Ostatni dzwonek
Lato w Mieœcie 2009

q Czytaj str. 4

Wyniki egzaminów

Zakoñczenie roku szkolnego w Gimnazjum Nr 131
19 czerwca w ursuskich placów− in. remont sal gimnastycznych w Gimna−
kach oświatowych odbyło się uroczy− zjach 131 i 133, remont szatni i świetlicy
ste zakończenie roku. Ostatni dzwo− dla sześciolatków w szkole Podstawowej
nek zadzwonił w szkołach podstawo− Nr 14 oraz odnowienie korytarza w LVI
wych, gimnazjalnych oraz ponadgim− L.O. im. Kruczkowskiego.
Wszystkim uczniom i nauczycielom
nazjalnych. Pedagodzy podsumowa−
li 10 miesięcy nauki. Teraz najmłod− życzymy bezpiecznych i słonecznych
szych mieszkańców czekają upra− wakacji.
gnione wakacje.
Podczas szkolnych uroczystości naj−
lepsi otrzymali nagrody za świadectwa z
czerwonymi paskami i dyplomy za udział
w licznych konkursach i olimpiadach.
24 czerwca odbyła się kolejna sesja
Naukę zakończyli uczniowie 4 pod−
stawówek, 4 gimnazjów, liceum, tech− Rady Dzielnicy. Głównym punktem ob−
nikum oraz szkoły zawodowej. W roku rad było powołanie nowego Zastępcy
szkolnym 2008/2009 w naszej dzielni− Burmistrza. Został nim Dariusz Wosz−
cy w szkołach publicznych naukę po− tyl, który zastąpił na stanowisku Jolan−
bierało łącznie 3897 uczniów. Promo− tę Dąbek. Za kandydaturą nowego za−
cję do następnej klasy otrzymały 3774 stępcy burmistrza głosowało 12 rad−
osoby, a absolwentami szkól zostało 784 nych. Siedem osób było przeciw, jedna
uczniów. Łącznie do następnej klasy wstrzymała się od głosu.
Kolejnym punktem obrad było rozpa−
zdało 97% uczniów.
trzenie
przez radnych propozycji mia−
Tradycyjnie w wakacje przeprowadzo−
ne zostaną remonty ursuskich placówek sta stołecznego Warszawy w sprawie
oświatowych. Niewątpliwie największą „Dostosowania budżetu miasta do zmie−
inwestycją będzie rozbudowa Szkoły Pod− nionych uwarunkowań makroekono−
stawowej Nr 11 o sześć sal lekcyjnych. micznych”.
Wprowadzenie zmian jest spowodo−
Do ważnych zadań zaliczyć możemy m.

q Czytaj str. 5

Mieszkañcy Ursusa
wybrali
q Czytaj str. 8

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy
wane światową recesją gospodarczą i
ma na celu dostosowanie budżetów po−
szczególnych dzielnic do zmieniających
się warunków na światowych rynkach.
Łącznie negatywne skutki dla budżetu
miasta w okresie 2009−2014 wyniosą
około 3 mld zł, tj. 5% mniej w stosunku
do dotychczasowych założeń.
W związku z powyższym zmianie
ulegną środki zapisane w Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym na lata
2009−2013. W tym roku środki zo−
staną zmniejszone o 3 775 990 zł. W
sumie do 2013 roku oszczędności
mają opiewać na kwotę 20 186 317
złotych.

II

Dziennik

Szanowni Pañstwo!
W dniu 24 czerwca br. kończę moją pra−
cę w Zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy jako Zastępca Burmistrza. Funkcję
tę pełniłam od końca grudnia 2006 roku.
Bardzo starałam się być pomocna miesz−
kańcom Ursusa. Praca na rzecz mieszkań−
ców dzielnicy, której sama jestem miesz−
kanką od 18 lat, była dla mnie prawdzi−
wym zaszczytem. Mam wewnętrzne prze−
konanie, że udało mi się osiągnąć dużo i ze
spokojnym sumieniem przechodzę do no−
wych, ambitnych wyzwań.
Chciałabym bardzo serdecznie podzię−
kować wszystkim Państwu, z którymi mia−
łam przyjemność współpracować, bądź
choćby porozmawiać przez chwilę. Bardzo
dziękuję wszystkim księżom z naszych
Parafii, w tym szczególnie księdzu Prała−
towi Zbigniewowi Sajnógowi oraz księdzu
Ryszardowi Laskowskiemu. Dziękuję ca−
łemu środowisku oświatowemu, z które−
go osiągnięć jestem dumna.
Bardzo chciałabym podziękować też
rodzicom, którzy działają w Radach Ro−
dziców w placówkach oświatowych.
Dziękuję pracownikom Ośrodka Pomo−
cy Społecznej, a szczególnie Paniom Dy−
rektorkom: Marzennie Szaniawskiej i
Marioli Bednarskiej za osiągnięcia i za−
angażowanie w pracę.
Moje podziękowania kieruję do Pana
Dyrektora Piotra Jankowskiego i Pani
Małgorzaty Kołodziejczyk, którzy dla mnie
są i będą najlepszym przykładem tego, jak
wspaniałym i kreatywnym miejscem pra−
cy może być biblioteka.
Dziękuję także wszystkim organizacjom
pozarządowym, z którymi miałam okazję
współpracować.
Dziękuję pracownikom instytucji kultu−
ry, a w szczególności Paniom: Elżbiecie
Zdanowskiej – Cozac i Annie Chruśliń−
skiej. Dziękuję także pracownikom Zarzą−
du Gospodarowania Nieruchomościami.
Dziękuję Młodzieżowej Radzie Dzielni−
cy za waszą chęć uczenia się funkcjono−
wania i pracy samorządu.
Nade wszystko dziękuję wszystkim pra−
cownikom Urzędu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy, tym pracujących w wydziałach
urzędu, ale też w delegaturach. Kochani,
praca z Wami bardzo wiele mnie nauczy−
ła. Dziękuję szczególnie Pani Aleksandrze
Magiereckiej, Pani Wiesławie Kuncewicz,
Pani Izabeli Migdal, Panu Tomaszowi Pro−
chackiemu, Panu Stefanowi Żaji, Panu
Norbertowi Pyzie, Pani Janinie Kalińskiej,
Panu Zbigniewowi Konczewskiemu, Pani
Dorocie Tomaszewskiej i Pani Elżbiecie
Stępkowskiej.
Dziękuję także członkom Rady Dzielni−
cy Ursus m.st. Warszawy, a szczególnie
tym Radnym, którzy w swojej pracy kie−
rowali się podobnymi do mnie postawami
i preferowali podobne wartości, wśród któ−

rych dobro mieszkańców Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy jest najważniejsze.
Na szczególne moje podziękowanie za−
sługują, moi koledzy z Zarządu Dzielni−
cy Ursus m.st. Warszawy, Pan Bogdan
Olesiński – Burmistrz Dzielnicy i Pan
Wiesław Krzemień – Zastępca Burmi−
strza. Koledzy, dziękuję Wam przede
wszystkim za 2,5 roku pracy bez konflik−
tów. Dzięki temu udało nam się zrobić
niejedno i doprowadzić do szczęśliwego
końca wiele zawiłych spraw. Do podzię−
kowań dołączam życzenia sukcesów oraz
sprawozdanie ze zrealizowanych przeze
mnie i podległe mi wydziały urzędu na
przestrzeni 2,5 lat.
Zasoby Lokalowe: sprzedaż 91 miesz−
kań komunalnych, sprzedaż 2 lokali użyt−
kowych, przekwalifikowanie 22 mieszkań
komunalnych na socjalne, realizacja 82
umów o najem lokalu, zapewnienie 26 lo−
kali socjalnych osobom z wyroków eks−
misyjnych, zawarto 42 umowy najmu w
ramach realizacji list.
Sprawy społeczne i zdrowie: realiza−
cja zadań z zakresu ustawy o świadczeniach
zdrowotnych, stała współpraca z Dzielni−
cowym Zespołem Realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
alkoholowych, powołanie referatu świad−
czeń rodzinnych i funduszu alimentacyj−
nego, przyjęcie zadań z zakresu profilak−
tyki, współdziałanie i kontrolowanie reali−
zacji zadań organizacji pozarządowych,
udzielanie pomocy w rozwiązywaniu nie−
typowych problemów prawnych, zakup
nieruchomości dla OPS przy ul. Prawni−
czej 54 (przeprowadzenie procedury przy−
jęcia i przekazania budynku), pomoc w
utworzeniu Spółdzielni Socjalnej AREKA,
powołanie Stowarzyszenia Ekologiczny
Ursus, powołanie Dzielnicowej Komisji
dialogu Społecznego.
Oświata: realizacja wniosków Rady
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dotyczą−
cych: § Zamiany bazy 3 szkół (LO, Gimna−
zjum 132, ZS nr 42), § Powiększenie bazy
oświatowej SP 14, reaktywacja Zespołu
Szkół nr 42, zawarcie porozumienia o
współpracy z Wojskową Akademią Tech−
niczną, organizacja wizyty Mazowieckiego
Kuratora Oświaty w dzielnicy, realizacja
wniosku Przewodniczącego Rady Dzielni−
cy Ursus z IX Sesji Rady – Pana H. Linow−
skiego – dotycząca analizy przyczyn niskich
wyników nauczania w szkołach podstawo−
wych i gimnazjalnych dzielnicy:
a. Pozyskanie do współpracy w zakresie
pomiaru osiągnięć szkolnych uczniów
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Ma−
zowieckiego Kuratora Oświaty.
b. Nawiązanie współpracy z Uniwersyte−
tem Warszawskim w celu dokonania dia−
gnozy osiągnięć szkolnych uczniów
gimnazjów i szkół podstawowych.

c. Diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych
uczniów gimnazjów i szkół podstawo−
wych /3 badania w okresie listopad 2007
− grudzień 2008/.
d. Organizacja spotkań pracowników UW
z Radami Pedagogicznymi szkół.
e. Organizacja szkolenia dla Rad Pedago−
gicznym pod kątem opracowywania pro−
gramu podniesienia jakości kształcenia.
Monitoring i organizacja miejsc w szko−
łach dla sześciolatków, monitoring i orga−
nizacja miejsc w przedszkolach, organiza−
cja szkolenia dla dyrektyw placówek
oświatowych z zakresu prawa pracy, wpro−
wadzenie nagrody burmistrza dla uczniów
osiągających najwyższe wyniki w nauce,
współorganizacja rajdu Szlakiemi naszej
historii, organizacja akcji: Lato w mieście
i Zima w mieście, powołanie Młodzieżo−
wej Rady Dzielnicy, powołanie i stała
współpraca Międzyszkolnych Zespołów
Przedmiotowych, utworzenie oddziałów
integracyjnych w Gimnazjum 132, utwo−
rzenie klasy sportowych w LO, szkolenie
pocztów sztandarowych w siedzibie Bata−
lionu Reprezentacyjnego WP, opracowa−
nie koncepcji „Programu podniesienia ja−
kości kształcenia w szkołach Dzielnicy Ur−
sus m.st., pozyskanie środków unijnych w
wysokości 863 tysięcy złotych na projekt
„Tygrysy rynku pracy’’, współtworzenie i
złożenie projektu unijnego dla szkół pod−
stawowych pt. „Nasza szkoła jest fajna’’
(projekty uzyskały już pozytywną ocenę
formalną jednostki wdrażającej), współ−
tworzenie założeń do projektu unijnego dla
nauczycieli „Wychowawca na szóstkę”
(projekt w opracowywaniu, termin złoże−
nia: XI 2009), współtworzenie koncepcji
projektu Młodzieżowego Parku Nauki –
projekt w opracowywaniu, termin złoże−
nia: X 2009, realizacja wizyty Młodzieżo−
wej Rady z Kijowa, organizacja Forum
Oświatowego.
W konsekwencji podejmowanych prze−
ze mnie działań szkoły podstawowe i gim−
nazjalne znacznie poprawiły wyniki osią−
gane w egzaminach zewnętrznych. W przy−
padku szkół podstawowych, które w ubie−
głym roku były na przedostatnim miejscu
w Warszawie nastąpił awans o 5 miejsc w
stosunku do dzielnic warszawskich.
Uczniowie gimnazjów, którzy w ubiegły
roku zajmowali ostatnie miejsce w Warsza−
wie poprawili także swoje wyniki, i tak:
· w części humanistycznej o 5 miejsc;
· w część matematyczno – przyrodniczej
o 2 miejsca;
· w części językowej o 3 miejsca.
Tym samym utrzymującą się od ponad
2 kadencji tendencja spadkowa w pozio−
mie kształcenia w naszych szkołach zosta−
ła zahamowana. Mam nadzieję, że mój
następca co najmniej utrzyma ten stan. Ide−
alnie byłoby, gdyby spowodował stały
wzrost poziomu kształcenia w naszych
szkołach.

Ursusa
Kultura: organizacja rozszerzonych ob−
chodów Dni Ursusa (tydzień), organizacja
imprez plenerowych (Dni Ursusa, Dzień
Dziecka, Pożegnanie Lata, Sylwester 08/09),
opracowanie projektu i pozyskanie środków
na projekt dla biblioteki „Moja mała twór−
czość’’, organizacja wycieczki integracyjnej
do Galerii Leśnej w Puszczy Bolimowskiej
dla seniorów, organizacja „Forum dla Kultu−
ry”, realizacja projektu edukacji kulturalnej
dla dzieci i młodzieży „Mali Maleńkiemu’’,
organizacja bali integracyjnych dla dzieci, or−
ganizacja obchodów rocznic patriotycznych
i organizacja koncertów patriotycznych, or−
ganizacja wydarzeń kultury klasycznej dla
mieszkańców Ursusa (oratorium Camila Sen−
sansa, „Krakowiacy i górale’’, koncert Niny
Nowak itp.), współorganizacja festiwalu
szantowego oraz „Wspólnoty w kulturze’’,
współpraca z Batalionem Reprezentacyjnym
WP, realizacja projektu dla słuchaczy TUTW

III
„Życie jak baśń. Opowiedz swoją historię’’,
organizacja wernisaży i wystaw ZHP, arty−
stów indywidualnych, wydarzeń związanych
z życiem dzielnicy, organizacja w dzielnicy
Europejskich Dni Dziedzictwa, remont za−
bytkowej kapliczki przy ul. Dzieci Warsza−
wy (I etap), współorganizacja Dnia Edukacji
Narodowej, współpraca z biblioteką w zakre−
sie powstania projektu adaptacji pomieszczeń
filii biblioteki przy ul. Dzieci Warszawy 42,
współpraca w zakresie tworzenia koncepcji
programowej Arsusa II, Mediateki i Muzeum
Historii Ursusa, praca nad programem „Stra−
tegiczne kierunki rozwoju kultury w Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy’’, organizacja
Mikołajek dla Młodzieżowej Rady Dzielni−
cy.
Dziękując wszystkim Państwu życzę
równocześnie zdrowia i wszelkiej pomyśl−
ności.
Jolanta Dąbek

Nowy Zastêpca Burmistrza
Dariusz Wosztyl urodził się w Radomiu, ale zawsze
był blisko związany ze stolicą Polski – Warszawą. Żona−
ty. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.
W 1979 ukończył studia na Politechnice Świętokrzy−
skiej z tytułem magistra ekonomii na kierunku ekonomi−
ki finansów. W 1999 roku podjął 2−letnie podyplomowe
studia w Szkole Głównej Handlowej oparte na MBA z
zakresu zarządzania. W 2005 roku otrzymał dyplom z
zakresu organizacji i zarządzania w służbie zdrowia oraz
pomocy społecznej. W tym samym roku uzyskał certyfi−
kat menedżera jakości w służbie zdrowia, a także tytuł
Auditora Wiodącego Certyfikowanego wydawany przez
międzynarodową instytucję BVQI. W 2009 roku ukoń−
czył studia podyplomowe na Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych.
Od początku kadencji pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy, gdzie nadzorował wydziały: oświaty, kultury, spraw społecznych i
zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej i biblioteki.

Wybrani wspaniali Warszawy
Wielką Galą w Pałacu Kultury i Nauki
zakończył się finał XVI stołecznej edycji
Samorządowego Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych”, zorganizowany
przez Fundację „Świat na Tak” oraz war−
szawskie dzielnice. Bycie dobrym na co
dzień wcale nie jest łatwe. Jednak w czło−
wieku jest więcej dobra niż zła, więc każ−
dy może być Wspaniałym, jeśli tylko ze−
chce. Tak narodził się pomysł ogólnopol−
skiego konkursu dla wolontariuszy.
Laureatami konkursu w kategorii „Ósem−
ki” zostali: Aleksandra Górecka (Ursus –
Gimnazjum Nr 131), Wioletta Kamińska
(Śródmieście), Helena Mazur (Śródmie−
ście), Michał Nowacki (Wola), Magda Oleś
(Mokotów), Olga Remiszewska (Wawer),
Michał Sierzputowski ( Ochota ) i Aleksan−
dra Skrzypkowska (Praga Południe).
W kategorii „Ósemeczki’ (9 – 13 lat) jury
wybrało laureatów: Paulina Cisz Biela−
ny),Kazimierz Antoni Czartoryski (Białołę−
ka), Kalina Kaczorowska (Legionowo), Mag−

dalena Krakowiak (Wola), Marta Majewska
(Ursynów), Aleksandra Nowak (Ursus –
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integra−
cyjnymi Nr 2), Katarzyna Strojnowska (Bie−
lany) i Natalia Ważny (Bemowo). W kate−
gorii „Zgłoszenia grupowe i Kluby Ośmiu”
wyróżnienie otrzymał Klub Ośmiu działają−
cy przy Gimnazjum Nr 131 w Ursusie. Wspa−
niali odebrali gratulacje i nagrody w obecno−
ści Prezydenta m. st. Warszawy, Ministra
Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziec−
ka, najwyższych władz kościelnych, burmi−
strzów dzielnic i pomysłodawczyni konkur−
su posłanki Joanny Fabisiak.
Podczas XXXV sesji Rady Dzielnicy
Ursus odbyła się sympatyczna uroczystość.
Laureaci i wyróżnieni w XVI edycji Sa−
morządowego Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych” zostali uhonorowa−
ni listami gratulacyjnymi i upominkami.
Wszystkim wspaniałym wolontariu−
szom składamy gratulacje i życzymy dal−
szej niestrudzonej pracy na rzecz dobra.

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warsza−
wy odbył w maju 2009 r. cztery posiedze−
nia, na których zapadły decyzje, dotyczą−
ce następujących spraw.
Władze dzielnicy zabezpieczyły środki
finansowe w załączniku dzielnicowym do
budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok, na
wykonanie niezbędnych prac związanych
z przebudową i remontem sieci cieplnej
oraz modernizacją stacji transformatoro−
wej, w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą
„Budowa szkoły podstawowej i przed−
szkola przy ul. Dzieci Warszawy 42”.
Zaakceptowano również przedłożony
przez Wydział Oświaty i Wychowania
projekt umowy najmu przez 25 Samodziel−
ne Koło Terenowe STO (na okres trzech
lat), nieruchomości położonej przy ul.
Dzieci Warszawy 42.
W dniu 12 maja Zarząd wyznaczył skład
Komisji Konkursowej do przeprowadze−
nia konkursu na stanowisko dyrektora w
Przedszkolach Nr: 112,168 i 118 w Dziel−
nicy Ursus.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę, na po−
zakonkursowy tryb wyłonienia najemcy lo−
kalu, położonego przy ul. 1−go Maja 8, na
okres 3 lat, z uwagi na dwukrotne nie roz−
strzygnięcie konkursu ofert na w/w lokal.
Podjęto również uchwały Nr 417/2009 i 418/
2009 w sprawie ogłoszenia ustnego prze−
targu nieograniczonego na sprzedaż loka−
li użytkowych nr a2 i nr b2, usytuowanych
w budynku, położonym w Warszawie przy
ul. Bohaterów Warszawy 11 wraz z od−
daniem w użytkowanie wieczyste, do dnia
9.07.2103 r., ułamkowej części gruntu.
Zarząd Dzielnicy przekazał w administro−
wanie Zakładowi Gospodarowania Nierucho−
mościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy, nowo budowany budynek komunalny z
przedszkolem w przyziemiu, położony przy
ul. Szancera 5 (II etap−budynek „ B”). W maju
władze samorządowe dzielnicy zaopiniowa−
ły projekt nowej uchwały Rady Miasta st.
Warszawy, w sprawie wynajmowania loka−
li, znajdujących się w budynku prywatnym i
zasad ich podnajmowania. Uchwała zakłada
możliwość wynajmowania lokali mieszkal−
nych od innych podmiotów w drodze kon−
kursu, a następnie podnajmowanie tych lo−
kali osobom, umieszczonym na listach ocze−
kujących na najem. Władze Ursusa wyraziły
zgodę na ustawienie głazu narzutowego, z
wygrawerowanym napisem „Zieleniec miej−
ski − Zaczarowana Dorożka 2009 rok” oraz
na zakup dorożki wraz z akcesoriami, jako
symbolu aktualnie budowanego zieleńca przy
ul. Zaczarowanej Dorożki.
Uchwałą Zarządu nr 416/2009 powołano
Zespół ds. opiniowania ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie wypoczynku
dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy w 2009 roku.
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Lato w Mieœcie 2009
Festynem rekreacyjnym „Bezpieczne wakacje – country”,
w dniu 21 czerwca, rozpocz¹³ siê program Lato w Mieœcie
2009 na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Przy œcianie wspinaczkowej
Z myślą o dzieciach i młodzieży, które
przebywają podczas wakacji w miejscu
zamieszkania, przygotowany został pro−
gram dostosowany do wieku uczestni−
ków.
Punkty dziennego pobytu do końca
lipca mieszczą się w następujących
szkołach:
w Szkoła Podstawowa Nr 11 (ul. Ke−
niga 20) zajęcia od poniedziałku do piąt−
ku, w godz. 7−17,
w Szkoła Podstawowa Nr 4 (ul. Sław−
ka 9) od poniedziałku do piątku w
godz. 7−17.
Od 3 sierpnia do końca wakacji otwar−
te będą placówki:
w Zespół Szkół Nr 80 (ul. Orłów Piastow−
skich 47) od poniedziałku do piątku w
godz. 7−17,
w Szkoła Podstawowa Nr 14 (ul. Sosn−
kowskiego 10) od poniedziałku do piątku
w godz. 7−17.
W placówkach zaplanowano: zaję−
cia świetlicowe, informatyczne, gry
sportowe i zabawy ruchowe, konkursy
plastyczne, zwiedzanie Warszawy.
Zajęcia sportowe prowadzić będą
szkoły: Gimnazjum Nr 132 (ul. Dzieci
Warszawy 42) – do końca wakacji w
godz. 9−15, Gimnazjum Nr 133 – do 17
lipca w godz. 9−14, Zespół Szkół z Od−
działami Integracyjnymi Nr 80 (ul. Or−

łów Piastowskich 47) – zajęcia do koń−
ca lipca w godz. 9−20 oraz od 3 do 31
sierpnia w godz. 17−20, Szkoła Podsta−
wowa Nr 11 (ul. Keniga 20) − zajęcia
do końca lipca w godz. 17−20 oraz od 3
do 31 sierpnia w godz. 9−20, Szkoła
Podstawowa Nr 14 (ul. Sosnkowskiego
10) – zajęcia jw., Szkoła Podstawowa
Nr 4 ( ul. Sławka 9) – zajęcia jw.. Zaję−
cia sportowe w ramach „Letniej Aka−
demii Piłkarskiej odbywać się będą na
stadionie miejskim i w Gimnazjum Nr
131 przy ul. Drzymały 1 do końca sierp−
nia w godz. 9−15.
Różnorakie zajęcia proponują również
placówki kultury. Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17) zaprasza na warsztaty
plastyczne (7−9 lipca oraz 14−16 lipca w
godz. 10−20), tenis stołowy od 1 do 17
lipca w godz. 11−13, taniec nowoczesny
(28−31 lipca w godz. 11−12). Dom Kul−
tury „Kolorowa” ( ul. Sosnkowskiego
16): warsztaty plastyczne od 17 do 31
sierpnia w godz. 10−12, warsztaty cera−
miczne od 4 do 27 sierpnia w godz. 10−
12. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr
64 (ul. Plutonu Torpedy 47) oglądanie
filmów na DVD, zabawy taneczne, gry
planszowe, warsztaty plastyczne, słucha−
nie fragmentów książek – zajęcia od 1
do 31 sierpnia w godz. 9−16. Biblioteka
dla Dzieci przy Wypożyczalni Nr 117 (ul.

Keniga 14) – spotkania otwarte (szachy,
warcaby, występy teatralne z udziałem
dzieci, spotkanie z poezją – zajęcia do 1
sierpnia w godz. 10−16. Integracyjny
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzie−
ży „Stokrotka” (ul. Prawnicza 54) – zaję−
cia integracyjne, komputerowe, sportowe,
muzyczne, wycieczki tematyczne. Świe−
tlica Środowiskowa Stowarzyszenia
„Przymierza Rodzin” (ul. Zapustna 43) –
zajęcia muzyczne, wycieczki po Warsza−
wie i Mazowszu – zajęcia do 10 lipca w
godz. 8−16. Młodzieżowa Drużyna Pożar−
nicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej (
ul. Rynkowa 8) – program „Strażak ra−
townik” – poniedziałki, „Warszawa nie−
zwykła” (wycieczki piesze) – wtorki, pro−
gram „Letnie szkoła ratownicza” – środy,
program „Rowerem po Mazowszu” –
czwartki, program „Służba leśna” – piąt−
ki. Zajęcia do 17 lipca w godz. 10−16.
Program „Lata w Mieście” to nie tyl−
ko zajęcia. To również szereg imprez
otwartych, na które zapraszają placów−
ki kultury:
w 3 lipca, godz. 19 – koncert rockowy
(Piwnica Ośrodka Kultury „Arsus”, ul.
Traktorzystów 14),
w 6 lipca, godz. 12.30 – spotkanie ta−
neczno−magiczno−cyrkowe z nauczycie−
lem i mistrzem cyrku (Dom Kultury
„Miś”, ul. Zagłoby 17),
w 10 lipca, godz. 19 – recital skrzypco−
wy uczestniczki Konkursu im. H. Wie−
niawskiego (Ośrodek Kultury „Arsus”,
ul. Traktorzystów 14),
w 14 lipca, godz. 11 − Naukowe Lato w
Ursusie „Dzika pogoda – szalony na−
ukowiec”, godz. 12 – „Ciepło, cieplej,
gorąco!” ( Ośrodek Kultury „Arsus”, ul.
Traktorzystów 14),
w 18 lipca, godz. 11 – warsztaty nauko−
we „Suchy lód”, godz. 12 „Ciepło, cie−
plej, gorąco!” (Ośrodek Kultury „Ar−
sus”, ul. Traktorzystów 14),
w 3 sierpnia, godz. 12.30 – spektakl
muzyczno−teatralny dla dzieci (Dom
Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17),
w 23 sierpnia, godz. 12.30 – spektakl
teatralny dla dzieci (Dom Kultury „Ko−
lorowa”, ul. Sosnkowskiego 16),
w 28 sierpnia, godz. 19 – koncert roc−
kowy (Ośrodek Kultury „Arsus”, ul.
Traktorzystów 14).
Na projekcje filmowe zaprasza również
kino „Ursus”. Seanse zaplanowano 5, 12,
19, 26 sierpnia o godz. 11 (Ośrodek Kul−
tury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14).
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy przygoto−
wał dla dzieci i młodzieży wakacyjne
ligi: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki
plażowej, turnieje: unihokeja, badmin−
tona, tenisa stołowego, olimpiady w ra−
mach programu Lato w Mieście oraz
wyjazdy sportowo−rekreacyjne nad Za−
lew Zegrzyński i do stadniny koni.

Ursusa

V

Wyniki egzaminów
Na prze³omie maja i czerwca Okrêgowa Komisja
Egzaminacyjna w Warszawie og³osi³a wyniki egzaminów w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych.
W klasach szóstych szkół podstawowych
najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 11. W gimnazjach
liderami okazały się dwie szkoły. Część hu−
manistyczną najlepiej napisali uczniowie
z Gimnazjum Nr 131, a część matematycz−
no−przyrodniczą – Gimnazjum z Oddzia−
łami Integracyjnymi Nr 130. Wszystkie
wspomniane placówki oświatowe popro−
siliśmy o zaprezentowanie swoich ostat−
nich osiągnięć.

Szko³a Podstawowa Nr 11
Największym sukcesem jest wynik
sprawdzianu klas szóstych – 28.85, który
znajduje się w najwyższej 9 staninie. Na tym
poziomie uplasowało się tylko 4 procent
szkół w Polsce.Na sukces pracowaliśmy
długo wprowadzając systemowy sposób
przygotowania uczniów do sprawdzianu.
Realizowano: zadania problemowe− czyli
comiesięczne testy, które umożliwiają
uczniom rozwój logicznego myślenia i
umiejętność radzenia sobie z testami kom−
petencji, czytanie ze zrozumieniem – we
wszystkich klasach sprawdzamy za pomocą
testów jak uczniowie radzą sobie ze zrozu−
mieniem tekstu, pisanie twórcze – ucznio−
wie systematycznie tworzą własne teksty
w ramach różnych form wypowiedzi na
wszystkich lekcjach, wydłużony czas pracy
szkoły − działa u nas „Świetlica środowi−
skowa” w ramach której uczniowie w go−
dzinach 17 – 19 mogą przyjść do szkoły, by
uzyskać fachową pomoc w lekcjach, popra−
wić sprawdzian czy kartkówkę.
Kolejnym sukcesem okazała się być Dia−
gnoza Klas Piątych przygotowana przez
Uniwersytet Warszawski i przeprowadzo−
na w zakresie umiejętności matematycz−
nych i językowych. Nasz wynik okazał się
najlepszy wśród szkół podstawowych Ur−
susa. Osiągnęliśmy edukacyjną wartość do−
daną na poziomie 5, 7 z umiejętności ma−
tematycznych i 5, 8 z umiejętności języko−
wych. Odkrywanie zainteresowań i moc−
nych stron uczniów oraz motywowanie ich
do pracy i nauki to istotny element działal−
ności naszej szkoły. Dzięki temu osiąga−
my wiele spektakularnych sukcesów w
licznych konkursach. W Międzynarodo−
wym Konkursie Matematycznym Kangur
laureatką została po raz drugi Aleksandra
Winiarz. W Międzynarodowym Konkur−
sie Kartograficznym mamy czterech lau−
reatów, wśród 10 z woj. mazowieckiego
oraz laureatkę Klaudię Narożnik, której
praca jako jedna z sześciu w Polsce wysła−
na została do ścisłego finału w Chile.
Maryla Gołębiewska
zastępca dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 11

Gimnazjum z Oddzia³ami
Integracyjnymi Nr 130
Od kilku lat osiąga bardzo dobre wyniki
z egzaminu gimnazjalnego w obydwu czę−
ściach a szczególnie w części matematycz−
no− przyrodniczej. Od lat ten wynik utrzy−
muje się na poziomie wyników wysokich
(VII stanina) a w latach 2006 i 2007 uzy−
skaliśmy wynik bardzo wysoki (VIII sta−
nina). Jesteśmy szczególnie dumni z osią−
gnięć z naszych uczniów, ponieważ wśród
nich są także uczniowie z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego. Osią−
gnięty wynik jest efektem pracy zgranego
zespołu nauczycieli przedmiotów matema−
tyczno−przyrodniczych, którzy maksymal−
nie wykorzystują czas na pracę dydak−
tyczną podczas lekcji, dbają o właściwą
dyscyplinę, konsekwentnie rozliczają z
prac domowych. Z własnej inicjatywy spo−
tykają się z uczniami po lekcjach w celu
pomocy w wyrównywaniu zaległości.
Od lat w naszym gimnazjum dyrektor
przeznacza dodatkowe godziny na zajęcia
przygotowawcze do egzaminu. Daje to
możliwość zapoznania się ze specyfiką za−
dań egzaminacyjnych oraz rozplanowania
czasu pracy z testem egzaminacyjnym.
Nasi uczniowie poddawani są co roku
diagnozom edukacyjnym min. egzaminom
próbnym po klasie I, II i w klasie III. Opra−
cowane wyniki służą do planowania pracy
szkoły na następny rok szkolny.
Magdalena Grabska
dyrektor Zespołu Szkół Nr 80

Gimnazjum Nr 131
Rok szkolny 2008/2009 był dla Gimna−
zjum Nr 131 bardzo udany. Duża w tym
zasługa uczniów klas trzecich, którzy wy−
kazali się wyjątkową aktywnością i wielkim
zaangażowaniem w sprawy szkoły. Minio−
ny rok szkolny zaowocował licznymi wy−
sokimi lokatami naszych gimnazjalistów w
konkursach przedmiotowych. Godna pod−
kreślenia jest działalność charytatywna
uczniów, zwieńczona nagrodami w finale
konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
Na uwagę zasługuje sumienna praca w
Samorządzie Uczniowskim i Młodzieżo−
wej Radzie Dzielnicy. Działalność uczniów
klas trzecich na tak wielu polach nie odbi−
ła się negatywnie na ich wynikach w na−
uce i zachowaniu. Wręcz przeciwnie. Gim−
nazjum Nr 131 może się bowiem pochwa−
lić najwyższymi wynikami w egzaminach
gimnazjalnych w naszej Dzielnicy. Licz−
by mówią same za siebie. W części huma−
nistycznej średnia liczba punktów to 36,07
pkt co daje 8 stanin − bardzo wysoki, w
skali 1−9, natomiast w części matema−
tyczno−przyrodniczej − 28,6 pkt co daje 7
stanin czyli wysoki. Uczniowie zasługują
na wielkie gratulacje. Ich trzyletni trud nie
poszedł na marne.
Do wysokich wyników przyczyniło się
też uczestnictwo uczniów w licznych zaję−
ciach pozalekcyjnych, które odbywały się
w szkole . Wysokie średnie na koniec klasy
trzeciej bardzo duża ilość nagród, w tym pre−
stiżowe: Nagroda Burmistrza i nagroda
„Prymus Gimnazjum Nr 131”, dowodzą, że
uczniowie starannie przygotowywali się do
lekcji, pracowali ponad swoje możliwości,
dobrze wykorzystali trzy lata nauki w Gim−
nazjum, a o ich sukcesach w szkołach śred−
nich na pewno jeszcze nie raz usłyszymy.
Elżbieta Karwicka−Gorzkowska
Dyrektor Gimnazjum Nr 131

Wyniki sprawdzianów uczniów klas szóstych szkó³ podstawowych w roku 2009
L.p.
1.
2.
3.
4.

Średni wynik
Szkoła
26,85
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2
24,30
Szkoła Podstawowa Nr 4
28,85
Szkoła Podstawowa Nr 11
25,96
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14

Średnia wojewódzka sprawdzianów klas szóstych wynosi 23,85 – średnia dla Ursusa 27,05

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2009
Średni wynik – część
Średni wynik – część
humanistyczna matematyczno − przyrodnicza
35,20
Gimnazjum z Oddziałami Inte−
29,39
gracyjnymi Nr 130
36,07
Gimnazjum Nr 131
28,60
31,43
Gimnazjum Nr 132 z Oddziała−
24,75
mi Integracyjnymi
35,01
Gimnazjum Nr 133
27,65

L.p. Szkoła
1.
2.
3.
4.

Średnia wojewódzka egzaminów gimnazjalnych z części humanistycznej wynosi 32,81 – dla
Ursusa 35,20, z części matematyczno− przyrodniczej 27,53 – dla Ursusa 28,60
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XV Dni Ursusa
Za nami kolejne Dni Ursusa. W tym roku g³ówn¹
atrakcj¹ imprezy by³y koncerty gwiazd reggae oraz
wystêp krakowskiej grupy Pod Bud¹. Ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ dla siebie. Od festynów dla dzieci, przez
wystêpy teatrów ulicznych, a¿ po muzykê szantow¹.
broń”. Nie zabrakło również starszych
numerów. O godzinie 20 swój występ
rozpoczął Mesajah. Główną gwiazdą
wieczoru była jednak Marika, która na
scenie zaprezentowała materiał ze
swojej debiutanckiej płyty „Plenty”.
Koncert był rewelacyjny, a głos wo−
kalistki rozgrzał do czerwoności pu−

Fot. Ł.Prokop

W tym roku imprezy związane ze
świętem dzielnicy zostały rozłożone
w czasie. XV Dni Ursusa trwały od 31
maja do 9 czerwca. Pierwszą atrakcją,
jaka czekała na mieszkańców, był fe−
styn w parku przy ulicy Wojciechow−
skiego, zorganizowany z okazji Dnia
Dziecka. Najmłodsi mieszkańcy bawi−

Fot. Ł.Prokop

Gwiazda reggae – Marika

Prezentacja dorobku artystycznego instytucji kultury
bliczność zgromadzoną w Parku Cze−
chowickim.
Gwiazdą sobotniego wieczoru była

Fot. Ł.Prokop

li się wspólnie z teatrem ulicznym Wa−
gabunda oraz niedźwiadkami, które
promują nowy wizerunek Ursusa. Nie
zabrakło również clownów, wesołego
miasteczka, pokazów sztuki cyrkowej
czy licznych konkursów.
Kulminacja imprez, tradycyjnie już,
nastąpiła w weekend. W tym roku or−
ganizatorzy postanowili zmienić nie−
co dotychczasową formułę. W piątko−
wy wieczór na scenie w Parku Cze−
chowickim wystąpiły gwiazdy pol−
skiego reggae. O godzinie 18 jako
pierwszy zagrał gdański zespół Maje−
stic. Chłopakom przypadła nie−
wdzięczna rola rozkręcenia imprezy,
jednak już po kilku minutach pod
sceną zaczęli się zbierać pierwsi słu−
chacze. Kolejnymi artystami, którzy
pojawili się na scenie byli członkowie
zespołu EastWest Rockers. Wyjście
Chleby, Ras Luty oraz Grizzlee’go
spotkało się ze sporym entuzjazmem
zgromadzonej publiczności. Opolanie
zaprezentowali w większości utwory
ze swojej najnowszej płyty „Jedyna

krakowska grupa Pod Budą. Zespół
Andrzeja Sikorowskiego wprowadził
słuchaczy w poetycki nastrój. Świet−
ne teksty oraz nostalgiczna muzyka
sprawiły, że cały park śpiewał znane i
lubiane utwory. Doskonale zaprezen−
towała się córka lidera grupy – Maja
Sikorowska. Nie zabrakło najwięk−
szych przebojów grupy takich, jak:
„Stowarzyszenie porannej rosy” czy
też „Ballada o Ciotce Matyldzie”.
Mimo niesprzyjającej aury, koncert
przyciągnął do Parku Czechowickie−
go dużą grupę mieszkańców.
Program święta dzielnicy był różno−
rodny i trafiający w odmienne gusta
muzyczne. Był rock, folk i reggae.

Animatorzy podczas zajêæ z dzieæmi

Ursusa

Fot. Ł.Prokop

Swój dorobek prezentowały też arty−
ści lokalni. Dniom Ursusa towarzyszy−
ło również kilka imprez sportowych.
Można tu wymienić: turniej siatków−
ki plażowej Ursus Cup, turniej szacho−
wy „Cztery Pory Roku” i pokazy mo−
deli samochodów zdalnie sterowanych
„RC Zabawa”.
Dwa ostatnie dni święta dzielnicy
miały charakter patriotyczny i kultu−
ralny. 8 czerwca miało miejsce po−
święcenie pomnika poległych uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bo−
haterów Warszawy. W uroczystości
udział wzięły władze dzielnicy, przed−
stawiciele organizacji kombatanckich,
proboszcz parafii św. Józefa Oblu−
bieńca NMP Zbigniew Sajnóg oraz re−
prezentacje ursuskich szkół.
Ostatni dzień imprezy upłynął pod
znakiem wycieczki integracyjnej śro−
dowisk seniorów do Galerii Instru−
mentów Folkowych i Muzeum J. i A.
Iwaszkiewiczów.
Serdecznie dziękujemy sponsorom
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Deszczowy koncert grupy Pod Bud¹
XV Dni Ursusa: Efekt, EBEJOT, Ne−
inver Factory, Polbank, Alfa Medic,
Centrum Handlowe Skorosze, Asmet,

Sevroll, Oriflame, RED Real Estate
Development, Auto Porada.
Łukasz Prokop

Zagra³y orkiestry

uciesze licznie zgromadzonych widzów.
Na zakończenie wystąpił Big Band „The
Standard Orchestra”. Zwycięzcom i
uczestnikom przeglądu składamy gra−
tulacje, zwracając uwagę na bardzo
wysoki poziom wszystkich orkiestr.
Bogusław Łopuszyński

sza Rogulskiego (Biuro Kultury) wybra−
ło najlepsze zespoły oceniając poziom
artystyczny i przygotowany repertuar
muzyczny.
Grand Prix Przeglądu zdobyła Mło−
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP Ostrów
Mazowiecka. Drugie miejsce zajęła
Miejska Orkiestra Dęta przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Technicz−
nych z Białegostoku. Trzecie miejsce
przypadło Młodzieżowej Orkiestrze
Dętej OSP Bożewo.
Wszystkie orkiestry wystąpiły z
udziałem pięknych dziewcząt, mażore−
tek, kolorowo ubranych i tańczących ku

Historyczny
konkurs

Fot. I. Barski

Zakończył się XIII Mazowiecki Prze−
gląd Orkiestr Dętych zorganizowany
przez Ośrodek Kultury „Arsus” pod pa−
tronatem Prezydent m. st. Warszawy
Hanny Gronkiewicz−Waltz, Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika i Burmistrza Dzielnicy Ursus
Bogdana Olesińskiego. Jest to jedyna
tego typu impreza plenerowa w Warsza−
wie promująca i upowszechniająca mu−
zykę orkiestralną, aktywizująca środo−
wiska muzyczne i jednocześnie wzbu−
dzająca zainteresowanie społeczności
lokalnej. Tegoroczne jury w osobach
prof. Benedykta Konowalskiego i Juliu−

W Parku Czechowickim

Konkurs wiedzy o II Wojnie Światowej
rozpisany jest na lata 2009−2015. Każdy rok
poświęcamy innym, dominującym wydarze−
niom z tego okresu. Edycja 2009 roku nosi
nazwę „Kampania wrześniowa 1939 roku”.
Eliminacje konkursowe odbędą się w
Ośrodku Kultury „Arsus” 02−495 War−
szawa, ul. Traktorzystów 14. W pierw−
szym etapie, który odbędzie się 15 wrze−
śnia (kat. I − uczniowie gimnazjów − godz.
10, kat. II − uczniowie szkół ponadgimna−
zjalnych i dorośli − godz. 13), uczestnicy
będą musieli odpowiedzieć na 60 pytań.
Do dalszych eliminacji przejdą ci, którzy
uzyskają 50 punków. Drugi etap odbędzie
się 22 września.
Uroczysty finał połączony z wręcze−
niem nagród odbędzie się w piątek 2 paź−
dziernika 2009 roku w Domu Kultury
„Kolorowa” o godz. 18.
Karty zgłoszeń do konkursu należy prze−
słać lub dostarczyć do dnia 10 września na
adres: Dom Kultury „Kolorowa”, 02−495
Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16. Konkurs
„Kampania Wrześniowa 1939 Roku” tel.
022 867 63 95, tel./fax 022 667 83 75 e−
mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl.
Można tam również uzyskać szczegóło−
we informacje o konkursie.
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Forum oświatowe
28 maja 2009 r., w LVI Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. L. Kruczkowskiego, pod patronatem Zarz¹du Dzielnicy Ursus odby³o siê I Forum Oœwiatowe Ursus 2009.
Mottem forum było „Inwestycja w
dziecko – inwestycją w edukację”, a te−

Uczestnicy forum
matem: „Motywowanie dzieci i mło−
dzieży do nauki, pracy oraz do odkry−
wania i pielęgnowania talentów”.
Gośćmi honorowymi byli: Przewod−
niczący Rady Dzielnicy Ursus Hen−
ryk Linowski, Burmistrz Dzielnicy
Ursus Bogdan Olesiński, Zastępcy Bur−
mistrza Dzielnicy Ursus Jolanta Dąbek
i Wiesław Krzemień, Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Małgorzata Szelenbaum oraz wizyta−
tor Kuratorium Oświaty Urszula Bi−
skup. Aktywny udział w Forum wzięli
również radni Dzielnicy Ursus, przed−
stawiciele Rad Rodziców, dyrektorzy
szkół i przedszkoli z Dzielnicy Ursus.
Uroczystego otwarcia dokonał Bur−
mistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiń−
ski. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ur−
sus Jolanta Dąbek poinformowała ze−
branych o sukcesie uczniów szkół pod−
stawowych z Dzielnicy Ursus, którzy
brali udział w tegorocznym sprawdzia−
nie po szóstej klasie – na liście opubli−
kowanej przez Centralną Komisję Eg−
zaminacyjną nasze dzieci zajmują 12
miejsce na 18 dzielnic m.st. Warszawy.
Ta sytuacja jest wynikiem licznych dzia−
łań wspierających oświatę podjętych
przez Zarząd Dzielnicy oraz zaangażo−
wanie dyrektorów szkół i samych
uczniów w podnoszenie jakości pracy
placówek.
W dalszej części forum wszystkie
placówki edukacyjne naszej dzielni−
cy dokonały prezentacji podejmowa−
nych w ostatnim roku szkolnym dzia−
łań edukacyjno− wychowawczych. Ze−
brani goście mieli możliwość zapo−
znania się z sukcesami uczniów na po−
szczególnych etapach edukacji. Moż−

na stwierdzić, że dokonania naszych
dzieci są imponujące: rozwijały swo−
je zdolności
i umiejętno−
ści, co za−
owocowało
wysokimi
lokatami w
wielu kon−
kursach i
olimpiadach
dzielnico−
wych, miej−
skich
i
ogólnopol−
skich oraz w
spartakia−
dach sporto−
wych. Dr Małgorzata Orłowska, pra−
cownik Uniwersytetu Warszawskiego,
wygłosiła wykład na temat „Motywo−

wanie dzieci i młodzieży do nauki, pra−
cy oraz do odkrywania i pielęgnowa−
nia talentów”. Krótka przerwa na kawę
i herbatę pozwoliła na wymianę opinii
zaproszonych uczestników Forum na
temat prezentacji oraz wykładu. Po
przerwie zabrał głos Przewodniczący
Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linow−
ski, a następnie odbyła się ciekawa i
gorąca dyskusja na temat wspierania
wszechstronnego rozwoju naszych
dzieci. Burmistrz Dzielnicy Ursus
Bogdan Olesiński dokonał uroczyste−
go zamknięcia pierwszego Forum
Oświatowego Ursus 2009.
Dzięki współpracy Zarządu Dziel−
nicy Ursus, Wydziału Oświaty i Wy−
chowania Dzielnicy Ursus, dyrektorów
placówek oświatowych z Dzielnicy
Ursus oraz życzliwości Zdzisława
Woźnego, dyrektora LVI Liceum
Ogólnokształcącego, który zajął się
współorganizacją tego przedsięwzięcia
Forum Oświatowe można uznać za
udane. W trakcie podsumowania padły
propozycje i pomysły na organizację
kolejnego Forum Oświatowego w
przyszłym roku szkolnym.
S.D.

Mieszkañcy Ursusa wybrali
8 czerwca zosta³ wy³oniony zwyciêzca konkursu rzeŸbiarskiego „NiedŸwiedŸ dla Ursusa”.
Granitowy pomnik ju¿ we wrzeœniu stanie na
Skoroszach a jego uroczyste ods³oniêcie odbêdzie siê podczas jesiennego pikniku.
Od 1 czerwca mieszkańcy Dzielnicy Ur−
sus mogli oddawać swoje głosy na pro−
jekt rzeźby, która we wrześniu stanie na
Skoroszach u zbiegu ulic Ryżowej i Pry−
stora. W przeciągu tygodnia w interne−
towej ankiecie wzięło udział ponad 400
osób, których wybór pokrył się z wer−
dyktem jury. – Podczas trwającego po−
nad trzy godziny, burzliwego posiedze−
nia, sześcioosobowe jury, większością
głosów wybrało zwycięzcę konkursu
rzeźbiarskiego na pomnik niedźwiedzia
dla Ursusa − mówi Dariusz Kowalski se−
kretarz komisji konkursowej.
Ostateczna klasyfikacja prezentuje się
następująco: I nagrodę w wysokości
10.000 zł i realizację rzeźby otrzymała
Aleksandra Ławicka−Cuper, II nagrodę
w wysokości 8.000 zł otrzymał Jan Ko−
lasiński, a III nagrodę w wysokości
5.000 zł – Tomasz Witkowski. Jury
przyznało dwa równorzędne wyróżnie−
nia w wysokości 2.000 zł. Otrzymali je:
Grzegorz Nowak oraz Ida Karkoszka.
– Zwycięski projekt cechuje przede
wszystkim syntetyczna, zwarta forma
ujednolicona z ciekawie rozwiązanym
cokołem. Współcześnie pokazana rzeź−

ba inspirowana niedźwiedziem jest
przyjazna, a dynamika zatrzymania jej
w ruchu pokazuje wielki kunszt rzeź−
biarski artystki, która go wykonała – do−
daje Dariusz Kowalski.
Trzymetrową, granitową rzeźbę, na
wykonanie której firma EBEJOT prze−
znaczyła 100 000 zł, będzie można po−
dziwiać już we wrześniu tego roku.
Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpi
podczas jesiennego pikniku w Ursusie, któ−
ry będzie finałem pierwszej w Polsce kam−
panii wizerunkowej dzielnicy. Jej pomy−
słodawcą jest warszawska firma developer−
ska EBEJOT – wykonawca osiedla Sko−
rosze w Ursusie. Developer zaplanował
długofalową akcję mającą na celu stworze−
nie pozytywnego wizerunku Ursusa.
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Projekt realizowany w ramach
PO KL 2007−2013,
poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie bierze udział młodzież z Dzielnicy Ursus w wieku 15 – 25 lat zagrożona wyklucze−
niem społecznym korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej w tym: młodzież sprawiająca problemy wychowawcze, ze środowisk
dysfunkcyjnych, rodzin wieloproblemowych zagrożonych bezrobociem, uzależnieniami. Odbiorcami projektu jest młodzież borykają−
ca się z wieloma problemami nie tylko osobistymi, ale także natury rodzinnej. Mają one znacznie utrudniony start w edukację, rynek
pracy, ale także trudności w nawiązywaniu więzi międzyludzkich, niską samooceną. Cel ogólny naszego projektu to udzielenie wielo−
stronnego wsparcia młodzieży, prowadzącego do wzrostu aktywizacji społecznej i edukacyjnej młodzieży, zapewniającą poprawę
funkcjonowania tejże młodzieży w środowisku lokalnym. Udział w projekcie da im szansę na zmianę postaw, aktywizację zawodową,
kontynuację nauki, ukończenie kursów zawodowych i umożliwienie przezwyciężenia trudności. Realizacja projektu ma wyposażyć
uczestników w narzędzia motywujące do zmiany swojej sytuacji. Projekt zakłada indywidualną i warsztatową pracę z doradcą zawodo−
wym w ramach aktywizacji zawodowej, a także ma pomóc uczestnikom znalezienie zawodu odpowiadającego ich predyspozycjom.
Dzięki temu działaniu uczestnicy będą bardziej pewni przy wyborze szkoleń zawodowych. Aktywizacja zawodowa obejmuje również
takie działania jak warsztaty wspierająco – motywacyjne mające na celu nabycie przez uczestników lub wzmocnienie takich umiejętno−
ści społecznych, które pomogą im w planowaniu własnej przyszłości, nauki, zdobyciu pracy. Są to: warsztaty rozwoju osobistego,
warsztaty z planowania przyszłości, odnajdywania własnego potencjału i zdolności, wzmacnianie motywacji, budowanie pewności
siebie, dobre style komunikacji i asertywności, umiejętność autoprezentacji. Wykorzystując metody psychoedukacji i grup wsparcia
chcemy, aby młodzież poznała swój świat, w ramach, których będą poruszane takie tematy jak: relacje i postawy w rodzinie, czas wolny
i formy jego spędzania, określanie własnych potrzeb, podejmowanie decyzji a wpływ grupy, plany i aspiracje na przyszłość, zdrowie i
zachowania ryzykowne. Projekt zakłada zaangażowanie Uczestników w różne formy pracy opartej na działaniach artystycznych np.
przygotowanie projektu teatralnego, zajęcia sportowe, mające na celu nabycie umiejętności współdziałania w zespole, radzenie sobie z
trudnymi sytuacjami itp. W celu rozszerzenia perspektyw poza obecne środowisko lokalne będziemy proponowali im spotkania z
ciekawymi ludźmi, spotkania z muzyką, spotkania z ciekawymi miejscami. Uczestnicy będą objęci indywidualnym wsparciem psycho−
loga i pomocą psychoterapeuty w sytuacjach trudnych rodzinnych, ale także w przypadku potrzeby indywidualnego wsparcia.W dru−
giej części Projektu Uczestnicy będą objęci „miękkim” programem, który ma na celu wspieranie, towarzyszenie im w zdobywaniu
kwalifikacji zawodowych, poszukiwaniu pracy, podejmowaniu edukacji i realizacji własnych planów.Młodzież uczestnicząca w Pro−
jekcie będzie uczestniczyć w szkoleniach zawodowych, które zostaną wybrane zgodnie z preferencjami beneficjentów, ich potrzebami
i umiejętnościami. Szkolenia te podniosą kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami. Przez cały czas projektu uczestnicy będą
współpracowały z pracownikiem socjalnym, który będzie pomagał im rozwiązywać ewentualne problemy.
Nasze założenia na koniec projektu – rezultaty:w Ukończenie projektu przez 18 osób; w Podpisanie 22 kontraktów socjalnych (w
przypadku osób niepełnoletnich kontrakt socjalny będzie zawarty z rodziną lub z osobą małoletnią za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów); w Ukończenie przez 10 osób kursu komputerowego; w Ukończenie przez 10 osób kursu językowego; w Objęcie cyklem
warsztatów rozwoju osobistego 20 osób; w Szkolenia zawodowe potwierdzone zaświadczeniem ukończone przez 20 osób.
Rezultaty miękkie: w Zwiększenie kompetencji osobistych i poznanie własnego potencjału i możliwości u 80% osób; w Zwiększenie
osobistych predyspozycji wymaganych na rynku pracy u 80% osób; w Zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy u
70% osób; w Wyrównywanie szans w przyszłym „dorosłym” życiu; w Poznanie innych możliwości i alternatyw związanych z
budowaniem swojego życia i świata; w Zwiększenie kompetencji społecznych: przełamywanie wewnętrznych schematów siebie i
świata; w Promowanie prozdrowotnego stylu życia i zachowań; w Rozpoznanie własnych talentów i uzdolnień; w Podwyższenie
kluczowych umiejętności pracowniczych.
Katarzyna Kawka Koordynator Projektu

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji
Na podstawie przepisów art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych ( j. t. Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z późn.zm.), art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływan9ia na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 oraz art.10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000, nr 98, poz. 1071 r. z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 09−02−2009 r. w sprawie wydania decyzji na realizację
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulicy Kościuszki i ulicy Cierlickiej−budowa ronda− na terenie
działek nr ew. 29, 86/1, 86/2 86/3, 86/4, 86/6, 87/3, 87/4, 87/16, 87/18, 87/22, 87/23, 87/24, 87/25, 87/26, 87/27, 87/29, 87/30, 88/
1, 88/4 z obrębu 2−11−06 oraz w sprawie podziału nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy poło−
żonej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obręb 2−11−06 oznaczonej jako działka nr ew. 29/1 o pow. 0,0354 ha powstałej w
wyniku podziału działki nr ew. 29 o pow. 0,2710 ha została wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy decyzja nr
92/A/2009 z dnia 05−05−2009 r. Jednocześnie na podstawie art. 11f ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2008 nr 193 poz. 1194 z
późn. zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Ursus, pokój 206 w godzinach 8 do 16 (od poniedziałku do piątku) Urząd Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02−495
Warszawa, tel.: 022 478 60 00 w. 6203, fax: 022 478 60 59. Niniejsze obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na tablicy
ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, na stronie internetowej www.ekoportal.pl. Data wywieszenia obwieszczenia: 30. 06. 2009 r.
Data zdjęcia obwieszczenia: 14. 07. 2009 r. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czterna−
stu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji tj. do dnia 27.05.2009 r. Od decyzji przysługuje odwołanie do Woje−
wody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia tj. upływu
terminu publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji. Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Architektury i Budownic−
twa dla Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 roku Nr 1, 02−495 Warszawa, Wydział Obsługi Mieszkań−
ców − pokój nr 15 na parterze tel.: 022 478 61 45 , fax: 022 478 60 11.
Z up. Prezydenta m.st. Warszwawy Dorota Chojecka p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus
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Skorosze Streetball Challenge
W sobotê 20 czerwca w Ursusie przy wspó³pracy Urzêdu
Dzielnicy Ursus, Centrum Handlowego Skorosze oraz firmy Sport and Fun rozegrany zosta³ turniej koszykówki ulicznej „Skorosze Streetball Challenge”.

Koszykarze w akcji
Do turnieju zgłosiło się 14 zespołów
czteroosobowych. Rozgrywki prowa−
dzone były systemem drużyn 3 osobo−

Cztery pory roku
Podczas obchodzonych Dni Ursusa
odbył się turniej „Cztery pory roku” pod
patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursus.
Dzięki dobrej współpracy Urzędu Dziel−
nicy z Fundacją Wspierającą Szachy na
rozgrywki udało się ściągnąć wielu dosko−
nałych szachistów, z których 26 posiada
ranking międzynarodowy. Doskonale spi−
sała się młodzież z UKS 14. W turnieju A
zwyciężył Piotr Nguyen z Milanówka
przed Michałem Rudolfem z Ymca War−
szawa i Arturem Grzelakiem. Doskonale
również zagrała Joanna Chmielewska i
Mikołaj Kazakow, który zremisował z mi−
strzem Polski Janem Adamskim.
W grupie B zwyciężył Jarosław Babola
przed Marianem Parafińskim. Trzecie
miejsce zajęła Adrianna Duda z UKS 14,
która zdobyła najwięcej nagród. Udane
zawody zaliczył również Szymon Jawul−
ski. W grupie C zdecydowane zwycię−
stwo z 7 pkt w 7 partiach odniósł Jan Do−
mińczak UKS 14 przed Alicją Machnie−
wicz i Grzegorzem Szymankiem z UKS
14. Najlepsi zawodnicy z rąk Burmistrza
Dzielnicy otrzymali cenne nagrody i pu−
chary. Dla zawodników UKS 14 (starto−
wało 35 zawodników) był to doskonały
test przed II ligą i MP juniorów. Test
został zdany na szóstkę.
Andrzej Kądziołka

wych na jeden kosz. Grano 10 minut lub
do momentu, aż jedna z drużyn zdoby−

ła 25 punktów.
W pierwszej fazie, zespoły podzielo−
no na IV grupy, w których drużyny
walczyły systemem każdy z każdym
oraz rozegrano mecze rewanżowe. Po
tych rozgrywkach wyłoniono 8 zespo−
łów.
Do półfinału „Streetball Challenge
Skorosze” awansowały cztery drużyny.
W przerwie między pierwszą a drugą
fazą rozgrywek przeprowadzone zosta−
ły konkursy rzutowe. W konkursie dwó−
jek zwyciężyli Przemek Kotynia oraz
Michał Cieślak, konkurs rzutów za trzy
punkty wygrał Piotrek Kostur.
Najbardziej zaciętym meczem całego
turnieju był mecz półfinałowy pomię−
dzy zespołami Dymiące Kufaje a No
Name, który po dogrywce zakończył się
zwycięstwem No Name. W finale spo−
tkały się zespoły No Name oraz Lum−
py. Mecz o zwycięstwo w turnieju był
niezwykle ciekawy i po twardej walce
zwyciężył zespół Lumpy.
Nagrody dla trzech pierwszych zespo−
łów, a także dla zwycięzców konkursów
ufundowały firmy: RED, Kiks, G−shock
oraz Addidas. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za zaangażowanie i walkę
fair play oraz gratulujemy zwycięzcom
indywidualnym i zwycięskim zespołom.

RC-zawody Ursus-Skorosze 2009
Sobota dla kibiców chcących wziąć
udział w RC−zawodach rozpoczęła się
trudnym testem, czyli deszczem, który
pozwalał sprawdzić wytrzymałość przy−
szłych zawodników. Ku zaskoczeniu or−
ganizatorów już o 9 rano zebrała się grup−
ka twardych rywali, którzy byli zdecy−
dowani wziąć udział w zawodach. Jazdy

stanęli do rywalizacji modelami samo−
chodów w skali 1:28.
Po zaciętych wyścigach odbył się finał.
Najlepszym okazał się Michał Uchman−
Lech Szkoła Podstawowa Nr 14, II miej−
sce Bartłomiej Gardziszewski Szkoła
Podstawowa Nr 14, III miejsce Jakub
Uchman−Lech Szkoła Podstawowa Nr 14

Zwyciêzcy z nagrodami
eliminacyjne postanowiono rozegrać pod
namiotem. Po odczekaniu ok. 2 godzin
w nadziei poprawy pogody zawodnicy

, IV miejsce Dariusz Wołoszczyński
Straż Pożarna Ursusa. Nagrody wręczył
Wiesław Krzemień Zastępca Burmistrza.
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Dominacja Ursusa
Bardzo udany występ zaliczyły trzy
reprezentacje naszej dzielnicy w turnieju
piłki nożnej „2012 Talentów” organi−
zowanym przez Ministerstwo Sportu i
Rekreacji, Mazowiecki Urząd Woje−
wódzki oraz Urząd m.st. Warszawy.

Teamu Ursus z drużyną SP Nr 258 z
Pragi Północ, w którym prawdziwą kla−
sę i świetne przygotowanie taktyczne
zaprezentował Ursus wygrywając 5:2.
Trzeci finał niestety nie był tak szczę−
śliwy dla naszych licealistów. Regula−

Dru¿yna Team Ursus
Wszystko zaczęło się od eliminacji
dzielnicowych. Tu w rozgrywkach
udział wzięło 25 zespołów w pięciu ka−
tegoriach wiekowych.
Do dalszych rozgrywek (międzydziel−
nicowych) kwalifikowały się tylko
pierwsze zespoły poszczególnych grup.
Przez następny etap – ćwierćfinał – aż
trzy nasze zespoły przemknęły jak bu−
rza, pokonując wszystkich, którzy stanęli
im na drodze. W półfinale w kat. szkoły
podstawowe (klasy I−II) Ursus (Grizzly)
spotkał się z Ochotą i nie dał im szans
wziąć nawet głębszego oddechu poko−
nując Ochotę 10:4. W kategorii szkoły
podstawowe (klasy III−IV) rzuty karne
wyjaśniły, kto zagra w finale. Większym
opanowaniem i zimną krwią wykazali się
zawodnicy Team Ursus trenera Jacka
Lesiaka, pokonując Ursynów 3:1. W kat.
szkoły ponadgimnazjalne nasze LVI LO
pod wodzą trenera Krzysztofa Krzywic−
kiego spotkało się z XXXVIII LO (Wi−
lanów) rozgramiając je 7:2.
W pierwszym finale warszawskiego
etapu turnieju „2012 Talentów”, ekipa
Grizzly z trenerem Arturem Tkaczy−
kiem na czele, podjęła SP Nr 109 z
Wawra pokonując ich dopiero w kar−
nych 0:2. Drugi finał był to pojedynek

minowy czas gry zakończył się zaled−
wie remisem 1:1. Pomimo wielu bardzo
dogodnych sytuacji, które stwarzali so−
bie nasi zawodnicy, brakowało wykoń−
czenia. W rzutach karnych ZS Nr 34 z
Targówka, 3:2 pokonał naszych zawod−
ników i do finału Mazowsza zakwalifi−
kowały się dwa zespoły Grizzly i Team
Ursus.
Ostatni turniej odbył się na boiskach

Grizzly z trenerem

„Orlika” na Targówku. Cała oprawa i
organizacja od strony technicznej stała
na bardzo wysokim poziomie. Oba ze−
społy rozpoczęły swoje spotkania rów−
nocześnie i już po 2 minutach w obu
meczach nasze ekipy wyszły na prowa−
dzenie. Z każdą kolejną rosła już tylko
przewaga a przeciwnicy ewidentnie nie
radzili sobie z narzuconym stylem gry
przez naszych piłkarzy. Spotkania za−
kończyły się zwycięstwem Grizzly 5:0
z Raszynem i ekipy Team Ursus 5:1 z
Orlikami Jeruzal. Bardzo wysoką sku−
tecznością i dobrą techniką wykazał się
Dominik Siekielski, zdobywając dla
swojego zespołu (Team Ursus) więk−
szość bramek.
Składy naszych finalistów: kat. (r. 2000−
2001) – Marcin Tomaszewski, Bartek
Chodkowski, Daniel Drabik, Michał
Drabik, Wojtek Drach, Jacek Gietkow−
ski, Mateusz Giraudo, Mikołaj Nowo−
cień, Igor Rudnik, Szymon Salamoński,
Jakub Stępień, Oskar Tkaczyk, Michał
Pogrebniak, Patryk Pokrzewnicki trener
Artur Tkaczyk. Kategoria (r. 1998−
1999) – Piotr Szczodry Denis Żurik,
Dominik Siekielski, Sebastian Siciński,
Krystian Horniak, Maciej Czyżkowski,
Piotr Drożdż, Grzegorz Szyszko, Wik−
tor Rychlik, Adrian Pietruczenko, Filip
Bereza, Daniel Komar, Kamil Komar,
Maciej Matuszewski trener Jacek Le−
siak. Kategoria (szkoły ponadgimnazjal−
ne) – Sowiński Łukasz, Iwin Łukasz,
Lesiak Jakub, Borowiec Damian, Mą−
dry Dominik, Szczepański Mateusz,
Rychliński Grzegorz, Stańczak Jakub,
trener Krzysztof Krzywicki.
Maciej Karczewski
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Ursusowska Liga Siatkówki
Dobieg³a koñca kolejna edycja rozgrywek I i II Ursusowskiej Ligi Siatkówki.
Zmagania sportowców można było
oglądać w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 11. Tegoroczna edy−
cja cieszyła się dużym powodzeniem,
gdyż startowało w niej ponad 20 ze−
społów.
I liga charakteryzowała się bardzo
wysokim i wyrównanym poziomem.
Wszystkie mecze toczyły się na ostrzu
noża. Bardzo dużą ilość spotkań wyja−
śniał dopiero tie–break. Zaledwie z
jedną porażką i 17 pkt na koncie, pierw−
sze miejsce wywalczyła drużyna AWF
Warszawa w składzie: Edward Górec−
ki, Marcin Pyzara, Mariusz Nowakow−
ski, Wojciech Lutostański, Wojciech

Bonarski, Michał Madej, Maciej Milew−
ski, Paweł Radoła, Tomasz Keller i
Maciej Karczewski. Drugie miejsce ze
stratą jednego punktu do lidera zajęła
drużyna Nets, która również doznała
tylko jednej porażki. 12 pkt i brązowy
medal przypadł drużynie Praga Team,
Czwarte miejsce z 11 pkt. zajął AZS
Gocław. Kolejne miejsca przypadały
kolejno drużynom: V – Bartex, VI –
Badboys Team VII – 15−50. VIII miej−
sce zajęła drużyna Ściśnięte Oko, która
przyszłoroczną edycję rozgrywek ULS
rozpocznie w II Lidze.
II Ligę zdominowała drużyna Nie−
dźwiadków w składzie: Paweł Bartkie−
wicz, Wojciech Gałan, Krzysztof Rusi−
nowski, Jerzy Szeliga, Jarosław Choj−

nacki, Hubert Legiedź, która bez poraż−
ki i ze stratą zaledwie 2 setów zajęła
pierwsze miejsce i awansowała do I ligi.
Drugie miejsce wywalczyła drużyna
Pędzące Faworki. Brąz zdobyła ekipa
Guanabana. Kolejny miejsca wywalcza−
ły drużyny IV – Piromani, V – Lejdis,
VI – Nierozpruwalni, VII – Warsawia,
VIII – URS Team, IX – Mózgomiazga−
torzy.
Najlepsze drużyny zostały uhonoro−
wane pucharami, medalami i nagroda−
mi. Zostały również przyznane nagro−
dy dla najlepszych zawodników I i II
ligi. Najlepszym w pierwszej okazał się
Mariusz Nowakowski rozgrywający z
AWF Warszawa, a w drugiej Jarosław
Chojnacki z drużyny Niedźwiadków.
Dziękujemy wszystkim za udział w
naszych rozgrywkach i serdecznie za−
praszamy do kolejnej edycji, która roz−
pocznie się w październiku 2009.
Maciej Karczewski

P³ywacy
na podium Turniej piłki plażowej
Młodzi pływacy z UKS Skalar Ursus
walczyli o najlepsze wyniki w pływa−
niu podczas Otwartych Mistrzostw War−
szawy.
Po raz kolejny zawodnicy z roczni−
ków 1995 – 1998 udowodnili, że są jed−
nymi z najlepszych pływaków Warsza−
wy. 14−letnia mieszkanka Ursusa Joan−
na Dembska zdobyła Puchar Najlepsze−
go Zawodnika Mistrzostw, stając pię−
ciokrotnie na podium (w tym trzy razy
po złoto) i tylko jeden raz zdobywając
czwartą lokatę poza podium. Na wszyst−
kich dystansach w stylu grzbietowym
(50 m, 100 m i 200 m) złoto zgarnęła
Maja Olszewska. Dwukrotnie na naj−
wyższym podium stanęła także nasza
najlepsza żabkarka −Martyna Trojgo (50
m i 100 m klasycznym).
Spośród najmłodszych zawodników
najlepsza była 11−letnia Zosia Sajecka,
która czterokrotnie stanęła na podium
(srebro za 200 m grzbietowym i zmien−
ny oraz brąz za 100 m grzbietowym i
400 m dowolnym). 13−letnia Karolina
Ostojska zdobyła srebrny medal na
200 m zmiennym, a dwunastoletnia Bo−
gna Trojgo − na 400 m dowolnym, nato−
miast jej rówieśniczka Natalia Petryka –
brązowy medal na 200 m grzbietem.
W sumie zawodnicy UKS Skalar sta−
nęli 19 razy na podium. Wielokrotnie
uplasowali się w pierwszej szóstce, co
jest nie lada osiągnięciem.
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6 czerwca na boiskach przy Szkole futryny. Publiczności, sponsorom oraz
Podstawowej Nr 11 odbył się turniej zawodnikom dziękujemy i zapraszamy
siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza do udziału w następnej edycji.
Radosław Rybicki
Dzielnicy Ursus w ramach Dni Ursusa.
Rywalizacja odbyła się
w kategorii mężczyzn i
kobiet.
Licznie zgromadzona
publiczność podziwiała
grę występujących za−
wodników. Pogoda,
mimo ostatniej zmien−
ności dopisała a zawod−
nicy oraz zawodniczki
przy okazji gry popra−
wiali swoją opaleniznę.
Podczas turnieju można
było skosztować grillo−
wych przysmaków.
Uczestnicy walczyli o
liczne i cenne nagrody
ufundowane przez Wy−
dział Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Ursus, Biuro
Podróży Triada, Klub
Global Fitness oraz fir−
mę reklamową RiP. W
kategorii kobiet zwycię−
żyła drużyna Ananaski
z Nebraski, natomiast w
kategorii mężczyzn
zwycięstwo odniosła
drużyna Pingwiny spod
W trakcie rozgrywek
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