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Ośmiu Wspaniałych
Budżet Partycypacyjny 2015

fot. A.Wall

w naszej dzielnicy

Laureaci konkursu

Jesteśmy już po weryfikacji formalno-prawnej. W sumie do Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wpłynęło
61 wniosków. Po weryfikacji zostało
ich 36. Warto zaznaczyć, że kolejność nie jest przypadkowa. Numery
wniosków odpowiadają kolejności
na liście do głosowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Budżet
Partycypacyjny”. 
s. 3

Czerwiec pod znakiem kultury

XXI stołeczna Gala Samorządowego Konkursu Na-

Postanowieniem Prezydenta RP, z inicjatywy Pani Po-

stolatków „Ośmiu Wspaniałych” odbyła się 19 maja

seł Joanny Fabisiak, założycielki Fundacji „Świat na Tak”

2014 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

oraz na wniosek Burmistrza Dzielnicy został nadany

Tegoroczna edycja okazała się wyjątkowa dla naszej

Panu Łopuszyńskiemu Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie

dzielnicy zarówno z powodu wyróżnionych laureatów

wręczyli: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka oraz

z Ursusa, ale i z powodu wyjątkowego odznaczenia dla

Marta Czapińska – szef gabinetu politycznego Ministra

Dyrektora Ośrodka Kultury „Arsus”, Pana Bogusława

Edukacji Narodowej. Krzyż Zasługi Dyrektor Ośrodka

Łopuszyńskiego.

Kultury „Arsus” otrzymał za wieloletnią działalność na

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy serdecznie zaprasza mieszkańców
na czerwcowe kulturalne imprezy.
Wspólną zabawę rozpoczynamy
od Dnia Dziecka, a tydzień później
XX Dni Ursusa.
s. 4

0:4 zgłoś się czyli Ursus liderem

rzecz młodzieży, edukacji i wolontariatu.
Dzielnicę Ursus podczas gali reprezentowali Zastępcy
Burmistrza, Jacek Duchnowski oraz Janusz Warakomski.
Uroczystość uświetnił koncert Moniki Kuszyńskiej oraz
występ Młodzieżowego Teatru Muzycznego „Gaffa”.
Laureatami z Ursusa XXI edycji Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zostali:
Antonii Łukasiak (lat 13) ze Szkoły Podstawowej nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II oraz
Zuzanna Kaluga (lat 12) ze Szkoły Podstawowej nr 2

Po wyjazdowym zwycięstwie z Bronią
Radom 4:0 KS Ursus awansował na
fotel lidera III ligi grupy łódzko-mazowieckiej dający możliwość gry w barażach o awans do II ligi. Było to 10
wiosenne zwycięstwo „Traktorków”.
Wygrana w kolejnym meczu z Mazurem Karczew znacznie przybliżyła
KS Ursus do wygrania ligi.
s. 7

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II.
Konkurs organizowany przez Fundację „Świat na Tak”
ma na celu promowanie pozytywnych, prospołecznych
postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otofot. A.Wall

czenia. Cieszymy się i gratulujemy laureatom z Ursusa,
że ich praca na rzecz inny osób i zaangażowanie w po-

Dyrektor Bogusław Łopuszyński przyjmuje Złoty
Krzyż Zasługi
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

moc potrzebującym zostały zauważone i docenione.
A. Wall
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Z prac Zarządu
W kwietniu Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

nienia kryteriów określonych w uchwale Nr 1751/2009

wy obradował na 4 posiedzeniach, podczas których

Rady m.st. Warszawy. Dwie kolejne rodziny skierowano

podjął szereg uchwał i ustaleń ważnych dla dzielnicy.

do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, a jedną

Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich.

do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas

Zarząd Dzielnicy, na podstawie Ustawy z dnia 21

nieoznaczony. Podjęto także dwie uchwały w sprawie

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego.

podjął cztery uchwały w sprawie wyrażenia zgody

Zarząd zatwierdził sprawozdanie z działalności

na udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st.

2014 r., z tytułu użytkowania wieczystego nierucho-

Warszawy za rok 2013 oraz zaakceptował plan re-

mości gruntowych przeznaczonych na cele mieszka-

montów na 2014 rok, w obiektach administrowanych

niowe. Bonifikatę od opłaty rocznej otrzymała m.in.

przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niedźwiadek”.

i w lokalach komunalnych, położonych w budynkach

Podczas posiedzeń Zarządu podjęto również trzy

wspólnot mieszkaniowych. Po zapoznaniu się z wnio-

uchwały w sprawie dokonania zmian w załączni-

skiem Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie przyzna-

ku dzielnicowym do budżetu oraz jedną uchwałę

nia dodatkowych środków finansowych na rozbudo-

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy

wę infrastruktury teleinformatycznej oraz zwiększenie

Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042. Pro-

poziomu zabezpieczeń w serwerowni, zgodnie z zale-

jekt zmian Zarząd skierował do zaopiniowania pod

ceniami pokontrolnymi Biura Audytu Wewnętrznego

obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Doty-

Urzędu m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy postanowił,

czyły one m.in. zwiększenia środków na utrzymanie

że z uwagi na brak środków finansowych na realiza-

i konserwację zieleni przyulicznej, dozór placów

cję niniejszego zadania w 2014 r., sprawa zostanie

zabaw oraz na konserwację instalacji elektrycznej

rozpatrzona przy planowaniu załącznika dzielnicowe-

w Przedszkolach nr 413 i 418.

go do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015.

Wiele czasu poświęcono sprawom lokalowym. Zarząd

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na

podjął uchwały, w wyniku których ośmiu wnioskodaw-

usunięcie 5 drzew zlokalizowanych przy ulicy Pużaka

ców zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób

5 i 7, z uwagi na zły stan zdrowotny drzew i za-

oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z miesz-

grożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 3 drzew

kaniowego zasobu m.st. Warszawy, czterem wniosko-

przy ul. M. Krawczyka, z uwagi na kolizję z planowa-

dawcom odmówiono zakwalifikowania na w/w listę oraz

ną inwestycją przebudowy układu ulicy.
A.Wall

jedną osobę skreślono z tejże listy z powodu nie speł-

Straż Miejska (ul. Przemyska 18)
tel. 986, 22 823 73 88
Straż Pożarna (ul. Rynkowa 8)
tel. 998, 22 662 78 78, 22 596 71 60
Pogotowie Ratunkowe
(ul. Gen. K. Sosnkowskiego 18)
tel. 999, 22 525 13 08
Stacjonarna nocna i świąteczna
pomoc lekarska dla mieszkańców
Dzielnicy U
 rsus
NZOZ Hipokrates ul. Plac Czerwca 1976 nr.1
22 250 28 01 (wew. 4)
Wyjazdowa nocna i świąteczna
pomoc lekarska
NZOZ Hipokrates ul. Plac Czerwca 1976 nr.1
22 250 28 01 (wew. 4) (w uzasadnionych
przypadkach stwierdzonych przez lekarza),
FALC 96-75, 22 888 29 20,
Pogotowie gazowe
tel. 992, 22 6673073-78
Całodobowe pogotowie energetyczne
tel. 991, 22 821 31 31
Pogotowie wodociągowe
tel. 994, dział obsługi klienta:
22 445 50 00
Pogotowie ciepłownicze
Dalia- tel. 993, 22 658 52 05
(Pawińskiego 30)
Służba Dyżurna Centrum Zarządzania
Kryzysowego m.st. Warszawy – 19656
Schronisko dla zwierząt (ul. Paluch 2)
tel. 22 846 02 36 – dyżur całodobowy
22 868 06 34, 22 868 15 79

Utrudnienia na kolei
Od 24 maja do 30 czerwca pociągi SKM i KM –

Część pociągów KM, obsługujących linię skierniewic-

pomiędzy stacjami Warszawa Włochy-Pruszków

ką, będzie kursowała, na odcinku Warszawa Zachod-

– będą kursowały jednym torem (nr 4), standardo-

nia-Brwinów, torami dalekobieżnymi z pominięciem

wo przeznaczonym do obsługi pociągów jadących

stacji: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warsza-

w kierunku Warszawy. Na stacji Warszawa Włochy

wa-Ursus Niedźwiadek, Piastów i Pruszków. Na czas

pasażerowie będą mogli korzystać z peronu nr 1,

prac modernizacyjnych ZTM uruchomi autobusową

w Ursusie z peronów nr 1 i 2, a w Piastowie z peronu

linię zastępczą ZS1. Autobusy będą kursowały

nr 1. Dodatkowo, w okresie 1-14 czerwca, w go-

na trasie: PKP Pruszków-Sienkiewicza-Kościuszki-

dzinach 22.00-4.50, ruch pociągów podmiej-

al. Wojska Polskiego (powrót: al. Wojska Polskiego-

skich na odcinku Warszawa Włochy-Pruszków

Powstańców-Staszica – Sienkiewicza)-Al. Jerozolimskie-

zostanie całkowicie wstrzymany. W porannym

Tysiąclecia-Warszawska-Keniga-Orląt Lwowskich-

szczycie komunikacyjnym pociągi SKM S1 oraz

Wojciechowskiego-Traktorzystów-Nowolazurowa-

pociągi KM będą kursowały tylko w kierunku War-

Ryżowa-Chrobrego-Popularna-Al. Jerozolimskie-

szawy, a w godzinach szczytu popołudniowego

Dw. Zachodni. Na trasie Warszawa Zachodnia-Brwi-

tylko w kierunku Pruszkowa. W pozostałych go-

nów będzie także kursowała autobusowa linia za-

dzinach będzie obowiązywał ruch naprzemienny.

stępcza Kolei Mazowieckich.

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

Komisariat Policji
(ul. Gen. Sosnkowskiego 16)
tel. 997, 22 603 21 01, 603 21 05

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Sosnkowskiego 16, tel. 22 667 01 88
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Zagłoby 17, tel. 22 667 92 18
Pogotowie komunikacji miejskiej
tel. 19633
Zarząd Transportu Miejskiego
tel. 19 116 (infolinia 24 godz.)
Pogotowie dla zwierząt
tel. 513 569 791, Eko patrol - 986
Infolinia Czystość
Al. Jerozolimskie 11/19 tel. 19 115
Terenowy Punkt Paszportowy
wU
 rzędzie m. st. Warszawy
pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa
Przyjmowanie wniosków paszportowych
tel. 022 257 93 54
Odbiór paszportów tel. 022 257 93 56

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Budżet Partycypacyjny 2015 w naszej dzielnicy
Jesteśmy już po weryfikacji for-

i zgodnego z przepisami spuszczania

Orląt Lwowskich, Gierdziejewskiego

wszelkie użyteczne informacje. Miej-

malno-prawnej. W sumie do Urzę-

psów ze smyczy. Miejsce: ul. Orląt

20, Park Hassów, Zagłoby, Czerwona

sce: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy.

du Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Lwowskich lub Jagiełły 46. Koszt:

Droga, Orląt Piastowskich. Kwota:

Kwota: 3.200 zł.

wpłynęło 61 wniosków. Po weryfi-

60.000 zł.

2.520 zł.

28. Domki lęgowe dla małych

kacji zostało ich 36 (patrz poniżej).

9. Powiększenie ogólnodostępnej

18. Pracownia i galeria rzeźby – in-

ptaków – zainstalowanie 100/120

Warto zaznaczyć, że kolejność nie jest

dla mieszkańców bazy sportowej

tegracja młodzieży z doświadczeniem

domków lęgowych. Miejsce: rejony

przypadkowa. Numery wniosków

poprzez adaptację nieużytku znaj-

osób dorosłych. Miejsce: Dom Kultu-

szkół. Kwota: 8.000-9.600 zł.

odpowiadają kolejności na liście do

dującego się na terenie OSiR Ursus.

ry „Kolorowa” ul. Sosnkowskiego 16.

głosowania. Więcej informacji moż-

Miejsce: ul. Sosnkowskiego/Al. Bzów.

Kwota: 44.100 zł.

na znaleźć na stronie internetowej

Koszt: 350.975 zł.

Urzędu w zakładce „Budżet Partycypacyjny”.
1. Pracownia plastyczna i galeria
malarstwa w pałacyku Acherówka –

wienie 100 sztuk specjalnych koszy.

19. Cyfryzacja kina Ośrodka Kul-

Miejsce: Przy głównych ulicach,

10. Komitywa – projekt pozytyw-

tury „Arsus”– dostosowanie apara-

w parkach, na skwerach. Kwota:

nej i skutecznej współpracy sześcio-

tury projekcyjnej do obowiązujących

158.000 zł.

latków z nauczycielami. Miejsce:

standardów

Miej-

30. Miejsca postojowe ul. Dzieci

Warszawa. Koszt: 28.000 zł.

sce: ul. Traktorzystów 14. Kwota:

Warszawy – wybudowanie maksy-

210.000 zł.

malnie 10 nowych miejsc parkin-

technicznych.

miejsce, w którym będą realizowane

11. Świat w obiektywie – akty-

projekty z zakresu edukacji, kultury,

wizacja społeczności dzielnicy przez

20. Zakup sprzętu nagłośniającego

ochrony

narodowe-

działalność w sekcji fotograficznej.

dla Społecznego Klubu Seniora „Pro-

go. Miejsce: ul. W. Sławka 2, koszt:

Miejsce: Dzielnica Ursus m.st. War-

myk” – Klub potrzebuje do swoich

23.200 zł.

szawy. Koszt: 21.420 zł.

działań

dziedzictwa

29. Kosze na psie odchody – usta-

sprzętu

gowych. Miejsce: Rejon ulicy Dzieci
Warszawy nr 11. Kwota: 35.000 zł.
31.

Wielopokoleniowy

zespół

nagłaśniającego.

wokalno-instrumentalno-taneczny

Miejsce: Archerówka ul. W. Sławka 2.

– projekt skierowany do rodzin ma

2. Termomodernizacja, remont sali

12. „Międzypokoleniowe Śpiewa-

gimnastycznej i budynku klubowego

nie” – Otwarte warsztaty dla dzieci

na terenie OSIR. Miejsce –Teren OSIR

– pieśni Powstania Warszawskiego.

21. Wypożyczalnia zabawek w Ur-

wienie polskiej kultury i tradycji.

Dzielnicy Warszawa Ursus. Koszt:

Miejsce: Park Czechowicki ul. Spisa-

susie – wypożyczanie osobom zain-

Miejsce: Biblioteka Publiczna Go-

295.000 zł.

ka. Koszt: 119.500 zł.

teresowanym aktywnym spędzaniem

łąbki ul. Czerwona Droga 6. Kwota:
40.000 zł.

Kwota: 19.750 zł.

za zadanie umuzykalnianie i krze-

3. Zakład wykonanie foto-doku-

13. Rewitalizacja „Starego Ursusa”

czasu z dziećmi. Miejsce: ewentualnie

mentu poświęconego byłym Zakła-

– zainstalowanie 20 ławek w okoli-

dzieci Warszawy lub na innej ulicy,

32. Kontynuacja nauki pływania

dom Mechanicznym „Ursus” oraz ich

cach użyteczności publicznej. Miejsce:

gdzie znajduje się biblioteka dla dzie-

w szkole podstawowej – zajęcia na

pracownikom. Miejsce: Warszawa.

Spisaka-Kościuszki-Dzieci Warszawy,

ci. Kwota: 6.250 zł.

basenie dla dzieci w klasach III-VI

Koszt: 27.500 zł.

cały „Stary Ursus”. Koszt: 15.800 zł.

22. Piłkarski weekend dla miesz-

w ramach godzin lekcyjnych Miejsce:

kańców dzielnicy Ursus – projekt

Orląt Lwowskich, Sosnkowskiego.

państwa Zofii i Władysława Grab-

sa – ustawienie 100 nowych koszy

sportowy

Kwota: 96.000 zł.

skich. Miejsce: Biblioteka Publiczna

na śmieci. Miejsce: przy większych

fizyczną i integrację różnych środo-

33. Ocalić pamięć Zakładów Me-

Gołąbki ul. Czerwona Droga 6. Koszt:

ulicach, obok sklepów, szkół, przed-

wisk. Miejsce: ul. Sosnkowskiego 3.

chanicznych „Ursus” – zorganizowa-

25.000 zł.

szkoli i instytucji. Kwota: 100.000 zł.

Kwota: 119.000 zł.

nie wystawy fotograficznej. Miejsce:

4. Zorganizowanie Sali Pamięci

14. Kosze dla Zielonego Ursu-

promujący

aktywność

5. Bezpieczna droga do szkoły –

15. Fortepian dla Ursusa – zakup

23. „Zgodnym chórem, bracia”

wykonanie wysepek na trzech przej-

fortepianu dla Domu Kultury „Koloro-

monografia Chóru Cantate Deo. Kwo-

ściach dla pieszych na ul. W. Sławka,

wa” w celu popularyzacji koncertów.

ta: 37.100 zł.

1; na wysokości ul. Konińskiej, 2 i 3

Miejsce: Dzielnica Ursus m. st. War-

oraz przy ul. Adamieckiego. Koszt:

szawy. Kwota: 125.000 zł.

30.000 zł.

16. Dzielnicowy Informator Senio-

24. Dodatkowe miejsca parkingowe przy Placu 1905 roku. Miejsce: Ursus – Plac 1905 roku. Kwota:
15.150 zł.

6. Przebudowa i remont ulicy Wł.

ralny – gazeta stanowiąca informator

Hermana – remont nawierzchni i wy-

zawierający oferty społeczne i kultu-

25. Modernizacja placu zabaw na

dzielenie miejsc parkingowych. Koszt:

ralne dostępne dla osób 60+. Miej-

terenie Przedszkola nr 219 „Niezapo-

640.000 zł.

sce: Warszawa. Koszt: 105.000 zł.

minajka” – Miejsce: ul. M. Keniga 16
w Warszawie. Kwota: 640.900 zł.

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy.
Kwota: 186.000 zł.
34. Doświetlenie przejścia dla
pieszych, ul. Traktorzystów nad ulicą
Cierlicką. Kwota: 100.000 zł.
35. Wybieg dla psów – wykonanie wybiegu dla psów. Miejsce: Park
Czechowicki, rejon ulicy Malinowej
i ul. Spisaka. Kwota: 135000.
36. Modernizacja planu zabaw

7. Usprawnienie ruchu rowerowe-

17. Domki dla skrzydlatych pasia-

go w Dzielnicy Ursus zastosowanie

stych przyjaciół – wybudowanie dom-

26. Zagospodarowanie zieleni Par-

nych urządzeń oraz uzupełnienie lub

tanich i bezpiecznych rozwiązań.

ków lęgowych dla owadów. Miejsce:

ku Hassów. Miejsce: Park Hassów.

wyposażenie Przedszkola Integracyj-

Miejsce: Warszawa. Koszt: 418.600 zł

ul. Wolności, Park Czechowicki, Dzie-

Kwota: 4.600/15.600 zł.

nego Nr 137 im. Janusza Korczaka

8. Wybieg dla psów – ogrodzony

ci Warszawy 42, Park Achera, Skwer

27. Mapa/ Plan Ursusa – wydanie

teren przeznaczony do bezpiecznego

ks. Kazimierza Szklarczyka, park ul.

mapy dzielnicy Ursus zawierającej

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

przedszkola – wymiana zniszczo-

w nowe zabawki.Miejsce: ul. Zagłoby 11. Kwota: 246.737,1 zł.

J.S.
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Czerwiec pod znakiem kultury
Formacja powstała w 1979 roku
w Warszawie, założona przez Krzysz-

Zespół Trubadurzy

projektów Budżetu Partycypacyjnego
2015 w Dzielnicy Ursus.

tofa Jaryczewskiego i Wojciecha Łu-

7 czerwca odbędzie się II edycja bie-

czaj - Pogorzelskiego. Takie przeboje

gu ulicznego, na dystansie 10 km, po

jak „Party”, ”Obudź się”, ”Andzia”,

terenach Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

„Gdyby nie Ty”, „Rzeka”, „Sama”,

wy. Gorąco zapraszamy biegaczy, rolka-

„Ich marzenia”, „Ten Wasz Świat” zna

rzy, longboardzistow i osoby uprawiające

i śpiewa do dziś cała Polska. Podczas

Nordic Wolking. Start o godzinie 10:00

koncertu nie zabraknie tych numerów,

tradycyjnie z terenu OSiR, przy ul. Sosn-

pojawi się również prapremiera nowe-

kowskiego 3.
W tym roku, po raz pierwszy odbędzie

go utworu.

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Jak zapowiadaliśmy w ostatnim nume-

Zespół od początku na polskiej sce-

się towarzyszący bieg dla dzieci wraz z ro-

serdecznie zaprasza mieszkańców na

rze Dziennika Ursusa dla młodej publicz-

nie rockowej ma niesłabnący szacunek ,

dzicami. Ale to nie wszystko, w tej edycji

czerwcowe kulturalne imprezy.

ności miał zagrać zespół Red Lips ze swo-

popularność oraz ogromną rzeszę wier-

dla osób, które potrzebują większej daw-

Wspólną zabawę rozpoczniemy z naj-

ją charyzmatyczną wokalistka – Rudą.

nych fanów w kolejnych pokoleniach.

ki endorfin organizatorzy przygotowali 4

młodszymi z okazji ich święta – Międzyna-

Niestety, z przyczyn od nas niezależnych,

Przez lata skład zespołu ulegał nie-

stacje z konkurencjami crosfitowymi, od-

rodowego Dnia Dziecka. Impreza w Parku

Ruda z zespołem wystąpi podczas na-

uchronnym zmianom, ale od 11 lat

dzielnie klasyfikowane. Dla najmłodszych

Hassów zainauguruje XX Dni Ursusa. Już

stępnej naszej imprezy plenerowej we

pozostaje w stałym składzie: Cezary Zy-

odbędzie się Bieg Niedźwiadka, podzie-

od godz. 13.00 na scenie oglądać będzie

wrześniu.

bała – Strzelecki (od 2003 r.), Grzegorz

lony na kategorie wiekowe. Zapisy już

można występy przedszkolaków. Z przed-

O godz. 18.00 posłuchamy zespołu

Stępień (od 2002 r.), Piotr Ożerski (od

trwają. Rejestracja i szczegóły na stronie:

stawieniem teatralnym zaprezentuje się

Maleo Reggae Rockers. To polski zespół

1996 r.), Dariusz Henczel (od 1996 r)

www.ursusbiega.pl.

Szkoła Podstawowa nr 11. Dla najmłod-

wykonujący reggae. Zespół został założo-

i niezmiennie od początku jego współ-

W ramach Dni Ursusa, w dniach 13-15

szych przygotowano szereg atrakcji. Bę-

ny w 1997 roku przez Dariusza „Maleo”

założyciel oraz lider - Wojciech Łuczaj-

czerwca odbędą się na terenie Zakładów

dzie zumba party, pokazy iluzji i żonglerki,

Malejonka. W 1998 roku wydał on swoją

-Pogorzelski.

Mechanicznych „Ursus” spacery akustycz-

warsztaty „Powitanie traktorów” – stwo-

pierwszą Za-Zu-Zi, a 21 listopada 2006

W trakcie trwania imprez, w godz.

rzenie wizerunków traktorów z tekturo-

roku ukazała się druga studyjna płyta ze-

14.00-18.00 odbędzie się prezentacja

wych plansz a na zakończenie karaoke

społu pt. Reggaemova. Trzecia studyjna

dla małych i dużych.

płyta Addis Abeba ukazała się 3 sierpnia

7 czerwca natomiast w Parku Cze-

2009 roku. Maleo Reggae Rockers wystą-

chowickim będziemy świętować „XX

pił podczas czterech Przystanków Wood-

Dni Ursusa”. Zapraszamy mieszkańców

stock – w 2002 i 2003 roku w Żarach oraz

do wspólnego spędzenia czasu już od

w 2006 i 2010 roku w Kostrzynie nad

godz. 16. Na początek powita zebranych

Odrą. 12 lipca 2012 roku, zespół wystąpił

zespół Imbir. Jest to zespół z Ursusa. Jak

w Dębowcu, na XXV Międzynarodowym

sami o sobie mówią : „Imbir- przyprawa,

Saletyńskim Spotkaniu Młodych.

afrodyzjak i MY. Grupa ludzi która tworzy

Między występami gwiazd, na scenie

własną muzykę i zaraża nią innych. Gra-

będzie odbywać się wiele konkursów dla

my i tworzymy piosenki, do słuchania

najmłodszych i nie tylko. Przewidujemy

w trasie, w korkach, na parkingu i w każ-

również ogłoszenie konkursu fotograficz-

dym innym miejscu, bo przecież miejsce

nego o Ursusie.

na muzykę jest zawsze i wszędzie.

zakładów.

Oddział Zamknięty to legenda polskie-

Od godz. 16.30 Ursus.tv serdecznie

go rocka, który w 2014 roku obchodzi

zaprasza do uczestnictwa w finałowych

jubileusz 35 lat na scenie. Z tej okazji już

scenach teledysku „Ursus Also Happy”.

teraz zaprasza na koncert z udziałem

O godzinie 17.00 na deskach sceny

gości – byłych członków zespołu, którzy

pojawi się legenda polskiego rocka zespół

w różnych okresach działalności stanowi-

Trubadurzy. O sobie mówią „Dziś gramy

li jego skład i chcieli uświetnić koncert

i śpiewamy tak samo ostro, a jednocze-

swoim udziałem. Oddział Zamknięty

śnie lirycznie, nasze nieśmiertelne hity

rozpocznie swój jubileuszowy występ

czyli „ jazdę obowiązkową”.

o godz. 20.00.

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

ne i wspólne zdjęcie byłych pracowników

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Podsumowanie konkursu
12 maja w Ośrodku Kultury „Arsus”
miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy Jan Paweł II oczami dziecka zorganizowanej przez zespół nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO im.
Władysława Grabskiego, Urząd Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy i Ośrodek Kultury
„Arsus”.
Na początku wysłuchaliśmy utworu
Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu
fot. J. Solon

uczennicy Olimpii Kostrzewy. Następnie
zaproszeni goście mieli krótkie, bardzo
ciepłe przemówienia i była modlitwa za
wstawiennictwem Świętego Jana Pawła

Nagrodzeni uczniowie

II. Uroczystość i wręczanie dyplomów

świętym być. Zarówno na scenie, jak i na

Barkę. Uroczystość poprowadziła Micha-

za pomoc w zorganizowaniu wystawy,

oraz nagród przeplatały wiersze Księ-

widowni śpiewaliśmy i pokazywaliśmy

lina Oleksiuk.

za nagrody, przestrzeń wystawową,

dza Jana Twardowskiego w wykonaniu

kto może być świętym. Olimpia swoją

Bardzo

uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej

grą na pianinie nadała naszemu spo-

uczniom za pracę i pasję tworzenia.

Dziękujemy sponsorom: Firmie Księ-

STO. Wszystkich bardzo ucieszył występ

tkaniu uroczysty charakter. Na koniec,

Szkoła dziękuje instytucjom wspiera-

garskiej Olesiejuk i Polskiemu Bractwu

uczniów z klas 0B i IIIB, którzy zaśpie-

z pomocą klasy IV, zaśpiewano piosenkę

jącym: Urzędowi Dzielnicy Ursus m.st.

Kawalerów Gutenberga za nagrody

wali piosenkę: Taki duży, taki mały może

ulubioną piosenkę Naszego Papieża –

Warszawy i Ośrodkowi Kultury „Arsus”

książkowe.

dziękujemy

wszystkim

sztalugi i antyramy.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 267)
zawiadamia się, że w Wydziale Architektury i Budownictwa m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Ursus zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej - budowa ulicy Słupskiej na odcinku od ulicy Szomańskiego do drogi serwisowej nr 7 (wybudowanej w ramach
drogi ekspresowej S2) – Etap 3 w ramach zadania: „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Katowice na odcinku
od ul. Orląt Lwowskich do ul. Szomańskiego w dzielnicy Ursus w Warszawie” na terenie działek o nr ew. 91/2, 90 (po podziale dz. 90/1), 93/2 (po
podziale dz. 93/3), 108/1 i 114 z obrębu 2-11-10
Działki 90/1 i 93/3 o łącznej powierzchni 0,0026 ha zgodnie z projektem zagospodarowania są niezbędne do zrealizowania celu publicznego jakim
jest budowa odcinka ul. Słupskiej – Etap 3.
Pouczenie: Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od dnia ukazania
się niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursus Pl. Czerwca 1076 r. Nr 1, Warszawa, okienko 6 i 7.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w Internecie oraz w prasie lokalnej.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 05.05.2013 r. wydana
została decyzja nr 50/A/2014 o umorzeniu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa ulicy Słupskiej na
odcinku od ulicy Szomańskiego do drogi serwisowej nr 7 (wybudowanej w ramach drogi ekspresowej S2) – Etap 3 w ramach zadania: „Budowa
dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Katowice na odcinku od ul. Orląt Lwowskich do ul. Szomańskiego w dzielnicy Ursus
w Warszawie” na terenie działek o nr ew. 91/1, 91/2, 90 (po podziale dz. 90/1), 93/2 (po podziale dz. 93/3), 108/1 i 114 z obrębu 2-11-10
Pouczenie: Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z wydaną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus.
Urząd Dzielnicy Ursus Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, Warszawa, pok. 207 w godz. 8-16, tel. 22 478 61 05.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w internecie oraz w prasie lokalnej.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus” ( ul. Traktorzystów 14)

„Pinokio”. Wstęp 10 zł.
• 16 czerwca, godz.10.30 – „Bądź bezpieczny na wakacjach”. Spotkanie dla

60 zł.
• 2 czerwca, godz. 16.00 – warsztaty literackie twórców Klubu Literackiego

6

• 15 czerwca, godz.12.30 – Niedzielne spotkanie z teatrem. Bajka dla dzieci

• 1 czerwca, godz. 17.00 i 20.00 – występ kabaretu Neo-Nówka z zespołem „Żarówki” w programie „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”. Wstęp

DZIENNIK URSUSA

dzieci na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Wstęp wolny.
• 23 czerwca, godz. 18.00 – uroczyste zakończenie roku edukacyjno-kultu-

„Metafora”. Wstęp wolny.

ralnego. Wstęp wolny.

• 7 czerwca, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”) – IV Mazowiecki Festiwal Sztuki „Powrót do korzeni – Reymont i jego czasy” – wernisaż. Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)

• 8 czerwca, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-6 lat) pt. „Pipi wędrowniczka”

• 12 czerwca, godz. 18.00 – „Czylenicy 2013” – uroczyste ogłoszenie rankin-

w wykonaniu aktorów Teatru „Urwis” w ramach cyklu „Niedzielne Spotka-

gu najaktywniejszych czytelników placówek Biblioteki Publicznej w Ursusie

nia z Teatrem”. Wstęp 10 zł.

w 2013 roku. Wstęp wolny.

• 11 czerwca, godz. 18.00 – koncert zespołu operetkowego „Belcanto”.

• 10-11 czerwca, godz. 11.30-15.30 – Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego. Przesłuchania II etapu dla uczestników.

Wstęp wolny.
• 14 czerwca, godz. 19.00 – koncert i pokazy taneczne „Magia orientu”

• 5, 12, 26 czerwca godz. 15.30 – Wolontariusze BP Ursus czytają na głos
wybrane fragmenty książek. Wstęp wolny.

z udziałem solistów i zespołów tańca hinduskiego. Wstęp 20 zł.
• 15 czerwca, godz. 14.00-22.00 – (Park Czechowicki, ul. Spisaka) – XVIII

• 5, 12, 26 czerwca, godz. 17.00 – „BARTKI czyli BAjki czytane w czwaRTKI”.
Wstęp wolny.

Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego, burmistrza i przewodniczącego Rady Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy. Występ konkursowy 11 orkiestr dętych z pokazami

Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)

tańca mażoretek. Gość festiwalu – Wojskowa Orkiestra Dęta z Radomia.

• 3 czerwca, godz. 11.00-12.30 – spotkanie w Klubie „Eko-Mamy” pt:

Wstęp wolny.

„Wpływ odżywiania na wychowanie dzieci i młodzieży”. Wstęp wolny.

• 17 czerwca, godz. 11.00 – musical „Across the Universe” w wykonaniu
Młodzieżowej Grupy Musicalowej działającej pod kierunkiem Anny Kałuż-

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

nej. Wstęp wolny.

• 18 czerwca, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” Biblioteki Skoro-

• 18 czerwca, godz. 9.00 – VIII Dzielnicowy Festiwal Piosenki Angielskiej

sze. Wstęp wolny.

koncert finałowy. Wstęp wolny.
• 20 czerwca, godz. 17.00 – koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha.
Wstęp wolny.
• 22 czerwca, godz. 14.00-22.00 (Park „Czechowicki”) – festyn „Art.Ursus”
w ramach Festiwalu Warszawskiej Edukacji Kulturalnej.

Sukces Starej Paki

• 23 czerwca, godz. 18.00 – Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej. Wykład dr

Zespół Stara Paka re-

Dariusza Grabowskiego pt. „Polska, Ukraina, Świat”. Prowadzi prof. Paweł

prezentujący

Bożyk. Wstęp wolny.

Kultury „Arsus” wziął

• 25 czerwca, godz. 18.00 – występ młodzieżowego zespołu Stop and Go.
Wstęp wolny.
• 26 czerwca, godz. 16.00 – wieczór poetycki twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich „Fraszki do poduszki”. Wstęp wolny.
• 26 czerwca, godz. 20.00 – koncert folk-pop-contry zespołu „Stara Paka”
z programem „Koń by się uśmiał”. Wstęp wolny.

Ośrodek

udział w międzywojewódzkich
III

eliminacjach

Festiwalu

Piosenki

Ranczerskiej „Wilkowyjce” w Sannikach. Wyjazd
poprzedziła praca nad
utworem

o

tematyce

Dom Kultury „Kolorowa” ( ul. Sosnkowskiego 16)

ranczerskiej. Do konkur-

• 31 maja-1 czerwca – IV Turniej szachowy z cyklu „Cztery Pory Roku” .

su należało napisać pio-

• 2 czerwca – „Nasza sztuka” kiermasz prac ceramicznych.

senkę opartą na serialu

• 4 czerwca, godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa grupy plastycz-

„Ranczo”. Autorem tek-

Zespół Stara Paka

nej „Walor” z MOK Piastów oraz ceramiki twórców pracowni ceramicznej.

stu i muzyki jest Mariusz Gabrych. Aranżu piosenki dokonali wspólnie muzycy

Wstęp wolny.

zespołu Stara Paka, który gra w składzie: Witold Żuk – gitara basowa, vocal,

• 7-8 czerwca – IV Turniej szachowy z cyklu „Cztery Pory Roku”.

Dariusz Nejmanowski – gitara prowadząca, vocal, Mariusz Gabrych – klawi-

• 22 czerwca, godz. 12.30 – „Gdybym był piratem…..” – przedstawienie

sze, vocal i Wojciech Zielkiewicz – perkusja, vocal.

w wykonaniu teatru Dur Moll. Wstęp 10 zł.

Z Sannik zespół wrócił z tarczą – zajął I miejsce w kategorii piosenka.
Czeka ich jeszcze półfinał, wyjazd 8 czerwca do Szreniawy oraz finał w dniu

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 11 czerwca, godz.11.15 – „Mała Filharmonia”. Cykliczne spotkania dzieci
z muzyką. Wstęp wolny.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

27 czerwca w miejscowości Kilole.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach z piosenką ranczerską!

Bozena Iwaniukowicz
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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0:4 zgłoś się czyli Ursus liderem
Po wyjazdowym zwycięstwie z Bro-

Skład KS Ursus: Pusek – Zaborowski,

nią Radom 0 : 4 KS Ursus awansował

Bulik, Skowroński, Ofmański (69’ Ry-

na fotel lidera III ligi grupy łódzko-

tel) – Sztybrych, Wietrak (Cegielka

-mazowieckiej dający możliwość gry

63’), Kamiński (69’ Łowicki), Kabala,

w barażach o awans do II ligi. Było

Jarczak (78’ Lesiak) – Radionov.

to 10 wiosenne zwycięstwo „Traktor-

Wygrana z Bronią, a następnie

ków”. Wygrana w kolejnym meczu

z Mazurem Karczew to już dziesiąte

z Mazurem Karczew znacznie przy-

i jedenaste zwycięstwo „Traktor-

bliżyła KS Ursus do wygrania ligi.

ków” tej wiosny. Dokładając do tego
dwa remisy w meczach z Sokołem

Wyjazdowy mecz z liderującą do tej

i Startem Otwock wychodzi, iż na

pory Bronią Radom miał być spraw-

39 możliwych do zdobycia punk-

dzianem tego, na co tak naprawdę

tów zawodnicy z Ursusa zdobyli aż

stać „Traktorki” w tym sezonie. Zwy-

35. Bilans bramkowy na wiosnę: 27

cięstwo w bezpośrednim spotkaniu,

zdobytych, 4 stracone mówi sam za

na 5 kolejek przed końcem sezonu,

siebie. Liderujący Ursus jak na razie

miało dać piłkarzom z S3 pierwsze

o dwa punkty wyprzedza drugą Broń

miejsce w lidze... i dało...

Radom i o cztery Legię II Warszawa.
Warto zwrócić uwagę, iż w tym

łu Broni jednak akcje gospodarzy nie

momencie KS Ursus to również naj-

przynosiły zagrożenia pod bramką

lepiej grająca na wyjazdach drużyna

KS Ursus strzeżoną przez Dominika

w lidze. W 18 dotychczas rozegra-

Puska. Już po niespełna kwadran-

nych spotkaniach „Traktorki” odno-

sie „Traktorki” opanowały sytuację

towały 12 zwycięstw, 3 remisy i 3

oraz stworzyły kilka groźnych akcji.

porażki strzelając 33, a tracąc 14

Po strzałach Sztybrycha, Kabali i Jar-

bramek. Jeśli weźmiemy pod uwagę

czaka dobrze interweniował Majos.

bilans spotkań wyjazdowych „Trak-

Gospodarze odpowiedzieli w 28 mi-

torki” o 3 punkty wyprzedzają dru-

nucie, gdy w sytuacji sam na sam Le-

gą Broń Radom i o 4 trzecią Legię II

śniewski strzelił w golkipera Ursusa.

Warszawa. Trochę gorzej wygląda

praktycznie nie do odrobienia. Dzięki

nej). Gole dla Ursusa padały najczę-

Pierwsza bramka padła w 34 minucie.

podsumowanie spotkań na własnym

doskonałym występom „Traktorków”

ściej między 35, a 45 minutą (15)

Dośrodkowanie Wietraka z rzutu wol-

boisku - 10 zwycięstw, 4 remisy, 4

zespół jest w komfortowej sytuacji,

oraz pomiędzy 75, a 90 minutą (11).

nego na gola zamienił Przemek Szty-

porażki i trzecie miejsce w tabeli me-

gdy nie musi się na nikogo oglądać

Najwięcej bramek „Traktorki” straciły

brych strzelając głową nad bezradnie

czów „u siebie”.

fot. Jacek Wiśniewski/CDC

Mecz zaczął się od ataków zespo-

Jevhen Radionov w objęciach kolegów

ani liczyć na korzystne rozstrzygnięcia

między 75, a 90 minutą (10), tylko

interweniującym bramkarzem Broni.

Kluczem do doskonałych rezultatów

w innych meczach. W tym momencie

jedną bramkę zawodnicy z S3 stracili

Gospodarze rzucili się do odrabiania

w tym sezonie jest na pewno konse-

wygrana wszystkich spotkań do koń-

w pierwszym kwadransie meczu.

strat, jednak ich próby nie przynosi-

kwentna i dobra gra obronna zespołu.

ca rundy da drużynie awans do bara-

ły żadnego efektu. I kiedy wydawa-

Najmniej straconych w lidze bramek ze

ży o II ligę...

ło się, że pierwsza połowa zakończy

wszystkich zespołów (28) to w dużej

Jak do tej pory, najwięcej bramek

wiecki, GKS II Bełchatów, Omegą

się skromnym prowadzeniem „Trak-

części zasługa linii defensywnej, w któ-

dla KS Ursus zdobyli Dawid Jarczak

Kleszczów i Zawiszą Rzgów Jak na

torków” fantastyczną akcją popisali

rej jak do tej pory grali następujący

– 9 oraz Jevhen Radionov – 8. Naj-

razie liderem jest Ursus – 67 punk-

się zawodnicy Ursusa, w ostatnich

zawodnicy:

więcej bramek w wiosennych spotka-

tów, na drugim miejscu plasuje się

sekundach zdobyli gola. Do przerwy

Zaborowski/Radomski,

Skowroński,

niach strzelił Radionov – 8. Najwięcej

Broń Radom – 65, a na trzecim Legia

gospodarze przegrywali 0:2. W dru-

Bulik/Cegiełka, Kabala/Ofmański. Na

minut na boisku w lidze spędzili Se-

II Warszawa – 63. Drużynie prowa-

giej połowie nieco cofnięty Ursus,

wiosnę Ursus stracił tylko 4 bramki

bastian Bulik – 2970 i Grzegorz Skow-

dzonej przez Ariela Jakubowskiego

kontrolował poczynania Broni i sku-

w

roński – 2917. W dotychczasowych

pozostaje tylko życzyć podtrzymania

tecznie kontratakował. W 59 minucie

spotkaniach.

13

Wysocki/Barański/Pusek,

dotychczas

rozegranych

Do końca rozgrywek pozostały 4
mecze: z Pogonią Grodzisk Mazo-

spotkaniach w tym sezonie Ursus

passy niepokonanych, a dotychcza-

z rzutu karnego na 0:3 podwyższył

Kiedy drużyna Ursusa rozpoczynała

zdobywał średnio 1.69 i tracił 0.82

sowa gra i wyniki pozwalają z opty-

Jarczak, a w 65 minucie wynik na

zmagania na wiosnę dystans do pro-

bramki w meczu (na wiosnę średnio

mizmem patrzyć w piłkarską przy-

0:4 strzałem głową ustalił Radionov.

wadzącej w lidze Legii II wydawał się

2.1 bramki strzelonej i 0.3 straco-

szłość Ursusa.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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W kwietniu odbyły się aż trzy im-

Po tych sukcesach, nasi zawodni-

prezy szachowe dla dzieci do lat 7.

cy pojechali na Szachowe Ogólno-

Tegoroczne

Ursusa,

polskie Mistrzostwa Najmłodszych

zgromadziły 58 chłopców i 14 dziew-

do lat 7 i 8. W konkurencji dru-

czynek z UKS Czternastka. Najwyż-

żynowej wywalczyli złoty medal,

sze miejsce zajął Wiktor Zgorzelski

natomiast indywidualnie Michał

(II miejsce), zaraz po nim uplasował

Zgorzelski zajął VI miejsce, Mateusz

się Wiktor Wilanowski (III miejsce),

Żmuda miejsce XII, Piotr Kubaszew-

Mateusz Żmuda (IV miejsce) oraz

ski Piotr XV miejsce, Michał Wolski

Michał Wolski (V miejsce), IX miejsce

XIX miejsce a Aleksander Gos zajął

wywalczył Gracjan Cybulski. Wśród

XX miejsce. W Mistrzostwach Polski

dziewcząt najwyższe IV miejsce wy-

do lat 8 najlepszy był Michał Zgo-

walczyła Michalina Fus.

rzelski, zajął on 18 miejsce.

Mistrzostwa

fot. z archiwum klubu

Szachiści z UKS Czternastka

Drużynowi medaliści

W Mistrzostwach Mazowsza wy-

Co roku, w maju, nasi zawodnicy

startowało 50 chłopców i 17 dziew-

startują w zawodach Warszawskiej

cząt i tym razem zawodnikom UKS

Olimpiady Młodzieży w relacji klu-

Złoci medaliści: Aleksandra Ogonow-

Ogonowski, Kacper Jarzębowski. Brą-

Czternastka udało się zająć czołowe

bowej. Tegoroczne rozgrywki odbyły

ska, Klaudia Paździerz, Partycja Reda,

zowym medalem pochwalić się mogą

miejsca w zawodach: Piotr Kubaszew-

się w dwóch konkurencjach szachach

Jonasz Baum, Tymon Czernek, Daniel

Aleksandra Tarka, Adrianna Duda, Jo-

ski (III miejsce), Michał Wolski (IV

szybkich i klasycznych. Zawodnicy

Sanz, Kacper Jarzębowski. Srebrne

nasz Baum. Od krok od medalu byli

miejsce), Michał Zgorzelski (V miejsce)

UKS Czternastka zdobyli aż 7 złotych

medale zdobyli: Aleksandra Tarka,

Adam Jędrusik (IV miejsce), Paulina

oraz Aleksander Gos (VII miejsce).

medali, 5 srebrnych i cztery brązowe.

Klaudia Paździerz, Łucja Reda, Jakub

Paździerz (IV miejsce) oraz Jakub Fus.

Sukces uczniów

Kolejna edycja Ursusowskiej Ligii Siatkówki

7 maja, w Centrum Rekreacyjno-

Największe na Mazowszu rozgryw-

-Sportowym m.st. Warszawy dla

ki amatorskiej ligi siatkówki odbyły się

Dzielnicy Bielany rozegrane zostały fi-

w naszej dzielnicy. Na przełomie maja

Drużyny prezentowały swoje umiejęt-

złoto wywalczył zespół Riviera awansując

nały WOM w dwuboju nowoczesnym.

i kwietnia dobiegła końca kolejna edycja

ności i walczyły o zwycięstwo. Podczas

do ekstraklasy. W II lidze, ekipa 204 cm

Ta dyscyplina składa się z dwóch kon-

Ursusowskiej Ligii Siatkówki. Wspaniała

każdego meczu można było zauważyć

zajęła III miejsce, jako druga na podium

kurencji tj. pływania na 100 m i biegu

atmosfera, niezapomniane emocje, to-

wielkie zaangażowanie i determinacje

stanęła drużyna Gwoździe, wygrała

na dystansie 1000 metrów.

warzyszyły w ostatnim czasie na halach

zawodników. Wszyscy uczestnicy wyka-

drużyna MPKiD i tym samym zapewniła

sportowych.

zali się wolą walki i wytrwałością.

sobie awans w I lidze. Wszystkie druży-

Reprezentanci Gimnazjum nr 131

podzielone zostały na pierwszą i drugą

zdobyła ekipa Skaczących Kucyków, sre-

ligę.

bro trafiło w ręce MUKS Krótka Mysiadło,

po wspaniałej walce zajęli III miejsce

Z roku na rok Ursusowska Liga Siat-

Po kilku tygodniach rozgrywek zosta-

ny reprezentowały wysoki poziom gry.

w klasyfikacji drużynowej. Medale

kówki cieszy się coraz większą popular-

li wyłonieni zwycięzcy: w Ekstraklasie

W rozgrywkach przyznawany był tytuł

brązowe zdobyli: Bartosz Palimonka,

nością. Coraz więcej osób wybiera siat-

trzecie miejsce wywalczyła drużyna Iskra

MVP dla najlepszego zawodnika z każ-

Maciej Rybiński, Michał Walentyno-

kówkę, jako formę spędzenia wolnego

Warszawa, drugie miejsce przypadło

dej ligi. Wyróżnienie to otrzymali: Maciej

wicz i Jan Zuchowicz. Tak dobry wynik

czasu. Do gry w tegorocznej edycji zgłosi-

zawodnikom z 15-50, najlepsi okazali

Brzózka, Magdalena Trzepizur, Damian

w tej największej imprezie warszaw-

ło się aż 40 zespołów.

się siatkarze z AZS Gocław. U kobiet na

Zwolak i Michał Kopczyński.

skiego sportu młodzieżowego zano-

Po raz pierwszy w historii zawodów

podium stanęły drużyny PiłkaNaHali,

Rywalizacja toczy się co sezon. Wszyst-

towaliśmy dzięki współpracy szkoły

utworzona została Liga Kobieca. Mecze

MKS Żbik Pruszków i AZS APS Warszawa

kich miłośników siatkówki zapraszamy

i klubu sportowego UKS Skalar.

rozgrywane były również w ekstrakla-

zajmując kolejno trzecie, drugie i pierw-

już w przyszłym roku.

sie i lidze eliminacyjnej, z której zespoły

sze miejsce. W I lidze brązowy medal
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