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Gimnazjum nr 133 - szkoła spod znaku Warsa i Sawy

Remont generalny boiska na
stadionie
Ruszyła budowa stadionu bocznego
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

fot. A. Wall

w Dzielnicy Ursus. W miejsce starego
boiska zostanie wybudowane nowe, powiększone do rozmiarów płyty Stadionu
s.5

Narodowego.

Przedstawicielki Gimnazjum nr 133 z władzami miasta
Dnia 8 października 2012 r.

norodne uzdolnienia, a szkoła jest

Grono pedagogiczne stale pod-

Trzecia zmiana? Co zrobić, aby jej

w Centrum Nauki Kopernik Prezy-

miejscem ich identyfikacji i planowe-

nosi swoje kwalifikacje w różno-

uniknąć?

dent m.st. Warszawy Hanna Gron-

go rozwoju. Głównym celem przy-

rodnych formach doskonalenia.

Czy w szkołach podstawowych na terenie

kiewicz-Waltz wręczyła Certyfikaty

znawania certyfikatu WARS i SAWA

Rady szkoleniowe na temat mo-

południowego Ursusa, dzieci będą uczyć

WARS i SAWA w III edycji programu.

jest potwierdzanie osiągnięcia przez

tywowania uczniów do nauki,

się na trzy zmiany? Jak tego uniknąć –

W uroczystości uczestniczyli człon-

szkołę określonego, pożądanego

wspierania ucznia ze specjalnymi

wywiad z Wiesławem Krzemieniem Bur-

kowie Kapituły opiniującej wnioski,

standardu w obszarze wspierania

potrzebami edukacyjnymi to tylko

mistrzem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

przedstawiciele szkół oraz warszaw-

uczniów uzdolnionych.

niektóre z nich. Nauczyciele stale

odpowiedzialnym za oświatę.

s. 3

skiego środowiska edukacyjno – kul-

Gimnazjum nr 133 ma duże do-

dzielą się swoimi doświadczenia-

turalnego. Trzecia edycja programu

świadczenie w zakresie wspierania

mi, aktywnie pracują w zespołach

„Dozwolone do 21”/Up to 21

– podobnie jak dwie poprzednie

uczniów uzdolnionych. Nauczyciele

przedmiotowych czy podczas rad

festiwal

– cieszyła się ogromnym zainte-

od lat prowadzą różnorodne koła

pedagogicznych.

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

resowaniem warszawskich szkół.

zainteresowań. Wszystkie zajęcia

Celem, dla którego nasza szkoła

oraz Ośrodek Kultury „Arsus” zapraszają

O tegoroczny certyfikat ubiegało się

dodatkowe organizowane są w ter-

przystąpiła do Warszawskiej Sieci

do udziału w 29.edycji Międzynarodo-

79 placówek. Wyróżnienie to przy-

minach dogodnych dla uczniów. Gro-

Szkół Wspierających Uzdolnionych

wego Festiwalu Filmowego „Dozwolone

padło jednej ze szkół Dzielnicy Ursus

no pedagogiczne otacza wyjątkową

było promowanie uczniów uzdol-

do 21”/Up To 21

s. 7

– Gimnazjum nr 133 im. Księdza

opieką młodzież przygotowującą się

nionych na terenie szkoły i w środo-

Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

do wszelkiego rodzaju olimpiad czy

wisku lokalnym, chęć poprawy wa-

Warsztaty filmowe dla najlepszych

Uroczystość uświetnił swoją obecno-

konkursów. Każdy gimnazjalista ma

runków pracy z uczniem zdolnym,

gimnazjalistów

ścią Burmistrz Dzielnicy Ursus Wie-

również możliwość odbywania indy-

współpraca z rodzicami uczniów

Uczniowe Gimnazjum nr 132 z Oddziała-

sław Krzemień. Certyfikat odebrali:

widualnych konsultacji z nauczycie-

uzdolnionych.

mi Integracyjnymi uczestniczą w projek-

uczennica naszego gimnazjum oraz

lem. Uczniowie z chęcią korzystają

Otrzymanie certyfikatu z całą

cie „Wiślana szkoła”, którego organizato-

lider szkolnego zespołu wspierania

z lekcji muzealnych czy wykładów na

pewnością nie zahamuje działań

rem jest Fundacja „Nasza Ziemia”. s. 8

uzdolnionych Anna Zajc.

warszawskich uczelniach. Po lekcjach

szkoły. Przeciwnie – będziemy stale

Certyfikat WARS i SAWA to je-

z zapałem uczestniczą w dodatko-

motywować uczniów do samoroz-

den z elementów Warszawskiego

wych zajęciach sportowych, w spo-

woju poprzez stwarzanie im do tego

Systemu Wspierania Uzdolnionych.

tkaniach szkolnego klubu wolontaria-

warunków oraz poprzez ukierunko-

Podstawową tezą programu jest za-

tu „Meiso” czy współtworzą własne

wanie pracy młodzieży tak, aby osią-

łożenie, iż uczniowie posiadają róż-

inicjatywy w samorządzie szkolnym.

gnąć postęp w jej rozwoju.

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Z prac Zarządu Dzielnicy
We wrześniu bieżącego roku odby-

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

Z uwagi na całkowite ograniczenie do-

publicznych dotyczą promocji i ochrony

ły się cztery posiedzenia Zarządu

wy przyjął protokół komisji konkursowej

stępu światła dziennego do lokali miesz-

zdrowia. Mają na celu przeciwdziałanie

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

ZGN, przyznający możliwość nieodpłat-

kalnych, przy ul. Szancera 11 zostaną

uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS.

nego korzystania z lokalu przy ul. W.

tam usunięte dwa drzewa, na co Zarząd

Są to: prowadzenie klubów abstynenc-

Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską.

kich oraz środowiskowych form wspar-

Na jednym z nich Zarząd przyjął do

Sławka 2, Towarzystwu Edukacji Alterna-

wiadomości projekt porozumienia mię-

tywnej oraz Stowarzyszeniu „Ekologicz-

Sprawy lokalowe dzielnicy to ważny

dzygminnego, pomiędzy Miastem Sto-

ny Ursus”, które mają prowadzić w nim

i obszerny punkt obrad Zarządu każdego

dzieci i młodzieży z rodzin z problemem

łecznym Warszawą, Miastem Pruszków,

działalność społeczno-kulturalną, eduka-

miesiąca. We wrześniu skreślono z listy

alkoholowym, zagrożonych przemocą

Gminą Michałowice, Miastem Piastów,

cyjną i opiekuńczą na rzecz mieszkańców

oczekujących na zawarcie umowy najmu

i wykluczeniem społecznym.

przy udziale: Województwa Mazowiec-

naszej dzielnicy.

lokalu socjalnego lub odmówiono na

Zarząd Dzielnicy na wrześniowym

cia – placówek wsparcia dziennego dla

kiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

Oprócz szeregu ustaleń i uchwał

nią zakwalifikowania łącznie jedenastu

posiedzeniu przyjął również uchwałę

wych i Autostrad Oddział w Warszawie,

wynikających z bieżącej pracy Urzędu

rodzinom. Do zawarcia umowy na wy-

w sprawie Strategii Rozwoju Wojewódz-

w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz

Dzielnicy, Zarząd przyjął do wiadomo-

najęcie lokalu skierowano siedem rodzin,

twa Mazowieckiego do 2030 roku, jako

z budową zbiornika retencyjnego w do-

ści plan pracy Ośrodka Kultury „Arsus”

a na listę oczekujących udało się zakwali-

najważniejszego dokumentu regional-

linie rzeki Raszynka. Do wspomnianego

oraz jego wniosek o zabezpieczenie

fikować kolejnym czterem.

nego warunkującego dalszy kierunek

rowu U1 w tej chwili odprowadzane jest

środków finansowych w przyszło-

W wyniku intensywnych prac nad bu-

rozwoju całego Mazowsza. Dokument,

ok. 44% ścieków deszczowych z Ursusa

rocznym budżecie, przeznaczonych

dżetem na rok przyszły i lata następne,

w którego kształt swój wkład wnieśli

i Włoch. Jego przebudowa i moderni-

na niezbędne prace modernizacyjne

dokonano kilku zmian w załączniku dziel-

również Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus

zacja wraz z wybudowaniem zbiornika

i remontowe w administrowanych

nicowym do budżetu m.st. Warszawy na

m.st. Warszawy, powstał we współpracy

retencyjnego na rzece Raszynce zapewni

przez Ośrodek Kultury „Arsus” budyn-

lata 2012-2033. Zarząd Dzielnicy przyjął

przedstawicieli samorządu regionalnego

ochronę przeciwpowodziową i możli-

kach. Biblioteka im. W. J. Grabskiego

uchwałę w sprawie ogłoszenia konkur-

przy szerokim udziale samorządów lokal-

wość prawidłowego zagospodarowania

zwróciła się z wnioskiem do Zarzą-

su ofert na realizację zadań publicznych

nych, środowisk gospodarczych i nauko-

wód opadowych z części terenów naszej

du Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

w zakresie ochrony i promocji zdrowia

wych, a także organizacji pozarządowych

dzielnicy. Zabezpieczymy w ten sposób

o utrzymanie dotacji w 2013 r. na

dotyczących przeciwdziałania alkoholi-

i mieszkańców regionu. Jest to spójna

mieszkańców Ursusa Południowego,

poziomie z roku 2012. Wniosek przy-

zmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy

i kompletna koncepcja rozwoju Mazow-

m.in. z rejonu osiedla Skorosze, od pod-

jęto do rozpatrzenia. Wpłynęły także

Ursus m.st. Warszawy w latach 2012-

sza, która jednocześnie uwzględnia cele

topień, które powstają na skutek gwał-

zapotrzebowania od pozostałych jed-

2015. Główne zadania do zrealizowa-

dokumentów strategicznych europej-

townych opadów deszczu.

nostek organizacyjnych.

nia w zakresie priorytetowych zadań

skich i krajowych.

Inauguracja roku akademickiego w TUTW
Rozpoczął się kolejny rok aka-

Komender, który zwrócił się do zgro-

wanym wzruszeniem Pani Prezes

20 osób. Obecnie TUTW w Ursusie

demicki działalności Towarzystwa

madzonych słowami mobilizującymi

wspominała czasy, kiedy wszyscy

może poszczycić się liczbą 300 czyn-

Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.

do działania pomimo napotykanych

członkowie nowopowstałego To-

nych członków i bogatym progra-

Prezydenta Stanisława Wojciechow-

trudności: „Nie przeskoczymy sa-

warzystwa spotykali się w czytelni

mem edukacyjno-artystycznym.

skiego w Ursusie. Inauguracyjna

mych siebie. Trzeba wykonywać

Biblioteki, w sali, która mieściła ok.

gala zgromadziła dostojnych gości,

powierzone zadania najlepiej, jak to

członków i przyjaciół Towarzystwa

potrafimy”.

UTW na terenie naszej dzielnicy.

Małgorzata

Kołodziejczyk,

cedyrektor

ronika Zwierzyńska. Kilka ciepłych

w Dzielnicy Ursus m.st., wystąpiła

słów powiedział, od lat wspierają-

z niezwykle inspirującą prezentacją

cy Towarzystwo Burmistrz Dzielni-

„Biblioteka 65+”. Oprawę arty-

cy Ursus m.st. Warszawy Wiesław

styczną uroczystości zapewnił Chór

Krzemień oraz Wiceburmistrz Janusz

„Cantilena”.

Warakomski, który jest wielkim en-

zgromadziła pełną salę kinową

tuzjastą proponowanej przez UTW

w Ośrodku Kultury „Arsus”, gdzie

formy aktywności osób starszych.

już kolejny rok dyrektor Bogusław

Głos zabrał również prof. Janusz

Łopuszyński gościł TUTW. Z nieukry-

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

Biblioteki

wi-

Uroczystość prowadziła Prezes We-

Gala

Publicznej

inauguracyjna



Agnieszka Wall

Pani Dyrektor
Beacie Żeromskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca
Składają
Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Trzecia zmiana? Co zrobić, aby jej uniknąć?
Wywiad z Wiesławem Krzemieniem Bur-

w żłobkach i przedszkolach. Jak Zarząd

szych w kolejnych latach. W szkołach pod-

gotowych do nauki. Jak widać, jest rezerwa

mistrzem Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-

i Rada dzielnicy rozwiąże ten problem?

stawowych po północnej części Ursusa dzieci

dla kolejnych oddziałów gimnazjum, bądź

wy, odpowiedzialnym za oświatę.

Rzeczywiście, w ostatnich latach przybyło

będą uczyć się niezmiennie na dwie zmiany.

pozostałych szkół przy założeniu, że będą

nam mieszkańców. Oficjalnie Dzielnicę Ursus

Natomiast w południowej części naszej

się rozwijały. Budynek przy ul. Konińskiej

– Panie Burmistrzu, od prawie dwóch

m.st. Warszawy zamieszkuje 51 tysięcy osób,

dzielnicy, głównie za przyczyną ilości dzieci

pozostanie w całości do dyspozycji szkoły

lat nadzoruje Pan działalność naszych

biorąc pod uwagę również niezameldowa-

z Osiedla Skorosze, grozi nam trzecia zmiana

podstawowej, na początek dla oddziałów

placówek oświatowych, jaki jest ich stan?

nych, otrzymamy liczbę ok. 56 tysięcy miesz-

dla najmłodszych, które będą musiały koń-

zamiejscowych „czwórki”. Działka, na której

Oświata, w ogólnym tego słowa zna-

kańców. Dane demograficzne pokazują, że

czyć zajęcia o 19.00 a nawet 20.00. Mając tę

położony jest ten budynek, pozwala na swo-

czeniu, w Ursusie jest na dobrym poziomie.

naszą dzielnicę chętnie zamieszkują młode

wiedzę prowadzimy od kilku miesięcy analizę

bodną jej rozbudowę w przyszłości. Wolne

Mam na myśli zarówno infrastrukturę, jak

małżeństwa. Odnotowujemy dużą liczbę

i dyskusje mające dać odpowiedź na pytanie:

środki (ponad 9 mln zł) możnaby wówczas

i zarządzanie poszczególnymi placówkami.

narodzin, a tym samym szybki przyrost natu-

jak ten problem rozwiązać? Już w roku szkol-

przeznaczyć na inwestycje i od roku 2014

W efekcie przekłada się na dobry poziom

ralny. Z tego powodu brakuje miejsc w żłob-

nym 2013-2014 musimy przygotować sale

rozpocząć prace. Zakończenie inwestycji

nauczania. Odnosi się to do wszystkich pla-

kach i przedszkolach. Zarząd i Rada Dzielnicy

lekcyjne dla 22-27 nowych oddziałów, a kla-

możemy zaplanować na rok 2015. W czę-

cówek oświatowych.

podejmują szereg działań, aby tę sytuację

sy szóste w szkołach podstawowych opuści

ści rozbudowanej zmieściłoby się ok. 15-16

zmienić i ułatwić mieszkańcom dostęp do pu-

10 oddziałów. Zatem, potrzebujemy dodat-

nowych sal lekcyjnych, co docelowo pozwoli

– Burmistrzowie wszystkich dzielnic

blicznych placówek oświaty. W 2012 r. rozpo-

kowych miejsc dla 12-17 oddziałów. Zakła-

na utworzenie samodzielnej szkoły podsta-

warszawskich narzekają na brak wystar-

częliśmy budowę żłobka przy ul. Czerwona

dając dwie zmiany potrzebujemy 6-9 sal lek-

wowej dla 700-800 uczniów.

czających pieniędzy na wynagrodzenia

Droga, gdzie docelowo znajdzie opiekę po-

cyjnych. Podobnie w latach następnych. Do

dla nauczycieli, na wyposażenie, czy też

nad 100 najmłodszych dzieci. W tym roku

konsultacji Zarząd podał trzy warianty.

remonty budynków. Czy w Ursusie jest

oddaliśmy do użytku 5 oddziałów w nowo-

Pierwszy, zakładał utworzenie oddziałów

niając uwarunkowania, optymalnym rozwią-

podobnie?

rozbudowanej części Przedszkola nr 219 przy

zamiejscowych dla Szkoły Podstawowej nr 4

zaniem. Został on poparty także przez Biuro

Tak, wszyscy mamy problem z niskim bu-

ul. Keniga na Niedźwiadku, co umożliwiło

przy ul. Dzieci Warszawy 42. W budynku tym

Edukacji m.st. Warszawy i zakładam, że

dżetem. Rozpoczynając obecny rok mieliśmy

przyjęcie dodatkowych 140 przedszkolaków

jest do dyspozycji 28 dużych sal lekcyjnych

Rada Dzielnicy także skłoni się do jego wy-

1 500 000 zł niedoborów na wynagrodzenia

Jesteśmy świadomi faktu, że podjęte działa-

i 7 mniejszych, w Liceum Ogólnokształcącym

boru. Obrady Komisji Oświaty, a także Rady

i ich pochodne dla nauczycieli, a także ponad

nia nie pokrywają w pełni potrzeb.

młodzież uczy się w 9 oddziałach, w Gimna-

odbędą się, między innymi na ten temat,

zjum nr 132 – w 9 oddziałach – razem 18.

w pierwszej połowie listopada.

Żaden z wariantów nie jest idealny, ale
wydaje się, że wariant trzeci jest, uwzględ-

2 000 000 zł na dotacje dla placówek nie-

Niestety, na tę chwilę nie posiadamy

publicznych. Zwróciłem się do dyrektorów

odpowiedniej ilości działek i środków na

Należy mieć także na uwadze to, że zwięk-

Funkcjonowanie trzech szkół w budynku

szkół, przedszkoli, poradni oraz pracowni-

budowę kolejnych obiektów. Wybudowanie

szająca się ilość dzieci, absolwentów szkół

przy ul. Dzieci Warszawy 42, na pewno nie

ków Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

nowej szkoły i przedszkola wymaga nakła-

podstawowych, musi mieć także zabezpie-

będzie łatwe. Proponujemy pozostawienie

z prośbą o racjonalizacje wydatków. Dziś

dów ok. 30 mln zł. Taki projekt został opra-

czone miejsca w gimnazjach. To rozwiąza-

trzech samodzielnych placówek licząc się

mogę wszystkim podziękować za zaangażo-

cowany w latach 2009-2010 z myślą o reali-

nie byłoby tylko przejściowym na 2-3 lata.

z problemem wychowawczym, dla roz-

wanie i poniesiony trud. Zarząd naszej dziel-

zacji na działce przy ul. Dzieci Warszawy 42.

Wadą tego rozwiązania jest także koniecz-

wiązania którego musimy dołożyć maksy-

nicy nie ma problemów z zamknięciem roku

Nie można go jednak zrealizować z dwóch

ność przebywania małych dzieci z dorosłymi

malnych starań. Pozostanie nam przepro-

budżetowego. Zrównoważaliśmy niedobory

powodów, tzn. do gruntów na tej działce

w jednym budynku.

wadzenie procedury, w której muszą być

oświaty oszczędnościami w innych sferach.

pojawiły się roszczenia spadkobierców by-

Drugi wariant to przeniesienie dziewięciu

podjęte uchwały o zmianie miejsca siedziby

Na wydatki obligatoryjne środków nam nie

łych właścicieli, drugim powodem jest brak

oddziałów Liceum do budynku przy ul. Ko-

Zespołu Szkół nr 42 i utworzenie oddziałów

zabraknie. Oczywiście, z powodu kryzysu,

wystarczających środków na budowę. Do

nińskiej 2, gdzie obecnie uczy się młodzież

zamiejscowych Szkoły Podstawowej nr 4.

otrzymujemy do budżetu dzielnicy mniejsze

dyspozycji w latach 2013-2016 pozostaje

Zespołu Szkół nr 42 (szkoła zawodowa

Ostateczną decyzję o zmianie siedziby szkół

środki, co poskutkowało także znacznym

nam 9 964 239 zł. Ten przykład pokazuje

i technikum) w dziewięciu oddziałach. W tej

podejmie Rada Warszawy. W ramach kon-

zmniejszeniem, w porównaniu do lat ubie-

wyraźnie skalę problemu.

szkole do dyspozycji jest 13 sal lekcyjnych,

sultacji społecznych przeprowadziliśmy roz-

niestety za mało dla 18 oddziałów szkół po-

mowy z dyrektorami placówek oraz radami

nadgimnazjalnych, w których, nie jest możli-

pedagogicznymi i radami rodziców. Jeszcze

wa nauka w systemie zmianowym.

raz podkreślę, że proponujemy rozwiązanie,

głych, kwot przeznaczonych na remonty
i wyposażenie obiektów zarządzanych przez

– Jaka jest sytuacja w szkołach podsta-

Urząd Dzielnicy Ursus, w tym budynków pla-

wowych. Uzyskujemy informację pełną

cówek oświatowych.

obaw rodziców, których dzieci klas zero

Trzeci wariant zakłada przeniesienie

które pozwoli na uniknięcie trzeciej zmiany

i pierwszych będą zmuszone uczęszczać

do Zespołu Szkół nr 42 do budynku Dzieci

dla klas 0-III w południowej części Ursusa.

na trzecią zmianę już od przyszłego roku?

Warszawy 42. W budynku tym może uczyć

Ponadto jest to rozwiązanie, które racjonal-

– Dzielnica Ursus staje się coraz młodsza
z uwagi na budowę osiedli wielomiesz-

Zarząd wspólnie z Wydziałem Oświaty

się młodzież w gimnazjum, liceum ogólno-

nie zagospodaruje istniejące budynki przy

kaniowych i napływ młodych rodziców

pracuje nad tym problemem od kilku mie-

kształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej

zminimalizowanych kosztach.

a w konsekwencji licznych urodzin dzieci.

sięcy. Dane demograficzne pokazują nam ile

i technikum. Obecnie w tych placówkach



Dziękuję za rozmowę

Otrzymujemy informację o braku miejsc

dzieci będzie uczęszczać do klas zero i pierw-

jest łącznie 27 oddziałów przy 35 salach



Rozmawiała Agnieszka Wall

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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80-lecie dr Henryka Linowskiego
XXI Sesja Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy miała uroczysty
charakter za sprawą dostojnego Jubilata, Przewodniczącego dr Henryka
Linowskiego, który tego dnia obchodzili 80-te urodziny.
Burmistrz Wiesław Krzemień poprosił o przesunięcie rozpoczęcia sesji
o pół godziny i dał tym samym możliwość obecnym Radnym, Zarządowi
Dzielnicy oraz przybyłym gościom
do złożenia życzeń i wręczenia kwiatów. Aby uczcić jubilata, przyjechał
poprzedni burmistrz naszej dzielnicy,
fot. A.Wall

Bogdan Olesiński oraz radna m.st.
Warszawy Aleksandra Sheybal-Rostek. Radna Dzielnicy Ursus, Jolanta
Dąbek, odczytała list gratulacyjny

Dostojny Jubilat Henryk Linowski

od posłanki Małgorzaty Kidawy-

Regionu Mazowieckiego ZCHN, był

wej Polski 1 maja 1999. Nazywany

zdecydowany w podejmowaniu decy-

-Błońskiej, a Prezes Stowarzyszenia

współzałożycielem

Stowarzyszenia

jest „nauczycielem pokoleń samo-

zji. Jest nieodłącznie związany z histo-

Obywatelskiego w Ursusie Henryk

Obywatelskiego w Ursusie, inicja-

rządowców”, „mentorem” lokalnych

rią i rozwojem Ursusa.

Grzegrzółka, wygłosił poruszającą

torem usamodzielnienia się Gminy

działaczy, a przy tym jest człowiekiem

Życzymy miłemu Jubilatowi dłu-

mowę. Przypomniał życie i dokonania

Ursus i jej trzykrotnym Burmistrzem.

o ujmującej osobowości i żartobliwym

gich lat życia w zdrowiu i życzliwości

Przewodniczącego, który uczestniczył

Dr Linowski zainicjował również Za-

usposobieniu. Pracę w samorządzie

oraz godnych następców, działają-

w transformacji ustrojowej Polski,

wierzenie Rady i Mieszkańców Ursusa

traktuje, jako służbę wobec ludzi, za-

cych dla dobra lokalnej społeczności.

przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa

Matce Bożej Częstochowskiej Królo-

wsze otwarty na sugestie i cierpliwy,

Agnieszka Wall

20 lat Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie
Zmiana ustrojowa Polski przyniosła

skład weszli: Henryk Linowski, Kry-

Stowarzyszenie z założenia zaj-

ludziom żadnej opcji politycznej, ale

społeczeństwu trudne zjawiska go-

styna Grzegorzewska, Jan Pastusz-

muję się wyłącznie sprawami Ursusa

wytykamy ich błędy. Nasze hasło to

spodarcze, jak bezrobocie, czy rze-

ko, Andrzej Sorbian, Jerzy Chyliński,

i Warszawy. Jak mówi jeden z zało-

„Przede wszystkim mieszkańcy Ur-

czywistość podziałów politycznych

Andrzej Słonecki, Halina Wrońska,

życieli, Henryk Linowski:

susa”.

po prawej stronie sceny politycznej.

Henryk Grzegrzółka, Agnieszka Ra-

„Przez 20 lat byliśmy i jesteśmy

W tym roku Stowarzyszenie Oby-

Aktywni mieszkańcy i samorządow-

czyńska, Andrzej Głód, Bogusław

Stowarzyszeniem ponad podziałami

watelskie obchodzi jubileusz 20-le-

cy Ursusa rozumieli potrzebę pod-

Łopuszyński, Zenon Kossakowski,

politycznymi i partyjnymi. W życiu

cia swojego istnienia. Ma wielu mło-

jęcia konkretnych działań i pracy

Elżbieta Pastuszko, Barbara Makow-

publicznym kierujemy się zasadą

dych członków w swoich szeregach.

na rzecz wspólnego dobra. Na tym

ska i Piotr Kossakowski. Pierwszym

prawdy, wolności i solidarności.

Idea, która inspirowała powstanie

gruncie zawiązało się Stowarzysze-

prezesem został wybrany Andrzej

W swoim działaniu opieramy się na

Stowarzyszenia jest nadal aktualna,

nie Obywatelskie w Ursusie.

Sorbian (1953-1995), po nim Mał-

wartościach chrześcijańskich i pa-

wciąż potrzeba wiele wspólnego

gorzata Szafrańska (1995-1997),

triotycznych. Przestrzegamy praw

wysiłku, aby sprostać kolejnym wy-

Oficjalnie zarejestrowano je 31

następnie Zdzisław Zajączkowski

publicznych, a zwłaszcza praw na-

zwaniom, które stają przed społecz-

sierpnia 1992 roku z inicjatywy Ko-

(1997- 2002), a od 2002 roku do

turalnych, które bronią pokrzywdzo-

nością Ursusa.

mitetu Założycielskiego, w którego

dziś jest nim dr Henryk Grzegrzółka.

nych. Nie występujemy przeciwko



Agnieszka Wall

Rozpoczyna się coroczny konkurs na najlepszy Wydział Obsługi Mieszkańców w m.st. Warszawa.
Wesprzyj swoją dzielnicę i zagłosuj na stronie: www.konkurswom.um.warszawa.pl
Można również wypełnić ankietę na terenie Urzędu Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976 roku nr 1.
Głosowanie trwa do 5 listopada.Oddaj swój głos na Ursus!
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Ruszyła budowa stadionu bocznego

wych, słabo przepuszczającego wodę

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

gruntu. Dodatkowym utrudnieniem

w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

okazało się płytko położone lustro

przy ul. Sosnkowskiego 3. W miejsce

wody. Struktura gleb na terenie budo-

starego boiska, zostanie wybudowa-

wy uniemożliwia odprowadzenie wód

ne nowe, powiększone do rozmia-

opadowych do gruntu poprzez drenaże

rów płyty Stadionu Narodowego,

czy studnie chłonne. Z tego powodu za-

czyli 105 na 68 metrów. Budowany

stosowano rozwiązanie w postaci pod-

obiekt zyska dodatkowe wyposaże-

budowy z piasku i tłucznia tak, aby była

nie w postaci trybun na 700 osób

ona zbiornikiem odbierającym wodę,

oraz oświetlenia, które umożliwi roz-

która w większości odparuje przez prze-

grywanie meczy po zmroku. Dzięki

puszczalną trawę syntetyczną.

fot. Z archiwum OSiR

Remont generalny boiska na stadionie

wprowadzonym innowacjom obiekt

Jak mówi architekt Bartosz Zdano-

spełni wymogi Polskiego Związku

wicz z pracowni Woźnicki Zdanowicz

Piłki Nożnej do otrzymania licencji

Architekci: „Na boisku, po raz pierw-

na rozgrywania spotkań rangi mi-

szy w Polsce na obiekcie tej skali,

się świetną przepuszczalnością dla

mywana w warstwach pod boiskiem

strzowskich do III ligi włącznie.

zastosowaliśmy trawę syntetyczną

wody. Powoduje to, że woda deszczo-

a może swobodnie odparowywać”.

Wizualizacja boiska

nowej generacji. Jest to nawierzchnia

wa łatwo przenika do warstw podbu-

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Jacek

Architekci projektujący stadion mu-

wykonana w technologii tkanej a nie,

dowy i w niewielkim stopniu spływa

Duchnowski odpowiedzialny m.in. za

sieli zmierzyć się z wyzwaniem w po-

jak dotychczas, taftowanej. Oprócz

na boki boiska. Technologia tkana

sprawy infrastruktury i sportu zwraca

staci charakterystycznego dla Ursusa,

nieporównywalnie większej wytrzy-

umożliwia jeszcze rzecz dotychczas

uwagę, że modernizacja boiska była in-

złożonego z gliny i piasków lodowco-

małości na wyrywanie charakteryzuje

niemożliwą. Woda nie jest zatrzy-

westycją od dawna oczekiwaną. Będzie
to nowoczesne boisko z trybuną i oświetleniem, służące wszystkim mieszkańcom
Ursusa. Biorąc pod uwagę coraz większą
aktywność fizyczną naszych mieszkańców oraz zwiększającą się liczbę dzieci
grających w piłkę nożną jest odpowiedzią na ogólne zapotrzebowanie.
Boisko będzie obiektem w zarządzie
OSiR-u i będzie można go wynajmować
i właśnie argument o rentowności ostatecznie pozwolił przekonać Zarządowi
Dzielnicy Biuro Rozwoju m.st. Warszawy
i Radę Warszawy o celowości wykonania
inwestycji.

fot. Z archiwum OSiR

Zakończenie budowy nadzorowanej

Układanie warstwy drenażowej boiska

przez dyrektora OSIR-u w Ursusie, Sławomira Lulińskiego, planowane jest na
1 połowę 2013 roku. Imponujące tempo
prac pozwala z optymizmem oczekiwać
na otwarcie obiektu.


Agnieszka Wall

Rocznica Niepodległości
Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zapraszają na obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystości rozpoczną się 11 listopada o godz. 10.30 modlitwą, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy obelisku przy ul. Cierlickiej.
O godz. 11.00 w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Sosnkowskiego 34 odprawiona zostanie msza w intencji Ojczyzny.
Po mszy zaplanowano koncert chóru Cantata z Grodziska Mazowieckiego pod dyrekcją Barbary Paszkiewicz.
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)

szoklasisty. Nie chciała odrabiać lekcji, oznajmiła rodzicom, że nie będzie

• 4 listopada, godz. 12.30 – kolorowe warsztaty z książką „Bajkowa mozaika.

uczyć się czytać, ani wstawać wcześnie rano do szkoły. Tosia obraziła się na

Bajki z całego świata”. Spotkanie z Anną Kaszubską – pomysłodawczynią

wszystkie dzieci w szkole, a ponadto, zaczęła się z nich wyśmiewać pokazując

i współautorką wielokulturowego projektu książkowego – zbioru bajek opo-

im język na lekcjach. Dlatego Tośki nikt nie lubił i nie chciał się z nią bawić.

wiedzianych przez wyjątkowych ludzi różnego pochodzenia mieszkających

Pewnego wieczoru zmęczona Antonina zasnęła nad zeszytami. Nie mogła

w Polsce. Bajki opowiedzieli: Weronika Marczuk, Dziani, Conrado Moreno,

sobie poradzić z trudnym zadaniem domowym. Jej pluszowy miś Kacper oraz

Halina Mlynkova, Michał Piróg, a także uchodźcy i emigranci z Iraku, Gruzji,

całkiem udomowiona Kofka Fela tylko czekali na taką okazję. Postanowili po

Białorusi, Wietnamu, Turcji, Rosji. Książka ukazała się nakładem wydawnic-

kryjomu spakować się i raz na zawsze uciec od Tosi, która ciągle im dokucza-

twa National Geographic, a złotówka z jej sprzedaży wspiera Fundację Polskie

ła. Co się stanie później oraz czy Antonina stanie się grzecznym dzieckiem,

Forum Migracyjne. W programie spotkania: Czy książki rosną na drzewach?

zobaczycie sami…

– czyli o tym jak powstaje książka. „Najpiękniejszy obraz świata” – czytanie

Spektakl ma formę wesołej, wspólnej zabawy z dziecięcą publiczno-

bajki. Wspólne rozważanie czym jest mozaika – od techniki plastycznej do

ścią. Pojawi się konkurs z kolorowymi literkami, będą piosenki, barw-

mozaiki społecznej i kulturowej. Warsztat plastyczny integrujący grupę – wy-

ne kostiumy oraz… gra „w bańki mydlane” i oczywiście, mnóstwo

konanie jedynej i niepowtarzalnej mozaiki. Możliwość zakupu książki i otrzy-

śmiechu.

mania imiennej dedykacji.

• 25 listopada, godz. 17.00 – (Kościół Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. K. Sosn-

• 5 listopada, godz. 16.00 – warsztaty twórcze w Klubie Literackim „Metafora”

kowskiego 34) – uroczysty Koncert Jubileuszowy Chóru Mieszanego „Cantate

oraz wspominki poetyckie twórców, którzy odeszli. Prowadzi Tadeusz Mary-

Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej z okazji 70. lecia powstania i dzia-

niak. Wstęp wolny.

łalności. Wręczenie nagród i odznaczeń za wieloletnie zasługi z udziałem

• 9 listopada, godz. 19.00 – koncert patriotyczne „Do niepodległej szli…”
z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wykonawcy: Alek-

MKiDzN, władz samorządu mazowieckiego, m. st. Warszawy i Dzielnicy Ursus. Wstęp wolny.

sandra Okrasa – sopran, Andrzej Wiśniewski – tenor, Arkadiusz Denkiewicz
– trąbka, Włodzimierz Trzeciak – fortepian, Dorota Gawda i Andrzej Przyby-

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)

ciński – prowadzenie.

• 3-4, 24-25 listopada, godz. 9.00 – Turniej Szachowy pt. „Cztery Pory Roku”.

W programie koncertu usłyszymy utwory: „Pierwsza brygada”, „Kadrówka”,

• 6-8 listopada – I etap eliminacji X Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego

„Pieśń o wodzu miłym”, „Szara piechota”, „Ułani, ułani”, „O mój rozmarynie”

Jednego Poety. W tym roku będzie to przegląd twórczości Zbigniewa Herber-

i wiele innych znanych pieśni. Wstęp wolny.

ta. Konsultacje – 13, 14 listopada, II etap eliminacji 20 listopada, 27 listopa-

• 10 listopada, godz. 17.00 – wernisaż wystawy rysunków „Warszawska Syrenka” autorstwa artysty Piotra Szałkowskiego oraz ze zbiorów kolekcjonerskich Leszka Białkowskiego. Promocja wydanej nakładem PTTK „Ursus” złotej
i srebrnej serii pocztówek z wizerunkiem Warszawskiej Syrenki. Wstęp wolny.
• 15 listopada, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Spotkanie z prof.

da, godz. 18.00 – Wieczór Laureatów.
• 11 listopada, godz. 12.30 – „Na jesiennym liściu” przedstawienie teatralne
dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstęp 10 zł.
• 14 listopada, godz. 18.00 – koncert poświęcony rocznicy odzyskania Niepodległości w wykonaniu zespołu operetkowego Belcanto. Wstęp wolny.

UKSW Wiesławem Wysockim oraz wykład pt. „Wokół 11 listopada. Dwa pa-

• 15 listopada, godz. 12.00 – wernisaż wystawy rysunku Szymona Woźniaka.

triotyzmy”. Wstęp wolny.

• 17 listopada, godz. 17.00 – koncert zespołu Young Ursus Voices pt. „Ursus

• 16 listopada, godz. 19.00 – wieczór kultury indyjskiej Diwali. W programie

śpiewa patriotyczne piosenki” . Wstęp wolny.

występy taneczne, wokalne i muzyczne oraz kuchnia orientalna. Wstęp wolny.

• 18 listopada, godz. 16.30 – „W 150 rocznicę urodzin C. Debussyego. Koncert

• 18 listopada, godz. 15.00 – koncert „Rodzina Jednością” w wykonaniu ELENI

z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu Trio w skła-

z zespołem. Wstęp wolny tylko za okazaniem zaproszenia, które można otrzy-

dzie: Dorota Puchnowska –Aftyka –flet, Marta Staszyńska – altówka, Grażyna

mać w Ośrodku Kultury „Arsus” i Domu Kultury „Miś”. Patronat nad koncer-

Strzeszewska-Lis – harfa. Wstęp wolny.

tem objął Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski oraz
władze Dzielnicy Ursus.

• 24 listopada, godz. 18.00 – koncert madrygałowy w wykonaniu zespołu wokalnego muzyki dawnej „I Musici Cantanti” . Wstęp wolny.

• 22 listopada, godz. 17.00 – wieczór zaduszkowy poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów. Prowadzenie Janina Wielogurska. Wstęp

Dom Kultury „Miś (ul. Zagłoby 17)

wolny.

• 7 listopada, godz. 12.00 – „Odkryj swoją pasję – zawód, który mnie interesu-

• 22 listopada, godz. 19.00 – występ kabaretu „Pół serio” Wandy Stańczak.
Wstęp wolny.
• 23 listopada, godz. 19.00 – „Salonik Sztuk Arsus”. Koncert pt. „Serduszko

je” spotkanie dla młodzieży z Danielem Kryckim kapitanem Straży Granicznej.
• 8 listopada, godz.17.30 – „Zaduszki niepodległościowe” wieczór wspomnień
i wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

puka w rytmie cza-cza…”. Niezapomniane piosenki gwiazd polskiej estrady

• 13 listopada, godz. 11.00 – bajka dla dzieci „Odzyskana wolność”. Przed-

lat 60. i 70. w wykonaniu młodych wokalistek Wydziału Piosenki Szkoły Mu-

stawienie o niesfornym uczniu Ziuku Piłsudskim. Upartym obrońcy polskiego

zycznej im. F. Chopina w Warszawie. Wstęp wolny.

języka, historii i miłości do Polski, której wówczas nie było. W spektaklu zosta-

• 25 listopada, godz. 12.30 – bajka dla dzieci ( 3-8 lat) pt. „Och Tośka”. Cena
biletu 10 zł.

nie pokazana historia z życia małego Ziuka, ucznia oraz młodego wojownika,
ojca i wreszcie wodza wyzwolonej ojczyzny. Takich ciekawostek o życiu Józefa

Teatralna opowieść o małej, psotnej dziewczynce – Antoninie, która poukoń-

Klemensa Piłsudskiego mali widzowie na pewno nie znajdą w podręczniku.

czeniu przedszkola nie mogła się pogodzić ze szkolnymi obowiązkami pierw-

Wstęp wolny.
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Co, gdzie, kiedy?
• 13 listopada, godz. 18.00 – przedstawienie dla seniorów w wykonaniu
dzieci z Przedszkola nr 219 „Niezapominajka” pt. „Jak to miło przedszkolakiem być”. Inscenizacja muzyczno-ruchowa przygotowana przez dzieci
4-letnie na temat tego, kiedy dzieci zostają przedszkolakami, a także o tym
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• 6, 13, 20, 27 listopada, godz. 9.00, 12.00, 13.30 – kurs komputerowy
50+, grupa początkująca.
• 7, 14, 21, 28 listopada, godz. 9.00, 10.30, 12.00 – kurs komputerowy
50+, grupa początkująca.

jak należy zachowywać się w przedszkolu. Przedszkolaki zaprezentują
hymn przedszkola „Niezapominajka” oraz kilka tańców dla dzieci w wieku

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

przedszkolnym. W programie także taniec rączek wg. Batti Strauss. Wstęp

• 9, 16, 23, 30 listopada, godz. 16.00-17.00 – warsztaty plastyczne, wiek

wolny.
• 19 listopada – wystawa dziecięcych prac plastycznych pt. „Pani jesień”
z Przedszkola nr 219 „Niezapominajka”.
• 20 listopada-20 grudnia – wystawa prac konkursowych „Kolory jesieni”
dzieci z przedszkoli Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Wstęp wolny.
• 20 listopada, godz. 10.00 – rozdanie nagród za konkurs plastyczny „Kolory
jesieni”. Wstęp wolny.
• 21 listopada, godz. 18.00 – wernisaż wystawy malarstwa grupy „Impresja”: Katarzyny Rudzińskiej, Wandy Polańskiej, Hanny Dedo, Aleksandry
Wiśniewskiej, Janusza Stębnowskiego, Ewy Kamienieckiej. Wstęp wolny.
• 27 listopada, godz. 17.30 – spotkanie literacko-poetyckie. Prezentacja
twórczości Romana Wysokińskiego. Wstęp wolny.

uczestników: 6-12 lat.
• 8, 15, 22, 29 listopada, godz. 16.00 – „Od książki do filmu”. Cykl spotkań
poświęcony książkom i scenariuszom filmowym na podstawie, których powstały znane filmy dla dzieci. Projekcje filmów animowanych: „Król Lew 3”,
„101 dalmatyńczyków”, „Zakochany kundel”, „Kopciuszek”.
Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 20 listopada, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece
Niedźwiadek. Prezentacje książek: „Passa” Daniela Passenta i „Świat według Vanessy” Katarzyny Majgier. Ilość miejsc ograniczona.
• 8, 15, 22, 29 listopada, godz. 16.30 – „Klub Gier Planszowych” dla dzieci .
• 9, 16, 23, 30 listopada, godz. 16.30 – „Sobieradek” zajęcia plastyczne dla
dzieci.
• 23 listopada, godz. 10.00 (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 13)

Czytelnia Naukowa nr XIX (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 13 listopada, godz. 18.00-20.00 – jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej
w Ursusie i 10-tej rocznicy nadania Bibliotece imienia Władysława Jana
Grabskiego. Msza święta dziękczynna w Kościele św. Józefa przy ul. Sosnkowskiego 34, otwarcie wystawy „Biblioteka 65+”, występy zespołów BP

– spotkania sąsiedzkie z zaproszonym gościem Henrykiem Glińkowskim.
• 6, 13, 20, 27 listopada, godz. 13.00 (świetlica parafialna, ul. Bolesława
Śmiałego 13) – spotkania Koła Wolontariatu.

Ursus: „Muzyczna Torpeda”, „Teatrzyk Iskierka”. Szczegóły na www.bpur-

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

sus.pl

• 21 listopada, godz. 18.00 – „DKK Dyskusyjny Klub Książki” w Bibliotece

• 9, 16, 23, 30 listopada, godz. 17.00 – „Klub Gier Planszowych” dla młodzieży i dorosłych. Prezentacja gier: „Dixit”, „Race for the Galaxy”, „Warhammer

Skorosze. Prezentacje książek: „Starorzecza” Antoniego Kroha i „Żona_22”
Melanie Gideon. Ilość miejsc ograniczona.
• 2, 9, 16, 23, 30 listopada, godz. 16.00-17.30 – zajęcia teatrzyku „Iskierka”,

40000”.
• 5, 12,19,26 listopada, godz. 9.00 i 10.30 – kurs komputerowy dla doro-

dzieci 7-10 lat.
• 8, 15, 22, 29 listopada – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

słych 50+, grupa zaawansowana.

„Dozwolone do 21” / Up To 21
Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz

Podczas campusu warsztatów filmowych dla

dzielnicę. Poszczególne grupy młodych twórców

Ośrodek Kultury „Arsus” zapraszają do udziału

młodych twórców odbędą się warsztaty: ak-

odwiedzą dzielnice w dniach 5-7 listopada, aby

w 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Fil-

torskie, na temat roli scenariusza i inscenizacji,

poznać najciekawsze miejsca i spotkać interesu-

mowego „Dozwolone do 21”/UP TO 21.

dotyczące reżyserii w filmie fabularnym oraz do-

jących ludzi.

tyczące roli dźwięku w filmie. W siedmiu dzielni-

Wszystkie szczegóły są dostępne na stro-

Głównym organizatorem festiwalem jest

cowych centrach kultury, równolegle, odbędą się

nie www.upto21.pl. Koordynatorami działań

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany wraz

pokazy konkursowe filmów dopuszczonych przez

w Ośrodku Kultury „Arsus” są: Piotr Szyszka –

z Federacją Niezależnych Twórców Filmowych.

komisję Kwalifikacyjną.

instruktor prowadzący zajęcia filmowe w Mło-

Deklarację o współpracy przy organizacji fe-

Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza młodzież

dzieżowej Akademii Filmu i Aktorstwa oraz An-

stiwalu podpisali burmistrzowie siedmiu war-

i wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa

drzej Orzechowski – kierownik kina „Ursus”, tel.

szawskich dzielnic: Bemowa, Bielan, Moko-

w pokazach filmowych w dniach 8-9 listopada

22 478 34 54.

towa, Targówka, Ursusa, Wawra i Żoliborza.

w godz. 10.00-15.00 (sala kameralna). Wstęp

Finał, z uroczystą galą, połączony z rozdaniem

Organizatorzy przewidzieli warsztaty animacji

wolny. Dodatkową atrakcją festiwalu będą

nagród i pokazami najlepszych filmów odbędzie

filmowej dla dzieci, warsztaty filmowe „Jedno

warsztaty z animacji filmowej dla gości uczestni-

się 10 listopada br. w Kinie KC. Serdecznie zapra-

ujęcie” dla młodzieży oraz warsztaty kinoterapii

czących z poza Warszawy. Zadaniem uczestników

szamy.

dla rodzin.

będzie stworzenie filmu reklamującego wybraną

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

Bogusław Łopuszyński
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Od wielu lat LVI Liceum im. Krucz-

VI dzielnicowej Olimpiady Języka

licealisty i zachęca innych do brania

kowskiego zapisuje piękną kartę

Angielskiego. Tomek, po świetnie

z niego przykładu!

w historii szkolnictwa dzielnicy. Ursus

zdanym teście gramatyczno-leksy-

Nie sprawili zawodu także tego-

może być dumny ze swego Kruczka,

kalnym, przygotował prezentację

roczni absolwenci LVI Liceum Ogól-

bo tak z sympatią o liceum mówią

multimedialną „Euro 2012 – Prze-

nokształcącego.

liczne rzesze jego absolwentów –

wodnik po Warszawie – miejsca, wy-

„Sukces naszych maturzystów to

lekarzy, ekonomistów, prawników,

darzenia, komunikacja” („Euro 2012

wspólny wysiłek zarówno naszych

inżynierów,

Dyrekcja

– Warsaw Guide Tour, WGT – places,

uczniów, jak i ich nauczycieli i rodzi-

i nauczyciele LVI LO doskonale przy-

events, transportation”). Podczas gdy

ców” – podkreśla dyrektor LVI Liceum

stosowali się do zmian, jakie przynio-

większość z nas przeżywała zmaga-

mgr inż. Zdzisław Woźny. Najlepsze

sło życie. Zgrane grono specjalistów

nia piłkarzy na Euro 2012, w tym naj-

wyniki osiągnęli uczniowie z języka

potrafiło sprostać wymaganiom re-

bardziej gorącym nie tylko dla War-

angielskiego, gdyż średnia z tego

formy, mając na uwadze dobro każ-

szawy czasie Tomek (z zamiłowania

przedmiotu wynosi 75 %, przy czym

dego ucznia i jego przyszłość.

nauczycieli.

fot. z archiwum liceum

Mamy się kim pochwalić

piłkarz!) przez 2 tygodnie czerwca

aż 25% zdających zanotowało wynik

Szkoła, która mieści się obecnie

przygotowywał prezentację, którą

bliski lub powyżej 90%! Cieszą także

przy ulicy Dzieci Warszawy 42 ma

potem znakomicie omówił w języku

osiągnięcia maturzystów naszego

znakomitą lokalizację − łatwo tu

angielskim w czasie finału konkursu.

liceum z pozostałych przedmiotów

dojechać, czy dojść z pobliskiej stacji

„Warto było – opowiadał Tomek

obowiązkowych − matematyki i języ-

PKP. Budynek szkoły, otoczony pięk-

z uśmiechem – nagroda za zwycię-

ka polskiego, niejednokrotnie u wielu

Czy zatem warto tracić czas na

Tomasz Kłósek

nymi drzewami, jest przestronny i za-

stwo okazała się wspaniałą przygo-

uczniów zanotowaliśmy punktację

dojazdy do szkół w centrum, gdy

dbany, a młodzież liceum, która ma

dą. Spędziłem 12 dni sierpnia w Bel-

powyżej 80% ! Doskonałe są też wy-

tutaj, niemal po sąsiedzku znajduje

doskonale warunki do nauki i rekre-

gradzie, uczestnicząc w warsztatach

niki z przedmiotów dodatkowych tj.

się dobra, przyjazna szkoła, w której

acji, czuje się tu bezpiecznie. Szkoła

z języka angielskiego, ucząc i bawiąc

geografii, biologii, chemii, historii czy

odnieść można sukces?

to przede wszystkim uczniowie,

się jednocześnie. Przede wszystkim

WOS-u. Spośród przystępujących do

a z nich może być Kruczek dumny.

Ursus może być więc dumny z LVI LO!

poznałem tam młodzież z całego nie-

matury absolwentów Kruczka, liczne

Jeśli szukasz dobrej szkoły, w któ-

Jednym z powodów do dumy jest

mal świata i …doskonale się doga-

grono uczniów rozwija skrzydła i kon-

rej znajdziesz przyjazną atmosferę

Tomasz Kłósek – uczeń klasy dru-

dywaliśmy, po angielsku oczywiście!”

tynuuje naukę na uczelniach wyższych

i dzięki której osiągniesz swe życiowe

giej – sportowiec i laureat I miejsca

Kruczek jest więc dumny ze swojego

w kraju i za granicą”.

cele – postaw na Kruczka!

Warsztaty filmowe dla najlepszych gimnazjalistów
Uczniowie Gimnazjum nr 132

druga odbyła się nad Wisłą. Młodzież

Projekt obejmuje szereg działań,

tyfikatem „Wiślana szkoła” znajduje

z Oddziałami Integracyjnymi uczest-

z kamerą w ręku wyruszyła brze-

które do listopada realizowane będą

się na stronie Internetowej szkoły

niczą w projekcie „Wiślana szkoła”,

giem, w poszukiwaniu ciekawych

w Gimnazjum nr 132. Koordynato-

www.gim132waw.pl.

którego organizatorem jest Fundacja

ujęć. Uczniowie w czasie realizacji

rem projektu jest Joanna Balcerzak.

„Nasza Ziemia”. Realizacja projektu

swojego scenariusza napotkali kilka

Więcej informacji związanych z cer-

rozpoczęła się w czerwcu, a pierwszy

trudności. Mają jednak nadzieję, że

etap dla Gimnazjum nr 132 zakończył

realizowany wówczas pomysł okaże

się wygraną – udziałem w warszta-

się strzałem w dziesiątkę!
Filmy stworzone w czasie warszta-

najlepszych szkół, które zgłosiły chęć

tów zostaną zmontowane przez pro-

zdobycia certyfikatu „Wiślanej szkoły”.

fesjonalnego montażystę i wydane

We wrześniu pięcioosobowa gru-

w formie płyty DVD pod wspólną na-

pa: Klaudia, Ilona, Dawid i Patryk

zwą „Wisła oczami młodzieży”. Płyta

z klasy 3a, oraz Kasia z klasy 3b pod

zostanie nieodpłatnie przekazana do

opieką Anny Lewandowskiej uczest-

dystrybucji szkołom uczestniczącym

niczyła w warsztatach filmowych.

w projekcie, partnerom i patronom,

Pierwsza seria warsztatów miała

sponsorom oraz władzom i instytu-

charakter

cjom m. st. Warszawy.

teoretyczno-praktyczny,

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

fot. z archiwum gimnazjum

tach filmowych. Była to nagroda dla

Zespół redakcyjny Gimnazjum 132

Warsztaty w terenie
www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus
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OGŁOSZENIE Z DNIA 22.10.2012 r.
O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT – 3/2012
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie § 4 ust. 1 i § 5 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat z późniejszymi zmianami, Zarządzania Burmistrza Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy nr 36/2009, uchwały‑ Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 503/2012 oraz ustalenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
nr 905/141 ogłasza konkurs ustny na najem lokali użytkowych:

Lp.

1

Pow.
w m2

Adres lokalu

Bohaterów
Warszawy 10

154,40

Minimalna stawka czynszu netto
miesięcznie
(zł/m2)

Wadium

23

3 551 zł

Informacje
Lokal na parterze budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 6
pomieszczeń w tym 1 o pow. 45,35m2 w piwnicy. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, co, wc. Preferowana branża: handlowousługowa.
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach
o niskich wygranych oraz sprzedaży „dopalaczy” bądź innego tego typu
produktów.

1. Dodatkowe informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy ul. Szancera 5, w pok. nr 4 tel. 22 662 60 32 wew. 105.
2. Warunki konkursu zawarte są w „Regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych”, dostępnym wraz z kompletem dokumentów konkursowych na
stronie internetowej www.ursus.warszawa.pl, www.zgnursus.pl oraz w siedzibie ZGN Ursus.
3. Oferty na najem lokali użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy należy
złożyć w siedzibie ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie, w pok. nr 2 do dnia 22.11.2012 r. do godz. 10.00.
4. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego, odbędzie się w dniu 22.11.2012 r. o godz. 10.30 w świetlicy
ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. Szancera 9).

Kolorowy Dzień Przedszkolaka
28 września, w Przedszkolu nr

Był to na pewno dzień wyjątkowy,

343 mieszczącym się przy ul. War-

pełen entuzjazmu i uśmiechu, który

szawskiej 53 odbyło się święto

z pewnością zagości na stałe w har-

wszystkich przedszkolaków. Od sa-

monogramie imprez organizowanych

mego rana dzieci witały kolorowe

w Przedszkolu nr 343.

plakaty oraz dekoracje zachęcają-

Kolorowy

Dzień

Przedszkolaka

został zorganizowany w ramach

kie przedszkolaki miały okazje do

Ogólnopolskiego Dnia Wychowania

wspólnych tańców, pląsów i gier,

Przedszkolnego, który obchodzo-

wykonały także transparenty pro-

ny jest 29 września. Polski Komitet

mujące

Kolorowy

Światowej Organizacji Wychowania

Dzień Przedszkolaka. Dzieci wraz

Przedszkolnego OMEP chce w ten

z nauczycielkami wybrały się rów-

sposób zwrócić uwagę na znaczenie

nież na spacer po okolicy, rozdając

edukacji przedszkolnej w rozwoju

wszystkim napotkanym po drodze

i wychowaniu dziecka oraz podnieść

mieszkańcom kolorowe jesienne

rangę wychowania przedszkolnego

działań różnych środowisk na rzecz

liście, samodzielnie przez nie wy-

w świadomości społecznej. Ma on

wspierania młodego człowieka na

Paulina Prusińska

konane.

być także okazją do zintegrowania

tym etapie rozwoju.

Katarzyna Cieloch

obchodzony

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

fot. z archiwum przedszkola

ce do wspólnej zabawy. Wszyst-

Kolorowy spacer przedszkolaków
Nauczycielki z Przedszkola nr 343

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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„Śniadaniowa drużyna”
UKS 4 Ursus jako jedyny Klub Sportowy z Warszawy
bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Śniadaniowa drużyna”.
Jest to program edukacyjno-sportowy skierowany do wybranych dziesięciu klubów koszykówki
dziewczęcej z Polski, ze szczególnym uwzględnieniem młodziczek młodszych – dziewcząt w wieku
12 lat, młodziczek starszych – dziewcząt w wieku
14 lat oraz kadetek w wieku 16 lat. Program nie
tylko wskazuje jakie korzyści niesie ze sobą codzienfot. z archiwum UKS 4 Ursus

ne jedzenie śniadania, ale również promuje zasady
zdrowego żywienia. W ramach akcji, dla uczestniczek, odbywają się trzy spotkania z dietetykiem oraz
jedno dla rodziców, warsztaty kulinarne dla dzieci
i konkursy z cennymi nagrodami. Każdy z dziesięciu
wybranych klubów wybiera 10 zawodniczek, które
objęte są programem.
W ostatni weekend sierpnia odbył się Festiwal

Uczestniczki „Śniadaniowej drużyny”

Bałtycki, który był oficjalnym rozpoczęciem tej

Ursus wróciły nieusatysfakcjonowane, zajmując

w Sosnowcu. W ramach projektu oprócz olbrzy-

edycji programu. W połowie września zawod-

VI miejsce.

miej dawki dobrej zabawy, wielu cennych rad,

niczki „Śniadaniowej Drużyny” wzięły udział w VI

Zwieńczenie programu „Śniadaniowa druży-

zawodniczki otrzymały również bagaż doświad-

Międzynarodowym Festiwali Koszykówki dziew-

na” odbędzie się na początku grudnia z udzia-

czenia sportowego oraz dwa komplety strojów

cząt w Sosnowcu, z którego dziewczynki UKS 4

łem dziewczynek z turnieju „Śniadaniowej klasy”

sportowych.

Nowe propozycje zajęć dla mieszkanek
Wychodząc naprzeciw potrze-

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

bom młodych kobiet mieszkają-

to hasło przewodnie zajęć. Niezależ-

cych na terenie naszej dzielnicy,

nie od wieku, zachowanie prawidło-

Zajęcia „Aktywnie przez życie” to

ciążowych takich jak bóle pleców

samopoczucie i dobry nastrój, który

czy puchnięcie nóg.

w niektórych momentach życia kobiety jest niezwykle ważny.

Zespół Sportu i Rekreacji w ra-

wej aktywności fizycznej jest bardzo

specjalnie przygotowany program,

Planowane rozpoczęcie zajęć to

mach programu „Otwarte hale,

ważne, a w trakcie ciąży nabiera no-

który pozwoli Paniom wrócić do

początek 2013 roku. Dodatkowe

sale, boiska, baseny” planuje

wego znaczenia. Zajęcia „Aktywnie

dawnej formy, zgubić zbędne kilo-

informacje można uzyskać pod nu-

rozpoczęcie nowych bezpłatnych

przez ciążę” to specjalnie przygoto-

gramy, wzmocnić mięśnie i wyrzeź-

merem telefonu 22 4786073 lub

zajęć: dla kobiet w ciąży „Ak-

wany zestaw ćwiczeń przygotowu-

bić sylwetkę.

22 4786173. Wszystkie zaintereso-

tywnie przez ciążę”, a także ae-

jących ciało kobiet do porodu. Gim-

Ćwiczenia nie tylko poprawią

wane Panie prosimy o zgłoszenia

robiku dla pań „Aktywnie przez

nastyka w ciąży zmniejsza nasilanie

naszą sylwetkę, ale przede wszyst-

mailowe na adres sport@ursus.

życie”.

się objawów typowych dolegliwości

kim wpływają pozytywnie na nasze

warszawa.pl

Przerwana passa „Traktorów”
Nie ma już drużyny niepokonanej w obecnym sezonie rozgry-

znakomitej passy meczów bez

Ursus uległ na wyjeździe 2:1 Orło-

W chwili obecnej KS zajmuje dru-

porażki.

wi Wierzbica, podopieczni trenera

gie miejsce w tabeli z dorobkiem 29

wek III ligi łódzko-mazowieckiej.

Sposób na rozpędzoną ekipę

Matuszewskiego przez 15 kolejek

punktów na koncie. Do liderującej

Ostatnią niepokonaną była ekipa

Ursusa znalazł warszawski GKP

utrzymywali miano niepokonanej.

Legionovii Legionowo traci zaledwie

„Traktorów” niestety w 12 serii

Targówek zwyciężając 2:0. Od 26

W tym okresie odnieśli 11 zwy-

1 oczko. Do końca rundy pozostały

spotkań nie zdołała podtrzymać

kolejki minionego sezonu, kiedy to

cięstw i zanotowali 4 remisy.

trzy kolejki spotkań.

Ursusowski Klub Sportowy 4 Ursus serdecznie zaprasza wszystkich kibiców na Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt Mini Ursus Cup,
który odbędzie się 23-25 listopada. Zawody zostaną rozegrane na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Walerego Sławka 4.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Piłkarskie święto
29 września 2012 roku odbyło
się Piłkarskie Święto. Typowo jesienna, piękna, słoneczna sobota
zmobilizowała wielu sympatyków piłki nożnej do rodzinnych
spacerów na piłkarskie obiekty
w Dzielnicy Ursus.
Klub Sportowy Ursus we współpracy z Urzędem Dzielnicy na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Ursus zorganizowali wiele
ciekawych atrakcji dla kibiców piłki
nożnej. Największą popularnością
wśród przybyłych małych mieszkańców cieszył się Mini Turniej Piłki Nożfot.J. Greliak

nej rocznika 2005 i młodszych, strefa
kibica, gdzie dzieci mogły spróbować
swoich sił w rywalizacji stołowych
piłkarzyków, a także ozdobić swoją
buzię barwami ulubionego klubu pił-

Młode talenty z klubu sportowego Ursus

karskiego. Zarówno na tych małych

ny dbał Zespół Sunday. Atmosfera re-

równo goście, jak i gospodarze w pełni

pragnień wielu kibiców, Legionovia Le-

jak i dużych, zmęczonych piłkarskimi

welacyjna, dzieci uśmiechnięte, zado-

skoncentrowani nie pozwalali sobie

gionowo pokonana przez KS Ursus. Pik-

emocjami czekała strefa ruchu koło-

wolone z niecierpliwością czekały na

nawet na małe błędy. Po pierwszych 45

nik piłkarski został zakończony zwycię-

wego, w której dzieci mogły poje-

najważniejsze wydarzenie tego dnia,

minutach wynik na tablicy wskazywał

stwem. W tak doskonałych nastrojach

chać rowerkami czterokołowymi na

mecz drużyny seniorskiej KS Ursus.

wciąż jeden do jednego. Z każdą upły-

kibice mogli wrócić do domu, udało się
pokonać najlepszy zespół w tabeli.

wycieczkę po stadionie miejskim.

W tej kolejce, gospodarz podejmo-

wającą minutą wzrastało zmęczenie za-

wał na swoim boisku przyjezdny zespół

wodników. Gospodarze czy goście, kto

W tym sezonie na pochwałę zasłu-

zator przygotował darmowy poczę-

KS Legionovia Legionowo, lidera tabeli.

będzie lepszy? Kto popełni błąd i po-

guje Zespół Seniorski KS Ursus. Piłka-

stunek, sponsor Klubu Sportowego

Po ostatnich kilku sukcesach KS Ursus

zwoli strzelić sobie bramkę. Pierwszy

rze są bardzo dobrze przygotowani

Dla wszystkich kibiców, organi-

Ursus – Ebejot zapewnił dla dzieci

w sercach wszystkich przybyłych była

i ostatni gol wpadł w doliczonym cza-

do rozgrywek, co można zaobserwo-

pizze i lazanie. Od początku trwania

żądza wygranej, każdy kibic pragnął,

sie gry – piłkę w bramce umieścił Rafał

wać nie tylko po dobrych wynikach,

pikniku, aż do pierwszego gwizdka

by gospodarze strzelili choć jednego

Zaborowski z Klubu Sportowego Ursus.

wielu wygranych, ale również umie-

meczowego o dobry nastrój muzycz-

gola. Mecz był bardzo wyrównany, za-

To oznaczało zwycięstwo, spełnienie

jętnościach indywidualnych.

Na szachowych arenach
W pierwszym Turnieju z cyklu „Cztery Pory Roku” rozegranym w Szkole Pod-

W Miętnem koło Garwolina odbyły się półfinały Mistrzostw Polski.

stawowej nr 14 startowało 90 zawodników. Turniej odbył się dzięki wsparciu

Uczniowski Klub Sportowy Czternastka wprowadził do finału aż 11 zawod-

Urzędu Dzielnicy Ursus m. st Warszawy, Fundacji Wspierania Szachów w Ur-

ników.

Grupa C Grupa B2 Grupa B1

susie i UKS 14. Poniżej przedstawiamy wyniki.

Złote medale wywalczyli Daniel Sanz oraz Klaudia Paździerz (w kategorii

I miejsce

Grzegorz Kasperek (LKSZ Czarna)

do lat 10) oraz Klaudia Kowalewska (w kategorii do lat 18). Srebrny medal

II miejsce

Mateusz Juszczak (Hetman Michałowice)

zdobyli Maciej Kaczkowski i Jan Golecki, brązowy medal Dominika Tkaczyk

III miejsce

Józef Karzel (UKS Czternastka)

I miejsce

Laura Czernikowska (LKSZ Czarna)

II miejsce

Paulina Pażdzierz (UKS Czternastka)

i Aleksy Kozakow.
Mieszkaniec Ursusa arcymistrz Michał Olszewski odniósł sukces wygrywając bardzo silnie obsadzone mistrzostwa Mazowsza w blitza (partie po 5

III miejsce

Janusz Barej (UKS Czternastka)

minut dla zawodników). W ekstralidze uzyskał najlepszy wynik indywidualny

I miejsce
II miejsce

Adam Jędrusik (UKS Czternastka)
Tymon Czernek (UKS Czternastka)

7,5 pkt z 9 partii przyczyniając się bardzo do zdobycia złotego medalu dla

III miejsce

Piotr Sternik (Warszawa)

www.facebook.com/dzielnicaursus

www.twitter.com/dzielnicaursus

drużyny Polonii Warszawa. W blitzu na wyróżnienie zasłużył 12-letni Aleksy
Kozakow zwyciężając w grupie dla lat 14.
w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p l
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Srebrno-złota jesień UTS „Akro-Bad”
W rozegranych w dniach 22-23
września, w Chorzowie, Mistrzostwach Polski Juniorów w akrobatyce
sportowej, zawodnicy naszego klubu
zdobyli trzy medale indywidualnie
i zajęli drugie miejsce w klasyfikacji
drużynowej.
Po 12 latach zawodnicy czwórki męfot. z archiwum UTS „Akro-Bad”

skiej zdobyli ponownie tytuł Mistrzów
Polski Juniorów. Złoty medal zdobyli:
Patryk Jaworski, Patryk Cynowski, Patryk Porzeziński i Daniel Kłos, medale
srebrne i tytuły wicemistrzowskie zdobyła dwójka kobiet: Aneta Kajda i Julia Galusiakowska oraz dwójka męska:
Patryk Cynowski i Daniel Kłos. Start

Zawodnicy „Akro-Bad”

i uzyskany wynik zespołów męskich

goda) zajmując V miejsce w najliczniej

sporą przewagą nad drużyną ZKS Stali

należy uznać za niespodziankę, nato-

obsadzonej konkurencji.

Rzeszów.

miast start dwójki kobiet jest potwier-

cesy zawodników UTS „Akro-Bad” nie
byłyby możliwe bez zaangażowania tre-

W klasyfikacji drużynowej, tak jak

W mistrzostwach startowało około

nerów, którzy mieli bezpośredni wpływ

w 2011 roku, zajęliśmy drugie miejsce

190 zawodników z 22 klubów z całej Pol-

na wynik sportowy. Byli to: Kazimierz

Dobry start zanotowała trójka ko-

w Polsce, z taką samą ilością punktów,

ski. W zawodach startowało 19 zawodni-

Sternik, Kazimierz Prędki, Mariusz Wie-

biet (A. Zalewska, P. Pałdyna i W. Przy-

co drużyna DOSiR Sokolni Chorzów i ze

ków i zawodniczek naszego klubu. Suk-

czorek, Natalia Piróg i Anna Pieśniewska.

dzeniem ich wysokich umiejętności.

Z udziałem 648 zawodników

Prędcy w grze mieszanej w grupie

z 29 krajów, w stolicy Bułgarii Sofii,

wiekowej 65+ awansując do ósemki

w dniach 17-22 września odbyły

najlepszych par w Europie, po poko-

się Mistrzostwa Europy Seniorów

naniu Francuzów i Niemców. W me-

w badmintonie. Polskę reprezen-

czu o medal przegrali z Anglikami.

towało 28 zawodników, z różnych

K. Prędki zaliczył jeszcze ósemkę

klubów, w tym Zdzisława i Kazimierz

w grze podwójnej w grupie 65+

Prędcy mieszkańcy Ursusa, trenujący

mając za partnera Pawła Gasza z Ka-

badminton w UTS „Akro-Bad”.

towic.

Polska zdobyła 4 medale: 2 zło-

Wcześniej, w czerwcu br., w Mi-

te, srebrny i brązowy. Ten brązowy

strzostwach Polski Seniorów w Kęp-

medal, odnosząc niezwykle cenny

nie, rodzina Prędkich zdobyła trzy

sukces, wywalczył w grze pojedyn-

tytuły mistrzów Polski. Jacek wygrał

czej w najstarszej grupie 70+ nasz

grupę 45 lat, Zdzisława zwyciężyła

reprezentant Kazimierz Prędki. Bar-

w grupie 55, a Kazimierz był pierw-

dzo dobrze zaprezentowała się też

szy w grupie 70 lat.

nasza para Zdzisława i Kazimierz

K. Sternik

fot. z archiwum UTS „Akro-Bad”

Medale w badmintonie

Kazimierz Prędki z medalem
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