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Letnie renowacje szkół i przedszkoli

Gladiatorzy Warsaw Spartans
w Ursusie
11 lipca w ramach „Lata w Mieście
2012” zorganizowano spotkanie z zawodnikami stołecznej drużyny futbolofot. E. Kowalewska

wej – Warsaw Spartans.

s. 6

Rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy serdecznie zapraszają mieszkańców na

Prace remontowe łazienek w Przedszkolu nr 112

uroczystości związane z 68. rocznicą wybuTrwają wakacyjne remonty w pla-

w Zespole Szkół nr 80 z Oddziałami

ścian fundamentowych budynku. Te

cówkach oświatowych znajdują-

Integracyjnymi przy ul. Orłów Pia-

prace zapewne nie skończą się przed

cych się na terenie dzielnicy Ur-

stowskich 47.

chu Powstania Warszawskiego.

s. 2

rozpoczęciem nowego roku szkolne-

„Wiek XX w Ursusie” – drugie

sus. Plany Urzędu dotyczą działań

– Konieczna jest organizacja wa-

go. W przypadku niewykorzystania

wydanie felietonów historycznych

renowacyjnych lub budowlanych

kacyjnych remontów w placówkach

wszystkich środków na powyższe

Na czytelników zainteresowanych histo-

w 11 szkołach bądź przedszko-

oświatowych. Przede wszystkim na-

działania, pozostałe pieniądze zosta-

ria Ursusa czeka nie lada niespodzianka.

lach. Pierwsze prace już zostały

leży zwrócić uwagę na fakt, że jest

ną przeznaczone na wymianę hydran-

Na rynku właśnie pojawiło się kolejne

zamknięte.

to czas, kiedy dzieci nie odwiedzają

tów w szkole.

wydanie książki Jerzego Domżalskiego

szkół i przedszkoli, więc prace moder-

Wakacyjne prace prowadzone są

W lipcu skończyły się działania pro-

nizacyjne mogą przebiegać znacznie

również w placówkach, do których

wadzone w Gimnazjum nr 133 przy

szybciej niż w trakcie roku szkolnego.

uczęszczają mniejsze dzieci. Mowa

Laureaci VI edycji Dzielnicowej

ul. Warszawskiej 63, gdzie wykonano

Przeprowadzane przez nas działania

tutaj o remoncie schodów z daszkiem

Olimpiady Języka Angielskiego

remont izolacji pionowej ścian fun-

mają na celu nie tylko poprawę estety-

w Przedszkolu nr 343 przy ul. War-

9 czerwca w Gimnazjum nr 133 odbyło się

damentowych szkoły. 5 lipca 2012 r.

ki budynków i pomieszczeń wewnątrz

szawskiej 53, a także o odnowieniu 4

rozdanie nagród olimpiady językowej. s. 4

fachowcy budowlani weszli do Gim-

nich, lecz także – a właściwie przede

łazienek w Przedszkolu nr 112 przy ul.

nazjum nr 132 z Oddziałami Integra-

wszystkim – zapewnienie dzieciom

Bernarda Wapowskiego 3. Przedszko-

Sobotnie kino plenerowe

cyjnymi przy ul. Dzieci Warszawy 42.

bezpieczeństwa w miejscach, w któ-

le nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7

„Pod gwiazdami”

Tutaj sala gimnastyczna poddawana

rych spędzają większość dnia – mówi

czeka w sierpniu modernizacja – w

Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza na

jest remontowali generalnemu, któ-

Alicja Klimczak z Wydziału Infrastruk-

tej placówce zostaną wykonane zale-

projekcje klasyki komedii polskiej. Sierp-

tury dla Dzielnicy Ursus.

cenia straży pożarnej, a więc wymie-

niowe seanse będą odbywać się w Parku

ry obejmuje m.in. malowanie ścian,

„Wiek XX w Ursusie”.

s. 3

cyklinowanie i lakierowanie podłóg

W Szkole Podstawowej nr 14 przy

niona będzie część okien, wstawione

Czechowickim przy ul. Spisaka. Wstęp

oraz wymianę lamp. Natomiast w Ze-

ul. Sosnkowskiego 10 zaplanowano

zostaną nowe drzwi, a przebudowie

wolny.

spole Szkół nr 42 przy ul. Konińskiej 2

sporo zmian. Przede wszystkim na-

ulegnie klatka schodowa. Plany Urzę-

remontowany jest dach nad małą

leży wymienić przebudowę przyka-

du przewidują, że przekształcenie

salą gimnastyczną oraz nad szatnią.

nalika deszczowego od strony hali

sali gimnastycznej na salę dla dzieci

Podobne działania – dotyczące dachu

sportowej (ul. Sosnkowskiego) oraz

w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga

nad salą gimnastyczną – w sierp-

sierpniowy remont stropów szatni, a

16 nie skończy się przed rozpoczę-

niu przeprowadzone zostaną także

także izolacji zewnętrznej pionowej

ciem nowego roku szkolnego.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W czerwcu Zarząd Dzielnicy Ursus

wskazaniami Komisji Mieszkaniowej

Wiele uwagi podczas swoich posie-

„Ursus” od opłaty rocznej z tytułu

m.st. Warszawy obradował na czte-

Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

dzeń Zarząd poświęcił zagadnieniom

użytkowania wieczystego nierucho-

rech posiedzeniach, podejmując sze-

wy jedną rodzinę zakwalifikowano

związanym z oświatą i kulturą w na-

mości gruntowych przeznaczonych

reg ważnych dla dzielnicy uchwał

i umieszczono na liście oczekujących

szej dzielnicy. Między innymi podjął

na cele mieszkaniowe.

i ustaleń. Poniżej zaprezentowane

na zawarcie umowy najmu lokalu

uchwałę w sprawie udzielania upo-

Po zapoznaniu się z opinią praw-

są wybrane, dotyczące m.in. lokali

komunalnego na czas nieoznaczo-

ważnień do przeprowadzania kontroli

ną podjęto także decyzję o naliczeniu

komunalnych, zagadnienia porusza-

ny, z jednoczesnym skierowaniem

letniego wypoczynku dzieci i młodzie-

kar umownych firmie „Rutkowski”

ne na spotkaniach.

do zawarcia umowy najmu, a także

ży, zorganizowanego przez instytucje,

w związku z opóźnieniem w realizacji

skierowano dwuosobową rodzinę

które otrzymały na powyższy cel dota-

budowy ścieżki rowerowej na ul. Sko-

W wyniku prac nad budżetem na

do zawarcia umowy najmu lokalu

cje ze środków m.st. Warszawy.

roszewskiej (odcinek od ul. Przy For-

kolejne lata Zarząd na mocy uchwały

socjalnego na czas nieoznaczony.

Przyjął także informacje Wydziału

cie do ul. Prystora). Zaakceptowano

dokonał zmian w Wieloletniej Pro-

Z mieszkaniowego zasobu lokali ko-

Oświaty i Wychowania w sprawie

projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus

gnozie Finansowej m.st. Warszawy

munalnych przeznaczono 1 lokal na

prognozy na najbliższe 5 lat liczby

w sprawie opinii o projekcie miej-

na lata 2012-2033 oraz w załączniku

lokal socjalny i skierowano jedną

dzieci w wieku przedszkolnym na

scowego planu zagospodarowania

dzielnicowym do budżetu m.st. War-

osobę do zawarcia umowy najmu ni-

terenie Dzielnicy Ursus oraz zapoznał

przestrzennego rejonu ul. Tynkarskiej,

szawy na 2012 r. Zarząd przekazał pod

niejszego lokalu na okres 3 lat.

się z bilansem miejsc w dzielnico-

jednocześnie przekazując ww. projekt

obrady Rady Dzielnicy projekt uchwały

Zarząd zatwierdził uchwałą listę

wych placówkach przedszkolnych pu-

pod obrady Rady Dzielnicy Ursus.

w sprawie dokonania zmian w załącz-

osób zakwalifikowanych w Dzielni-

blicznych i niepublicznych, począw-

Zarząd wyraził zgodę na montaż

niku dzielnicowym do budżetu m.st.

cy Ursus do zawarcia umowy najmu

szy od roku szkolnego 2012/2013 do

na dachu budynku Urzędu Dzielnicy

Warszawy na 2012 r. oraz w sprawie

lokalu komunalnego (z wyłączeniem

roku szkolnego 2016/2017.

Ursus radaru pogodowego WR10x

zaopiniowania projektu uchwały Rady

wyroków eksmisyjnych). Zarząd wy-

W kwestii gospodarowania nie-

firmy ELDES. Działanie to jest reali-

m.st. Warszawy dotyczącego pozosta-

raził zgodę na wpisanie dwóch ro-

ruchomościami Zarząd podjął decy-

zowane w ramach współfinansowa-

wienia nadwyżki środków obrotowych

dzin do rejestru osób oczekujących

zje w sprawie wyrażenia zgody na

nego ze środków unijnych projektu

za 2011 r. samorządowego zakładu

na zawarcie umowy najmu lokalu

udzielenie 50% bonifikaty od opłat

„Platforma

budżetowego pod nazwą Ośrodek

socjalnego oraz jednej rodziny do

rocznych z tytułu użytkowania wie-

operacyjnych zależnych od stanu at-

Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy

rejestru osób oczekujących na po-

czystego nieruchomości gruntowych

mosfery” (PROZA), prowadzonego

w Dzielnicy Ursus.

wspomagania

decyzji

mieszczenie tymczasowe, w związku

przeznaczonych na cele mieszkanio-

przez Interdyscyplinarne Centrum

Na czerwcowych posiedzeniach

z prawomocnymi wyrokami sądu,

we oraz udzielił bonifikaty Spółdzielni

Modelowania

Zarządu dużo czasu poświęcono

orzekającymi opuszczenie przez ww.

Mieszkaniowej „Niedźwiadek” i Ro-

i Komputerowego Uniwersytetu War-

sprawom lokalowym. Zgodnie ze

rodziny obecnie zajmowanych lokali.

botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

szawskiego.

Matematycznego

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

ców na mogiłach na cmentarzu przy ul. Rakuszan-

19.30 zaplanowano koncert okolicznościowy pod

serdecznie zapraszają mieszkańców na uroczysto-

ki. Główne uroczystości zaplanowano o godz.

kierunkiem Piotra Pawła Kowalickiego ze wspól-

ści związane z 68. rocznicą wybuchu Powstania

17.00 przy obelisku przy ul. Cierlickiej. O godz.

nym śpiewaniem piosenek powstańczych. Usły-

Warszawskiego.

18.00 w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP przy

szymy: „Szturmówkę”, „Warszawo, Moja War-

Uroczystości odbędą się 1 sierpnia. O godz.

ul. Sosnkowskiego 34 odbędzie się msza św. w

szawo”, „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk Michla”

16.30 odbędzie się zalanie zniczy i złożenie wień-

intencji Ojczyzny. W Parku Czechowickim o godz.

i inne.

Lokalne seminarium o bezdomności
22 czerwca 2012 r. odbyło się se-

przybyli tego dnia goście wysłuchali

teoretyków i praktyków zajmujących

i interesujący nie tylko ze względu

minarium lokalne pt. „Partnerstwo

w siedzibie Kamiliańskiej Misji Po-

się partnerstwami lokalnymi.

na wdrażanie omawianego modelu,

lokalne przeciw bezdomności”. Oma-

mocy Społecznej –

Pensjonacie św.

Na seminarium w komplecie

lecz także z uwagi na znaczenie lo-

wiano na nim problem standaryzacji

Łazarza, wystąpień przedstawicieli

stawiły się władze dzielnicy Ursus,

kalnych partnerstw, w tym instytucji

pracy z bezdomnymi, w tym opraco-

lokalnych władz, realizatorów pilota-

a także przedstawiciele instytucji

współdziałających przy rozwiązywa-

wanie modelu „Gminnego Standardu

żowego wdrażania „Gminnego Stan-

administracji publicznej sąsiednich

niu ważnych problemów społecz-

Wychodzenia z Bezdomności”. Licznie

dardu Wychodzenia z Bezdomności”,

dzielnic. Temat okazał się ważny

nych.
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Wszystko zaczęło się od brydża
24 czerwca 2012 r. Wanda i Lechosław Musiałkiewiczowie obchodzili Złote Gody. Chociaż małżeństwem
są od pół wieku, to spotkali się już dużo wcześniej,
gdy mieli kilkanaście lat, a wszystko za sprawą młodzieńczych rozrywek i brata pani Wandy.
Państwo Musiałkiewiczowie pochodzą z Reguł. Poznali się dzięki rodzeństwu pani Wandy
– do jej starszego brata często przychodzili znajomi i grywali w brydża, w tym gronie był również
pan Wiesław. Był przystojnym brunetem, na którego zerkały ukradkiem moje koleżanki – dodaje
jubilatka. Bywało jednak, że do gry brakowało
czwartej osoby – wtedy z pomocą przychodziła
fot. E. Kowalewska

pani Wanda, która przyznaje, że przyszły mąż
zawsze pilnował, by nie czuła się poszkodowana
oraz dbał o postawę fair play przy stoliku.
W 1962 r. państwo Musiałkiewiczowie pobrali
się – panna młoda miała wtedy 21 lat, a pan młody 25 lat. Po trzech latach spędzonych w Regułach

Burmistrz Wiesław Krzemień, jubilaci Lechosław i Wanda Musiałkiewiczowie oraz Zastępca
Burmistrza Jacek Duchnowski

małżonkowie przenieśli się do Ursusa, gdzie otrzy-

kładach Mechanicznych URSUS, z którymi rozstał

Doczekali się dwóch synów oraz trzech wnuczek,

mali mieszkanie. Pani Wanda pracowała wówczas

się dopiero po przejściu na emeryturę.

z których najstarsza właśnie dostała się na studia,

w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej URSUS,

Wolne chwile jubilaci spędzają na pielęgno-

natomiast pan Władysław był zatrudniony w Za-

waniu działki, która znajduje się w Piastowie.

a najmłodsza ma 10 lat. Być może i im kiedyś karty
ześlą szczęście?

„Wiek XX w Ursusie” – drugie wydanie felietonów historycznych
Na czytelników zainteresowanych historią Ursusa czeka nie lada niespodzianka. Na rynku właśnie
pojawiło się kolejne wydanie książki Jerzego Domżalskiego „Wiek XX w Ursusie”.

go wymusiła na wydawcach wznowienie wyczerpanego nakładu.
Dzięki nieustannej pracy nad historią dzielnicy
w drugim wydaniu „Wieku XX w Ursusie” pojawiło

Dzieło opisujące losy Ursusa w ubiegłym stule-

się wiele zaktualizowanych informacji, uzupełnio-

ciu wzbudziło swego czasu duże zainteresowanie

nych faktów, lepszych zdjęć. Warto dodać, że książ-

zarówno wśród miłośników Ursusa, jak i wśród

ka jest I częścią trylogii o naszej małej ojczyźnie. II

osób zafascynowanych minionymi dziejami. Publi-

część – „Niezwykły Ursus”, również została przez

kację, która zbierała bardzo pozytywne recenzje,

publiczność bardzo ciepło przyjęta. Obecnie autor

nagrodziło Towarzystwo Miłośników Historii. Nie-

pracuje nad ostatnią publikacją, która zamknie cykl.

słabnąca popularność dzieła Jerzego Domżalskie-

Jej wydanie planowane jest na przyszły rok.

ZHP zbiera dokumenty
Krąg Seniorów i Starszyzny Harcer-

Krąg Seniorów i Starszyzny Har-

w latach 1971-2008. Mowa tutaj za-

Materiały, szczególnie te, które

skiej ZHP w Ursusie we współpracy

cerskiej ZHP w Ursusie zwraca się do

równo o pismach, jak i o zdjęciach. Dla

dotyczą Ursusa, zostaną wykorzy-

z Biblioteką Publiczną w Ursusie przy-

Państwa z uprzejmą prośbą o wspar-

twórców publikacji istotne są także

stane w II tomie historii ZHP Ursus.

gotowuje się do wydania II części histo-

cie w gromadzeniu materiałów, które

związane z ZHP wspomnienia, któ-

Materiały opisujące działalność ZHP

rii Harcerstwa Ursusa z lat 1971-2008.

dokumentują działalność harcerstwa.

rymi można podzielić się z phm. An-

w innych dzielnicach znajdą się

I część – historia z lat 1933-1971, spo-

Przede wszystkim ważne są wszelkie

drzejem Pokrzywą (tel.: 22 758 77 21,

w zbiorach Kolekcji Pamiątek Harcer-

tkała się z pozytywnym przyjęciem.

świadectwa aktywności organizacji

e-mail: andrzej.pokrzywa@wp.pl).

skich.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Laureaci VI edycji Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego
9 czerwca 2012 r. w Gimnazjum
nr 133 odbyło się rozdanie nagród
olimpiady językowej.
W sumie ogłoszono sześcioro zwycięzców z trzech kategorii wiekowych
(szkoła

podstawowa,

gimnazjum,

szkoła ponadpodstawowa). Dwoje
z nich uda się na wyjazd do Belgradu.
Organizatorami olimpiady był Urząd
fot. z archiwum szkoły

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wraz
z Gimnazjum nr 133 oraz Biblioteką Publiczną w Ursusie. Konkurs składał się
z dwóch etapów. W pierwszym z nich
uczniowie pisali oparty na programach
nauczania języka angielskiego test,
w którym sprawdzana była wiedza

Finaliści olimpiady językowej

z zakresu gramatyki i słownictwa.

wa nr 14), III miejsce – Paula Misiak

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. War-

nowski,

W II etapie uczniowie przygotowy-

(Szkoła Podstawowa nr 14). W ka-

szawy, natomiast dzięki uprzejmo-

sji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus

wali indywidualne prezentacje multi-

tegorii szkół gimnazjalnych najlepsi

ści dyrektora Biblioteki Publicznej

Wanda

medialne, którym przewodziło hasło

byli: I miejsce – Aleksandra Gardian

w Ursusie – Piotra Jankowskiego,

Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień,

„Euro 2012 – Przewodnik po Warsza-

(Gimnazjum nr 130), II miejsce – Do-

Marta Wojtanek i Tomasz Kłósek

Dyrektor

wie – miejsca, wydarzenia, komuni-

minika Orzechowska (Gimnazjum

w sierpniu udadzą się na 12-dniowy

w Ursusie Piotr Jankowski oraz

kacja”. Tę część konkursu poprzedziły

nr 132), III miejsce – Julia Bandera

pobyt na Międzynarodowym Spo-

Przewodnicząca jury konkursu Ka-

warsztaty z zakresu tworzenia prezen-

(Gimnazjum nr 130). Zwycięzcy w ka-

tkaniu „Młodzież i współczesne me-

tarzyna Blacharska z Instytutu An-

tacji multimedialnych. Zajęcia prze-

tegorii szkół ponadgimnazjalnych to:

dia”, organizowanym w Belgradzie.

glistyki UW. Dziękujemy zarówno

prowadzono w Czytelni Naukowej nr

I miejsce – ex aeuquo Marta Wojta-

Dwójka laureatów będzie jedynymi

organizatorom za zaangażowanie

XIX Biblioteki Publicznej w Ursusie.

nek (Zespół Szkół nr 42) i Tomasz Kłó-

reprezentantami Polski na tym wy-

w wydarzenie, jak i wszystkim

Przewodnicząca
Kopcińska,
Biblioteki

Komi-

Burmistrz
Publicznej

W kategorii obejmującej szkoły

sek (LVI Liceum Ogólnokształcące),

darzeniu, w którym udział wezmą

uczestnikom za aktywny udział

podstawowe laureatami Dzielnico-

II miejsce – Maryna Symon (Zespół

osoby zarówno z Europy, jak i z Azji

w olimpiadzie i rzetelne przygo-

wej Olimpiady Języka Angielskiego

Szkół nr 42).

i Ameryki.

towanie się nie tylko do testów,

zostali: I miejsce – Weronika Kozińska

Statuetki w kształcie piłki futbo-

Na uroczystości wręczenia na-

lecz także do prezentacji. Kolejna

(Szkoła Podstawowa nr 14), II miejsce

lowej EURO 2012 dla osób, które

gród obecni byli: Przewodniczący

edycja olimpiady już za rok, zapra-

– Kacper Liniewicz (Szkoła Podstawo-

zajęły pierwsze miejsca, ufundował

Rady Dzielnicy Ursus Henryk Li-

szamy!

stepującym

tamesz za wszelka cenę starają się

Jego gęste, śnieżne futro wywołuje

Filmowe „Lato w Mieście 2012”
Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza do

z

najpopularniejszym

kina „Ursus” na projekcje filmowe w ra-

pingwinem – Mambo, miłością jego

odzyskać normalny wzrost, a nad

zachwyt wszystkich dzieci, ale dla

mach programu „Lato w Mieście 2012”.

życia Glorią i ich starymi znajomymi.

ziemią wisi groźba ataku ze strony

innych człekokształtnych lokatorów

Bezpłatne pokazy pomogą umilić dzie-

– 22 sierpnia, środa, godz. 11.00,

gigantycznych moskitów.

zoo małpa albinos jest źródłem wsty-

ciom letnie środowe przedpołudnia.

„Artur i Minimki 3. Dwa światy”, reż.

– 29 sierpnia, środa, godz. 11.00,

du.

– 8 sierpnia, środa, godz. 11.00,

Luc Besson, animowany/ familijny/

„Goryl śnieżek w Barcelonie”, reż.

Przypominamy, że seanse odbędą

„Happy feel. Tupot małych stóp 2”,

fantasy, Francja 2010, dubbing 101

Andrés G. Schaer, animowany/ ko-

się w kinie „Ursus” w Ośrodku Kul-

reż. George Miller, animowany/ ko-

min.

media/ przygodowy, Hiszpania 2012,

tury „Arsus” przy ul. Traktorzystów

dubbing 89 min.

14. Na wszystkie pokazy wstęp jest

media/ familijny, USA-Australia 2011,

Maltazarowi – złemu charak-

darmowy.

Grupy

zorganizowane

terowi, udaje się uwięzić Artura

Bohaterem filmu jest wyjątkowy

Widzowie zobaczą bajeczne kra-

w krainie Minimów i przedostać się

mieszkaniec ogrodu zoologiczne-

obowiązuje telefoniczna rezerwacja,

jobrazy Antarktyki i spotkają się

do świata ludzi. Artur, Selenia i Be-

go – jedyny biały goryl na świecie.

tel.: 22 478 34 54.

dubbing, 105 min.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Zespół Szkół nr 80 z Oddziałami In-

Zespół szkół stara się podążać z du-

tegracyjnymi przy ul. Orłów Piastow-

chem czasu i uczestniczy m.in. w pro-

skich 47 to placówka, która ciągle się

jekcie „Szkoła z klasą 2.0.”. Od wielu

rozwija. Cieszy się ona dobrą opinią

lat funkcjonuje tu dziennik elektronicz-

w środowisku lokalnym ze względu

ny, który pomaga w komunikacji mię-

na wysoki poziom nauczania, cieka-

dzy nauczycielem, rodzicem i uczniem.

we inicjatywy środowiskowe – szko-

W tym roku uczniowie na spraw-

ła posiada certyfikat „Szkoła Przyja-

dzianie szóstoklasisty uzyskali wynik

zna Środowisku”, estetyczny wygląd

bardzo wysoki (6 stanin). Był to naj-

oraz dobre programy wychowawcze.

lepszy wynik wśród szkół publicznych

fot. z archiwum szkoły

Szkoła w Gołąbkach – nowoczesna i przyjazna środowisku

w dzielnicy Ursus w roku szkolnym
W skład Zespołu Szkół wchodzi

2011/2012. W kategoriach: „Rozu-

Szkoła Podstawowa z Oddziałami

mowanie”, „Wykorzystanie wiedzy

Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła

w praktyce” oraz „Korzystanie z infor-

II oraz Gimnazjum z Oddziałami Inte-

macji” wynik okazał się wyższy niż

– Joanna Buniowska oraz przedsta-

miejsce. W Dzielnicowej Olimpiadzie

gracyjnymi nr 130 im. Jana Pawła II.

średnia dla Warszawy.

wicielka Kampinoskiego Parku Naro-

Języka Angielskiego, organizowanej

dowego – Ludwika Wierzbicka.

przez Gimnazjum 133 we współpracy

Laureaci konkursu ekologicznego

W obu placówkach kształcą się ucznio-

Także w przypadku egzaminu gim-

wie posiadający orzeczenia o potrze-

nazjalnego wyniki okazały się bardzo

Uczniowie mogą się także pochwalić

z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Ursus

bie nauczania specjalnego, a ponad

zadowalające. Uczniowie z gimna-

zwycięstwami na polu matematycz-

i Wydziałem Anglistyki UW, pierwsze

połowa z nich ma zdiagnozowane

zjum w Gołąbkach uzyskali wynik

nym. W Ogólnopolskim Matematycz-

miejsce zajęła Aleksandra Gardian

zaburzenia zachowania. Są wśród

bardzo wysoki w części matema-

nym Konkursie „Sezam” dla klas 4-6

z klasy III gimnazjum, która uzyskała

tych osób także młodzi ludzie zagro-

tycznej i przyrodniczej, a także wynik

pierwsze miejsce zajął czwartoklasista

najlepszy wynik zarówno za część me-

żeni niedostosowaniem społecznym

wysoki z języka polskiego, WOS-u,

ze szkoły podstawowej przy Orłów

rytoryczną, jak i za prezentację multime-

i cierpiący na autyzm. Sytuacja taka

historii i języka angielskiego. Był to

Piastowskich 47 – Jeremi Sobierski, na-

dialną. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 80

wymaga skutecznej i świadomej pracy

najlepszy wynik we wszystkich czę-

tomiast laureatką multitestu z przyrody

zajęli I i II miejsce w międzyszkolnym

zespołu pomocy psychologiczno-pe-

ściach egzaminu wśród gimnazjów

(dla klas 5) była Oliwia Seretny.

konkursie piosenki angielskiej, I miejsce

dagogicznej oraz wysokich kompeten-

w Ursusie.

Uczniowie klasy 4 szkoły podstawo-

w Dzielnicowym Konkursie Piosenki

cji wychowawczych całej kardy peda-

Placówka może poszczycić się

wej brali udział w konkursie „Wieża Ha-

Chrześcijańskiej, a także I i III miejsce

gogicznej. Wychowawcy i nauczyciele

także osiągnięciami w konkursach

noi”, organizowanym w ramach I Ogól-

w konkursie literackim „Wszystkie dro-

zachęcają uczniów z problemami do

pozaszkolnych.

Dzielnicowym

nopolskiego Pikniku Informatycznego.

gi prowadzą do ludzi”. Bardzo dużym

aktywności, tworzą własne programy

Konkursie Ekologicznym „Chroniona

Drużyna w składzie: Jeremi Sobierski i

sukcesem szkoły są nieustające od kilku

nauczania, które dotyczą działań pro-

Przyroda Warszawy”, który przy-

Wojciech Iwin zwyciężyła, wyprzedza-

lat osiągnięcia młodzieży w Samorzą-

ekologicznych, poznawania Warsza-

gotowany był przez Szkołę Podsta-

jąc pozostałe dwie grupy.

dowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu

wy, odkrywania talentów muzycznych

wową nr 2, pierwsze miejsce zajęli:

W konkursach i zawodach sporto-

Wspaniałych”. W tym roku laureatką

i tanecznych. W szkole działają dwa

uczennica z Gołąbek Marta Jarzyna

wych uczniowie z Gołąbek również

została Kasia Jurek z klasy 6 szkoły pod-

cieszące się dużym zainteresowaniem

i Ignacy Pańczyk ze Szkoły Podsta-

nie mają sobie równych: w Warszaw-

stawowej w Gołąbkach.

zespoły rockowe – dla starszych oraz

wowej nr 4 STO. Członkami jury była

skiej Olimpiadzie Młodzieży drużyna

dla młodszych uczniów.

autorka podręcznika do przyrody

chłopców w unihokeju zajęła pierwsze

W




Koordynator ds. promocji szkoły
mgr Irena Jarzębak

Przyjdź na wystawę, weź udział w plenerze
Galeria „Ad-Hoc” Ośrodka Kultury

W przedsięwzięciu udział wzięło

10.00 do godz. 16.00 w galerii „Ad-

zapraszani są zarówno młodzi, jak

„Arsus” zaprasza do oglądania wy-

31 twórców związanych z wojewódz-

Hoc” przy ul. Traktorzystów 14.

i doświadczeni twórcy. Szczegóło-

stawy oraz uczestnictwa w plenerze.

twem mazowieckim, którzy zajmują

W czerwcu odbył się plener ma-

wych informacji na ten temat należy

Obecnie w galerii można podzi-

się grafiką, rysunkiem, malarstwem,

larski organizowany przez galerię

szukać na stronie Ośrodka Kultury

wiać zbiorową wystawę malarstwa III

rzeźbą. Kuratorami wystawy są Gra-

w Parku Achera. Również w sierp-

„Arsus” – www.arsus.pl.

Mazowieckiego Festiwalu Sztuki „Po-

żyna Kostawska i Piotr Szałkowski.

niu planowana jest taka akcja, tym

Pokłosiem obu plenerów będzie

wrót do korzeni”, której tytuł brzmi

Prace można oglądać do 26 sierpnia

razem w Parku Czechowickim. Do

wernisaż wystawy w budynku „Ache-

„Starówka nie tylko warszawska”.

2012 r., w dni powszednie, od godz.

wzięcia udziału w przedsięwzięciu

rówki” we wrześniu bieżącego roku.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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fot. z archiwum biblioteki

Gladiatorzy Warsaw Spartans w Ursusie

Gladiatiorzy w akcji
11 lipca w ramach „Lata w Mie-

cie odbyło się na boisku Orlik przy

i kolorowe, oryginalne stroje zawod-

Warto podkreślić, że zawodnicy

ul. Sosnkowskiego 3.

ników zrobiły wielkie wrażenie na

Warsaw Spartans raz w miesiącu od-

futboliści

zgromadzonej publiczności. Ponadto

wiedzają zaprzyjaźnioną Bibliotekę

futbolowej – Warsaw Spartans. Ak-

zaprezentowali ćwiczenia dla po-

dzieci mogły przymierzyć ubrania

Skorosze i organizują w niej pokazy

cję zainicjowała Biblioteka Publiczna

szczególnych formacji drużyny oraz

sportowe futbolistów, a także spró-

promujące futbol amerykański wśród

w Ursusie wraz z Biblioteką Skoro-

omówili podstawowe zasady gry.

bować swoich sił w rozgrzewce

dzieci i młodzieży. Drużyna zapowie-

sze, wsparcia udzielił Urząd Dzielnicy

W kolejnej odsłonie Warsaw Spar-

i ćwiczeniach typowych dla tego typu

działa kolejne, nie mniej emocjonu-

Ursus oraz Ośrodek Sportu i Rekre-

tans urządzili także krótki pokaz swo-

aktywności fizycznej. W spotkaniu

jące spotkania. Szczegóły na www.

acji Dzielnicy Ursus. Przedsięwzię-

ich umiejętności. Efektowne zagrania

wzięło udział ponad 100 dzieci.

bpursus.waw.pl

ście 2012” zorganizowano spotkanie
z zawodnikami stołecznej drużyny

Podczas

wydarzenia

Parlament Europejski oczami eurodeputowanej
Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kul-

wyłącznie przy okazji spotkań z wy-

ciekawszych detali, inspirujących roz-

go oraz Wyższej Szkoły Zarządzania

tury „Arsus” zaprasza na wystawę

cieczkami z Polski. Codziennością jest

wiązań architektonicznych. Te zdję-

i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego,

„Parlament Europejski w fotografii”,

dla mnie wielokrotne przebieganie

cia są próbą oswojenia nie tyle może

a także studium legislacyjnego. Pra-

której autorką jest Ewa Tomaszew-

kilometrów korytarzy Parlamentu

Brukseli, co samego Parlamentu Eu-

cownik Działu Wspomagania Informa-

ska – eurodeputowana w VI kadencji

Europejskiego. Budynki noszą na-

ropejskiego – mówi autorka zdjęć.

tycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Parlamentu Europejskiego.

zwy pochodzące od nazwisk wybit-

Ewa Tomaszewska – eurodeputo-

Wystawę można oglądać do końca

Historyczne centrum Brukseli zna-

nych Europejczyków. W zabieganiu,

wana, radna w Sejmiku Województwa

września w Domu Kultury „Miś” przy

łam od dawna. Wielokrotnie przyjeż-

w przytłoczeniu gigantycznymi prze-

Mazowieckiego, senator i posłanka RP,

ul. Zagłoby 17 w dni powszednie od

dżałam tu na konferencje i seminaria.

strzeniami i w notorycznym braku

związkowiec, absolwentka Wydziału

godz. 10.00 do godz. 16.00.

Dziś na Grand Place bywam niemal

czasu początkowo nie dostrzega się

Fizyki

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

Uniwersytetu

Warszawskie-
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Kolorowy Festyn Rodzinny
16 czerwca 2012 r. To był cudowny dzień –
świeciło piękne słońce, wiał lekki, ciepły wiatr,
a ludzie spacerowali. Zmierzali w kierunku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
14 przy ulicy Sosnkowskiego 10. Tam właśnie,
w sobotnie przedpołudnie na terenie wokół budynku szkolnego odbywał się „Kolorowy Festyn
fot. z archiwum szkoły

Rodzinny”.
Impreza była ukoronowaniem całorocznych,
wspólnych działań dyrektora szkoły Aldony Kalińskiej, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w ramach
projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Jego celem
była integracja społeczności szkolnej oraz zaangażo-

Uczestnicy festynu

wanie wszystkich jej przedstawicieli w budowanie

symboliczną złotówkę cegiełek, za które można było

char. Odbył się też wielki konkurs plastyczny malowania

przychylnego, budzącego zaufanie, miłego środowi-

pomalować sobie buzię i stworzyć własną balonową

kredą po asfalcie. Pod koniec festynu odbył się pokaz

ska w placówce. Ponadto przez cały rok szkolny zbie-

buźkę lub otrzymać torbę ekologiczną z logo szkoły,

akrobatyczny i występ szkolnego zespołu wokalnego.

rane były fundusze na stworzenie ogrodu szkolnego.

krem do opalania czy też kawałek pysznego ciasta upie-

Podczas festynu rozstrzygnięto konkurs Rady

Każdy, kto w tym dniu przyszedł na festyn, mógł

czonego przez mamy uczniów. Wielkim powodzeniem

Rodziców „Warto być dobrym”, w którym główną

znaleźć coś ciekawego dla siebie. Motywem przewod-

cieszyła się wata cukrowa. W czasie aukcji licytowano

nagrodą był rower. Wręczono też nagrody za naj-

nim były kolory. Do tej pory co miesiąc odbywał się

prace wykonane przez uczniów oraz koszulki z autogra-

piękniejsze stragany i konkurs plastyczny. Klasy II e

Kolorowy Wtorek i uczniowie zakładali wtedy ubrania

fami polskich piłkarzy. Każdy ofiarodawca otrzymywał

i VI b integracyjna, które zdobyły najwięcej punk-

w losowym kolorze. Tym razem każda klasa mogła

plakietkę „Przyjaciel Szkoły”. Miłym akcentem stały się

tów w całym projekcie „Bezpieczna i przyjazna

wybrać swoje barwy. Wokół boiska rozstawiono pod

zdjęcia z maskotką szkoły – wielkim, żółtym lwem. Na

szkoła”, zaproszone zostały do Centrum Rozrywki.

parasolami różnobarwne stragany, na których ucznio-

placu zabaw, na boisku szkolnym i w balonie zorgani-

Był to niesamowity dzień. Wspólnie bawili się

wie, nauczyciele i rodzice proponowali różne atrakcje,

zowano zabawy ruchowe i rodzinne zawody sportowe.

nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wszyscy z ogrom-

zabawy, gry, przekąski i napoje. Spotkać można było

Wiele radości sprawiały wszystkim konkurencje sporto-

nym zaangażowaniem brali udział w tworzeniu tej

dzieci przebrane za żołnierzy, kibiców, naukowców, a

we wspólne dla dzieci i ich rodziców. Punktem kulmi-

imprezy. Organizatorzy mają nadzieję, że festyn

nawet jaskiniowców.

nacyjnym był mecz Euro 2012 między nauczycielami

rodzinny stanie się tradycją szkoły.

Atmosferę podgrzewał wspaniały konferansjer, któ-

i rodzicami. Przy ogromnym dopingu zwycięstwo 3:2



Agata Łopuszyńska

ry przy dźwiękach muzyki zapraszał do kupowania za

odnieśli nauczyciele, a w nagrodę otrzymali słodki pu-



Małgorzata Plewa

Sobotnie kino plenerowe „Pod gwiazdami”
Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza

szynowy. Podejrzenie pada na jedną z

sposób opisać, trzeba go koniecznie

Powyższe seanse odbędą się

na projekcje klasyki komedii polskiej.

pasażerek pociągu, Marię. Mężczyzna

obejrzeć – każdą minę, każdy grymas,

w Parku Czechowickim przy ul.

Sierpniowe seanse będą odbywać się

idzie do jej mieszkania i… tam już po-

sytuację po sytuacji, kadr po kadrze.

Spisaka, jednak dla melomanów

w Parku Czechowickim przy ulicy Spi-

zostaje.

– 18 sierpnia, sobota, godz. 20.30,

Ośrodek

saka. Wstęp wolny.

– 11 sierpnia, sobota, godz. 20.30,

„Seksmisja”, reż. Juliusz Machulski,

gotował coś jeszcze – to w nim

– 4 sierpnia, sobota, godz. 20.30,

„Rejs”, reż. Marek Piwowski, komedia/

komedia, Polska 1983, 116 min. W

28 sierpnia, we wtorek, o godz.

„Giuseppe w Warszawie” reż. Stani-

satyra, Polska 1970, 65 min. W rolach

rolach głównych: Olgierd Łukasze-

20.30 odbędzie się projekcja krót-

sław Lenartowicz , komedia/ wojenny,

głównych: Stanisław Tym, Jolanta Lo-

wicz, Jerzy Stuhr, Bożena Stryjków-

kometrażowych filmów dokumen-

Polska 1964, 99 min. W rolach głów-

the, Jan Himilsbach, Zdzisław Makla-

na, Bogusława Pawelec, Beata Tysz-

talnych

nych: Elżbieta Czyżewska, Antonio Ci-

kiewicz, Wojciech Pokora. Na pokład

kiewicz. Akcja filmu rozpoczyna się

Filmu i Fotografii, która działa

fariello, Jarema Stępowski, Zbigniew

wycieczkowego statku pływającego po

w sierpniu 1991 r. Telewizja transmitu-

w Domu Kultury „Kolorowa”. Przy-

Cybulski, Krystyna Borowicz. Młodemu

Wiśle dostaje się pasażer na gapę. Ka-

je epokowy eksperyment. Maks i Albert

pominamy, że wstęp zarówno na

żołnierzowi włoskiemu jadącemu z

pitan bierze go za nowego instruktora

dobrowolnie poddają się hibernacji.

kino pod chmurką, jak i na pokazy

frontu wschodniego na urlop do domu

kulturalno-oświatowego. Mężczyzna z

Budzą się dopiero w roku 2044. Przez

w Ośrodku Kultury „Arsus” (ul. Trak-

skradziono w Warszawie pistolet ma-

chęcią wciela się w tę rolę. Filmu nie

ten czas na świecie wiele się zmienia.

torzystów 14) jest darmowy.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Kultury

„Arsus”

Młodzieżowej

przy-

Akademii
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Wernisaż rysunku Szymona Woźniaka w Środowiskowym Domu Samopomocy
„Poznajmy się więc przez to, co tworzę” – to tegoroczne hasło corocznych dni otwartych Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 28 czerwca 2012 r. odbyło się
spotkanie w Domu przy ul. Prawniczej 54. Było ono
częścią realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS projektu „Wiele robimy osobno, zróbmy
to razem”.
fot. z archiwum Środowiskowego Domu Samopomocy

W ubiegłym roku odbywały się wydarzenia poświęcone prezentacji efektów warsztatów oraz
dystrybucji specjalnego wydania kwartalnika „Alternatywa”, dedykowanego budowaniu rzeczywistego wizerunku osób chorujących psychicznie. Teraz, poprzez wernisaż rysunku Szymona Woźniaka,
goście zaproszeni zostali do osobistego kontaktu z
autorem i podejmowanym problemem. Ekspozycja
była efektem kilkuletniego dorobku z zajęć autora w
„Słonecznym Domu”. Zaprezentowane na niej prace to głównie portrety odsłaniające różnorodność,
głębię i emocje.
Zmiana nastawienia powinna wynikać z poznania się i zobaczenia, że „wariat” to nie groźny

Wernisaż rysunku Szymona Woźniaka
koniecznie znacznych, słabości – mówi autor prac

zane z zaprzyjaźnionymi Środowiskowymi Doma-

Szymon Woźniak.

mi Samopomocy oraz ze Stowarzyszeniem BORIS.

psychopata z serialu, ale osoba wrażliwa i myślą-

W wydarzeniu wzięli udział: Dyrekcja Ośrodka

ca, posiadająca własne poglądy i zainteresowania,

Pomocy Społecznej, władze Dzielnicy Ursus m.st.

potrzebująca czasem uszanowania swoich, nie-

Warszawy, partnerzy projektu, a także osoby zwią-

Wystawę będzie można oglądać jesienią
w Domu Kultury „Kolorowa”.
Katarzyna Wiraszka-Lewandowska

Przetarg na wynajem pomieszczeń
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 02-495 Warszawa, ul. Traktorzystów 14, tel. 22 478 34 54, ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na wynajem 2 pomieszczeń o wspólnym wejściu (pomieszczenie 26,88 m2 i pomieszczenie 10,38 m2), położonych w budynku przy
ulicy Sosnkowskiego 16 w Warszawie, o łącznej powierzchni 37,26 m2 , na działalność o charakterze administracyjno-biurowym. Przetarg odbędzie się
4 września 2012 r. o godz. 10.15 w sali nr 13 Ośrodka Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14, 02-495 Warszawa.
1.Cena wywoławcza za wynajem 1 m2 pomieszczenia wynosi 20,00 zł plus 23% podatek VAT.
2.Wadium wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z treścią Regulaminu dostępnego w sekretariacie Ośrodka Kultury „Arsus” oraz na stronie internetowej www.arsus.pl (wynajem),
b) przystąpią do przetargu w dniu 4 września 2012 r. o godzinie 10.00 w Ośrodku Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14, 02-495 Warszawa, pokój nr 13,
c) wpłacą wadium w wysokości 500,00 zł na konto 83124028871111001003578215 Ośrodka Kultury „Arsus” do 27 września 2012 r.
Osoba ustalona jako wynajmująca zobowiązana jest do zawarcia umowy wynajmu w miejscu i terminie podanym przez wynajmującego. Jeżeli osoba ustalona jako wynajmująca pomieszczenie nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez wynajmującego
w zawiadomieniu celem podpisania umowy, Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas
zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał. W tym przypadku wadium zaliczone zostanie na poczet części kaucji gwarancyjnej z tytułu wynajmowania lokalu.
Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia w tym przypadku wadium podlega zwrotowi
wszystkim uczestnikom przetargu.
Dodatkowe informacje uzyskać można u Piotra Szyszki w Ośrodku Kultury „Arsus”, tel. 22 478 34 54, między godz. 8.00 a 11.00.
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Finał z Ernestem Bryllem
Po raz kolejny Ośrodek Kultury „Arsus” gościł młodych poetów, dramaturgów i scenarzystów. Spotkanie to odbyło się 22 czerwca 2012 r. przy okazji
wręczenia nagród za udział w V Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim „Przecież każdy pisze wiersze”
oraz VI Ogólnopolskim Konkursie na Sztukę Teatralfot. z archiwum Ośrodka Kultury „Arsus”

ną i Scenariusz Filmowy „Nie tylko na scenę”.
Raz w roku ursuski ośrodek kultury odwiedzają
młodzi artyści, aby z rąk jurorów otrzymać dyplomy i
pióra wieczne. Przedsięwzięcie to jest również okazją
do zdobycia garści niezbędnych i celnych uwag dotyczących ich twórczości. Laureaci biorą udział w krótkich
warsztatach. Grupa poetycka spotyka się z wybitnym
polskim poetą, dramaturgiem, tłumaczem Ernestem
Bryllem, a młodzi dramaturdzy i scenarzyści słuchają

Młodzi twórcy w towarzystwie Ernesta Brylla

dobrych rad od doświadczonego reżysera teatralnego

cina Zazulaka godło „Marcin”, a wyróżniono Izabelę

dalena Hoeftmann godło „maghoe” za sztukę „Kilka

Antoniego Baniukiewicza.

Kempę godło „Izza”, Annę Wrótniak godło „Klopsik”,

historii o miłości” oraz Wiktoria Wernicka godło „Spi-

Prace młodych twórców, które przysyłane są na kon-

Lidię Tomczyk godło „Tomas” oraz Bartłomieja Stępnia-

szanka” za tekst „Z niespodzianką”. W II grupie wieko-

kurs, opatrzone są przez nich godłami. Komisja zazna-

ka godło „Współczesny rycerz”. W grupie III – szkoła

wej I miejsce otrzymała Julia Woźniak godło „XXY” za

jomiona jest jedynie z pseudonimami, natomiast pełne

ponadgimnazjalna, dwie równorzędne nagrody otrzy-

sztukę „Książe”, II miejsce zajął Mateusz Tofilski godło

dane zwycięzców ujawniane są dopiero po ogłoszeniu

mali Kacper Płusa godło „zawersie” i Anna Kobylińska

„Anonim” za sztukę „Kapusta i strach”, natomiast III

werdyktu. W konkursie „Przecież każdy pisze wiersze”

godło „Anja”, a wyróżnienia przypadły Kalinie Wno-

miejsce przyznano Aleksandrze Kłos godło „J. Smith”

jury pod przewodnictwem Ernesta Brylla wyróżniło

rowskiej godło „zamyślona”, Radosławowi Wesołow-

za sztukę „Złapać niewidzialnego złodzieja”. Jury za-

i nagrodziło następujące osoby: w I grupie wiekowej

skiemu godło „Mścisław”, Soni Plisikiewicz godło „Pur-

uważyło również tekst Agnieszki Jabłońskiej godło „Ja-

– szkoła podstawowa, I miejsce zdobył Andrzej Ja-

chawka”, Filipowi Walczakowi godło „Niebieski” oraz

buszko” – „Cierpiący z miłości”.

giełłowicz godło „Szeleszczyciel”, II miejsce wywalczył

Monice Tomczyk godło „Przeterminowana”.

Wszystkim młodym autorom jeszcze raz gratulujemy

sobie również Andrzej Jagiełłowicz godło „Wędrowiec

W tegorocznym konkursie „Nie tylko na scenę” jury

i mamy nadzieję, że w przyszłym roku na konkursach

12”, III miejsce zajęła Maria Grabowska godło „Ja-

pod przewodnictwem Radosława Figury postanowiło

pojawi się znowu wspaniały zastrzyk poezji, drama-

goda”, a wyróżnienie przyznano Emilii Rysiak godło

w I grupie wiekowej nie przyznawać nagrody, nato-

tów, scenariuszy napisanych przez młodych twórców.

„Fiołek”. W grupie II – gimnazjum, nagrodzono Mar-

miast 2 równorzędne wyróżnienia otrzymały: Mag-



Justyna Ścibor

Współpraca się opłaca
Sukces nauczycielek z Przedszkola Integracyjnego

na wycieczkę dla dzieci. Dzięki pomysłowości nauczy-

Pomysł wyjazdu do Dinoparku okazał się bardzo tra-

nr 137 im. Janusza Korczaka znajdującego się przy ul.

cielek w maju przedszkolaki pojechały do Dinoparku

fiony, bowiem pokrył się on z zainteresowaniami dzieci.

Zagłoby 11. Współpraca opiekunek grupy I – Marty Joń-

w Kołacinku, by tam przeżyć prehistoryczną przygodę.

Świadczyć może o tym chociażby ich wiedza na temat

czyk, Moniki Kuligowskiej, Pauliny Siemieńczuk, a także

Na początku dzieci wraz z przewodnikiem przeniosły

prehistorycznych zwierząt, jaką wykazywały się podczas pokonywania ścieżki ery mezozoicznej.

Wiesławy Gołębiewskiej zaowocowała zgromadzeniem

się miliony lat wstecz, spacerując ścieżką ery mezozo-

środków finansowych, które ułatwiły organizację wy-

icznej. Tu na swej drodze spotkały m.in. tyranozaura,

Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości nauczycielek

cieczki przedszkolaków do Parku Jurajsko-Botanicznego

triceratopsa i brachiozaura. Później na najmłodszych

najmłodsi mogli przeżyć niezapomnianą przygodę. Fun-

w Kołacinku.

czekały różne zabawy: „Mały Paleontolog” (własnoręcz-

dusze zebrane podczas kiermaszu pozwoliły na znaczne

W czasie roku szkolnego – w okresach przedświą-

ne odnajdywanie w piasku szkieletu dinozaura, który

obniżenie kosztów wyjazdu, co bardzo docenili rodzice

tecznych (bożonarodzeniowym i wielkanocnym), na-

można było później ze sobą zabrać), „Gorączka Złota”

przedszkolaków. To także dzięki umiejętnościom doboru

uczycielki zorganizowały warsztaty plastyczne dla rodzi-

(poszukiwanie drobinek złota za pomocą sit; w nagro-

kadry przez dyr. Małgorzatę Polkowską przedsięwzięcie

ców oraz dzieci. Podczas zajęć wspólnie wykonywane

dę za znaleziony kruszec dzieci otrzymały pamiątkową

takie mogło dojść do skutku. Rodzice małych wyciecz-

były ozdoby świąteczne, które później zostały sprzeda-

monetę oraz dyplom „Poszukiwacza złota”). Przy okazji

kowiczów są bardzo wdzięczni za pomoc nauczycielek

ne na kiermaszu przedszkolnym. Wszystkie pieniądze

przedszkolaki dowiedziały się, jak wiele wieków temu

w zorganizowaniu środków, które zostały przeznaczone

zebrane podczas tego wydarzenia zostały przekazane

wybijano monety.

na wyjazd do Parku Jurajsko-Botanicznego.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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i integracja społeczna Programu

i integracji wobec osób bezdom-

prawnik, psycholog, doradca za-

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

nych i zagrożonych bezdomnością.

wodowy, doradca finansowo-kredytowy).

Również

prowadzone

wraz z Kamiliańską Misją Pomo-

Projekt pod nazwą „Ursusowskie

Działania na rzecz przeciwdzia-

cy Społecznej realizuje wniosek

Partnerstwo drogą do lepszego ży-

łaniu bezdomności prowadzone

będą warsztaty umiejętności spo-

konkursowy współfinansowany z

cia” rozpoczął się w marcu 2012 i

będą w partnerstwie z Kamiliańską

łecznych oraz grupa wsparcia.

Europejskiego Funduszu Społecz-

kończy się w sierpniu 2013r.

Misją Pomocy Społecznej oraz przy

Projekt jest koordynowany przez

wsparciu Zakładu Gospodarowa-

Centrum Rozwoju Zasobów Ludz-

nia Nieruchomościami, Robotniczą

kich wraz ze Stowarzyszeniem

nego na wykonanie Pilotażowego
wdrożenia standardów usług w

Wartość projektu ogółem to
724 226,00 zł.

zakresie bezdomności i przetesto-

Założeniem jest realizacja pilo-

Spółdzielnią Mieszkaniową „Ur-

Otwarte Drzwi.

wania modelu „Gminnego Stan-

tażowego wdrożenia „Gminnego

sus” i Spółdzielnią Mieszkaniową

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W

dardu Wychodzenia z Bezdomno-

Standardu Wychodzenia z Bezdom-

„Niedźwiadek”.

PROJEKCIE OSOBY POSIADAJĄCE

ści”. Jest to zadanie 4 w Projekcie

ności” w zakresie pracy socjalnej i

W ramach projektu chcemy ob-

1.18 „Tworzenie i rozwijanie stan-

partnerstwa lokalnego na terenie

jąć wsparciem 51 rodzin realnie

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecz-

dardów usług pomocy i integracji

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

zagrożonych bezdomnością – za-

nej Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca

społecznej” realizowany w ramach

Umożliwi to wypracowanie syste-

dłużonych, z wyrokami eksmisji.

1976 r. nr 1, tel. 22 478 41 02,

Działania 1.2 Wsparcie systemowe

mu pomocy społecznej i modelu

Zaoferujemy im pracę socjalną

22 478 41 11; Kamiliańska Misja

instytucji pomocy i integracji spo-

partnerstwa lokalnego łączącego

wzbogacona szeroką ofertą po-

Pomocy Społecznej, ul. Traktorzy-

łecznej Priorytetu I Zatrudnienie

elementy prewencji, interwencji

mocy specjalistycznej (mediator,

stów 26, tel. 22 478 30 22.

ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podziękowania dla Szkoły Podstawowej nr 4
Składam najserdeczniejsze podzię-

a także pomagają im przetrwać w nie-

– zasługuje na ogromną pochwa-

szkoły były chętne, aby dołączyć się

kowania osobom związanym ze znaj-

korzystnym środowisku, zwłaszcza gdy

łę. Dzięki zaangażowaniu wyżej

do akcji. Dzieci są bardzo przejęte

dującą się przy ul. Walerego Sławka 9

nastaje zima. Gmina Ursus pomaga

wymienionych

bezdomne

tym, co robią. Niekiedy dzwonią do

Szkołą Podstawową nr 4: dyrektorce

w leczeniu, sterylizacji i kastracji kotów,

zwierzęta z terenu Gminy Ursus

mnie z pytaniami na temat dokar-

Ewie Gerełło, nauczycielce biologii

jednak jest w stanie przeznaczyć dla

mają większe szanse na przeżycie

miania zwierząt.

Małgorzacie Rykowskiej, uczniom kla-

jednego zwierzaka jedynie 5 puszek je-

w trudnych warunkach. W działa-

Serdeczne dzięki – Opiekun Spo-

sy IV b oraz wychowawcy tejże klasy.

dzenia na rok. Dlatego inicjatywa klasy

niach udział biorą nie tylko dzieci,

łeczny Karmicielek Dzielnicy Ursus

Uczniowie z wyżej wymienionej szko-

IV b – na czele z wychowawcą ucznio-

lecz także grono nauczycielskie, a

Natalia Kulesza. Do podziękowań

ły cały rok zbierają pokarm dla zwierząt,

wie zebrali pieniądze i kupili pokarm

trzeba przyznać, że nie wszystkie

dołączają się nakarmione zwierzątka.

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Respect your Health dla Dzielnicy Ursus
Poniżej przedstawiamy raport z oficjalnego, pro-

dów lub przy wtórnym użyciu codziennych przed-

wadzonego przez UEFA EURO 2012 programu

miotów? Kreatywność uczestników zabaw. Gry przy

społecznej edukacji zdrowotnej.

użyciu np. monet czy kamieni, innych przedmiotów.
– używki: papierosy, alkohol. Rozmowa jakie zmiany

Do programu 3-miesięcznych zajęć przystąpi-

w organizmie powodują? Co to jest nałóg? Prakty-

ło 10 nauczycieli animatorów, którzy stworzyli 18

ka – gry z użyciem okularów symulujących wypicie

grup dziewcząt i chłopców w 8 szkołach na terenie

alkoholu.

dzielnicy Ursus. W cyklicznych zajęciach uczestni-

– rodzice, znajomi. Praktyka – jak aktywnie mogę

czyło prawie 300 uczniów i uczennic. Poniżej znaj-

spędzać czas z rodzicami w niedzielę? W jakie gry

W imprezie czynny udział wzięły zarówno dzieci

duje się wykaz nauczycieli i szkół biorących udział

możemy grać wspólnie w parku? Nauka nowych

z przedszkoli i szkół, jak i seniorzy z uniwersytetów

w projekcie: Karolina Leszczyńska, Szkoła Podstawo-

gier (jak wykorzystać boule, skakanki, zośki, frisbee,

trzeciego wieku. Nie zabrakło także trenerów KS

wa nr 4 (ul. W. Sławka 9), Alicja Żołądkiewicz, Szkoła

ringo).

Ursus, nauczycieli czy osób związanych ze spor-

Podstawowa nr 4 (ul. W. Sławka 9), Waldemar Szu-

– sport a płeć. Gramy wspólnie, współpraca. Czy są

tem w dzielnicy Ursus. W sumie ponad 400 osób.

plewski, Gimnazjum nr 132 (ul. Dzieci Warszawy 42),

dyscypliny sportu w których lepsze są dziewczęta,

Głównym punktem pikniku było przybycie gości

Mariusz Dłużniewski, Gimnazjum nr 133 (ul. War-

dyscypliny sportu przeznaczone dla chłopców? Cze-

– dwóch znanych i cenionych byłych sportowców

szawska 63), Anna Dąbrowska, Zespół Szkół nr 42

mu w piłkę nożną grają głównie chłopcy? Czemu

Andrzeja Szarmacha i Mariusza Czerkawskiego,

(ul. Konińska 42), Michał Demczuk, Zespół Szkół nr 42

w USA piłka nożna to sport dla dziewczyn? Rozmo-

wraz z Pucharem Euro 2012. Każdy uczestnik

(ul. Konińska 42), Maria Kuśmierczyk, Zespół Szkół nr

wa oraz praktyka.

mógł sfotografować się z pucharem, poprosić

80 (ul. Orłów Piastowskich 47), Adam Jasiński, Szkoła

– zajęcia wymyślone przez prowadzącego na pod-

o autograf Mariusza Czerkawskiego czy porozma-

Podstawowa nr 11 (ul. Keniga 20), Rafał Pajnowski,

stawie własnych obserwacji czy potrzeb uczestni-

wiać z Andrzejem Szarmachem. Wizytę pucharu

Szkoła Podstawowa nr 14 (ul. Sosnkowskiego 10),

ków.

zakończyło wspólne zdjęcie wszystkich, którzy

Michał Taras Gimnazjum nr 131 (ul. Drzymały 1).

Logo Respect Your Health

W przedszkolach w ramach programu Respect

chcieli tego dnia aktywnie spędzać czas. Po czę-

Program polegał na przeprowadzeniu 3-mie-

your Health zorganizowany został konkurs pla-

ści oficjalnej najmłodsi uczestnicy oddali się grom

sięcznych, cyklicznych, spójnych tematycznie zajęć

styczny „Odżywiam się zdrowo”. Udział wzięło 9

i zabawom, rzucali do celu, biegali za piłką, a tak-

profilaktycznych w oparciu o podręcznik przygo-

przedszkoli. W KS Ursus trenerzy prowadzący zajęcia

że musieli wykazać się znajomością zdrowej diety.

towany przez Respect your Health. Każde z 12

z drużynami roczników 2004-1999 przeprowadzili ze

W strefie małego kibica nie zabrakło malowania

spotkań poświęcone było odmiennej tematyce

swoimi zawodnikami oraz ich rodzicami pogadanki

barw uczestników Euro 2012, układania sporto-

aktywności ruchowej czy zdrowego trybu życia

na temat właściwego odżywiania się sportowców.

wych puzzli, czy rysowania. Przedszkolakom wrę-

i składało się zarówno z części teoretycznej, jak

W czerwcu te same drużyny przystąpiły do projektu

czone zostały medale za udział w konkursie pla-

i praktycznej. Wykaz tematów spotkań:

Muuvit (będącego częścią programu Respect yout

stycznym „Odżywiam się zdrowo”. Na wszystkich

– świadomość własnego ciała – po co ruch? Rozmo-

Health). Muuvit polega na miesięcznym monitoro-

czekały nagrody. Młodzież szkolna oblegała stacje

wa czemu warto prowadzić aktywny tryb życia? Jak

waniu swojej aktywności fizycznej oraz uczestni-

umiejętności piłkarskich, gdzie można było zmierzyć

zrobić prawidłową rozgrzewkę przed treningiem?

czeniu w wirtualnej podróży po miastach Europy na

siłę strzału, sprawdzić celność kopnięcia, czy zoba-

Praktyka. Jak przygotować organizm od określonego

stronie internetowej poświęconej projektowi.

czyć ile razy jest się w stanie podbić stopami zośkę.

wysiłku? Jak i po co mierzy się tętno? Jak zmienia

W projekcie Muuvit uczestniczyły też 2 klasy ze

Grano w piłkę nożną na boisku, grano też na stołach

się tętno podczas aktywności, leżenia. Regeneracja.

Szkoły Podstawowej nr 11 (ul. Keniga 20). 11 kwiet-

w popularne piłkarzyki. Swoje boisko rozstawili tak-

Rozciąganie (nazywamy główne mięśnie). Kontuzje.

nia odbyła się tam prezentacja projektu Muuvit, do

że trenerzy Coerver Coaching – pokazywali zwody,

– zdrowe odżywianie. Rozmowa dlaczego warto od-

szkoły przyjechał ambasador projektu, olimpijczyk

uczyli przyjęć i prawidłowego uderzenia piłki. Odbyły

żywiać się zdrowo? Co to znaczy zdrowe odżywia-

Piotr Małachowski, który przeprowadził z uczniami

się także dwa pokazowe treningi metodą Coervera,

nie? Co, jak często, kiedy jeść? Zabawa żywieniowa.

sportową rozgrzewkę. Podczas 3 turniejów spor-

w których udział wzięli młodzi zawodnicy KS Ursus

Odżywianie w sporcie. Specyfika diety sportowca,

towych dla drużyn piłkarskich roczników 2004,

z roczników 2003, 2002, 2001 i 2000.

nawadnianie organizmu, co jeść przed treningiem,

2003, 2002, 2001 organizowanych na Orliku przy

po treningu? Co zawierają w sobie produkty? Budo-

ul. Sosnkowskiego 3 w maju i czerwcu, w ramach

w

wanie piramidy żywieniowej.

integracji społeczności lokalnej i włączania do ak-

instruktora,

– fair play. Rozmowa co to znaczy fair play? Co to

tywności ruchowej innych grup (poza młodzieżą),

ciach nordic walking. Na Orliku w ramach

znaczy zwycięstwo? Co to znaczy współpraca? Czy

rodzice mieli okazję wspólnie z dziećmi pograć

Warszawskiej

łatwo jest być sędzią sportowym? Praktyka, sędzio-

w boule, piłkarzyki, zośki. Kulminacyjnym momen-

w piłkę nożną rozgrywały dziewczęta z gimnazjów.

wanie.

tem dla wszystkich uczestników zajęć Respect your

Pokazowy sparing rozegrały reprezentacje Policji

– kreatywność. Jak można aktywnie spędzać czas bez

Health był piknik, który odbył się 20 kwietnia na

i Urzędu Dzielnicy Ursus.

piłek? W jakie gry można grać bez żadnych przyrzą-

stadionie OSiR.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Licznie przybyli seniorzy podczas pikniku grali
boule,



gimnastykowali
a

także

się

pod

uczestniczyli

Olimpiady

Młodzieży

w

okiem
zajęmecze

Łukasz Smolarow
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UTS „Akro-Bad” ciągle na topie
ka kobieca w składzie Z. Sasimowska,
N. Purymska, S. Pałaszewska.

sportowej. W zawodach wystartowa-

Po Pucharze Polski przyszedł czas

ło 12 zawodników z Ursusowskiego

na dwie imprezy mistrzowskie. Spor-

Towarzystwa

„Akro-

towcy do lat 15 startowali 23 i 24

Sportowcy potwierdzili swą

czerwca 2012 r. w Mistrzostwach

wysoką pozycję, jaką zajmują w pol-

Polski Juniorów Młodszych w Byd-

skiej akrobatyce. Drużynowo zajęli 3

goszczy. W rywalizacji (konkurencje

miejsce, a część zespołów w swoich

zespołowe i skok dziewcząt) udział

kategoriach uplasowała się na czoło-

wzięło 16 zawodników z „Akro-Ba-

wych miejscach.

du”. Brązowy medal wywalczyła

Bad”.

Sportowego

fot. z archiwum „Akro-Bad”

Między 16 a 17 czerwca w Brennej
odbył się Puchar Polski w akrobatyce

Niebywałym sukcesem było zwy-

sobie czwórka męska w składzie B.

cięstwo A. Kajdy i J. Galusiakowskiej

Stasik, P. Błesznowski, D. Knap, T.

w dwójkach kobiet, klasie I. Dziew-

Piotrowski, natomiast dwie dwójki

częta tym samym dowiodły swych

mieszane uplasowały się kolejno na

aspiracji do medalu na wrześniowych

4 miejscu (B. Stasik, M. Ostrowska)

szawy startowały w Kaliningradzie

Lipiec był dla zawodników okre-

Mistrzostwach Polski Juniorów, któ-

i 6 miejscu (K. Wyszomirski, M. Wy-

w międzynarodowym turnieju „Open

sem zasłużonego odpoczynku. Za to

re odbędą się w Chorzowie. Także

szomirska). Finałowe 5 miejsce zajęła

Baltic”. Czwórka męska (M. Miecz-

już 7 sierpnia rozpocznie się trwa-

w kategorii 11-16 lat dwójka ko-

jeszcze dwójka męska K. Wyszomir-

nikowski, M. Miecznikowski, M.

jący 9 dni sportowy obóz ogólno-

ski, P. Dereniewski.

Sternik, J. Kocoń) była bezkonkuren-

rozwojowy w Tisnie (Chorwacja).

bieca w składzie Z. Sasimowska i N.

Dwójka kobiet Aneta Kajda-Julia Galusiakowska z UTS Akro-Bad

Purymska odniosła spektakularne

Zawody te były kolejnymi, w któ-

cyjna i w kategorii seniorów zdobyła

Weźmie w nim udział 25 najlep-

zwycięstwo, stając tym samym na

rych sportowcy z Ursusa zdobyli

1 miejsce, podobnie jak w kategorii

szych zawodników, natomiast od

najwyższym podium. W klasie I trójek

medale w różnych kategoriach, do-

juniorek dwójka kobieca: A. Kajda, J.

19 do 31 sierpnia 90 sportowców

kobiecych zespół z Ursusa (A. Zalew-

wodząc tym samym swej doskonałej

Galusiakowska, która nie miała so-

aktywnie spędzi czas na corocznym

ska, P. Pałdyna, W. Przygoda) uplaso-

formy. W tym samym czasie, mię-

bie równych. W turnieju udział brali

obozie specjalistycznym w Serwach

wał się na drugiej pozycji, a stopień

dzy 22 a 24 czerwca 2012 r., dwa

zawodnicy z Rosji, Litwy, Estonii, Ka-

k. Augustowa.

niżej w kategorii 11-16 lat zajęła trój-

najlepsze zespoły jako kadra War-

zachstanu, Szwajcarii i Polski.



Kazimierz Sternik

III Memoriał Adama Kamińskiego
W dniach 7-10 czerwca 2012 r. w

dziej widoczna. Na boisku wyróżniały

Drugi dzień był wolny od gier.

Tczewie i Dąbrówce Tczewskiej od-

się N. Bochenek i A. Prokopiuk. W dru-

Dziewczęta pojechały na wycieczkę do

był się III Memoriał Adama Kamiń-

gim spotkaniu naprzeciw dziewcząt z

Trójmiasta. Odbył się wspólny grill dla

Drużyny z Pomorza okazały się

skiego. Nie zabrakło reprezentacji

Ursusa stanęły zawodniczki z UKS 7 So-

wszystkich uczestników turnieju, a chęt-

zbyt słabe dla Warszawianek. Do-

UKS 4 Ursus – w turnieju wzięły

pot. Mecz był wyrównany, ale cały czas

ni mogli kibicować piłkarzom z kadry

wodem na to był ich ostatni mecz. W

udział dziewczęta z rocznika 2000.

toczył się pod dyktando naszej drużyny.

narodowej w gdańskiej strefie kibica.

niedzielę dziewczęta z UKS 4 Ursus

nią rozgrywką naszych dziewcząt na
boisku tego dnia.

Zwycięstwo zapewniła Warszawiankom

Powrót do gry przyniósł kolejne zwy-

pokonały najsłabszą drużynę – TMK

Pierwsze, czwartkowe spotkanie

bardzo dobra gra K. Lenarcik, R. Robak

cięstwa. W sobotę drużyna z Ursusa

Pomorze, 92:12. Zapewniło im to

już zapowiedziało późniejsza falę zwy-

i B. Stajniak. Współpraca z pozostałymi

pokonała zawodniczki Korsarz Gdańsk

złote medale oraz puchar. Dodatko-

cięstw stołecznych koszykarek. Zawod-

zawodniczkami dała wynik 47:18, a

71:10. Również SKS Starogard Gdańsk

wo N. Bochenek została najlepszym

niczki pokonały gospodynie z Tczewa

stołeczna drużyna po pierwszym dniu,

został przez stołeczne koszykarki roz-

strzelcem turnieju (83 pkt), a Karoli-

80:17. Wraz z rozwojem gry przewaga

jako jedyna bez porażki, objęła prowa-

gromiony – 71:4 to wyniki tego spo-

na Zalewska znalazła się w pierwszej

UKSW 4 Ursus stawała się coraz bar-

dzenie w turnieju.

tkania, które było jednocześnie ostat-

piątce turnieju.
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