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Lato w mieście 2013

Nagroda
za Miasteczko Ruchu Drogowego

Podczas wakacji dla uczniów warszawskich szkół

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

oraz uczniów mających miejsce zamieszkania w War-

został nagrodzony za Miasteczko Ru-

szawie zorganizowany jest bezpieczny, atrakcyjny

chu Drogowego. W piątek, 21 czerwca

i jednocześnie połączony z rozwijaniem zainteresowań

2013 roku w Opinogórze odbyła się

uczestników program Lato w mieście 2013. Serdecznie

uroczysta konferencja podsumowują-

zapraszamy do szerokiego uczestnictwa dzieci i mło-

ca 15-lecie działalności Wojewódzkich

dzież w interesujących imprezach przygotowanych

Ośrodków Ruchu Drogowego na Ma-

w ramach programu. 4 lipca w Parku Agrykola w godz.

zowszu. 
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9.00-13.00 odbędzie się impreza inaugurująca proUrsus Biega 2013

gram Lato w mieście.
W dzielnicy Ursus stałe punkty zajęć mieścić się będą
fot. z archiwum Urzędu Dzielnicy

w następujących placówkach:
- Szkole Podstawowej nr 11 (ul. Keniga 20) zajęcia od
1 do 31 lipca,
- Szkole Podstawowej nr 14 (ul. Sosnkowskiego 10),
zajęcia j.w.,
- Szkole Podstawowej nr 4 (W. Sławka 9) zajęcia 1-29
sierpnia,
- Zespole Szkół nr 80 (ul. Orłów Piastowskich 47)

Wakacyjne atrakcje
Punkty zajęć specjalistycznych

zajęcia j.w.

Pierwszy raz, w historii dzielnicy, odbył się bieg uliczny pod nazwą „Ursus
Biega”. Była to pierwsza edycja cyklicznej imprezy organizowanej podczas „Dni Ursusa”.
s.8

Placówki czynne będą w godz. 7.00-17.00.

- 1-12 lipca, godz. 8.00-18.00 (Świetlica Środowiskowa

Wydarzenia dzielnicowe o charakterze otwartym:

Przymierza Rodzin ul. Zapustna 43) – wycieczki i warsz-

- 14 lipca, godz. 12.30 (Dom Kultury Kolorowa,

taty tematyczne.

ul. Sosnkowskiego 16) – przygody lisa i gąski Dorotki.

- 1-26 lipca, godz. 10.00-13.00 (Biblioteka dla Dzieci

Moc projektów i programów

- 16 lipca, godz. 11.00 (Ośrodek Kultury „Arsus”,

nr 64 ul. Plutonu Torpedy 64) – program edukacyjny

edukacyjnych

ul. Traktorzystów 14) – Zabawa truskawkowa, czyli

„Wakacyjna księga przygód Tytusa”.

Realizacja przez szkołę dodatkowych

zjedz mnie później Program słowno-muzyczny.

- 1-26 lipca, godz. 10.00-13.00 (Biblioteka Niedzwia-

zadań takich jak promowanie uzdolnio-

- 17 lipca, godz. 11.00 (Dom Kultury Miś, ul. Zagłoby

dek + Punkt Biblioteczny ul. Keniga 14 + ul. Jagielloń-

nej młodzieży, rozwijanie zainteresowań

17) – bajka kosmiczna, czyli bajka nie z tej ziemi.

czyka) – multimedialny program edukacyjny: „Wyprawa

czyli wspieranie integralnego rozwoju

- 25 lipca, godz. 10.00 (Biblioteka dla Dzieci nr 64,

do kryształowej groty”.

uczniów, dale wiele satysfakcji zarówno

ul. Plutonu Torpedy 64) – bal u Tytusa zabawa taneczna.

- 1-26 lipca, godz. 10:00-13:00 (Biblioteka Skorosze

uczniom jak i nauczycielom.

- 26 lipca, godz. 10.00 (Biblioteka Niedźwiadek; ul. Ke-

ul. Dzieci Warszawy 27A) – program edukacyjny „W za-

niga 14) – śpiewy z różnych czasów konkurs karaoke.

czarowanej krainie bajek i baśni”.

Klub Sportowy Ursus

- 26 lipca, godz. 10.00 -13.00 (Biblioteka Skorosze

- 1,3,5,8,10,12,15,17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 lipca,

Z duzymi nadziejami czekalismy na

ul. Dzieci Warszawy 27A) – W królestwie Kopciuszka

godz. 11.00-12.30 (Dom Kultury „Kolorowa” ul. Sosn-

rozpoczęcie wiosennej częsci rozgry-

i innych baśniowych postaci śpiewy i tańce.

kowskiego 16) – warsztaty plastyczne.

wek III Ligi w wykonaniu pierwszego

- 7 sierpnia, godz. 11 (Kino Ursus ul. Traktorzystów 14)

- 2,4,9,11,16,18, 23, 25, 30 lipca godz. 11.00-12.00

zespołu KS Ursus Warszawa. Drużyna

– film „Wyspa Dinozaura 2”, komedia/przygodowy.

i 12.00-13.15 (Dom Kultury „Kolorowa” ul.Sosnkow-

„Traktorków” zajmowała na półmetku

- 21 sierpnia, godz. 11.00 (Kino Ursus, ul. Traktorzy-

skiego 16) – warsztaty ceramiczne.

III miejsce. 

stów 14) – film „Szeregowiec Dolot” komedia.

- 8, 9, 10 lipca, godz. 10.00-12.00 (Dom Kultury „Miś”

- 10 sierpnia, godz. 20.30 (Park Czechowicki) – plenero-

ul Zagłoby 17) – taniec nowoczesny z elementami jaz-

we kino pod gwiazdami „Serpico”, prod. USA/Włochy.

zu, modern, callanetics, disco dance.

- 24 sierpnia, godz. 20.30 (Park Czechowicki) – plenero-

- 2-31 lipca, godz. 11.00-13.00 (Dom Kultury Miś ul

we kino pod gwiazdami „Trzy dni Kondora”.

Zagłoby 17) – rekreacja tenis stołowy.

s.6
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dokończenie na stronie 2
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Z prac Zarządu Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. War-

i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st.

przesunięcia środków na remonty

niowej Rady Dzielnicy Ursus m.st.

szawy w maju 2013 roku obradował

Warszawy w 2013 r. Dofinansowa-

w przedszkolach, szkołach i pla-

Warszawy, z dnia 21 maja 2013

na 4 posiedzeniach. Poniżej przed-

nie otrzymały: Parafia św. Rodziny,

cówkach oświatowych, dożywianie

roku, przyjął Sprawozdanie Zbior-

stawiamy skrót wybranych uchwał

Parafia i Sanktuarium Matki Bożej

w szkołach dzieci z rodzin będących

cze za 2012 rok z planu rzeczo-

i ustaleń Zarządu.

Fatimskiej oraz Towarzystwo Eduka-

pod opieką OPS oraz utrzymanie

wo-finansowego remontów oraz

Zarząd Dzielnicy podjął uchwa-

cji Alternatywnej, wszystkie na orga-

i konserwacja zieleni.

inwestycji i modernizacji w Dziel-

ły w sprawie o wyrażenie zgody na

nizowane przez siebie kolonie oraz

udzielenie 50 % bonifikaty od opłat

inne formy wypoczynku letniego.

szereg

nicy Ursus, zestawienie zbiorcze na

uchwał dotyczących spraw lokalowych.

Zarząd

Dzielnicy

podjął

2013 rok oraz plan remontów na

rocznych z tytułu użytkowania wieczy-

Dokonano trzy zmiany w załącz-

Między innymi zakwalifikowano trzy

2013 rok w obiektach administro-

stego dla trzech lokalizacji. Bonifikaty

niku dzielnicowym do budżetu m.st.

rodziny do umieszczenia na liście osób

wanych przez Zakład Gospodaro-

zostały przyznane również Spółdzielni

Warszawy na 2013 rok oraz dwie

oczekujących na zawarcie umowy naj-

wania Nieruchomościami w Dziel-

Mieszkaniowej „Ursus” oraz Spółdziel-

zmiany w Wieloletniej Prognozie

mu lokalu socjalnego. Na mocy uchwa-

nicy Ursus.

ni Mieszkaniowej „Niedźwiadek”.

Finansowej m.st. Warszawy na lata

ły skierowano dwie rodziny do zawarcia

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę

2013-2042. Zmiany dotyczyły spraw

umowy, jedną do lokalu mieszkalnego

właścicielską, na usunięcie jednego

wybrano do dofinansowania ofer-

oświatowych,

a druga do lokalu socjalnego.

drzewa z nieruchomości stanowiącej

ty na realizację zadania publiczne-

spraw wynikających z zadań Ośrod-

Zarząd zatwierdził do realizacji

go w zakresie wypoczynku dzieci

ka Pomocy Społecznej, były to m.in.

Protokół nr 27 Komisji Mieszka-

Na posiedzeniu Zarządu 16 maja

sportowych

oraz

własność m.st. Warszawy, położonej
przy ul. Hassa.

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Miasteczko Ruchu Drogowego po-

został nagrodzony za Miasteczko Ru-

wstało 3 lata temu ze środków dzielni-

chu Drogowego. W piątek, 21 czerwca

cy. Od tego czasu służy mieszkańcom

2013 r. w Opinogórze odbyła się uroczy-

Ursusa, odbywają się w nim lekcje wy-

sta konferencja podsumowująca 15-lecie

chowania komunikacyjnego oraz kursy

działalności Wojewódzkich Ośrodków

i egzaminy na kartę rowerową. Warto

Ruchu Drogowego na Mazowszu. Pod-

wspomnieć, że jest to jedyne tak dobrze

czas jej trwania spośród kilku kandyda-

wyposażone „miasteczko” w Warszawie.

tów został nagrodzony i uhonorowany

Posiada zapleczy dydaktyczno-socjalne

dyplomem uznania Urząd Dzielnicy

oraz 30 rowerów na wyposażeniu.

fot. A. Wall

Nagroda za Miasteczko Ruchu Drogowego

Ursus m.st. Warszawy. Nagrodę od Dyrektora WORD w Warszawie odebrał
Burmistrz Dzielnicy Wiesław Krzemień.

Agnieszka Wall

Burmistrz Wiesław Krzemień dziękuje za przyznanie nagrody

Lato w mieście 2013
dokończenie ze strony 1
- 29-31 lipca, godz. 10.00-11.00 i 11.00-12.00 (Dom Kultury „Miś” ul. Zagłoby 17) – warsztaty plastyczne pt. „W kręgu sztuki plastycznej”.
- 1-29 sierpnia, godz. 9.00-15.00 (Szkoła Podstawowa nr 4 ul. W. Sławka 9) –
zajęcia sportowe, sala gimnastyczna i boisko otwarte, wycieczki.

Zajęcia sportowe:
- 1-31 lipca, godz. 9.00-15.00 (Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Sosnkowskiego 10) – zajęcia sportowe, sala gimnastyczna i boisko otwarte, wycieczki.
- 1 lipca- 23 sierpnia, godz. 8.00-12.00 ostatnie wejście 11.00, bez sobót i niedziel
(Pływalnia Skalar OSiR Ursus ul. Sosnkowskiego 3) – pływanie rekreacyjne, gry i zabawy.

- 1-29 sierpnia, godz. 9.00-15.00 (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

- 15 lipca-30 sierpnia, w godz. 8.00-12.00 ostatnie wejście 11.00, bez so-

nr 80 ul. Orłów Piastowskich 47) – zajęcia sportowe, sala gimnastyczna i bo-

bót i niedziel (Pływalnia Albatros OSiR Ursus ul. Orląt Lwowskich 1) – pływa-

isko otwarte, wycieczki.

nie rekreacyjne, gry i zabawy.

- 5, 6, 12, 13 sierpnia, godz. 10.00-11.00 i 11.00-12.00 (Dom Kultury „Miś”

- 1 lipca-30 sierpnia, godz. 8.00-14.00 bez sobót i niedziel zajęcia dla grup,

ul Zagłoby 17) – warsztaty plastyczne pt. „W kręgu sztuki plastycznej”.

1lipca-30 sierpnia, godz. 14.00-22.00 (Kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik

- 19, 20, 21, 22 sierpnia, godz. 11.00-12.00 (Dom Kultury „Miś” ul Za-

201 ul. Sosnkowskiego 3) – gry i zabawy.

głoby 17) – warsztaty tenisa stołowego dla osób poruszających się na
wózkach.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

- 1 lipca-30 sierpnia w godz. 8.00-22.00 ul. (boiska betonowe, bieżnie
Sosnkowskiego 3) – gry i zabawy.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Złote, diamentowe i kamienne gody
- Gdy weszłam do klasy nikogo nie

studia. Pobrali się w Żyrardowie

dycji. Staramy się wspierać w trud-

Pan Stanisław. Po ślubie zamieszkali

widziałam, tylko Norberta – tak Pani

27 października, a ślub kościelny

nych chwilach.

w Magnuszewie. Na Boże Narodze-

Halina wspomina poznanie swojego

wzięli 30 grudnia 1962 r. w Katedrze

60. lecie małżeństwa obchodzili

nie 1958 roku przeprowadzili się do

przyszłego męża. Panu Norbertowi

Lubelskiej. Na początku zamieszkali

również Państwo Jadwiga i Zdzisław

Ursusa. Pan Stanisław był cholewka-

też zabiło szybciej serce na widok

w Żyrardowie, potem w Płocku. Od

Miazek. Na spotkanie z Zarządem

rzem, pracował w Warszawie, póź-

młodej i atrakcyjnej dziewczyny. Nie-

1973 roku są mieszkańcami Ursusa.

Dzielnicy przybyli w towarzystwie

niej założył swój własny zakład. Pani

dwóch synów.

Emilia pomagała mężowi i zajmowa-

samowite jest to – wspomina Pani
Halina, że Norbert chodził do szkoły

Państwo Pikorowie doczekali się
dwóch córek i 2 wnuków.

Najdłuższym jednak stażem mał-

ła się wychowaniem dzieci.
Państwo

Trzciałkowscy

docze-

z jednym zeszytem i czytał wypra-

– Z obu stron trwałe związki

żeńskim mogą pochwalić się Pań-

cowania z pustego zeszytu. Tak było

małżeńskie są tradycją rodzinną –

stwo Emilia i Stanisław Trzciałkow-

kali się 3 dzieci, 7 wnucząt i 7 pra-

na języku polskim, jak również i na

mówią o swoim 50.letnim stażu

scy. 20 czerwca obchodzili swoją 70.

wnucząt. Z okazji rocznicy do domu

matematyce.

zadań

małżeńskim Państwo Pikorowie.

rocznicę ślubu. Pani Emilia wychodzi-

jubilatów,

miał w głowie. Miłość ich przerwała

Mamy zbliżone priorytety, które

ła za mąż za Pana Stanisława mając

rodziny. Był tort ze świeczkami, któ-

liceum, studia. To Pani Halina dopin-

koncentrują się na rodzinie, pracy

17 lat. – Wziąłem ją, bo nie chcia-

ry dmuchali Państwo Trzciałkowscy,

gowała narzeczonego, aby skończył

i sukcesach zawodowych oraz tra-

łem, aby Niemcy ją wywieźli – mówi

kwiaty i życzenia.

przyjechali

członkowie

fot. E. Kowalewska

Rozwiązania

Państwo Halina i Norbert Pikorowie

Jadwiga i Zdzisław Miazek z burmistrzem

Emilia i Stanisław Trzciałkowscy

Orkiestry zagrały po raz XVII
XVII Mazowiecki Przegląd Orkiestr
Dętych został zorganizowany w 16

Dęta OSP Mszczonów i Orkiestra
Dęta z Trąbek.

czerwca w parku Czechowickim. Pa-

Jest to jedyna tego typu impreza

tronat nad przeglądem objęli: Mar-

plenerowa w Warszawie i najwięk-

szałek Województwa Mazowieckie-

szą w województwie mazowiec-

go – Adam Struzik, Przewodniczący

kim promująca i upowszechniająca

Rady Dzielnicy Ursus –Henryk Linow-

muzykę orkiestralną, aktywizująca

ski oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus –

środowiska muzyczne. Publiczność

Wiesław Krzemień

licznie zgromadzona w parku mogła
podziwiać znakomicie prezentujące

kiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej,

się zespoły grające muzykę orkiestral-

Radzymińska Orkiestra Dęta, Dzie-

ną, nawiązujące do polskiej tradycji

cięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta

muzycznej oraz repertuarów innych

Mogielnica, Młodzieżowa Orkiestra

krajów Europy. Nie zabrakło popisów

Dęta OSP Ostrów Mazowiecka,

pięknie ubranych tamburmajorek,

wództwa mazowieckiego. Pierw-

Szczególne podziękowania nale-

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Rybno,

które w takt muzyki prezentowały

sze miejsce zajęła Radzymińska Or-

żą się sponsorom: Firmie Oriflame,

Orkiestra Miejska z Wołomina, Mło-

swój kunszt.

kiestra Dęta. Drugie miejsce zajęła

Firmie Avon oraz AKROD BRASS Da-

fot. I. Barski

W Przeglądzie wzięły udział: Or-

Pokaz tamburmajorek

dzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec,

Grand Prix przeglądu przypadło

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP

mian Janas – Serwis Instrumentów

Orkiestra Reprezentacyjna SGGW

Orkiestrze Reprezentacyjnej SGGW

Joniec. Trzecie miejsce przypadło

Dętych.

w Warszawie, Młodzieżowa Orkie-

w Warszawie która w nagrodę

dla Orkiestry Dętej OSP Mszczo-

stra Dęta OSP Płośnica, Orkiestra

otrzymała Puchar marszałka woje-

nów.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Renata Rokicka
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Świętowaliśmy XIX Dni Ursusa
1 czerwca, Dzień Dziecka rozpoczął obchody tegorocznych, XIX
Dni Ursusa. Z tej okazji na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Sosnkowskiego Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zorganizował
piknik rodzinny. W ten słoneczny
dzień liczni mieszkańcy bawili się
na przygotowanych z myślą o całych rodzinach atrakcjach.
W kolejny weekend, 8-9 czerwca Stowarzyszenie SKORO, przy
współpracy z Urzędem Dzielnicy
dla

mieszkańców

fot. E. Kowalewska

przygotowało

spacery po dzielnicy ścieżkami
tematycznymi inspirowane historią oraz warsztaty z geochacingu
i tworzenie własnych skarbów. Ta
ostatnia

aktywność

szczególnie

Drużyna KS Ursus otrzymała nagrody z rąk Burmistrza Wiesława Krzemienia
i Zastępcy Burmistrza Jacka Duchnowskiego
przypadła do gustu najmłodszym

fot. E. Kowalewska

mieszkańcom naszej dzielnicy.

Tegoroczne

święto

dzielnicy

miało mocny, sportowy charakter.

Kulminacyjnym momentem obcho-

15 czerwca odbyła się pierwsza

dów XIX Dni Ursusa był 15 czerwca,

edycja ogólnopolskiego turnieju

kiedy to w muszli koncertowej w Par-

piłki nożnej Ursus Cup 2013, który

ku Czechowickiem już od godziny

jak nam niezmiernie miło poinfor-

16.00 występowali artyści. W tym

mować wygrała drużyna KS URSUS.

roku zagrali dla nas: Thekilla, Agnes-

Nagrody wręczył radny dzielnicy,

sa, Klezmafour, Halina Kunicka oraz

członek komisji kultury i sportu Ro-

gwiazda wieczoru Andrzej Piasecki.

bert Faliszewski. Również 15 czerw-

Imprezę poprowadził Jarek Jaki-

ca i również po raz pierwszy odbył

mowicz. Publiczność z ogromnym

się bieg uliczny „Ursus Biega”,

entuzjazmem przyjęła Panią Halinę

który zgromadził już w pierwszej

Kunicką, która bisowała kilka razy.

edycji 320 uczestników. Z numerem

Niezwykle

zagrał

jeden pobiegł Burmistrz Wiesław

Klezmafour, dla którego scena oka-

Krzemień, z numerem 2 pobiegł

zała się za mała. W czasie koncertu

były

członkowie zespołu ekspresywnie

m.st. Warszawy, Bogdan Olesiński,

muzykowali wśród publiczności. Na

w biegu uczestniczył również radny

koniec, Andrzej Piaseczny zgromadził

dzielnicy Kazimierz Markowski.

energetycznie

Burmistrz

Dzielnicy

Ursus

bardzo dużą widownię, która długo

Duży wkład w tegoroczny festyn

nie pozwalała mu zejść ze sceny.

wnieśli sponsorzy – Biuro Podróży

Podczas imprezy zostali uhonorowa-

Bliżej świata, Celtic, Foto Ursus,

ni i obdarowani upominkami przez

Gravitan Heath and Sport Clubs,

Burmistrzów Dzielnicy: Wiesława

Leroy Merlin, Orthofit, Osteria Pie-

Krzemienia oraz Jacka Duchnowskie-

monte, Oxygen. Serdecznie dzięku-

go, piłkarze I drużyny KS Ursus, któ-

jemy.

rzy zdobyli Puchar Polski na szczeblu
województwa mazowieckiego.

Agnieszka Wall

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

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Tulipanada 2013
24 maja w sali widowiskowej Ośrodka Kultu-

Pola Skorek; I nagroda: Marcelina Mrazek. Kate-

ry „Arsus” ul. Traktorzystów 14 odbył się Koncert

goria zespoły wyróżnienia: Zespół Wokalny Klas

Laureatów i uroczyste wręczenie nagród XI edycji

II , Magdalena Siekierzyńska; I nagroda „Amico”.

Konkursu Piosenkarskiego Tulipanada.

Kategoria muzyczna chóralna wyróżnienia: Zespół
Szkół nr 69, „Mille Voc”; I nagroda „Warszawskie
Grzmoty”.

się pod patronatem Przewodniczącego Rady

Kategoria wiekowa (13-17 lat) soliści wyróż-

Dzielnicy Henryka Linowskiego oraz Burmistrza

nienia: Amanda Abramczyk, Tomasz Baracz, Alicja

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesława Krze-

Ciecierska, Weronika Chrzanowska, Natalia Kle-

mienia.

niewski, Karina Kowalczyk, Wiktoria Lech, Marta

fot. I. Barski

Organizatorami byli: Ośrodek Kultury „Arsus
” oraz Dom Kultury „Kolorowa”. Konkurs odbył

Uczestnicy Tulipandy

Na tegoroczny konkurs wpłynęło ponad 240

Majek, Karolina Miziołek, Kaja Paczuska, Agata

zgłoszeń – solistów, zespołów wokalnych i chó-

Pośnik, Katarzyna Syta, Adrianna Wojtaś; III na-

Zygier; III nagroda: Marlena Nieckuła; II nagro-

rów. Łącznie ponad 420 uczestników. Jury, po

groda ex aequo: Klementyna Bohdanowicz, Kinga

da ex aequo: Małgorzata Romińska, Paulina

przesłuchaniu uczestników zakwalifikowanych do

Kowalkowska; II nagroda: Katarzyna Sawczak;

Witoń; I nagroda: Paweł Izdebski. Kategoria wokal-

II etapu, postanowiło przyznać następujące nagro-

I nagroda: Blanka Pieńkos.

no-instrumentalna wyróżnienie: Karol Kałuża – Jan

dy i wyróżnienia:

Kategoria

muzyczna

wokalno-instrumen-

Kundera, Kategoria muzyczna chóralna wyróżnienie:

Kategoria muzyczna soliści-wokaliści (7-12 lat)

talna III nagroda: Nok Pęd Band; II nagroda:

wyróżnienia: Zuzia Bomze, Maria Ciecierska, Da-

New Beat II. kategoria muzyczna Chóralna, II

Nagrodę Grand Prix Burmistrza Dzielnicy Ursus

ria Domierz, Zosia Kowalczyk, Julia Pietrzak, Alek-

nagroda „Tutti Cantamus”. Kategoria wiekowa

m. st. Warszawy Wiesława Krzemienia otrzymała

sandra Sędzielewska, Karolina Wójtowicz Agata

III (dd 18 lat) soliści, wyróżnienia: Adriana Ka-

Zuzanna Grochowska.

Zielińska, Julia Zielińska; III nagroda ex aequo:

licińska, Mateusz Nasiadka, Ewa Rapacz, Mi-

Ewa i Julia Antoniak, Izabela Odolak; II nagroda:

kołaj Szymczyk, Paweł Ziółkowski, Katarzyna

Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 5 lipca, godz. 19.00 – występ zespołu teatralno-kabaretowego „Zżyna”

„Retro Artbem”.

Jako gość wieczoru wystąpił Kuba Anusiewicz
– zdobywca Grand Prix w roku ubiegłym.

• 27 sierpnia, godz. 7.00 – „Podążając śladami św. Siostry Faustyny” wyjazd
członków Klubu Seniora „Wesoła Chata” do Płocka i Rybna.

w programie „Co by było gdyby”. Wystąpią: Robert Różycki, Witold Rudnicki, Marzena Poświata, Joanna Rudnicka. Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)

• wystawa malarstwa „X Biennale Sztuki Ursusa 2013” z udziałem 50 twór-

• 1-31 lipca, godz. 12.00-20.00 (Czytelnia Naukowa Nr XIX) – „Słoneczna

ców. Galeria „Ad-Hoc”. Ekspozycja czynna w lipcu i sierpniu w dni powsze-

Zakładka 2013” wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w Międzyna-

dnie w godz. 10.00-14.00. Wstęp wolny.

rodowym Konkursie Plastycznym.

• wystawa dokumentalna z barwną fotografią „Rajd Szlakiem Naszej Historii”

• 4,11,18,25 czerwca, godz. 17.00-17.30 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

przygotowana przez śp. Jana Cierlińskiego. Ekspozycja czynna w lipcu i sierp-

Nr 64) – „Bartki czyli bajki czytane w czwartki”: „Ach, ten Emil!” Astrid Lind-

niu w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Wstęp wolny.

gren, „Aurelka czyli wielkie hece małej świnki” Piotra Rowickiego, „Wiersze

• 9-30 sierpnia, dni powszednie w godz. 11.00-15.00. Plener malarski
– Ursus 2013 dla młodzieży (od szkół gimnazjalnych) i dorosłych. Baza –

i wierszyki dla najmłodszych” Juliana Tuwima, „Ciocia Jadzia” Elizy Piotrowskiej – wiek uczestników 3-10 lat.

scena w parku „Czechowickim”, ul. Spisaka. Koszt uczestnictwa 20 zł. Zgłoszenia należy kierować na adres internetowy kostawska@gmail.com lub

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)

telefonicznie: 22 478 34 54.

• 4,5,11,12,18,19,25 lipca, godz. 10.00 – „Klub Gier Planszowych” dla dzieci, czwartki i piątki.

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)

• 26 lipca, godz. 10.00 – uroczyste zakończenie akcji „Lato 2013 w Biblio-

• 1-15 lipca – wystawa fotografii „Ursus w obiektywie młodego człowie-

tece”. W programie konkurs karaoke pt. „Śpiewy z różnych czasów”. Spo-

ka - Adama Dąbrowskiego”. Wystawa czynna od poniedziałku do piątku

tkanie poprowadzi kierownik Biblioteki Niedźwiadek Gracjana Kobylińska

w godz. 10.00-15.00.

i bibliotekarz Teresa Pięta.

• 1-31 sierpnia – prezentacja malarstwa dziecięcego Akademii Plastycznej
z Domu Kultury „Miś”. Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz.

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

10.00-15.00.

• 26 lipca, godz. 10.00 – uroczyste zakończenie akcji „Lato 2013 w Biblio-

• 24 sierpnia, godz.16.00 – „Letnie przeboje w Wesołej Chacie” zabawa ta-

tece”.

neczna w Klubie Seniora.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Realizacja przez szkołę dodatkowych zadań takich

znalazło się w gronie wyróżnionych placówek zarów-

jak promowanie uzdolnionej młodzieży, rozwijanie

no przez organizatora – GIODO jak i Mazowieckiego

zainteresowań czyli wspieranie integralnego rozwoju

Kuratora Oświaty. Jesteśmy jedynym gimnazjum,

uczniów, daje wiele satysfakcji zarówno uczniom jak

którego podejmowane działania zostały wyróżnio-

i nauczycielom.

ne w tegorocznej edycji, a wzięło w niej udział po-

Nauczyciele Gimnazjum nr 132 z Oddziałami In-

nad 200 placówek. Wyróżnienie z rąk Generalnego

tegracyjnymi włączyli w tym roku całą społeczność

Inspektora Ochrony Danych Osobowych odebrała

szkolną do wielu inicjatyw i projektów edukacyjnych

Anna Lewandowska – koordynator projektu.

fot. z archiwum Gimnazjum nr 132

Moc projektów i programów edukacyjnych

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach

z różnych dziedzin.
Szkoła realizowała program edukacji ekologicznej

kreatywnych realizowanych w ramach Akademii Wy-

„Wiślana szkoła”, którego koordynatorem była Joan-

nalazców im. Roberta Boscha. Celem tego projektu

na Balcerzak. Otrzymała certyfikat oraz nagrodę rze-

jest propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej

m.in. Prorektora ds. Rozwoju PW, Prezes Zarządu

czową. Młodzież naszego Gimnazjum postanowiła

przedmiotów ścisłych oraz zainteresowanie gimna-

Robert BOSCH, przedstawicieli Urzędu Patentowego

trzymać formę. W związku z tym zaplanowano sze-

zjalistów uczelniami technicznymi.

RP zaprezentowali swoje pomysły. Naszymi Wyna-

W trakcie warsztatów

reg akcji promujących zdrowy tryb życia. Wszystko

4 czerwca na Politechnice Warszawskiej odbyła

lazcami opiekowała się Anna Lewandowska, która

za sprawą programu edukacyjnego „Trzymaj formę”,

się uroczysta gala III edycji projektu. Uczestniczyli

czuwała również nad organizacją i uczestnictwem

nad realizacją którego czuwała Anna Mizeracka.

w niej nasi uczniowie. Dwa pomysły na wynalazek

gimnazjalistów w warsztatach. Zapraszamy do bo-

3 czerwca odbyło się seminarium podsumowujące

zakwalifikowały się do ścisłego finału. Dawid Kac-

gatej galerii zdjęć umieszczonej na stronie www.

III edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

przyk (3a) oraz Kasandra Pasiowiec i Marta Mro-

technika.gim132waw.pl.

„Twoje dane - Twoja sprawa”. Gimnazjum nr 132

zowska (1a) przed organizatorami, w obecności

Zespół redakcyjny Gimnazjum nr 132

12 czerwca odbyło się uroczyste

ski (SP2), Milena Śliwowska (SSP4),

zakończenie olimpiad i konkursów

Mariusz Żeleśkiewicz (SP11) i Szymon

dzielnicowych organizowanych przez

Siwik (SP4).

Szkołę Podstawową nr 4 w roku szkol-

Nagrody w VII Dzielnicowej Olim-

nym 2012/13. Tego dnia gościliśmy

piadzie Matematycznej pod hasłem

Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesława

„Rachmistrz” otrzymali: Adela Łasta-

Krzemienia oraz Przewodniczącego

wiecka (SP4) – I miejsce, Ngoc Wolny

Rady Dzielnicy Ursus Henryka Linow-

(SP14) – II miejsce, Krzysztof Kania

skiego. Na uroczystość przybyli rów-

(SP11) – III miejsce. III Dzielnicowa

nież uczniowie i nauczyciele z ursu-

Olimpiada Języka Angielskiego „All

skich szkół.

About English” adresowana była do

fot. z archiwum Szkoły Podstawowej nr 4

Podsumowanie konkursów i olimpiad w Szkole Podstawowej nr 4

Przedstawienie w wykonaniu dzieci

W X Dzielnicowej Olimpiadzie Przy-

uczniów klas młodszych. Jej laure-

Trocyk (SP11), Maja Kaczmarek (SP14),

Klimka, Krzysztofa Sajdakowskiego,

rodniczej pod hasłem ,,Znane i mniej

atami zostali: Aleksandra Zając (SP4)

Tymon Czernek (SP4), Oliwia Kędracka

Piotra Wojtalę i Aryana Vyas. Wszyscy

znane zwierzęta Polski” zwycięzcami

– I miejsce, Marta Frąckiewicz (SP4) -

(SP4), Maja Orych (SP14) – III miejsce.

wymienieni uczniowie odebrali nagro-

zostali: Szymon Siwik (SP4) – I miej-

II miejsce oraz Oliwia Kędracka (SP4)

Od 10 lat w naszej dzielnicy nie-

dy na uroczystości w Pałacu w Wilano-

sce, Katarzyna Gawlicka (SP4), Jan Do-

i Maksymilian Macyszyn (Montessori)

które placówki realizują program

miniczak (STO4) – ex aequo II miejsce;

– III miejsce.

wie w dniu 22 czerwca.

„Warszawa Stolicą Czystości.. Spośród

Miło nam poinformować, że na-

Katarzyna Bortniczuk (SP4), Michał

Młodsi uczniowie zmierzyli się rów-

licznej grupy laureatów warto wymie-

grody dla laureatów i osób wyróż-

Fedorowicz (SP2) i Hoang Viet Kra-

nież z niełatwymi zadaniami VI Dziel-

nić zwycięzców konkursu „Nowa akcja

nionych zostały ufundowane przez

jewski (SP4) – III miejsce. Laureatami

nicowego Konkursu „Mistrz Sudoku”.

– segregacja” na etapie miejskim – II

Radę Rodziców i sponsorów, wśród

X Dzielnicowej Olimpiady Historycznej

Zaszczytny tytuł Mistrza otrzymali:

miejsce zajął w nim Bartłomiej Mił-

których są firmy i osoby indywidualne.

pod hasłem „Powstanie Styczniowe

Matylda Borejszo (SP4), Filip Kopyt

kowski (SP4), a wyróżniono Dominikę

Serdecznie dziękujemy firmom RED

na ziemiach polskich” zostali: Mateusz

(SP11), Mateusz Karandys (SP11) –

Modrzewską (SP2) i Krystiana Bębacza

i UNICONF, a także Regionalnej Dyrek-

Kośla (SP11) - I miejsce; Maciej Łasek

I miejsce, Mateusz Chmieliński (SP4),

(Przedszkole 418). Ponadto w konkur-

cji Lasów Państwowych w Warszawie

(SP4), Jowita Drozdowicz (SP11), Fry-

Ola Sijka (SP4),Wioletta Harasimczuk

sie „Warszawskie Pomniki Przyrody”

oraz Ośrodkowi Dydaktycznemu Kam-

deryk Kuźma (SP11) - ex aequo II miej-

(SP11), Zosia Łazeba (SP4) – II miejsce

wyróżniono grupę uczniów z naszej

pinoskiego Parku Narodowego.

sce, III miejsce ex aequo –Piotr Gidziń-

i Paweł Harciński (SP11), Aleksander

szkoły: Adama Bartosa, Mateusza

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Srebrny medal koszykarek rocznika 2000
W dniach 30 czerwca-2 lipca 2013

dziewczynek

zaskutkowały

trzy-

roku w Żyrardowie odbyły się Mazo-

punktowym zwycięstwem 42 do 39.

wieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Do finału, który odbył się w niedzie-

Nasze

reprezentujące

lę, 2 czerwca 2013 roku dziewczyn-

Szkołę Podstawową nr 4, podopiecz-

ki podchodziły osłabione kontuzją

ne nauczyciela wychowania fizyczne-

naszej najwyższej zawodniczki, któ-

go Małgorzaty Boniowskiej, stanęły

ra w starciu z koszykarką drużyny

na podium, zdobywając drugie miej-

przeciwnej odniosła kontuzję kost-

sce i srebrne medale.

ki. Krótka ławka i zmęczenie oraz

koszykarki

stres grania na boisku gospodarzy

ry drużyny i tylko w finale uległy

nie przeszkodził naszym sreber-

koszykarkom z Żyrardowa. Mecze

kom, które rozegrały wspaniałą grę

w grupie wygrywały dużą różnicą

zespołową i walczyły do samego

punktów: z Glinojeckiem (96:29),

końca. Dopingowali najwierniejsi

Radomiem (74:15) i Sokołowem

kibice – rodzice. Pomimo, nieko-

(62:37). W półfinale spotkały się

rzystnego

przegrałyśmy

Drużynę reprezentowały na-

Róża Robak, Natalia Szczerba,

z silnym zespołem z Wołomina.

25:65, występ na olimpiadzie był dla

stępujące zawodniczki: Aleksan-

Karolina Zalewska, Aleksandra

Mecz był bardzo zacięty do ostatnich

ogromnym sukcesem. Swoimi wystę-

dra Barszcz, Natalia Bochenek,

Zawadzka, Julia Żbikowska. Gra-

sekund. Zimna krew, opanowanie

pami nasze koszykarki potwierdziły,

Julia Dołężka, Klaudia Kursa, Le-

tulujemy i czekamy na kolejne

i świetne przygotowanie naszych

że są w wysokiej formie.

narcik Karolina, Alicja Prokopiuk,

sukcesy

wyniku,

fot. B.Lenarcik

Nasze dziewczęta pokonały czte-

Nasze medalistki

Z dużymi nadziejami czekaliśmy na

z sześciu kolejnych spotkań ligo-

rozpoczęcie wiosennej części rozgry-

wych. W takcie tego okresu zespół

wek III Ligi w wykonaniu pierwszego

zwyciężył dwa razy w mazowieckim

zespołu KS Ursus Warszawa. Drużyna

Pucharze Polski.

„Traktorków” zajmowała na półmet-

Pierwsza porażka „nadeszła” do-

ku III miejsce, a zimowe transfery po-

piero w spotkaniu z wiceliderem

zwalały na optymistyczne nastroje.

z Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie,

Do tego wszystkiego doszły jeszcze

paradoksalnie, KS Ursus prezentował

niezłe wyniki i dobra gra zespołu

się zdecydowanie lepiej niż jego ry-

w meczach towarzyskich z silnymi,

wal, grając naprawdę dobre zawody

grającymi przeważnie na wyższym

i stwarzając mnóstwo (niestety nie-

poziomie rozgrywkowym, drużyna-

wykorzystanych) okazji bramkowych

mi (m.in. 0:1 z Pelikanem Łowicz - 3

mecz zakończył się wynikiem 0:3

fot. B.Lenarcik

Klub Sportowy Ursus

Piłkarze KS Ursus z pucharem Polski

miejsce w II lidze, 0:1 i 2:2 ze Świ-

Następne spotkanie z zespołem

tem NDM - II liga, 5:1 z KSP Polonią

Legionovii pokazało jaki potencjał

Puchar Polski na szczeblu Mazowiec-

Ćwik, Dawid Jarczak, Jakuc Kabala ,

Warszawa - ME, czy 3:2 ze Zniczem

drzemie w naszym zespole - tyl-

kiego ZPN.

Patryk Kamiński, Jakub Lesiak, Kac-

Pruszków - II liga).

ko świetne interwencje bramkarza

Również ostatnie spotkania ligowe

per Lesiak, Maciej Łazeba, Jarosław

gospodarzy uchroniły zespół lidera

zespół pewnie zwyciężał zajmując osta-

Łowicki, Adam Michalak, Kamil Ry-

przed przegraną.

tecznie wysokie, bardzo dobre, 3 miej-

tel, Sebastian Sikora, Przemysław

sce na koniec III-ligowych rozgrywek.

Sztybrych, Patryk Wietrak, Dorian

Inauguracyjne spotkanie w Kleszczowie zakończyło się wynikiem 0:0,
nie było szczytem marzeń, ale wygra-

Brak skuteczności w spotkaniach

na u siebie z Lechią Tomaszów Ma-

ligowych (z wyjątkiem meczu z Po-

Kadra zespołu: Bramkarze: Jan

Zając. Sztab szkoleniowo-kierowni-

zowiecki, 1:0, pozwalała na kontakt

gonią Grodzisk Maz. - 5:0 ) drużyna

Barański, Paweł Wysocki, Obroń-

czy: Tomasz Matuszewski – I trener,

ze ścisłą czołówką. Kolejne mecze

KS Ursus „odbiła” sobie w Pucharze

cy: Sebastian Bulik, Krzysztof Ce-

Przemysław Kostyk – II trener, Kon-

„Traktorki” kończyły się ze zmiennym

Polski, aplikując kolejnym przeciwni-

giełka, Michał Jagodziński, Maciej

rad Gołaszewski – trener bramkarzy,

szczęściem (przeplatając remisy ze

kom 8 goli (5:2 ze Spartą Jazgarzew

Ofmański,

Skowroński,

Andrzej Burakowski – masażysta,

zwycięstwami). Należy podkreślić,

w półfinale i 3:0 z Pogonią Grodzisk

Rafał Zaborowski. Pomocnicy i na-

Robert Ofmański i Jarosław Moleda

że KS Ursus nie przegrał żadnego

Maz. w finale) i pewnie zdobywając

pastnicy: Michał Chmielewski, Piotr

- kierownicy drużyny.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Ursus Biega 2013
Pierwszy raz w historii dzielnicy

czarski z czasem 39:55, a na trzecim

odbył się bieg uliczny pod nazwą

miejscu podium stanął Maciej Pio-

„Ursus Biega”. Była to pierwsza edy-

trowski uzyskując czas 40:09. W ka-

cja cyklicznej imprezy, organizowanej

tegorii kobiet najszybsza okazała się

podczas „Dni Ursusa”.

Monika Strobin z czasem 48:17, po
zaciętym finiszu druga była Paulina

nizatorów, którymi byli Urząd Dziel-

Prokopek z czasem 48:22, a trzecie

nicy Ursus m.st. Warszawy, Uczniow-

miejsca wybiegała Małgorzata Rut-

ski Klub Sportowy Iskra Warszawa,

kowska 50:06. Najmłodszym zawod-

Agencja Reklamowa Kinggroup oraz

nikiem, który wziął udział w biegu

zapalony biegacz Maciej Mijas w so-

był trzynastoletni Patryk Rżysko. Na

botę 15 czerwca o godzinie 11.00

starcie nie zabrakło również biega-

z Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.

czy – rodziców którzy cały dystans

Sosnkowskiego 3 wyruszyło przeszło

przebiegli pchając wózek ze swoimi

ła, zestawy kosmetyków a główny

należą się również trzydziestce wo-

300 biegaczy, aby w temperaturze

pociechami.

sponsor imprezy Lotnisko Chopina

lontariuszy z Gimnazjum nr 130 na

fot. M. Poświata

Dzięki wielkiemu wysiłkowi orga-

Uczestnicy biegu

około 30 stopni zmierzyć się z dy-

Bardzo ważnym elementem całej

przekazała olbrzymie pluszowe sło-

czele z Aleksandrą Ignaczuk – prze-

stansem 10 km. Wśród nich wystar-

imprezy były firmy oraz osoby pry-

nie. Cała impreza udała się również

wodniczącą zespołu wolontariuszy,

towali Burmistrz Wiesław Krzemień

watne, które wsparły finansowo

dzięki wsparciu finansowemu Ban-

którzy dzielnie pomagali w przy-

oraz Burmistrz Bogdan Olesiński.

całe przedsięwzięcie. Fundatorem

ków PKO BP oraz BZ WBK. Na mecie

gotowaniach do tak dużej imprezy

Najlepszy zawodnik – Sebastian

pierwszej nagrody w obu katego-

każdy zawodnik otrzymywał napoje

biegowej.

Przepióra z Gorlic w kategorii open

riach była firma HOBBIT organizu-

izotoniczne oraz wodę a najbardziej

informacje dotyczące biegu oraz

pokonał całą trasę w czasie 34:06

jąca spływy kajakowe, a sponsorem

zmęczeni biegacze mogli skorzystać

następnych edycji można znaleźć na

minuty ustanawiając jednocześnie

drugiej nagrody MGB Sport. Całej

z bezpłatnego masażu dzięki firmie

stronie www.ursusbiega.pl .

jej rekord. Drugi był Bartosz Miel-

szóstce firma Oriflame ufundowa-

Orthofit.

Wielkie

podziękowania

Wszystkie

niezbędne

MKDSMM

Doskonale spisał się zawodnik

„C”, wystartowało pięćdziesięciu

Uczniowskiego Klubu Sportowego

zawodników, z których najlepszy

Czternastka na międzynarodowym

okazał się również Tymon Czer-

turnieju juniorów w Gliwicach. 8 let-

nek. Zdobył 6 punktów z 6 partii.

ni Tymon Czernek mógł grać, w swo-

II miejsce przypadło Elizie Placek

jej grupie, z rówieśnikami do lat 8,

z Uczniowskiego Klubu Sportowe-

jednak postanowił sprawdzić się

go Pałac Nieborów, III miejsce zdo-

wśród dziesięciolatków. Grało 50 za-

był Michał Rędziszow a IV miejsce

wodników a Tymon odniósł zdecydo-

rewelacyjnemu w 2007 Michałowi

wane zwycięstwo. Zdobył 8 punktów

Zgorzelskiemu.

z 9 partii. Następny zawodnik zdobył
6,5 punktów.
W zakończonych turniejach z cyklu Cztery Pory Roku

W grupie „B” startowało 31
uczestników.

w grupie

Zwyciężył

Łukasz

fot. P. Czernek

UKS Czternastka

Tymon Czernek (pierwszy z lewej) - wręczenie nagród podczas turnieju
w Gliwicach

Grzenkowicz z AGAPE Białołęka,

14, III miejsce Arkadiusz Słomski

sce dziesięcioletni Mateusz Bujalski

II miejsce Dominik Rzeszowski z UKS

(Elektryczność Warszawa), a IV miej-

UKS 14.
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