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Zapłonęła
pierwsza
świeczka
6 grudnia 2007 roku w Urzędzie
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy odby−
ło się uroczyste zapalenie pierwszej
świeczki na choince, którego dokonał
Zarząd Dzielnicy Ursus. Wydarzenie
zgromadziło liczną grupę mieszkańców
dzielnicy, którzy w dalszej części pro−
gramu mogli obejrzeć i usłyszeć finał
projektu kulturalnego „Mali – Maleń−
kiemu”.
− Całe przedsięwzięcie ma na celu
podtrzymanie staropolskiej tradycji
śpiewania kolęd i pastorałek. W paź−
dzierniku i listopadzie wybrana grupa
dzieci doskonaliła swoje umiejętności
wokalne pod bacznym okiem profesjo−
nalnych muzyków. Organizowali oni
próby dla dzieci oraz tworzyli nowe
aranżacje kolęd i pastorałek – opisuje
projekt Zastępca Burmistrza Jolanta
Dąbek. Punktem kulminacyjnym kon−
certu była kolęda pt. „Mali − Maleńkie−
mu”, która została napisana i skompo−
nowana specjalnie na tę okazję. Auto−
rem słów jest Zbigniew Gniedziejko, a
muzyki – Grzegorz Bogdan.
W tym roku zwieńczeniem dwumie−
sięcznej pracy był koncert, który odbył
się w holu budynku urzędu. Dzieciom z
ursuskich szkół i przedszkoli towarzy−
szył zespół muzyczny Malina Kowalew−
ski Band. Młodzi artyści spotkali się z
dokończenie na str.2

Drodzy Mieszkañcy Ursusa
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia przyjmijcie nasze najszczersze ¿yczenia, aby wszystkie dni w roku by³y tak piêkne i szczêœliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór
wieczór..
Z tej okazji chcielibyœmy ¿yczyæ Pañstwu wiele radoœci, ciep³ych myœli, cudownych chwil spêdzonych w gronie najbli¿szych,
pokoju, szczêœcia i wszechotaczaj¹cej mi³oœci.
Bogdan Olesiñski
Burmistrz Dzielnicy
Ursus m st. Warszawy

Henryk Linowski
Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Koncert
„Mali–Maleñkiemu”
Dla osób, które nie mogły przybyć do
urzędu 6 grudnia mamy dobrą wiado−
mość. Widowisko „Mali–Maleńkiemu”
będzie prezentowane również 21 grud−
nia 2007 r. o godz. 18 w Ośrodku Kultu−
ry „Arsus”, 13 stycznia 2008 r. o godz.
13 w Kościele p. w. Świętej Rodziny przy
ul. Zapustnej 43 natomiast 27 stycznia
2008 r. o godz. 13.30 w Kościele i Sank−
tuarium Matki Bożej Fatimskiej przy ul.
Zagłoby 37. W imieniu młodych arty−
stów serdecznie zapraszamy!
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Zapłonęła pierwsza świeczka
dokończenie ze str. 1

żywiołowym przyjęciem publiczności
oraz długą i bardzo głośną owacją. Nie
mogło zabraknąć również bisów, gdyż
zebrani widzowie bawili się doskonale.

szkół i przedszkoli oraz O.K. „Arsus”,
Bibliotece Publicznej im Władysława Jana
Grabskiego oraz D.K. „Kolorowa”. Dzię−
kujemy również dzieciom z następujących

Mali wykonawcy
Po wspólnym kolędowaniu na zebra−
nych gości czekał poczęstunek.
Organizatorzy pragną podziękować za
współpracę dyrekcjom i nauczycielom

Fot. Ł. Prokop

szkół i placówek za zaangażowanie w nasz
projekt: Przedszkola nr: 168 i 343, „Mi−
kołajek”, SP 4 i SP 11, Gimnazjom: 132
i 133, dzieciom z Ogniska Muzycznego

Konkurs „Szkolne uliczki”
Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 14 od wrzeœnia funkcjonuje w du¿ym budynku przy ul. Sosnkowskiego 10.
Dzięki staraniom władz Dzielnicy Ur−
sus dzieci mogą uczyć się w lepszych
warunkach. Nowa część po liceum zo−
stała odnowiona i wyposażona w me−
ble.
Jednak pedagodzy i uczniowie szko−
ły postanowili zadbać o wygląd całej
szkoły. Zorganizowany został konkurs
„Szkolne uliczki”, którego celem było
wzbogacenie wystroju plastycznego
korytarzy szkolnych oraz wzmacnianie
więzi dzieci ze szkołą.
Prawie każdy uczeń przedstawił
propozycję nazw uliczek szkolnych
(głównych korytarzy). Wybrane zosta−
ły te najciekawsze i najweselsze. Ko−
rytarze szkolne ozdobiono pięknymi
malowidłami nazw uliczek wykona−
nymi przez uzdolnione plastycznie na−
uczycielki.
Oto nazwy szkolnych uliczek: We−
sołych Chochlików, Małych Elfów,
Pełnego Brzuszka, Witaminki, Mali−
nowa, Poziomkowa, Słoneczna, Tę−
czowa, Jagodowa, Rumiankowa, Zie−
lony Zakątek, Gwiazd Sportu, Weso−
łych Literek, Zaczarowanego Ołówka,

Wszelkich Pyszności, Ciekawej
Książki.
Patronat nad konkursem objęli Za−
rząd Dzielnicy Ursus oraz Rada Rodzi−

Przy ulicy Poziomkowej

www.ursus.warszawa.pl

„Yamaha”, dzieciom uczęszczającym na
zajęcia do biblioteki, D. K. „Kolorowa” i
O.K. „Arsus”.

B¹dŸ
Wspania³ym
Wydział Oświaty i Wychowania dla
Dzielnicy Ursus zaprasza dzieci i mło−
dzież do udziału w XV edycji Samorzą−
dowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”. Celem konkursu organi−
zowanego przez Fundację ŚWIAT NA
TAK jest promowanie pozytywnych za−
chowań, działań, postaw dzieci i mło−
dzieży oraz upowszechnianie młodzieżo−
wego wolontariatu.
Patronat nad konkursem objęła Rada
oraz Zarząd Dzielnicy Ursus. Konkurs
przeprowadzany jest w dwóch etapach –
na szczeblu lokalnym oraz ogólnopol−
skim. Zgłoszenia kandydatów, uczestni−
ków indywidualnych oraz grup, Wydział
Oświaty i Wychowania będzie przyjmo−
wał do 29 lutego 2008 r. Serdecznie za−
praszamy do udziału w konkursie szkol−
ne kluby zrzeszające wolontariuszy oraz
inne organizacje dziecięce i młodzieżo−
we działające na rzecz społeczeństwa i
środowiska lokalnego.
Szczegółowych informacji udziela
Wydział Oświaty i Wychowania dla
Dzielnicy Ursus tel. 022 478 60 42 oraz
Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzy−
stów 14, tel. 022 478 34 54.

ców Szkoły Podstawowej z Oddziała−
mi Integracyjnymi. Pierwszą nagrodę,
w postaci mp−4, ufundował Zarząd
Dzielnicy Ursus. Pozostałe nagrody w
postaci pluszaków ufundowała Małgo−
rzata Szelenbaum radna Dzielnicy Ur−
sus m.st. Warszawy.
Autorzy wybranych nazw uliczek
otrzymali również dyplomy.

Fot. Ł. Prokop
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Miejsca w przedszkolach 2008/2009
Ursus jest jedn¹ z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê Dzielnic Warszawy. W szybkim
tempie powstaj¹ nowe osiedla mieszkaniowe i – co za tym idzie – roœnie iloœæ
dzieci, którym w³adze Dzielnicy zobowi¹zane s¹ zapewniæ miejsca w placówkach oœwiatowych oraz jak najlepsze warunki wychowania, kszta³cenia i opieki.
W obecnym roku szkolnym wszystkie
dzieci w wieku 3−5 lat, których rodzice
ubiegali się o miejsce w przedszkolu pu−
blicznym w Ursusie (z zachowaniem obo−
wiązujących terminów i procedur, w tym
odwoławczych) zostały przyjęte. Do
przedszkoli publicznych uczęszcza aktu−
alnie 842 dzieci, a do przedszkoli niepu−
blicznych ok. 568 dzieci 3−5. letnich za−
mieszkałych w Ursusie.
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w
powyższym zakresie było możliwe dzię−
ki przeniesieniu do szkół podstawowych
wszystkich sześciolatków realizujących
roczne obowiązkowe wychowanie przed−
szkolne – tzw. klasy „0”. Decyzja ta bu−
dziła wiele dyskusji, obaw i kontrowersji
szczególnie wśród bezpośrednio zaintere−
sowanych sprawą rodziców. Życie po−
twierdziło jej słuszność. Na życzenie ro−
dziców sześciolatki objęte są – podobnie
jak w przedszkolu – opieką 10−godzinną,
bawią się i uczą w odnowionych i dobrze
wyposażonych salach. Z przyczyn orga−
nizacyjno−proceduralnych związanych z
koniecznością przeprowadzenia przetar−
gów, opóźniło się wykonanie placów za−
baw przy szkołach podstawowych. Jed−
nakże wyłonieni w przetargach wyko−
nawcy rozpoczęli już prace wykonawcze
i wiosną dzieci będą się mogły cieszyć es−
tetycznymi, dobrze wyposażonymi miej−
scami zabaw.
Do kolejnego roku szkolnego pozosta−
ło jeszcze ponad 8 miesięcy. Mimo to
Wydział Oświaty i Wychowania już w li−
stopadzie przygotował prognozę zapotrze−
bowania na miejsca w przedszkolach. Pro−
gnoza ta wskazuje, że należy się liczyć z
brakiem około 300 – 350 miejsc dla dzie−
ci w wieku 3 – 5 lat przy założeniu, że
sześciolatki (z wyjątkiem jednego oddzia−
łu integracyjnego w Przedszkolu nr 137)
nadal będą się uczyć w szkołach podsta−
wowych. Biuro Edukacji zaleca takie roz−
wiązanie wszystkim dzielnicom cierpią−
cym na brak miejsc przedszkolnych.
Z czego wynika opisana wyżej sytu−
acja? Podstawowe i bezpośrednie przy−
czyny to wyjątkowo szybki rozwój bu−
downictwa mieszkaniowego oraz echo
wyżu demograficznego z lat 1980−1984.
Przyczyną pośrednią są bardzo ograniczo−
ne możliwości w zakresie budowy no−
wych i rozbudowy istniejących przed−
szkoli wynikające z Rozporządzenia Wo−
jewody Mazowieckiego w sprawie obsza−
ru ograniczonego użytkowania.
Liczba dzieci w wieku 3 – 5 lat za−
meldowanych w Ursusie zwiększy się
w 2008 r. w stosunku do roku 2007 o 120.

Z informacji pochodzących od inwesto−
rów wynika, że w 2008 r. mają być odda−
ne do zasiedlenia 1 002 mieszkania przy
ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Skoroszew−
skiej. Przyjęto w szacunkach, że do co trze−
ciego mieszkania wprowadzi się rodzina z
dzieckiem w wieku przedszkolnym. Wów−
czas liczba dzieci w wieku 3 – 5 lat wzro−
śnie dodatkowo o około 250. Tymczasem
ilość miejsc w przedszkolach zwiększy się
zaledwie o 45 miejsc w nowym przedszko−
lu niepublicznym przy ul. Cierlickiej. W
poprzednich latach o miejsce w przedszko−
lu ubiegało się około 80% rodziców mają−
cych dzieci w wieku przedszkolnym.
Nawet, jeżeli powyższe szacunki oka−
załyby się zawyżone, to i tak bezspornym
jest, że znaczna grupa dzieci nie znajdzie
miejsca w przedszkolach publicznych i
niepublicznych na terenie Ursusa od
września 2008 r.
Władze Dzielnicy, doceniając w pełni
powagę i społeczną dolegliwość niedobo−

ru miejsc w przedszkolach, podjęły dzia−
łania zmierzające do uchylenia Rozporzą−
dzenia Wojewody Mazowieckiego, co by
umożliwiło powstanie nowych obiektów
oraz rozbudowę Przedszkola Nr 194 przy
ul. Walerego Sławka 7 i Przedszkola Nr
200 przy ul. Balbinki 1. Ponadto – zgod−
nie z wieloletnim planem inwestycyjnym,
w 2008 r. rozpocznie się budowa 8−od−
działowego przedszkola przy ul. Dzieci
Warszawy 42. Najprawdopodobniej w
grudniu 2008 r. – biorąc pod uwagę aktu−
alny stopień zaawansowania inwestycji
– zostaną utworzone 3 nowe oddziały
przedszkolne na 75 miejsc, na parterze bu−
dynku komunalnego przy ul. Szancera 5.
Zarząd Dzielnicy będzie równocześnie
wspierał rozwój alternatywnych form
wychowania przedszkolnego, w tym w
szczególności w ramach działalności
ośrodków kultury i ognisk Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.
Małgorzata Januszkiewicz

Zasponsorowali choinkê
Przedszkole Nr 200 Gąski Balbinki
otrzymało w ramach sponsoringu cho−
inkę, bombki i łańcuchy. Fundatorem
był Bank Zachodni WBK SA.
Choinka została ustawiona w sali gim−
nastycznej. Nowe drzewko wzbudziło

Wspólne zdjêcie ze sponsorami
ogromne zadowolenie. Największą ra−
dość dzieci z grupy 4 i 5 miały przy de−
koracji choinki, bowiem każda bombka
była zawieszana przez kogoś innego. Gdy
drzewko zostało udekorowane, dzieci za−
prosiły do wspólnej zabawy przedstawi−
cieli banku. Odbyło się również zwiedza−
nie wszystkich sal.

www.ursus.warszawa.pl

Już od dawna Bank Zachodni WBK
jest otwarty na potrzeby najmłodszych.
– Najważniejszym dla nas jako banku jest
dziecięcy uśmiech. Razem z Fundacją
„Bank Dziecięcych Uśmiechów” chce−
my być zawsze blisko dzieci i nieść im

Fot. E. Kowalewska

pomoc – powiedziała nam Małgorzata
Czalipa – dyrektor 47 Oddziału Banku
Zachodniego WBK, który w lutym
otwiera swoją siedzibę w Centrum Han−
dlowym w Alejach Jerozolimskich. Bank
liczy na nawiązanie współpracy ze świe−
tlicą TPD w celu dofinansowania dzieci
najbardziej potrzebujacych wsparcia.
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Daj¹ iskierkê
nadziei

Mistrzostwa w tańcu nowoczesnym

Na terenie dzielnicy Ursus od 2002
roku działa Stowarzyszenie Osób Nie−
pełnosprawnych i ich Rodzin „Iskier−
ka Nadziei”. Stowarzyszenie zrzesza
na dzień dzisiejszy 70 osób, z czego
ogromną większość stanowią niepełno−
sprawne dzieci oraz ich rodziny.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
zapraszamy wszystkie osoby niepełno−
sprawne zamieszkujące naszą dzielni−
cę do aktywnego włączenia się w życie
organizacji.
Stowarzyszenie organizuje spotkania
i umożliwia integrację środowisk osób
niepełnosprawnych. Zaproszenie skie−
rowane jest w szczególności do dzieci
i młodzieży, które chciałyby rozwijać
swoje zdolności i zainteresowania oraz
spędzać czas z rówieśnikami.
Działalność stowarzyszenia uzależ−
niona jest od darczyńców i sponsorów,
dlatego też zwracamy się z gorącą
prośbą do lokalnych przedsiębiorców
i firm o wsparcie działalności (produk−
ty żywnościowe, odzież, sprzęt reha−
bilitacyjny).
Siedziba Stowarzyszenia „Iskierka
Nadziei” znajduje się przy ul. Sosn−
kowskiego 16 w pokoju nr 20. Biuro
czynne jest we wtorki, środy i czwart−
ki od godz. 15 do 17. Kontakt telefo−
niczny: 0502 042 832.

W Szkole Podstawowej Nr 107 odby³y siê Mistrzostwa
Mokotowa w tañcu Disco Dance Freestyle i Hip-Hop
zorganizowane przez grupê taneczn¹ „Hand To Hand”.

Uczestnicy mistrzostw
Ursus reprezentowała grupa tańca nowo−
czesnego „Stop and Go” działająca przy
Domu Kultury „Kolorowa” prowadzo−
na przez wielokrotną mistrzynię Polski
Jolantę Wdowczyk. Nasi zawodnicy w
indywidualnych prezentacjach mieli nie
lada zadanie, bo w imprezie wzięło udział
przeszło 450 tancerzy. Grupa zaprezen−
towała się bardzo dobrze i stanęła na
podium aż 10 razy. Przedstawiliśmy cie−

Salonik Sztuk „Arsus”
18 stycznia o godz. 19, w sali ka−
meralnej Ośrodka Kultury „Arsus”,
odbędzie się kolejne spotkanie w
„Saloniku Sztuk”.
Koncertem muzyki polskiej zaty−
tułowanym „Znasz li ten kraj”, roz−
pocznie się w przyszłym roku cykl
spotkań z muzyką z różnych stron
świata. Tym razem, w programie
usłyszymy utwory fortepianowe i
pieśni Chopina, Karłowicza, Mo−
niuszki, Paderewskiego, Szyma−
nowskiego, a także piosenki Szpil−
mana, Petersburskiego, Karasińskie−
go, Warsa, Golda, Kaszyckiego.
Wykonawcami będą znakomici ar−
tyści: Bogna Hałacz, Grażyna Sa−
cewicz, Robert Cieśla, Andrzej
Gębski.
W planach organizatorów są rów−
nież koncerty muzyki: francuskiej,
bałkańskiej, rosyjskiej.

kawy program, dynamikę i różnorodność
strojów. Wszyscy zawodnicy zajęli miej−
sca finałowe, a najlepiej zaprezentowały
się: Ola Koseska –1 miejsce DDF oraz II
miejsce HH, Klaudia Zaręba – I miejsce
HH i III miejsce DDF, Julia Niezgoda –
II miejsce DDF, Dominika Dąbek – II
miejsce DDF, Alicja Garbacka – III miej−
sce DDF, Kinga Kowalczyk – III miej−
sce DDF, Oliwia Śmiechowicz – II miej−
sce DDF, Ola Jałtoszuk – III miejsce
DDF. Wielkie brawa i gratulacje dla mło−
dych tancerzy.

„Warszawa da
siê lubiæ”

Wieczór irañski

Fot. I. Barski

www.ursus.warszawa.pl

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowen Nr 11 odnieśli kolejne
sukcesy w VI Ogólnopolskim Konkur−
sie Piosenki „Warszawa da się lubić”.
Zespół Tutti zdobył III miejsce w swo−
jej kategorii wiekowej, natomiast Zespół
Wokalny Nauczycieli Forte wyśpiewał
I miejsce, wykonując piosenkę własne−
go autorstwa, do której słowa napisała
Jolanta Gołasiewicz, a muzykę i aran−
żację tego utworu opracowała Anna
Kałużna.
Jury w składzie: prof. Sokołowska
adiunkt Akademii Muzycznej, Ewa
Kuklińska aktorka i piosenkarska oraz
Wojciech Kalata, kompozytor i aranżer
przyznało wyróznienie Annie Kałużnej,
dzięki której odkrywane są talenty wo−
kalne naszych rozśpiewanych dzieci.

Ursusa
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Mamy now¹ radn¹ Nowe agencje
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ uzupe³nienia sk³adu
PKO BP
Rady m. st. Warszawy po wyborach parlamentarnych mieszkanka Ursusa – Aleksandra SheybalRostek zosta³a radn¹ stolicy.
Jej dyżury będą odbywały się w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca w go−
dzinach 10−12 w sali 102 Urzędu Dziel−
nicy Ursus m. st. Warszawy pl. Czerw−
ca 1976 nr 1, pierwszy dyżur 7 stycz−
nia.
Do dyspozycji mieszkańców podaje−
my również adres strony internetowej:
www.sheybal.waw.pl oraz adres pocz−
ty elektronicznej: asheybal@um.war−
szawa.pl.
Aleksandra Sheybal−Rostek, 34 lata,
mężatka, 2 dzieci. Ukończyła Wydział
Pedagogiczny UW oraz Instytut Profi−
laktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
a także 3 letnie studia licencjackie na
Wydziale Turystyki i Rekereacji w
Wyższej Szkole Ekonomicznej w War−
szawie. Ukończyła studia podyplomo−
we na Wydziale Historii UW oraz z or−
ganizacji pomocy społecznej w Insty−
tucie Profilaktyki Społecznej i Resocja−
lizacji UW.
Pracowała w Ośrodku Pomocy Spo−
łecznej Dzielnicy Mokotów oraz w
Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia
Dzielnicy Ursus. Współpracowała z wy−
dawnictwem Muza SA w redagowaniu
Encyklopedii Larouse«a, a także prowa−
dziła ćwiczenia z pedagogiki społecz−
nej na Uniwersytecie Warszawskim.
Mieszka w Ursusie. Ma 2 rude koty.
Wakacje najchętniej spędza nad wodą −

Œpiewaæ
ka¿dy mo¿e…
Coraz młodsza społeczność Ursusa
jest obdarzona różnorodnymi talentami.
Mamy tego dowody na imprezach i
przeglądach artystycznych. Aby umoż−
liwić młodym rozwijanie zainteresowań
muzycznych planujemy stworzenie chó−
ru młodzieżowego pod patronatem Za−
stępcy Burmistrz Jolanty Dąbek Chór
będzie miał w swoim repertuarze nowe
aranżacje tradycyjnych pieśni polskich
i światowych.
Przesłuchania odbędą się w dniach 21
i 23 stycznia 2008 roku o godz. 18 w
Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. K.
Sosnkowskiego 16.
Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy oraz Chór Can−
tate Deo serdecznie zapraszają do udzia−
łu w przesłuchaniach.

Aleksandra Sheybal-Rostek
na spływach kajakowych. Lubi czytać i
z książką w ręku najlepiej odpoczywa.
Relaksuje się za kierownicą samocho−
du. Kilka lat temu zakochała się w Pusz−
czy Białowieskiej i tam spędza więk−
szość wolnego czasu. Kolekcjonuje sta−
re pocztówki, zas jej pasją jest Krzemie−
niec.

Oddział 17 PKO BP SA w War−
szawie mieszczący się na ul. Plu−
tonu Torpedy 41 uprzejmie infor−
muje, iż obsługa klientów dodat−
kowo prowadzona jest przez
Agencje zlokalizowane na terenie
Dzielnicy Ursus:
1.Uruchomioną 26 listopada 2007
r. Agencję 4099 – Powszech−
nej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego SA ul. Keniga 2, 02−
495 Warszawa poniedziałek i
czwartek 9 – 17.30, wtorek,
środa i piątek 8 – 14.30, w so−
botę Agencja nie prowadzi ob−
sługi klienta.
2. Agencję 4060 – Powszechnej
Kasy Oszczędności Banku
Polskiego SA ul. Zagłoby 16 F,
02−495 Warszawa, od ponie−
działku do piątku w godzinach
9 – 18, w sobotę 9 – 12.

Uczniowie przedszkolakom
W tym roku Mikołaj z Zespołu Szkół
nr 42 wraz ze swoimi śnieżynkami za−
witał do Oddziału Przedszkola Intergra−
cyjnego Nr 137 przy ul. Wapowskie−
go. Najmłodsi mieszkańcy naszej dziel−
nicy otrzymali prezenty w postaci słod−
kich upominków. W ramach podzięko−
wania przedszkolaki zaprezentowały

Miko³aj w przedszkolu
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przygotowany specjalnie na tę okazję
program artystyczny. Nie zabrakło tań−
ców i śpiewów.
Spotkanie było pięknym gestem inte−
gracji młodego pokolenia. 18 grudnia
przedszkolaki odwiedziły Zespoł Szkół
nr 42, gdzie wspólnie z uczniami śpie−
wały kolędy.

Fot. E. Kowalewska
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V Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety
Organizowany po raz pi¹ty przez Oœrodek Kultury „Arsus” i Dom Kultury
„Kolorowa” Mazowiecki Przegl¹d Recytatorski Jednego Poety poœwiêcony
by³ twórczoœci Krzysztofa Kamila Baczyñskiego.
W tegorocznym przeglądzie pod pa−
tronatem Henryka Linowskiego –
Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Ursus i Bogdana Olesińskiego – Bur−
mistrza Dzielnicy Ursus, wzięła udział
rekordowa ilość uczestników – ponad
sześciuset.

W kategorii wiekowej od 18 lat na−
grodę otrzymała Marzena Zientara, a
nagrodę specjalną Burmistrza Dzielni−
cy Ursus m. st. Warszawy – Kamila
Koc.
Nagrody wręczali: Bogdan Olesiński
– Burmistrz Dzielnicy Ursus, Henryk

rektor Ośrodka Kultury „Arsus”.
Wieczór Laureatów wzbogacili arty−
stycznie: Hanna Dunowska – aktorka scen
polskich oraz Roman Ziemiański – gita−
rzysta, balladzista, kompozytor, aranżer.
Organizatorzy dziękują wszystkich
uczestnikom i ich wychowawcom zapra−
szając do udziału w przyszłorocznym
przeglądzie poświeconym laureatce Na−
grody Nobla – Wisławie Szymborskiej.

Clive Harris
w Ursusie
Osoby chore, cierpiące z powodu cho−
rób nowotworowych i innych najcięż−
szych schorzeń zapraszamy na spotka−
nie z uzdrowicielem bez biletu w so−
botę 5 stycznia 2008 r. o godzinie 15.10
do Domu Kultury „Kolorowa” ul. Sosn−
kowskiego 16.

Bajka
dla dzieci
Przewodnicz¹cy Rady Henryk Linowski z laureatk¹
Przegląd przygotowany był w czte−
rech kategoriach wiekowych: 7−9 lat;
10−12 lat; 13−17 lat; od 18 lat. Elimi−
nacje I etapu odbyły się w dniach
13,14 i 15 listopada. Do drugiego eta−
pu eliminacji jury zakwalifikowało 49
uczestników. W dniu 20 listopada sta−
nęli oni do rywalizacji o nagrody.
27 listopada w Domu Kultury „Ko−
lorowa” odbył się Wieczór Laureatów,
na którym ogłoszono werdykt jury.
Lista nagrodzonych:
Kategoria wiekowa I (7−9 lat): wyróż−
nienie – Aleksandra Łukasiak, III na−
groda – Patrycja Konorska, II nagroda
– Magda Kowalczyk, I nagroda – Aga−
ta Bielińska. Kategoria wiekowa 10 –
12 lat: wyróżnienie – Anna Niworow−
ska, III nagroda – Maja Milewska, II na−
groda – Julia Chlastasz, I nagroda –
Monika Lach.
Kategoria wiekowa 13−17 lat: wy−
różnienia – Karolina Bilińska, Mag−
dalena Głowacka, Patrycja Pendra−
kowska, Katarzyna Syndoman. III
nagroda ex aequo – Sara Bustaman−
te−Drozdek i Ewelina Matuszewska,
II nagroda ex aequo – Aleksandra Wi−
taszek i Anna Maria Złocka, I nagro−
da – Agata Górniak.

Linowski – Przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursus, Elżbieta Zdanowska−
Cozac – kierownik Domu Kultury „Ko−
lorowa”, Bogusław Łopuszyński – Dy−

Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Trak−
torzystów 14) zaprasza na spektakl dla
dzieci z cyklu „Rodzinne Spotkania z
Teatrem”. Przedstawienie „Jaś i Mał−
gosia” odbędzie się w dniu 20 stycznia
o godz. 12.30. Bilety w cenie 7 zł do
nabycia przed spektaklem.

Z dzia³alnoœci OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielni−
cy Ursus m. st. Warszawy z okazji zbli−
żających się Świat Bożego Narodzenia
zorganizował 7 grudnia „Zabawę Mi−
kołajkową” dla dzieci podopiecznych
pomocy społecznej, środowiskowych
ognisk wychowawczych TPD i świe−
tlicy socjoterapeutycznej.
W programie znalazła się część arty−
styczna, pokaz mody w wykonaniu
dzieci ze świetlicy, wręczenie dyplo−
mów i upominków przez Burmistrza
Dzielnicy Bogdana Olesińskiego i Dy−
rektor OPS Marzennę Szaniawską
wolontariuszom z okazji ich święta oraz
podsumowanie kampanii profilaktycz−
nej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” po−
przez wręczenie nagród laureatom. Spo−
tkanie zakończono rozdaniem paczek
świątecznych dzieciom i małym poczę−
stunkiem.
20 grudnia w Gimnazjum Nr 132 przy
ul. Dzieci Warszawy odbyła się impre−
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za integracyjna dla społeczności lokal−
nej pt. „Wspólne kolędowanie”.

Miko³ajkowa zabawa

Fot. I. Barski
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Konkurs krasomówczy Muzyczny Salon
28 listopada w Szkole Podstawowej Murawska G.132.
Nr 11 odbyło się uroczyste podsumo−
Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Marii Fo³tyn
wanie Dzielnicowego Konkursu Kra−
somówczego pt. „Tu jest moja Ojczy−
zna, tu jest mój Dom − najpiękniejsze
zabytki Warszawy”. Po wygłoszeniu
oracji konkursowych laureaci konkur−
su otrzymali nagrody i dyplomy. Pio−
senki o Warszawie zaprezentował Ze−
spół Tutti, Prymka, Sekret i Chór
Szkolny.
Nagrody otrzymali w kategorii klas
I−III: I miejsce – Dominika Lewandow−
ska SP 11 II miejsce – Julia Stańczyk
SP 11 III miejsce – Kasia Skowron SP
11. W kategorii klas IV−VI: I miejsce
– Anna Niworowska SP 14, II miejsce
– Gabrysia Cegiełka SP 11, III miej−
sce – Martyna Kacprzak SP 11. W ka−
tegorii gimnazja: I miejsce− Anna Ję−
dras G 132, II miejsce – Dorota Błasz−
czyk G 132, III miejsce – Małgorzata

Tomczyk SP 11, Adam Jaskóła SP 11,
Aleksandra Borys G 131, Magdalena
Ptasznik G 132.

Podczas oracji

Dobr e maniery
Uczniowie z SP11 po raz kolejny brali
udział w Warszawskim Konkursie Savo−
ir Vivre „ Obycie umila życie”. Drużyna
w składzie: Emilka Żeromska, Natalka
Obel, Damian Lewandowski, Patryk
Wiącek, Marcin Jaroszuk oraz Agata Sy−
mulewicz i Kinga Rękosiewicz zajęła
drugie miejsce wśród warszawskich pod−
stawówek, pokonując ponad 20 zespo−
łów.
Uczniowie zdobyli również wyróżnie−
nia za stosowny wizerunek, przyznawa−
ne przez jury w skład którego weszły:
Małgorzata Tułowiecka, Agnieszka Ma−

ciąg i Laura Łącz. Drużynę przygotowała
Maryla Gołębiewska.
Jest to trudny konkurs wymagający
przyswojenia ogromnej wiedzy teore−
tycznej i praktycznej. Zakres materia−
łu konkursowego jest bardzo interesu−
jący, dlatego uczniowie chętnie biorą
udział w tych zmaganiach. Oprócz dy−
plomów i nagród najważniejsza jest dla
nich wiedza i umiejętności, które słu−
żyć im będą już zawsze. Warto bowiem
być człowiekiem dobrze wychowanym
i umiejącym się znaleźć w każdej sy−
tuacji – o czym sami się przekonali.

Co, gdzie, kiedy

gowego. Wystawa czynna od
12.01 do 3.02.2008 r.
t 28 stycznia, godz. 10 – poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. „Con brawura – popisy na
trzy g³osy”. Wykonawcy: Ma³gorzata Ubraniak-Lehman (sopran),
Bartosz Karwowski (klarnet),
Adam Sychowski (fortepian).
Cena biletu 3 z³.
t 29 stycznia, godz. 9 i 10.30 –
spektakl teatralny dla m³odzie¿y
szkolnej w wykonaniu aktorów
Teatru Edukacji z Wroc³awia.

Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t 7 stycznia, godz. 16 – warszta-

ty Klubu Literackiego „Metafora” oraz spotkanie z krytykiem.
Prowadzi Tadeusz Maryniak.
Wstêp wolny.
t 10 stycznia, godz. 19 – program kabaretowy Wandy Stañczak z cyklu „Czwartki z uœmiechem”. Prowadzenie Bo¿ena
Kupis-Kucharska. Wstêp wolny.
t 12 stycznia, godz. 17 – wernisa¿ wystawy malarstwa sztalu-

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 9 stycznia, godz. 18 – „Œpiewaj-
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Maria Fołtyn to najwspanialsza
moniuszkowska Halka i wytrwała
propagatorka muzyki Stanisława
Moniuszki. Jest znana na całym
świecie. W 150 rocznicę wysta−
wienia Halki organizuje cykl im−
prez propagujących muzykę
polską.
Maria Fołtyn to wybitna śpie−
waczka (sopran dramatyczny), re−
żyserka, niestrudzona propagator−
ka twórczości Stanisława Mo−
niuszki, animatorka życia muzycz−
nego poprzez stworzenie i powo−
łanie Międzynarodowego Konkur−
su Wokalnego im. Stanisława Mo−
niuszki.
Na początku 2008 roku będą
mieli Państwo możliwość spotkać
się z tą niezwykłą osobą i propa−
gowaną przez nią ideą. Salon od−
będzie się w dniu 25 stycznia 2008
r. o godz. 18 w Ośrodku Kultury
„Arsus”.
Wystąpią: Maria Fołtyn, Małgo−
rzata Ajdukiewicz – sopran, Ewa
Pelwecka – fortepian, Anna Kut−
kowska−Kass – sopran, Adam Zdu−
nikowski – tenor.
Usłyszycie Państwo najpiękniej−
sze arie z oper Stanisława Mo−
niuszki z komentarzem Marii Foł−
tyn o polskiej muzyce oraz jej
wspomnienia.
Wstęp wolny.
my kolêdy” – wystêp sekcji muzycznej Domu Kultury „Kolorowa”.
t 16 stycznia, godz. 18 – „Kolêdy
i pastora³ki” – wystêp sekcji wokalnej i sekcji gitary.
t 23 stycznia, godz. 13 – „Dzieñ
Babci i Dziadka” w Artystycznym
Ognisku Przedszkolnym – wystêpy dzieci.
t 27 stycznia, godz. 12.30 – bal
karnawa³owy dla dzieci pt. „Szalony karnawa³”.
t „Pory roku – zima” wystawa
prac plastycznych dzieci z Dzieciêcej Akademii Sztuk Plastycznych DK „Kolorowa”.
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W rockowym brzmieniu Nowy neon
Po 2 latach przerwy koneserzy rocka ponownie
mogli przybyæ do Oœrodka Kultury „Arsus” na II
Warszawski Przegl¹d Zespo³ów Rockowych – Music Rock. Najlepszy spoœród szóstki zespo³ów ponownie wyst¹pi w Ursusie na jednej z przysz³orocznych letnich imprez plenerowych.
Fani rocka zgromadzeni w sali widowi−
skowej bez problemów rozpoznawali
konkursowe zespoły. Świadczy to o
tym, że obsada nie była przypadkowa a
rywalizujące zespoły mają już w War−
szawie wyrobioną dobrą markę.
Jako pierwsza wystąpiła Zajezdnia
Inflancka, która mogła liczyć na dużą
grupę fanów Pruszkowa. Kolejny ze−
spół, Kravat zdobył największe uznanie
wśród zgromadzonych, czego potwier−
dzeniem była nagroda publiczności.
Trzeba tu dodać, że każdy z przybyłych,
mógł po części poczuć się jurorem kon−
kursu decydując który z zespołów otrzy−
ma nagrodę widowni.
Przy muzyce bodajże największych
showmanów przeglądu Kabanosa bawi−
ła się cała sala. Zespół wystąpił w prze−
rwie swojej trasy koncertowej promu−
jącej nową płytę. Komisja (w jej skład
wchodził Juliusz Rogulski – naczelnik
Biura Kultury m. st. Warszawy, Jaro−
sław Szczudłowski – dziennikarz Radia
Wawa, lider znanej przed laty grupy
Trzy Czwarte a obecnie muzyk All my
life) najwyżej oceniła umiejętności wy−
szkowskiego bandu Experience.
Indywidualne wyróżnienie dla najlep−
szego instrumentalisty trafiło do An−
drzeja Depty z zespołu tryumfatora II
przeglądu. Warto również odnotować
występ zespołu Efekt Mimo, który nie−
dawno prezentowany był w programie
Telewizji Polskiej Kuźnia talentów.
Wielkim aplauzem ursusowska publicz−

ność przyjęła zespół Sorry Boys, tryum−
fatora wielu festiwali m.in. Rock May
Festiwal w Skierniewicach, konkursu
Gapa Band na czele z Izą Komaszyńską
ostatecznie przegrał nieznacznie rywa−
lizację o 2 miejsce z Kabanosem. II
Warszawski Przegląd Zespołów Rocko−
wych uświetnił koncert krakowskiej
grupy Revolucja z Jackiem Dewódzkim
na czele. Lider formacji działającej od
roku 2000 przez wiele lat był wokalistą
Dżemu.
Organizatorzy zapewniają, że prze−
gląd na stałe wpisał się do kalendarza
imprez a kolejna III edycja Warszaw−
skiego Przeglądu Zespołów Rocko−
wych−Music Rock odbędzie się z 29 li−
stopada przyszłego roku.
Tomasz Parzybut

Na początku grudnia budynek Urzę−
du Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
wzbogacił się o nowy neon. Do istnie−
jącego napisu dowieszono adres oficjal−
nej strony naszej dzielnicy: www.ur−
sus.warszawa.pl. Reklama ma na celu
popularyzację Ursusa oraz zachęcenie
mieszkańców do odwiedzania strony
internetowej, na której można znaleźć
aktualne informacje z życia dzielnicy.

Fot. E. Kowalewska

Neon strony internetowej

Œwi¹teczna zbiórka ¿ywnoœci

Wybierz
nazwê parku
Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy ogłasza konkurs na nazwę par−
ku, który powstał na osiedlu Niedźwia−
dek przy ulicy Wojciechowskiego.
Propozycje prosimy przesyłać na ad−
res lprokop@ursus.warszawa.pl, eko−
walewska@ursus.warszawa.pl lub
dzwonić pod numer 022 478 60 64.
Dodatkowo zapraszamy do dyskusji na
forum, znajdującym się na oficjalnej
stronie internetowej urzędu.

Urzêdnicy przy zbiórce ¿ywnoœci
W dniach 30 listopada – 2 grudnia
odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywno−
ści organizowana przez Federację Ban−
ków Żywności. Banki Żywności są or−
ganizacjami pozarządowymi. Ich celem
jest zmniejszanie obszarów niedożywie−
nia oraz przeciwdziałanie marnotrawie−
niu żywności. W tegorocznej akcji
udział wzięli m. in. pracownicy Wydzia−
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Fot. Ł. Prokop

łu Obsługi Mieszkańców Urzędu Dziel−
nicy Ursus m. st. Warszawy. Urzędnicy
wydziału zorganizowali zbiórkę pienię−
dzy oraz zakup produktów spożyw−
czych, które zostały przekazane naj−
uboższym.
O szczegółach tegorocznej akcji mogą
Państwo przeczytać pod adresem
www.bankizywnosci.pl.
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Rewir Dzielnicowych
Na terenie Komisariatu Policji Warszawa Ursus zostaje wydzielony
jeden Rewir Dzielnicowych.Rewir Dzielnicowych jest podzielony na
13 rejonów s³u¿bowych.

Rejon s³u¿bowy nr 1 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:

Rejon s³u¿bowy nr 7 – obejmuje ni¿ej wymieniony obszar z ulicami:

Achera, Bohaterów Warszawy 13−47, 10−34, Braterstwa
Broni, Brzechwy, Cierlicka, Dąbka, Dzieci Warszawy 41−55,
Kościuszki 1−29, 2−36, 1−go Maja 2−10, Opieńskiego, Orde−
ru Uśmiechu, Plutonu Torpedy, Rakietników, Rodakowskie−
go, Rynkowa, Sosnkowskiego 20−48, Regulska 1−5, Wiosny
Ludów 41−79, Zakątek, sierż. szt. Krzysztof Nitecki tel.
600997691, 022 662 63 53 lub 54 wew. 117.

Aleja Bzów 1−53,2−46, Bodycha (nr parzyste), Drzymały
1−7, 4−12, Regulska, Kompanii Kordian 1−47, Kuźnicy Koł−
łątajowskiej, Melcera, Michałowicza 1−55, 2−64, Ochocka,
Prawnicza 1−51, 2−48, Regulska 47−79, Robinii, Słupska,
Sosnkowskiego 1−9, Spisaka 1−59, 2−60, Suchy Las, Szo−
mańskiego, sierż. szt. Zdzisław Opara tel. 600997588, 022
662 63 53 lub 54 wew. 124.

Rejon s³u¿bowy nr 2 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:

Rejon s³u¿bowy nr 8 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:

Jacka i Agatki, Kolorowa, Komunardów, 1−go Maja 9−
15, Nurzyńska, Obrońców Helu 3−7.4−6, Bohaterów War−
szawy 1−11, Plac 1905r, Pużaka, Sosnkowskiego 2−18,
Tomcia Palucha 2−10, 27−31, Walerego Sławka (od 6 i od
11), Wapowskiego, Hassa, Skoroszewska powyżej nr 26
st. sierż. Mirosław Gruda tel. 600997571, 022 662 63 53
lub 54 wew. 117.

Aktorska, Bełzy, Biernata z Lublina, Czechowicza, Falskie−
go, Faraona, Władysława Jagiełły 3−33, Siłaczki, Lipiec Rey−
montowskich, Orląt Lwowskich 2−20, Warszawska 15−17,
Wojciechowskiego 1−31, 2−32, sierż. szt. Jarosław Kępka
tel. 600997692, 022 662 63 53 lub 54 wew. 123.

Rejon s³u¿bowy nr 3 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:

Keniga 6−20, Warszawska 27−33, Wojciechowskiego
34−58, mł. asp. Dariusz Dłużniewski tel. 600997685, 022
662 63 53 lub 54 wew. 125.

Apartamentowa, Bandurskiego, Baranowska, Dzieci
Warszawy, Legnicka, Nowotyska, Poczty Gdańskiej, Przy
Forcie, Ryżowa 36, 35−37, Wiosny Ludów 1−37, Zapustna
(nr. nieparzyste), Zielonogórska, Badylarska 20 sierż. szt.
Robert Jończyk tel. 600997687, 022 662 63 53 lub 54
wew. 1123.

Rejon s³u¿bowy nr 4 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:

Rejon s³u¿bowy nr 9 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:

Rejon s³u¿bowy nr 10 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:
Wojciechowskiego 35−41, Keniga 2−4, Orląt Lwowskich
22−36, Zagłoby 1−15, mł. asp. Piotr Komorowski tel.
600997679, 022 662 63 53 lub 54 wew. 125.

Rejon s³u¿bowy nr 11 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:

Adamieckiego, Balbinki, Chełmońskiego 2, Konińska,
Obrońców Helu , Obrońców Helu 1, 2, Szancera, Tomcia Pa−
lucha 1−17, Walerego Sławka 1−9, 2−4, Konińska, Skoroszew−
ska 2 −26, Chełmońskiego 4−6, Bohaterów Warszawy 2−8 , 1−
go Maja 1−7, st. post. Tomasz Smyl tel. 600997689, 022 662
63 53 lub 54 wew. 118.

Zagłoby 17−37, Mariana Keniga 1−3, Orląt Lwowskich 38−
68, ogródki działkowe st. sierż. Grzegorz Wójciak tel.
600997567, 022 662 63 53 lub 54 wew. 125.

Rejon s³u¿bowy nr 5 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:

Zagłoby 20−20, Warszawska 35−63, Keniga 5−17 − wol−
ny rejon st.sierż. Grzegorz Wójciak tel. 600997567, 022
662 63 53 lub 54 wew. 125.

Al. Jerozolimskie 221−245 i 220−236, Badylarska 28−28A,
Prystora, Rawska, Ryżowa 39−59. 38−82 , Składkowskiego,
Starodęby, Żywiecka sierż. Paweł Skubisz tel. 600997600,
022 662 63 53 lub 54 wew. 117.

Rejon s³u¿bowy nr 6 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:
Bieńczaka, Brzechwy, Aleja Bzów 55−73, 48−60, Chmie−
la, Drzymały 9−17, 14−36, Górna Droga, Falentyńska, Gro−
cholicka, Kaczorowska, Kajetańska, Kościuszki 31−71, 38,
Krawczyka, Malinowa, Michałowicza 57−93, 66−102, No−
woregulska, Piastowska, Piskorska, Prawnicza 53−91, 50−
94, Prażmowska, Kompanii Kordian 2−60, Królów Pol−
skich, Regulska 1−45, 2−90, Sosnkowskiego 11−37, Spisa−
ka 61−123, 62−96, Włoczewskich, Wysoczyńska, Żurawic−
ka, sierż. szt. Zdzisław Opara tel. 600997588, 022 662
63 53 lub 54 wew. 124.

Rejon s³u¿bowy nr 12 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:

Rejon s³u¿bowy nr 13 – obejmuje ni¿ej
wymieniony obszar z ulicami:
Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bony,
Czerwonej Drogi, Grabskiego, Henryka Brodatego. Henryka
Pobożnego, Henryka Probusa , Jesienna, Kadłubka, Kazimie−
rza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza
Sprawiedliwego, Konotopska , Koronacyjna, Laskonogiego,
Leszczyńskiego, Leszka Białego, Leszka Czarnego, Listopa−
dowa, Mieszka Starego, Orłów Piastowskich, Piechoty Wy−
branieckiej, Przejazdowa 2, Przemysława, Barbary Radziwił−
łówny, Rakuszanki, Balicka, Władysława Jagiełły 2−32, Lal−
ki, Plac Czerwca 1976r, Posagu 7 Panien, Traktorzystów Śmi−
gielska, Warszawska 24−66, Wolności, Zaczarowanej Doroż−
ki, Zielonej Gęsi, Zygmunta Augusta, Gierdziejewskiego, Sza−
moty, Hennela, Laboratoryjna sierż. szt. Marcin Popielczyk
tel. 600997694, 022 662 63 53 lub 54 wew. 118.
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Zawody RC–ligi
Ju¿ po raz trzeci w tym roku odby³y siê zawody Grand Prix
elektrycznych modeli samochodów zdalnie sterownych. Tym
razem miejscem zawodów by³a hala przy Zespole Szkó³ Nr
80 na Go³¹bkach przy ul Or³ów Piastowskich 47.
W zawodach wzięło udział 50 zawod−
ników z całej Polski w tym Mistrz Pol−
ski z Rok 2007 Paweł Żelazo w klasie
E10 TC Modified − senior oraz Jacek
Starostecki Mistrz Polski za rok 2007
w klasie E10−TC540 senior. W zawo−
dach brała też udział liczna grupa za−
wodników z Ursusa.
Zawody zostały rozegrane pod
okiem doświadczonego sędziego I kla−
sy ogólnopolskiej Pana Jana Matuki−
na. Początkowy etap tzw. eliminacje
rozegrany został w godzinach 10 − 16.
Wynikiem tego etapu było ustalenie
miejsc startowych w biegach finało−
wych podobnie zresztą jak w Formule
1. Była to także okazja dla zawodni−
ków do zapoznania się z torem. Następ−
nym etapem były trzy biegi finałów dla
każdej z grup. Tym razem każdy bieg
mógł zdecydować o kolejności na po−
dium, Poniżej przedstawiamy końco−
we wyniki:
E10TCModified: I miejsce Łukasz
Kowalczyk, II miejsce Paweł Żelazo,

E10TC spec: I miejsce Szymon Szy−
miec, II miejsce Daniel Wdowiński, III
miejsce Marcin Kiersz. Reprezentant
Ursusa Marcin Michalak zajął V miej−
sce. E10TC540: I miejsce Daniel Wdo−
wiński, II miejsce Jacek Starostecki, III
miejsce Morris Indovino. Reprezentant

Zwyciêzcy z samochodzikami
III miejsce Aureliusz Ciechalski. Repre−
zentant Ursus Piotr Łękarski zajął IV
miejsce a Kuba Rozbicki V miejsce.

Walczyli samorz¹dowcy

Ursus Karol Mendza zajął VIII miejsce.
E10TC540 Start: I miejsce Jan Jeżak,
II miejsce Maciej Chałas ( reprezentant
Ursusa), III miejsce Tomek Wieczor−
kowski.
Ostatnia godzina zawodów przebie−
gała pod okiem Burmistrza Dzielnicy
Ursus Bogdana Olesińskiego oraz Za−
stępcy Burmistrza Jolanty Dąbek, któ−
rzy dokonali dekoracji zwycięzców.
Zbigniew Mendza

Szachiści
zwyciężają

Dru¿yna Ursusa
Grudzień obfitował w liczne wydarze−
nia sportowe. W sobotę 1 grudnia w hali
sportowej Szkoły Podstawowej Nr 202
przy ulicy Bytnara odbył się turniej pił−
karski pracowników samorządowych o
Puchar Burmistrza Mokotowa. W szranki
stanęło 6 drużyn: Wilanów, Wola, Praga
Południe, Żoliborz, Ursus i Mokotów.
Rywalizacja była bardzo zacięta i często
o końcowym wyniku decydowały ostat−
nie sekundy meczu. W finale spotkały się
reprezentacje Wilanowa i Ursusa. Po
ostatnim gwizdku sędziego nadal utrzy−
mywał się remis 1:1. Zawodnicy naszej

dzielnicy musieli uznać wyższość rywa−
li dopiero po rzutach karnych. Ostatecz−
nie mecz zakończył się wynikiem 7:8 dla
drużyny Wilanowa. Warto podkreślić, że
najlepszym bramkarzem turnieju został
uznany Konrad Gołaszewski z Ursusa, a
drugie miejsce w klasyfikacji strzelców
z dorobkiem 10 bramek zdobył Marek
Szymul.
Nasza drużyna grała w następującym
składzie: B. Olesiński, W. Krzemień, N.
Pyza, M. Szymul, J. Lesiak, Ł. Prokop,
G. Busłowski, J. Wartałowicz, K. Goła−
szewski, K. Izwantowski.
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Niesamowitego wyczynu dokonał 9
letni Jakub Ogonowski z UKS 14 na
zawodach szachowych w Bęsi koło
Olsztyna. W ciągu tygodnia zdobył dwa
złote medale wygrywając półfinał Mi−
strzostw Polski oraz Mistrzostwa Okrę−
gu Warmińsko−Mazurskiego do lat 10.
Kolejne zawody odbyły się w dniu 2
grudnia w Michałowicach. Były to Mi−
strzostwa Mazowsza szkól podstawowych
i gimnazjów. Wśród 50 podstawówek
zwyciężyła szkoła z Wesołej. Spośród
szkół reprezentujących Ursus najlepiej
spisała się SP11 plasując się na IV miej−
scu, V miejsce zajęła SP 14. Indywidual−
nie w kategorii gimnazjów złote medale
zdobyli Michał Matuszewski i Paweł Bie−
liński. W podstawówkach wśród dziew−
cząt, Agata Kowalewska zdobyła srebro
a Maciej Matuszewski brąz.
A.K.

Ursusa

XI

V Otwarte Mistrzostwa Polski Viet vo Dao Czternastka
Otrzymaliœmy zaproszenie do wziêcia udzia³u w tak najlepsza
zaszczytnej imprezie z r¹k Mistrza Ryszarda Jó¿wiaka oraz Krzysztofa Biadunia (organizator) w uznaniu
zas³ug w integracji œrodowisk sztuk walki.
Nasza skromna 7−osobowa reprezenta−
cja zaznaczyła swój start dobrym wyni−
kiem: brązowy medal w konkurencji full
contact dla Jacka Boguskiego w wa−
dze średniej oraz IV m. dla Macieja

miejsce K. Kobus. Młodzicy 12−13lat :
I miejsce M. Preibisch, II miejsce M.
Fittkau. Młodziczki 12−13 lat: IV miej−
sce M. Iwaniukowicz. Kadeci 14−15 lat:
I miejsce K. Wojtkowski, VI miejsce M.

Jak co roku, w grudniu, odbyły się fi−
nałowe zawody rozgrywane w ramach
programu „ Od zabawy do sportu”. Tym
razem finalistów gościł Ośrodek Spor−
tu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe,
przy ul. Siennickiej 40.
Sześć najlepszych drużyn, które wy−
grały swoje półfinałowe grupy spotka−
ły się w wielkim finale, aby walczyć o
tytuł najlepszej szkoły. Zwycięzcą za−
wodów została Szkoła Podstawowa Nr
14 z Ursusa. Podopieczne Alicji Gro−
chowskiej i Agnieszki Wołkowskiej−
Urbańskiej zdobyły (49,5 pkt), wyprze−
dzając Szkołę Podstawową Nr 300 z
Wilanowa o 3 pkt. i Szkołę Podstawową
Nr 217 z Rembertowa o 9,5 pkt. Zwy−
cięska szkoła otrzymała z rąk wicepre−
zydenta m.st. Warszawy, Włodzimierza
Paszyńskiego puchar.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękuje−
my nauczycielom oraz dyrekcji Szkoły
Podstawowej Nr 14 Agnieszce Cuper za
ogromny wkład w rozwój sportu dzie−
cięcego i młodzieżowego. Dzięki ich
ciężkiej codziennej pracy możemy się
cieszyć z takich sukcesów jak ten.

Karatecy z pucharami
Możdżenia w wadze lekkiej. W tej for−
mule startowali (tym razem bez sukce−
sów) jeszcze Ł. Kowalski i M. Ziomek. W
zapasach naszych barw bronili: kadeci− D.
Gaszkowski i F. Pietryka oraz senior M.
Osit. Dla wszystkich gratulacje za start w
tak trudnej i wymagającej imprezie.
Kolejną imprezą, w której mogliśmy
się sprawdzić były Otwarte Mistrzostwa
Polski „Karate Raszyn 2007” pod patro−
natem Marszałka Województwa Mazo−
wieckiego oraz Wójta Gminy Raszyn. Ta
wspaniale przygotowana i przeprowa−
dzona dwudniowa impreza (8−9.12.07)
zakończyła się ogromnym sukcesem na−
szych zawodników i uznano nas za naj−
lepsza drużynę turnieju. Medaliści otrzy−
mali pamiątkowe medale i puchary oraz
cenne nagrody − aparaty cyfrowe, dvd i
mp3! Zawody rozegrano w konkurencji
kata młodzieży do lat 17.
Oto wyniki naszych zawodników.
Dzieci do lat 10: I miejsce A. Będyński,
IV miejsce M. Kamiński i Jakub
Uchman Lach, VI miejsce A. Boguska.
Chłopcy 10−11 lat: II miejsce D. Chru−
pek, III miejsce G. Preibisch, IV miej−
sce A. Rudowski −nagroda fair play, VI
miejsce M. Uchman Lach, VIII miejsce
M. Kossak. Dziewczynki 10−11 lat: III

Jakutowicz Onisk. Kadetki: I miejsce O.
Mudrowska. Juniorzy I miejsce P.
Wroński – najlepszy zawodnik turnie−
ju. Juniorki: I miejsce Z. Chrupek. Wiel−
kie brawa i gratulacje. Ale brawa należą
się również pozostałym naszym zawod−
nikom za start i wspaniałą walkę pomi−
mo nie zakwalifikowania się do rund fi−
nałowych. Może uda się im następnym
razem.

W trakcie zawodów

Miko³ajkowy Turniej
W dniach 8-9 grudnia na terenie Szko³y Podstawowej
Nr 14 odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Szachowy.
W grupie A rocznik starszy zwycię−
żył Maciej Malinowski z Polonii War−
szawa przed Dominiką Palką z UKS 14.
Grupę młodszą wygrał Krzysztof Wy−
szomirski z Hetmana Michałowice. W gru−
pie B roczniku starszym zwyciężył Mar−
cin Szczęsnowicz z Caissa Warszawa.
Największą sensację turnieju sprawi−
ły dziewczęta reprezentujące UKS 14,
które startowały w roczniku młodszym.
Pierwsze miejsce zajęła Adrianna Duda
lat 10, druga była Patrycja Reda lat 7, a
trzecia Łucja Reda lat 9. W pokonanym
polu zostawiły 14−15 letnich chłopców.
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W grupie C zwyciężył Bartosz Wojcie−
chowski, trzecie miejsce zajął Piotr Pa−
puga; obaj reprezentują barwy UKS 14.
Rewelacyjnie zagrały pięciolatki. Naj−
lepszy okazał się Juliusz Grzybowski
zajmując 5 miejsce. Wśród dziewczy−
nek najlepiej spisała się Alicja Michnie−
wicz. Juliusz zrobił ogromne wrażenie
na kibicach ogrywając zawodników 3
razy starszych od siebie. Na zakończe−
nie imprezy nagrody wręczali Burmi−
strzowie Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy Bogdan Olesiński i Jolanta Dąbek.
Andrzej Kądziołka

Dziennik Ursusa

Urz¹d zwyciê¿a w „Gwiazdkowym Turnieju”
W przedostatni weekend przed œwiêtami 15 grudnia na terenie SP Nr 11,
odby³ siê „Gwiazdkowy Turniej o Puchar Burmistrza” w zawodach wziê³o udzia³
siedem zespo³ów. Oprócz reprezentacji Urzêdu Dzielnicy Ursus wyst¹pi³y reprezentacje firm, które pomagaj¹ finansowo i wspó³pracuj¹ z Klubem Sportowym Ursus Warszawa oraz reprezentacja Artystów Polskich.
Turniej rozpoczął się od uroczystego
przemówienia Burmistrza Bogdana
Olesińskiego oraz Prezesa Klubu Spor−
towego Ursus Warszawa Marka Szy−
mula, po czym razem z przedstawicie−

Decydujące spotkania miały miejsce
w 5 kolejce, kiedy Sevroll uległ firmie
Ebejot 1:3 oraz w 6 kolejce, gdy Urząd
Dzielnicy Ursus pokonał firmę Sevroll
2:1. Ostatecznie najlepszą drużyną tur−

Akcja pod bramka
lem firmy Ebejot – Jarosławem Jaczew−
skim, zostały wręczone indywidualne
nagrody dla wszystkich zawodników
od rocznika 92 do rocznika 98 i 99, a
także specjalne nagrody dla trzech naj−
bardziej sumiennych zawodników z
każdego zespołu. Pamiątkowe statuet−
ki za pomoc klubowi otrzymały rów−
nież firmy Sevroll, Gazownia Serwis,
Efekt, No Limit , Fundacja Recal−alu i
najmocniej wspierająca klub sportowy,
Ursus firma− Ebejot.
Po uroczystościach można było za−
cząć turniej. Każde spotkanie trwało 12
minut. W pierwszym spotkaniu Sevroll
pokonał Gazownię Serwis 4:2. Wszyst−
kie zespoły bardzo poważnie przygo−
towały się do tego turnieju i każdy
chciał wygrać. Po pierwszych dwóch
kolejkach na czoło wysunęły się trzy
zespoły: Ebejot, Sevroll oraz Urząd
Dzielnicy Ursus.

Dziennik
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nieju okazała się reprezentacja naszego
Urzędu, drugie miejsce zajęła drużyna
Ebejotu, trzecie miejsce Sevroll i czwar−

te miejsce Gazownia Serwis.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został zawodnik firmy Ebejot Grzegorz
Fraś, najlepszym bramkarzem uznano
zawodnika naszej drużyny Konrada
Gołaszewskiego, a najlepszym strzel−
cem z 10 bramkami został Mariusz Przy−
byszewski.
Nagrody rzeczowe dostały zespoły
z miejsc 1−4 oraz indywidualne nagro−
dy dla najlepszych zawodników oraz
każda z drużyn dostała pamiątkowy
puchar oraz gadżety klubowe Ursusa.
Szczególne podziękowania należą się
firmie Ebejot, która poprzez mocne za−
angażowanie się finansowe w Klub
Sportowy Ursus Warszawa ufundowa−
ła słodycze dla najmłodszych oraz sprzęt
sportowy. Dobra praca nowego zarzą−
du klubu oraz pomoc ze strony lokal−
nych firm jak i Urzędu Dzielnicy Ursus
pozwalają mieć nadzieje, że przyszły
rok będzie bardzo dobry pod względem
organizacyjnym jak i sportowym.
Końcowa kolejność:
1 Urząd Dzielnicy Ursus
2 Ebejot
3 Sevroll
4 Gazownia
5 No Limit
6 Efekt
7 RAP

M P B
6 16 19−60
6 13 20−10
6 12 23−13
6 10 17−19
6 5 8−19
6 2 6−20
6 1 7−19

Lodowisko ju¿ otwarte
Zakończone zostały prace montażowe
lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej
Nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10. Dzięki
zastosowaniu najnowszych technologii
będzie można korzystać z lodowiska aż
do wczesnej wiosny, gdy temperatura
powietrza nie przekroczy 10°C. Na miej−
scu można wypożyczyć łyżwy w cenie 5zł
za jedną parę. Lodowisko jest czynne w
następujących godzinach: w dni powsze−
dnie od 8 do 14 będą się odbywać zajęcia
szkolne, 14−15 przerwa techniczna, 15−20
lodowisko będzie ogólnodostępne dla
wszystkich miłośników jazdy na łyż−
wach. W soboty, niedziele i święta lodo−

wisko czynne będzie w godzinach 10 –
20, z przerwą techniczną od 14 do 15.
Wstęp na lodowisko jest bezpłatny.
wszystkich chętnych z Niedźwiadka za−
praszamy również na lodowisko przy
Szkole Podstawowej Nr 11.

Z³oto Agaty
Mieszkanka Ursusa, arcymistrzyni
szachowa Beata Kądziołka zdobyła po
raz drugi z rzędu złoty medal Akade−
mickich Mistrzostw Polski w szachach.
W rozegranej we Wrocławiu imprezie
wyprzedziła m.in. arcymistrzynie Jolan−
tę Zawadzką.
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