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Basen już otwarty
Na ten moment czekali wszyscy. W trzy dni po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
w sobotę, z udziałem władz miasta, dzielnicy i licznie zgromadzonych mieszkańców
uroczyście otwarto basen na stadionie gminnym. W sobotę, z obiektu, można było
korzystać bezpłatnie.

Fot. I. Barski
Moment przecięcia wstęgi.

Tradycyjnej wstęgi nie przecinano u drzwi
wejściowych. Dokonano tego wewnątrz pływalni, w temperaturze prawie 30o C, w sposób niecodzienny... z udziałem płetwonurków. To oni podpłynęli pod wodą ze wstęgą
i nożycami. Symboliczną wstęgę przecinali:
burmistrz - Maria Łukaszewicz i zastępcy,
obecny przewodniczący rady - Henryk Linowski i Andrzej Paradowski - przewodniczący rady minionej kadencji. Obiekt po-

„Dni Ursusa”
Na ostatni weekend maja pogoda została
zamówiona. Ma być ładnie, ciepło i co
najważniejsze... wesoło. Do wspólnej zabawy
na terenie Parku Czechowickiego zapraszają
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy. Okazją ku temu są jubileuszowe
X „Dni Ursusa”.
Wewnątrz numeru podajemy szczegółowy
program festynów.

święcił ks. dziekan Zbigniew Sajnóg proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP.
Kolorowe baloniki uniosły w górę flagi
w barwach Warszawy i Ursusa. Zaproszeni
goście z zainteresowaniem oglądali pokazy:
płetwonurków, ratownictwa wodnego, zajęć
z malutkimi dziećmi i wodnego aerobicu.
Obiekt basenowy jest imponujący. W holu, wzrok przyciąga piękne akwarium z rybami i roślinność. Jest bardzo przestronnie. Po
kręconych schodkach wchodzi się na piętro.
Tu jest kawiarnia i wejście na widownię.
Z krytej pływalni mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Na zewnątrz jest podjazd dla
wózków, a przy głównym basenie specjalne
krzesełko.
Basen otwarty jest codziennie w godzinach 7-22. Ceny wstępu nie są wygórowane.
Bilet normalny kosztuje 9 zł za 45 minut pływania, ulgowy 5 zł. Można skorzystać również z szerokiej oferty biletów rodzinnych
i karnetów. Nowo otwarty basen zarządzany
będzie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

BEZPŁATNY

Patrz¹c w
przysz³oœæ
Wieloletni program inwestycyjny jest jednym
z elementów systemu planowania rozwoju m. st.
Warszawy. Taki program posiada również dzielnica Ursus.
Jest to zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji na lata 2004-2007. Niektóre
z inwestycji zostały ujęte już do realizacji w tegorocznym budżecie dzielnicy. W wieloletnim planie znajdują się takie zadania jak: modernizacja
ulic: Kadłubka (na odcinku Laskonogiego-Zielonej Gęsi), II Armii Wojska Polskiego (na odcinku Suchy Las-Bodycha), przebudowa skrzyżowania ulic: Lalki, Jagiełły, Balickiej. Powstaną
nowe parkingi i chodniki, wzmocniona zostanie
konstrukcja istniejącej nawierzchni ul. Orląt
Lwowskich.
Środki przeznaczone będą na rozbudowę
i modernizacje istniejących obiektów oświatowych. I tak np. w Szkole Podstawowej nr 11 przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku z wymianą okien i elewacji, powstanie nowa
sala gimnastyczna, w Gimnazjum nr 2 i Przedszkolu nr 343 zostaną wymienione okna. Powstaną również nowe boiska szkolne.
Plan zakłada budowę studni oligoceńskich
na Gołąbkach i Czechowicach, wykup terenu
i budynku Ośrodka Kultury „Arsus” od syndyka
masy upadłościowej. Z myślą o mieszkańcach
powstaną nowe zieleńce, park, a w pasażu przy
ul. Zagłoby - fontanna. Zabezpieczono także
środki na budownictwo mieszkaniowe
(komunalne).

Wyró¿niona Joanna
Młodzi Wspaniali mają swój hymn. Jest
to utwór pt. „Zmieniaj świat na tak”. Hymn
ten śpiewają rok rocznie osoby nagrodzone
w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. 19 maja, w Teatrze Narodowym, odbyło się podsumowanie stołecznej edycji Samorządowego
Konkursu Nastolatków.
W zeszłym roku, tytuł „Wspaniałego” zdobył Piotr Kociszewski, w 2001 roku „Wspaniałą” została Małgorzata Bucholc. Tym razem także możemy mówić o sukcesie. Nasza gimnazjalistka zdobyła wyróżnienie.
Jest nią Joanna Krzemień, uczennica Gimnazjum nr 2.
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Spo³eczny Komitet Budowy
Basenu koñczy dzia³alnoœæ
Z chwilą oddania do użytkowania basenu na stadionie gminnym, Społeczny
Komitet Budowy Basenu zaakończył swoją działalność.
Społeczny Komitet Budowy Basenu rozpoczął działalność w 1996 r. Przewodniczącym komitetu był ś. p. Romuald Okrasa. Niestety, nie doczekał chwili oddania
do użytkowania basenu, śmierć przerwała
działalność Romana między innymi na
rzecz S. K. B. B. Komitet w okresie swojego funkcjonowania prowadził wiele akcji,
których celem była zbiórka funduszy i promocja przedsięwzięcia. Pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym pochodzą
ze sprzedaży cegiełek i wpłat sponsorów.
Przez te lata, udało się zebrać 44.822 zł
(w tym 2.125,85 stanowią cegiełki). Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
zgromadzenia tej kwoty. Ponieważ basen
został wybudowany i wyposażony ze środków Gminy Warszawa Ursus i m. st. Warszawy, decyzją członków komitetu w/w
kwotę wydatkowano w następujący spo-

sób: 23.330 zł przeznaczono na wykonanie
akwarium o wymianach 3x0,60x0,65 m
(usytuowane w holu basenu), 6.924 zł to
wartość
umowy
podpisanej
na
serwisowanie akwarium przez okres jednego roku. Zakupiono zieleń, w kwocie
3.400 zł - stanowi ona wystrój holu basenu. Wykonano również tablicę pamiątkową w cenie 1.700 zł. Pozostałe środki
przeznaczone będą na zakup ponad 100
karnetów, które otrzyma Ośrodek Pomocy
Społecznej. Karnety przekazane zostaną
dzieciom z biednych rodzin i dzieciom niepełnosprawnym.
Komitet Budowy Basenu osiągnął założony cel i dziś kończy działalność. Dziękuję jego członkom za udział i wsparcie.
Wiesław Krzemień
z-ca Przewodniczącego
Społecznego Komitetu Budowy Basenu

Niezapominajki w „14”

Sprostowanie
W numerze 3/125 z 28 marca informowaliśmy naszych czytelników, że kasy
STOEN-u przy ul. Czechowicza 5 ulegają likwidacji. Przepraszamy STOEN
i mieszkańców. Kasy są nadal czynne w
godz. 8-18 i przyjmują wpłaty za energię
elektryczną.

Dziarska stulatka
Jaka jest tajemnica na długowieczność?
Jubilatka, wiekowa mieszkanka Ursusa
zdradziła nam tajemnicę. Trzeba pracować
z dnia na dzień i nie lenić się. A ponadto...
trzeba pić od czasu do czasu gin z tonikiem. Na te słowa zareagowała od razu
córka Jubilatki twierdząc, że jest to wskazane od czasu do czasu, ale niecodziennie.

Fot. I. Barski
Pani Maria Mazurkiewicz wypiła toast za
swoje zdrowie.

Fot. I. Barski

W ramach tegorocznych obchodów Dnia
Ziemi, Szkoła Podstawowa nr 14 wzięła
udział w ogólnopolskim konkursie na najpiękniej i najciekawiej udekorowaną placówkę. Konkurs zorganizowano w ramach Święta Polskiej Niezapominajki.
Przygotowując się do konkursu, uczniowie wszystkich klas z pomocą nauczycieli
barwnie i bardzo pomysłowo udekorowali
swoje sale lekcyjne, korytarze, hol i wejście
do szkoły. Oczywiście motywem głównym
były kwiaty niezapominajek. Dzieci wykonały również wiele plakatów z odpowiednimi
hasłami. Do niecodziennego zdjęcia, zrobionego z lotu ptaka, ustawiło się około 500
uczniów. W wykonanych przez siebie kolorowych czapkach, utworzyli na boisku szkol-

nym kształt stylizowanej niezapominajki
oraz nazwę szkoły (patrz zdjęcie).
7 maja, na terenie szkoły odbyła się uroczystość, podczas której wręczono dyplomy
i nagrody za najpiękniej udekorowane klasy.
Nagrody otrzymali również uczestnicy ogólnopolskich konkursów ekologicznych ogłoszonych w okazji Dnia Ziemi. Na zakończenie we wspaniałej „leśnej” scenografii dzieci
wystawiły przedstawienie pt. „Czerwony
Kapturek w Puszczy Kampinowskiej” oraz
„Ziemia to wyspa nieznana”.
W konkursie Święta Niespodzianki, Szkoła Podstawowa nr 14 została wyróżniona. 80
uczniów zaproszono do ośrodka edukacji europejskiej w Jedlni Letnisku w Puszczy Kozienickiej po odbiór nagrody. Gratulujemy.

Pani Maria urodziła się w Skierniewicach. Jednak długo tam nie mieszkała.
Rodzice z córką przenieśli się do Warszawy na ulicę Chmielną. W 1934 r. pobudowali dom na Gołąbkach i tam osiedli.
Jak na swoje lata, Jubilatka wygląda
rewelacyjnie. Pamięta pierwszy tramwaj
elektryczny, z łezką o oku opowiada
o swoich przeżyciach. Jest dumna ze
swoich dwóch córek, mimo znacznej różnicy wieku między nimi. Doczekała się
również dwojga wnucząt.
O urodzinach Jubilatki pamiętał Zarząd
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Była to
niespodzianka. Pani Maria bowiem nie
spodziewała się gości w tym dniu.

KES zaprasza
Klub Edukacji Samorządowej w Ursusie zaprasza na spotkanie z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego, kandydatem do Parlamentu Europejskiego
z ramienia Ligi Polskich Rodzin - Wojciechem Wierzejewskim.
Prelegent omówi sytuację polityczną
w kraju i zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego.
Spotkanie odbędzie się 26 maja
(środa) o godz. 18 w Domu Kultury
„Miś” przy ul. Zagłoby 17.

Ursusa

III

„Tulipanada” za rok
Za nami II edycja Konkursu Piosenkarskiego „Tulipanada 2004”. Organizatorami byli: Ośrodek Kultury „Arsus” i Dom Kultury „Kolorowa”. Imprezie patronowała i nagrodę Grand Prix ufundowała burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Ponad 200 uczestników ze szkół i domów kultury Ursusa, Milanówka, Piastowa, Pruszkowa, Włoch, Michałowic oraz
Pałacu Młodzieży wzięło udział w
konkursie. W dniach 21-23 kwietnia odbyły się przesłuchania w czterech katego-

Sadowski, III - Michał Wardziński; od 18
lat: I miejsce - Ewelina Stefaniak. W kategorii wokalno-instrumentalnej, I nagrodę przyznano zespołowi wokalno-instrumentalnemu „Samantha” oraz duetowi Beaty Tondery i Żanety Nowakowskiej, a III - duetowi: Elżbieta Wiśniewska, Radek Krysiński. W kategorii zespoły bez podziału wiekowego I nagrodę
otrzymał Chór „Avetki”, II - zespół Patryka Huńkowskiego, III - Chór Szkolny
z Gimnazjum nr 4 z Pruszkowa. Nagrodę
Grand Prix przyznano Wojtusiowi Skowronowi.
27 kwietnia odbył się uroczysty koncert połączony z wręczeniem nagród.
W części artystycznej wystąpili laureaci
i ubiegłoroczna zwyciężczyni Kamila Lewicka.

Wiadomoœci z sesji
Rada dzielnicy, na ostatniej XXII sesji,
podjęła uchwałę w sprawie wydania opinii do sprawozdania o realizacji budżetu
za 2003 r. W wyniku głosowania, Zarząd
dzielnicy uzyskał pozytywną opinię. Przeciwko uchwale głosowali radni klubu
SLD (4 osoby). Argumentując swoją postawę podkreślali, że m. st. Warszawa nie
przekazało pełnej planowanej kwoty
środków wyrównawczych. Na to jednak
Zarząd Dzielnicy Ursus nie miał wpływu.
W naszej dzielnicy nie ma klas o profilu sportowym, a mimo to nasi uczniowie
osiągają wspaniale wyniki w tej dziedzinie. Mamy medalistów m. in. w akrobatyce, karate. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu uczniów, a co więcej mając takie zaplecze jak: hala sportowa na Gołąbkach, 2 baseny, boiska - trudno nie pokusić się o powołanie klas sportowych.
W dwóch placówkach oświatowych, a mianowicie w Szkole Podstawowej nr 14
i w Gimnazjum nr 1, od września będą
utworzone takie klasy w następujących
dyscyplinach sportu: pływanie, akrobatyka sportowa, badminton i piłka nożna.

Nasi recytatorzy
Zespół „Samantha”.

riach wiekowych. Profesjonalne jury złożone z osób zawodowo związanych z piosenką i muzyką ogłosiło następujący werdykt: w kat. wokalnej 7-9 lat - I miejsce
zajęła Karolina Armata, II -Daniel Parzyński, III _ Ewa Sochacka i Anetka Tarnowska; 10-12 lat I miejsce - Piotr Przytulski, II - Jadzia Biernacka, III - Aneta
Urbaniak i Agata Chojnacka; 13-17 lat I miejsce Paulina Stefaniak, II - Krystian

Poczta na Skoroszach?
W Ursusie są 3 urzędy pocztowe. Niestety
tych placówek jest stanowczo za mało.
Najbardziej ich brak odczuwają mieszkańcy
nowych osiedli.
Dlatego też, Zarząd dzielnicy podejmuje
działania, aby liczba urzędów pocztowych
zwiększyła się. Prowadzone są rozmowy
z Rejonowym Urzędem Poczty Warszawa
Ochota-Mokotów w sprawie znalezienia placówce odpowiedniego lokalu. Powyższy lokal powinien znajdować się na osiedlu Skorosze. Wymagana powierzchnia użytkowa to
80-100 m2. Lokal winien być zaadaptowany
na koszt właściciela pod potrzeby placówki
pocztowej. Być może, że po naszym anonsie
odezwie się któryś z developerów na tym
terenie.

Najmłodsi recytatorzy odbierają nagrody z rąk burmistrz dzielnicy.
W eliminacjach szkolnych do XXVII Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” odbywających się we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach Ursusa
uczestniczyło ponad 400 dzieci w wieku lat
6 - 16. Dzieci i młodzież przygotowywało 34
nauczycieli - opiekunów.
Repertuar zaprezentowany w trakcie eliminacji dzielnicowych opierał się na klasyce
literackiej tj. wierszach: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Adama Mickiewicza, literaturze współczesnej m. in.: Danuty Wawiłow,
Joanny Kulmowej czy wierszach ks. Jana
Twardowskiego. Recytatorzy przygotowani
byli bardzo dobrze, zaprezentowali wysoki

poziom recytacji. Do etapu dzielnicowego zakwalifikowało się 96 dzieci i młodzieży,
przesłuchano 92 recytatorów.
5 maja, w Ośrodku Kultury „Arsus”, odbył się koncert laureatów. Zarząd Dzielnicy
wręczał wszystkim uczestnikom etapu dzielnicowego i ich opiekunom nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Trzech recytatorów dzielnicy Ursus - Jakub Romanowski (SP nr 4), Kacper Pietraszewski (SP nr 11) oraz Krzysztof Polkowski (Gimnazjum nr 2) będą reprezentować
naszą dzielnicę w dniach 22 i 23 maja na eliminacjach warszawskich. Trzymamy za nich
kciuki!

X D N I U R S U SA
Formacja Nie¿ywych Schabuff Tam Tam Project
W Częstochowie kilku chłopaków spotyka się na próbach. Grają, śpiewają - w końcu tworzą zespół pod nieco prowokacyjną

ją. Rok jubileuszowy - dziesięciolecia zespołu rozpoczynają od specjalnego koncertu Walentynkowego w częstochowskiej filharmonii. Wydają też rocznicową składankę „Z archiwum X-lecia”. Na rynku
muzycznym istnieją już 15 lat. Zespół zagra
w składzie: Kasia Lach, Wojtek Wierus,
Olek Klepacz, Marcin Serwaciński.
Formacja Nieżywych Schabuff
wystąpi 29 maja

Marek Hojda

nazwą „Formacja Nieżywych Schabuff”. Po
kilku próbach nagrań studyjnych, zespół
kompletuje materiał na pierwszy swój album. Nosi on tytuł „Wiązanka melodii młodzieżowych”. Było to w roku 1989. Od tego
momentu rozpoczyna się ich ogólnopolska
kariera. Na listy przebojów trafiają takie
utwory jak: „Swobodny Dżordż”, „Klub
Wesołego Szampana”. W 1995 r. na listach
przebojów pierwsze miejsce zajmuje
piosenka pt. „Lato”. Podbija ona całą Polskę. Piosenkę nucą wszyscy. Za ten utwór
Formacja dostaje Muzyczną Nagrodę Teleexpressu. Zespół otrzymuje nominację do
Fryderyków 96. Podsumowaniem sezonu
jest wystep przed ponad stutysięczną publicznością na koncercie Michaela Jacksona na Bemowie. W 1997 r. do zespołu dołącza Kasia Lach, która wnosi świeżość i kobiecość. W 1998 r. na listy trafia kolejny ich
wielki przebój „Da da da”. Dużo koncertu-

Lider, wokalista, kompozytor, aranżer
i autor tekstów kultowego zespołu rockowego „Emigranci”. Nagrywał z takimi sławami
jak: Edmund Stasiak, Paweł Kukiz, Marek
Surzyn. Był pianistą i aranżerem pierwszego
składu zespołu „De Mono”. Wydał też znakomicie sprzedającą się płytę „Emigranci-mówię do ciebie”.

Na pytanie co grają?, odpowiadają...
„Gramy muzykę z każdego rejonu świata,
która posiada: piękno i klasę”. Dodają do
tego: muzykę miasta, jazz, klasykę i oczywiście teksty.
Jeden z nich jest założycielem szkoły perskusyjnej, drugi - współautorem audycji
„Yatka Matka”, trzeci - współpracuje ze Stanisławem Sojką, „Hot Asterix”, „Plastis
Bag”, czwarty - jest producentem muzycznym płyt: Fiolki i Marcina Rodzynka, piąty Indywidualnością Roku 96.
Ich zespół powstał z potrzeby realizowania i przekazywania słuchaczom fascynacji
muzycznych i kulturowych. Już dawno odkryli, że każdego z nich interesują inne
dźwięki. Każdy z nich ma bowiem inne doświadczenia muzyczne, inne geny i każdy
ma zupełnie inny temperament.
W skład zespołu wchodzą: Piotr Jackson
Wolski (instrumenty perkusyjne), Mamadou Diouf (śpiew), Przemysław Greger (gitara), Leszek Biolik (bas), Tytus Wojnowicz
(obój).
Tam Tam Project
wystąpi 29 maja.

Świat baniek

EKT Gdynia
Zespół EKT - Gdynia powstał w 1986 r.
Początkowo związany był z nurtem piosenki turystycznej. Występował i zdobywał nagrody na festiwalach piosenki turystycznej i studenckiej. W dorobku zespołu znajdują się piosenki turystyczne,
ballady, piosenki o tematyce piwnej,
a także w ostatnim czasie piosenki żeglarskie. Te ostatnie dominują w twórczości zespołu. Od kilku lat EKT-Gdynia
to jeden z najlepszych i najpopularniejszych zespołów szantowych.
Chłopcy z zespołu potrafią doskonale
łączyć ostre rockowe brzmienie i spokojną, stonowaną balladę. Potrafią bawić
i wzruszać zróżnicowaną wiekowo publiczność. W tym roku EKT-Gdynia obchodzi 18. lecie istnienia.
ETK -Gdynia
wystąpi 30 czerwca.

Hojda to również autor popularnego telewizyjnego programu dla dzieci „Kochajmy
ptaki”, współautor programów „Tęczowy
Music Box” i „Odkrywamy talenty”. Jest
znany dzieciom ze wspólnych występów
z Majką Jeżowską.
Marek Hojda to lider dwóch innych zespołów, a mianowicie: „Break Xpress”
i „Wszystkie Marki Świata”. Wylansował z nimi takie hity jak: „Tańczmy całą noc”, „Ocalić świat”, „Zawsze z tobą”, „Całuj mnie
mocno tak”.
Program przygotowany przez Marka Hojdę na „Dni Ursusa” będzie uniwersalny. Wypełnią go przeboje dla małych i dużych. Będą przeboje z płyty rockowej „Hojda rock it”,
z „Kochajmy ptaki”, z płyty „Emigranci”, ale
będą też covery, takie jak „Port” czy „Bananowy Song”.
Marek Hojda
wystąpi 30 maja

Czy bańki mydlane zawsze są małe?
Okazuje się, że nie. Mogą być średnie,
małe, pojedyńcze i złączone w kolonie,
tworząc jeden podłużny kształt. Mogą być
wielkie, okrągłe dochodzące czasem do 1
czy 2 metrów i do tego bajecznie kolorowe.
Tego rodzaju bańki wykonuje się przy
użyciu różnego rodzaju przedmiotów.
Świat baniek
pokaz 30 maja.

PROGRAM
X jubileuszowe „Dni Ursusa” zostaną
zainaugurowane już w piątek 28 maja. Imprezą towarzyszącą będzie „Kino pod
gwiazdami”. W godzinach 19.00-2.00
w parku odbędzie się prezentacja 3 filmów
pełnometrażowych:
1. „Niekończąca się opowieść”
2. „Wyścig Szczurów”
3. „Chłopaki nie płaczą”.
W sobotę 29 maja o godz. 14.00 nastąpi uroczyste rozpoczęcie „Dni Ursusa”.
Otwarcia dokona burmistrz Dzielnicy Ursus m. st Warszawy Maria Łukaszewicz.
Na dobry początek zagra Orkiestra Dęta
Ziemi Mazowieckiej. We wczesnych godzinach popołudniowych zaplanowano inaugurację konkursu graffiti. Wielki finał oraz
wręczenie nagród odbędzie się wieczorem.
Na dwóch scenach w parku wystąpią:
Wojtuś Skowron - laureat „Tulipanady
2003”, zespół wokalno-muzyczny Klubu
Seniora Ursus, chór „Cantate Deo”, formacja taneczna „Hand to Hand”.
Muzykę z różnych stron świata zaprezentują zespoły: irlandzki z udziałem tancerzy, indiański, afrykański Tam Tam
Project (informacja obok). Gwiazdą wieczoru o godz 20.30 będzie Formacja Nieżywych Schabuff (informacja obok).
Około godz. 22.00 z pokazem żonglowania ogniem wystąpi Teatr Ognia (na zdjęciu poniżej).
Program niedzielny adresowany jest
głównie do młodej widowni z okazji
zbliżającego się święta Dnia Dziecka.
Imprezy rozpoczną się o godz. 14.00. Na
deskach estrad wystąpią: laureaci konkursu piosenkarskiego „Tulipanada 2004”,
zespół baletowy, Marek Hojda z recitalem
(informacja obok), Marta i Marcin Szer-

szeń w tańcu towarzyskim, Studio Teatralne „Arsus”. Występy przeplatane będą konkursami karaoke. Dla dzieci przewidziano specjalny pokaz. Będzie to „Kolorowy Świat Baniek” (informacja obok).
Wieczór zakończy się z muzyką szantową w wykonaniu EKT Gdynia (informacja
obok).

Festynom towarzyszyć będą liczne dodatkowe imprezy. Swoje umiejętności zaprezentują akrobaci i karatecy. Strażacy
pokażą pokaz ratownictwa drogowego,
a policja najnowszy swój sprzęt. Nie zabraknie atrakcji i konkursów z nagrodami
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez
dwa dni na terenie parku będzie miasteczko sportowe, a w sobotę wioska indiańska.
Odbędą się liczne otwarte turnieje: piłki
nożnej, koszykówki, tenisa stołowego,
siatkówki. Szczegółowych informacji na
ten temat udziela Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
działający przy Fundacji „Salus” wykonywać będzie bezpłatne badania: cholesterolu, trójglicerydów, cukru i ciśnienia.
W dniach 29 maja - 6 czerwcaw Domu
Kultury „Kolorowa” odbędą się zawody
szachowe o puchar burmistrza dzielnicy
Ursus. Natomiast w piątek od godz 18.00
mieszkańcy Ursusa mają szansę zagrać
w szachy z młodymi zawodnikami UKS
Kolorowa Ursus.
W sobotę zaplanowano „Festiwal Taniej
Książki”, odbędzie się on przy siedzibie
biblioteki przy ul. Plutonu Torpedy.
Zorganizowanie „Dni Ursusa” jest możliwe dzięki wsparciu sponsorów.

Dorobek œwietlic
W Ośrodku Kultury „Arsus” odbył się
I Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic
Szkolnych. Celem przeglądu było nawiązanie współpracy pomiędzy świetlicami szkół
podstawowych działających w naszej dzielnicy, wymiana doświadczeń pomiędzy na-

Fot. I. Olejarczyk

uczycielami świetlic oraz zintegrowanie wychowanków. Dzieci ze świetlic szkół nr: 2,
4, 4 STO, 11, 14 zaprezentowały krótkie inscenizacje teatralno-muzyczne oraz prace
plastyczne. W ramach przeglądu, zorganizowano równolegle konkurs prac plastycznych. Zarząd Dzielnicy Ursus ufundował
dla laureatów nagrody: zabawki i sprzęt
sportowy. Ponadto wszystkie świetlice biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy, książki oraz słodycze.
Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa Nr 14, a współorganizatorem OK
„Arsus”.

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14):
6 czerwca (niedziela), godz. 17 - wernisaż malarstwa i rysunku G. Kostawskiej
i P. Szałkowskiego pt. „Wiara, nadzieja,
tradycja”. Wystawa jest poświęcona tradycji kościuszkowskiej.
7 czerwca (poniedziałek), godz. 16.30 warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak. Godz. 19 - spektakl teatralny dla
młodzieży pt. „Maria Magdalena”.
Wstęp 5 zł.
Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16):
15-17 czerwca (wtorek-czwartek) godz.
11 - przedstawienie pt. „Była kiedyś planeta ziemia” w wykonaniu zespołu teatralnego „Kurtynka”. Wstęp wolny.
16 czerwca (środa) godz. 18 - wernisaż
fotografii Heleny Gąsiorowskiej pt.
„Afryka jeszcze dzika”.
Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17):
1 czerwca (wtorek) godz. 14 - bal dla
dzieci uczestników DK.
5 czerwca (sobota) godz. 16 - „Z czym
do Unii” - program artystyczny w wykonaniu kabaretu „Wesoła Chata”.
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Nie tylko zieleñ i remonty
W poprzednim numerze przedstawialiśmy naszym czytelnikom Stanisława
Dratkiewicza przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów rady dzielnicy oraz
sprawy, jakimi zajmuje się w/w komisja. Dzisiaj prezentujemy Komisję
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.

Henryk Grzegrzółka - Przewodniczący Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Komisja Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy, której jestem przewodniczącym liczy 16 radnych i jest komisją
bazową inicjatyw gospodarczych i inwestycyjnych w naszej dzielnicy.
Komisja podczas swoich obrad wypracowuje większość wniosków kierowanych do Zarządu Dzielnicy. Wnioski
dotyczą nowych inwestycji między innymi: przebudowy skrzyżowania przy
ul. Warszawskiej, Keniga, Orłów Piastowskich, budowy kanalizacji w ul.
Wiosny Ludów, zagospodarowania terenu w okolicy dworca PKP, modernizacji
ul.: Bohaterów Warszawy, Poczty Gdańskiej czy chodników w ul. Zapustnej,
utworzenia parku miejskiego na terenie osiedla Niedźwiadek. Zajmowaliśmy się również poprawkami do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej
dzielnicy. Te poprawki skierowane zostały do Rady Warszawy. Wspólnie ze
wszystkimi komisjami podjęliśmy stanowczy protest przeciwko rozbudowie
lotniska.
Na posiedzenia komisji często są zapraszani przedstawiciele różnych instytucji, z którymi wspólnie wypracowujemy wykonanie możliwych zadań dotyczących tych instytucji. I tak np. Zarząd Dróg Miejskich przeprowadzi
remont ul. Kompanii Kordian oraz
chodników,
wykona
sygnalizację
świetlną na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy i Walerego Sławka, wybuduje ścieżkę rowerową i chodnik

w ul. Pużaka. Dzięki uzgodnieniom zostanie wyremontowana ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Walerego
Sławka do ul. Bodycha oraz przeprowadzony będzie remont ul. Regulskiej.
Rozmowy z przedstawicielami Zarządu
Transportu Miejskiego doprowadziły
do: zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów, zmodernizowania
łączności tych linii i uruchomienia
„129”, która wreszcie połączyła osiedle
Sady Jerozolimskie przy ul. Regulskiej
z Centrum Ursusa i Warszawy.
Komisja Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej obraduje również w oparciu o sprawy wniesione tak przez mieszkańców, jak i przez organizacje społeczne. Bardzo ważną inicjatywę podjęło
Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie
oraz wszystkie Parafialne Oddziały Akcji
Katolickiej. Złożyły wniosek do Zarządu
Dzielnicy o pozyskanie dodatkowego terenu pod cmentarz grzebalny przy ul.
Ryżowej. Inicjatywę poparła nasza komisja. Obecnie gromadzimy dokumentację i ustalamy stan prawny gruntu. Tą
kwestią zajmował się ś. p. ks. infułat
Kazimierz Szklarczyk. Jednakże wtedy
na przeszkodzie stanął konserwator zabytków - rzecz dotyczy części gruntu,
gdzie znajdują się fortyfikacje z czasów
cara. W chwili obecnej prowadzimy rozmowy na szczeblu burmistrzów Ursusa
i Włoch oraz radnych obu dzielnic.
Chcemy w sposób sąsiedzki i przyjazny
pozyskać ten teren na rzecz cmentarzy
Ursusa i Włoch, gdyż na nic innego nie
może być on przeznaczony.
Wszyscy widzimy, jak teren obecnych
cmentarzy Ursusa i Włoch szybko się
kurczy. Tymczasem teren graniczący
między naszymi cmentarzami jest bardzo zaniedbany. Sądzimy, że konserwator zabytków, który nie podejmuje
działań w tej mierze, nie będzie robił
przeszkód naszej inicjatywie. Cały ten
teren należy do Dzielnicy Włochy m. st.
Warszawy dlatego pragniemy, by w sposób sąsiedzki wypracować porozumienie w tej sprawie i przekazać stanowisko do Rady Warszawy o podjęcie stosownej uchwały.
Sprawa jest tym bardziej istotna,
gdyż na terenie Ursusa i Włoch nie ma
cmentarza komunalnego. Doprowadzenie tej kwestii do pomyślnego rozwiązania jest wspólnym obowiązkiem tak
kościoła jak i rad dzielnic.

Dyżury radnych
„Stowarzyszenie Obywatelskie”
I i III wtorek miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
„Stowarzyszenie Praworządność i Sprawiedliwość”
I i II czwartek miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
SLD UP
III środa miesiąca w godz. 18-19
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
I i ostatni piątek miesiąca
w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
Stowarzyszenie „Samorządny Ursus”
ostatnia środa miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. pełnią dyżury:
- przewodniczący rady - Henryk Linowski poniedziałki w godz. 14-18, pokój nr 101
na I piętrze,
- wiceprzewodnicząca rady - Wanda Kopcińska - środy w godz. 14-16, pokój nr
101 na I piętrze,
- radna m. st. Warszawy - Małgorzata Kidawa-Błońska - środy w godz. 15-16 pokój
nr 102 na I piętrze.

Obwieszczenie
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska podaje się do publicznej wiadomości
informację o złożonym wniosku przez Polkomtel SA o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej GSM
BT-'10392 - Skorosze Płn' na terenie działki ew. nr 1/6 przy ul. Ryżowej 33A (obręb
2-11-16) w Warszawie - Dzielnica Ursus.
Zgodnie z art. 32 w/w ustawy każdy ma
prawo zapoznać się ze sprawą oraz składać
wnioski i uwagi w przedmiotowym postępowaniu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się
na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, w internecie, w prasie
lokalnej oraz w pobliżu miejsca przedsięwzięcia.
Uwagi i wnioski w sprawie można składać w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta st. Warszawy w dzielnicy
Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1.

Ursusa

VII
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2004 r.

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) podaje
się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji

540

Keniga: 5, 7, 11, 13, 15, 17, Warszawska: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59,
61.

ul. Warszawska 63
(Gimnazjum nr 3)

541

Wojciechowskiego: 54, 56, Zagłoby: 2, 4, 6, 10, 18, 20.

ul. Warszawska 63
(Gimnazjum nr 3)

542

Orląt Lwowskich: 56, 60, 62, 64, 66, 68, Zagłoby: 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37.

543
544

Keniga: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, Orląt Lwowskich: 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
Zagłoby: 19.

ul. Zagłoby 27 (Przedszkole)
ul. Zagłoby 17
(Dom Kultury „MIŚ”)

Orląt Lwowskich: 5, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36, Zagłoby: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15.

ul. Zagłoby 11 (Przedszkole)

545

Keniga: 12, 16, 18, 20, Warszawska: 15, 17, 27, 29, 31, 33, Wojciechowskiego: 35, 39.

ul. Keniga 20
(Szkoła Podstawowa nr 11)

546

Królów Polskich, Warszawska 58, 58a, 58b, Władysława Hermana,
Wojciechowskiego: 34, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 52.

ul. Keniga 20
(Szkoła Podstawowa nr 11)

547

Barbary Radziwiłłówny, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bony, Czerwoul. Orłów Piastowskich 47
na Droga, Grabskiego, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Je- (Zespół Szkół Publicznych nr 1)
sienna, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Konotopska, Koronacyjna, Leszczyńskiego, Leszka Białego, Leszka Czarnego, Listopadowa, Mieszka Starego, Orłów Piastowskich, Piechoty Wybranieckiej, Przejazdowa, Przemysława, Elżbiety Rakuszanki, Śmigielska, Warszawska: 24, 28, 32, 38, 40,
44, 50, 52, 60, 62, 62a, 64, 66, Wincentego Kadłubka, Władysława Laskonogiego,
Wolności, Zaczarowanej Dorożki, Zielonej Gęsi, Zygmunta Augusta.

548

Aktorska, Balicka, Bełzy, Biernata z Lublina, Czechowicza, Falskiego, Faraona, Jagiełły, Lalki, Lipiec Reymontowskich, Orląt Lwowskich: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, Siłaczki,
Wojciechowskiego: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 15, 16, 16a, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29.

ul. Wojciechowskiego 17
(OPGK)

ul. Rynkowa 8
(OSP)

549

Franciszka Achera, Bohaterów Warszawy: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22a, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 41, 43, 45, 47, Braterstwa Broni, Cierlicka,
Dąbka, 1-Maja: 11, 13, 15, Kościuszki, Opieńskiego, Orderu Uśmiechu, Plutonu
Torpedy, Rakietników, Rodakowskiego, Rynkowa, Wiosny Ludów: 35, 37, 41, 43, 45,
49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, Zakątek.

550

Adamieckiego, Bohaterów Warszawy: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Obrońców Helu: 1, 2,
1-go Maja: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Konińska.

551

Górna Droga, Jacka i Agatki, Kolorowa: 1, 2, 3, 4, 6, Obrońców Helu: 3, 4, 5, 6, 7,
Nurzyńska, Walerego Sławka: 3/5, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, Balbinki: 8.

552

Aleje Jerozolimskie: 232, 233, 234, 235, 236, Badylarska: 14, 20, 28, 28a, 30,
Bandurskiego, Baranowska, Bodycha: 12, 14, 18, Dzieci Warszawy, Nowotyska,
Poczty Gdańskiej, Rydzyńska, Ryżowa: 33, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51,
52, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 90, Szancera, Wiosny Ludów: 1, 5, 7,
9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, Zielonogórska, Zapustna.

ul. Dzieci Warszawy 42
(Zespół Szkół nr 42)

553

II Armii Wojska Polskiego, Bieńczaka, Bodycha: 44, 48, 52, 54, 54b, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68, 70, 78, 80, 82, 86, 102, 104, 112, 118, Grocholicka, Falentyńska, Kaczorowska,
Kajetańska, Kompanii Kordian (bez nr 2), Kużnicy Kołłątajowskiej, Noworegulska,
Mariana Krawczyka, Michałowicza, Ochocka, Piastowska, Piskorska, Prażmowska,
Regulska, Rumiankowa, Słupska, Szomańskiego, Wysoczyńska, Włoczewskich.

ul. Kompanii Kordian 44
(Wydział Drogowy-Ochota
Zarząd Dróg Miejskich)

554

Aleja Bzów, Bodycha: 36, 38, 42, 46, Chmiela, Drzymały, Prawnicza, Sosnkowskiego:
7, 9, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
Melcera, Robinii, Spisaka, Suchy Las, Żurawicka, Pużaka: 4.

ul. Drzymały 1
(Gimnazjum nr 1)

555

Plac 1905 Roku, Pużaka: 2, 3, 5, 7, Sosnkowskiego: 5, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 23,
Kolorowa: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, Wapowskiego,
Kompanii Kordian: 2, Malinowa.

ul. Sosnkowskiego 16
(Dom Kultury „Kolorowa”)

556

Apartamentowa: 2, 6, 15, 17, Balbinki: 2, 4, 6, Chełmońskiego, Skoroszewska, Rawska, Tomcia Palucha, Żywiecka.

ul. Szancera 5
(ZBK)

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 13 czerwca 2004 r.
będą otwarte w godz. 8-22.

ul. Konińska 2
(Gimnazjum nr 2)
ul. Walerego Sławka 9
(Szkoła Podstawowa nr 4)

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/ - / Lech Kaczyński

Dziennik Ursusa

Akrobaci w brązie
Na przełomie kwietnia i maja odbyły się dwie największe imprezy sportowe w tym roku w akrobatyce sportowej. W dniach 23-25 kwietnia w Świdnicy rozegrano 50 Mistrzostwa Polski Seniorów w akrobatyce sportowej.
UTS „Akro-Bad” reprezentowało troje
zawodników, którzy potwierdzili przynależność do krajowej czołówki. Dwójka mieszana: Łukasz Szczerba i Agnieszka Dołęga zajęła trzecie miejsce w wieloboju zdobywając
brązowy medal. Dwa małe krążki zdobyli
również w układzie statycznym i układzie
dynamicznym. Nasz najlepszy skoczek na
ścieżce - Grzegorz Pajewski zajął 10 miejsce wykonując swoje najtrudniejsze układy.
W dniach 1-5 maja w Wielkopolsce, odbywała się X Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w 26 dyscyplinach sportów halowych. Finały OOM w akrobatyce sportowej
rozegrano w Poznaniu. OOM jest równocześnie Mistrzostwami Polski Juniorów
Młodszych do lat 15. Po rozegraniu eliminacji strefowych, do finałów olimpiady, zakwalifikowało się 8 naszych zawodników
w czterech konkurencjach.
Dużym sukcesem zakończył się start
czwórek chłopców. Dwa nasze zespoły występowały w ścisłym finale. Zespół w składzie: Adrian Rogalski, Bartosz Nowakowicz, Maciej Sternik i Damian Szczepański

zdobył brązowy medal, a czwórka Maciej
Miecznikowski, Michał Miecznikowski,
Szymon Jezierski i Michał Kodłubański zajęła 6 miejsce. W konkurencji dwójek
chłopców dwa nasze zespoły zajęły
7 i 9 miejsce. Największa impreza sportu
młodzieżowego, jaką jest Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży, należy do jednej
z czterech imprez, w których kluby sportowe mogą zdobywać punkty do współzawodnictwa sportu młodzieżowego.
W dniu 16.06.2004 r. o godzinie 17.30
w siedzibie UTS „Akro-Bad”, w sali gimnastycznej, na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków klubu.
Zarząd

Podziêkowanie

Młodzi szachiści dobrze zaprezentowali się w kwietniu i na początku maja.
W czołowych zawodach odnieśli oni spore sukcesy.

Kino „Ursus” zaprasza
22-23 maja „Miêdzy s³owami”, prod.
USA, od lat 15. Sobota i niedziela
godz. 16,18.
Bilety w cenie: normalny 12 z³,
ulgowy - 10 z³.
Kierownictwo kina zastrzega sobie
mo¿liwoœæ zmian w repertuarze.

Dziennik
Ursusa

W Solcu Kujawskim, 24-25 kwietnia
odbyły się 25. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów w Badmintonie. Startowało 115 osób w sześciu
grupach wiekowych (kobiety od 26 do
60 lat, mężczyźni od 30 do 70 lat).

Klub Seniora „Ursus” uprzejmie
dziêkuje Pani Marzenie Œwis³owskiej
- w³aœcicielce sklepu spo¿ywczowarzywnego za materialne wsparcie
klubu z okazji Œwi¹t Wielkiej Nocy.
Alicja Trzeciecka

Wiosna szachistów
W kwietniu odbyły się zawody Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
w szachach. Uczniowski Klub Szachowy „Kolorowa Ursus” zajął drużynowo 5 miejsce wśród ekip mazowieckich. Tym razem nie udało się
zdobyć medali, gdyż nasi zawodnicy
grali ze starszymi od siebie. Najlepszym szachistą okazał się Tomek Witek, który zajął 4 miejsce. Pozostali
uplasowali się w pierwszej dziesiątce:
Michał Matuszewski był piąty, Paweł
Witek - siódmy, Paulina Phan - piąta,

We t e r a n i z
medalami

Dominika Palka - dziewiąta, a Joasia
Kądziołka - ósma.
W mistrzostwach Lesznowoli, które odbyły się 8 maja najlepszym zawodnikiem był Michał Matuszewski.
Zajął on II miejsce wśród 45 uczestników. Bardzo dobrze spisali się pozostali zawodnicy na czele z Agatą
Kowalewską, która zdobyła parę medali wśród 10. latek. 9 maja, jeszcze
większy sukces odniósł 11. letni Tomek Witek. Wśród prawie 100 uczestników, zajął I miejsce w turnieju,
w Michałowicach.
W mistrzostwach Polski kobiet rozegranych w Pałacu Kultury, Beata
Kądziołka wypadła rewelacyjnie. Zajęła 3 miejsce i zdobyła normę arcymistrzowską. Uznana została przez
redaktora „Życia Warszawy” największą rewelacją. Arcymistrz jest to najwyższy tutuł w szachach. Dla 18. letniej Beaty jest to olbrzymi sukces.

Na zdjęciu - gra mieszna, grupa III. Od lewej:
Jadwiga Woźniak, Jerzy Rybicki (Garwolin - II
miejsce), Zdzisława Prędka, Kazimierz Prędki
(Ursus - I miejsce), Grażyna Chodorowicz (Ursus - III miejsce).

Bardzo dobre wyniki osiągneli zawodnicy trenujący badminton w Ursusowskim Towarzystwie Sportowym
„Akro-Bad”. Zdodyli: 3 złote medale,
1 srebrny, 3 brązowe. Złote medale wywalczyli i mistrzami Polski zostali: Paweł Kozłowski - gra pojedyńcza, grupa
40 lat; Zdzisława Prędka - gra pojedyńcza, grupa III; Kazimierz Prędki i Zdzisława Prędka w grze mieszanej, grupa
III. Srebrny medal przywiózł Kazimierz
Prędki za grę pojedyńczą w grupie V.
Brązowe medale: Jacek Prędki - gra
pojedyńcza, grupa 30 lat, Grażyna Chodorowicz - gra pojedyńcza i gra mieszana, grupa III. Ponadto blisko wywalczenia medali byli: Katarzyna Zbróg, Andrzej Dadas, Piotr Kopacz, Dariusz
Szymkiewicz, Jacek Zbróg.
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