na OOM to Ka−
zimierz Prędki, Mariusz Wieczorek, Ana−
stazja Przygodzka i Natalia Piróg pod kie−
runkiem Kazimierza Sternika.
KS

Grassroots day
19 maja br na terenie prawie wszyst−
kich obiektów sportowych szkół z naszej
dzielnicy odbyły się turnieje piłki noż−
nej w ramach międzynarodowej impre−
zy „Grassroots day”.
Turnieje tego typu to podstawa, bez
której nie byłoby wielkich sław, wspa−
niałych spotkań, pucharu UEFA czy Mi−
strzostw Świata. To piłka nożna dla każ−
dego bez względu na płeć, wiek, kolor
skóry, rasę, zamożność, umiejętności czy
sprawność ruchową. Jest to impreza, któ−
ra odbywa się w ciągu jednego dnia w
całej Europie. W Polsce mecze rozgry−
wane były w Poznaniu, Wrocławiu, Cho−
rzowie, Gdańsku, Krakowie i oczywiście
w Warszawie. Nasza dzielnica razem z
nauczycielami wychowania fizycznego
z poszczególnych szkół zaangażowała się
w współorganizację tego przedsięwzię−
cia. W Szkole Podstawowej nr 11 uczest−
niczyło około 100 osób w dwóch kate−
goriach IV i V klasa. Najlepsze okazały
sie VE i IVE. W Szkole Podstawowej nr
2 uczestniczyło 60 osób. Mecze rozgry−
wano systemem pucharowym i najlep−
sza okzazała się IVC. Szkoła Podstawo−
wa nr 4 przeprowadziła rozgrywki w
trzech kategoriach wiekowych − IV,V,VI.

Najlepsze okazały się IVD, VB, VIA.
Szkoła Podstawowa nr 14 rozegrała tur−
niej składający sie z 4 najleszych drużyn
systemem „każdy z każdym”. Po zacię−
tej walce zwyciężyła klasa VI.
W gimnazjach była równie zacięta ry−
walizacja, która wyłoniła następujących
zwiycięzców. W Gimnazjum nr 130 roz−
grywano mecze system pucharowym i
najlepsza okazała się klasa IIIA. W Gim−
nazjum nr 131 rozegrano turniej w trzech
kategoriach wiekowych I, II, III klasa.
Poszczególne roczniki wygrywali IC,
IIA, IIIA. W rozgrywkach wystartowa−
ło około 70 osób. W Gimnazjum nr 133
truniej rozegrany był pomiędzy zespoła−
mi mieszanymi (dziewczęta i chłopcy).
Tu najlepsza okazała się drużyna „Łuki”.
W najstarszej grupie wiekowej zawod−
ników w Zespole Szkół nr 42 udział wzię−
ło 40 osób. Po zaciętym finale najlepsza
okazała się klasa IIITI. Warto podkreślić
i zauważyć, że w każdej placówce, gdzie
rozgrywane były mecze poziom organi−
zacji, który zapewnili nauczycieli stał na
wysokim poziomie. Najlepsi zawodnicy
dostali nagrody rzeczowy oraz certyfi−
katy ufundowane przez PZPN i Urząd
Dzielnicy Ursus.

X
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy
z dnia 14 maja 2010 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2000 r. Nr 47 poz. 544 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXXI/2337/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010
roku w sprawie zmian w podziale m.st. Warszawy na obwody głosowania i uchwały Nr LXXXI/2338/2010 Rady m.st.
Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 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 podaje się do publicznej wiadomości informację o
numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodo−
wych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczj
ul. Warszawska 63
Gimnazjum nr 133
ul. Warszawska 63
Gimnazjum nr133

681

ul. Keniga: 5, 7, 11, 13, 15, 17, ul. Warszawska: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61

682

ul. Zagłoby: 2, 4, 6, 10, 18, 20

683

ul. Orląt Lwowskich: 56, 60, 62, 64, 66, 68, ul. Zagłoby: 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37

684

ul. Keniga: 1, 3, ,6, 8, 10, ul. Orląt Lwowskich: 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ul. Zagłoby: 19

685

ul. Wojciechowskiego: 46,48, ul. Zagłoby: 1, 3, 5, 7

686

ul. Keniga: 12, 16, 18, 20, ul. Magnacka: cała, ul. Warszawska: 15, 17, 27, 29, 31, 33,
ul. Keniga 20
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Wojciechowskiego: 35, 37, 39, 45

687

688

689

690

691
692

693

ul. Królów Polskich: cała, ul. Warszawska: 25, 58, 58A, 58B, ul. Władysława Hermana: cała,
ul. Wojciechowskiego: 34, 34A, 34B, 34C, 36, 40, 42, 50, 52, 61, 67
ul. Barbary Radziwiłłówny: cała, ul. Bony: cała, ul. Czerwona Droga: cała, ul. Grabskiego: cała,
ul. Henryka Pobożnego: cała, ul. Jesienna: cała, ul. Listopadowa: cała, ul. Mieszka Starego: cała,
ul. Orłów Piastowskich: cała, ul. Posag 7 Panien: cała, ul. Przemysława: cała, 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. Aktorska: cała, ul. Balicka: cała, ul. Bełzy: cała, ul. Biernata z Lublina: cała, ul. Czechowicza:
cała, ul. Falskiego: cała, ul. Faraona: 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. 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
ul. Franciszka 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. 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. 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. Zagłoby 27
Przedszkole
ul. Zagłoby 17
Dom Kultury „MIŚ”
ul. Zagłoby 11
Przedszkole

ul. Keniga 20
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Orłów Piastowskich 47
Zespół Szkół nr 80
(lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)

ul. Wojciechowskiego 17
OPGK

ul. Rynkowa 8
OSP

ul. Konińska 2
Zespół Szkół nr 42

ul. Balbinki: 1, 8, ul. Jacka i Agatki: cała, ul. Nurzyńska: cała, ul. Obrońców Helu: 3, 4, 5, 6, 7, ul. Walerego Sławka 9
ul. Walerego Sławka: 3/5, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Badylarska: 14, 20, 28, 28A, 30, ul. Bandurskiego: cała, ul. Baranowska: cała, ul. Bodycha: 12, ul. Dzieci Warszawy 42
14, 18, ul. Nowotyska: cała, ul. Poczty Gdańskiej: cała, ul. Rydzyńska: cała, ul. Szancera: cała,
Liceum
ul. Wiosny Ludów: 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, ul. Zapustna: cała, Ogólnokształcące i
ul. Zielonogórska: cała
Gimnazjum nr 132

Ursusa
Nr
obwodu

XI
Siedziba obwodowej
komisji wyborczj

Granice obwodu

694

ul. II Armii Wojska Polskiego: cała, ul. Bieńczaka: cała, ul. Bodycha: 44, 48, 50, 52, 54, 54B, 56, 58,
ul. Kompanii Kordian
60, 62, 64, 66, 68, 68A, 68B, 70, 70A, 78, 80, 82, 86, ul. Grocholicka: cała, ul. Falentyńska: cała,
44
ul. Kaczorowska: cała, ul. Kajetańska: cała, ul. Kompanii Kordian (bez nr 2), ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej:
Wydział Drogowy –
cała, ul. Krawczyka: cała, ul. Michałowicza: cała, ul. Ochocka: cała, ul. Piastowska: cała, ul. Piskorska:
Ochota – Zarząd Dróg
cała, ul. Prażmowska: cała, ul. Regulska: od nr 1 do nr 64, ul. Słupska: cała, ul. Szomańskiego: cała,
Miejskich
ul. Wysoczyńska: cała, ul. Włoczewskich: cała, ul. Zygmunta Markerta: cała

695

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

696

ul. Sosnkowskiego 16
ul. Kolorowa: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Kompanii Kordian: 2, ul. Malinowa:
Dom Kultury
cała, pl. 1905 roku: cały, ul. Pużaka: 2, 3, 5, 7, ul. Sosnkowskiego: 5, 5A, 5B, 5C, 5E, 5J, 5L, 6, 10,
„Kolorowa”
13, 14, 17, 19, 21, 23, ul. Wapowskiego: cała
(lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)

697

ul. Szancera 5 ZGN
ul. Balbinki: 2, 4, 6, ul. Chełmońskiego: cała, ul. Władysława Hassa: cała, ul. Tomcia Palucha: 1,
dostosowany do potrzeb
(lokal
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19C, ul. Żywiecka: cała
wyborców niepełnosprawnych)

698

al. Jerozolimskie 228, 232, 232A, 233, 234, 235, 236, ul. Apartamentowa: cała, ul. Przy Forcie: ul. Dzieci Warszawy 42
cała, ul. Rawska: cała, ul. Ryżowa: 33, 33C, 33D, 35, 36, 36A, 37, 39, 40, 42, 43A, 43B, 43C, 43D,
Liceum
43E, 43F, 43H, 43J, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 59A, 60, 64, 68, 72, 74, 76, 78, Ogólnokształcące i
80, 82, 84/86, 88A, 90, ul. Skoroszewska: cała
Gimnazjum nr 132
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ul. Bodycha: 94, 94a, 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, 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 Składkowskiego: 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. Koronacyjna: 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. Drzymały 1
Gimnazjum nr 131

ul. Górna Droga 10
Przedszkole
ul. Zagłoby 11
(Przedszkole)
ul. Sosnkowskiego 10
Szkoła Podstawowa
nr 14
ul. Orłów Piastowskich
47
Zespół Szkół
(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. 1, parter−stanowiska ewidencji ludności, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2010 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwo−
niąc pod numery telefonów 22 478 60 12, 22 478 60 14
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r. będą otwarte w godz. 600 − 2000.
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