Briefing prasowy
Hanny Gronkiewicz−Waltz
14 listopada po raz kolejny goœci³a u nas Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Jej wizyta by³a zwi¹zana z oddaniem do u¿ytku
dwóch hal namiotowych – przy Szkole Podstawowej nr 14 oraz Gimnazjum nr 131. Z tej okazji zorganizowany zosta³ briefing prasowy poœwiêcony
dzia³aniom w³adz miasta w zakresie sportu.

Rondo
w budowie
q Czytaj str. 3

Mecenas
Kultury
Warszawy 2007
q Czytaj str. 4

Obchody
Dnia Patrona
q Czytaj str. 5

Przemówienie H. Gronkiewicz-Waltz

Fot. Ł.Prokop

– Udział wydatków na sport w budże−
cie Ursusa w 2007 roku stanowił 2,8%.
W 2008 było to już 3,3% budżetu, co dało
nam 4. miejsce pośród dzielnic Warsza−
wy. Dane te pokazują jak duże znacze−
nie przywiązuje Zarząd Dzielnicy do
rozwoju sportu i wychowania fizyczne−
go młodzieży – zaznaczył Burmistrz
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Bog−
dan Olesiński.
W ostatnich latach w Ursusie powstały
trzy sztuczne lodowiska i na dzień dzisiej−
szy prawie wszystkie szkoły posiadają no−
woczesne boiska ze sztuczną nawierzch−
nią. Modernizacja i budowa pozostałych
planowana jest w najbliższym czasie.
Hale, które uroczyście otworzyła Pani

Prezydent mają wielkość pełnowymia−
rowego boiska do piłki ręcznej. Można
w nich również grać w koszykówkę,
siatkówkę oraz piłkę nożną. Każdy z
obiektów jest oświetlony i ogrzewany,
dzięki czemu można z nich korzystać
przez cały rok. Łączny koszt dwóch hal
namiotowych nie przekroczył 3,5 mln
złotych. Dzięki nowatorskiemu pomy−
słowi za cenę jednej sali gimnastycznej
wybudowano dwa obiekty namiotowe.
Czas realizacji inwestycji trwał dwana−
ście miesięcy, z czego sama budowa nie
przekroczyła sześciu.
– Jak Państwo doskonale wiedzą
rozbudowujemy obiekty Legii i Polonii.
dokończenie na str. 2

Zapalenie
pierwszej
œwieczki
Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielni−
cy Ursus m.st. Warszawy i Henryk Li−
nowski Przewodniczący Rady Dzielni−
cy Ursus m.st. Warszawy zapraszają
mieszkańców na uroczystość zapalenia
pierwszej świeczki na bożonarodzenio−
wej choince.
Uroczystość odbędzie się 5 grudnia o
godz. 17 przed budynkiem Urzedu Dziel−
nicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 r.
nr 1.
Doroczny koncert bożonarodzeniowy
dzieci i młodzieży naszej dzielnicy pt.
„Mali Maleńkiemu” zaplanowano o
godz. 18 w Gimnazjum nr 132 przy ul.
Dzieci Warszawy 42.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców.
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Briefing prasowy
„Oœmiu
Hanny Gronkiewicz−Waltz Wspania³ych”
dokończenie ze str. 1

Równie ważne dla nas jest to, aby mło−
dzież jak najwcześniej rozpoczynała
swoją przygodę ze sportem i zasilała na−

Podczas wizyty w Gimnazjum nr 131
stępnie profesjonalne kluby. Chcę pod−
kreślić, że wydatki na sport są trzy razy
wyższe niż te, które zastałam po poprzed−
nikach – mówiła Prezydent m. st. War−
szawy Hanna Gronkiewicz−Waltz.
Władze Warszawy chcą, aby wszyst−
kie nowopowstałe obiekty były szeroko
dostępne dla mieszkańców – również po
zakończeniu zajęć lekcyjnych. Każda
hala namiotowa jednorazowo pomieści
30 uczniów, co oznacza, że w ciągu dnia
będzie mogło z niej korzystać ok. 350
osób. Oprócz zajęć wychowania fizycz−
nego w halach, w godzinach popołudnio−
wych, odbywać się będą zajęcia poza−
lekcyjne w ramach programów: „Otwarte
obiekty sportowe”, „Od zabawy do spor−
tu”, „Sport dla każdego”, „Sportowy ta−
lent”. Ponadto w hali przy Szkole Pod−
stawowej nr 14 trenują dzieci z klubów:
UKS 14 Ursus oraz Akro−Bad.
Do końca 2008 roku Warszawa jest
Europejską Stolicą Sportu. W przyszłym

roku tytuł ten przejmie Mediolan. Na uro−
czystości gościem specjalnym był dyrek−
tor mediolańskiego biura sportu – Vincen−

Fot. Ł.Prokop

zo Gustaviero. W trakcie konferencji pra−
sowej Hanna Gronkiewicz−Waltz przeka−
zała na jego ręce specjalny plater – sym−
bol Europejskiej Stolicy Sportu.

Druga kadencja M³odzie¿owej
Rady Dzielnicy
Pod koniec listopada odbyło się
pierwsze uroczyste posiedzenie Mło−
dzieżowej Rady Dzielnicy Ursus.

KES zaprasza
Ośrodek Kultury „Arsus” i Klub Edu−
kacji Samorządowej w Ursusie zapra−
szaja na spotkanie z księdzem Tade−
uszem Sakowiczem−Zaleskim i promo−
cję książki pt. „Przemilczane ludobój−
stwo na kresach”. Prowadzi Jan Parys.
Spotkanie odbędzie się 3 grudnia o godz.
17.30 w sali kameralnej Ośrodka Kultury
„Arsus” przy ul. Traktorzystów 14.

Już po raz piętnasty Fundacja „Świat
na Tak” ogłosiła stołeczny konkurs
„Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs jest
promocją pozytywnych działań i postaw
dzieci i młodzieży. Honorowym patro−
nem konkursu jest w naszej dzielnicy
Burmistrz Bogdan Olesiński. Do udziału
w konkursie zapraszamy dzieci i mło−
dzież zaangażowaną w wolontariat i
bezinteresowną pomoc potrzebującym.
Tradycją stało się uczestnictwo w kon−
kursie młodzieży z Ursusa.
Serdecznie zapraszamy do udziału
wszystkich, dla których budowanie cy−
wilizacji dobra w codzienności jest
wartością i życiowym drogowskazem.
Zgłoszeń kandydatów mogą doko−
nywać placówki oświatowe oraz
podmioty działające na rzecz dzieci i
młodzieży do 13 lutego 2009 r.
Szczegółowych informacji zaintere−
sowanym udziela Joanna Hermanow−
ska w Wydziale Oświaty i Wychowa−
nia dla Dzielnicy Ursus lub telefo−
nicznie pod numerem 022 478 60 42
oraz Bogdan Łopuszyński, dyrektor
Ośrodka Kultury Arsus w Dzielnicy
Ursus, telefon 022 478 34 54.

Pe³ny sk³ad nowego Prezydium
Głównym punktem spotkania były
wybory do prezydium. 22 młodych rad−
nych na swoją Przewodniczącą wybra−
ło Wiktorię Osdobę z LVI L. O. im. L.

Kruczkowskiego. Rywalizacja była bar−
dzo wyrównana, a rozstrzygnięcie na−
stąpiło po dogrywce. Wiceprzewodni−
czącymi zo−
stały: Róża
Poszytek z
Gimnazjum
nr 133 oraz
Paulina
Wawszczak
z Gimnazjum
nr 131. Skład
Prezydium
uzupełniła
Aleksandra
Winiarz ze
Szkoły Pod−
stawowej nr
11, która bę−
dzie sprawo−
Fot. Ł.Prokop wać funkcję
sekretarza.
Pierwszą sesję uroczyście otworzył Za−
rząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
z Burmistrzem Bogdanem Olesińskim
na czele.

Ursusa
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Rondo w budowie

Prace przy budowie ronda
Przebudowa skrzyżowania ulic: Lal−
ki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnie−
niem to zadanie inwestycyjne, które nie
miało szczęścia. O konieczności moder−
nizacji tego skrzyżowania władze dziel−
nicy Ursus zdecydowały już w poprzed−
niej kadencji.
W lutym 2005 roku został wykonany
projekt. Niestety, nie można było zre−
alizować zadania ponieważ MPWiK
zdecydowało się na wykonanie braku−
jącej kanalizacji sanitarnej w ul. Jagieł−
ły. Wystąpiły trudności związane z pro−
jektowaniem i realizacją kanału sanitar−
nego. Rozpoczęcie tego zadania prze−
kładano z roku na rok. W 2007 roku po
długich oczekiwaniach wykonano kana−
lizację sanitarną (prace opóźniły się z
uwagi na trudności techniczne). Niestety
projekt opracowany przez dzielnicę na
roboty drogowe i odwodnienie zdeak−
tualizował się i musiał być poddany po−
nownym uzgodnieniom, co trwało pra−
wie rok.
W wrześniu bieżącego roku uzyska−
liśmy pozwolenie na budowę i w wyni−
ku postępowania przetargowego udało
się wyłonić wykonawcę – firmę Aqua−
Pol. Prace rozpoczęto 20 listopada.
W związku z budową zmianie uległy

Œwi¹teczne
kiermasze
Ośrodek Kultury „Arsus” przy ul.
Traktorzystów zaprasza mieszkańców
na świąteczne kiermasze sztuki współ−
czesnej. Odbędą się one w dniach 5− 6,
12−13 i 19 grudnia w godz. 16−20.
Mieszkańcy będą mogli nabyć obra−
zy malarstwa olejnego, akwarele, cera−
mikę, rzeźbę, batiki, biżuterię srebrną,
metaloplastykę, stroiki świąteczne itp.
Wstęp wolny.

trasy autobu−
sów:
w 177 w stro−
nę
ratusza
dzielnicy jeź−
dzi od ul. War−
szawskiej
przez ul. Gier−
dziejewskiego
i ul. Posag 7
Panien,
w 187, 401,
517,N−35 i N−
85 w stronę
c e n t r u m
jeżdzą
ul.
Fot. E. Kowalewska Warszawską,
Gierdziejew−
skiego do Cierlickiej, a w stronę osie−
dla Niedźwiadek od Cierlickiej przez
Gierdziejewskiego, Czerwoną Drogą,
Orłów Piastowskich i Keniga,
w 716 w obu kierunkach: Warszawska,

Złote

Keniga, Wojciechowskiego, Trakto−
rzystów.
Wszystkich mieszkańców przeprasza−
my za utrudnienia komunikacyjne zwią−
zane ze zmianą organizacji ruchu. Do−
łożymy starań, aby inwestycja została
wykonana w jak najkrótszym czasie.

W dniu 24 listopada 2008 na po−
siedzeniu połączonych Komisji: Infra−
struktury i Gospodarki Komunalnej Rady
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
w obecności Zarządu Dzielnicy Ursus
(Burmistrza B. Olesińskiego i zastępców
burmistrza J. Dąbek oraz W. Krzemie−
nia) oraz Radnej m. st. Warszawy Alek−
sandry Sheybal−Rostek – Radni podjęli
wspólne stanowisko o skierowaniu wnio−
sku do Prezydenta m. st. Warszawy oraz
Rady m. st. Warszawy w sprawie wpro−
wadzenia w Wieloletnim Planie Inwesty−
cyjnym środków na budowę ulicy No−
wolazurowej od 2009 r. Wniosek został
przyjęty jednogłośnie.

Gody

Pañstwo Barbara i Tadeusz Krystyniakowie obchodzili 50 rocznicê po¿ycia ma³¿eñskiego. Od chwili
œlubu w 1958 roku mieszkaj¹ w Ursusie i s¹ z nim
bardzo silnie zwi¹zani.

W trakcie wrêczania kwiatów
− To niezwykłe święto może być
szczególną okazją do tego, aby zatrzy−
mać się i spojrzeć wstecz na to, co uda−
ło się osiągnąć w ciągu tylu pięknych
lat małżeństwa− powiedział Bogdan
Olesiński podczas spotkania Zarządu
Dzielnicy Ursus z jubilatami. Z rąk
Zarządu Dzielnicy otrzymali list gra−
tulacyjny i bukiet kwiatów.
Państwo Krystyniakowie ślub cy−
wilny wzięli 12 listopada 1958 roku

Fot. E. Kowalewska

w Ursusie, kilka miesięcy później ko−
ścielny we Włochach, bo tam była
parafia Pani Barbary. Zamieszkali w
Ursusie, pracowali również tutaj. Obo−
je są nauczycielami muzyki. Państwo
Krystyniakowie mają 4 dzieci, 6 wnu−
ków i 5 prawnuków. Nasze hobby to
muzyka – mówi Pani Barbara. Swoją
muzyczną pasją „zarazili” całą rodzi−
nę. Stąd też w rodzinie nauczyciele i
muzycy.
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Mecenas Kultury Warszawy 2007
Prezydent m.st. Warszawy, doceniając
rolę współpracy środowisk gospodarczych

usługi w zakresie doradztwa techniczne−
go oraz projektowania i wdrażania nowo−

Andrzej Sajnaga z tytu³em Mecenasa Kultury
z warszawskimi twórcami i instytucjami
kultury, ustanowił tytuł Mecenasa Kultu−
ry Warszawy, który przyznawany jest oso−
bom fizycznym i osobom prawnym, w tym
przedsiębiorcom, za wyróżniające się
wsparcie przedsięwzięć kulturalnych i
artystycznych na terenie Warszawy.
Tytuł Mecenasa Kultury Warszawy
przyznawany jest corocznie za poprzed−
ni rok kalendarzowy. Laureaci otrzymują
statuetkę – rzeźbę autorstwa prof. Anto−
niego Pastwy, dyplom i honorowe posłu−
giwanie się tytułem przez rok na wszel−
kich drukach firmowych. W tym roku
tytuł został przyznany po raz drugi. Otrzy−
mali go najlepsi mecenasi kultury 2007
roku: Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A., Polska Wytwórnia Pa−
pierów Wartościowych S.A. oraz zgło−
szona do konkursu przez Ośrodek Kul−
tury „Arsus” firma ASMET mająca
główną siedzibę w Regułach k/Warsza−
wy i na terenie Dzielnicy Ursus (wyku−
piona odlewnia aluminium po ZM „Ur−
sus”). Rodzinną firmę odnoszącą wielkie
sukcesy na rynku niemal wszyscy w Ur−
susie i okolicach dobrze znają. Firmą kie−
rują Jadwiga i Andrzej Sajnaga.
ASMET powstał w 1986 roku. Jest jed−
nym z największych w Polsce przedsię−
biorstw produkcyjno−handlowych działa−
jących w branży elementów złącznych.
Posiada dwa zakłady produkcyjne, nowo−
czesne centrum dystrybucji oraz sieć
punktów handlowych i sklepów patronac−
kich zlokalizowanych w różnych czę−
ściach Polski. Oferuje swoim klientom

Fot. I. Barski

czesnych rozwiązań logistycznych opar−
tych na filozofii

Just in Time. Firma od początku lat 90
aktywnie wspiera talenty w dziedzinie
nauki, kultury i sztuki. Funduje stypen−
dia na renomowanych polskich uczel−
niach. Współpracuje z Ośrodkiem Kul−
tury „Arsus” finansując największe wy−
darzenia artystyczne i Muzeum Hutnic−
twa w Pruszkowie, wspiera także organi−
zację koncertów organowych w kościele
św. Edwarda w Pruszkowie. Współfinan−
suje wydawnictwa prezentujące historię
Mazowsza i Warszawy (album „Prezy−
denci Warszawy” w druku), sponsoruje
wystawy w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa .
Podczas uroczystej gali wręczania na−
gród dnia 21.11.2008 r. w Sali Konferen−
cyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warsza−
wy i Biblioteki Głównej Województwa
Mazowieckiego obecne były władze
Dzielnicy Ursus− Burmistrz Bogdan Ole−
siński, Zastępca Burmistrza Jolanta Dąbek,
którzy wręczyli pamiątkowy dyplom z po−
dziękowaniami dla dokonań firmy
ASMET, Przewodniczący Rady Henryk
Linowski oraz Dyrektor Ośrodka Kultury
„Arsus” Bogusław Łopuszyński. Galę
uświetnił koncert Agnieszki Serafińskiej,
młodej gwiazdy jazzowo− soulowej.

Kolejna stulatka w Ursusie

Wiekowa mieszkanka Wiktoria Gorzelnik w dniu jubileuszu
Mieszkanka Ursusa Pani Wiktoria
Gorzelnik 21 listopada obchodziła swo−
je setne urodziny. Jest to kolejna osoba
w naszej dzielnicy, która przekroczyła
wiek stu lat. Z tej okazji w imieniu Za−
rządu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
zastępca burmistrza Wiesław Krzemień
wręczył Jubilatce list gratulacyjny,
kwiaty i serię książek o historii Ursusa.
Pani Wiktoria urodziła się w 1908

Fot. Ł.Prokop

roku w Łówczy (woj. Podkarpackie).
Od 1936 roku mieszka w Ursusie. W
czasie II Wojny Światowej, aby utrzy−
mać swoją rodzinę pracowała jako ku−
charka w ZPC Ursus. W chwili obecnej
Pani Wiktoria ma 2 córki, 8 wnucząt,
12 prawnucząt oraz 3 praprawnucząt.
Z okazji tego wspaniałego jubileuszu
życzymy zdrowia i szczęścia na kolej−
ne lata życia.

Ursusa
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Uniwersytet dla Rodziców
w Gimnazjum Nr 131
We wspó³czesnych warunkach spo³eczno-ekonomicznych
rodzina podlega ci¹g³ym przekszta³ceniom: zmieniaj¹ siê
podstawy ekonomiczno spo³eczne, struktura wewnêtrzna i
funkcje. Zmienia siê równie¿ treœæ ¿ycia rodzinnego.
Świat staje się coraz bardziej skompli−
kowany a dorastający człowiek, mają−
cy swoje jakże ważne dla niego proble−
my, często czuje się w nim niepewny i
zagubiony.
Lata gimnazjalne to szczególny czas
w życiu młodego człowieka. To pełen
niepokojów i zmiennych nastrojów
okres dojrzewania. Młodzież odczuwa
„głód rozmowy”, chce słuchać i być słu−
chaną, chce przekonywać, być przeko−
nywaną , chce rozmawiać, dyskutować,
negocjować.
Nikt nie ma wątpliwości, iż ogrom−
nie ważna jest komunikacja interperso−
nalna i to zarówno werbalna jak i nie−
werbalna. Jeśli jest ona nieprawidłowa,
to może dojść do buntu, złości, agresji
a nawet przemocy. Dla tych, którzy są
zainteresowani prawidłowymi relacjami
ze swoimi dziećmi – w Gimnazjum nr
131 działa Uniwersytet dla rodziców.

Do serca serce
Klub Ośmiu z Gimnazjum nr 131
działa od kilku lat. Może pochwalić się
różnymi sukcesami, w tym licznymi
akcjami charytatywnymi . Najnowsza z
nich została zorganizowana 29 i 30 paź−
dziernika. Była to loteria fantowa pod
hasłem „Do serca serce”. Całkowity
dochód został przekazany wychowan−
kom domów dziecka. Fantami w loterii
były przedmioty codziennego użytku.
Jednak żaden z nich nie był rzeczą zwy−
czajną. Każdy fant przyniesiony przez
ucznia lub nauczyciela miał swoją hi−
storię i przez to bezcenną wartość. Losy
nie były drogie, a rzeczy, które sprze−
dawano warto było zdobyć. Szczególną
atrakcją dla kolekcjonerów był prze−
piękny, wykonany ręcznie ,,anioł na
szczęście” oraz ogromny pluszowy miś−
przytulanka.
Loteria cieszyła się tak dużym powo−
dzeniem, że będzie kontynuowana 26 li−
stopada podczas zebrania rodziców. Klub
Ośmiu planuje na ten dzień otwarcie ma−
łej kawiarenki, w której będzie można
miło spędzić czas przy ciastku i herbacie.
Dzięki hojności uczniów naszego gimna−
zjum i ich rodziców na twarzach wielu
dzieci na pewno pojawi się uśmiech.
Wszystkim, którzy wspomogli akcję,
Klub Ośmiu dziękuje za dobre serce.
Adam Stanisławski

Zajęcia prowadzone są metodami ak−
tywizującymi. Prowadzą je: psycholog,
pedagog−terapeuta i prawnik. Oprócz
wiedzy teoretycznej rodzice doskonalą
swoje umiejętności wychowawcze me−
todami treningu. Uczą się między in−
nymi: radzenia sobie z trudnymi zacho−
waniami dzieci i budowania prawidło−
wych relacji z nimi, rozpoznawania
uczuć dziecka i okazywania zaintereso−
wania i zrozumienia, rozpoznawania
własnych emocji i lepszej kontroli nad
nimi, określonych metod wychowaw−
czych i dokonywania wyboru najodpo−
wiedniejszych, kształtowania zachowań

pożądanych poprzez wzmocnienia po−
zytywne, zasad stosowania pochwał,
nagród i konsekwencji, sposobów za−
chęcania dziecka do współpracy i samo−
dzielności.
Zatem podczas zajęć w Uniwersyte−
cie dla rodziców poruszane są proble−
my z jakimi każdego dnia zmagają się
rodzice i ich dzieci. W sposób życzliwy
i prosty, prowadzący dzielą się swoim
doświadczeniem oraz wiedzą na temat
dylematów rodzicielstwa i sposobów
nawiązywania i wzmacniania współpra−
cy. Ogromną zaletą zajęć, dającą wiele
korzyści uczestnikom, jest to, iż dzielą
się oni własnymi życiowymi doświad−
czeniami rodzicielskimi.
Prowadzący i uczestniczący w zaję−
ciach rodzice ukazując przyczyny po−
rażek wychowawczych, poszukują
wspólnie sposobów ich uniknięcia.
Na zajęcia serdecznie zaprasza Dyrek−
tor Gimnazjum nr 131 Elżbieta Karwic−
ka− Gorzkowska tel. 022 6627315.

Obchody Dnia Patrona
Jak co roku w Przedszkolu Integra− pod uwagę przy ocenianiu ograniczenia
cyjnym nr 137 są obchodzone Dni Pa− wynikające z wieku wykonawców).
trona – Janusza Korczaka. W ten spo−
Tegoroczne obchody Dnia Patrona
sób dzieci, ich rodzice i opiekunowie były dniem pełnym radości i uśmie−
oraz wychowawcy wraz z pozostałym chów dla naszych podopiecznych, bo
personelem czczą pamięć
wielkiego człowieka, peda−
goga, lekarza i pisarza, który
pierwszy uświadomił innym
dorosłym fakt, że „Dziecko
też człowiek” i pokazał, co
znaczy mądrze kochać.
Tegoroczne obchody były
wyjątkowe, ponieważ po raz
pierwszy odbył się konkurs
piosenki dziecięcej „Janusz−
ki 2008”.
Dnia 21 listopada o godzi−
nie 9 rozpoczęły się zmaga−
nia zespołów i solistów wy−
łonionych w eliminacjach
grupowych, którzy ubiegali
się o nagrodę główną− statu−
etkę Januszka. Jest to nagro−
da przechodnia, która pozo−
stanie w grupie zwycięzcy aż
do następnych Dni Patrona.
Chętni do udziału w kon−
kursie przygotowywani byli
przez rodziców (oczywiście
przy wsparciu i pomocy wy−
chowawców), co wydatnie
wpływa na zacieśnienie wię−
zi pomiędzy rodzinnym do− Tak patrona widz¹ dzieci
mem dzieci i naszą pla−
cówką.
jak mawiał Janusz Korczak „Kiedy
Jury konkursowe oceniało dobór reper− śmieje się dziecko, śmieje się cały
tuaru, interpretację utworu oraz zaanga− świat”.
żowanie uczestników (biorąc oczywiście
Beata Gutocka, Paulina Gałązka
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Warszawski Dzień Dobrego Jedzenia
Komisarz Unii Europejskiej do spraw
zdrowia zaproponował krajom człon−

Bez wątpienia nasi uczniowie wiedzą,
co jedzą. Świadczy o tym ich liczny

Degustacja potraw przygotowanych przez dzieci
kowskim organizację „Europejskiego udział w konkursach, przeprowadzonych
Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania”, w ramach obchodów Warszawskiego
którego celem jest zachęcanie dzieci do Dnia Dobrego Jedzenia. W konkursie
zdrowego odżywiania, a przez to prze−
ciwdziałania poważnemu problemowi
otyłości u dzieci. Włączając się w ini−
U Ani tuż po urodzeniu rozpoznano
cjatywę unijną, Biuro Edukacji we zespół Downa. Rodzicom trudno było
współpracy z Centrum Komunikacji uwierzyć w diagnozę. Ciąża przebiega−
Społecznej i Wydziałem Nauk o Żywie− ła przecież bez żadnych problemów.
niu Człowieka i Konsumpcji SGGW
Wojtek początkowo rozwijał się pra−
prowadzi kampanię społeczną pod ha− widłowo. Kiedy ukończył drugi rok
słem „Wiem, co jem”.
życia, zaczęło się dziać coś niepokoją−
W ramach tej kampani, 7 listopada zor− cego. Chłopiec z dnia na dzień przestał
ganizowano w Szkole Podstawowej nr 4 mówić, choć wcześniej posługiwał się
dzielnicowe obchody Warszawskiego prostymi zdaniami, unikał kontaktu
Dnia Dobrego Jedzenia. Tego dnia naszą wzrokowego – na co rodzice zwrócili
szkołę zaszczycili swoją obecnością: Jo− uwagę już wcześniej, sprawiał wraże−
lanta Dąbek zastępca burmistrza dziel− nie nieobecnego, czasem bez powodu
nicy, Małgorzata Krajewska naczelnik zaczynał głośno krzyczeć. U Wojtka
Wydziału Oświaty i Wychowania, dyrek− rozpoznano autyzm.
tor Zespołu Szkół nr 80 Magdalena Grab−
Piotruś urodził się w 25 tygodniu cią−
ska wraz z opiekunem Samorządu ży. Od początku wymagał intensywnej
Uczniowskiego i jego przedstawicielami. opieki medycznej, aby jego bardzo nie−
Uczniowie przedstawili program ar− dojrzały organizm mógł samodzielnie
tystyczny, po którym zebrani goście funkcjonować. Według statystyk oko−
oraz przedstawiciele społeczności szkol− ło jedna trzecia dzieci urodzonych tak
nej zostali zaproszeni na degustację wcześnie nie będzie miała problemów
pysznych i zdrowych sałatek przygoto− zdrowotnych. Łagodne, średnie i cięż−
wanych w ramach konkursu przez re− kie konsekwencje przedwczesnego po−
prezentacje klas 4−6.
rodu będą udziałem pozostałej grupy
O tym, jak prawidłowo się odżywiać, dzieci. U Piotrusia wystąpiło poraże−
opowiadała dietetyk Małgorzata Kru− nie mózgowe, objawiające się obniżo−
kowska, a jej cenne informacje wzbo− nym napięciem mięśniowym, słabą kon−
gaciły uczennice klas szóstych: Klaudia trolą niektórych odruchów, a także pro−
Zaręba, Julia Buchacz i Kinga Krasiń− blemami ze wzrokiem i mówieniem.
ska, przedstawiając prezentacje multi−
Dzieci takie jak Ania, Wojtek, czy
medialne na temat błędów żywienio− Piotruś, potrzebują dużego wsparcia ze
wych Polaków, skutków nadmiernego strony lekarzy, innych specjalistów, ale
spożywania słodyczy oraz priorytetowej przede wszystkim rodziców. Wczesne
roli śniadania.
rozpoznanie zburzeń lub niepełno−

wiedzy „Jak smakuje zdrowie” zwycię−
żyła uczennica klasy V Wioletta Rosa.
Konkurs plastyczny poświęcony tema−
tyce zdrowego odżywiania zaowocował
niezliczoną ilością plakatów, które 7 li−
stopada zdobiły szkolne korytarze. W tej
kategorii jako najlepszą oceniono pracę
uczennicy klasy IV – Patrycji Furmanik.
Uczniowie klas 3−6 mogli wykazać się
talentem literackim, tworząc prace zwią−
zane z tematyką zdrowego odżywiania.
Bohaterami trzech najciekawszych wier−
szy są oczywiście owoce i warzywa.
Uczniowie „Czwórki” wykazali się
ogromną wiedzą na temat prawidłowe−
go odżywiania się. Chętnie dzielili się nią
z gośćmi, którzy przybyli tego dnia do
naszej szkoły. Dla nich przygotowano
specjalne pakiety edukacyjne, do wyko−
rzystania w ich szkołach. Dużym zainte−
resowaniem cieszyło się też specjalne
wydanie szkolnego miesięcznika „Super
4”, poświęcone zdrowemu odżywianiu.
Warszawski Dzień Dobrego Jedzenia
minął szybko i smacznie. Uczniowie na−
szej szkoły, biorąc aktywny udział w jego
obchodach, wykazali się nie tylko sporą
wiedzą, ale i ogromnym talentem.
Anna Tarwacka

Dla kogo wczesne wspomaganie rozwoju?
sprawności i zorganizowanie odpowied−
niej pomocy, stwarza szansę na wyko−
rzystanie potencjału rozwojowego,
tkwiącego w każdym dziecku. Im szyb−
ciej zostaną podjęte działania wspiera−
jące rozwój, tym mniejsze jest prawdo−
podobieństwo wystąpienia wtórnych
następstw wynikających z niepełno−
sprawności.
Z myślą o dzieciach takich jak Ania,
Wojtek i Piotruś, a także ich rodzinach,
organizuje się Zespoły Wczesnego
Wspomagania Rozwoju. Zespół tworzą
osoby posiadające przygotowanie do
pracy z małymi dziećmi o zaburzonym
rozwoju psychoruchowym. Są to: peda−
gog, psycholog, logopeda, inni specja−
liści – w zależności od potrzeb dziecka
i jego rodziny. Specjaliści opracowują
indywidualny program terapii i realizują
go. Mogą doradzić, jak urządzić otocze−
nie dziecka, odpowiedzieć na nurtujące
rodziców pytania, dawać wsparcie, ob−
jaśniać perspektywy rozwojowe dziec−
ka. Trzeba pamiętać, że niezależnie od
udzielanej pomocy specjalistycznej na
rozwój każdego dziecka, zdrowego czy
niepełnosprawnego największy wpływ
ma środowisko w którym przebywa, a
więc przede wszystkim troska i miłość
rodziców, ale również wymagania sta−
wiane każdemu dziecku na miarę jego
możliwości.
Elżbieta Miłosz psycholog, terapeuta
integracji sensorycznej

Ursusa

Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t 8 grudnia, godz. 16-19 - warsztaty twórcze w Klubie Literackim
„Metafora”. Poezja Bo¿ego Narodzenia. Prowadzi Tadeusz Maryniak „Tamar”, cz³onek ZLP Warszawa. Wstêp wolny.
t 13 grudnia, godz. 18 – koncert
œwiatowej s³awy œpiewaczki operowej i operetkowej Niny Nowak
(alt). Akompaniament Halina
Andrzejewska – fortepian. W programie: najpiêkniejsze polskie
kolêdy i œwiatowe przeboje operetkowe i musicalowe, jak równie¿ filmowe.Wstêp wolny.
t 16 grudnia, godz. 18 – koncert
uczniów Szko³y Spo³ecznej STO nr
4 w Ursusie.
t 17 grudnia, godz. 9.30 – poranny koncert Filharmonii Narodowej. „Na skrzyd³ach pieœni – pos³uchajmy i zapamiêtajmy”.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)

t 1 grudnia, godz. 12 – „Polscy
¯ydzi na drzeworytach sztorcowych”, wyk³ad historyka sztuki dr
Paw³a Szapiro dla m³odzie¿y gimnazjalnej.
t 4 grudnia, godz. 12 – spotkanie
z C. Harrisa z chorymi.
t 6 grudnia, godz. 12 – wernisa¿ wystawy poplenerowej uczestników
Wolskiej pracowni Plastycznej dla
doros³ych pt. „Piêkno Kazimierza”.
t 7 grudnia, godz. 12.30 – spotkanie z Miko³ajem, program rozrywkowy dla dzieci.
t 10 grudnia, godz. 18 – koncert
kolêd w wykonaniu zespo³u Belcanto oraz goœcia Danuty Morzykowskiej, artystki Operetki Warszawskiej.
t 14 grudnia, godz. 16.30 – koncert muzyczny z cyklu Niedzielne
Spotkania z Muzyk¹ Kameraln¹ w
wykonaniu trio Archetto.

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 1-31 grudnia, godz. 10-18 – wystawa konkursowych prac plastycznych „Gwiazda betlejemska”.
t 5 grudnia, godz. 12.30 – zabawa miko³ajkowa oraz spotkanie z
Miko³ajem w Artystycznym Ognisku Przedszkolnym „Stokrotka” .
t 6 grudnia, godz. 16 – koncert
muzyki, poezji i pieœni z udzia³em
œwiêtego Miko³aja i Klubu Senio-
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ra „Weso³a Chata”. Wstêp wolny.
t 7 grudnia, godz. 12.30 – niedzielne popo³udnie ze œwiêtym
Miko³ajem oraz spektakl teatralny dla dzieci „Okulary œwiêtego
Miko³aja”. Wstêp 7 z³.
t 14 grudnia, godz. 15 – wieczór
wigilijny dla seniorów i zaproszonych goœci po³¹czony z wystêpami
artystycznymi Klubu Seniora „Weso³a Chata” i œpiewaniem kolêd.
t 15 grudnia, godz.18 – wieczór wigilijno-œwi¹teczny przy choince dla
uczestników zajêæ Domu Kultury
„Miœ” z koncertem i wspólnym œpiewaniem kolêd. Wstêp wolny.

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 3, 7 listopada, godz.16.30 –
warsztaty grupy teatralnej prowadzone przez Juliê Turzyñsk¹.
t 15,18 listopada, godz.11 – „Zak³adka do ksi¹¿ki”- zajêcia plastyczne i konkurs z nagrodami dla
dzieci w Klubie Malucha.
t 21 listopada, godz.15 – „ Jesieñ
wokó³ nas – wiersze i rysunki ” zajêcia plastyczno-literackie po³¹czone z wystaw¹.
t 28 listopada, godz. 15 – Andrzejki. Konkursy, prace plastyczne i
multimedialne, zabawa, uczestników zajêæ w BD64.

Biblioteka dla dzieci „Słoneczny
Brzeg” (ul. Keniga 14)
t 2 grudnia, godz. 15 – zajêcia literacko-teatralne dzieci z kó³ka
czytelniczego „Rach Ciach Ciach”.
t 4 grudnia godz. 15 – zajêcia pla-

styczno-manualne dla dzieci starszych w klubie „Sobieradek”.
t 5 grudnia, godz. 15 – zajêcia rytmiczno-taneczne grupy „Œpiewoletto”.
t 5 grudnia, godz. 17 – zabawa
taneczno-muzyczna dla dzieci i
m³odzie¿y pt: „Œw. Miko³aj z ró¿nych stron œwiata”.
t 19 grudnia, godz. 17 – „Wierszogranie czyli z gitar¹ i piórem
przy wigilijnym stole”, wieczór
poetycki poœwiêcony œwiêtom
Bo¿ego Narodzenia przygotowany przez dzieci z biblioteki.

Biblioteka dla Dzieci Nr 64 (ul.
Plutonu Torpedy 47)
t 5 grudnia, godz. 12 – „ Miko³ajki” w Klubie Malucha – wiersze i
piosenki o Œwiêtym Miko³aju w
wykonaniu dzieci z Klubu.
t 15 grudnia, godz.18 – przedstawienie „Ma³a Sowa” w wykonaniu
dzieci i m³odzie¿y uczestnicz¹cej w
zajêciach Warsztatu Teatralnego.
t 19 grudnia, godz.12 – „Bo¿e Narodzenie” w Klubie Malucha - kolêdy w wykonaniu dzieci z Klubu.
t 19 grudnia, godz. 18 – „Œwi¹teczne widowisko” przedstawienie w wykonaniu m³odzie¿y
uczestnicz¹cej w zajêciach kó³ka
teatralnego.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 1-12 grudzieñ – Punkt informacyjny Maratonu Pisania Listów
Amnesty International w obronie
osób z ró¿nych stron œwiata, których
prawa s¹ ³amane w ra¿acy sposób
(kontakt – Bogna W³odarczyk).

ZARZ¥D DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, a także na stronach internetowych
Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, www.warszawa−biznes.pl oraz
Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy www.ursus.warszawa.pl, zostało poda−
ne do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 30, usytuowanego w budynku
położonym w Warszawie przy ul. Stanisława Dąbka 5, o powierzchni 68,30 m2 wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 05. 02. 2101 r. ułamkowej części
gruntu, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 66 w obrębie 2−11−13 o powierzchni
824 m2, uregulowanego w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00081152/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 11. 12. 2008 r. o godz. 11 w Urzędzie Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1, sala nr 102, I piętro.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zaso−
bów Lokalowych dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r.
Nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8–16, pok. Nr 202 i 226, II piętro, tel.
022 478 60 78, 478 61 78 oraz w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Ursus, ul. Szancera 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7–15 tel. 022
662 63 38, 662 60 32 wew.115 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu
przetargu.
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VI Turniej o Puchar Burmistrza Liga na wiosnê
W hali sportowej Zespołu Szkół Pu−
blicznych Nr 80 rozegrano VI Turniej
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus

Zwyciêzcy z medalami
m.st. Warszawy w badmintonie dla ama−
torów. Turniej zorganizował UTS
„Akro−Bad” przy współpracy Zespołu
Szkół Publicznych Nr 80.
W zawodach wzięło udział 67 dzieci
i młodzieży uczniów szkół warszaw−
skich Nagrodami w kategorii indywi−
dualnej były medale, a w kategorii dru−
żynowej puchary. Sędziami byli Mi−
chał Zakrzewski i Jacek Prędki z UTS
„Akro−Bad”. W klasyfikacji indywidu−
alnej wyniki przedstawiały się nastę−
pująco: klasy I−IV chłopcy − I miejsce
Jan Jakaczyński , II m – Mateusz Grzę−

Dam pracê
KOMPLEX – TORUS Sp. z o.o.
Warszawa Ursus, ul. Gierdziejewskie−
go 7 zatrudni osobę niepełnosprawną
zamieszkałą w dzielnicy Ursus, Włochy
i najbliższej okolicy do pracy na recep−
cji. Chętnych prosimy o przesyłanie
zgłoszeń mailem na adres: marze−
nak@komplex−torus.com.pl, zgłoszenia
telefoniczne – tel. 0 691 980 870.
Trenkwalder & Partner Sp. z o.o.
poszukuje operatora magazynu. Miej−
sce pracy Reguły k. Warszawy.Atrak−
cyjna stawka 10zł/h brutto podstawy, po
tygodniu pracy dodatki uznaniowe. Pra−
ca dla osób młodych i chętnych do pra−
cy. Mile widziani studenci. Zgłoszenia
proszę kierować na e@mail rekruta−
cja.reguly@trenkwalder.com.pl lub te−
lefon 0 693 904 158.
Firma budowlana STEFBUD zatrud−
ni mężczyznę na stanowisko magazy−
niera. Wymagana: dyspozycyjność, od−
powiedzialność. Informacje pod nr te−
lefonu: 022 667 48 92.
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da , III m Kamil Komar i Michał
Łukaszewicz. Klasy 1−IV dziewczę−
ta: I miejsce – Magda Kopacz, II m –
Zofia Konarska, III m – Kinga
Kochman, klasy V−VI dziew−
częta: I miejsce – Aleksandra
Wawrzyńczak, II m – Zuzan−
na Steć, III m – Karolina Włó−
darczyk, III m – Marta Koch.
Klasy V−VI chłopcy: I miejsce
– Piotr Radziejewski, II m –
Krzysztof Grabowski, III m –
Kamil Knap, III m – Rafał Za−
wisza, Gimnazja/LO dziew−
częta: I miejsce – Patrycja Pą−
tek, II m – Iza Wileńska, III m
– Natalia Tymińska, III m – Ka−
rolina R u d n i c k a , G i m n a z j a / L O
chłopcy: I miejsce – Mateusz Stempel,
II m – Grzegorz Rychliński, III m –Mi−
chał Miecznikowski i Maciej Sternik. W
punktacji drużynowej (największa ilość
uczestników) puchary zdobyły: I miej−
sce – Sp 2, II m – G 130, III m – G 131.
Kazimierz Sternik

Dobiegła końca kolejna edycja Ursu−
sowskiej Ligi Piłki Nożnej – jesień 08.
W turnieju wzięło udział 9 zespołów.
Wszystkie drużyny prezentowały nie−
zwykle wyrównany poziom.
Najlepszym zespołem okazała się po raz
kolejny ekipa Oldboys, zdobywając 21p.
O drugim miejscu w tabeli zadecydował
wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy
drużynami Sparta i Spojenie, gdyż obie
drużyny uzyskały taką samą ilość punk−
tów po 18p, w którym to lepsza okazała się
Sparta, złożona z zawodników czynnie gra−
jących w drużynie Ursusa jak i w innych
klubach III i IV ligi. Należy również po−
gratulować zespołom sklasyfikowanym na
dalszych miejscach, gdyż do końca wal−
czyły o jak najlepszy wynik.
Dziękujemy drużynom, które syste−
matycznie biorą udział w rozgrywkach
ULPN jak i tym, które startowały po raz
pierwszy. Serdecznie zapraszamy do
kolejnej edycji, która odbędzie się
wiosną 2009.
Maciej Karczewski

Z³ota Jesieñ UKS Skalar
W ostatni weekend października po−
nad dwudziestu zawodników UKS Ska−
lar Ursus wystartowało w II Międzyna−
rodowych Zawodach Pływackich Dru−
żyn Dziecięcych „Złota Jesień” w Biel−
sku Podlaskim.
Spośród 300 zawodników w wieku
9 – 15 lat z Polski, Litwy, Białorusi i
Ukrainy, z 14 miast (Wilna, Kowna,
Brześcia i Swietłogorska), UKS Ska−
lar Ursus zajął drugie miejsce w ran−
kingu drużynowym i medalowym, za−
raz po Olimpijczyku Suwałki. Trzecią
pozycję medalową zajął Wodnik Ra−

dom. Nasi zawodnicy 36 razy stanęli
na podium, w sumie zdobywając 15
złotych, 12 srebrnych i 9 brązowych
medali. Dziewczęta w sztafecie 8x50m
dowolnym zajęły 2 miejsce, chłopcy 9.
Zawodniczka naszego klubu Maja Ol−
szewska otrzymała Puchar dla Najlep−
szego Zawodnika tego spotkania. Dzie−
ci pobiły swoje życiowe wyniki. Ba−
sen w gościnnym Bielsku Podlaskim
okazał się bardzo szczęśliwy dla na−
szych zawodników. Wyniki oraz zdję−
cia na naszej stronie internetowej
www.uksskalar.pl.

Grand Prix Poland
W dniach 8−9 listopada w Łodzi odbył
się turniej Grand Prix Poland w karate.
Na starcie stanęło 41 drużyn z 10
państw: Grecji, Litwy, Ukrainy, Słowa−
cji, Anglii, Niemiec, Słowenii, Czech,
Białorusi i Polski (z całą czołówką kra−
jową) w sumie 530 zawodników.
Nasi karatecy uplasowali się na 28
miejscu w klasyfikacji ogólnej zdoby−
wając cztery medale: – srebro – kata dru−
żynowe kadet/junior 14−17 lat w skła−
dzie: K. Wojtkowski, K. Kostrzewa i Ł.
Dmoch− brąz – kumite indywidualne ka−

detek 14−15lat − P. Zygmuntowicz − brąz
− kumite drużynowym kadetek 14−15 lat
w składzie: P. Zygmuntowicz, M. Iwaniu−
kowicz i O. Mudrowska – brąz – kata dru−
żynowym chłopców do 10 lat w składzie:
M. Tomaszewski, J. Chronowiąt i J.
Uchman−Lach. Należy również podkre−
ślić znakomity start: J. Uchmana−Lacha,
K. Kobusa i J.Majczyka, którzy zajęli wy−
sokie, punktowane piąte miejsca. Pozo−
stałym naszym zawodnikom również
należą się brawa za walkę.
Mirosław Boguski
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