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Pierwsze zebranie Rady Seniorów
Lato w Mieście 2015
Podczas wakacji dla uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających miejsce zamieszkania w Warszawie zorganizowany jest bezpieczny,
atrakcyjny i jednocześnie połączony
z rozwijaniem zainteresowań uczestników program „Lato w Mieście
2015”.
s. 3
XXV lat samorządu terytorialnego
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury „Arsus” gościła w czwartek, 25
czerwca wspaniałych gości. Tego dnia
odbyła się uroczysta sesja Rady Dzielnicy Rady Dzielnicy Ursus w związku
fot. R. Trzaska

z XXV-leciem samorządu terytorialne-

W Urzędzie Dzielnicy Ursus

gim czasie uda się zorganizować
ich wspólne posiedzenie – dodał.

s. 2

Za nami Dni Ursusa
Tegoroczne Dni Ursusa rozpoczęliśmy od

Wspólne zdjęcie Rady Seniorów z Zarządem Dzielnicy
odbyło się pierwsze posiedzenie

go w Polsce.

wspólnej zabawy z dziećmi z okazji Dnia
- tworzenie warunków aktywne-

Dziecka w Parku Hassów. 13 czerwca

go uczestnictwa seniorów w życiu

spotkaliśmy się w Parku Czechowickim.

nowo powołanej Rady Seniorów

W skład Rady Seniorów weszli:

społecznym oraz wspieranie i po-

Na mieszkańców czekały liczne atrakcje,

Dzielnicy Ursus. Zebranie popro-

Bolesław Staniszewski, Jerzy Do-

budzenie środowisk senioralnych

a na deskach sceny wystąpił Stasiek Wie-

wadził Zastępca Burmistrza Kazi-

mżalski, Wanda Lesiak, Janina Ma-

na rzecz podejmowania wspólnych

lanek z Kapelą Warszawską, zespół Akcent

mierz Sternik, który przedstawił

ria Gostowska, Krzysztof Szczerba,

inicjatyw lokalnych,

i gwiazda wieczoru In-Grid. Dni Ursusa

także zadania jakimi będzie zajmo-

Bogdan Jeśka, Tadeusz Kaczmarek,

- przyjmowanie zgłoszeń o pro-

wać się Rada Seniorów w trakcie

Maciej Linke, Barbara Banaszek,

blemach i oczekiwaniach seniorów.

najbliższych posiedzeń.

Alicja Swoboda, Piotr Jankowski,

Jednocześnie chcielibyśmy po-

– Cieszę się, że Ursus ma już

Alina Florczak.

dziękować

wszystkim

osobom,

zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem
legionowych piosenek.

s. 5

UTS AKRO-BAD drużynowym

swoją Radę Seniorów. Będziemy

Kompetencje Rada Seniorów

które zaangażowały się w wybory

mistrzem Polski

chcieli korzystać z Państwa do-

określa statut. W myśl tego doku-

m.in. głosując na poszczególnych

W dniach 230-24 maja w Chorzowie

świadczeń jako organu doradcze-

mentu do zadań Rady należy:

kandydatów do Rady Seniorów

odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów

Dzielnicy Ursus.

w akrobatyce sportowej, skokach na ścież-

go naszej dzielnicy – podkreśliła
podczas spotkania Burmistrz Dzielnicy Urszula Kierzkowska.

- monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,

W trakcie posiedzenia seniorzy

- pełnienie roli konsultacyjnej,

wybrali swojego przedstawiciela

Obecny na spotkaniu Zastęp-

doradczej i inicjatywnej dla władz

w Radzie Seniorów m.st. Warsza-

ca Burmistrza Wiesław Krzemień

Dzielnicy w sprawach dotyczących

wy, który będzie reprezentował

wyraził nadzieję, że zarówno

seniorów zamieszkałych na terenie

Dzielnicę Ursus. Został nim Piotr

Rada Seniorów jak i Młodzieżowa

Dzielnicy,

Jankowski. Następne posiedzenie

Rada Dzielnicy Ursus będą ze sobą
współpracować. Może w niedłuwww.facebook.com/dzielnicaursus
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- współpraca z Warszawską
Radą Seniorów,

ce i trampolinie. Klub zdobył drużynowe
mistrzostwo Polski.

s. 8

Rady Seniorów planowane jest na
6 lipca.
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Z prac Zarządu
W maju bieżącego roku Zarząd

wym do budżetu m.st. Warszawy na

o dokonanie zmian w Wieloletniej

zację wypoczynku letniego dzieci

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

2015 rok. Dotyczyły one m.in: zakupu

Prognozy Finansowej m.st. War-

i młodzieży w roku 2015, na pod-

obradował na czterech posiedze-

wyposażenia do klas szkolnych, zakupu

szawy na lata 2015-2042, w takich

stawie rekomendacji Zespołu Spor-

niach. Poniżej prezentujemy Pań-

pomocy dydaktycznych, przeniesienia

sprawach jak: budowa przedszkola

tu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus,

stwu wybrane uchwały podjęte

środków na naprawy elementów małej

w Parku Achera przy ul. Walerego

do realizacji tego zadania wybrał

przez Zarząd, w tym czasie.

architektury w parkach oraz budowy

Sławka, rozbudowa Przedszkola nr

następujące

mieszkań komunalnych wraz z przed-

200 przy ul. Balbinki 1 oraz utrzy-

Rzymskokatolicką i Sanktuarium

szkolem przy ul. Orląt Lwowskich.

manie, remonty i konserwacji dróg.

Matki Bożej Fatimskiej z ul. Zagłoby

Zarząd Dzielnicy wniósł pod obrady
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
projekty uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnico-

Jednocześnie

Zarząd

zawnio-

skował do Rady m.st. Warszawy

Zarząd

Dzielnicy

w

ramach

otwartego konkursu ofert na reali-

podmioty:

Parafię

37 oraz Rzymskokatolicką Parafię
św. Rodziny z ul. Zapustnej 43.

Sala widowiskowa Ośrodka Kultu-

la Kierzkowska. Wprowadzone ćwierć

ry „Arsus” gościła w czwartek, 25

wieku temu rozwiązania spowodowały,

czerwca wspaniałych gości. Tego

że samorządowcy zaczęli służyć lokalnej

dnia odbyła się uroczysta sesja

wspólnocie. Bez Państwa wsparcia nie

Rady Dzielnicy Rady Dzielnicy Ursus

byłyby możliwe zmiany w wielu dzie-

w związku z XXV-leciem samorządu

dzinach życia, które są najbardziej waż-

terytorialnego w Polsce.

ne dla mieszkańców – dodała.

– To właśnie pierwszy niekomuni-

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ur-

styczny rząd Tadeusza Mazowieckiego

sus Henryk Linowski w swoim wystą-

fot. R. Trzaska

XXV lat samorządu terytorialnego

rozpoczął prace nad ustawą o samorzą-

pieniu przybliżył historię odrodzonego

dzie, której efektem były w pełni wolne

samorządu

wybory do samorządu. Odbyły się one

przypominając zebranym m.in., to

27 maja 1990 roku. Dzięki tej reformie

że Gmina Ursus powstała 1 stycznia

Dorobek samorządu w skali całego

W trakcie uroczystości osoby zasłu-

gmina jako samorząd zyskała osobo-

1993 r. Wtedy rozpoczął się szybki roz-

kraju jest duży. Szczególnie widać to

żone dla Ursusa, czyli Radni wszystkich

wość prawną oraz stała się właścicielem

wój Ursusa. Już w pierwszym okresie

po naszej Dzielnicy. Dziś Ursus to no-

kadencji oraz Burmistrzowe Dzielnicy

swojego mienia – podkreśliła podczas

samodzielności wykonano więcej in-

woczesna, szybko rozwijająca dzielni-

otrzymali pamiątkowe podziękowania

wystąpienia Burmistrz Dzielnicy Urszu-

westycji niż przez 5 poprzednich lat.

ca Warszawy.

za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

terytorialnego

Ursusa,

Samorządowcy w służbie lokalnej wspólnoty

Budżet partycypacyjny w Dzielnicy Ursus
Właśnie zakończyło się głosowa-

wano 60 domków dla pożytecznych

dostępna w Urzędzie Dzielnicy oraz

przełomie czerwca i lipca. Wznowie-

nie nad projektami zgłoszonymi w

owadów, m.in. zapylających rośliny,

w wersji elektronicznej na stronie

nie działalności kina „Ursus” plano-

www.ursus.warszawa.pl.

wane jest na wrzesień tego roku.

ramach Budżetu Partycypacyjnego

– Zagospodarowanie zieleni Parku

2016 r. O szczegółach poinformuje-

Hassów polegające na uzupełnieniu

Jeden z projektów jest już w koń-

my Państwa w następnym numerze

drzewostanu o 12 szt., co pozwoliło

cowej fazie realizacji. Chodzi tutaj

celu usprawnienie ruchu rowero-

naszego pisma. Teraz jednak chcie-

stworzyć zielony szpaler pozwalający

o cyfryzację Kina Ośrodka Kultury

wego w Dzielnicy Ursus przeszła

libyśmy przypomnieć co się dzieje z

zmienić otoczenie w pobliżu jednego

„Arsus’’. Został rozstrzygnięty prze-

już postępowanie przetargowe.

projektami, które zostały przezna-

z budynków,

targ i wybrano wykonawcę. Wyko-

Podpisano umowę na opraco-

Natomiast inicjatywa mająca na

– Mapa Ursusa. Publikacja zawiera

nano montaż nowego ekranu i pro-

wanie dokumentacji projektowej

Część z nich została już zrealizo-

poza ulicami podstawowe informacje

jektora cyfrowego. Zdemontowano

budowlano-wykonawczej uspraw-

wana i efekty mogą już Państwo zo-

dotyczące życia gospodarczego, kul-

starą aparaturę nagłaśniającą, Mon-

nienia ruchu rowerowego. Trwa

baczyć. Są to:

turalnego oraz dane adresowe in-

taż nowoczesnego nagłośnienia ze

projektowanie pasów oraz dróg

– Domki dla skrzydlatych przyja-

stytucji samorządowych działających

względu na działalność programową

rowerowych na ulicach objętych

ciół. Na terenie Dzielnicy zainstalo-

na terenie Dzielnicy Ursus. Jest ona

Ośrodka zostanie zrealizowany na

projektem.

czone do realizacji w 2015 r.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Lato w Mieście 2015
Podczas wakacji dla uczniów warszawskich

•

szkół oraz uczniów mających miejsce zamieszka-

Szkoła Podstawowa nr 4

(ul. Sławka 9)

•

– zajęcia w dniach 3-31 sierpnia.

ca w godz. 10.00-12.00 – tenis stołowy. Na-

nia w Warszawie zorganizowany jest bezpieczny,

tomiast w dniach: 6,7,9 lipca w godz. 11.00-

atrakcyjny i jednocześnie połączony z rozwijaniem

Wakacyjne zajęcia specjalistyczne:

zainteresowań uczestników program „Lato w Mie-

•

ście 2015”. Wakacyjne placówki edukacyjne (WPE)
•

12.00 – warsztaty plastyczne w kręgu sztuki
plastycznej,

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy
27A) 2, 9, 16, 23, 30 lipca godz. 10.00-12.00

będą funkcjonowały w czterech szkołach podstawowych i będą czynne od poniedziałku do piątku

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17) 13-31 lip-

•

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkow-

– zajęcia plastyczne,

skiego 16) warsztaty plastyczne w dniach:

Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)

1,3,6,8,10,13,15,17 lipca w godz. 11.00-12.30.

w godz. 7.00-17.00 lub w godzinach dostosowa-

7,14,21,28 lipca, godz. 11.00-13.00 – zajęcia

nych do potrzeb środowiskowych. Warunki uczest-

muzyczne, 14 lipca o godz. 11.00 – spotkanie

Zajęcia w dzielnicowych ośrodkach sportu

niczenia ucznia w WPE: posiadanie legitymacji szkol-

z pisarzem lub podróżnikiem,

i rekreacji:

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Pluto-

•

nej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie

•

Pływalnia Skalar (ul. Sosnkowskiego 3)

(zameldowanie) w Warszawie, złożenie karty uczest-

nu Torpedy 47) 5,12,19,26 sierpnia, godz.

pływanie rekreacyjne, gry i zabawy

nika, uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości

10.00-12.00 – zajęcia plastyczne, a 26 sierp-

w dniach 29 czerwca – 21 sierpnia w godz.

7 zł dziennie – ciepły posiłek. Wszystkie zajęcia

nia o godz. 10.00 – spotkanie z pisarką Iwoną

8.00-12.00 (bez sobót i niedziel),

prowadzone w ramach programu są bezpłatne.

Wilkowską autorką cyklu książek o Julce oraz

Szczegółowy harmonogram działań w załączeniu.

„Pogromcy nudy”,

zajęcia w dniach 29 czerwca 7 sierpnia

•

Pływalnia Albatros (ul. Orląt Lwowskich 1)

Świetlica Przymierza Rodzin (ul. Zapustna 43)

i 24 -31 sierpnia w godz. 8.00-12.00 bez

Wakacyjne placówki edukacyjne:

29 czerwca do 10 lipca, godz. 8.00-18.00

sobót i niedziel, kompleks boisk wielo-

•

– wycieczki i warsztaty tematyczne,

funkcyjnych Orlik 2012 (ul. Sosnkowskie-

•
Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Keniga 20)

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci

go 3) gry i zabawy dla uczestników in-

Szkoła Podstawowa nr 14 (ul. Sosnkowskie-

i Młodzieży „Stokrotka” (ul. Prawnicza 54)

dywidualnych: 30 czerwca – 29 sierpnia

go 10) – zajęcia w dniach 30.06-1.08,

– warsztaty tematyczne, zajęcia rekreacyj-

w godz. 10.00-16.00 a dla grup zorgani-

Zespół Szkól nr 80 (ul. Orłów Piastowskich 47)

ne w dniach 1-10 lipca praz 21-31 lipca

zowanych w tych samych dniach w godz.

– zajęcia w dniach 3-31 sierpnia,

w godz. 8.00-16.00,

8.00-16.00.

– zajęcia w dniach 30.06-1.08,
•
•

•

Wakacyjne warsztaty performerskie w Ursusie
Realizacja projektu autorstwa

zostaną podjęte wątki historycz-

Terminy warsztatów będą ustala-

Projekt współfinansowany przez

Aleksandry Antoniak pod nazwą

ne poprzez osobisty kontakt ze

ne z uczestnikami na bieżąco. Spo-

Urząd Dzielnicy Ursus. Informacje

„Performance w przestrzeni post-

świadkami. W rezultacie młodzież

tkania dla chętnych, którzy będą

w Ośrodku Kultury „Arsus”, tel.

industrialnej Ursusa”. Projekt skie-

zostanie zainteresowana swoim

chcieli dołączyć do grupy: 14 lipca,

22 478 34 54. Widowisko perfor-

rowany jest dla młodzieży gimna-

miejscem zamieszkania, co w kon-

godz. 15.00 i 11 sierpnia, godz.

mance i finał warsztatów odbędzie

zjalnej. Założeniem inicjatywy jest

sekwencji może prowadzić do wzro-

15.00 w Ośrodku Kultury „Arsus”.

się 5 września (środa) w uzgodnio-

nawiązanie dialogu z przeszłością

stu zaangażowania obywatelskiego

Uczestnictwo w warsztatach jest

nym miejscu i godzinie.

dzielnicy. W niecodzienny sposób

na rzecz społeczności lokalnej.

nieodpłatne.

www.facebook.com/dzielnicaursus
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Pół wieku razem
Z okazji złotej rocznicy godów, która jest
obchodzona za 50 lat pożycia małżeńskiego
w Ratuszu Urzędu Dzielnicy Ursus miała miejsce wzruszająca uroczystość. Było to sposobnością do spotkania dostojnych par z władzami Dzielnicy Ursus. W trakcie spotkania jubilaci
otrzymali okolicznościowe dyplomy. Wyróżnieni zostali: Jadwiga i Edmund Glaza, Halina
i Władysław Starzyńscy; Marianna i Henryk
Wojdyna.
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień przypomniał słowa pisarza i akfot. R. Trzaska

tora Andre Mauroisa, że „szczęśliwe małżeństwo – to długa rozmowa, która wciąż wydaje
się zbyt krótka”. W uroczystości uczestniczył
także Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus KaJubilaci w towarzystwie Zastępców Burmistrza Dzielnicy Ursus

zimierz Sternik.

12 czerwca w Szkole Podsta-

Bortniczuk (SP 4), Kinga Domurat

wowej nr 4 odbyło się uroczyste

(SP 14), Piotr Kwiatkowski (SP 4), III

zakończenie olimpiad i konkursów

miejsce – Aleksandra Ogonowska

dzielnicowych,

których

byliśmy

(SP 11), Daniel Olszewski (SP 4),

organizatorem.

Na

uroczystości

Krystian Fabiński (SP 4), Kacper Kuś

swoją obecnością zaszczycili nas:

(SP 2), Wojciech Grabski (SP 14),

Wiesław

Zastępca

Adrian Krzyżanowski (SP 4). XII

Burmistrza Dzielnicy Ursus, Wan-

Dzielnicowa Olimpiada Przyrodni-

da Kopcińska – Przewodnicząca

cza pod hasłem ,,Zależności mię-

Komisji Oświaty, Mirosław Bortni-

dzy organizmami”: I miejsce Ma-

czuk – Zastępca Przewodniczącego

ria Domińczak (SP 11), II – Marta

Rady Rodziców, Teresa Witkowska

Klepaczko (SP 4), III – Kamil Stępień

– Przedstawiciel firmy RED. Uroczy-

(SP 4), Aleksandra Wałęka (SP 14).

stość rozpoczęła się występem ar-

IX Dzielnicowa Olimpiada Matema-

tystycznym przygotowanym przez

tyczna pod hasłem „ Matematyka

Krzemień

–

fot. Z archiwum Szkoły Podstawowej nr 4

Podsumowanie konkursów i olimpiad dzielnicowych

klasę 5a. Nie zabrakło słów pełnych

z X-em”: I – Laura Bandera (SP 11),

radości i gratulacji ze strony przy-

Alicja Wojtkowska (SP 14), II miej-

byłych gości i dyrektor Ewy Gerełło.

sce Maria Sobol (SP 11), Piotr Woj-

Następnie zwycięzcy konkursów

tala (SP 4), III – Krystian Fabiński

i olimpiad odebrali nagrody i dy-

(SP 4), Igor Lewandowski (SP 4). II

11), I miejsce Piotr Gadomski (SP 4),

Cieszymy się, że wśród uczniów

plomy.

Uczestnicy olimpiad i konkursów

Dzielnicowa Olimpiada Informa-

Gabriela Małys (SP 11), Aleksandra

szkół z dzielnicy Ursus jest tylu

Laureaci tegorocznych konkur-

tyczno-Językowa: I miejsce Maciej

Krzysiak (SP 11), Bogumił Kowalczyk

chętnych do sprawdzenia swoich

sów. XII Dzielnicowa Olimpiada

Nowotka ( SP 2), II – Barbara Binder

(SP 11), II – Aleksandra Waśko (SP 4),

sił w licznych konkursach i olim-

Historyczna pod hasłem „Rzeczpo-

(SP 4), III – Krystian Fabiński (SP 4).

Antonina Białek (SP 11), Zofia Pilitow-

piadach.

spolita w okresie złotego wieku”:

VIII Dzielnicowy Konkurs „Mistrz

ska (SP 14), Matylda Borejszo (SP 4),

biorącym udział w zmaganiach

I miejsce – Zofia Wójcicka (SP 4),

Sudoku”. Mistrzowie Sudoku: An-

Mateusz Chmieliński (SP 4), III – Ad-

serdecznie gratulujemy i życzymy

Piotr Jaworski (SP 11), Piotr Wojta-

tonina Kopyt (SP 11), Anna Mę-

rian Escher (SP 4), Lidia Bargieł (SP 14),

sukcesów w kolejnym roku szkol-

la (SP 4), II miejsce – Magdalena

drzak (SP 4), Paweł Iwanowski (SP

Aleksandra Wójcik (SP 14).

nym.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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fot. E. Kowalewska

Za nami Dni Ursusa

Kosmo-Kwaki z dziećmi
Tegoroczne Dni Ursusa rozpoczę-

W Dniach Ursusa wzięli udział dziel-

liśmy od wspólnej zabawy z naj-

nicowi radni, m.in. Dariusz Pastor,

młodszymi z okazji ich święta, a mia-

Jolanta Dąbek, Robert Faliszewski,

nowicie Międzynarodowego Dnia

Maria Miszkiewicz, Marianna Jagu-

Dziecka. Impreza z występami, licz-

ścik, Wanda Kopcińska, Anna Lewan-

nymi konkursami i atrakcjami odby-

dowska, Łukasz Nejman. Tym razem

ła się w Parku Hassów. A ponieważ

gościliśmy również radną Rady m.st.

zamówiliśmy pogodę na wszystkie

Warszawy Ewę Janczar.

na końcu zagrała gwiazda wieczoru

Zenon Martyniuk rozdaje autografy
dzie pojawiły się bajecznie kolorowe

In-Grid. Najliczniejszą publiczność

Kosmo-Kwaki, które wspaniale wto-

zgromadził zespół Akcent, którego

piły się w tłum najmłodszych propo-

charyzmatyczny lider jeszcze długo

nując dzieciom wspólne śpiewanie

po występie rozmawiał z fanami.

i zabawy. Były też bajki,Teatr Waga-

Pełna energii, włoska wokalistka

bunda oraz podróże z Bajolandią.

In-Grid dała niezapomniany koncert.

autorzy projektów do budżetu par-

o wiele więcej atrakcji na terenie

tycypacyjnego prezentowali swoje

parku. Sponsorami byli: CPD S.A.,

pomysły i zachęcali do głosowania.

Auto Polmot, Oriflame, Badania-

Ostatnią imprezą w ramach

pojazdow.pl, Sevroll, taniarachun-

Dni Ursusa było wspólne śpie-

kowosc.pl, Pizza Dominium, Gamp

wanie

Paintball,

piosenek

legionowych.

Lifeweliness,

Hawai

20 czerwca, również w Parku

Pizza, Demart, Moto Factory, Oxygen

Czechowickim, gościliśmy Young

Fitness&Vellness Club, Foto Ursus,

Ursus Voices pod dyrekcją Krzysz-

Xdrive Karting, Grota solna klima-

tofa Matuszaka, zespół Dzieciaki

tyczno-inhalacyjna,

Robomaniacs,

Śpiewaki ze Szkoły Podstawowej

Tenes KlubSportowy, ViaMed, Leroy

STO, i Szkoły Podstawowej nr 4.

Merlin, CrossFit Ursus, Centrum Me-

Była również grupa rekonstrukcyj-

dyczne Warszawskiego Uniwersytetu

na – Tradycyjny Oddział C.K. Re-

Medycznego, GeniesGames.pl.

gimentu Artylerii Fortecznej No2.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich

Po wspólnym śpiewaniu piosenek

mieszkańców na kolejną imprezę

legionowych, rozpoczęła się kolej-

w Parku Czechowickim. Odbędzie się

na potańcówka z udziałem Kapeli

ona w sobotę 12 września, a gwiaz-

z Targówka.

dą wieczoru będzie zespół Perfect.

Atmosfera była wspaniała, publiczność domagała się bisów.

ry przyciągnął całe rodziny. Imprezę

Na terenie parku, na uczestni-

otworzyła Burmistrz Dzielnicy Ursus

ków imprezy czekało wiele atrakcji;

Urszula Kierzkowska oraz Zastęp-

zarówno dla dzieci, jak i dla doro-

ca Burmistrza Wiesław Krzemień.

słych. Dużą popularnością cieszyły

06_czerwiec_2015_URSUS.indd 5

ich życzliwości mogliśmy zapewnić

Do wspólnej zabawy zachęcali Burmistrz Urszula Kierzkowska oraz
Zastępca Wiesław Krzemień

fot. A. Wall

Warszawską, po nim zespół Akcent,

www.facebook.com/dzielnicaursus

rzy przyczynili się do tego, że dzięki

lonym stanowisku informacyjnym

Występy w muszli koncertowej

Do wieczora trwała integracyjna

Kulminacją wspólnej zabawy był

reg badań. Na specjalnie wydzie-

rozpoczął Stasiek Wielanek z Kapelą

zabawa w Parku Hassów. Na estra-

festyn w Parku Czechowickim, któ-

dziękuje wszystkim sponsorom, któ-

fot. A. Wall

kańcy dopisali.

Urząd Dzielnicy Ursus serdecznie

można było bezpłatnie przejść sze-

fot. A. Wall

nasze imprezy, publiczność i miesz-

się stanowiska medyczne, gdzie

In-Grid
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Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)

kuchennych. Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych wraz z ro-

• 1-31 lipca oraz 3-28 sierpnia, godz. 9.00-15.00 (z wyłączeniem sobót i niedziel) – XI

dzicami. Osoby zainteresowane proszone są o przyniesienie plastikowych butelek,

Biennale sztuki Ursusa, Warszawy i Regionu Mazowieckiego „Animals”. Wystawa
zborowa malarstwa rysunku i rzeźby 59 twórców. Galeria „Ad-Hoc”.Wstęp wolny.
• 19 lipca, godz. 12.30 – bajka dla dzieci pt. „Lisek Chytrusek” w ramach cyklu „Nie-

nakrętek, rolek od papierowych ręczników, kolorowych tekturek itp.
• 28 sierpnia godz. 16.00 – zabawa taneczna dla członków klubu seniora
„Wesoła Chata”.

dzielne Spotkania z Teatrem”. Cena biletu 10 zł.
• 5 sierpnia, godz. 11.00 (kino „Ursus”) – projekcja filmu „Zamezja” familijny, kome-

Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47)

dia, przygodowy, prod. RPA, b/o animacja. Wstęp wolny (w ramach programu „Lato

• 7 lipca, godz. godz. 9.00 – otwarcie Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora

w Mieście”). Grupy zorganizowane po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie OK „Ar-

w ramach projektu „Warszawa Przyjazna Wiekowi 3.0, czyli Sztuka dla edu-

sus”, tel. 22 478 34 54.

kacji cyfrowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

• 13,14 sierpnia, godz. 19.00 – spektakl przedpremierowy pt. „Lekko nie będzie”

łecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób

(komedia francuska) w obsadzie aktorskiej: Jan Jankowski, Dominika Ostałowska,

Starszych na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Biuro Pomocy

Tamara Arciuch, Kacper Kuszewski, Rafał Rutkowski, Zofia Zborowska, Katarzyna

i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz Fundację Terapii Przez

Grabowska, Julia Rosnowska. Cena biletu 30 zł.

Sztukę „Kolorowy Start”. W ramach punktu w każdy wtorek od godz. 9.00 do

• 19.08, godz. 11.00 (kino „Ursus”) – projekcja filmu „Kumba” familijny, przygodowy,

15.00 udzielane będą bezpłatne porady i konsultacje z obsługi komputera i in-

prod. RPA, b/o – animacja, 90 minut. Wstęp wolny (w ramach programu „Lato

ternetu oraz innych urządzeń cyfrowych (tablety, smartfony, aparaty cyfrowe).

w Mieście”).

Punkt prowadzi Kamil Dąbrowski – starszy bibliotekarz BP Ursus. Na każde
spotkanie obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły na www.bpursus.waw.pl

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)

oraz pod tel. 22 882 43 00 wew. 3 lub 22 662 70 01 wew. 3 oraz e-mailowo:

• lipiec-sierpień, godz. 10.00-15.00 – wystawa fotografii i dokumentów „Czerwiec ’76

czyt19@bpursus.waw.pl.

w Ursusie, Radomiu i Płocku”. Dokumenty i fotografie zostały zebrane i opracowane
Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

przez Instytut Pamięci Narodowej.
• 6,7 i 9 lipca, gr. I godz. 10.00-11.00 (zgłoszenia. indywidualne), gr. II godz.

• 30 lipca, godz. 10.00 – spotkanie z Anną Kaszubską pisarką, pedagogiem, autorką

11.00-12.00 (grupa zorg. max. 10 os.) – W kręgu sztuki plastycznej warsztaty pro-

wielu bajek dla dzieci, m.in. do zbioru „Bajkoterapia” . W ramach spotkania zorgani-

wadzone przez międzynarodową grupę wolontariuszy ze Stowarzyszenia AIESEC.

zowane zostaną warsztaty haiku.

• 5 lipca, godz. 12.30 – Kreatywna lodówka. Warsztaty zdrowego żywienia. Zabawy
poprowadzą członkowie Fundacji „Miejsce kreatywne”.
• 9 sierpnia, godz. 12.30 – Warszawska Akademia Młodego Naukowca wykonywanie zabawek z recyklingu oraz doświadczenia fizyczno-chemiczne z artykułów

Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6)
• 7 lipca, godz. 11.00 – spotkanie z Mateuszem Budnikiem producentem filmowym
i podróżnikiem.

Zapraszamy mieszkańców Ursusa do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich
Od 25 lutego 2015 r. działa dziel-

dłużenia, zagrożone zadłużeniem, utra-

skorzystaniem

W ramach projektu jest też prowa-

nicowy punkt porad dla miesz-

tą mieszkania, jak również dotknięte

z porady zapraszamy w każdą środę

dzona działalność edukacyjna polega-

kańców Ursusa, utworzony przez

problemami mieszkaniowymi, rodzin-

w godzinach 9.00-13.00. Osobiste zapi-

jąca na prowadzeniu warsztatów m.in.

Centrum Informacji Społecznej CIS

nymi, pozostające w trudnej sytuacji

sy na poradę są prowadzone w każdą

z zarządzania budżetem domowym dla

w partnerstwie z ursusowskim

finansowej.

środę od godziny 9.00 w pokoju 127.

osób i rodzin pozostających w trudnej

Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zainteresowanych

Dzielnicowy punkt porad mieści się

Dzielnicowy punkt porad w Ursusie

sytuacji finansowej. Warsztaty pro-

Z bezpłatnych porad mogą skorzy-

w Domu Kultury „Kolorowa” przy ulicy

działa w ramach projektu „Wsparcie

wadzą doradcy Biura Porad Obywa-

stać osoby pozostające w sytuacji za-

Sosnkowskiego 16, pokój 127, I piętro.

dla zadłużonych” realizowanego przez

telskich działającego przy Stowarzy-

Stowarzyszenie Centrum Informacji

szeniu Centrum Informacji Społecznej

Społecznej CIS w partnerstwie m.in.

CIS. Warsztaty będą prowadzone

z ursusowskim Ośrodkiem Pomocy Spo-

w porozumieniu z Ośrodkiem Pomo-

łecznej i dzięki wsparciu finansowemu

cy Społecznej w Ursusie. O terminach

uzyskanemu z Funduszy EOG w ramach

warsztatów będziemy informować na

programu Obywatele dla Demokracji.

bieżąco.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Ursusowska Liga Piłki Nożnej – finał rozgrywek
Dobiegły końca rozgrywki ULPN –

aktualnie i bezsprzecznie dwie najlepsze

Dziewiąte miejsce należy do ekipy

mek. W grupie zielonej rywalizacja

Wiosna 2015. W rozgrywkach tych

drużyny w lidze. Pozostałe zespoły pre-

beniaminka Beczki Team, a dziesiąte do

była bardziej wyrównana, ponieważ

wzięło udział 36 drużyn, które ry-

zentują już bardziej wyrównany poziom

kolejnego beniaminka Patolog Squad.

trzy pierwsze zespoły uzyskały taką

walizowały na trzech poziomach tj.

rotując się pozycjami z edycji na edycję.

Niestety obydwaj beniaminkowie rów-

samą ilość punktów i o ostatecznej

I lidze, II lidze oraz w dwóch gru-

Do drugiej ligi spadły drużyny: Galia

nież spadają do III ligi.

kolejności zadecydowała mała ta-

pach w III lidze.

oraz Gramywprzewadze.

Najlepszym strzelcem II ligi został za-

bela

pomiędzy

zainteresowanymi

Rywalizacja toczyła się na dwóch

Najlepszym strzelcem I ligi po raz

wodnik drużyny White Warriors, Patryk

drużynami. Najlepszy bilans uzyskała

obiektach na terenie Dzielnicy Ursus.

trzeci z rzędu został zawodnik drużyny

Domański, zdobywając 23 bramki. W III

drużyna Liderzy, która bezpośrednio

I i II liga swoje mecze rozgrywała na

Mortal Kombatanci, Mateusz Goliczew-

lidze w sumie wystartowało 16 zespo-

awansowała do II ligi. Drugie miejsce

boisku „Orlika”, natomiast trzecioligow-

ski, który tym razem zdobył aż 37 bra-

łów, które tradycyjnie zostały podzielo-

w tabeli zajęła drużyna Marines (wy-

cy na boisku szkolnym przy Gimnazjum

mek. Drugą ligę wygrała i tym samym

ne na dwie grupy – zieloną i czerwoną.

grała baraż z innym trzecioligowcem,

nr 133. Rozgrywki były rozgrywane od

awansowała do pierwszej ligi drużyna

W grupie czerwonej najlepszą drużyną

a następnie wygrała kolejny baraż z II

marca do czerwca 2015 r. i jak zawsze

FC Skorosze. Nie zanotowała porażki

okazała się ekipa BadBoysBlue, która

ligowcem Wiki Team, zapewniając so-

były bardzo ciekawe, zacięte. W I lidze

i pewnie wraca na pierwszoligowy

wygrała wszystkie swoje spotkania

bie miejsce wśród ich grona). Najlep-

już od kilku edycji prym wiodą dwie

front. Drugie miejsce, również premio-

i pewnie uzyskała awans do drugiej

szym strzelcem III ligi grupy zielonej

drużyny: Sparty i Mortal Kombatanci.

wane awansem do I ligi zajął zespół

ligi. Drugie miejsce gwarantujące udział

został zawodnik drużyny Marines, Ja-

W tej edycji lepszą okazała się dru-

Ochoty. Na trzecim miejscu mamy

w barażach o II ligę wywalczyła druży-

cek Paprocki, zdobywając 25 bramek.

żyna Mortal Kombatanci, która zajęła

drużynę White Warriors, która okazała

na PSŻW. Ubiegłoroczny spadkowicz

Wszystkim uczestnikom dziękuje-

pierwsze miejsce wygrywając ze Spartą

się bardzo mocnym beniaminkiem i do

dzielnie walczył, ale w meczu barażo-

my za udział w turnieju oraz za prze-

3:2. Drugie miejsce przypadło drużynie

samego końca walczyła o awans do

wym musiał uznać wyższość drużyny

strzeganie zasad fair play, najlepszym

Sparty, która do porażki z ekipą Mortal

wyższej klasy rozgrywkowej. W bara-

Marines i przegrał ten mecz 7:4.Najlep-

drużynom i zawodnikom gratulujemy

Kombatanci wygrała kolejnych 26 me-

żach o utrzymanie zagrała drużyna Tiki

szym strzelcem III ligi grupy czerwonej

oraz zapraszamy do kolejnej edycji.

czów w rozgrywkach ULPN i jest to naj-

Team, który przegrała z Marines 2:4

został zawodnik drużyny KS Janusze,

Wszystkie wyniki i tabele dostępne są

dłuższa seria bez porażki w lidze. Są to

i żegna się z drugą ligą.

Patryk Wyszyński, zdobywając 16 bra-

na www.ligaursus.futbolowo.pl.

7 Dan dla Mirosława Boguskiego propagatora karate
Miłą uroczystością było nadanie

jest też posiadaczem 6Dan w kara-

przez Mistrza Ryszarda Jóżwiaka

te. Tegorocznych sukcesów można

sztuk i sportów walki, w których uczest-

oraz Radę Mistrzów: 6 Dan Kempo

wyliczyć więcej: dwukrotne Wice-

niczyli przedstawiciele: viet vo dao, viet

Tai Jutsu i nominacja na 7 Dan Inter-

mistrzostwo Świata z Tbilisi oraz

tai chi, vovinam, kempo tai jutsu, ju jitsu,

national Kem Vo Combat System dla

Wicemistrzostwo

karate i sambo. Odbyły się też egzaminy

mieszkańca Dzielnicy Ursus sensei

Gratulujemy.

na stopnie techniczne oraz nominacje.

Mirosława. Należy wspomnieć, że

Piotr Koryczan

Nominacja dla Mirosława Boguskiego

Polski

fot. Witold Kucharski

W dniach 6-7 czerwca w Węgorzewie odbyły się warsztaty techniczne

Masters.

Klasyczne szachy
W maju, w Centrum Olimpijskim w

sandra Tarka. Brązowy medal wywalczy-

Kamil Ryszkowski II miejsce, Mateusz

VII – Antonina Bartosik, VIII – Dawid Skow-

Warszawie odbyły się zawody Warszaw-

ło aż 9 zawodników; Weronika Tkaczyk,

Janowicz III miejsce. Najlepsi z UKS Czter-

ron (UKS14). W grupie D: Jarosław Bisz-

skiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubo-

Aleksandra Tarka, Jakub Ogonowski,

nastki: V – Aleksander Gos, VIII – Kry-

czuk zajął I miejsce, Adam Wiśniewski – II

wej w szachach klasycznych. Uczniowski

Jonasz Baum, Tymon Czernek, Paulina

stian Wieczorek, IX – Michał Łopaciuk,

a Jarosław Kaczkowski – III.

Klub Sportowy Czternastka drużynowo

Paździerz, Dominik Fus, Jakub Fus, Kacper

X – Wiktor Matyszkiewicz.

zdobył srebrny medal za Polonią War-

Jarzebowski.

Turniej Cztery Pory Roku odbywa się

Grupa C: miejsce I wywalczył Piotr

dzięki wsparci Urzędu Dzielnicy Ursus

szawa. Indywidualnie zawodnicy z UKS

W maju rozegrano również IV edycję

Kubaszewski (UKS14), II – Michał Orze-

m.st. Warszawy. Puchary zawodnikom

Czternastka zdobyli trzy medale złote:

turnieju z cyklu „Cztery Pory Roku o Pu-

chowski, Magdalena Kicińska – III,

wręczyła Radna Dzielnicy Ursus Jolanta

Klaudia Paździerz, Tymon Czernek i Jonasz

char Burmistrza Dzielnicy Ursus”. Wyniki,

Aleksander Trocyk (UKS14) – IV miejsce,

Dąbek. Wszystkim uczestnikom zawo-

Baum, srebrny medal wywalczyła Alek-

grupa B: Antonina Czorniej I miejsce,

V – Wojciech Nogal, VI – Maciej Rybak,

dów serdecznie gratulujemy sukcesów.

www.facebook.com/dzielnicaursus
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UTS AKRO-BAD drużynowym mistrzem Polski
W dniach 23-24 maja w Chorzowie od-

Kacper Kędzierski, Dominik Pamin – brą-

były się Mistrzostwa Polski Seniorów

zowy medal. Trójki kobiet wystąpiły w

w akrobatyce sportowej, skokach na

składzie: Karolina Kajda, Klaudia Zalew-

ścieżce i trampolinie. Klub zdobył dru-

ska, Karolina Kawalec – VI miejsce w

żynowe mistrzostwo Polski uzyskując

klasie senior.
W kategorii wiekowej 11-16 lat trójki

wej wyprzedzając DOSiR „Sokolnię”

kobiet: Nicola Hyżyk, Julia Galusiakow-

Chorzów (174pkt) i Stal Rzeszów (142

ska, Monika Siwołowska – I miejsce i

pkt). To już jest trzecie zwycięstwo

Mistrzostwo Polski, Alicja Wojtkowska,

drużynowe.

Wiktoria Kugler, Maria Wołoszyn – IV

W konkurencjach zespołowych UTS

miejsce; Joanna Janukanis, Marianna Sa-

AKRO-BAD reprezentowali: dwójki kobiet:

wicka, Maria Kalata VI miejsce W skokach

Nadia Jasińska, Gabriela Podleś – srebrny

na trampolinie nasz klub reprezentowali:

Srebrny medal i II miejsce zajęła czwórka

trampolinie brali udział zawodnicy UTS

medal – wicemistrzynie Polski seniorek,

Ewa Sasimowska – XI miejsce w klasie

chłopców: Tomasz Woźniczak, Maciej Ba-

AKRO-BAD: Dominika Zatorska (XI miej-

Natalia Purymska, Zofia Sasimowska – V

I. Dominik Mierzejewski XVII miejsce w

naś, Antoni Szczypiński i Jan Pindor. Fina-

sce), Jowita Drozdowicz (20 m). W konku-

miejsce w klasie senior. Dwójki kategoria

klasie I.

łowe VI miejsce zajęła dwójka mieszana:

rencji skoków synchronicznych D.Zatorska

Ewelina Żuk, Mikołaj Wołoszyn i dwójka

i J.Drozdowicz zajęły VI miejsce. W druży-

11-16 lat Katarzyna Pszczółkowska, Zu-

Mistrzostwa

Polski

Juniorów

Młodszych

fot. Z archiwum klubu

216 punktów w klasyfikacji drużyno-

Drużyna UTS AKRO-BAD

chłopców: Tomasz Woźniczak, Maciej

nie startowała również G.Stasik. W punk-

Czwórki mężczyzn reprezentowali:

W dniach 12-14 czerwca w Łańcucie

Banaś. Równie dobrze zaprezentowały

tacji drużynowej klub zajął VI miejsce.

Maciej Miecznikowski, Michał Mieczni-

odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów

się pozostałe dwójki mieszane: Zuzanna

Rok 2015, to 50 lat działalności sekcji

kowski, Jan Kocoń, Daniel Kłos –- srebrny

Młodszych do lat 15. Nasz klub reprezen-

Przerwa, Kajetan Olędzki (X miejsce),

akrobatyki sportowej klubu. Jublileusz

medal – wicemistrzowie Polski seniorów;

towało 13 zawodników w konkurencjach

Martyna Żaboklicka, Filip Zawadzki (XIII

uświetniono licznymi sukcesami.

Daniel Czajewski, Patryk Dereniewski,

zespołowych i skokach na trampolinie.

miejsce). W skokach indywidualnych na

zanna Gumowska – VI m.



Joanna Paterek

Medale dla Ursusa
Również

indywidualnie

uczeń

społu Szkół nr 42 dotarła, aż do finału

Dobiegła końca XLVIII edycja War-

składzie Alicja Wojtkowska, Alicja Mac-

szawskiej Olimpiady Młodzieży. Przez

kiewicz, Wiktoria Fruń, Julia Leśniewska,

„Czwórki” może pochwalić się niema-

warszawskiego rozgrywek w piłce noż-

cały rok szkolny 2014/2015 uczniowie

Patrycja Spulny, Laura Żyłkowska. Kolej-

łym sukcesem. Adrian Kozarzewski zajął

nej. Tam spotkali się z reprezentacją Woli.

rywalizowali w sportowych konkuren-

nym medalem w swojej kolekcji może

IV miejsce na dystansie 1000 metrów w

Po zaciętym pojedynku osłabieni kon-

pochwalić się również Szkoła

finałach warszawskich w biegach przeła-

tuzjami ulegli minimalnie 0:1. Srebrny

Swój dorobek medalowy powięk-

Podstawowa nr 4. Tym razem

jowych, by następnie w Mazowieckich

medal to jeden z nielicznych sukcesów w

szyła Szkoła Podstawowa nr 14 o

reprezentacja stanęła na naj-

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej ukończyć

ostatnich latach w tej kategorii wiekowej.

niższym stopniu podium

bieg na 13 miejscu. Gimnazjalistom w

Gratulujemy reprezentacji ZS 42, która

mowych, złoto chłopców w

w mini siatkówce chłop-

minionej edycji nie udało się zając żad-

wystąpiła w składzie: Bartosz Gowin, Mi-

konkurencji „Złoty krążek”

ców. Wywalczyli oni

nej medalowej pozycji. Nie umniejsza to

chał Pawlicki, Michał Nastaziak, Bartosz

cjach indywidualnie i drużynowo.

dwa medale w sportach zi-

oraz brąz dziewcząt w „Błękitnej sztafecie”. Chłopcy wygrali w

brązowy medal w składzie:

jednak dokonań koszykarek z Gimnazjum

Truszkowski, Łukasz Lipiński, Mariusz

Klaudiusz Warcholiński, Marcin

132 i piłkarzy z Gimnazjum 131, którzy

Koch, Patryk Krawczyk, Kuba Małek, Kac-

składzie: Piotr Spirczak, Mikołaj Woło-

Wierzbicki, Mateusz Malinowski, Wiktor

zajęli czwarte pozycje. Największą nie-

per Kędzierski, Patryk Karwacki, Dominik

szyn, Mateusz Vincent, Jakub Panikow-

Dek, Jakub Kausa, Jakub Kępczyński,

spodziankę sprawili, nie rozpieszczający

Pamin, Bartłomiej Pamin, Adrian Druś,

ski, Adam Mędrygał, Bartek Niziołek,

Dawid Gajda, Kacper Lenarcik, Patryk

nas swoimi dokonaniami uczniowie szkół

Jacek Kiełek, Adrian Gwóźdź, Dominik

Bruno Gulbiem. Dziewczeta wystąpiły w

Jurczyński, Michał Śledziak.

ponadgimnazjalnych. Reprezentacja Ze-

Siekielski, Kacper Kownacki.
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