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Rok szkolny 2003/2004
W roku 2003/2004 do ursusowskich szkół podstawowych uczęszczało 2361 dzieci, do
gimnazjów 1129 uczniów. W zdobywaniu wiedzy i umiejętności pomagało im 194 nauczycieli w szkołach podstawowych i 98 w gimnazjach.
Podczas szkolnych uroczystości najlepsi
otrzymali nagrody za świadectwa z czerwonymi paskami i dyplomy za udział w licznych
konkursach. Czas zatem podsumować ten
rok szkolny.
- W Szkole Podstawowej nr 4 uczniowie
uzyskali promocje w 100% - mówi dyr. Dorota Męckowska. Średnia szkoła to 4,39. 127
uczniów otrzymało świadectwo z czerwonym
paskiem. Prymusami szkoły ze średnią 6 zostało pięcioro uczniów, w tym dwie szóstoklasistki. Dzieci brały udział w licznych konkursach. W wojewódzkim konkursie na tomik literacki młodych amatorów - zdobyto dwa
drugie miejsca i wyróżnienie. Wyróżnienie
otrzymano w VII Przeglądzie Swobodnych

Ekologia
w parku
W niedzielę 27 czerwca w parku Achera
(ul. W. Sławka) w godz. 14-21 odbędzie się
piknik „Bezpieczny ekologiczny Ursus”.
Impreza zapowiada się bardzo interesująco.
W programie: prelekcja o segregacji
śmieci, występ laureatów „Tulipanady 2004”,
bloki tematyczne - ekologiczny przygotowany
przez uczniów SP nr 11 pt. „Kongres
smogów” i policyjny pt. „Jestem bezpieczny”,
program dla dzieci przygotowany przez Laurę
Łącz. Pogadanki przeplatane będą licznymi
występami. Zobaczymy zespoły „Wściekłe
Walenie” i „Aposjonata”.

Inicjatyw, I miejsce w województwie w konkursie plastycznym „Zagrożone gatunki ptaków”. Szkoła otrzymała nagrodę finansową
w konkursie „Dziś oszczędzamy w
SKO - jutro w PKO”.
- Ogromną satysfakcję sprawił Marcin Makijewski uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej
nr 11. Wygrał odcinek konkursu telewizyjnego TVN „Dzieciaki z Klasą”, zajmując IV
miejsce w ścisłym finale tego konkursu - poinformowała nas dyr. Beata Olszewska.
W bieżącym roku uczyło się 842 dzieci, szkołę opuściło 147 uczniów. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 151 osób, w tym 98
uzyskało średnią powyżej 5,0. W klasach
I-III, 84 uczniów otrzymało odznakę wzorowego ucznia. Szkoła została wysoko sklasyfikowana w ścisłej czołówce szkół Mazowsza
w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur”, 16 uczniów uzyskało wynik
bardzo dobry, a 8 wyróżniono. W „Alfiku” -

BEZPŁATNY
konkursie humanistycznym 3 uczniów
otrzymało ocenę bardzo dobrą, a 5 wyróżnienia. Prężnie działające koła teatralne zdobyły I i II miejsce w X Przeglądzie Teatrzyków Uczniowskich „Minimaks 2004”.
Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi opuściło 96 sześcioklasistów, 11
otrzymało stypendia naukowe przy średniej
min. 5,0 i wzorowym zachowaniu od klasy IV,
a 26 dostało świadectwa z wyróżnieniem.
Wśród 177 uczniów i uczennic klas IV-V 55
uzyskało świadectwa z wyróżnieniem - mówi
dyr. Agnieszka Cuper. Szkoła otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Niezapominajki, a także zajęła I miejsce w konkursie „Poznajmy się bliżej”. Chłopcy uplasowali
się na I miejscu w WOM w piłce nożnej.
Obecnie „14” ubiega się o „Zielony certyfikat”
nadawany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. W ramach tych działań rozpoczęto „budowę” zielonej klasy w ogrodzie szkolnym.
- Uczeń, który na koniec roku zdobędzie
najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie uzyskuje tytuł Prymusa. W tym roku prymusem Gimnazjum nr 1 ze średnią ocen 5,79
została Małgorzata Stańczuk - powiedziała
dokończenie na str. 2

Zagrały orkiestry

Bia³a Sobota
26 czerwca (sobota) w godz. 10-16 w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 zaplanowano bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. Przeprowadzone będą m.im. badania: krwi, cukru,
PSA, osteoporozy, słuchu, wad postawy.
Organizatorami akcji są: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego z ul. Szczęśliwickiej 36 i Stowarzyszenie „Promocja Zdrowia Ochota”.

Fot. I. Barski
W Parku Czechowickim, w niedzielę 20 czerwca odbył się VIII Mazowiecki Przegląd Orkiestr
Dętych. Wystąpiły: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Płośnicy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Zielona” z Krasnego, Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku
Upowszechniania Kultury w Różanie, Orkiestra Miejska z Wołomina, Orkiestra Dęta z Mszczonowa, Reprezentacyjna Orkiestra Gminy Jałonna Lacka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Wyszkowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Wesołej. Tegorocznemu przeglądowi patronowali Adam
Struzik - marszałek województwa mazowieckiego i Maria Łukaszewicz - burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
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Podsumowanie roku
dokończenie ze str. 1

dyr. Elżbieta Karwicka-Gorzkowska. Uczniowie nawiązali współpracę z Gimnazjum w Laskach dla dzieci niedowidzących i niewidomych. Koło ABC Nastolatka zaprezentowało
swoją działalność na warszawskiej konferencji pt. „Mam pomysł na zajęcia dla Ciebie”.
Gimnazjum w tym roku otrzymało tytuł
„Szkoły z klasą”. Uczniowie zostali
wyróżnieni w konkursach: matematycznym „Kangur”, „Alfik” oraz fizycznym „Lwiątko”.
Dziewczęta zajęły I miejsce w WOM w piłce
nożnej.
Promocję do klas następnych w Gimnazjum nr 2 uzyskało 98,8 % uczniów. - 64 gimnazjalistów odebrało promocję z wyróżnieniem. Średnia ich ocen to 4,9 a średnia całej
szkoły wyniosła 3,8 - mówi dyr. Teresa Salamon. W ogólnopolskim konkursie wiedzy informatycznej, w etapie ogólnopolskim - Rafał
Rendak zdobył wyróżnienie, w konkursie wojewódzkim „Warszawskiej Syrenki”, a także
w Przeglądzie Swobodnych Inicjatyw wyróżnienia otrzymał Krzysztof Polkowski, w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej finalistką została Justyna Tabędzka, w ogólnopolskim krasomówczym I miejsce zajęła Adrianna Furmanik, a na szczeblu wojewódzkim
Justyna Tabędzka była trzecia.
W Gimnazjum nr 3 uczyło się 344 uczniów
w 13 oddziałach. - 52 gimnazjalistów otrzymało promocję z wyróżnieniem, w tym 21 ze
średnią ocen 5 i powyżej - powiedziała dyr.
Bożena Biniek. W roku szkolnym odbyło się
wiele uroczystości: między innymi ślubowanie

uczniów klas I, Święto Patrona połączone
z wigilią szkolną, dzień sportu. Gimnazjaliści
chętnie prezentowali swoje zdolności i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju występach, wystawach i konkursach pozaszkolnych. Wymienić tu należy konkurs matematyczny „Kangur”, plastyczny „Mój wymarzony
Dzień Dziecka”, VII Przegląd Szkolnych Inicjatyw „Żartem malowane, humorem okraszone, dowcipem uwieńczone…”, konkurs
ekologiczno - krajoznawczy. Do ważnych
osiągnięć młodzieży należą sukcesy sportowe:
złoty medal dziewcząt w WOM w unihokeju,
brązowy dziewcząt w Igrzyskach Mazowsza
w unihokeju, brązowy chłopców także w unihokeju, srebrny w biegu na 1000 m w WOM.
Średnia ocen uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Jana Pawła II wyniosła 4,2. Czerwony pasek na świadectwach otrzymało 40,
a troje uczniów wśród szóstoklasistów zostało prymusami. - W Gimnazjum nr 6 świadectwa z paskiem odebrało 11 uczniów. Średnia
szkoły wyniosła 3,7 - poinformowała nas dyr.
Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Lidia Romanowska-Olejarz. Uczniowie SP i Gimnazjum
zajęli I i II miejsca w konkursie „Zagrożone
gatunki ptaków”, wyróżnienie w konkursie
Rodziny Szkół Jana Pawła II, 11 miejsce w finałach w biegach przełajowych WOM, 6 miejsce w koszykówce chłopców, przedstawiciele
klas I-III zajęli III miejsce w Małej Olimpiadzie Matematycznej.
Z prymusami szkół spotkał się Zarząd
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Najlepsi
zostali nagrodzeni.

Po r a j d z i e . . .

Fot. I. Barski

Nie dopisała pogoda podczas tegorocznego rajdu „Szlakiem naszej historii”.
Deszcz padał, gdy uczniowie rozpoczynali rajd, kończyli go również w strugach
deszczu.
Nie mniej jednak ponad trzytysięczna
rzesza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stawiła
się na miejscu zbiórki. 625 patroli pięcio i
sześciosobowych z 29 szkół podstawowych,
19 gimnazjów, 11 liceów oraz z 3 hufców
harcerskich wzięło udział w XIX edycji
rajdu. Pomagało 311 rodziców i opiekunów
oraz 175 osób obsady instruktorskiej. Po

raz pierwszy, w tym roku, w imprezie
uczestniczyła młodzież z Ochoty.
We wszystkich miejscach pamięci zapłonęły znicze. Uczniowie poznawali historię
miejsc upamiętniających walkę i trud Narodu Polskiego w odzyskanie niepodległości.
Podsumowaniem rajdu było spotkanie,
które odbyło się w Ośrodku Kultury „Arsus”. Uczestnicy otrzymali puchary i nagrody książkowe (patrz zdjęcie). W części
artystycznej wystąpili uczniowie z Gimnazjum nr 1 z programem słowno-muzycznym poświęconym Powstaniu Warszawskiemu.

Olimpiady
i konkursy
Język angielski
Szkoła Podstawowa nr 11 już po raz
drugi była organizatorem Olimpiady Języka Angielskiego. Z poziomu, jaki zaprezentowali nasi uczniowie szkół podstawowych, mogą być dumni nie tylko
nauczyciele, ale i rodzice. Do III etapu,
jury zgłosiło 21 uczniów.
Zwycięzcą olimpiady został Marcin
Makijewicz (SP nr 11), II miejsce - Aleksander Dunin (SP nr 4), III miejsca zajęli: Łukasz Dębęk (SP nr 4), Kasia Jastrzębska (SP nr 11), Adriana Ziółkowska
(SP nr 4) i Zuzanna Przybył (SP nr 2).
Przyznano także dwa wyróżnienia dla:
Piotra Kierkowskiego (SP nr 4) i Ewy
Michalak (SP nr 14).
W części artystycznej laureaci zaprezentowali wiersze i piosenki w języku angielskim.
Mistrz klawiatury
Na przełomie kwietnia i maja odbył się
pod patronatem burmistrz dzielnicy Ursus I Konkurs Informatyczny „Mistrz Klawiatury”, przeznaczony dla uczniów z klas
4 - 6 szkół podstawowych, sprawnie posługujących się klawiaturą i myszką. Polegał on na przepisaniu otrzymanego tekstu
w jak najkrótszym czasie, robiąc przy tym
najmniej błędów edycyjnych i ortograficznych. Konkurs organizowany był w dwóch
etapach: I - szkolny, II - międzyszkolny.
W etapie II wzięło udział 10 uczniów.
Bezkonkurencyjne okazały się uczennice
ze SP nr 11, które zajęły 3 pierwsze miejsca: I miejsce zdobyła uczennica klasy 5b
- Dominika Tymińska, II miejsce uczennica kl. 6c - Klaudia Zając, III miejsce
z uczennica klasy 5a - Magda Sowieszczenko. Drużynowo zwyciężyła SP
nr 11 przed SP nr 2 i SP nr 14. Zarząd
Dzielnicy Ursus ufundował dla wszystkich
laureatów dyplomy i nagrody: akcesoria
komputerowe.
B. Szałkowska
„Uroczysko”
Do konkursu fotograficznego „Uroczysko” zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Ziemi napłynęło 569 prac
w trzech kategoriach wiekowych. Podsumowanie odbyło się w Domu Kultury
„Włochy” przy ul. Chrobrego 27. W kategorii - gimnazjum - pierwszego miejsca nie przyznano. Drugą nagrodę
otrzymali uczniowie Gimnazjum nr 2:
Mateusz Łopuszyński za pracę „W zapomnienie”, Sebastian Prządka za
„Cud jesieni”. Wyróżniona została fotografia Magdaleny Kucharskiej „Lodowe
mangusty”.
dokończenie na str. 7

Ursusa

III

Gimnazjaliści na Węgrzech
Już po raz czwarty, pod koniec maja, 44 uczniów z Gimnazjum nr 2 pod
opieką 5 pedagogów wyjechała na „Suliexpo”. Z tegorocznej imprezy gimnazjaliści przywieźli wyróżnienie węgierskiego jury.
Do udziału w imprezie odbywającej się
na Węgrzech, w miejscowości Sóstófürdö

isko namiotowe; prezentacje sceniczne:
ludowe, recytacja wiersza lub prozy, mu-

Bajecznie kolorowy namiot przyciągał zwiedzających.

swoje uczestnictwo zgłosiło ponad sto
szkół europejskich. Jedną ze szkół było
Gimnazjum nr 2.
Corocznie organizatorzy proponują
udział w następujących kategoriach: sto-

zyka instrumentalna, śpiew, występy aktorskie, taniec; teatr uliczny; wystawy;
nawiązywanie kontaktów oraz międzynarodowe forum młodzieży. W tym roku
Gimnazjum nr 2 zakwalifikowało się

Lato w mieście
Wakacje rozpoczęły się! Tradycyjnie dla dzieci, które nie wyjadą na obozy
i kolonie, Urząd Dzielnicy Ursus przygotował bogatą ofertę na spędzenie
wolnego czasu w ramach akcji „Lato w mieście”.
Stałe punkty akcji mieszczą się w placówkach:
- Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Keniga
20 (tel. 667-09-27) - zajęcia lipiec - sierpień
od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 17,
- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Walerego
Sławka 9 (tel.662-67-80) zajęcia w lipcu
od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 17,
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Sosnkowskiego 10 (tel.662-64-05) zajęcia od
4 sierpnia, od poniedziałku do piątku
w godz. 7 - 17.
Dla dzieci przewidziano: zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, rekreacyjne unihock, siatkówka, piłka nożna, koszykowa
- otwarte sala gimnastyczna, siłownia,wycieczki - zwiedzanie okolicy, ciekawych
miejsc;dyskoteki, zajęcia informatyczno internetowe plastyczne. muzyczne. bajkoterapie, muzykoterapie dla najmłodszych dzieci, wyjścia na basen. do kin,
muzeów, teatrów, Zoo, ogrodu botanicz-

nego. Odbędą się również pogadanki
z zakresu profilaktyki uzależnień.
Dla młodzieży gimnazjalnej i starszej
udostępnione zostaną boiska i sale gimnastyczne w placówkach oświatowych:
Zespole Szkół Publicznych nr 1, ul. Orłów Piastowskich (tel.47 667-46-54) zajęcia w sierpniu od poniedziałku do piątku w godz. 9-15,
Gimnazjum nr 1, ul. Drzymały 1 (tel.
662 - 73 15) zajęcia w sierpniu od poniedziałku do piątku w godz. 9-15,
Gimnazjum nr 2, ul. Konińska 2 (tel.
662-75-81) zajęcia w lipcu i sierpniu od
poniedziałku do piątku w godz. 9-15,
Gimnazjum nr 3, ul. Warszawska 63
(tel.667-09-32) zajęcia w lipcu od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.
W szkołach tych prowadzone będą zajęcia sportowe - ogólnorozwojowe, rekreacyjne unihock, siatkówka, piłka nożna,
koszykowa, siłownia.

w trzech kategoriach, a mianowicie: prezentacje sceniczne (taniec), teatr uliczny
i wystawy. Prace przygotowawcze trwały
kilka miesięcy.
Wszystkie prezentacje odbywały się na
trzech scenach na terenie ogromnego parku, gdzie młodzież miała okazję poznawać
tradycje i kulturę innych państw oraz nawiązywać kontakty i przyjaźnie z rówieśnikami. Nasi gimnazjaliści, w przydzielonym
namiocie eksponowali prace plastyczne
poświęcone naszej stolicy ukazane od jej
początków do czasów współczesnych. Młodzież opracowała legendę o warszawskiej
syrence w języku angielskim i niemieckim,
wykonano też kolumnę Zygmunta, która
wielkością zachwycała wszystkich odwiedzających. Goście degustowali tradycyjne
polskie wypieki i słodycze rodzimej produkcji. Prace plastyczno-teczniczne można
było oglądać w międzynarodowej galerii
„Suliexpo 2004”. W przeglądzie ulicznych
teatrów, młodzież zaprezentowała w formie pantomimy widowisko pt. „Walka dobra ze złem”. Podkładem muzycznym był
utwór Vangelisa. Bardzo dobrze zaprezentowały się dwie formacje taneczne. Zespół
taneczny prowadzony przez Panią Monikę
Sakowską uhonorowany został pucharem
„Suliexpo 2004”, drugi - prowadzony
przez uczennicę Joasię Krzemień zebrał
gromkie oklaski publiczności.
Węgierska impreza zakończyła się koncertem galowym, degustacją ogromnego
unijnego tortu oraz występami na rynku
w Nyiregyhaza, gdzie prezentowała się
wyróżniona grupa taneczna.
W czasie wakacji będzie można korzystać z propozycji placówek kultury:
Ośrodek Kultury „Arsus”
U warsztaty literackie 5.07 godz. 16 - 19,
U warsztaty plastyczne: 6,13,20,27 lipca
w godz. 10 - 12,
U koncert rockowy 9.07,
U festyn „Wakacje, Wakacje” (Park Czechowicki) 18.07 w godz. 14 - 21,
U spotkania w galerii - 6 i 20.07 w godz.
12 - 13,
U prelekcja na temat Powstania Warszawskiego pt. „Widziane oczyma rówieśników tamtych dni”. Prowadzenie M. M.
Drozdowski 22.07 w godz. 10 - 12,
U spotkania z baletem 27 i 29.07 w godz.
11 - 13,
U prelekcja pt. „Władysław Grabski mieszkaniec Ursusa”, 30.07 w godz. 10-12,
U koncert zespołu „Zmysł” 13.08 w godz.
18 - 20,
U Show&Show - widowisko muzyczno-teatralne 17.08 w godz. 10 - 12,
U zajęcia plastyczne 18, 20, 25 sierpnia
w godz. 10 - 12,
U koncert rockowy 27.08 w godz. 18 - 20,
dokończenie na str. 4
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Święta szkół
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Ursusie-Gołąbkach,
która od 1999 r. nosi imię Jana Pawła II,
20 maja obchodziła swoje święto. Tradycyjne organizowane było w rocznicę urodzin jej Patrona. Honorowym gościem
szkoły był bp Tadeusz Pikus. W kościele
parafialnym św. Jana Apostoła i Ewangelisty odprawiona została msza św.
Po niej - już w szkole - odbył się finał
konkursu wiedzy o Janie Pawle II. Program artystyczny przygotowali uczniowie.
Uroczystość uświetniły występy taneczne,
wokalne, muzyczne, plastyczne oraz recytatorskie uczniów. Pod koniec uroczystości
dyrektor nagrodziła wszystkich, którzy
w ostatnich miesiącach reprezentowali
szkołę i odnieśli sukcesy w sporcie, w konkursach recytatorskich, plastycznych, języka angielskiego. O oprawę plastyczną
święta szkoły zadbało Koło Plastyczne.
Uczniowie przygotowali i wręczyli gościom
namalowane na szkle wizerunki Papieża.
Już od trzech lat, Święto Szkoły Podstawowej nr 11 odbywa się tradycyjnie
w Ośrodku Kultury „Arsus”. Tegoroczna
imprezaz przebiegała w dwóch turach,
w godzinach porannych - dla uczniów klas
IV-VI, a w południe - dla klas I-III. Dzieciom przybliżona została historia szkoły,
której początki sięgają 1933 roku. W innej formie przedstawioną ją młodszym
klasom, natomiast starszym w formie „Teleexpressu”. Z programem artystycznym
wystąpiły koła teatralne, dzieci ze świetlicy. Śpiewali też laureaci „Tulipanady”,
wiersze recytowali uczniowie, którzy
wzięli udział w konkursie „Warszawska
Syrenka”. Nagrodzono wszystkich biorących udział w licznych konkursach. W sumie nagród było ponad 400.

„Bo nasza szkoła „czwórką” zwana,
jest kochana, jest kochana, jest kochana” - tą piosenką przywitały wszystkie
dzieci licznie zebranych gości na uro-

Fot. I. Barski
Uczniowie SP nr 4 podczas swojego święta.

czystości w Szkole Podstawowej nr 4.
Święto szkoły połączone było ze
świętem Unii Europejskiej. Wśród
zaproszonych byli przedstawiciele ambasad. Dyplomy i nagrody rzeczowe
otrzymały dzieci, które wzięły udział
w konkursach: wiedzy o Unii Europejskiej oraz plastycznym pt. „Najpiękniejsze miejsce w Europie”. Wszystkie sale
zostały odświętnie udekorowane, bowiem każdej klasie przypisane zostało
inne państwo. Dzieci przygotowały prezentacje i regionalne smakołyki. Bal dla
uczniów zakończył tegoroczne święto.
W rocznicę nadania szkole imienia,
24 maja obchodzono święto Gimnazjum
nr 1 im. K. K. Baczyńskiego. W br. święto połączone zostało z 64. rocznicą wybu-

Lato w mieście
dokończenie ze str. 3

Dom Kultury „Kolorowa”
U warsztaty: taneczne, plastyczne 130.07 w godz. 10-13,
U Niedzielne spotkanie z Teatrem 11.07
i 29.08 o godz. 12,
Dom Kultury „Miś”
U warsztaty plastyczne 27 - 29.07
w godz. 10 - 12,
U Garden Party u Wacusia - 10.07,
U tenis stołowy 19 - 30.07 w godz. 10-13,
U plenerowe zajęcia i konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży - 1.08
w godz. 14 - 18,
U program pt. „Dzieci walczącej Warszawy” 5.08 godz. 16,
U warsztaty plastyczne 23 i 26.08
w godz. 10 - 12,

chu Powstania Warszawskiego. Patron
szkoły K.K. Baczyński brał udział w Powstaniu i zginął w czwartym dniu jego
trwania. Uczniowie obejrzeli program artystyczny słowno-muzyczny w wykonaniu
swoich kolegów i koleżanek.

Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ursus
im. W. Grabskiego
U dostęp do internetu,
U zbiory multimedialne; księgozbiory,
U zajęcia w czytelni w zależności od zainteresowań grupy.
Pływanie rekreacyjne, nauka pływania,
kurs nurkowania, zawody sportowe - to
niektóre z atrakcji, które czekają na dzieci na naszych basenach. Z pływalni przy
ul. Sosnkowskiego 3 można korzystać od
28 czerwca do 27 sierpnia w godz. 8.30 16 natomiast z basenu ul. Orląt Lwowskich od 17 lipca do 27 sierpnia w godz.
j.w. (oprócz sobót i niedziel). Do dyspozycji dzieci będą boiska na stadionie
przez całe wakacje, a także ogródek jordanowski.

Fe s t i w a l
Ta n i e j
Książki
W słoneczną sobotę, 29 maja, po raz
kolejny spotkali się miłośnicy dobrych
i tanich książek. Nie tylko ładna pogoda,
ale i ciekawa oferta wydawnictw „Prószyński i S-ka”, „Zielona Sowa”, „Siedmioróg” przyciągnęły rzesze kupujących.
Jak zawsze olbrzymim zainteresowaniem
cieszyły się niewiarygodnie tanie książki
i płyty FK „Kruk”. Pierwszy raz uczestniczył w festiwalu Zakład Doskonalenia
Zawodowego. Kierownik ZDZ - pani Alina Maroszek przygotowała specjalną
ofertę dla mieszkańców Ursusa. Z okazji
Dnia Dziecka, Wydawnictwo „Zielona
Sowa” przygotowało bogatą ofertę książek dla najmłodszych. Dla wszystkich
kupujących była przygotowana loteria
książkowa.
Miłym akcentem festiwalu było zapisanie się do Wypożyczalni dla Dorosłych
i Młodzieży nr 116 czwórki młodych czytelników.
Organizator festiwalu - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ursus zachęca do przybycia na następny Festiwal Taniej Książki, który odbędzie się w sobotę 26 czerwca w pasażu przy ul. Plutonu Torpedy 47.
Tym razem wyjątkową ofertę mają przygotować Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne specjalnie pod kątem różnorodnych potrzeb dydaktycznych szkół podstawowych i średnich.
Serdecznie zapraszamy!!!

Ursusa
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We s o ł o n a D n i a c h
Ursusa

Mieszkańców w pierwszym dniu festynu przywitały władze Rady i Zarządu Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy.

Mydlane bańki sprawiły wiele radości najmłodszym
mieszkankom dzielnicy.
Z Formacją Nieżywych Schabuff śpiewała cała publiczność.

Do malowania twarzy ustawiała się długa kolejka.

Sponsorzy Dni Ursusa: Factory, MPO, Centrum Dzieci uczestniczyły w licznych konkursach sportowych.
Stomatologiczne Alfa Medic, Norad, Ebejot, Edbud,
Paradowscy, Bud-Bruk, Drogrem, Polhild, Godan, Artur Dudek,
Fot. I. Barski
Ursus Media, Bank PKO PB S.A.,Era GMS, Renault, Efekt.
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Dziennik

Kultura szeroko pojêta
Oświata, kultura, bezpieczeństwo i porządek publiczny, kultura fizyczna, sport,
rekreacja, pomoc społeczna,ochrona zdrowia - to sprawy, które należą do kompetencji Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus. Członkowie komisji wnikliwie analizują budżet w działach dotyczących tych dziedzin, aby
zapewnić sprawne funkcjonowanie poszczególnym jednostkom, przewidzieć
niezbędne remonty lub rozpocząć nowe inwestycje.

Wanda Kopcińska - Przewodnicząca Komisji
Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy
Ursus.

Ursus należy do dzielnic, w których
intensywnie rozwija się budownictwo
mieszkaniowe, a tym samym przybywa
nam nowych mieszkańców. Gdy inne
dzielnice zamykają placówki oświatowe, u nas wręcz przeciwnie - jest ich
zbyt mało.
Mając to na uwadze, Komisja
uwzględniając przyrost demograficzny
wnioskowała do Zarządu Dzielnicy:
- o kolejny etap rozbudowy szkoły na
Gołąbkach,
- o pozyskanie budynku przy ul.
Dzieci Warszawy 42, po byłym internacie, na potrzeby szkoły podstawowej dla osiedla Skorosze,
- o rozbudowę bazy sportowej przy
SP nr 11.
Opiniowała również kryteria wyboru
ofert na wynajem lokalu użytkowego
przy ul. Górna Droga 10 dla przedszkola niepublicznego.
Do regularnych zadań komisji należy
dbanie o wypoczynek i spędzanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży. W tym celu
członkowie komisji opiniują akcje „Lato w mieście” i „Zima w mieście”. Wnioskowaliśmy również do Zarządu Dzielnicy o objęcie jak największej liczby
dzieci bezpłatną nauką pływania. Skorzystały z tego oprócz klas II - klasy O,
III, IV, a od kwietnia uczniowie gimnazjów.
Komisja ściśle współpracuje z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy oraz
OK „Arsus” w zakresie propagowania
kultury w Ursusie. Szczególnym zainte-

resowaniem radnych cieszą się sprawy
związane z kulturą fizyczną. Do najważniejszych problemów z tym związanych
należy podjęcie uchwały o utworzeniu
Ośrodka Sportu i Rekreacji i skierowaniu jej do Rady Warszawy, zaopiniowanie jego statutu oraz cen biletów wstępu na pływalnie. Ponadto na bieżąco
śledzimy budowę kolejnych etapów terenu rekreacyjno - sportowego, opiniowaliśmy również jego regulamin.
Na terenie naszej dzielnicy działa
wiele stowarzyszeń kultury fizycznej,
propagujących różnorodne dyscypliny.
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
opiniowała przydział dotacji na ich
działalność, a dla tych które nie otrzymały wnioskowała o merytoryczne
wsparcie. Jednak przyznana kwota nie
zaspokaja wszystkich potrzeb, dlatego
też komisja wnosiła o jej zwiększenie.
Należy podkreślić, że doceniamy działalność wszystkich placówek oświatowych, kulturalnych, opiekuńczych
i sportowych na terenie dzielnicy, wiem
iż jest to najlepsza forma walki z nałogami szczególnie wśród młodzieży.
Ściśle współpracujemy z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, wspieramy jego inicjatywy, pomagamy w rozwiązywaniu
problemów.
Od początku działalności członkowie
komisji interesowali się również sprawami związanymi z zapewnieniem porządku,
spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Między innymi wnioskowaliśmy do Zarządu Dzielnicy o przywrócenie posterunku
Straży Miejskiej. Dzięki temu mamy
w dzielnicy siedzibę Oddziału Patrolowo Interwencyjnego, którego obszarem działań jest Ochota, Włochy i Ursus. Mając na
uwadze poprawę bezpieczeństwa będziemy podejmować dalsze działania o utworzenie terenowego oddziału straży
w dzielnicy. Ponadto cyklicznie spotykamy się z policją i sygnalizujemy problemy
związane z bezpieczeństwem.
W tym artykule przybliżyłam niektóre problemy jakimi zajmuje się komisja Oświaty i Spraw Społecznych. Staramy się dostrzegać wszystkie ważne
sprawy dla dzielnicy, działać zgodnie
z prawem i dla dobra mieszkańców.
Jednocześnie zwracam się do czytelników (mieszkańców Ursusa) o zgłaszanie do Biura Rady problemów, które
Państwa nurtują.

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
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80
poz. 5226) podaje się do publicznej wiadomości, że w związku ze złożonym wnioskiem
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawa S. A. z siedzibą Plac Starynkiewicza 5 w Warszawie z dnia
17.05.2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościuszki, Wiosny Ludów, Rodakowskiego, Achera, Plutonu Torpedy i Zakątek
w Warszawie - Dzielnica Ursus.
Zgodnie z art. 32 w/w ustawy każdy ma
prawo zapoznać się ze sprawą (w pok. 210
II p. Urzędu Dzielnicy Ursus) oraz składać
wnioski i uwagi w przedmiotowym postępowaniu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Uwagi i wnioski w sprawie można składać
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta
Miasta st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Plac
Czerwca 1976 r. nr 1.
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Spotkanie z pisarką
W Przedszkolu nr 168 już od kilku lat są organizowane spotkania z autorami książek dla dzieci. Gośćmi placówki były już: Dorota Gellner, Natalia
Usenko, Laura Łącz a ostatnio Małgorzata Strzałkowska - autorka i ilustratorka książek dla dzieci.
Pisarka zadebiutowała w 1987 roku
na łamach „Świerszczyka”, a na swoim
literackim kącie ma kilka ciekawych
i wartościowych książek. Pisze wiersze,
baśnie, opowiadania i teksty piosenek.
Jest także autorką tekstów na ubranka
firmy „Endo” oraz bajek i piosenek dla
telewizyjnej „Jedynki”. Wspólnie z liderem Arki Noego, opracowała teksty piosenek na płytę „Kocham swoją mamę”.
Za książkę „Zielony, żółty, rudy, brązowy!”- została wyróżniona w konkursie
„Książka Roku” organizowanego przez
Polskę Sekcję JBBY w 2003 roku oraz
otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego za książkę „Wiersze, że aż strach”. Trzy swoje tomiki autorka zilustrowała osobiście techniką
kolażu.

Spotkanie z pisarką odbyło się w bajkowo udekorowanej sali, gdzie przedszkolaki z grupy zerowej przygotowały
krótki występ artystyczny w oparciu
o twórczość zaproszonego gościa.
W trakcie recytacji zabawnie zrymowanych wierszy żaden mały przedszkolak
nie miał tremy i wszyscy świetnie pamiętali przygotowane wiersze, które
bardzo mile zaskoczyły pisarkę. Potem
rozpoczęła się poetycka zabawa z dziećmi. Wszyscy jej uczestnicy z ogromnym
zainteresowaniem słuchali wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej i chętnie dopowiadali brakujące w wierszach rymy.
Autorka zapoznała dzieci z etapami powstawania książek, demonstrując fragmenty swoich tomików w trakcie ich
powstawania (tzn. łączenia wierszy

Olimpiady i konkursy
dokończenie ze str. 2

Konkurs ekologiczny
7 czerwca 2004 r w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbył się finał I Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego.
Udział wzięło 20 uczniów ze szkół podstawowych Ursusa. Uczestnicy oglądali
film z serii „Świat wokół nas” pod tytułem
„Las” i w grupach pięcioosobowych odpowiadali na pytania dotyczące filmu. Na-

Fot. I. Barski
Fragment ekologicznego przedstawienia.

stępnie zwycięzcy każdej z grup pisemnie
udzielali odpowiedzi „Co każdy może zrobić na rzecz przyrody ?”
Komisja przyznała I miejsce Marcie Tomaszewskiej ze SP nr 11, II miejsce zdobyli: Wojciech Dąbrowski (SP nr 2) i Sebastian Rychliński (SP nr 2), III miejsce zajął Marcin Roter SSP nr 4). Zwycięzcy
otrzymali nagrody i dyplomy, które ufundował dyrektor MPO.

Najlepsi gimnazjalni fizycy
W tym roku, po raz pierwszy, odbył
się konkurs pod hasłem „Najlepszy Fizyk Gimnazjum w Ursusie”. Wzięli
w nim udział uczniowie wszystkich gimnazjów naszej dzielnicy.
Opracowany został szczegółowy regulamin konkursu, wymagania oraz zadania konkursowe. W styczniu uczniowie
pisali pierwszy etap w swoich szkołach.
Do drugiego przeszło 22 gimnazjalistów,
w tym 8 z klas drugich i 14 z klas trzecich. O tytuł najlepszego fizyka walczono
pod koniec kwietnia, w Gimnazjum nr 1
im. K.K. Baczyńskiego.
Najlepszym fizykiem gimnazjum
w Ursusie została Małgorzata Stańczuk uczennica Gimnazjum nr 1, drugie miejsce zajęła Agata Piechal uczennica Gimnazjum nr 2, a trzecie miejsce
przypadło Joannie Skronik również
z Gimnazjum nr 2. Wyróżnienia otrzymali: Dariusz Flaszczyński z Gimnazjum nr 2 oraz Anna Sierhej z Gimnazjum nr 1. Na poziomie klas drugich
najlepszym fizykiem została Kinga
Najkowska z Gimnazjum nr 1, drugie
miejsce zajęła Katarzyna Grotkowska
z Gimnazjum nr 6, a trzecie Karolina
Baranowska również z Gimnazjum nr 6.
Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 18 maja w Gimnazjum nr 1. Wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień
było uświetnione częścią artystyczną
przygotowaną przez uczniów tejże
szkoły. Gimnazjaliści przygotowali

z ilustracjami). Przedszkolaki z ogromną uwagą śledziły każde słowo pisarki
chcąc jak najwięcej dowiedzieć się i zapamiętać.
Świat poezji Małgorzaty Strzałkowskiej bawił śmieszył, uczył i bezwiednie
wciągał w zabawę. Zgrabniutkie wiersze
autorki tryskały humorem, a specyficzny jej styl z pewnością przypadł do gustu dzieciom. Pisarka w umiejętny sposób żonglowała słowem, mnożyła sytuacje absurdalne i tworzyła oryginalną
wizję wyobrażonego świata. Podczas
spotkania z ogromnym wyczuciem wplatała trudne do wymówienia gry słowne.
Na zakończenie spotkania Małgorzata
Strzałkowska zaprosiła dzieci do wspólnej twórczej pracy podczas wyklejania
college (kolaży). Dzieci nacinając i łącząc liście z kwiatami, inspirowane pomysłami zaproszonego gościa tworzyły
zabawne stworki oraz fantastyczne obrazy. Te bardzo oryginalne prace zostały umieszczone na wystawie gdzie mogli
je podziwiać wszyscy rodzice i dzieci.
Dorota Malecka
spektakl poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie, przedstawiający jej życie
i osiągnięcia.
Honorowy patronat nad konkursem
„Najlepszy Fizyk Gimnazjum w Ursusie”
objęła burmistrz Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy Maria Łukaszewicz.
Mirosława Matłosz

Poświęcenie
obelisku
Z udziałem władz Związku Sybiraków Polskich 20 czerwca, na rondzie
Zesłańców Syberyjskich odsłonięto
obelisk z tablicą memorialną. Uroczystość poprzedzona została mszą św.
odprawioną w kościele przy ul. Dickensa.
Przeszło 60 lat temu ludzi tych wyrwano z miejsc, gdzie żyli szczęśliwie,
załadowano do bydlęcych wagonów
i wywieziono w dalekie, ośnieżone rozległe tereny byłego Związku Radzieckiego. Tam żyli przez wiele lat, zmagając się często z okrutną przyrodą, tęsknili też do dalekiego kraju.
Uroczystość zgromadziła również
Sybiraków - mieszkańców Ursusa.
W naszej dzielnicy jest ich prawie 40.
Są to ludzie w podeszłym wieku. Od
kilku miesięcy w Domu Kultury „Kolorowa” Sybiracy mają swój pokój (nr
132). Mieści się on na I piętrze. Dwa
razy w tygodniu: w poniedziałek (w
godz. 11-13) i czwartek (godz. 10-12)
pełnione są tu dyżury.

VIII

Dziennik
Dziennik Ursusa

Puchary i nagrody
Imprezami towarzyszącymi Dniom Ursusa były liczne zawody i turnieje,
które odbywały się w maju i na początku czerwca. Wszyscy walczyli
o puchary burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
W hali sportowej ZSP nr 1 na Gołąbkach,
UTS „Akro-Bad” zorganizował już II turniej
w badmintonie. Celem turnieju była popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych jak również pokazanie sposobu

i prezesa klubu Tomasza Pajewskiego.
W pierwszym dniu rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Ursusa. Startowało 44 uczniów. A oto
medaliści w poszczególnych kategoriach:
szkoły podstawowe dziewczęta: I miejsce
Katarzyna Kisson, II Aleksandra Szczapa,
III - Patrycja Pogorzewska i Marta Modraszka. Wśród chłopców I miejsce zajął
Piotr Zdziech, II -Mateusz Smereczyński,
III - Grzegorz Buczek

biety od 26, a mężczyźni od 30 lat. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła i puchar burmistrz zdobyła reprezentacja Ursusa. Na
drugim miejscu uplasował się Garwolin,
a na trzecim Katowice. Nagrody ufundował
sponsor główny turnieju P.P. „Porty Lotnicze” w Warszawie.
K. Sternik
W Domu Kultury „Kolorowa” przez cały
tydzień walczyło 80 szachistów w dwóch
grupach. W grupie A grało 27 zawodników.
Zwyciężył Artur Grzelak (Polfa Grodzisk),
II miejsce zajął Jan Shurski (Polonia Trade
Trans W-wa), a III zajął Jan Adamski (Polfa Grodzisk). Doskonale wypadli nasi 11.
latkowie z UKS „Kolorowa-Ursus”. Najlepszym był Paweł Witek.
W turnieju B uczestniczyło 63 zawodników. Najlepszym okazał się Bartosz Prażmowski (Hetnam Warszawa), II miejsce zajęła Monika Głuszko (Polonia Warszawa),

Burmistrz dzielnicy Maria Łukaszewicz wręcza upominki zawodniczkom.

na spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców Ursusa. Uroczystego otwarcia turnieju i dekoracji młodych zawodników dokonała burmistrz Maria Łukaszewicz w towarzystwie zastępcy Wiesława Krzemienia

Z ostatniej chwili
Chłopcy z rocznika 91 Klubu
Sportowego Ursus, w rewanżowym
meczu, na własnym boisku pokonali
3:1 Wisłę Płock. Dzięki zwycięstwu
zostali mistrzami Mazowsza w swym
roczniku. Trenerem chłopców jest
Gratulujemy.
Adam Osęka.G

Podziêkowanie
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Salus dziêkuje hurtowni farmaceutycznej Hand - Prod ul. Leszczyñskiego 40a za zasponsorowanie
promocji zdrowia (badania cholesterolu, cukru, ciœnienia) poprzez nieodp³atne przekazanie ciœnieniomierzy, pasków Activ Glucome i Accutrend na festynie podczas X Dni Ursusa w Parku Czechowickim.

Dziennik
Ursusa

i Maciej Sternik.
W
kategorii
szkoły ponadpodstawowe wśród
dziewcząt najlepszą okazała się
Magda Sternik, II
miejsce przypadło
Katarzynie Łapskiej, III - Edycie Kołodziej
i Elżbiecie Więcławskiej.
Wśród chłopców zwyciężył Jarosław Siemianowski, II miejsce zdobył Mateusz Bieliński, III - Bartosz Malangiewicz i Krzysztof Cieślak.
W punktacji drużynowej szkół, puchary
zdobyły: I miejsce SP nr 2, II - SP nr 11 i III
- SP nr 14, a w kategorii szkoły ponadpodstawowe: I - Gimnazjum nr 1, II - LO 56
i III Gimnazjum nr 6.
W drugim dniu, turniej miał charakter
ogólnopolski, o medale w czterech grupach
wiekowych (41 osób) walczyli weterani: ko-

Kino „Ursus” zaprasza
26 czerwca -1 lipca „Pojutrze”, prod.
USA, od lat 15. Sobota - czwartek
godz. 17. Wszystkie bilety 12 z³.
Kierownictwo kina zastrzega sobie
mo¿liwoœæ zmian w repertuarze.

Władze dzielnicy z młodymi szachistami.

III był P. Borowicz. Najlepszych szachistą
przedszkolakiem został Karol Rokicki,
a przedszkolanką - Dominika Tkaczyk
z UTS „Kolorowa-Ursus”.
W piłce nożnej o puchar walczyło 6 drużyn. Zwyciężyła reprezentacja naszej dzielnicy. Do turnieju piłki siatkowej zgłosiły
się 4 zespoły. Najlepszą została drużyna
„Banieczki”.W II turnieju mini koszykówki szkół podstawowych zwyciężyły „Gremliny” (SP nr 11), na II miejscu „Angels”
(SP nr 4).

Telefony interwencyjne
Na prośbę mieszkańców przypominamy numery telefonów do:
Policji
662 63 53, 662 63 54, 662 48 27
Straży Miejskiej
823 12 73, 863 97 05.
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