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Wieloletni Program Inwestycyjny
24 maja 2007 roku odby³a siê VIII sesja Rady Dzielnicy m. st. Warszawy. G³ównym punktem obrad, by³o
podjêcie uchwa³y w sprawie opinii do Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2012.
Zadania opracowane zostały na podsta−
wie programów branżowych, wynikają−
cych ze Strategii Rozwoju Miasta do
2020 r. Najwięcej inwestycji – bo aż 26
– dotyczy transportu i łączności. W su−
mie program przewiduje 54 przedsię−
wzięcia dzielnicy, które mają zostać zre−
alizowane do roku 2012. Jedną z najważ−
niejszych inwestycji zawartych w doku−
mencie, jest budowa dworca, peronów i
przejścia dla pieszych nad lub pod tora−
mi na wysokości ul. Keniga (zostanie to
doprecyzowane przez projektantów).
Termin prac planowany jest na lata 2009−
2012. Inwestycja będzie owocem współ−
pracy Dzielnicy Ursus i Polskich Kolei
Państwowych. Jest to reakcja na wzrost
popularności transportu szynowego
wśród mieszkańców Ursusa
W programie znalazły się również

nowe inwestycje takie, jak budowa
dwóch parkingów wielopoziomowych
typu „Park & Ride” na wysokości skrzy−
żowania ulic Cierlickiej i Regulskiej oraz
przy ul. Orląt Lwowskich. Parkingi tego
typu są powszechne w Europie Zachod−

niej i są wyznacznikiem nowoczesności
rozwiązań transportu publicznego. Ce−
lem inwestycji jest przejęcie części ru−
chu docelowego przez Koleje Mazowiec−
kie i SKM, co w rezultacie przyczyni się
do odciążenia transportu kołowego.
Trwają prace przy budowie budynku
w Parku Achera, przeznaczonego na
cele kulturalno−społeczne i opiekuńcze.
Swoje siedziby otrzymają tam: dzienny
dom pobytu dla emerytów i rencistów
oraz filia domu kultury. Termin reali−
zacji mija w maju 2008 r.
dokończenie na str.2

Jak grzyby po deszczu

Lato czeka…
22 czerwca w naszych szkołach za−
dzwonił ostatni dzwonek w roku szkol−
nym 2006/07. Uczniowie odebrali swo−
je świadectwa i pożegnali się z nauczy−
cielami na czas wakacji. W szkołach pod−
stawowych promocję do następnej klasy
otrzymało 2233 uczniów spośród 2239.
W gimnazjach gratulacje z tytułu promo−
cji otrzymało 997 uczniów spośród 1047.
Podsumowanie wyników klasyfikacji
w szkołach ponadgimnazjalnych wyglą−
da następująco: 543 wydanych świa−
dectw, potwierdzających otrzymane
promocje przy ogólnej liczbie 588
uczniów.
Część uczniów, którzy nie otrzymali
promocji ma jeszcze szansę zdać egza−
miny poprawkowe. Zaplanowano je na
sierpień.
Wszystkim uczniom życzymy odpo−
czynku i bezpiecznych wakacji.
JH

Nowy budynek komunalny czeka na lokatorów
Pierwszy budynek komunalny przy
ul. Szancera jest już gotowy. W chwili
obecnej prowadzone są ostatnie prace
porządkowe. Gdy Urząd Dzielnicy Ur−
sus m.st. Warszawy uzyska pozwole−
nie na użytkowanie, klucze do miesz−
kań zostaną przekazane nowym loka−
torom. Przypomnijmy, w budynku jest
48 mieszkań (w tym jeden lokal dla nie−
pełnosprawnych). Wartość robót re−
montowo−budowlanych wyniosła
3.726. 810 zł brutto.
Jeszcze w tym roku rozpoczną się
prace przy budowie następnych domów
komunalnych. Obok nowo wybudowa−

Fot. Ł.Prokop

nego budynku przy ul. Szancera 5 po−
wstanie drugi – również z 48 mieszka−
niami. W przyziemiu zlokalizowane
będzie przedszkole z 3 oddziałami.
Ponadto przy ul. Regulskiej 22 po−
wstanie budynek z 18 mieszkaniami.
Termin realizacji inwestycji − maj 2008
roku. Oprócz tego przy ul. Regulskiej
39 zaplanowano budynek z 20 miesz−
kaniami. Obecnie trwają prace związa−
ne z uzyskaniem pozwolenia na budo−
wę. Planuje się też dwie inwestycje
przy ul. Rakuszanki oraz przy ul. War−
szawskiej róg ul. Orłów Piastowskich.
Rozpoczną się w 2008 roku.
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Konferencja READCOM w Ankarze
W dniach 13-17 czerwca 2007, Zastêpca Dyrektora Biura Kultury m. st. Warszawy Ma³gorzata Naimska i Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiñski goœcili w Ankarze na spotkaniu partnerów unijnego projektu edukacyjnego „READCOM - Kluby
czytelnicze dla doros³ych”. Partnerami projektu s¹
instytucje edukacyjne z 5 krajów.

Od lewej: M. Ko³odziejczyk, B. Olesiñski, M.Naimska, P. Jankowski, M. Tugrul Firad
Oboje zaproszeni goście zadeklarowali
Koordynatorem projektu jest Biblio−
teka Publiczna w dzielnicy Ursus. Te− w imieniu władz samorządowych stoli−
matem spotkania były: refleksja mię− cy i dzielnicy Ursus zainteresowanie kon−
dzykulturowa nad literaturą Orhana Pa− ferencją i pomoc przy jej organizacji.
muka, nowe metody aktywizacji inte− Propozycja organizacji konferencji w
lektualnej i społecznej ludzi dorosłych
oraz przygotowania do międzynarodo−
wej konferencji READCOM, która pla−
nowana jest w listopadzie 2007 w War−
szawie.

Warszawie została przyjęta z dużym en−
tuzjazmem.
Uczestników spotkania odwiedził rów−
nież Charge d’affaires Ambasady RP w
Turcji oraz przedstawiciel Komisji Eu−
ropejskiej w Turcji.
Największe zainteresowanie wywoła−
ły nowe moduły dydaktyczne przygoto−
wane przez Uniwersytet Leuven z Belgii
oraz Ministerstwo Kultury i Turystyki
Turcji i Fundacje YADA z Ankary.
Dużo emocji wzbudziła dyskusja nad
twórczością Orhana Pamuka i jej odbiór
w poszczególnych krajach. Uznanie zdo−
było porównanie tożsamości Polaków i
Turków, zaprezentowane przez Biblio−
tekę Publiczną dzielnicy Ursus.
Ze względu na międzykulturowy
aspekt projektu, uczestnicy spotkania od−
wiedzili istotne miejsca kultury i historii
Turcji takie, jak Zamek w Ankarze czy
odległą o 200 km od Ankary miejsco−
wość Beypazarý, z której wywodzi się
nazwa „bazar”. Schowana między wyso−
kimi szczytami gór, z zachowanymi kil−
kasetletnim układem ulic, kultywuje tra−
dycje handlu i rzemiosła Turcji. W spo−
tkaniu ze strony polskiej udział wzięli
członkowie Klubu Czytelniczego RE−
ADCOM przy bibliotece w Ursusie: Elż−
bieta Chojecka, Weronika Zwierzyńska,
Kazimiera Szymerska i Janusz Parol.
Następne spotkanie partnerów projek−
tu READCOM odbędzie się w listopa−
dzie w Warszawie w 2007 roku.

Rocznica Czerwca `76

Wieloletni
Program
Inwestycyjny
dokończenie ze str. 1

W latach 2008−11 plan przewiduje
budowę nowego Domu Kultury Arsus.
Dodatkowo planowana jest budowa
muszli koncertowej i ogólna rewitaliza−
cja Parku Czechowickiego (projekt znaj−
duje się w końcowej fazie tworzenia)
oraz ustawienie ekranów akustycznych
wzdłuż torów PKP (ul. Wiosny Ludów i
Orląt Lwowskich). Nową inwestycją,
którą wprowadza Wieloletni Program
Inwestycyjny jest budowa hali widowi−
skowo−sportowej przy ul. Dzieci Warsza−
wy 42. Druga hala planowana jest na te−
renie stadionu przy ul. Sosnkowskiego.
Planowanych inwestycji jest dużo
więcej, dlatego zapraszamy do odwie−
dzenia naszej strony internetowej, w
celu zapoznania się ze szczegółowymi
danymi (www.ursus.warszawa.pl za−
kładka „Uchwały”).

Fot. Ł.Prokop

25 czerwca odby³y siê obchody zwi¹zane z rocznic¹ strajków robotniczych,
jakie mia³y miejsce w Ursusie w 1976 roku. W uroczystoœci udzia³ wziêli:
Zarz¹d Dzielnicy Ursus, Przedstawiciele Rady Dzielnicy, Pose³ na Sejm V
kadencji Ma³gorzata Kidawa-B³oñska, Kombatanci, Komisja Fabryczna NSZZ
Solidarnoœæ Ursus w Warszawie, cz³onkowie Platformy Obywatelskiej oraz
Stowarzyszenia Obywatelskiego. Przy obelisku zjawi³y siê równie¿ poczty sztandarowe z ursuskich szkó³. Po przemówieniu Burmistrza Bogdana Olesiñskiego, wszyscy zebrani odœpiewali hymn i z³o¿yli kwiaty.

Ursusa
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Szkolnictwo zawodowe Czujni
Zmiany zapocz¹tkowane w latach 90-tych XX w., po służbie
zwi¹zane z przemianami na rynku pracy poskutkowa³y masowym wzrostem bezrobocia oraz rosn¹cymi wymaganiami pracodawców zwi¹zanymi z
wykszta³ceniem przysz³ych pracowników.

Wykształcenie wyższe zaczęło być po−
strzegane jako zwiększające szanse na
rynku pracy i traktowane jako inwesty−
cja na przyszłość. Skutkiem tego wzro−
sła liczba studentów i upadło szkolnic−
two zawodowe (miało to również zwią−
zek z zamykaniem dużych zakładów
przemysłowych i brakiem zapotrzebo−
wania na kształcenie w popularnych do−
tychczas zawodach).
Na wszystkie te procesy nałożyły się
masowe wyjazdy specjalistów w poszu−
kiwaniu pracy. Kryzys, który latami
narastał objawił się z siłą, której nikt się
nie spodziewał. Można śmiało powie−
dzieć, że gdyby nie wstąpienie Polski
do Unii Europejskiej i otwarcie niedo−
stępnych dotychczas rynków pracy
przez następnych kilka lat nikt by się
nie zorientował jak błędna jest dotych−
czasowa polityka oświatowa w zakre−
sie szkolnictwa zawodowego.
Dramatyczna sytuacja w szkolnictwie
zawodowym wymaga natychmiasto−
wych reform na szczeblu centralnym,
ale przede wszystkim na poziomie sa−
morządów lokalnych. Zmiany systemo−
we potrzebują bowiem czasu, a samo−
rząd jest znacznie bardziej elastyczny i
łatwiej mu ocenić na bieżąco zapotrze−
bowanie i własne możliwości. Koniecz−
ność wprowadzenia reform wpisuje się
jednocześnie w ogólnoeuropejskie ten−
dencje związane z poprawą jakości
kształcenia zawodowego i przywróce−
niem mu należnego prestiżu.
W Polsce zmiany i reformy są szcze−
gólnie potrzebne, gdyż szkoły zawodo−
we dotychczas przyjmowały młodzież
o niższym statusie społecznym, co do−
prowadziło do marginalizacji tych szkół
i w konsekwencji upadku rangi niektó−

Panu

Januszowi
Łukaszewiczowi
wyrazy głębokiego
współczucia z powo−
du śmierci Mamy
składają pracownicy
i działacze kultury z
Ursusa

rych zawodów. Zamykanie szkół zawo−
dowych – tak, jak miało to miejsce w
Ursusie − w sytuacji, kiedy są one tak
bardzo potrzebne, w dodatku bez uza−
sadnienia i bez społecznych konsultacji
jest dowodem na lekceważenie faktów.
A fakty są takie, że w Polsce brakuje
dobrych szkół zawodowych.
Wychodząc naprzeciw tym ogólno−
polskim tendencjom obecne władze
Ursusa dokonują zdecydowanych, acz
niezbędnych reform, bez których prze−
prowadzenia szkolnictwo w Ursusie nie
miałoby szansy na dalszy rozwój. Na−
leży do nich przede wszystkim uchyle−
nie uchwały Rady Warszawy z dnia 18
maja 2006 r. w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół nr 42 oraz likwidacji
szkół wchodzących w jego skład. Licz−
ba kandydatów w tegorocznym nabo−
rze dobitnie świadczy o celności tej de−
cyzji. Zainteresowanie okazało się tak
duże, że Zarząd Dzielnicy wystąpił do
Biura Edukacji m. st. Warszawy o utwo−
rzenie dodatkowej klasy o kierunku
technik informatyk.
Przed władzami dzielnicy stoi więc
teraz trudne, ale wdzięczne zadanie
przywrócenia szkołom zawodowym w
Ursusie prestiżu i uczynienie z nich pla−
cówek elitarnych o wysokim poziomie
kształcenia i ugruntowanej renomie.
Aleksandra Sheybal−Rostek (PO)

28 maja na stacji PKP Ursus miało
miejsce niecodzienne zdarzenie.
Dwóch policjantów: Rafał Kwaczyń−
ski i Dariusz Boczkowski, wracając
wieczorem ze służby, zauważyli dziw−
nie zachowującą się młodą kobietę.
Dziewczyna szła chwiejnym krokiem
wzdłuż krawędzi peronu, z trudem
utrzymując równowagę. Po chwili
wpadła na torowisko wprost pod nad−
jeżdżający pociąg, jadący od strony
Piastowa. R. Kwaczyński bez chwili
namysłu wskoczył na nasyp kolejo−
wy, próbując jak najszybciej wycią−
gnąć dziewczynę na krawędź peronu.
W tym samym czasie D. Boczkowski
dawał znaki maszyniście, aby ten na−
tychmiast rozpoczął hamowanie.
Na szczęście cała akcja była prze−
prowadzona bardzo sprawnie i szyb−
ko. Dziewczyna została przeniesiona
na peron, a pociąg zatrzymał się kil−
ka metrów za miejscem zdarzenia. Je−
den z policjantów w trakcie akcji do−
znał urazu kostki. Na szczęście nie
przeszkodziło mu to w uratowaniu
życia dziewczyny. Na miejsce zdarze−
nia została wezwana karetka pogoto−
wia i radiowóz policji. Dochodzenio−
wy z Ursusa badają okoliczności spra−
wy. Policjantom serdecznie gratulu−
jemy!

Iskierka Nadziei
Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych i ich rodzin „Iskierka Nadziei” powsta³o w 2002 r. jako
nieformalna grupa osób i dzieci niepe³nosprawnych.
Osobowoœæ prawn¹ uzyska³o w marcu 2005 r.
Celem stowarzyszenia jest reprezen−
towanie interesów osób niepełno−
sprawnych, ich rodzin i opiekunów
wobec władz publicznych, zapew−
nienie pomocy rodzinom z osobami
niepełnosprawnymi, organizowanie
osobom niepełnosprawnym turnu−
sów rehabilitacyjnych, leczniczych,
a także organizowanie warunków
sprzyjających rozwijaniu indywidu−
alnych zdolności i zainteresowań
osób niepełnosprawnych.
Siedziba stowarzyszenia mieści
się przy ul. Sosnowskiego 16 po−

kój nr 20. Biuro czynne jest we
wtorki, środy i czwartki od godz.
15 do 17. Kontakt telefoniczny 0
500 042 832. Stowarzyszenie
Iskierka nadziei zwraca się z prośbą
do ludzi dobrej woli o wsparcie fi−
nansowe, produkty żywnościowe,
sprzęt rehabilitacyjny itp.
Chętnych prosimy o wpłaty na
konto:
Bank PKO S.A. IV O/Warszawa
nr rachunku
751240 1053 1111 0010 0623 2497
ul. Rakietników 52 Ursus.
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W dniach 1 – 3 czerwca po raz
trzynasty odbyły się Dni Ursusa.
Coroczny festyn jest już tradycją,
wpisaną na stałe w kalendarz im−
prez naszej Dzielnicy. Z roku na
rok Dni Ursusa przyciągają
większą liczbę mieszkańców, ofe−
rując liczne atrakcje zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych.
Cykl imprez rozpoczął się w
Ośrodku Kultury „Arsus” pierw−
szym Ogólnopolskim Festiwalem
Szantowym „Latający Holender”.
Na deskach festiwalu wystąpili
między innymi: Szekla, Klang,
Smugglers i Ponton Band. Impre−
za została bardzo dobrze odebrana
i w przyszłym roku planowana jest
druga edycja festiwalu.
Drugi dzień zainaugurowało uro−
czyste otwarcie zieleńca i placu za−
baw przy ul. Dzieci Warszawy.

Dziennik

dokonał Zarząd Dzielnicy Ursus
w składzie: Bogdan Olesiński,

pierwsze miejsce zajął zespół Old−
boje Ursus. Na dalszych miejscach

Fot. Ł.Prokop

Uroczyste przeciêcie wstêgi z udzia³em najm³odszego mieszkañca

Wiesław Krzemień i Jo− podium znaleźli się kolejno: Gmi−
lanta Dąbek oraz była bur− na Michałowie oraz Urząd Dziel−
mistrz naszej dzielnicy, a nicy Ursus.
obecnie radna miasta sto−
Główne uroczystości XIII Dni
łecznego Warszawy – Ma− Ursusa odbyły się na terenie Par−
ria Łukaszewicz. Mimo ku Czechowickiego. Imprezę zain−
niesprzyjającej aury
oraz wczesnej pory,
na
uroczystość
przybyła spora gru−
pa mieszkańców, w
tym przede wszyst−
kim dzieci. Na naj−
młodszych, oprócz
nowych urządzeń
zabawowych, cze−
kała strzelnica, bun−
Fot. E. Kowalewska
gee, ogródki gastro−
nomiczne oraz tur−
Dzieci najchêtniej malowa³y sobie twarze
niej piłki nożnej.
Dzięki wcześniejszemu zakończe− Pomiędzy zespołami junio−
niu prac, inwestycja została odda− rów rozegrane zostały
na do użytku już na początku Mini Mistrzostwa Europy.
czerwca.
Końcową klasyfikację wy−
Obiekt poświęcił proboszcz pa− grała reprezentacja Pola−
Fot. E. Kowalewska
rafii Św. Rodziny ks. Wiesław ków.
Szewczyk, a przecięcia wstęgi
W kategorii seniorów Tadeusz Drozda podczas wystêpu

Ursusa
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Fot. E. Kowalewska

Zespó³ Weed

augurował zespół folklorystyczny Babskie
Olekanie. Na deskach estrady zaprezento−
wały się dzieci z ursuskich placówek kul−
tury oraz legendarna Gawęda. W ich wy−
konaniu obejrzeliśmy pokazy tańca nowo−
czesnego i towarzyskiego. Orkiestra Dęta
z Nadarzyna pod batutą Mirosława Hilma−
nowicza wykonała swój rozrywkowy wy−
stęp. Następnie z programem satyrycznym
wystąpił Tadeusz Drozda.
Atrakcją drugiego dnia był koncert zespo−
łu Ich Troje. Mimo kapryśnej pogody, przed
specjalnie zainstalowaną sceną, zebrał się
bardzo duży tłum fanów. Support przed
głównym koncertem zapewnił zespół Weed,
który rozgrzał zgromadzoną publiczność.
O godz. 21 rozpoczął się dwugodzinny

Fot. Ł.Prokop

Ich Troje

Fot. Ł.Prokop

Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego

show Michała Wiśniewskiego. W jego trak−
cie zespół z Łodzi zaprezentował materiał
ze swojej nowej płyty oraz starsze przebo−
je, które kilka lat temu nuciło pół Polski –
„A wszystko to... bo Ciebie kocham!”, „Po−
wiedz”, „Wypijmy za to” i wiele innych.
Po koncercie zorganizowano pokaz lasero−
wy, zsynchronizowany z podkładem mu−
zycznym.
Ostatni dzień imprezy uświetnił występ
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Pol−
skiego, połączony z pokazem musztry pa−
radnej w wykonaniu Batalionu Reprezen−
tacyjnego Wojska Polskiego.
Na zakończenie święta naszej Dzielni−
cy o doznania duchowe zadbał zespół
Trapiści, który wykonał wzruszającą

mszę beatową w kościele Najświętsze−
go Ciała i Krwi Chrystusa na osiedlu
Niedźwiadek. Występ spotkał się z bar−
dzo dobrym przyjęciem i zachwytem
osób uczestniczących we mszy.
Tegoroczne, trzynaste już Dni Ursu−
sa, wypadły bardzo udanie. W ciągu
całego weekendu, impreza cieszyła się
dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców. Najważniejsze, że uda−
ło się zainteresować wszystkie grupy
wiekowe, co oznacza, że każdy mógł
znaleźć dla siebie coś interesującego.
W imieniu organizatorów dziękujemy
za wspólną zabawę i zapraszamy na ko−
lejne imprezy plenerowe, organizowa−
ne przez Urząd Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy.
Ł.P.
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Ma my Wspa niałą! Podsumowanie
29 maja, w Sali Kongresowej Pa³acu Kultury i Nauki rajdu
odby³a siê XIV Gala Sto³ecznej Edycji Konkursu „Oœmiu
Wspania³ych”. Gala odbywa siê nieprzerwanie od 14
lat i jej celem jest uhonorowanie najlepszych i najskuteczniejszych wolontariuszy, dzia³aj¹cych na terenie
Warszawy. W tym roku jedn¹ ze Wspania³ych jest
mieszkanka Ursusa - Paulina Adaszewska.
Paulina jest osobą bardzo kreatywną i
pełną pomysłów, a jednocześnie odpo−
wiedzialną i konsekwentną. Charakte−
ryzuje ją dojrzałość ponad swój wiek,

„Moja mała Ojczyzna”. Wzięła też
udział w Przeglądzie Swobodnych Ini−
cjatyw.
− Cenimy Paulinę za jej zaangażowa−

Tegoroczni laureaci w towarzystwie Prezydent m.st. Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz i Pos³anki – Joanny Fabisiak
życiowy optymizm i niezwykła wiara w
ludzi. Z ogromnym zaangażowaniem
podejmuje się różnych prac, zarówno
tych domowych, jak i szkolnych, gdzie
pełni funkcję przewodniczącej Samo−
rządu Uczniowskiego.
Paulina od ponad roku pracuje w cha−
rakterze wolontariuszki. Współpracuje
z: biblioteką, Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci oraz CARITAS. Nieobca jest jej
praca z dziećmi, ludźmi w podeszłym
wieku oraz osobami potrzebującymi.
Nasza laureatka brała udział między in−
nymi w: zbiórce pieniędzy dla Domu
Dziecka nr 15 w Warszawie, roznosze−
niu książek i paczek świątecznych dla
osób starszych oraz organizacji licznych
imprez dla dzieci.
Poza tą niezwykle aktywną działal−
nością Paulina znajduje czas, by kilka
razy w tygodniu robić zakupy starszej
pani mieszkającej w pobliżu, pomagać
w nauce koleżankom, a także − z suk−
cesami − realizować swoje pasje. W tym
roku zajęła III miejsce w Dzielnico−
wym Konkursie Krasomówczym

nie w pomoc potrzebującym, w życie
lokalnego środowiska i szkoły. Ujmuje
nas swoją wysoką kulturą osobistą,
życzliwością i pogodą ducha – mówi
Anna Tarwacka nauczycielka z Gimna−
zjum nr 132.
Paulinie serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

W Ośrodku Kultury „Arsus” odbyło się
podsumowanie XXII Rajdu „Szlakiem
Naszej Historii”.
Rajd organizowany był przez Świa−
towy Związek Żołnierzy Armii Krajo−
wej − Koło nr 6 „Helenów” i Koło nr 7
„Jaworzyn”, Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów w Kraju − Oddział Prusz−
ków, Środowisko Kombatantów 7 pp
AK „Garłuch”, Związek Kombatantów
R. P., Związek Sybiraków, Harcerskie
Kręgi Seniorów i Komendy hufców Z.
H. P.: Ursus, Włochy, Piastów, Prusz−
ków i Ożarów Maz., OSP Ursus, Wy−
dział Oświaty, Kultury i Sportu − Dziel−
nic: Ursus, Włochy m. st. Warszawy
oraz gmin: Piastów, Pruszków, Ożarów
Maz., Lesznowola i Raszyn. W tym
roku rajd objął 98 Miejsc Pamięci Na−
rodowej, znajdujących się na terenie
dzielnic Warszawy: Ursusa, Włoch
oraz ościennych gmin. W tegorocznym
rajdzie uczestniczyła młodzież ze
wszystkich ursuskich szkół oraz dzie−
ci z Przedszkola nr 168.
Głównym organizatorem rajdu od lat
jest Jan Cierliński − Prezes Zarządu Koła
nr 6 Światowego Związku Żołnierzy AK.
W tak dużym przedsięwzięciu − organi−
zacji rajdu na terenie Ursusa − wzięło
udział 30 członków ŚZŻP, SPK i HKS ,
25 nauczycieli 5 członków ZHP oraz 72
uczniów z każdej z naszych szkół. Nasi
uczniowie, razem z przedstawicielami
ŚZŻP, pełnili dyżury przy wszystkich
miejscach pamięci. Były miejsca, gdzie
dyżur pełnili sami uczniowie.
Zgodnie z tradycją, rajd rozpoczął się
w dwóch miejscach startowych: LVI Li−
ceum Ogólnokształcącym i Szkole Pod−
stawowej nr 4.
Kadra szkolna zapewniła obsługę star−
tów patroli uczniowskich.

Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza
w lipcu i sierpniu na nastêpuj¹ce spotkania:
− 2 lipca, godz. 16 – 19 − warsztaty
twórcze członków Klubu Literackiego
„Metafora” podsumowujące sezon po−
etycki. Prowadzenie Tadeusz Maryniak.
Wstęp wolny.
− 6 lipca, godz. 15 – 16 − spotkanie z
uzdrowicielem Clive’m Harrisem.
− 27 lipca, godz. 19 − koncert zespo−
łów rockowych. Cena biletu 5 zł.
− 3, 10, 17, 24 sierpnia od godz. 21 –
seanse plenerowe „Kino pod Gwiazda−
mi” (Park Czechowicki). Wstęp wolny.
− każdy poniedziałek sierpnia w godz.

14−16 − otwarte próby Orkiestry Dętej
Ziemi Mazowieckiej pod dyrekcją Ja−
nusza Prokopa.
− w lipcu i sierpniu w godz. 11 – 16
w Galerii „Ad−Hoc” czynna będzie
zbiorowa wystawa plastyczna Bienna−
le Sztuki Ursus, Warszawy i Regionu
Mazowieckiego (malarstwo, grafika,
rzeźba, ceramika, karykatura, rysun−
ki satyryczne, fotografia). Prace wy−
stawi ok. 40 artystów. Komisarz wy−
stawy Grażyna Kostawska. Wstęp
wolny.
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Młodzieżowa rada Ro zśpiewa na
20 czerwca odby³o siê zebranie w sprawie utworze- Tulipanada
nia Dzieciêco-M³odzie¿owej Rady Dzielnicy Ursus.

W spotkaniu udział wzięli burmistrzo−
wie – Jolanta Dąbek i Bogdan Olesiń−
ski, Przewodniczący Rady Dzielnicy

w kilku dzielnicach Warszawy. Są one
formą edukacji samorządowej i aktywi−
zacji postaw obywatelskich wśród mło−

Fot. E. Kowalewska

Zebranie za³o¿ycielskie Dzieciêco-M³odzie¿owej Rady Dzielnicy Ursus
Henryk Linowski oraz przedstawiciele
samorządów szkół, działających na te−
renie Ursusa.
Młodzieżowe Rady Dzielnicy działają

Og³oszenia Biblioteki
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło−
dzieży Nr 116 przy ul. Plutonu Torpe−
dy 47 informuje, iż w związku z plano−
wanym skontrum zamknięta zostanie w
dniach 23 – 27 lipca. Zwroty książek
przyjmować będą w tym czasie Biblio−
teka dla Dzieci i Młodzieży Nr 64 oraz
Czytelnia Naukowa Nr XIX mieszczą−
ce się w tym samym pawilonie. Za za−
istniałe utrudnienia serdecznie prze−
praszamy.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr
64 przy Plutonu Torpedy 47 oraz Biblio−
teka dla Dzieci przy Wypożyczalni Nr
117 przy Keniga 14 informują o zapi−
sach na akcję „Lato w Mieście”. Infor−
macje pod tel.: 022 662 70 01 (BD 64),
022 667 09 56 (WYP. 117).
Jednocześnie informujemy, że w
związku z akcją „Lato w Mieście” Bi−
blioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 64
otwarta będzie w lipcu od godz. 9 do 17.

dych ludzi. Na spotkaniu przedstawio−
no: założenia programu, cele działania,
formy realizacji oraz przedyskutowano
sposób wyboru młodych radnych.
Zgodnie z projektem, każda szkoła uzy−
ska po trzech przedstawicieli, stowarzy−
szenia i organizacje młodzieżowe –
dwóch. Dziecięco−Młodzieżowa Rada
Dzielnicy Ursus ma stanowić zintegro−
wany system współpracy między po−
szczególnymi samorządami oraz wła−
dzami dzielnicy. Zasady funkcjonowa−
nia Rady określi Statut oparty o Ustawę
o Samorządzie Gminnym z roku 1990
oraz Regulaminy pracy poszczególnych
samorządów szkolnych.
Pierwsze wybory planowane są na
przełomie września i października 2007
roku.
Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warsza−
wy ogłasza konkurs na logo Dziecięco−
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus.
Do udziału zapraszamy dzieci i mło−
dzież z ursuskich szkół. Prace prosimy
przesyłać do końca sierpnia na adres:
lprokop@ursus.warszawa.pl lub przy−
nieść osobiście do pokoju 224. Dla naj−
lepszych przewidziano nagrody.

Za nami V edycja konkursu piosen−
karskiego „Tulipanada 2007”. Kon−
kurs zorganizowany przez Ośrodek
Kultury „Arsus” oraz Dom Kultury
„Kolorowa” z roku na rok przyciąga
coraz więcej chętnych.
Oto zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach: kategoria muzyczna wo−
kalna (7 – 9 lat) I miejsce − Magdale−
na Kowalczyk, II miejsce ex aequo:
Karolina Miros i Katarzyna Witkow−
ska, III miejsce ex aequo: Katarzyna
Szpindla, Maria Wawreniuk. Wyróż−
nienie otrzymała Ola Łuczak. Katego−
ria muzyczna zespoły – wyróżnienie
otrzymał zespół Mały M*A*T. Kate−
goria muzyczno−wokalna (10 – 12 lat)
I nagroda Justyna Bojczuk, III nagro−
da Aleksandra Gójska. Wyróżnienia:
Zuzanna Baranowska, Karolina Feli−
siak. W kategorii wokalno−instrumen−
talnej pierwsze miejsce przypadło
Annie Bala, a w kategorii zespoły: I
nagroda Viva Średnie, II nagroda ex
aequo: Marcelina Marcjoniak – Zu−
zanna Okienczyc oraz Zespół Wokal−
ny DK „Włochy”, III nagroda Chór
„Cantabile”. Wyróżnienia otrzymały:
Karolina Karczewska−Małgorzata
Wieteska. Kategoria wokalna (13 – 17
lat) I nagroda − Karolina Czapska, II
nagroda − Julia Hertmanowska, III na−
groda ex aequo: Sylwia Drabik, Hele−
na Trudel. Wyróżnienia: Weronika Li−
pińska, Sandra Różanowska, Agata
Szykuła, Sylwia Wojewódzka. W ka−
tegorii muzycznej wokalno−instru−
mentalnej I miejsce zajęła Karolina
Stefańska−Monika Ceglińska, II na−
groda Karolina Kulej. Jaroslaw Gołoś
otrzymał wyróżnienie.
Kategoria muzyczna zespoły: I na−
groda Pop Singers, III nagroda − Ma−
ria Bartosiewicz−Monika Matlakie−
wicz. Wyróżnienie Zespół „Valaquen−
ta”. Kategoria wokalna (od 18 lat) I
nagroda Katarzyna Zdunek, II miej−
sce − Sylwia Pac, III miejsce − Moni−
ka Sejbuk. Wyróżnienia otrzymały:
Anna Jabłońska, Beata Tondera. Ka−
tegoria muzyczna zespoły: II miejsce
Anna Dobrowolska−Ewelina Krzysty−
niak. Wyróżnienie otrzymał Zespół
„Forte”. Kategoria wiekowa seniorzy−
wokalna − I nagroda Irena Zdunek, II
nagroda Janusz Jastrzębski, III miej−
sce Wanda Stańczak.
Nagrodę Grand Prix Burmistrza
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
otrzymała Dominika Tomaszewska.
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Lato w Mieście
Sta³e punkty w szko³ach, otwarte boiska, wycieczki, konkursy, liczne turnieje to oferta Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy dla dzieci i m³odzie¿y w ramach akcji „Lato w Mieœcie 2007”.
Tradycyjnie, akcję w dzielnicy zain−
augurował festyn pod nazwą „Bezpiecz−
ne wakacje”, który odbył się 24 czerw−
ca w Parku Czechowickim.
Zajęcia: sportowe, informatyczno−in−
ternetowe, świetlicowe, konkursy, wy−
cieczki tematyczne, spacery, wyjścia do
kina, na basen, edukacja filmowa, te−
atralna i muzealna to propozycje punk−
tów stałego pobytu. Punkty mieszczą się
w następujących placówkach oświato−
wych:
− Szkoła Podstawowa nr 14 (ul. Sosn−
kowskiego 10) – zajęcia do 3 sierpnia,
od poniedziałku do piątku w godz. 7−20,
− Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Sławka
9) – zajęcia do końca sierpnia, od po−
niedziałku do piątku w godz. 7−20,
− Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Keni−
ga 20) – zajęcia do 3 sierpnia, od ponie−
działku do piątku w godz. 7−20,
− Zespół Szkół nr 80 (ul. Orłów Piastow−
skich 47) – zajęcia do końca sierpnia, od
poniedziałku do piątku w godz. 7−20.
Dla dzieci i młodzieży otwarte będą
również sale gimnastyczne i boiska.
Bezpośrednim organizatorem tych za−
jęć są placówki:
− Zespół Szkół nr 42 (ul. Dzieci War−
szawy 42) – zajęcia do 30 sierpnia w
godz. 13 – 19,
− Gimnazjum nr 132 ( ul. Konińska 2)
– zajęcia jw. w godz. 9−18,
− Zespół Szkół nr 80 (ul. Orłów Pia−
stowskich 47) – zajęcia do 28 lipca w
godz. 9−20,
− Szkoła Podstawowa nr 14 (ul. Sosn−
kowskiego 10) – zajęcia od 3 do 30
sierpnia w godz. 9−15.
Różnorakie zajęcia specjalistyczne
proponują placówki kultury:
− Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
– warsztaty plastyczne: 3,5,10,12 lipca
w godz. 9.30−12.30,
− Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosn−
kowskiego 16) sierpień: warsztaty pla−
styczne godz. 11−13 (poniedziałki i
środy), warsztaty ceramiczne (wtorki i
czwartki) godz. j.w.,
− Środowiskowe Ogniska Wycho−
wawcze TPD (ul. Sosnkowskiego 16 i
ul. Zagłoby 17) – gry i zabawy świetli−
cowe, plastyczne, wycieczki − do 27 lip−
ca w godz. 10 – 14,
− Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
nr 64 (ul. Plutony Torpedy 47) – zaję−
cia pt. „Tajemnica zielonej pieczęci”
czyli multimedialna podróż przez Pol−

skę – zajęcia od 2 lipca do 29 sierpnia,
od poniedziałku do piątku w godz. 9−16,
− Biblioteka dla Dzieci przy Wypo−
życzalni nr 117 (ul. Keniga 14) – warsz−
taty literackie „Magiczne spotkania z
książką” oraz warsztaty plastyczne
„Moje Marzenia” zajęcia od 1 do 29
sierpnia od poniedziałku do piątku w
godz. 12−15.30,
− Świetlica Socjoterapeutyczna przy
Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Ryn−
kowa 8) − gry i zabawy świetlicowe,
wycieczki, zajęcia edukacyjno−profilak−
tyczne – zajęcia od 2 do 18 lipca oraz
od 6 do 31 sierpnia w godz. 10−17,
− Klub Młodzieżowy Warszawa−Ur−
sus (ul. Boh. Warszawy 47) – warsztaty

tury „Kolorowa” (ul. K. Sosnkowskie−
go 16) − spektakl pt. „Wesoły pociąg pe−
łen instrumentów”,
17 lipca, godz. 11 −14 Ośrodek Kul−
tury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14) − spek−
takl − lalkowa rewia pt. „Pinokio” z udzia−
łem postaci żywoplanowych. Po spektaklu
warsztaty teatralne i plastyczne,
24 lipca, godz. 11−13 Ośrodek Kul−
tury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14) − finał
lata teatralnego,
22 lipca, godz. 15 − 21 − Festyn
rekreacyjny „Wakacje, wakacje...” Park
Czechowicki (ul. Spisaka),
27 lipca, godz. 19 Ośrodek Kultu−
ry „Arsus” (ul. Traktorzystów 14) − letni
koncert rockowy zespołu „All My
Live”,
7 sierpnia, godz. 11 Dom Kultury
„Miś” (ul. Zagłoby 17) − spektakl roz−
rywkowy dla dzieci „Iluzja na wesoło”,
19 sierpnia, godz. 12.30 Dom
Kultury „Kolorowa” (ul. K. Sosnkow−
skiego 16) − spektakl pt. „O tym jak ja−
sne słonko leśny kwartet pogodziło”.

Inauguracja akcji „Lato w Mieœcie” w Parku Czechowickim
psychologiczne, zajęcia: plastyczne, fil−
mowe, teatralne, taneczne – zajęcia do
30 sierpnia.
Wszystkich chętnych zapraszamy na
imprezy artystyczne:
3 lipca, godz. 11− 14 − Ośrodek
Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
− spektakl pt. „Kopciuszek”. Po spekta−
klu warsztaty teatralne i plastyczne,
10 lipca, godz. 11 −14 (wtorek) −
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Trakto−
rzystów 14) − spektakl pt. „Japońska
baśń o dobrym sercu”. Po spektaklu
edukacja teatralna związana z kulturą ja−
pońską oraz warsztaty plastyczne,
15 lipca, godz. 12.30 − Dom Kul−
tury „Miś” (ul. Zagłoby 17) − spektakl
pt. „Kije samobije”,
15 lipca, godz. 12.30 − Dom Kul−

WAKACYJNE KINO LETNIE:
1 sierpnia, godz. 11 (środa) − film
„Artur i Minimki” (b/o, franc. przyg.
dub.),
8 sierpnia, godz. 11 (środa) − film
„Smocze wzgórze” (b/o, hiszp. anim.),
22 sierpnia, godz. 11 (środa) − film
„Po rozum do mrówek” (b/o, USA, dub.
anim.),
29 sierpnia, godz. 11(środa) − film
„Sposób na rekina” (b/o, USA, dub.
przyg.).
Wstęp wolny.
Ponadto Wydział Sportu i Rekreacji
podczas wakacji organizowac będzie
szereg imprez o charakterze sportowym.
Będą to turnieje, wakacyjne ligi piłki
nożnej, siatkowej koszykówki oraz
olimpiady.
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Olimpiady i konkursy
Pod patronatem Burmistrza Dzielni−
cy Ursus odbył się IV Konkurs Infor−
matyczny „Mistrz Klawiatury”, prze−
znaczony dla uczniów z klas 4 − 6 szkół
podstawowych Dzielnicy Ursus. W kon−
kursie udział wzięli uczniowie z pięciu
szkół podstawowych naszej dzielnicy.
Do finału zakwalifikowało się 21
uczniów z klas 4−6 szkół podstawowych
Dzielnicy Ursus (zwycięzcy etapów
szkolnych). Po dwóch dogrywkach ko−
lejne miejsca zajęły: I miejsce Zuzanna
Banasiak uczennica z SP nr 11, II miej−
sce Oliwia Koper z SP nr 4, III miejsce
Zuzanna Olszewska SP nr 4.
Dla uczniów z klas I−III zorganizo−
wany został I Konkurs Informatyczny
„Mały Informatyk”. Dzieci musiały
wykazać się znajomością programu gra−
ficznego Paint.
Prace oceniane były w dwóch gru−
pach wiekowych. Oto zwycięzcy : kla−
sy drugie i trzecie − I miejsce Kinga
Konstanciuk SP nr 14, II miejsce An−
drzej Dziuba SP nr 4, III miejsce Alek
Tarwacki SP nr 14. Klasy pierwsze − I
miejsce Paweł Skowroński SP nr 2, II
miejsce Marcin Soczewka SP nr 11.
Zarząd Dzielnicy Ursus ufundował
dla wszystkich laureatów dyplomy i
nagrody. Organizatorem obu konkur−
sów była Szkoła Podstawowa nr 14.
Bożena Szałkowska
23 kwietnia w Zespole Szkół z Od−
działami Integracyjnymi nr 80 odbyło
się zakończenie dwóch konkursów eko−
logicznych. W uroczystości udział wzie−
li przedstawiciele Zarządu Dzielnicy
oraz zaproszeni goście. Szkoła Podsta−
wowa nr 2 podsumowała IV Dzielni−
cowy Konkurs Ekologiczny „Chroń to,
co cenne”. Dyrektor MPO ufundował
nagrody dla 5 finalistów: I miejsce za−
jęła Aleksandra Łach− SP 2, II miejsce
wywalczyła Alicja Rukasz –SP 11, III
miejsce przyznano Dagmarze Przymus
– Społeczna SP. Kolejne miejsca przy−
padły Agnieszce Sierak z SP 4 i Nata−
lii Prymek z SP 14.
Gimnazjum nr 130 nagrodziło fi−
nalistów II Konkursu EKO−AS
„Wody i ich ochrona”. Nagrodzeni: I
miejsce Filip Darmochwał i II miej−
sce Natalia Kołakowska z Gim. 130,
III miejsce Adrianna Ziółkowska z
Gim. 132 i Tomasz Królak z Gim. 4,
wyróżnienie otrzymała Ewa Andrze−
jewska z Gim. 132.
Po uroczystym rozdaniu nagród,
uczniowie naszego zespołu zaprezento−

wali się w ekologicznym przedstawie−
niu i pokazie mody. Konkursy przepro−
wadziły nauczycielki: Irena Jarzębak,
Elżbieta Wojtasiak i Lucyna Tomczyk.
„Ogród – duet natury i człowieka”
pod takim tytułem w Szkole Podstawo−
wej nr 4 odbyło się podsumowanie IV
Dzielnicowej Olimpiady Przyrodniczej.
I miejsce i tytuł „Najlepszego z najlep−
szych” zdobył Filip Tuchowski (SP 4),
I miejsce zajęła również Emilia Kiryk
(SP 4),. Na II miejscu uplasowała się
Zuzanna Olszewska (SP 4), a na III ex
aequo – Oliwia Koper (SP 4) i Karolina
Dynek (SP nr 2). Wyróżnienia otrzyma−
ły Edyta Mazur, Paula Szabowska, Na−
talia Chronowiąt.
5 czerwca w Szkole Podstawowej nr
11 odbyła się V edycja Olimpiady Ję−
zyka Angielskiego Szkół Podstawo−
wych Dzielnicy Ursus. Trójetapowy
konkurs obejmował sprawdzian umie−
jętności leksykalno – gramatycznych,
słuchania, pisania wypracowania oraz
wypowiedź ustną na wybrany temat .
Po podsumowaniu wyników z II i III
etapu pierwsze miejsce zajęła Zuzan−
na Olszewska ze Szkoły Podstawowej
nr 4, tuż za nią uplasował się Filip Tu−
chowski , także z ,,Czwórki”. Trzecie
miejsce ex−aequo zajęły Oliwia Koper
ze szkoły nr 4 i Dagmara Przymus z
STO nr 4.
Najlepszym beniaminkiem została
Maja Kruk ze Szkoły Podstawowej nr 11.
Grzegorz Ogonowski
Do Dzielnicowego Konkursu literac−
kiego „Ursuska Szuflada Małolata”
zgłoszono 86 prac. Po zapoznaniu się
ze złożonymi pracami, jury postanowi−
ło przyznać następujące nagrody: w
kategorii szkoły podstawowe – poezja,
grupa wiekowa IV− VI: I miejsce –
Agnieszka Skowronek – SP 2, II miej−
sce – Krzysztof Milewski – SP 4 i Ka−
rolina Piecyk – SP 11, III miejsce – Ania
Poszepczyńska – SP 14 i Katarzyna Ju−
sińska – SP 14. Wyróżnienia: Monika
Kozłowska – SP 14, Ola Nowak – SP 2,
Emilka Żeromska – SP 11, Amelia Roz−
pędek – SP 4.
W kategorii prozy, grupa wiekowa IV
– VI − nagroda specjalna dla Agnieszki
Skowronek ze SP 2, I miejsce – Zuzan−
na Olszewska – SP 4, II miejsce – Mo−
nika Kozłowska – SP 14, III miejsce –
Agnieszka Gryszkiewicz – SP 11.
Wyróżnienia: Mikołaj Grabski – SP
2, Julia Ptasznik SP 4, Michał Stempel

– SP 2. W kategorii poezji, grupa wie−
kowa I – III: I miejsce – Karolina Wierz−
bicka, II miejsce – Marcin Nartanowicz,
III miejsce – Jakub Maliszewski. Wy−
różnienia: Karolinka Janus (wszyscy ze
SP 11).
Kategoria proza, grupa wiekowa I –
III: I miejsce – Zuza Kruk, II miejsce –
Gabriela Cegiełka, III miejsce – Filip
Osiński. Wyróżnienia: Dominika Le−
wandowska, Jowita Mazurkiewicz,
Paulina Jurczak (wszyscy ze SP 11).
W kategorii gimnazjum, w kategorii
poezji: I miejsce – Izabela Lafanowicz
− Gimnazjum 132, II miejsce – Klaudia
Kowalska − Gimnazjum 130, III miej−

Fot. Ł.Prokop

Laureatka Ursuskiej Szuflady Ma³olata
sce – Kalina Karwowska − Gimnazjum
132, Wyróżnienia: Natalia Rudnicka −
Gimnazjum 130, Piotr Przytulski − Gim−
nazjum 130. W kategorii prozy nagro−
dę specjalną otrzymał Maksymilian
Woźniak za innowacyjne podejście do
tematu.I miejsce – Anna Dębska − Gim−
nazjum 130, II miejsce – Ewelina Kar−
daś − Gimnazjum 132, III miejsce – nie
przyznano. Wyróżnienia: Natalia Perz
− Gimnazjum 132, Ewa Andrzejewska −
Gimnazjum 132, Eliza Gruszczyńska −
Gimnazjum 130, Anna Gawlicka − Gim−
nazjum 132. Utwory literackie nagro−
dzone i wyróżnione w konkursie zosta−
ły opublikowane w tomiku „Ursuska
Szuflada Małolata”.
Uczniowie klas II wzięli udział w
olimpiadzie „Bezpiecznie na drodze”. I
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Pod−
stawowej nr 14 w składzie: Aleksander
Zajączkowski, Klaudia Chmielińska,
Mikołaj Włodarczyk, Tomasz Żukow−
ski. II miejsce zajęło ex aeguo: Szkoła
Podstawowa nr 4 (Katarzyna Pliżga,
Szczepan Deca, Hubert Motyka, Adrian
Pniewski) i Szkoła Podstawowa nr 11
(Michał Lipiński, Konrad Piskorz, Ja−
kub Krzyczkowski, Maciej Chilaber).
Na III miejscu uplasowała się Szkoła
Podstawowa nr 2 w składzie: Łukasz
Siekiera, Jakub Kisiel, Mateusz Pawlak,
Daniel Narożniak.
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Siatkarskie szaleństwo
Dobieg³a koñca pierwsza edycja Ursuskiej Ligi Siatkówki. Jak na pierwsze takie rozgrywki, cieszy³y siê
one du¿ym zainteresowaniem. Na starcie stanê³o
osiem dru¿yn z Ursusa, a tak¿e z innych dzielnic
Warszawy i pobliskich miejscowoœci.
Rywalizacja toczyła się początkowo w
jednej grupie, by wyłonić kolejność
przed fazą play off. Początkowo na czele
tabeli plasowały się dwie miejscowe
ekipy: Nets i Parafialny Klub Sportowy
Józef. Trwało to aż do siódmej kolejki,

słabszymi. W drugim półfinale PKS Jó−
zef pokonał 3:0 zespół „15−50”. 17
czerwca w hali sportowej Szkoły Pod−
stawowej nr 11 zgromadziła się liczna
widownia, która przyszła by dopingo−
wać swoich faworytów. A było na co

Na parkiecie Bad Boys Team i PKS Józef
kiedy to obie drużyny stanęły naprze−
ciw siebie. Po bardzo emocjonującym
meczu wygrali zawodnicy PKS i to oni
zostali rozstawieni w play off z nume−
rem 1. W następnym etapie zmagań,
żadna z drużyn nie mogła już sobie po−
zwolić na chwile słabości, ponieważ
każda porażka eliminowała z dalszej
walki. I tak, w ćwierćfinale wszystko
potoczyło się pod dyktando zespołów
wyżej rozstawionych, które bez proble−
mu wygrały swoje mecze. W półfinale
doszło do wielkiej niespodzianki. Otóż
w spotkaniu pomiędzy Bad Boys Team
− Nets padł sensacyjny wynik. Po bar−
dzo zaciętym pięciosetowym pojedyn−
ku wygrali BBT 3:2 (23:25, 25:22,
23:25, 25:20, 15:13)
Przed play off, nikt nie obstawiał ta−
kiego wyniku. Netsi od samego począt−
ku rozgrywek spisywali się rewelacyj−
nie, zaś Bad Boys Team grali bardzo
nierówno, przeplatając udane mecze ze

popatrzeć. Niesieni dopingiem zawod−
nicy spisywali się rewelacyjnie. Doping
ten chyba bardziej udzielił się zawod−

nikom Bad Boys, którzy niespodziewa−
nie wygrali pierwszego seta 25:19. Mło−
dzi zawodnicy PKS byli trochę za bar−
dzo spięci i to przyczyniło się w głów−
nej mierze do niepowodzenia w pierw−
szym secie. W drugim secie sytuacja się
odwróciła i to Józef po dobrej grze wy−
równał stan meczu na 1:1. Trzeci i
czwarty to chyba najbardziej zacięte i
wyrównane sety w całych rozgrywkach.
Walka toczyła się punkt za punkt, na
każdym centymetrze boiska. Zawodni−
cy z ogromnym poświęceniem odbierali
kolejne ataki rywali. Trzeciego seta nie−
znacznie wygrał PKS 25:23, czwartego
w takim samym stosunku BBT. O mi−
strzostwie zadecydował piąty set. Zmę−
czeni poprzednimi setami zawodnicy
BBT nie mieli już sił, by toczyć równo−
rzędną walkę z wicemistrzami Warsza−
wy szkół średnich. Ta partia zakończy−
ła się zwycięstwem Józefa 15:8 a całe
spotkanie 3:2.
Tak więc pierwszą edycję Ursusow−
skiej Ligi Siatkówki wygrał PKS Józef,
który w całych rozgrywkach nie zaznał
smaku porażki. Na zakończenie Wie−
sław Krzemień Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wrę−
czył zawodnikom puchary i pamiątko−
we nagrody.
Kolejność końcowa: PKS Józef, Bad
Boys Team, Nets, „15−50”, Bongo
Team, AZS Gocław, PKS Józef II,
Miękkie Faje. Najlepszym zawodnikiem
ULS wiosna 2007 został Mikołaj Mło−
chowski (Nets), który w klasyfikacji
uzyskał 8 punktów.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom
i zapraszamy do kolejnych rozgrywek
siatkarski. W lipcu i sierpniu siatkówka
plażowa, a od września ruszamy z ko−
lejną edycją ULS.

TECHNIKUM NR 8 oraz ZASADNICZA SZKO£A
ZAWODOWA Nr 37 w Zespole Szkó³ nr 42
Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 42
zaprasza wszystkich gimnazjalistów
do kontynuowania nauki w naszej szkole.
W roku szkolnym 2007/2008 proponujemy naukę w:
TECHNIKUM NR 8
1) Klasa Technik ekonomista o specjalności Bankowość
2) Klasa Technik informatyk
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
1) Klasy wielozawodowe
Zapraszamy do logowania się na stronie internetowej:
www.warszawa.edu.com.pl.
Zapraszamy również wszystkich absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych
do kontynuowania nauki i zdobycia średniego wykształcenia w naszym VI Uzu−
pełniającym Liceum Ogólnokształcącym.
Bliższych informacji udzielamy oraz przyjmujemy podania w siedzibie szkoły:
Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 42, pokój 125 (sekretariat uczniowski),
tel. 022 662 62 81 do 83.

Ursusa
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Liga Trampkarzy
Dobieg³y koñca rozgrywki Mazowieckiej Ligi Trampkarzy Starszych, w których nasz¹ dzielnicê reprezentowa³a dru¿yna KS Ursus 1991.

Dru¿yna w pe³nym sk³adzie.

W tym roku, w rozgrywkach nie było
już zmagań pucharowych pomiędzy
zwycięzcami poszczególnych okręgów,
które decydowały o Mistrzostwie Ma−
zowsza.
Utworzona została jedna liga złożo−

ULPN − finały
Znamy już zwycięzców tegorocznej,
wiosennej edycji Ursusowskiej Ligi Piłki
Nożnej. Podczas minionego weekendu
odbyły się ostatnie mecze, których wyniki
zadecydowały o końcowej klasyfikacji.
W zakończonej VII edycji Ursusow−
skiej Ligi Piłki Nożnej najlepsi okazali
się FC Drzewce. Po bardzo emocjonu−
jącym meczu finałowym, pokonali
obrońców tytułu Black&White 3:2. W
meczu o trzecie miejsce, Sparta poko−
nała najlepszą drużynę rundy zasadni−
czej Oldboys 9:7. W czołowej ósemce
turnieju uplasowały się również ekipy
Warriors, Wola Team, Królewskie i
Badgers. Klasyfikację najskuteczniej−
szych zawodników z dorobkiem 22
strzelonych bramek wygrał Marcin
Włodarski (Badgers).
Gratulujemy sukcesów i zapraszamy
do kolejnych rozgrywek, które odbędą
się w okresie wakacji. Rozgrywki odbędą
się w formie weekendowych turniejów
eliminacyjnych do turnieju finałowego,
który odbędzie się na zakończenie wa−
kacji. Więcej informacji o turniejach i
zawodach oraz galeria zdjęć ULPN na
stronie www.ursus.warszawa.pl.

na z najsilniejszych drużyn poprzed−
niego sezonu. Od początku sezonu pod−

opieczni trenera Adama Osęki plaso−
wali się na pierwszym miejscu, syste−
matycznie zwiększając przewagę
punktową nad reszta pretendentów do
tytułu. Liczne powołania do kadry
Mazowsza i Polski, które napływały do
klubu negatywnie wpłynęły na formę
zespołu, który w rundzie wiosennej
zaczął gubić punkty z teoretycznie
słabszymi przeciwnikami. Doszło na−
wet do takiego momentu, że druga dru−
żyna w tabeli zbliżyła się na 4 punkty.
Na szczęście, do końca rozgrywek, zo−
stało wówczas niewiele spotkań do ro−
zegrania i udało się utrzymać pierw−
sze miejsce do samego końca.
Wiadomo, że ciążka praca popłaca.
Aby dojść do takiego poziomu jaki pre−
zentują musieli włożyć mnóstwo wy−
siłku w każdy trening. W sporcie bar−
dzo ciężko jest osiągnąć wysoki po−
ziom, ale jeszcze trudniej jest później
na tym pułapie pozostać. Im się to uda−
ło. Dokonali tego drugi raz z rzędu, a
trzeci w ogóle. Na swoim koncie mają
również dwa wicemistrzostwa.
Ogromne gratulacje dla zawodni−
ków, trenerów i rodziców.

Szacho we zmagania
Po raz kolejny doskonale spisa³ siê reprezentant
UKS Czternastka Aleksy Kozakow. W szachowych
Mistrzostwach Polski przedszkolaków zaj¹³ 7 miejsce spoœród 109 uczestników turnieju.
Podczas swojego występu uzyskał 7 pkt dziewięcioletnim Jakubem Ogrodow−
z 9 partii. Kolejny spośród zawodników skim z UKS Czternastka. Najlepsza
Mikołaj Kubicki upla−
sował się na 42 miejscu.
Wśród dziewcząt, 20
miejsce zajęła Weroni−
ka Tkaczyk.
Na przełomie maja i
czerwca rozegrano już
tradycyjnie Mistrzo−
stwa Ursusa Seniorów
o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Ursus. Do
udziału zgłosiło się 65
zawodników, którzy
Podczas wrêczania nagród.
rywalizowali ze sobą w
trzech grupach rankingowych. W gru− wśród kobiet była siedmioletnia Patry−
pie A zwyciężył zawodnik YMCA cja Reda z UKS Czternastka.
W grupie C zwyciężyła siostra Patry−
Warszawa Michał Rudolf przed Pio−
trem Nguyenem z Polfy Grodzisk. Naj− cji, Łucja Reda. Na zakończenie zma−
lepszą kobietą została Ola Kozera z gań Burmistrzowie Dzielnicy Ursus
Hetmana Michałowice. Wśród repre− wręczyli puchary i nagrody ufundowa−
zentantek Ursusa najlepiej spisała się ne przez Urząd Dzielnicy Ursus.
W turnieju wzięło udział około 30
Joanna Chmielewska. W grupie B zwy−
ciężył Kamil Koliński z Puszczy Ma− zawodników i zawodniczek z Ursusa.
AK
riańskiej tuż przed rewelacją turnieju
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Medale weteranów i młodzików Turniej WKF
Z n a c z ¹ c e s u k c e s y , n a p o ¿ e g n a n i e s e z o n u w Łukowie
2006/2007, odnieœli badmintoniœci trenuj¹cy
w UTS „Akro-Bad” zarówno w kategorii najm³odszej, jak i w najstarszej.

Na zdjêciu, od lewej: Gra¿yna Chodorowicz, Andrzej Kusiñski, Zdzis³awa Prêdka, Jacek Prêdki, Kazimierz Prêdki.
W Warszawskiej Olimpiadzie Młodzie− Prędki, Zdzisława Prędka, Kazimierz
ży, rozegranej 26−27 maja, w grze poje− Prędki zdobyli złote medale i tytuły
dynczej Julia Rakowska zdobyła złoty mistrzów Polski w swoich kategoriach
medal, a Iga Rakowska − brązowy. W wiekowych w grach pojedynczych.
grze podwójnej Julia i Iga Rakowskie Zdzisława i Kazimierz Prędcy wywal−
wywalczyły dla barw Ursusa drugi złoty czyli drugi złoty medal i tytuł mistrzow−
medal i tytuł mistrzyń olimpiady. W tej ski w grze mieszanej. Ponadto Grażyna
grze również bardzo dobrze spisał się Chodorowicz wywalczyła brązowy
nasz drugi duet – Aleksandra Golub i medal w grze pojedynczej, a grając w
Patrycja Pątek. Zajęły trzecie miejsce parze z Andrzejem Kusińskim sięgnęli
również po brązowy medal w grze mie−
nagrodzone brązowym medalem.
Z medalami z XXVIII Indywidual− szanej.
K.P.
nych Mistrzostw Polski wrócili nasi
weterani. W rozegranych 2−3 czerwca
zawodach w Solcu Kujawskim: Jacek
Kolejny raz w Chynowie k/Grójca

W ostatnią niedzielę maja, Klub Ka−
rate Shotokan Łuków zorganizował
turniej, w którym rywalizowali ze sobą
zawodnicy z Ożarowa, Zaborowa,
Ursusa, Tarczyna, Lublina, Raszyna i
Nowego Miasta n/ Pilicą. Sędzią
głównym zawodów był sensei Miro−
sław Boguski.
Rywalizacja toczyła się w dwóch ka−
tegoriach: kat drużynowy i indywidual−
ny. Indywidualnie bardzo dobrze zapre−
zentowali się: Albert Będyński − I miej−
sce w roczniku 94−93, Marcelina Iwaniu−
kowicz − I miejsce w roczniku 95−94, w
roczniku 90−89 II miejsce Konrad Ko−
strzewa, III miejsce Mateusz Jakutowicz
Onisk oraz Krystian Wojtkowski. Kate−
goria 89 senior − II miejsce Michał Osit,
III miejsce Jacek Łukawski oraz Kamil
Kostrzewa.
Wyniki drużynowe: 94−93 − II miej−
sce Ursus I w składzie Olga Mudrow−
ska, Paulina Barszcz, Marcelina Iwa−
niukowicz), 92−90 − I miejsce Ursus
II w składzie: Krystian Wojtkowski,
Rafał Świerkot, Konrad Kostrzewa a
III miejsce zajął Ursus III w następu−
jącym składzie: Mateusz Jakubowicz
Onisk, Albert Będyński i Jakub
Uchman Lach. W najstarszej katego−
rii 89 − senior Ursus IV wywalczył I
miejsce (Jacek Łukawski, Kamil Ko−
strzewa, Michał Osit). W ciągu dwóch
dni nasi karatecy wzięli udział w
dwóch turniejach. W obu uplasowali
się w czołówce, co jeszcze bardziej
świadczy o ich klasie.

Mistrzostwa w karate

Dam pracê
Firma Oriflame Products Poland Sp.
z o.o. z siedzibą w Ursusie przy ul. Bo−
haterów Warszawy 2 zatrudni w okresie
letnim w systemie 3−zmianowym: panie
do pracy przy liniach produkcyjnych,
panów do zaopatrywania linii produkcyj−
nych. Wymagania: książeczka Sanepidu,
panowie – mile widziane uprawnienia do
obsługi wózków widłowych.
Osoby chętne do pracy proszone są o
kontakt telefoniczny pod numerem tele−
fonu 0 22 867 10 80 w. 262 w godz. 9−16.
Zapraszamy również młodzież uczącą
się i emerytów.
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została zorganizowana duża, udana im−
preza sportowa. Na „karateckiej” ma−
pie Polski, Chynów staje się ważną miej−
scowością. Pod patronatem PZK i przy
udziale sędziów licencjonowanych od−
były się dwie imprezy w jednej.
W rankingowych Mistrzostwach
Młodzików startował Kamil Kostrze−
wa zdobywając III miejsce w kata. W
drugim turnieju startowali nasi pozo−
stali zawodnicy, którzy zajęli następu−
jące miejsca: kata − 98 i młodsi − I miej−
sce Albert Będyński, kategoria wieko−
wa 97−96 − II miejsce Darek Chrupek i
III miejsce Karol Szurkowski, katego−
ria wiekowa 97−96 dziewcząt II miej−

sce Kinga Kobus, kategoria 95−94
dziewcząt III miejsce Marcelina Iwa−
niukowicz, kategoria 91−89 juniorek
mł. II miejsce Zuzanna Chrupek, kate−
goria 90−89 juniorów mł.− I miejsce Mi−
chał Osit i II miejsce Kamil Kostrze−
wa. Wyniki Kumite kategoria 91−89 ju−
niorek mł. III miejsce Zuzanna Chru−
pek, kategoria 91−89 juniorów mł. − 60
kg III miejsce Piotr Wroński, katego−
ria 91−89 + 60 kg III miejsce Kamil Ko−
strzewa.
Ogromne brawa dla wszystkich re−
prezentantów z Ursusa i gratulacje za
walkę, zaznaczając, że w wielu katego−
riach startowała krajowa czołówka w
medalistami MP WKF włącznie.
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