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Złoty jubileusz Szkoły Podstawowej nr 4
im. Władysława Broniewskiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego istnieje od
1962 r. Przez ten czas – pięćdziesiąt
lat – jej mury opuściło wielu absolwentów. W szkole pracowało liczne
grono zasłużonych dla oświaty pe-

Bęc Zmiana w Ursusie – są efekty!

dagogów, wychowawców oraz pra-

Culburb Ursus – to projekt, dzięki które-

cowników administracji i obsługi.

mu na stacji PKP Warszawa Ursus zaczęły
dziać się interesujące rzeczy.

s. 3

Przygotowania do obchodów jubi„Babie Lato”

częli już we wrześniu 2011. Spośród

Konkurs na najpiękniejszy latawiec, ju-

nauczycieli wybrano zespół organi-

bileuszowy tort, występ zespołu Elek-

zacyjny, który nadzorował wszystkie

tryczne Gitary – co jeszcze działo się na

fot. A. Woll

leuszu nauczyciele i uczniowie rozpo-

prace, m.in. wykonanie kroniki, przygotowanie publikacji i prezentacji

wrześniowym festynie?

s. 4

W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Wiesław Krzemień wraz
z Zastępcą Burmistrza Januszem Warakomskim

XXI Festiwal „Wspólnota w Kulturze”

programu artystycznego, przeprowadzenie licznych konkursów związanych

swoje pociechy. Na wszystkich czekał

Kopcińska i Wiceprzewodniczący tej

Kultury „Arsus” pozwolą zgłębić wiedzę

z 50-leciem placówki (plastycznych i li-

poczęstunek w postaci grilla i ciast,

komisji Robert Faliszewski; byli dy-

na temat kultury żydowskiej, cygańskiej,

terackich) oraz zorganizowanie pikniku

ufundowanych przez rodziców, którzy

rektorzy szkoły Wiesława Berlińska,

a także ukraińskiej. 

dla całej społeczności szkolnej.

bardzo zaangażowali się w organi-

Teresa Jeżewska-Piegat, Elżbieta

multimedialnej o szkole, opracowanie

Październikowe spotkania w Ośrodku

s. 5

Obchody rozpoczęły się 21 wrze-

zację przedsięwzięcia. To dzięki nim

Chojecka, Dorota Męckowska, byli

Uczniowie nie próżnują

śnia 2012 r. uroczystą mszą świętą

można było przeżyć ten dzień w wyjąt-

nauczyciele szkoły, dyrektorzy szkół

Zarówno w wakacje, jak i w roku szkol-

odprawioną w Kościele św. Józefa Ob-

kowej, rodzinnej atmosferze.

i instytucji Dzielnicy Ursus, przedsta-

nym młodzież pożytecznie spędza czas.

wiciele Policji i Straży Miejskiej oraz

W wakacje uczniowie z Gimnazjum

rodzice.

nr 132 brali udział w warsztatach języ-

lubieńca NMP. Oprawa liturgii została

24 września 2012 r. był bardzo

przygotowana przez uczniów i nauczy-

uroczystym dniem w Szkole Pod-

cieli szkoły. 22 września 2012 r. odbył

stawowej nr 4. Wówczas odbyła się

Dyrektor Ewa Gerełło w swoim

kowych, natomiast we wrześniu młodzi

się piknik, podczas którego uczniowie

akademia, na którą zaproszono wie-

przemówieniu na akademii podkre-

ludzie z Gimnazjum nr 133 uczestniczyli

na scenie prezentowali swoje umiejęt-

lu znamienitych gości. Uroczystość

śliła, że Jubileusz 50-lecia powstania

w akcji „Sprzątanie Świata”. 

ności wokalne, taneczne i akrobatycz-

zaszczycili swoją obecnością: wła-

szkoły to święto wszystkich tych, któ-

ne. Przy stanowiskach tematycznych,

dze Dzielnicy Ursus z Wiesławem

rzy byli i są z tą placówką związani,

Projekt „Ja i moja przyszłość”

m.in. matematycznych, historycznych,

Krzemieniem – Burmistrzem Dziel-

zarówno pracowników i uczniów, jak

Weź udział w przedsięwzięciu i zyskaj

językowych, nauczyciele proponowali

nicy, na czele, któremu towarzy-

i osób, które swoją działalnością za-

nowe umiejętności, dzięki którym znaj-

dzieciom niecodzienne zadania i cieka-

szył zastępca Janusz Warakomski;

wodową i społeczną przyczyniały się

dziesz pracę. 

wostki. Wielkim powodzeniem cieszyła

przedstawiciele Wydziału Oświaty

do coraz lepszego, efektywniejszego

się loteria, w której każdy mógł wygrać

Urzędu Dzielnicy, Maria Łukaszewicz

i bezpiecznego funkcjonowania Szko-

Zmiany w Klubie Sportowym Ursus

ciekawy prezent. Warunkiem było

– Przewodnicząca Komisji Budżetu

ły Podstawowej nr 4. Uroczystość

Kto odszedł z KS Ursus, a kto nowy zasilił

zaliczenie kilku zadań, np. szkolenia

i Finansów Rady Miasta Stołecznego

była świętem szkoły nie jako miejsca,

szeregi drużyny piłkarskiej?

w udzielaniu pierwszej pomocy. Zma-

Warszawy, Katarzyna Góralska –

a przede wszystkim jako ludzi, którzy ją

gania sportowe w wielu dziedzinach

Mazowiecki Wicekurator Oświaty;

tworzą. Tych, którzy przez pięćdziesiąt

dały wiele radości nie tylko dzieciom,

Radę Dzielnicy reprezentowali: prze-

lat tę szkołę budowali, wpływali na jej

lecz także ich rodzicom, którzy z wiel-

wodniczący Henryk Linowski, Prze-

atmosferę, poświęcali jej swój czas,

kim zainteresowaniem obserwowali

wodnicząca Komisji Oświaty Wanda

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W sierpniu 2012 r. Zarząd Dzielnicy

lokalowym z uwagi na pożar w budynku

poszkodowanym w pożarze lokale za-

niowym zasobie gminnym i o zmianie

Ursus m.st. Warszawy obradował na

położonym przy ul. Regulskiej 39, który

mienne lub lokale na czas przejściowy.

Kodeksu cywilnego (Dz. U. 05.31.266

pięciu

z późn. zm.).

podejmując

znajduje się w zasobach m.st. Warszawy.

Część odmówiła ich przyjęcia pomimo

szereg ważnych dla Dzielnicy uchwał

posiedzeniach,

Zarząd Dzielnicy, mając na uwadze wy-

kilku wskazań.

i ustaleń. Poniżej prezentujemy Pań-

jątkową sytuację oraz kierując się oceną

Zarząd Dzielnicy powołał także Ze-

rowania nieruchomościami podjął de-

stwu wybrane z nich.

przedstawiciela Powiatowego Inspek-

spół ds. oceny strat w lokalach mieszkal-

cyzję o wyrażeniu zgody na udzielenie

Zarząd Dzielnicy w kwestii gospoda-

toratu Nadzoru Budowlanego dla m.st.

nych, powstałych po pożarze budynku,

50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu

W wyniku prac nad budżetem na kolej-

Warszawy (protokół z dnia 04.08.2012 r.)

w składzie: 1. Przedstawiciel Ośrodka

użytkowania wieczystego nieruchomo-

ne lata Zarząd Dzielnicy na mocy uchwały

stwierdzającą, że stan budynku po po-

Pomocy Społecznej, 2. Przedstawiciel

ści gruntowych przeznaczonych na cele

dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie

żarze zagraża bezpieczeństwu życia lub

Zakładu Gospodarowania Nierucho-

mieszkaniowe.

Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012-

zdrowia ludzi, postanowił: przedłożyć

mościami wskazany przez Dyrektora

Wyrażono także zgodę na usunięcie

-2033 oraz trzykrotnie w załączniku dziel-

propozycję lokali zamiennych części ro-

Jednostki, 3. Przedstawiciel Urzędu

czterech drzew z nieruchomości poło-

nicowym do budżetu m.st. Warszawy na

dzin zamieszkałych dotychczas w budynku

Dzielnicy Ursus – Pracownik Wydziału

żonych na ul. Kazimierza Odnowiciela,

2012 r., przyjął również projekt załącznika

przy ul. Regulskiej 39, podejmując w tej

Zasobów Lokalowych.

Cierlickiej, Andrzeja Szomańskiego i II

dzielnicowego do projektu budżetu m.st.

kwestii cztery uchwały w sprawie zakwa-

Ponadto, zgodnie ze wskazaniami

Armii Wojska Polskiego, z uwagi na zły

Warszawy na 2013 r. oraz prognozy bu-

lifikowania i umieszczenia na liście osób

Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy

stan zdrowotny drzew zagrażający bezpie-

dżetowej na lata 2014-2015.

oczekujących na lokal komunalny – za-

Ursus m.st. Warszawy, dwie rodziny skie-

czeństwu ludzi i mienia. Podjęto decyzję

Zarząd Dzielnicy przekazał pod obra-

mienny, z jednoczesnym skierowaniem

rowano do zawarcia umowy najmu na

o ogłoszeniu konkursu na użyczenie lo-

dy Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

do zawarcia umów najmu lokali, i dwie

lokal socjalny, jedną osobę umieszczono

kalu nr 2, położonego w budynku przy ul.

dwa projekty uchwał w sprawie dokona-

uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu

na liście osób oczekujących na zawarcie

Walerego Sławka 2. Zarząd Dzielnicy, już

nia zmian w załączniku dzielnicowym do

mieszkaniowego lokali z jednoczesnym

umowy najmu lokalu zamiennego, wy-

po raz czwarty wystąpił do władz stolicy,

budżetu m.st. Warszawy na ten rok oraz

skierowaniem do zawarcia umowy najmu

dzielono z mieszkaniowego zasobu lokal

przekazując pod obrady Rady Dzielnicy

propozycję założeń do projektu załączni-

ww. lokalu na czas określony oraz jedną

z przeznaczeniem na lokal socjalny wraz

Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały

ka dzielnicowego do budżetu na 2013 r.

uchwałę w sprawie skierowania do za-

z umieszczeniem w nim na czas ozna-

w sprawie przeniesienia bazy Rejonu 6

Zatwierdził także sprawozdanie zbiorcze

warcia umowy najmu lokalu komunalne-

czony rodziny wieloosobowej. Jednej

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszcza-

z wykonania planu przychodów i wy-

go na czas nieoznaczony.

osobie odmówiono zakwalifikowania

nia Sp. z o.o. w Warszawie położonego

datków Zakładu Gospodarowania Nieru-

Z powodu braku wystarczającej liczby

i umieszczenia na liście osób oczekują-

przy ul. Sosnkowskiego 4, poza teren za-

chomościami za 2011 r. oraz zestawienie

lokali spełniających kryteria lokali zamien-

cych na zawarcie umowy najmu lokalu

budowy mieszkaniowej, mając na uwadze

zbiorcze planowanych przez tę jednostkę

nych podjęto współpracę z Biurem Polity-

zamiennego z zasobów m.st. Warszawy,

zabezpieczenie interesów mieszkańców

przychodów i wydatków na 2012 r.

ki Lokalowej, mającą na celu pozyskanie

z uwagi na brak możliwości zastosowania

domów wielorodzinnych znajdujących się

Na sierpniowych posiedzeniach Za-

z zasobów m.st. Warszawy brakujących

art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.,

w bezpośrednim sąsiedztwie bazy.

rządu dużo czasu poświęcono sprawom

lokali. Zarząd zaproponował wszystkim

o ochronie praw lokatorów, mieszka-



(dokończenie tekstu ze s. 1)

szych lat funkcjonowania placówki.

dości, dla innych niepowtarzalną lekcją

kami, nauczycielami sprzed lat oraz do

interesowali się jej sprawami i wspierali,

Wielu emerytowanym nauczycielom

historii, dla wszystkich zaś niewątpliwie

nostalgicznych powrotów w magiczną

oddawali jej serce i dużą część swojego

i pracownikom szkoły przyznano tytuł

prawdziwą ucztą duchową.

krainę przeszłości.

życia. Oczywiście było to również święto

„Zasłużonego dla Szkoły Podstawo-

Po obejrzeniu bloku artystycznego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

uczniów, tych obecnych oraz tych, którzy

wej Nr 4” w podziękowaniu za wkład

zaproszeni goście udali się na zwiedza-

w Warszawie serdecznie dziękuje

opuścili szkolne mury – absolwentów.

I. Jankowska

wniesiony w jej rozwój oraz za dzia-

nie budynku szkoły. Podziwiano wiele

wszystkim, którzy uświetnili swo-

Zaproszeni goście w swoich prze-

łalność wspierającą rozwój młodego

wystaw zorganizowanych z okazji jubi-

ją obecnością Jubileusz „Czwórki”,

mówieniach gratulowali tak wspania-

człowieka. Dyrektor Ewa Gerełło wraz

leuszu, m.in. artystycznych czy na temat

a także tym, którzy pomogli w jego

łego jubileuszu, podkreślali wyjątkową

z burmistrzem wręczyła nagrodzonym

szkolnych sukcesów sportowych oraz

zorganizowaniu. Szczególne podzię-

rolę szkoły w kształtowaniu młodego

pamiątkowe dyplomy.

twórczości patrona szkoły. Szczególną

kowania składamy na ręce Wiesława

pokolenia, a także szczególne zna-

Ważną częścią spotkania był program

uwagę przyciągały galerie starych zdjęć

Krzemienia – Burmistrza Dzielnicy

czenie placówki w życiu środowiska

artystyczny „Powróćmy do lat minionych”.

oraz prace konkursowe, a także kroni-

Ursus, sponsorów, nauczycieli, pra-

lokalnego. Wieloletnia dyrektor szkoły

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie

ki, w których przedstawiono historię

cowników szkoły, uczniów i niezastą-

– Wiesława Berlińska – podzieliła się

i nauczyciele szkoły. Dla jednych ten pięk-

placówki. Dla wielu obecnych jubileusz

pionym w takich sytuacjach rodziców

ze zgromadzonymi swoimi refleksjami

ny spektakl był sentymentalnym powro-

50-lecia szkoły był niecodzienną okazją

– za bezinteresowną pomoc i życzli-

i wspomnieniami dotyczącymi pierw-

tem to przeżytych lat dzieciństwa i mło-

do spotkania się z kolegami, koleżan-

wość. 

Janusz Gutkowski

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

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

Kultura

DZIENNIK URSUSA

3

Obejrzyj wystawę „Rody Ursusa – Grabscy”
9 września w Parku Achera odbył się wernisaż kolejnej wystawy z cyklu „Rody Ursusa”. Po
zeszłorocznej prezentacji losów
rodziny Acherów przyszedł czas
na przybliżenie mieszkańcom Ursusa kolejnego słynnego klanu –
Grabskich.
Na uroczyste otwarcie przybyli przedstawiciele władz dzielnicy,
rodzina Grabskich oraz mieszkańcy
Ursusa. Ekspozycja zainstalowana
fot. E. Kowalewska

została na tarasie „Acherówki” aby
mogło ją obejrzeć jak najwięcej osób.
Wystawa składa się z 18 plansz, na
których przedstawiono losy rodziny
Grabskich oraz jej wpływ na współczesny kształt osiedla.

Wystawę otwarto na terenie „Acherówki”

Grabscy są związani z Gołąbkami

zwał Grabkowem. Po rozparcelowa-

wywarła

w 1932 roku Stowarzyszenie Miłośni-

od 1923 r. Wtedy to były premier II RP

niu ziemi rozpoczęto budowę osiedla

ogromny wpływ na kształt dzisiejsze-

ków Osiedla Gołąbki, o działalności

Władysław Grabski wykupił od rodzi-

willowego, które z założenia miało

go Ursusa. Rodzina przekazała działki

którego opowiada jedna z plansz eks-

ny Sulimierskich oraz Bogusławskich

stać się osiedlem ogrodem. Inspiracją

pod budowę ulic, kościoła, finanso-

pozycji. Wystawę można oglądać do

część majątku Gołąbki. Z zakupionych

były miasta francuskie, na wzór któ-

wała sadzenie drzew czy budowę

10 listopada 2012. 

ziem wydzielił folwark, a pozostałość

rych projektowano ulice zatopione

pierwszych latarni. Ogromny wkład

podzielił na działki budowlane i na-

w miejskiej zieleni.

w rozwój osiedla miało powołane

Łukasz Prokop

Działalność

Grabskich

fot. Studio Cooperativa

Ursus okiem artystów i mieszkańców

Mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się na temat Ursusa
Odmieniony dworzec Warszawa

nieco odmienić wizerunek naszej

Jürgen Lehmeier, Magdalena Czar-

dzielnicy, a także w skupieniu czy-

Ursus, a na nim pomalowane ław-

dzielnicy. Do projektu Culburb Ur-

necka i Marta Gawinek-Dagargu-

tają wypowiedzi mieszkańców, któ-

ki, bannery z interesującymi foto-

sus, którego Bęc Zmiana jest inicja-

lia z grą miejską GPS-interwencje

rzy niejednokrotnie z sentymentem

grafiami i wypowiedziami – to nie

torem, zgłosiło się wielu artystów,

„Mapa cennych wspomnień dziel-

wspominają Ursus sprzed kilkudzie-

przypadek. To szczegółowo zapla-

jednak wygrały tylko trzy zespo-

nicy”.

sięciu lat.

nowane działania realizowane

ły: Maryna Tomaszewska z akcją

Dzięki wspomnianemu projekto-

Wystawę wybranych projektów,

w ramach projektu Culburb Ursus.

„Sprzątanie”, Agnieszka Sikorska-

wi dworzec Warszawa Ursus zyskał

które zostały zgłoszone do projek-

Kwasieborska i Michał Kwasiebor-

nowy, świeższy wygląd. Podróżni

tu, można oglądać w DK „Arsus”

Fundacji Bęc Zmiana przy pomo-

ski z poszukiwaniami „Co miesz-

z zaciekawieniem przyglądają się

(ul. Traktorzystów 14).

cy m.in. władz Ursusa postanowiła

kańcy mówią o Ursusie”, a także

fotografiom zrobionym na terenie

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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„Babie Lato” za nami
Dmuchane

indiańska

men oraz gwiazda wieczoru – Elek-

buziek,

tryczne Gitary. W przerwie pomiędzy

zawody sportowe – to tylko

występami odbywały się konkursy. Na

nieliczne

dzieci

terenie parku rozlokowane były ogródki

przygotowane z okazji festynu

gastronomiczne i zabawki dmuchane.

„Babie Lato”, który odbył się

Zorganizowano też punkt z możliwością

10 września w Parku Czechowic-

nieodpłatnego przekazania zużytego

kim w okazji pożegnania lata.

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

wioska,

zamki,
malowanie
atrakcje

dla

W sumie firma Terra Recycling zebrała
Tradycją festynu jest od lat Święto La-

320 kg elektroodpadów.
Podczas festynu „Babie Lato” od-

nia był jubileusz 20-lecia Towarzystwa

było się uroczyste otwarcie jednego

Przyjaciół Dzieci w Ursusie. Najmłodsi

z trzech miejsc piknikowych, które

przyszli już z gotowymi latawcami, a ci,

zostały utworzone w naszej dzielnicy.

którzy nie zdążyli ich przygotować, mo-

Burmistrz Wiesław Krzemień i Zastępca

gli je przystroić na terenie parku. Kon-

Burmistrza Jacek Duchnowski oraz rad-

kurs odbył się w następujących kate-

ny dzielnicy Robert Faliszewski piekli

goriach: latawiec najładniej ozdobiony

ufundowane przez firmę Tesko kiełba-

na miejscu, latawiec najdłużej latający

ski oraz częstowali nimi mieszkańców.

Ursusa, tj. w Parku Czechowickim

rozłożyć się na trawie i rozpalić małe-

i najoryginalniejszy oraz latawiec wy-

Inicjatorem powstania miejsc pikni-

u zbiegu ulic Malinowej i Spisaka, za

go grilla. – Mam nadzieję, że pomysł

konany przez dzieci w 3 kategoriach

kowych był radny Robert Faliszewski.

placem zabaw przy ul. Dzieci Warsza-

spodoba się mieszkańcom i będą oni

wiekowych: 0-7 lat, 8-13 i powyżej 13

Na pytanie skąd ten pomysł, odpowia-

wy 42 oraz na zielonym skwerze przy

w wolnych chwilach korzystali z miejsc

roku życia. Na zwycięzców w poszcze-

da: – Na całym świecie, także w innych

skrzyżowaniu ulic Gierdziejewskiego

piknikowych – dodaje radny Robert

gólnych kategoriach czekały nagrody,

miastach Polski, powstają takie miejsca,

i Czerwonej Drogi. Są one tak zlokalizo-

Faliszewski

które zostały ufundowane przez spon-

dlaczego nie miałoby ich być w naszej

wane, by mieszkańcy z różnych części

sorów. Mieszkańcy dzielnicy częstowani

dzielnicy? Nie musimy już wyjeżdżać za

Ursusa mieli do nich dogodny dojazd.

byli jubileuszowym tortem.

fot. E. Kowalewska

tawca. W tym roku okazją to świętowa-

Występ zespołu Kristiano&Romen był ucztą dla ucha i oka

Duży wkład w tegoroczny festyn
„Babie Lato” wnieśli sponsorzy – Aca-

miasto, aby spędzić miłe chwile z ro-

Należy pamiętać, że w miejscach

demy of Languages Underground,

Na scenie w Parku Czechowickim

dziną czy przyjaciółmi piekąc kiełbaskę

tych obowiązuje regulamin taki sam,

Avon, Celtic, Foto Ursus, Leroy Merlin,

wystąpili: Tomasz „Kalcz” Kalczyński

i opalając się na kocu. Możemy w taki

jak w parkach miejskich, z tym jed-

Moto Factory, Oriflame, którym organi-

z zespołem, Yoga Terror, Kristiano&Ro-

sposób spędzać czas w trzech częściach

nak wyjątkiem, że możemy spokojnie

zatorzy bardzo dziękują.

Początek września oznacza dla naj-

życia, obejmują zatem grupy ma-

z podziękowaniem za pomoc wielu

młodszych nic innego jak definitywny

luchów, przedszkolaków, uczniów

osobom zaangażowanym w budowę

koniec wakacji i rozpoczęcie zmagań

i gimnazjalistów. Z okazji inauguracji

nowej siedziby, a także poświęcenie

w kolejnym roku szkolnym. Jego tego-

zaproszeni zostali znamienici goście

przez księdza uczestników spotkania

roczna inauguracja przypadła na trze-

związani z ośrodkiem, przedstawicie-

i sali. Następnie głos zabrał Burmistrz

ci dzień września, dzień szczególny

le władz samorządowych oraz ksiądz

Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień,

dla Polskiego Ośrodka Edukacyjnego

z lokalnej parafii.

który pogratulował dyrekcji nowej

fot. E. Kowalewska

Witaj nowa szkoło

Dzieci na rozpoczęciu roku szkolnego

Montessori, a zwłaszcza dla uczniów

Wstępem do uroczystości było

inwestycji, podkreślając przy tym,

i grona pedagogicznego, którzy rozpo-

powitanie przybyłych osób przez

jak ważną rolę pełnią szkoła i na-

nych założeniach, jakimi kieruje się

częli pracę w nowym budynku na tere-

kilkanaścioro uczniów, którzy wcho-

uczyciele w życiu każdego młodego

placówka w swoich działaniach, oraz

nie Ursusa (ul. Henryka Pobożnego 1),

dząc na salę pozdrawiali przybyłych

człowieka.

o szkoleniach, jakie organizowane są

w pierwszej w Polsce szkole zaprojek-

w obcych językach, każdy z nich

Punktem kulminacyjnym spotkania

towanej i wybudowanej zgodnie z za-

niósł przy tym flagę państwa, któ-

była prezentacja dr Małgorzaty Mik-

Podopiecznym z „Montessori” oraz

łożeniami Pedagogiki Montessori.

rego język zaprezentował. Kolej-

szy, prezes Polskiego Ośrodka Mon-

z pozostałych placówek dzielnicy

nymi elementami inauguracji był

tessori, która przybliżyła słuchaczom

Ursus życzymy dużo uśmiechu na co

Zajęcia w szkole dedykowane są

przemówienie dyrektorki placów-

postać patronki Ośrodka – Marii

dzień, wielu przyjaciół i samych szó-

dzieciom od 15 miesiąca do 15 roku

ki – Doroty Rotowskiej, połączone

Montessori, opowiedziała o głów-

stek w dzienniczkach.

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

dla opiekunów dzieci.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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XXI Festiwal „Wspólnota w Kulturze”
Pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia,
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus Henryka Linowskiego,
Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w dniach
23-27 października, w Ośrodku
Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14 odbędzie się XXI Festiwal „Wspólnota w Kulturze”
Poniżej przedstawiamy program
festiwalu:
23 października, godz. 19.00, sala
kameralna Ośrodka Kultury „Arsus”
– „Pieśni dawnej Galicji” w Saloniku
Sztuk Arsusa. Koncert w wykonaniu
Mendy Cahana, Olgi Mieleszczuk
oraz Ludwika Skrzypka. Gospodarz
wieczoru: Mirosława Liszcz.
Koncert „Pieśni dawnej Galicji”
przywołuje obraz utraconego wielokulturowego świata Galicji, w któfot. Čači Vorba

rym język jidysz przeplata się z polskim, a chasydzkie nigunim mieszają
się z głosem pasterza; gdzie spotykamy ubogiego żydowskiego kraw-

Lubelska grupa Čači Vorba

ca, wiejską dziewczynę, rabina,
a także badchena – żydowskiego

wacze „Czas zakręcony pieśnią”

jazzu,

bałkańskiej

Zwalcznudę.pl. Godz. 18.00, sala

ludowego żartownisia. Artyści czer-

z chórem „Cantate Deo”. Warsztaty

muzyki weselnej oraz innych gatun-

widowiskowa – Koncert Galowy fe-

pią z tradycji żydowskiej, polskiej,

poprowadzi Dorota Męckowska.

ków. Utwory wykonywane są na

stiwalu, zespół Dagadana, występ

tradycyjnych akustycznych instru-

„Oj poleczko, pole”.

ukraińskiej. Wystąpią: Mendy Ca-

nowoczesnej

han (Izrael) – śpiew, taniec Olga

26 października, godz. 17.00,

mentach, zaskakują błyskotliwymi

Polsko-ukraińskie trio, łączące

Mieleszczuk (Polska) – śpiew, akor-

Galeria Ad Hoc – wernisaż wysta-

połączeniami w stylu bałkańskiego

różne style muzyczne. Przeplatając

deon, Ludwik Skrzypek (Polska) –

wy Romani Art. „Młodzi INNI” prac

twista czy rumuńskiego rock’n’rol-

jazz, folk i elektronikę, tworzą nie-

akordeon.

Małgorzaty Mirgi-Tass, Bogumiły

la. Skład zespołu: Maria Natanson

powtarzalny język zespołu. Ciepłe

Delimaty, Krzysztofa Gila. Gospo-

– śpiew, skrzypce, kabak keman;

wokalizy, przetwarzanie głosu na

24 października, godz. 11.00,

darze Galerii Ad-Hoc – Grażyna

Paweł Sójka – akordeon; Piotr Maj-

żywo, odważne plastikowe brzmie-

projekcja dla szkół; godz. 18.00,

Kostawska i Piotr Szałkowski. Godz.

czyna – bouzouki, mandola, gitara,

nia, transowy kontrabas oraz wyko-

projekcja dla dorosłych – przegląd

18.00, sala widowiskowa – ze-

śpiew; Sebastian Szebesta – darbu-

rzystanie dziecięcych instrumentów

filmowy ”Wspólni kulturą”. Gospo-

spół Čači Vorba, koncert „Szczera

ka, cajon, riq, daf; Robert Brzozow-

muzycznych, to recepta Dagadany

darz: Andrzej Orzechowski.

mowa”.

ski – kontrabas.

na oczarowanie słuchacza dźwiękami, których nigdy dosyć.

Lubelska grupa Čači Vorba spe25 października, godz. 19.00,

cjalizuje się w żywiołowej mie-

27 października, godz. 14.00-

Partnerzy: Urząd Dzielnicy Ursus

sala Św. Cecylii przy Parafii Św. Jó-

szance muzyki cygańskiej, kar-

18.00 – gra miejska „Złapał Ko-

m.st. Warszawy, Zwalcznude.pl. Na

zefa Oblubieńca NMP, ul. Sosnkow-

packiej oraz bałkańskiej. Serwuje

zak

wszystkie imprezy wstęp wolny.

skiego 34 – otwarte warsztaty śpie-

akustyczną fuzję muzyki etnicznej,

gry – Krystyna Radkowska i grupa

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Tatarzyna…”.

Moderatorzy

Zapraszamy!
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)

Czytelnia Naukowa nr XIX (ul. Plutonu Torpedy 47)

• 1 października, godz. 8.30, 10.30, 12.00 – spektakle Narodowego Teatru

• 1-31 października, godz. 12.00-19.00 – wystawa Bułgarskiej Grafiki Dziecięcej.

Edukacji z Wrocławia: „Historia żółtej ciżemki” i „Śpiąca królewna”.
• 1 października, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”.
• 5 października, godz. 19.30 – koncert młodzieżowych zespołów rockowych. Cena biletu 5 zł.

Autorami prac są młodzi artyści z Sofii, Targoviste, Pleven, Letnicy, Sevlievie.
W czasie uroczystości zorganizowane zostaną warsztaty i konkurs plastyczny
dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 14.
• 5-26 października, godz. 17.00 – „Klub Gier Planszowych” dla młodzieży i dorosłych. Prezentacja gier Dixit, Race for the Galaxy, Warhammer 40000.

• 11 października, godz. 17.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład prof.
dr. hab. Witolda Modzelewskiego. „Nasz stosunek do Rosji – czy przeszłość

Biblioteka dla Dzieci nr 64 (ul. Plutonu Torpedy 47)

stanie się przyszłością”. Prowadzenie: prof. Jerzy Żyżyński i dr Dariusz Gra-

• 5-26 października, godz. 16.00-17.00 – warsztaty plastyczne, wiek uczestników: 6-12 lat.

bowski. Wstęp wolny.

• 4, 11, 18, 25 października, godz. 16.00 – „Od książki do filmu”. Cykl spotkań

• 14 października, godz. 12.30 – bajka dla dzieci „Sprzątanie lasu” w wykonaniu aktorów Teatru Złoty Dukat. Cena biletu 10 zł.

poświęcony książkom i scenariuszom filmowym. Projekcje filmów animowanych „Król Lew 2”, „Gwiazda Kopernika”, „Ryś i spółka”, „Nowe szaty króla”.

• 29 października, godz. 8.30, 10.20, 12.00 – spektakle Teatru Artenes
z Wrocławia: „Baśnie Andersena” i „Ten obcy”.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 9 października, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece Niedźwia-

Dom Kultury „Kolorowa“ (ul. Sosnkowskiego 16)

dek. Prezentacje książek: „Listy miłości” Marii Nurowskiej i „Poza horyzonty” Jana Meli.

• 2 października, godz. 10.00 i 13.00 – I etap Mazowieckiego Konkursu

• 30 października, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece

„Moja wiedza o II Wojnie Światowej”. II etap – 16 października, wieczór

Niedźwiadek. Spotkanie z Piotrem Siwanowiczem, autorem książki „Trzy razy

laureatów – 26 października o godz. 18.00 w Domu Kultury „Kolorowa”.

miłość” wydanej przez BP Ursus.

• 21 października, godz. 12.30 – przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu
niedzielne spotkania z teatrem „O skrzacie, Kasi i gąsce”. Wstęp 10 zł.
• 21 października, godz. 16.30 – koncert muzyki kameralnej. Wstęp wolny.
• 27-28 października – I Turniej szachowy „Cztery Pory Roku”.
• 30 października, godz. 18.00 – wieczór poetycki J.T. Maryniaka. Wstęp wolny.

• 4, 11, 18, 25 października, godz. 16.30 – „Klub Gier Planszowych” dla dzieci.
• 2, 9, 16, 23, 30 października, godz. 13.00 (świetlica parafialna, ul. Bolesława
Śmiałego 13) – spotkania Koła Wolontariatu.
• 2, 9, 16, 23, 30 października, godz. 16.00 (świetlica parafialna, ul. Bolesława
Śmiałego 13) – zajęcia zespołu wokalno-instrumentalnego „Muzyczna Torpeda”.

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

• 1 października – ogłoszenie konkursu plastycznego „Kolory jesieni” dla

• 24 października, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece Skorosze.

dzieci z przedszkoli Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
• 7 października, godz. 12.30 – niedzielne spotkanie z teatrem. Bajka dla
dzieci „O grającym drzewie”. Wstęp 10 zł.
• 16 października, godz. 12.00 – spotkanie dla młodzieży „Od-

Prezentacje książek: „Piąte dziecko” Doris Lessing i „Kolekcjoner” Johna Fowlesa.
• 24 października, godz. 19.00 – inauguracja międzynarodowego projektu „GET
INTO READING”.
• 4, 11, 18, 25 października – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

kryj swoją pasję – zawód, który mnie interesuje” z J. Głuskim

• 5, 12, 19, 26 października, godz. 16.00 – zajęcia teatrzyku „Iskierka”, dzieci 7-10 lat.

– dziennikarzem telewizyjnym i prasowym, reżyserem filmów dokumental-

• 5, 12, 19, 26 października, godz. 16.30-19.30 – koło szachowe, dwie grupy, 5-7 lat

nych, podróżnikiem.

i 8-10 lat.

XX jubileuszowe Dni Seniora
Program imprez i uroczystości:
• 9 października, godz. 16.00, Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16 – Inau-

• 17 października, godz. 16.00, Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16
– rozgrywki brydżowe w Klubie „Panie kontra Panowie”.

guracja XX Dni seniora Ursus. W programie: koncert „Barwy jesieni” zespołu wokal-

• 18 października, godz. 18.00, Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17 – wieczór literacki

nego Klubu Seniora „Ursus”, koncert poezji, wiersze znane i lubiane czytają seniorki

przy świecach i herbacie – prezentacja twórczości Joanny Godlewskiej i Sabiny Ro-

Ursusa, wybory Seniora Roku 2012.
• 11 października, godz. 17.00, Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17 – koncert poetycko-muzyczny „Jaka będzie ta miłość” oparty na wierszach Barbary Białowąs. Zabawa
taneczna z nagrodami i niespodziankami (zapisy).
• 13 października, godz. 16.00, „Acherówka”, ul. Walerego Sławka 2 – zabawa taneczna z wodzirejem, poczęstunkiem i konkursami.
• 16 października, godz. 16.00, sala 133 DK „Kolorowa” – wieczór autorski i spotkanie
z autorką książki „Ocalone z niepamięci” Haliną Cieszkowską. Prowadzenie: dr Marek
L. Krześniak i Bogusław Łopuszyński.
• 16 października, godz. 18.00, Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17 – wernisaż wystawy malarstwa Zbigniewa Jankowskiego.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l

kitnickiej.
• 18 października, godz. 19.00, Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14 – występ kabaretu Pół-Serio Wandy Stańczak w programie „Jesienne zmory”.
• 20 października, godz. 16.00-21.00, sala imprez DK „Kolorowa – kwiatowy bal seniorów z konkursami tańca ludowego i towarzyskiego, konkurs gastronomiczny.
• 20 października, godz. 16.00, „Acherówka”, ul. Walerego Sławka 2 – uroczyste spotkanie seniorów przy herbatce. Występ chóru S.E.R i I. w Ursusie.
• 21 października, godz. 16.00, Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17 – koncert okolicznościowy i bal z wodzirejem z okazji zakończenia Dni Seniora Ursusa. Organizatorzy:
Ośrodek Kultury „Arsus”, Dom Kultury „Miś”, Klub Seniora „Ursus”, Klub Seniora
„Promyk”, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Ursus”.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w Domu Kultury „Kolorowa”
Można śmiało powiedzieć, że to
już tradycja. Po raz piąty w DK
„Kolorowa” rozpoczął się sezon koncertów, podczas których
będzie można usłyszeć kojące
dźwięki akordeonu, wiolonczeli
czy pozytywu. Od września do
maja, w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, w saloniku muzycznym
przy ul. Sosnkowskiego 16, ucho
cieszyć będą melodie klasyczne.
Pierwszy powakacyjny koncert
już za nami. 16 września wystąpił
Warszawski Duet Akordeonowy
w składzie

Jacek Małachowski

i Piotr Kopiesz. Mistrzowie najpopularniejszego z instrumentów
wystąpili w niezwykle zróżnicowanym repertuarze. Wykonali aranżacje muzyki, od Bacha do Piazzolli.
fot. I. Barski

W październiku gośćmi „Kolorowej” będzie duet Magdalena Milaszewska – harfa i Nadia Bojadżijew – wiolonczela. Już sam skład
zespołu

zapowiada

muzykę

Akordeoniści w swoim żywiole

o pięknym brzmieniu i wielkiej
subtelności.
W roku 2012 uroczyście świę-

Staszyńska – altówka, Grażyna

Sawicki, klawesynista i organista,

ły sobie niewątpliwą sympatię pu-

Strzeszewska-Lis – harfa.

wraz z muzykami specjalizującymi

bliczności.

towana jest na całym świecie 150

Grudzień to czas Świąt, więc

się w muzyce dawnej, przeniesie

Spotkania w „Kolorowej” skupia

rocznica urodzin Claudego Debus-

„Kolorowa” zadba, by muzyka

wszystkich w bardzo odległe czasy,

już grono miłośników, które stale

sy’ego. Chcąc uhonorować pamięć

wprowadziła słuchaczy w ten je-

nie zapominając przy tym, że zbli-

się poszerza. Do udziału w nich

o znakomitym francuskim kom-

dyny w swoim rodzaju, wyjątkowy

ża się bardzo ważny dla katolików

zapraszani są wszyscy chętni, nie-

pozytorze,

koncert

na tle całego roku, nastrój zadumy.

czas. Również w Nowym Roku kon-

zależnie od wieku. Koncerty trwają

poświęcony będzie muzyce przez

W saloniku pojawi się niezwykły,

certy zapowiadają się niezwykle

ok. godziny i opatrzone są lekkim

niego tworzonej. Gośćmi koncer-

nigdy dotąd nie używany w ursu-

interesująco. Pojawią się nowi arty-

i dowcipnym, jednak fachowym ko-

tu będzie Trio w składzie Dorota

skich koncertach i rzadko spotyka-

ści, ale zaproszone zostaną także te

mentarzem.

Puchnowska-Aftyka – flet, Marta

ny instrument – pozytyw. Michał

zespoły, które w przeszłości zdoby-

listopadowy

Marta Straszyńska

Brak miejsca w przedszkolu? Ruszyła „Stacja Przedszkolaka
Przy stacji PKP Warszawa Ursus

każde dziecko może przyjemnie

atmosferę i zapewnić maksimum

z drzewem czereśniowym oraz pro-

(dawna przychodnia Lekarzy Spe-

spędzić czas, wyszaleć się z ró-

bezpieczeństwa, aby każdy ro-

gram indywidualnie dopasowany

cjalistów, ul. Wiosny Ludów 77)

wieśnikami, rozwinąć umiejęt-

dzic mógł czuć się spokojnie,

do potrzeb każdego przedszkolaka.

powstał nowy punkt przedszkolny

ności posiadane oraz rozwinąć

powierzając punktowi swój naj-

29 września w godz. 12.00-15.00

– „Stacja Przedszkolaka”. Trwające

nowe. Wszystko to pod okiem

większy skarb.

cały rok zapisy już ruszyły.

wykwalifikowanej i zaangażo-

„Stacja Przedszkolaka” to m.in.

dzie się dzień otwarty. Informacje

„Stacja Przedszkolaka” to przy-

wanej kadry. „Stacja Przedszko-

dwie bardzo duże i przestronne

o placówce można znaleźć na stro-

tulne i miłe miejsce, w którym

laka” stara się stworzyć domową

sale dydaktyczne, piękny ogród

nie www.stacjaprzedszkolaka.pl.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

w „Punkcie Przedszkolaka” odbę-

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Wakacyjne warsztaty językowe
W pierwszych dwóch tygodniach

były się warsztaty z języka angiel-

umiejętności, pomocna okazała

Dzięki technologii informacyjnej

wakacji w Gimnazjum nr 132

skiego. Młodzież uczestnicząca

się możliwość korzystania z pra-

i wykorzystaniu wielu stron edu-

z Oddziałami Integracyjnymi od-

w zajęciach doskonaliła swoje

cowni informatycznej.

kacyjnych uczniowie zyskali możliwość zweryfikowania własnych
umiejętności językowych, co dla
większości z nich było motywacją do dalszej nauki. Warsztaty
odbywały się również w plenerze oraz w miejscach związanych
z kulturą krajów anglojęzycznych.
Ponadto organizowane były pikniki, na których gimnazjaliści mieli
możliwość swobodnej rozmowy
z rówieśnikami w języku angielskim. Uczestnicy uzyskali również

fot. z arch. Gimnazjum nr 132

dostęp do szerokiej gamy kreatywnych materiałów wspomagających rozwój w zakresie omawianego języka. Warsztaty, które
prowadziła Ewa Duda, odbywały
się w ramach projektu „Szkoła
w centrum uwagi”.

Do nauki języka wykorzystano strony edukacyjne

Gimnazjum nr 133 sprzątało świat
Uczniowie z jednego z ursuskich
gimnazjów

zaangażowali

się

w akcję „Sprzątanie Świata” i postanowili oczyścić część dzielnicy
z zalegających śmieci.
W krzakach nieopodal nowo powstającej trasy S8, na terenach po
byłych ogródkach działkowych znaleźć można było prawie wszystko:
łóżka, części komputerowe, butelki,
śmieci komunalne. To opuszczofot. E. Kowalewska

ne miejsce wydaje się być jednym
z najbardziej zaśmieconych w Ursusie. Nic więc dziwnego, że to
właśnie ono zwróciło uwagę nauczycieli z Gimnazjum nr 133, którzy w porozumieniu z Wydziałem

Młodzież starała się oczyścić teren ze wszystkich odpadków

Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Ursus wybrali je do uprzątnięcia

do pracy, chociaż chcąc oczyścić

dzin lekcyjnych zebrali 2 kontenery,

nizatorami akcji byli nauczyciele

w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

cały teren, należałoby zatrudnić

czyli około 14 m3 śmieci. Wszystkie

z Gimnazjum nr 133: Aleksandra

Młodzież wyposażona w worki

brygadę fachowców. Gimnazjaliści

odpady były w miarę możliwości

Adamus, Emilia Baranowska i Ma-

i rękawiczki ochoczo przystąpiła

z klas trzecich w ciągu dwóch go-

segregowane. Opiekunami i orga-

riusz Dłużniewski.

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

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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„Ja i moja przyszłość”
Projekt realizowany w ramach PO KL 2007-2013,poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W projekcie bierze udział 66

pory uznawanych za niemożliwe.

tencji i umiejętności społecznych

osób dorosłych, w rozbiciu na 3

Obszary działań asystenta rodziny

rodzin

uczestników;

grupy, żyjących w rodzinach wie-

względem całej rodziny: pomoc

grupy

wsparcia

loproblemowych z terenu Dzielnicy

w rozwiązywaniu podstawowych

na wzmacnianie i podtrzymywanie

Ursus, których członkowie borykają

problemów

podjętych

się z problemami wychowawczy-

cie w rozwiązywaniu problemów

nie bieżących trudności i wątpli-

mi, bezrobociem, uzależnieniami

psychologicznych w rodzinie i wy-

wości związanych z wprowadze-

i innymi dysfunkcjami. Są to rodzi-

chowawczych z dziećmi; wspar-

niem zmian w życiu prywatnym

ny znajdujące się w trudnej sytuacji

cie w poszukiwaniu, uzyskaniu

i podejmowaniem działań skierowa-

życiowej i materialnej, korzystające

i utrzymaniu pracy zarobkowej;

nych na poszukiwanie pracy; dzia-

z pomocy społecznej.

motywowanie do realizacji celów

łania motywujące do zmiany siebie

Rezultaty miękkie:

Cel ogólny naszego projektu to

w rozwoju indywidualnym człon-

w obszarze dysfunkcji w rodzinie,

• zwiększenie kompetencji osobi-

udzielenie wielostronnego wspar-

ków rodziny; monitorowanie zmian

objęcie wsparciem dzieci i młodzie-

stych i poznanie własnego po-

cia uczestnikom projektu i ich ro-

w sytuacji rodzinnej.

ży poprzez udział w zajęciach;

tencjału i możliwości;

socjalnych;

wspar-

stworzenie

ukierunkowanej

decyzji,

rozwiązywa-

• organizacja min. 150 h z zakresu
doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego);
• spotkania indywidualne z psychologiem (min. 100 h);
• ukończenie kursów zawodowych
przez min. 53 osoby;
• organizacja spotkania integracyjnego.

dzinom, prowadzącego do wzrostu

2. Indywidualna i warsztato-

Uczestnicy będą objęci indywi-

• zwiększenie osobistych predys-

aktywizacji społecznej i zawodo-

wa praca z doradcą zawodowym

dualnym wsparciem psychologa

pozycji wymaganych na rynku

wej oraz przeciwdziałanie wyklu-

w ramach aktywizacji zawodowej:

i pomocą psychoterapeuty w roz-

czeniu społecznemu. Zakładamy, że

diagnoza potencjału zawodowego,

wiązywaniu trudnych sytuacji ro-

udział w projekcie da ich uczestni-

wybór zawodu i szkolenia zawodo-

dzinnych i indywidualnych.

kom szansę na zmianę postaw, ak-

wego, pisanie CV i listu motywa-

tywizację zawodową, ukończenie

cyjnego.

Uczestnicy w projekcie będą mo-

pracy;
• zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy;
• zwiększenie kompetencji spo-

gli brać udział w szkoleniach za-

łecznych:

kursów zawodowych i przezwycię-

3. Aktywizacja zawodowa obej-

wodowych, które zostaną wybrane

wnętrznych schematów siebie

żenie trudności wychowawczych

muje również takie działania jak

zgodnie z ich potrzebami i umie-

i świata w grupie;

i interpersonalnych.

warsztaty wspierająco–motywacyj-

jętnościami. Szkolenia te podniosą

• zwiększenie umiejętności opie-

ne mające na celu nabycie przez

kwalifikacje zawodowe, co zostanie

kuńczo–wychowawczych u ro-

Projekt zakłada:

uczestników

potwierdzone certyfikatami lub za-

1. Wdrożenie działań Asystenta

u nich takich umiejętności społecz-

rodziny w wybranych rodzinach,

nych, które pomogą im w zdobyciu

Przez cały czas projektu uczest-

które prowadzą do znaczącej po-

pracy. Są to min.: wzmacnianie mo-

nicy będą współpracowali z pra-

prawy sytuacji rodzin objętych

tywacji, budowanie pewności sie-

cownikiem socjalnym, który bę-

projektem. Asystent rodziny indy-

bie, budowanie poczucia własnej

dzie wspierał ich w ramach pracy

widualnie udziela rodzinie pomo-

wartości.

socjalnej.

lub

wzmocnienie

świadczeniami.

przełamywanie

we-

dziców;
• promowanie zdrowotnego stylu
życia i zachowań;
• podwyższenie kluczowych umiejętności pracowniczych.
Projekt jest realizowany w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

cy w zakresie uzgodnionych pro-

4. Pozostałe działania skiero-

blemów i potrzeb. Indywidualna

wane do uczestników i ich ro-

Nasze założenia w projekcie:

Dz. Ursus m.st. Warszawy w okre-

pomoc służy przede wszystkim

dzin to: psychoedukacja rodzin-

• podpisanie kontraktów z 66

sie od kwietnia 2012 r. do maja

rozwiązywaniu problemów pod-

na (relacje w rodzinie); trening

opiecznego i całej jego rodziny,

umiejętności

wzbudzeniu w nim wiary w swo-

wawczych ukierunkowany na psy-

je możliwości oraz motywowaniu

choedukację i treningi; objęcie

do podejmowania działań do tej

warsztatami

www.facebook.com/dzielnicaursus

opiekuńczo–wycho-

budowania

www.twitter.com/dzielnicaursus

kompe-

uczestnikami;
• objęcie 18 rodzin wsparciem asy-

2014 r. Wartość projektu wynosi
631 800 zł.

stenta rodzinnego;
• organizacja min. 200 h warsztatów rozwoju osobistego;

Koordynator Projektu
Marcin Redzicki, tel. 22 478 41 15
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Klub Sportowy Ursus – zmiany personalne oraz zwycięstwa naszych
W okresie przygotowawczym do

borowski, Jakub Kabala, Patryk

ostatnio z młodzieżą w FCB Escola

(zespół dziewcząt oraz roczniki 1995,

sezonu 2012/2013 drużyna KS Ur-

Romaniuk, Adam Michalak, Jakub

Varsovia).

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,

sus wzięła udział w wielu meczach

Chrostowski czy Krzysztof Cegieł-

Na inauguracji III ligi Ursus zremiso-

2002, 2003 i naborowy 2004/2005),

sparingowych, które pomogły jej

ka i Kamil Rytel (dwaj ostatni zo-

wał z Lechią Tomaszów Mazowiecki,

nieźle sobie radzą. Mowa tu o zwycię-

w odpowiednim przygotowaniu się

stali pozyskany już po rozpoczęciu

by w następnych czterech kolejkach

stwie zespołu rocznika 2001 trenowa-

do rozgrywek. Doszło również do

rundy z warszawskiej Polonii). Na-

odnieść już same zwycięstwa (m.in.

nego przez M. Koprowskiego, który

zmian kadrowy.

stąpiła również zmiana w sztabie

w Otwocku z tamtejszym Startem

rozgromił 6:0

Polonię Warszawa,

szkoleniowym: Łukasza Smolarowa

2:1) oraz znowu zremisować u siebie

a także sukcesie rocznika 1999 trene-

Przetasowaniu uległ skład dru-

(pełniącego dotychczas funkcję II

z Wartą Sieradz 0:0 i wygrać pierwszy

ra M. Tarasa, który pokonał stołeczną

żyny I zespołu. Niektórzy zawod-

trenera i asystenta), który odszedł

raz od 11 lat z Zespołem Mazur Kar-

Agrykolę 2:1 oraz drużynie rocznika

nicy odeszli, np. Marcelinus Brian

do ekstraklasowej KSP Polonii

czew 1:0.

2003 trenera M. Matuszewskiego,

Obem, ale na ich miejscu pojawili

Warszawa, zastąpił na stanowi-

Także grupy młodzieżowe KS Ursus,

się nowi gracze, m.in. Rafał Za-

sku Przemysław Kostyk (pracujący

których obecnie jest aż jedenaście

która odniosła zwycięstwo w starciu
z Polonią Warszawa 6:2.

Relacja meczu KS Ursus – Mazur Karczew (1:0)
15 września odbyło się spotkanie dru-

któremu umieścił piłkę między rękoma

żyn z Ursusa i Karczewa. Zakończyło się

gospodarzy.

ono zwycięstwem stołecznych piłkarzy.

Mazur Karczew miał jeszcze szansę
wyrównania wyniku, jednak Wysocki

Już w pierwszych minutach meczu
Ursus niemalże stracił jedna bramkę, tuż

pewnym ruchem złapał piłkę po strzale
z około 20 m.

po tym, jak po stracie piłki w środku pola

Druga połowa rozpoczęła się od zde-

gospodarze przeprowadzili błyskawicz-

cydowanej przewagi drużyny z Ursusa,

ną kontrę. Po kilku minutach doszło do

jednak nie obyło się bez chwili nieuwagi,

ponownej akcji, nad którą zapanowali

przez którą niemalże został stracony gol.

obrońcy Ursusa oraz Paweł Wysocki.

W 60’ ursusianie przeprowadzili

Dobrej sytuacji w 9’ nie udało się wy-

jedną z najgroźniejszych, jednak nie-

korzystać Dawidowi Jarczakowi, który

wykorzystanych akcji w tym spotka-

dobiegając na mocne dośrodkowanie,

niu: Radionov pomógł odebrać piłkę

niestety źle opanował piłkę. Po 16’ strzał

w środku pola, Jarczak popisał się dy-

Sebastiana Sikory był niecelny.

namicznym wyjściem z naszej połowy
boiska, doskonale podał prostopadle

częli odnotowywać bardzo dużo strat

do Radionova, który od ok. 40 m popę-

i lekką przewagę zyskali gospodarze,

dził sam w kierunku bramki gospoda-

którzy w 21’ mieli doskonałą okazję do

rzy. Będąc już w sytuacji jeden na jed-

strzelenia gola, jednak ich napastnik

nego z bramkarzem z Karczewa, oddał

uderzył piłką w słupek. Kolejne minuty

strzał, po którym piłka o centymetry

upłynęły pod naprzemiennymi atakami

minęła słupek bramki. Chwilę później

obu zespołów, ale to drużyna z Ursusa

kolejną dobrą akcją popisał się Kabala,

w 30’ strzeliła bramkę. Jarczak dośrod-

w pełnym biegu dośrodkował płasko

kował piłkę po rzucie wolnym z lewej

w pole karne, ale ani Radionov, ani

strony, piłkę przejął Ievgen Radionov,

zabiegający Jarczak, nie potrafili umie-

który ją opanował, zastawił i zagrał

ścić piłki w siatce. Wkrótce wspaniałą

z powrotem do Jarczaka (zbiegają-

grę zaprezentowali skrzydłowi z Ursu-

cego tym razem na prawą cześć bo-

sa, a po serii kontrataków interwenio-

iska), sam wbiegając w pole karne;

wał Wysocki (71’). Po ośmiu minutach

do nadbiegającego Grzegorza Skow-

Ostatnie minuty meczu były również

dośrodkowanie skrzydłowego było

piłkarze przeprowadzili jedną z najład-

rońskiego, który mocno dośrodkował

emocjonujące, jednak nie przyniosły

bardzo precyzyjne i Radionov nie miał

niejszych akcji meczu – Kabala minął

w pole karne, aby piłkę przejął Kamil

spodziewanego gola.

problemów ze strzałem głową, dzięki

w biegu dwóch przeciwników, wycofał

Rytel, którego strzał został obroniony.

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

fot. M. Rulak

Wkrótce zawodnicy z Ursusa za-

Ievgen Radionov



www.facebook.com/dzielnicaursus

Przemysław Kostyk
www.twitter.com/dzielnicaursus
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Program „Otwarte Obiekty Sportowe”
Po raz kolejny dzielnica Ursus bie-

szawy, Zespół Sportu i Rekreacji dla

programu na temat tego jak ważny jest

datkowym atutem akcji jest wykwalifi-

rze udział w programie „Otwarte

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz dy-

zdrowy i aktywny styl życia oraz przygo-

kowana kadra trenerska, która otoczy

Obiekty Sportowe”, który ma na

rektorzy zaangażowanych w akcję szkół.

towywanie młodzieży do pozytywnego

opieką swych podopiecznych. Udział

celu przede wszystkim zmoty-

Głównym założeniem program jest

odbioru widowisk sportowych – kibico-

w programie jest dobrowolny i bezpłat-

wowanie dzieci do uczestnictwa

podnoszenie sprawności fizycznej dzieci

wania zawodnikom. Program zakłada

ny. Zajęcia rozpoczęły się 10 września

w zajęciach ruchowych.

i młodzieży oraz upowszechnianie po-

równy dostęp do zajęć dla wszystkich

i potrwają do 6 grudnia. Zapraszamy

Organizacji przedsięwzięcia podjęli

zytywnego wizerunku sportu, a także

zainteresowanych, bez względu na po-

do zapoznania się z poniższym har-

się: Biuro Sportu i Rekreacji m.st. War-

zwiększanie świadomości uczestników

ziom ich umiejętności sportowych. Do-

monogramem.

1.

2.

Nazwa placówki

Czas trwania zajęć

Dyscyplina

Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Keniga 20

06.09.2010–09.12.2010

piłka ręczna

poniedziałek

15.30–17.30

Dariusz Kraśniewicz

piłka ręczna

wtorek

14.00–16.00

Dariusz Kraśniewicz

piłka ręczna

środa

15.00–17.00

Dariusz Kraśniewicz

piłka ręczna

czwartek

14.00–16.00

Dariusz Kraśniewicz

piłka ręczna

piątek

15.30–17.30

Dariusz Kraśniewicz

piłka nożna

poniedziałek

15.30–17.30

Marek Langner

piłka nożna

środa

15.30–17.30

Marek Langner

piłka nożna

środa

14.00–16.00

Rafał Pajnowski

piłka nożna

czwartek

14.00–17.00

Rafał Pajnowski

piłka nożna

poniedziałek

15.30–20.00

Sławomir
Tomporowski

piłka nożna

środa

15.00–20.00

Sławomir
Tomporowski

Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Sosnkowskiego 10

3.

Gimnazjum nr 133
ul. Warszawska 63

13.09.2012–06.12.2012

10.09.2012–05.12.2012

Dzień tygodnia Godziny zajęć

Prowadzący

Seniorzy górą
Wielkimi krokami zbliża się 1 października

cia oraz zdrowo się odżywiali. Przy zachowaniu

go Pobytu Seniorów. Nie brakuje chętnych do

– nie tylko pierwszy dzień zajęć akademic-

kilku prostych zasad mogą być zdrowsi, dzięki

uczestnictwa w gimnastyce geriatrycznej pro-

kich, lecz także Międzynarodowy Dzień Osób

czemu są w stanie dłużej zachować sprawność

wadzonej w Domu Kultury „Kolorowa” przy

Starszych.

fizyczną i psychiczną.

ul. Sosnkowskiego 16 i w Klubie „Miś” przy

W Ursusie bardzo dużym zainteresowaniem

ul. Zagłoby 17. Zapraszamy na zajęcia, które

Działania Dzielnicy Ursus dążą do tego, aby

cieszą się zajęcia skierowane do seniorów

odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach

seniorzy byli jak najlepiej zorientowani w profi-

– prężnie funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego

8.30-10.30 oraz w środy i w piątki w godz.

laktyce zdrowotnej, prowadzili aktywny styl ży-

Wieku, Klub Seniora, a także Dom Dzienne-

8.30-11.30.

Ursuska Liga Piłki Nożnej rusza do ataku
Wystartował kolejny sezon piłkarskich zma-

W tym sezonie rywalizacja odbywa się w I i II li-

od kilku edycji pozostają WiKi Team, Sparta i obrońcy

gań w Ursuskiej Lidze Piłki Nożnej. Pierwsze

dze oraz w dwóch grupach III ligi. Ogromne zainte-

tytułu z wiosny – Black&White. Wszystkie mecze I ligi

mecze zwiastują jeden z ciekawszych sezo-

resowanie spowodowało utworzenie czwartej grupy.

rozgrywane są na Orliku przy ul. Sosnkowskiego 3

nów od lat. W wielu zespołach doszło do

Powstały 34 zespoły. W gronie pierwszoligowców

w poniedziałki i piątki od godz. 20.30. Pozostałe gru-

sporych zmian kadrowych, które niebywale

znajduje się dwóch debiutantów na tym poziomie –

py grają w soboty i niedziele od godz. 9.00 w Gimna-

wzmocniły drużyny.

Aby Remis oraz Hiszpanie. Faworytami niezmiennie

zjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Ursuski szach i... mat!
Szachiści z naszej dzielnicy odnoszą nieustannie

W grupie gimnazjalnej złoty medal powędrował do

Należy wspomnieć również o Beacie Kądzioł-

spektakularne sukcesy. I mowa tutaj zarówno

Jakuba Ogonowskiego, a w grupie licealnej srebrny

ce – mieszkance Ursusa, która wraz z akademicką

o medalach w rozgrywkach krajowych, jak i o zwy-

medal trafił w ręce Agaty Kowalewskiej.

reprezentacją Polski zdobyła w Portugalii wicemi-

cięstwach na arenie międzynarodowej.

To nie koniec sukcesów, bowiem medale UKS

strzostwo świata w szachach drużynowych. Pierw-

Czternastka przywiózł również z Białołęki, gdzie 15

sze miejsce w tych zawodach zajęła reprezentacja

Między 24 a 31 sierpnia 2012 r. w Dąbkach ro-

i 16 września 2012 r. odbywały się Mistrzostwa Ma-

Chin, trzecie miejsce zajęła reprezentacja Rosji.

zegrały się XII Indywidualne Mistrzostwa Szkół Pod-

zowsza Juniorów. To tutaj złote medale zdobyli Daniel

Przypominamy, że trwa nabór do sekcji szachowej

stawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.

Sanz oraz Aleksy Kozakow, a srebro otrzymali Mateusz

w Ursusie. Zgłoszenia przyjmowane są w każdy

Olbrzymi sukces odnieśli tu sportowcy z drużyny UKS

Bujalski i Kacper Jarzębowski oraz Weronika Tkaczyk.

czwartek od godz. 16.30 w Domu Kultury „Koloro-

Czternastka – Mateusz Bujalski zdobył złoty medal

Brązowy medal trafił w ręce Aleksandry Tarki. Są to

wa” (ul. Sosnkowskiego 16) oraz w każdy piątek od

indywidualnie w kategorii klas I-III, natomiast srebr-

największe indywidualne sukcesy zawodników UKS

godz.16.45 w Szkole Podstawowej nr 14 (ul. Sosn-

ny medal w tej samej grupie wywalczył Jan Golecki.

Czternastka, jakie odnieśli młodzi gracze do tej pory.

kowskiego 10).

W dniach 12-13 września na tere-

żały do Sebastiana Zajewskiego, Pawła

nie Orlika przy ul. Sosnkowskiego 3

Sadkowskiego i Adriana Janika.

odbyły się dzielnicowe eliminacje III

Tego samego dnia zmierzyli się również

Turnieju Orlika o Puchar Premiera Do-

chłopcy z młodszego rocznika – 2001-

nalda Tuska. Rywalizacja była zacięta.

2002. W pierwszym meczu reprezentacja

W szranki stanęli chłopcy, na boisku

Szkoły Podstawowej nr 4 przegrała 2:0

pojawiły się także dziewczęta.

z drużyną Podwórkowych Wojowników.

fot. M. Rulak

III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

W następnym meczu Traktorki II nie pozoPierwszego dnia turniej rozpoczął się

stawiły złudzeń co do tego, kto wygra po-

o godzinie 8.45 i wzięły w nim udział trzy

jedynek – zespół Dariusza Kraśniewicza

drużyny chłopców z rocznika 1999-2000.

pokonał 7:1 Podwórkowych Wojowni-

z MUKS Praga pokazały doskonały futbol

w turnieju zdobyła Weronika Zawistow-

Do rywalizacji stanęła drużyna Traktor-

ków. To zwycięstwo zaważyło również na

w wersji dziewczęcej. Zespół przyjechał

ska – aż 14, co jest nie lada sukcesem.

ków I z Ursusa, która uległa reprezentacji

późniejszych sukcesach, drużyna Traktorki

na rozrywki doskonale przygotowany

Nasz dzielnicowy Orlik został wybra-

Szkoły Podstawowej nr 14 – 3:1. Był to

II pokonała 6:1 uczniów Szkoły Podsta-

– technicznie i taktycznie. Zawodnicz-

ny do przeprowadzenia eliminacji wo-

najbardziej emocjonujący mecz, w któ-

wowej nr 4. Najskuteczniejszymi zawod-

ki nie pozwoliły sobie na stratę żadnej

jewódzkich w kategorii dziewcząt star-

rym honorowego gola dla Traktorków

nikami tego turnieju byli Oskar Pyrzyna

bramki. MUKS Praga rozgromił Szkołę

szych i młodszych. Zawody w roczniku

I strzelił Paweł Satkowski, natomiast

i Patryk Lankiewicz – chłopcy zdobyli po

Podstawową nr 11 (9:0), Szkołę Pod-

1999 i młodsze odbyły się 20 września,

zwycięstwo piłkarzom ze Szkoły Pod-

6 bramek dla swoich reprezentacji. Do

stawową nr 14 (12:0) oraz drużynę

natomiast zawody w roczniku 2001

stawowej nr 14 zapewnili celni strzelcy

dalszej części rozgrywek o Puchar Premie-

„Dziewczyn z Bemowa” (13:0). Pozostałe

i młodsze odbył się 21 września. Przez

Olek Prymek, Mateusz Szostek oraz Kuba

ra Donalda Tuska awansowała drużyna

mecze w tym turnieju były nieco bardziej

dwa dniu turnieju na boisku Orlik zmie-

Składowski. W kolejnym meczu reprezen-

Traktorki II.

wyrównane. Zespół ze Szkoły Podsta-

rzyło się między sobą trzydzieści drużyn

Dziewczęta w akcji

tacja Szkoły Podstawowej nr 14, nie dając

Drugiego dnia turnieju odbył się eli-

wowej nr 14 pokonał drużynę „Dziew-

piłkarskich dziewcząt z naszego regio-

rywalom żadnych szans, pokonała 4:0

minacje w kategorii dziewcząt z rocz-

czyny z Bemowa” (5:1) i Szkołę Pod-

nu. Najlepszymi okazały się zawodniczki

zespół Gryzli Team. Gole zdobyli Mateusz

ników 1999-2000. Do tej kategorii

stawową nr 11 (5:2). Potyczkę między

z MUKS Praga (rocznik 1999 i młodsze,

Szostek, Patryk Dereniowski, Olek Prymek

wiekowej zgłosiły dwa zespoły z Ursusa

Szkołą Podstawową nr 11 a „Dziewczy-

2:0 z Ząbkovią Ząbki) oraz Ząbkovi Ząb-

i Jakub Składowski. W ostatnim meczu

(reprezentacje ze Szkoły Podstawowej

nami z Bemowa” wygrały podopieczne

ki (rocznik 2001 5:1 ze Szkołą Podsta-

tej kategorii Traktorki I pokonały drużynę

nr 11 i 14) oraz drużyny z dzielnicy

Dariusza Kraśniewicza ze Szkoły Podsta-

wową nr. 11 z Ursusa) które awanso-

Gryzli Team 3:0; zwycięskie bramki nale-

Praga, Bemowo i Włochy. Dziewczynki

wowej nr 11 (5:2). Najwięcej bramek

wały do dalszego etapu rywalizacji.
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