Goœciliœmy Hannê Gronkiewicz-Waltz
Tygrysy rynku
pracy”

q Czytaj str. 4
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Zapaliliśmy
pierwszą
świeczkę

Pani Prezydent w Przedszkolu Intergracyjnym Nr 137
4 grudnia 2009 r. do Ursusa przyje−
chała Prezydent m. st. Warszawy – Han−
na Gronkiewicz−Waltz. Wizyta miała
charakter roboczy i odbyła się w związ−
ku z zakończeniem budowy i oddaniem
do użytkowania budynku komunalne−
go przy ulicy Szancera 7.
Wizytacja rozpoczęła się od obejrze−
nia trzech mieszkań komunalnych.
Urząd uzyskał już wszystkie niezbędne
pozwolenia i od początku grudnia roz−
poczęło się zasiedlanie budynku. Swo−
je mieszkanie znajdzie tam 48 rodzin,
które zamieszkają w jedno, dwu i trzy−
pokojowych mieszkaniach. Metraż po−
szczególnych lokali będzie wahać się od
25 m2 do 50 m2.
Po wizytacji mieszkań Pani Prezydent
obejrzała nowo powstałą filię Przed−
szkola Integracyjnego Nr 137, która
mieści się w przyziemiu budynku oraz
rozbudowywane właśnie Przedszkole
Nr 194. Dzieci w związku z wizytą waż−
nego gościa wręczyły kwiaty i własno−
ręcznie wykonany obraz. To już piąta
wizyta Hanny Gronkiewicz−Waltz w
Ursusie w ciągu trzech lat urzędowania.

− Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus wyso−
ko cenią wizyty Pani Prezydent, gdyż
są one wyznacznikiem udanej współpra−
cy – podsumowuje wizytę burmistrz
Bogdan Olesiński.

q Czytaj str. 5

Jest taka noc,
na któr¹ czeka cz³owiek i za któr¹ têskni.
Jest taki wyj¹tkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadz¹ siê przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór,
gdy gasn¹ spory, znikaj¹ podzia³y.
Wieczór, gdy ³amiemy op³atek, sk³adamy ¿yczenia...
To noc wyj¹tkowa... Jedyna... Niepowtarzalna
... Noc Bo¿ego Narodzenia
Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku 2010
¿ycz¹ Mieszkañcom

Burmistrz
Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
Bogdan Olesiñski

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
Henryk Linowski
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Wieczór laureatów
27 listopada 2009 roku w Domu Kul−
tury „Kolorowa” odbył się uroczysty
Wieczór Laureatów połączony z wręcze−
niem nagród VII Mazowieckiego Prze−

szkół ponadgimnazjalnych i dorośli):
I nagroda – Tomasz Kowalsk,i II na−
groda ex aequo: Bogdan Milicz, Seba−
stian Lachocki. III nagroda ex aequo:

Goœæ wieczoru – Anna Chodakowska
glądu Recytatorskiego Jednego Poety.
Organizowany przez Ośrodek Kultu−
ry „Arsus” i Dom Kultury „Kolorowa”
tegoroczny przegląd poświęcony był
twórczości Edwarda Stachury.
W tegorocznym przeglądzie wzięło
udział ponad 250 uczestników w dwóch
kategoriach.
W czasie wieczoru wręczono nagro−
dy i wyróżnienia.Otrzymali je: katego−
ria wiekowa I – (uczniowie gimnazjów):
I nagroda – Bartosz Kościński, II na−
groda – Maciej Grzenkowicz, III nagro−
da – Elwira Dymko. Wyróżnienia: Jo−
anna Celińska, Adrianna Kulbicka, Ka−
rina Krupa, Katarzyna Multan, Alicja
Pluta, Weronika Wierzbowska.
Kategoria wiekowa II – (uczniowie

Magdalena Fras, Paulina Wakuła. Wy−
różnienia: Monika Głowienko, Monika
Łyżwa, Norbert Tomaszewski, Maria
Szafirska, Paulina Śliwa.
Nagrodę specjalną Burmistrza Dziel−
nicy Ursus m. st. Warszawy otrzymała
Dominika Wojtulewicz.
Po wręczeniu nagród i dyplomów lau−
reaci recytowali utwory Edwarda Sta−
chury. Gościem wieczoru była znako−
mita aktorka teatru i filmu Anna Cho−
dakowska, która zaprezentowała zebra−
nym fragmenty Mszy Wędrującego wg
Edwarda Stachury.
Sponsorami tegorocznej edycji prze−
glądu byli: Urząd Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy oraz Ośrodek Kultury
„Arsus”.

Noworoczna gala trzech tenorów
Salonowa Orkiestra Johanna Straus−
sa w strojach z epoki, znana i podziwia−
na podczas ubiegłorocznego koncertu,
wystąpi 10 stycznia o godz. 18 w Ośrod−
ku Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów
14). Gościnnie wystąpią znakomici te−
norzy: Adam Zdunikowski, Paweł Ska−
łuba i Krzysztof Marciniak.
W programie usłyszymy m.in. wią−
zanki neapolitańskie, latynoamery−
kańskie, kiepurowskie, partie soli−

stów i utwory orkiestrowe. W prze−
rwie widzowie zostaną zaproszeni na
lampkę szampana. Salonowa Orkie−
stra pod dyrekcją Wojciecha Seme−
rau−Siemianowskiego wystąpi na
życzenie ursuskiej publiczności.
Liczba gości ograniczona do 500
miejsc. Zapraszamy serdecznie do
karnawału w wiedeńskim nastroju.
To będzie wyjątkowy hit.
Cena biletu 45 zł.

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obrado−
wał w listopadzie bieżącego roku na czterech po−
siedzeniach. Zapadły na nich decyzje, dotyczące ni−
żej opisanych spraw.
Władze Dzielnicy wyraziły zgodę na realizację li−
sty uzupełniającej osób oczekujących na zawarcie
umowy najmu lokalu komunalnego w 2009 roku w
Dzielnicy Ursus i ponowne jej wywieszenie na okres
14 dni na tablicach ogłoszeń, celem zapewnienia
kontroli społecznej w myśl § 26 ust. 7 uchwały Nr
LVIII/1751/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia
09.07.2009 r.
Wyrażono zgodę na oddanie pomieszczeń użyt−
kowych z przeznaczeniem na prowadzenie filii za−
miejscowych placówek − Dyrektorowi Przedszkola
Integracyjnego Nr 137 w nowowybudowanym bu−
dynku komunalnym z przedszkolem w przyziemiu,
położonym przy ul. Szancera 7 oraz Dyrektorowi
Przedszkola Nr 112 w budynku, położonym przy ul.
Wapowskiego 4.
Zaakceptowano zweryfikowany plan remontów na
rok 2009 w budynkach administrowanych przez
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dziel−
nicy Ursus oraz w lokalach komunalnych, położo−
nych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Przyjęto do wiadomości opinię Wydziału Ochro−
ny Środowiska, dotyczącą najmu lokalu użytkowe−
go, położonego przy ul. Prawniczej 35 z Mazo−
wiecką Fundacją Opieki nad Zwierzętami.
Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami to
nowa organizacja, broniąca praw zwierząt na tere−
nie m.st. Warszawy. Fundacja deklaruje ścisłą
współpracę z Urzędem Dzielnicy Ursus i zapewne
przyniesie wymierne korzyści dla naszej lokalnej
społeczności.
Zarząd pozytywnie zaopiniował zaproponowane
przez Delegaturę Biura Gospodarowania Nierucho−
mościami minimalne miesięczne stawki netto czyn−
szu dzierżawnego za 1 m 2 gruntu – Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 3355/2006 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie
zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nie−
ruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skar−
bu Państwa, dla których organem reprezentującym
właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy. Jedno−
cześnie Zarząd przekazał w/w dokument pod obra−
dy Komisji Dzierżaw i Nieruchomości.
Podjęto również uchwałę w sprawie powołania
Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dziel−
nicy Ursus m. st. Warszawy, w latach 2009−2012.
W związku z zaistniałą sytuacją sporną pomiędzy
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus, a
Klubem Sportowym Ursus, Zarząd Dzielnicy podjął się
roli mediatora i przyjął do wiadomości wystąpienie KS
„Ursus”, dotyczące propozycji zawarcia ugody poza−
sądowej, w przedmiocie kosztów spornej kwestii zuży−
cia wody przez klub. Jednocześnie Zarząd zobowiązał
Wydział Prawny i Wydział Sportu i Rekreacji do przy−
gotowania propozycji ugody, celem zarekomendowa−
nia jej Pani Prezydent m.st. Warszawy.
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Rondo otwarte

Fot. Ł.Prokop

Skrzy¿owanie ulic Koœciuszki i Cierlickiej jest jednym z najwa¿niejszych wêz³ów komunikacyjnych w Ursusie. W tym roku
w³adze dzielnicy podjê³y odwa¿n¹ decyzjê o zamkniêciu skrzy¿owania oraz – co za tym idzie – tunelu pod torami kolejowymi.

Zarz¹d Dzielnicy przy demonta¿u barierki
Aby usprawnić ruch, poprawić bezpie−
czeństwo oraz komfort kierowców zde−
cydowano o budowie w tym miejscu
ronda. Ponadto Zarząd Dróg Miejskich
podjął się wymiany nawierzchni ulicy
Cierlickiej na odcinku od ul. Kościusz−
ki do ul. Lalki.
Zamknięcie skrzyżowania oraz prze−
jazdu pod torami kolejowymi nastąpiło
25 września 2009 roku. Władze Ursusa
informowały mieszkańców o zbliżają−
cym się remoncie, przepraszając jedno−
cześnie za utrudnienia i niedogodności.

Spotkanie
opłatkowe
Na tradycyjnym spotkaniu opłatko−
wym spotkali się kombatanci ze Związ−
ku Kombatantów Rzeczypospolitej Pol−
skiej i Byłych Więźniów Politycznych.
W spotkaniu udział wzięli przedstawi−
ciele Zarządu Dzielnicy, ks. dziekan
Zbigniew Sajnóg, przedstawiciele orga−
nizacji pozarządowych i weterani.
Najstarszym członkom organizacji
wręczono dyplomy oraz paczki ufundo−
wane przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy.
Spotkania opłatkowe odbyły się rów−
nież w innych organizacjach pozarzą−
dowych i stowarzyszeniach.

Do przetargu stanęła tylko jedna firma
− Pol−Dróg z Oleśnicy. Po analizie zło−

żonej oferty okazało się, że firma ta speł−
niła wszystkie wymagania i jednocze−
śnie została wybrana na wykonawcę
ronda. W zakres prac weszły: rozbiór−
ka starych chodników, krawężników,
nawierzchni jezdni, przebudowa sieci
teletechnicznej i elektro−energetycznej,
przebudowa kanalizacji deszczowej,
rozbiórka muru oporowego przy wjeź−
dzie na rondo. Po demontażu starych ele−
mentów skrzyżowania wykonawca wy−
budował wysepki wchodzące w skład
nowego ronda, zatokę autobusową. Wy−
lana została nowa nawierzchnia jezdni
oraz ułożone chodniki i krawężniki.
Ostatnim etapem prac był montaż zna−
ków drogowych oraz malowanie pasów.
Zgodnie z zapisami zawartymi w umo−
wie z wykonawcą, remont miał się za−
kończyć w dniu 16 grudnia 2009 roku.
Sprawne przeprowadzenie prac re−
montowych oraz sprzyjająca aura spra−
wiły, że rondo zostało otwarte dla indy−
widualnych kierowców już 30 listopa−
da. To oznacza, że inwestycja została
zrealizowana 17 dni przed terminem.
Budowa nowego ronda i wymiana na−
wierzchni ulicy Cierlickiej zajęła dro−
gowcom nieco ponad dwa miesiące, a
dokładnie rzecz biorąc − 66 dni.

O naszych Sybirakach
Na początku października w grupie Sy−
biraków członków Koła Dzielnicy Ocho−
ta, obchodziliśmy dwudziestą rocznicę or−
ganizacji naszego Koła Sybiraków, a gru−
pa Ursus wchodzi właśnie w skład tej jed−
nostki organizacyjnej. Zaznaczyć przy tym
trzeba, że rocznica ta jest rocznicą reakty−
wacji struktur naszego związku, założone−
go pierwotnie jeszcze w 1928 roku.
Na wstępie spotkania przewodnicząca
naszego koła, Maria Markiewicz odczyta−
ła nazwiska tych, którzy w ciągu minio−
nych dwudziestu lat odeszli z naszego gro−
na, a było ich niestety ponad dwieście osób.
W ostatnim okresie pożegnaliśmy
Franciszka Górskiego i Bolesławę Go−
dawę. Natomiast na parę dni przed
Świętem Zmarłych odeszła od nas Sta−
nisława Karaim, która była seniorką w
grupie Sybiraków. Za parę miesięcy za−
mierzaliśmy urządzić uroczyste spotka−
nie z okazji jej dziewięćdziesiątych
urodzin. Jednak los chciał inaczej. W
tym dniu będziemy mogli już tylko za−
palić lampkę na jej grobie.
Pomimo tego, że Stanisława miała od
pewnego czasu kłopoty ze zdrowiem,
dopóki siły jeszcze jej dopisywały, zro−
biła wiele dla środowiska. Przez kilka
lat była mężem zaufania grupy Sybira−

ków i współpracowała z zarządem na−
szego Koła na Ochocie.
Czas niestety jest dla nas nieubłaga−
ny. W ciągu ostatnich paru lat grupa Sy−
biraków z czterdziestu osób zmniejszy−
ła się do trzydziestu.
Przewidując, że będzie nas coraz
mniej, a nie wszyscy Sybiracy mają
oparcie w rodzinach, zwróciliśmy się do
władz naszego osiedla z propozycją ob−
jęcia grupy Sybiraków specjalną opieką.
Przeprowadziliśmy rozmowę z Burmi−
strzem naszej dzielnicy, Bogdanem Ole−
sińskim. Upoważnił on Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Ursus do specjalnej opieki nad naszą
grupą Sybiraków, gdy członkowie na−
szej grupy będą potrzebowali wsparcia.
Niezależnie od wspierania członków na−
szego koła, którzy mieli tak szczególne i trud−
ne życie, chcemy także prowadzić działa−
nia zmierzające do integracji naszego sybi−
rackiego środowiska. W tym celu organi−
zujemy coroczne spotkania członków koła.
Na tegoroczne spotkanie, które ma się od−
być w lutym 2010 r. zaprosimy Irenę Gło−
wacką, która jest działaczem Zarządu Głów−
nego Związku Sybiraków i przyczyniła się
do jego reaktywacji przed dwudziestu laty.
Maria Grzegorowska
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„Tygrysy rynku pracy”
styką. W ramach projektu szkoła zapew−
ni młodzieży m.in.: dodatkowe zajęcia
specjalistyczne z języka angielskiego

Fot. Ł.Prokop

To tytuł projektu oświatowego, który
został opracowany przez Urząd Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy na konkurs

Uczestnicy projektu w trakcie zajêæ
otwarty nr 1/POKL/9.2/2008 ogłoszo−
ny przez Mazowiecką Jednostkę Wdra−
żania Programów Unijnych w ramach
Priorytetu IX Działanie 9.2 „Podniesie−
nie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. W ramach konkursu
złożono 72 projekty z całego wojewódz−
twa. Projekt był jedynym projektem
zgłoszonym do tego konkursu przez
warszawskie dzielnice. Projekt znalazł
się na liście rankingowej i zakwalifiko−
wany do sfinansowania ze środków Eu−
ropejskiego Funduszu Społecznego.
Łączna kwota pozyskanego dofinanso−
wania to 853 370,00 zł.
Projekt jest realizowany przy współ−
pracy z Zespołem Szkół Nr 42 przy uli−
cy Konińskiej 2. Działaniami projektu
objęci zostaną uczniowie tej szkoły.
Realizacja projektu przewidziana jest na
3 lata i w jego trakcie młodzież otrzy−
ma wsparcie w zakresie rozwijania
swych kompetencji kluczowych. Zapla−
nowane są też działania z zakresu do−
radztwa zawodowego. Mają one ułatwić
w przyszłości wejście uczestnikom pro−
jektu na rynek pracy. Rolą projektu jest
podniesienie jakości i uatrakcyjnienie
szkolnictwa zawodowego.
Dla uczniów, którzy osiągnęli najlep−
sze wyniki w projekcie zaplanowano
wyjazdowe obozy językowe podczas
wakacji, połączone z rekreacją i tury−

i informatyki, zajęcia wyrównawcze z
poszczególnych przedmiotów oraz za−
jęcia ze sportu i tańca. W trakcie jego

trwania odbędą się dwie konferencje
naukowe o zasięgu regionalnym. Po−
wstaną też dwie pokonferencyjne publi−
kacje. Ich rolą będzie poprawa wizerun−
ku i rozwój szkolnictwa zawodowego
na Mazowszu. Zaplanowano też typową
dla projektu unijnego promocję wszyst−
kich wydarzeń projektowych oraz im−
prezy dla uczestników projektu.
Wymiernym efektem projektu jest
powstanie w szkole wysokiej klasy la−
boratorium do nauki języków obcych
oraz doposażenie szkoły w nowocze−
sne pomoce dydaktyczne do realizacji
zajęć z matematyki i fizyki. W obec−
nej chwili trwają zajęcia wyrównaw−
cze z: języka angielskiego, języka nie−
mieckiego, matematyki, fizyki oraz in−
formatyki.
Z uwagi na fakt, iż projekt będzie
realizowany do 29 lutego 2012 r.,
oferta ta będzie także adresowana do
uczniów rozpoczynających naukę w
Zespole Szkół Nr 42 w roku szkol−
nym 2010/2011 i 2011/2012.
Projekt pt. „Tygrysy rynku pracy” to
niewątpliwie oferta dla uczniów ambit−
nych i pracowitych, którzy rozumieją
znaczenie edukacji w swoim życiu.
Zwracamy też uwagę rodziców na tę
propozycję, ponieważ w ramach pro−
jektu szkoła zaoferuje Państwa dzie−
ciom wiele dodatkowych zajęć, co nie−
wątpliwie przyczyni się do podniesie−
nia poziomu osiągnięć szkolnych
uczestników projektu.

Próbna matura w Kruczku
W związku z wprowadzeniem w
2010 r. obowiązkowej matury z ma−
tematyki, LVI L.O. im. L. Kruczkow−
skiego uczestniczyło w ogólnopol−
skim cyklu przygotowawczym do tego
przedsięwzięcia. Zaczęliśmy już od 29
października biorąc udział w próbnej
e−maturze. Spośród 200 szkół z całej
Polski liceum również brało udział w
tym nowatorskim przedsięwzięciu
zorganizowanym przez Półtechnikę
Łódzką. „E−matura z matematyki” po−
legała na rozwiązaniu zadań nie od−
biegających od standardów przy uży−
ciu najnowszych technologii.
Zadania również zostały ocenione
przez system informatyczny, którego
autorami byli informatycy z Instytutu
Matematyki i Systemów Informatycz−
nych. Wyniki tego egzaminu znane były
już 30 października, czyli następnego
dnia po egzaminie. Z naszej szkoły
uczestniczyło 15 uczniów z klas III, któ−
rzy po podaniu hasła oraz własnego
PESELU rozwiązywali zadania: 10−
otwartych i 25 zamkniętych. W zada−

niach należało wybrać wskazaną jedną
odpowiedź z kilku do wyboru. Nasi
uczniowie uzyskali średni wynik punk−
towy równy 45 % , gdyby to był praw−
dziwy egzamin w tej formie to zdawal−
ność w naszej szkole wyniosłaby 84%.
Ponadto 3 listopada odbyła się prób−
na matura z matematyki organizowana
przez Centralną Komisję Egzamina−
cyjną. Z raportów tej komisji wynika,
że do egzaminu w całej Polsce przystą−
piło 354677 uczniów. Próg 30% punk−
tów osiągnęło (zdało egzamin) 76%
uczniów, a w województwie mazowiec−
kim 77% uczniów.
W naszej szkole przystąpiło do eg−
zaminu 84 uczniów z 95 zgłoszonych
uzyskując zdawalność na poziomie
70%. Oprócz tych dwóch sprawdzia−
nów szkoła brała udział w dniach 23
– 27 listopada w próbnej maturze z
Operonem. Po analizie wyników
można stwierdzić, że tradycyjnie naj−
wyższe wyniki szkoła osiągnęła z hi−
storii, wiedzy o społeczeństwie oraz z
języków obcych.
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Zapaliliśmy pierwszą świeczkę

Œwi¹teczna iluminacja budynku Urzêdu
4 grudnia zapłonęła pierwsza świecz−
ka na choince, która stanęła przy bu−
dynku Urzędu Dzielnicy Ursus. Wła−
dze dzielnicy, w obecności licznie
zgromadzonych mieszkańców, zawie−
siły na choince pierwszą lampkę, uru−

Sylwester
w parku
Ośrodek Kultury „Arsus” oraz Urząd
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ser−
decznie zapraszają mieszkańców dziel−
nicy na powitanie Nowego Roku 2010.
Sylwester w Parku Czechowickim
rozpocznie się o godz. 22.30 i potrwa
do godz. 1.00.
Na estradzie wystąpi zespół Horyzon−
ty. W ich wykonaniu usłyszymy prze−
boje wiecznie żywe, latynoamerykań−
skie a także wiązankę przebojów zespo−
łu Abba.
Zespół Horyzonty zagra w składzie:
Igor Pawlak – vokal gitara, Mariusz
Baniak – vokal gitara, Maciej Łukasie−
wicz – gitara basowa, Robert Krysiak –
perkusja.
O godz. 24 pokaz sztucznych ogni.

chamiając tym samym świąteczną ilu−
minację na budynku urzędu. W trak−
cie spotkania burmistrzowie oraz

przedstawiciele rady złożyli miesz−
kańcom świąteczne życzenia. Świą−
teczną atmosferę uzupełnił koncert
kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej
Ziemi Mazowieckiej pod batutą Janu−
sza Prokopa.
Kolejną atrakcją tego wieczoru był
koncert „Mali Maleńkiemu” w wyko−
naniu dzieci i młodzieży z ursuskich
szkół. Profesjonalne wsparcie i akom−
paniament dla młodych artystów za−
pewnił − jak co roku − zespół Malina
Kowalewski Band. Nad całością pro−
jektu czuwał Krzysztof Matuszak.
Jako finał koncertu zaprezentowano
utwór pt. „Ursus”, który ma spore
szanse stać się jednym z symboli na−
szej dzielnicy.
Z roku na rok koncert „Mali Maleń−
kiemu” cieszy się coraz większą po−
pularnością i sympatią mieszkańców.
Tegoroczny, trzeci już występ, zgro−
madził liczną publiczność, która w
znacznej mierze wypełniła salę wido−
wiskową Ośrodka Kultury „Arsus”.

Ods³oniêcie tablicy
Wieczorem 17 grudnia została odsło−
nięta tablica pamiątkowa, poświęcona
Księdzu Infułatowi Kazimierzowi
Szklarczykowi. Uroczystość poprowa−
dził ks. Zbigniew Sajnóg, który doko−
nał uroczystego poświęcenia tablicy.
Została ona zamontowana na głazie na−
rzutowym, który znajduje się na terenie

skwer nosi imię ks. Szklarczyka, a ta−
blica pamiątkowa jest podkreśleniem
roli, jaką odegrał dla Ursusa duszpa−
sterz. Zawiera ona następujący tekst:
„Wybitny kapłan, organizator nowych
parafii, budowniczy kościołów w Ursu−
sie, wielki patriota i społecznik, inicja−
tor oraz współtwórca wielu ważnych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielni−
cy Ursus m.st. Warszawy serdecznie
zaprasza osoby niezamożne i samotne
na wieczerzę wigilijną.
Wieczerza odbędzie się 23 grudnia o
godz. 12 w lokalu Klaudia przy ul. Bo−
haterów Warszawy 29.

Fot. Ł.Prokop

Wieczerza
wigilijna
Moment poœwiêcenia tablicy
skwerku w bezpośrednim sąsiedztwie
kościoła św. Józefa Oblubieńca Naj−
świętszej Maryi Panny, z którym patron
był związany przez wiele lat posługi
duszpasterskiej. Od kilku miesięcy

lokalnych przedsięwzięć. Przez 28 lat
(1973−2001) proboszcz parafii św. Jó−
zefa Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny. Pierwszy Dziekan Dekanatu
Ursus. Honorowy Obywatel Ursusa”.
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Gimnazjum Nr 132 – wierne tradycji piêknego s³owa
kop (V), Katarzyna Góral (VI), Justyna
Tabędzka (VII) i Dorota Błaszczyk (VII).
Czas spędzony w Legnicy to oka−
zja do poznawania kolegów i kole−

Z archiwum szkoły

„Młodość to jest pewien wymiar
człowieczeństwa, który trzeba wypeł−
nić pracą, prawdą i miłością”. Te sło−
wa naszego wielkiego Rodaka, Ojca

Finalistki – M. Murawska i D. Lewandowska oraz opiekunka J. Romanowska
Świętego, Jana Pawła II wcielają w
życie pedagodzy i uczniowie Gimna−
zjum Nr 132 z Oddziałami Integracyj−
nymi, a ich zaangażowana postawa i
działania dydaktyczno−wychowawcze
przynoszą wiele efektów. Świadczą o
tym wyniki naszych uczniów w kon−
kursach na szczeblu wojewódzkim i
ogólnopolskim.
Jeden z takich konkursów, któremu
przyświeca hasło „A nade wszystko
kochaj mowę ojczystą” już tradycyjnie
zakończył się sukcesem naszych
uczniów. Finał tego Ogólnopolskiego
Konkursu Krasomówczego odbywa się
w Legnicy, a zakwalifikowanie się do
niego jest bardzo trudne. W tym roku
historycy tego konkursu, dokonując
podsumowania XXV Jubileuszowej
edycji podliczyli, że nasi uczniowie,
zawsze pod opieką Janiny Romanow−
skiej, uczestniczyli w finale aż 14 razy!.
W wydaniu specjalnym autorstwa Lu−
dwika Gadzickiego, poety i przewodni−
czącego Jury wśród laureatów I miejsca
znaleźli się uczniowie szkoły Podstawo−
wej Nr 16 i Gimnazjum Nr 132, a są to
Marcin Śniady (1997), Alicja Romanow−
ska (2001) i Adrianna Furmanik (2003).
Inni uczestnicy zajmowali także zna−
czące miejsca: Michał Wieloch (II), Ali−
cja Romanowska (IV i VII), Łukasz Pro−

żanek z całej Polski, zwiedzania
wspaniałej gościnnej Legnicy, Wro−
cławia, a także obejrzenia panoramy
Racławickiej. Organizatorzy zapew−
niają uczestnikom wiele atrakcji.
Tyle historii. W tym roku szkolnym
do finały zakwalifikowała się Mał−
gorzata Murawska – uczennica kla−
sy III, która w finale konkursu zdo−

była dwie nagrody za walory tury−
styczno−krajoznawcze oracji: „Spa−
cerkiem po Krakowskim Przedmie−
ściu”. Również opiekunka Janina
Romanowska otrzymała podzięko−
wania za uczenie słowem kolejnych
pokoleń historii i piękna Ziemi Oj−
czystej, za wytrwałość i wierność
Konkursowi Krasomówczemu oraz
częste powroty do Legnicy. Na po−
chwałę zasługują także inni ucznio−
wie naszej szkoły – laureaci woje−
wódzkich eliminacji tego konkursu:
Krystyna Marczak (III miejsce) i
Maciej Budniakiewicz (IV miejsce).
Należy dodać, że do finału Ogólno−
polskiego Konkursu Krasomówczego w
Golubiu−Dobrzyniu w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych zakwalifikowała
się nasza absolwentka, Dorota Błasz−
czyk, uczennica XLVIII Liceum Ogól−
nokształcącego im. E. Dembowskiego,
przygotowana przez nauczycielką J.
Romanowską oraz uczennica Jolanty
Dobrzyńskiej z SP Nr 11, Dominika
Lewandowska, uklasyfikowana po
ogólnej punktacji na VII miejscu.
Gratulujemy sukcesów uczniom, któ−
rzy zgodnie z maksymą Zygmunta Glo−
gera „Cudze rzeczy dobrze wiedzieć
jest, swoje obowiązek” z pasją i magią
słowa wygłaszają oracje krasomówcze
na tematy zabytków Warszawy, Ma−
zowsza i innych ciekawych zakątków
naszego kraju.
Zespół redakcyjny
Gimnazjum Nr 132

„Ośmiu Wspaniałych” – Samorządowy
konkurs nastolatków 2010
Zarząd Dzielnicy Ursus miasta sto−
łecznego Warszawy serdecznie za−
prasza dzieci i młodzież do udziału
w organizowanym przez Fundację
„Świat na Tak” konkursie „Ośmiu
Wspaniałych”. Udział w konkursie
dzieci i młodzieży ze szkół Ursusa
jest już tradycją. Corocznie Dzielni−
cę Ursus reprezentuje na szczeblu
ogólnomiejskim spora grupa uczniów
z gimnazjów i szkół podstawowych.
Reprezentantom naszej dzielnicy
wielokrotnie udało się zdobyć wyso−
kie lokaty i wyróżnienia, będące wy−
razem podziwu osób dorosłych dla
działań wolontarystycznych podej−
mowanych przez naszych uczniów.

Nadrzędnym celem organizatorów
konkursu jest propagowanie postaw
dzieci młodzieży, podejmującej dzia−
łania na rzecz innych osób, niesienie
bezinteresownej pomocy i wsparcia
potrzebującym, działań na rzecz śro−
dowiska naturalnego.
Zgłoszenia (indywidualne lub gru−
powe) do tegorocznej edycji Konkur−
su należy składać do dnia 22 lutego
2010 r. w Wydziale Oświaty i Wy−
chowania dla Dzielnicy Ursus, Plac
Czerwca 1976 r. nr 1, p. 120.
Informacji o konkursie udziela
Joanna Hermanowska – Wydział
Oświaty i Wychowania dla Dzielni−
cy Ursus, tel. 022 478 60 42.
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Gotowa nowa sala ślubów Wsparcie
W budynku Urzędu Dzielnicy Ursus Olesińskiego. Została ona przyjęta z en− dla młodzieży
m. st. Warszawa urządzona została nowa tuzjazmem. Dzięki zmianie lokalizacji
od stycznia śluby będą odbywały się
również w soboty. Korzystając z okazji

Fot. Ł.Prokop

sala ślubów. Dotychczasowa znajdowa−
ła się na drugim piętrze urzędu, w związ−

Ceromonia œlubna Dominiki Wójcik i Artura Narbutta
ku z czym śluby były możliwe jedynie
w piątki. Nowa sala znajduje się na koń−
cu budynku i ma niezależne wejście.
Adaptacja pomieszczenia trwała dwa
miesiące. Część kosztów związanych z
remontem pokryła dzielnica.
–Propozycja przeniesienia sali ślubów
była inicjatywą burmistrza Bogdana

chciałabym podziękować panu burmi−
strzowi za pomysł i wsparcie przy prze−
nosinach – mówi dyrektor Urzędu Sta−
nu Cywilnego m. st. Warszawy Iwona
Basior.

W piątek 11 grudnia w Domu
Kultury „Arsus” odbyła się konfe−
rencja podsumowująca projekt reali−
zowany przez Ośrodek Pomocy
Społecznej Ursus „Ja moja przy−
szłość”, współfinansowany z Euro−
pejskiego Funduszu Społecznego.
Odbiorcami projektu była mło−
dzież z Dzielnicy Ursus w wieku 15−
25 lat borykajaca się z wieloma pro−
blemami nie tylko osobistymi, ale
także natury rodzinnej.
Warunkiem uczestnictwa w pro−
jekcie było korzystanie przez bene−
ficjentów lub ich rodzin z różnych
form świadczeń pomocy społecznej.
Celem ogólnym naszego projektu
było udzielenie młodzieży wielo−
stronnego wsparcia prowadzącego
do wzrostu aktywizacji społecznej i
edukacyjnej, zapewniającą popra−
wę jej funkcjonowania w środowi−
sku lokalnym.

Zabawa miko³ajkowa

TUTW zaprasza
Towarzystwo Uniwersytetu Trzecie−
go Wieku w Ursusie zaprasza mieszkań−
ców na wykłady:
t 7 stycznia, godz. 11 − wykład pt.
„Polskie odkrycia w Imperium Inków”
wygłosi mgr Monika Rogozińska
dziennikarz,
t 14 stycznia, godz. 11 − wykład pt.
„Syrena w dziejach i w herbie Warsza−
wy” wygłosi Leszek Białkowski karto−
graf, kolekcjoner – prezes Warszaw−
skich Kolekcjonerów,
t 21 stycznia, godz. 11 − wykład pt.
„Dania – sąsiad nieznany”
wygłosi mgr Bogusława Sochańska
dyrektor Duńskiego z Instytutu Kultu−
ry w Warszawie,
t 28 stycznia, godz. 11− wykład
pt. „Wkład Polaków w cywilizację świa−
tową” wygłosi prof. dr hab. Bolesław
Orłowski, profesor Politechniki War−
szawskiej,
Wszystkie wykłady odbywać się będą
w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul.
Sosnkowskiego 16 (parter).

Wspólna zabawa z Miko³ajem
W dniu 8 grudnia 2009 roku, Urząd
Dzielnicy Ursus i Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Ursus zaprosi−
li dzieci na zabawę mikołajkową. W
sali widowiskowej Ośrodka Kultury
„Arsus” 250 dzieci wraz z rodzicami
obejrzało występ Dziecięcego Zespo−
łu z Integracyjnego Ośrodka Wspar−

cia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrot−
ka” mającego swoją siedzibę przy ul.
Prawniczej 54. Publiczność zabawiali
także aktorzy występujący w spek−
taklu „Tajemnicze Przypadki Święte−
go Mikołaja”. Wspólną zabawę za−
kończył słodki poczęstunek i rozda−
nie paczek.
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Koncert wigilijny w Szkole Podstawowej Nr 4

Wystêp dzieci
Dnia 16 grudnia w Szkole Podstawo−
wej Nr 4 odbył się doroczny koncert
wigilijny. Występy uczniów podziwia−
li: Dyrektor Ewa Gerełło oraz jej zastęp−
cy Edyta Gawlicka i Janusz Gutkowski,
nauczyciele oraz rodzice. Uroczystość
uświetnili swoją obecnością Zastępcy

Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław
Krzemień i Dariusz Wosztyl.
Dzieci wprowadziły gości w świątecz−
ny nastrój, grając i śpiewając kolędy i pa−
storałki. Przypomniały też historię trady−
cji bożonarodzeniowych w Polsce. Szcze−
gólnie wzruszające były występy dziecię−

cych zespołów i solistów, którzy zapre−
zentowali tradycyjne polskie kolędy. Na
fletach zagrali uczniowie klas trzecich, zaś
na dzwonkach – czwartoklasiści. Zespół
gitarzystów w składzie: Kacper Krzysz−
czuk (kl.6a), Bartosz Maternik (kl.6d) oraz
Adam Strzelecki (kl.5c) zaprezentował
kolędę „Jezus Malusieńki”. Na keyboar−
dzie zagrali soliści: Katarzyna Kania
(kl.5b) i Jan Górczyński (kl.3a). Zaśpie−
wały też solistki – Alicja Olszewska i
Dagmara Kempisty z kl.4c. Niespo−
dzianką był występ zespołu nauczycieli
w składzie: siostra Monika Heba oraz Ali−
cja Kolmus i Anna Tarwacka, który za−
śpiewał „Kolędę Warszawską”.
Oprawę muzyczną koncertu przygo−
towali wieloletni nauczyciele muzyki w
naszej szkole – Dorota Męckowska i
Leszek Szafraniec. Nad całością czuwali
wychowawcy klas czwartych: Agata
Anuszkiewicz−Pycka, Katarzyna Goź−
dzik, Dorota Miazga oraz Sylwestra
Wojda−Kułak.
Po uroczystym koncercie odbył się
kiermasz ozdób świątecznych wykona−
nych przez wychowanków świetlicy.
Dochód z ich sprzedaży zostanie prze−
kazany na cele charytatywne.

Policja ostrzega

Oszuœci dzia³aj¹ „na wnuczka” – nie dajmy siê oszukaæ
O tym jak łatwo paść ofiarą oszustów
przekonała się mieszkanka naszej dziel−
nicy. Starsza pani odebrała telefon od
kobiety, która podała się za jej córkę.
Poprosiła ona o pożyczkę pieniędzy. Po
odbiór gotówki przysłała ,,znajomą”.
Kobieta, nic nie podejrzewając, przeka−
zała jej 10 tys. złotych. Policjanci z Ur−
susa apelują jak nie oddać swojego do−
robku oszustowi. Przestępcy wykorzy−
stując dobroć i łatwowierność starszych
osób, usiłują wyłudzić nawet znaczne
kwoty pieniędzy.
Schemat działania przestępców za−
wsze jest taki sam. Kontaktują się tele−
fonicznie z wybraną osobą przedstawia−
jąc się za członka najbliższej rodziny.
Najczęściej wnuczka lub wnuczkę.
Oszuści zwracaj się z prośbą o pożycz−
kę pieniędzy, motywując to wyjątkową
sytuacją. Nie odbierają sami pieniędzy
tłumacząc się brakiem możliwości oso−
bistego kontaktu. Po odbiór pieniędzy
wysyłają kolegę lub koleżankę.
Ofiara orientuje się, że została oszu−
kana dopiero, kiedy zadzwoni do krew−
nego, za którego podawał się oszust.
Niestety to ciągle działa, a starsze oso−

by przez swoją łatwowierność tracą do−
robek całego życia.
Tak też było ostatnio. Oszustka za−
dzwoniła do starszej kobiety i podała się
za jej córkę. Poprosiła o pożyczkę pie−
niędzy. Po odbiór gotówki przyszła
,,znajoma”. Kobieta, nic nie podejrze−
wając, przekazała jej 10 tys. złotych.
Oszustwo wyszło na jaw po niecałej
godzinie, kiedy skontaktowała się z
córką.
Dwa tygodnie temu doszło do podob−
nego wyłudzenia pieniędzy. Do starszej
pani zadzwoniła kobieta. Powiedziała,
że jest jej córką i poprosiła o pienią−
dze. W tym przypadku kobieta prze−
kazała pieniądze młodemu mężczyź−
nie, który twierdził, że jest synem ko−
leżanki jej córki. Starsza kobieta stra−
ciła około 20 tys. zł.
Policjanci z Ursusa ostrzegają przed
oszustami, którzy wyłudzają pieniądze
podszywając się pod ich bliskich.
Aby uniknąć takich sytuacji i nie paść
ofiarą oszustów policjanci apelują o
ostrożność! Nie bądźmy łatwowierni i
nie dajmy się oszukiwać!!! Pamiętajmy
o kilku podstawowych zasadach:

ZAPAMIĘTAJ!
W sytuacji kontaktu telefonicznego z
podejrzaną osobą policjanci z Ursusa
radzą:
t poproś o numer telefonu do swojego
rozmówcy, skontaktuj się telefo−
nicznie z tym członkiem rodziny,
za którego podaje się rozmówca,
aby sprawdzić jej wiarygodność i
potwierdzić, czy faktycznie po−
trzebuje on wsparcia finansowego,
t jeżeli decydujesz się na udzielenie
pożyczki, pieniądze przekaż tylko
członkom rodziny, najlepiej w obec−
ności innej osoby.
NIE PRZEKAZUJMY GOTÓW−
KI ŻADNYM OBCYM OSOBOM,
ZNAJOMYM LUB KOLEGOM
NASZEGO KREWNEGO.
W przypadku jakichkolwiek podej−
rzeń lub wątpliwości PROSIMY O
NATYCHMIASTOWE POWIADO−
MIENIE POLICJI – Komisariat Poli−
cji Warszawa Ursus Tel. 022 603−21−
01, 0−22−603−21−05 lub dzwoniąc pod
numer 997 lub 112.
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Co, gdzie, kiedy

czony dla widzów od 13 roku
¿ycia.

Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)

t 29 stycznia, godz. 19 – koncert pt. „Kolêdy polskie i prawos³awne” w wykonaniu Chóru Mieszanego „Cantate Deo”
pod dyrekcj¹ Doroty Mêckowskiej oraz Chóru Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcja ks. Jerzego Szurbaka. Wstêp wolny.

t 4 stycznia, godz. 16 – warsztaty twórcze w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak, cz³onek ZLP O/
Warszawa. Wstêp wolny.
t 8 stycznia, godz. 19 – koncert w ramach Fina³u Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Wyst¹pi¹ zespo³y artystyczne z
placówek kultury Dzielnicy Ursus, m.in.: „Stop and Go”,
„Prymka”, Orkiestra Dêta Ziemi Mazowieckiej, „Z¿yna”,
dzieciêcy zespó³ baletowy. Cena
biletu 10,-z³.
t 13 stycznia, godz. 9.30 – poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. „Taneczny œwiat
Fryderyka Chopina”. Choreografia: Roman Angel, Leszek
Rembowski. Wykonawcy: Balet
Dworski „Cracovia Danza” w
sk³adzie: A³³a Potopowa, S³awomir Greœ, Artur Janda. Fortepian: So-Yeon Lim. Cena biletu
5 z³.
t 16 stycznia, godz. 17 ( galeria „Ad-Hoc” ) – wernisa¿ wystawy Ireny Czy¿ewicz – Cieœlak
pt. „Collage” z cyklu Konfiguranty i geometrydy. Wstêp wolny. Wystawa czynna do koñca
miesi¹ca.
t 22 stycznia, godz. 19 – wieczór kabaretowy – Kabareton
„Arsusa”. Wyst¹pi¹ ku uciesze
publicznoœci kabarety: S³oiczek
po cukrze, Smile, Kabaret M³odych Panów. Cena biletu 40 z³.
t 24 stycznia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci ( 3 – 8 lat ) pt. „Zaczarowane saneczki” w wykonaniu aktorów Teatru Narwal.
Cena biletu 10 z³.
t 27 stycznia, godz. 18 – spektakl pt. „Misterium Narodzenia” w ramach cyklu „Teatru na
Styku” w wykonaniu aktora lalkowego Adama Walnego.
Wstêp wolny. Spektakl przezna-

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 1-31stycznia – wystawa dzieciêcych prac konkursowych „Kolêdnicy”. Wystawa czynna w dni
powszednie w godz. 10 – 18.
t 5 stycznia, godz. 17 – Trzej
Królowie z kolêd¹ i pastora³k¹.
Spotkanie Seniorów z grup¹
m³odzie¿ow¹ „Œpiewaj¹ce serca
przy choince i noworocznej
szopce”.

operetk¹. „La Traviata” – opera
Giuseppe Verdiego na podstawie „Damy Kameliowej” A. Dumasa.
t 23 stycznia godz. 16 – „Œmiech
od zaraz”. Wieczór rozrywkowy
z dyskotek¹ w „Saloniku przyjaznych serc”.
t 25 stycznia godz. 18 – karnawa³owy wieczór m³odych artystów z Domu Kultury „Miœ”. Wyst¹pi¹: zespó³ „Weso³e nutki”,
Studio wokalne, zespó³ taneczny „Prymka”, gitarzyœci i pianiœci oraz grupa teatralna ma³ego
aktora „Gong”.
t 30 stycznia, godz. 16 – „Zatañczmy razem jeszcze raz…”.
Bal karnawa³owy dla Seniorów i
Goœci. Wstêp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)

t 10 stycznia godz. 12.30 – bajka dla dzieci „Frycek Chopin.
Wstêp 10 z³.

t 17 stycznia, godz. 12.30 –bal
karnawa³owy dla dzieci z atrakcjami cyrkowymi.

t 11 stycznia, godz. 18 – zabawa karnawa³owa dla uczestników zajêæ Domu Kultury „Miœ”.

t 17 stycznia, godz. 16.30 – koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyka Kameraln¹ w wykonaniu Œwiêtorzyskiego Duetu
Akordeonowego: Jerzy Morawski i Elwira Œliwkiewicz-Cisak.

t 12 stycznia, godz. 18 –koncert
kolêd w wykonaniu warszawskiego kwintetu kameralnego,
œpiew Edyta Ciechomska – sopran.
t 16 stycznia, godz. 16 – Warszawskie klimaty, wspomnienia
i piosenki starej Warszawy w wykonaniu zespo³u „Shantory Roadis”.
t 19 stycznia godz. 17 – multimedialne spotkanie z oper¹ i

t 23-24 oraz 30-31 stycznia – III
Turniej Szachowy „Cztery Pory
Roku”.
t 26 stycznia, godz. 18 – wieczór poetycki S³awomira Mierzejewskiego.
t 28 stycznia, godz. 17 – dzieñ
otwarty w Pracowni ceramicznej
pt. „Karnawa³owe zdarzenia”.

Jubileusz Kabaretu „Z¿yna”
15 stycznia, godz. 19 w Ośrodku
Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów
14) odbędzie się koncert Kabaretu
„Zżyna”. Okazją do spotkania jest
jego jubileusz. W programie zatytu−
łowanym „Jubileuszowy w Obcęgo−
wie Dolnym” czyli 15 lat Kabaretu
„Zżyna” wystąpią: Bożena Kupis−Ku−
charska, Marzena Poświata, Ewa
Ostrouch, Joanna Rudnicka, Jacek

Markiewicz, Robert Różycki, Witold
Rudnicki.
Opracowanie muzyczne: Anna Kałuż−
na. Gospodarze wieczoru: Mirosława
Liszcz i Bogusław Łopuszyński. Wstęp
wolny.
Pełen humoru, karnawałowy pro−
gram, w którym nie zabraknie skeczy,
jak również przebojów do wspólnego
śpiewania ze „Zżyną”.
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Ursusowska Liga Piłki Nożnej Sukcesy
Dobiegła końca kolejna edycja Ursu− na Oldboys, która do ostatniej kolejki Czternastki
sowskiej Ligi Piłki Nożnej – Jesień
2009. Rywalizacja toczyła się na dwóch
szczeblach rozgrywkowych – pierwsza
i druga liga.
Łącznie wystartowało 19 zespołów
(najwięcej w dotychczasowych roz−
grywkach). 9 zespołów rywalizowa−
ło w lidze I, a 10 zespołów w lidze II
− w sumie ok. 250 zawodników. Roz−
grywki trwały ponad 2 miesiące, a ry−
walizacja była zacięta do ostatniego
meczu.
Zwycięzcą pierwszej ligi okazała się
drużyna Sparty, która obroniła tytuł
zdobyty w ostatniej edycji ULPN.
Przypominamy, że drużyna Sparty jest
złożona z zawodników czynnie grają−
cych w III, IV lidze. Drugie miejsce za−
jęła drużyna Wiki Team, co należy
uznać za niespodziankę, ponieważ jest
to beniaminek i nie był tu stawiany w
roli faworyta, a przewodził w tabeli
przez dłuższy czas trwania rozgrywek.
Trzecie miejsce zajęła drużyna Sevroll.
Gra ona razem z nami od początku roz−
grywek i jak najbardziej zasłużyła na
to miejsce. Spadek do ligi II odnoto−
wały zespoły: KSA Mazowsze, Litwi−
ni Makton oraz – po przegranym bara−
żu – drużyna K&W.
Dużą niespodziankę sprawiła druży−

broniła się przed spadkiem, a w poprzed−
nich edycjach walczyła o najwyższe
cele, niejednokrotnie wygrywając w
rozgrywkach.
Do I ligi bezpośrednio awansowały
drużyny Black&White, Citi, i po bara−
żach drużyna Warsaw Mix Team. Bez−
konkurencyjna okazała się ekipa
Black&White. Wygrała ona wszystkie
pojedynki strzelając w sumie 139 bra−
mek swoim przeciwnikom. Równy po−
ziom prezentowała drużyna Citi i za−
służenie awansowała, a o miejsce ba−
rażowe do końca walczyły drużyny
Warsaw Mix Team, FC Skorosze oraz
Stołeczny NissanKlub. Najlepsza oka−
zała się drużyna Warsaw Mix Team,
która stoczyła zacięty mecz barażowy
z ekipą K&W wygrywają 8:5 i ostatecz−
nie zdobywając awans do Pierwszej
Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej.
Zapraszamy na kolejną edycję Ursu−
sowskiej Ligi Piłki Nożnej już na wio−
snę 2010 r. Rozgrywki zapowiadają się
bardzo ciekawie. Popularność naszych
rozgrywek ciągle wzrasta, więc należy
się spodziewać jeszcze większego za−
interesowania – większej ilości drużyn
i oczywiście większej liczby osób, któ−
re spędzą wolny czas w formie aktyw−
nego wypoczynku.

W Sękocinie odbyły się drużynowe
mistrzostwa Mazowsza juniorów. Ol−
brzymi sukces odniósł klub UKS Czter−
nastka zajmując III miejsce w zawodach
oraz automatycznie uzyskując awans do
II ligi. W rozgrywkach kobiecych klub
desygnował do gry tylko jedną zawod−
niczkę – Agatę Kowalewską, gdyż Do−
minika Palka rozchorowała się w dniu
zawodów. Agata spisała się wyśmieni−
cie zdobywając 8,5 pkt w 9 partiach. W
kategorii chłopców doskonałe spisał się
Grzegorz Grochowski wygrywając
wszystkie 5 spotkań. W Mistrzostwach
udział wzięło10 ekip sześcioosobowych.
W rozegranych w Michałowicach dru−
żynowych mistrzostwach Mazowsza
szkół podstawowych ogromny sukces
odniosła reprezentacja Szkoły Podstawo−
wej Nr 11, zdobywając złoty medal w
składzie: Alan Lewandowski, Jakub Ogo−
nowski, Aleksy Kozakow oraz Patrycja
Reda. Szkoła z Ursusa wyprzedziła 52
inne reprezentacje. Sukces tym większy,
gdyż reprezentacja składała się z uczniów
klas III i IV. Jedynie J. Ogonowski jest
uczniem V klasy, który zdobył złoty me−
dal gromadząc 8pkt w 8 partiach. A. Ko−
zakow zdobył brązowy medal ( 7,5 pkt w
8 partiach). Prawdziwą rewelacją okaza−
ła się Patrycja Reda, która pokonała 2−
krotną mistrzynię Polski U−12.
Mateusz Stępniak

Impreza sportowo-rekreacyjna

towo−profilaktycznej. Tegoroczna im−
preza była skierowana do najmłod−
szych uczniów ze wszystkich szkół
podstawowych w naszej dzielnicy.
Zajęcia rekreacyjno−sportowe ta−
kie jak: zabawy na dmuchanym
zamku, wyścigi ergometrów wio−
ślarskich, chodzenie na szczudłach
czy też zajęcia plastyczne cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem.
Integracja z rówieśnikami, edukacja
poprzez sport i kształtowanie umie−
jętności społecznych to główne cele
mikołajkowej imprezy. Na pierw−
szym planie było też wprowadzenie
najmłodszych w radosny nastrój
Świąt Bożego Narodzenia. Punktem
kulminacyjnym każdego wydarze−
nia był Św. Mikołaj, który dla
wszystkich uczestników przygoto−
wał czekoladowe upominki−niespo−
dzianki. Uśmiech na twarzy uczest−
ników świadczył o bardzo dobrym
odbiorze tego typu przedsięwzięcia
przez najmłodszych.

Uczestnicy imprezy

W dniach 8−11 grudnia 2009 r. Urząd
Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego

Warszawy po raz kolejny był organi−
zatorem mikołajkowej imprezy spor−

Ursusa
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Œwi¹teczne RC-zawody w Ursusie Karatecy
W dniach 5 i 12 grudnia odbyły się
Rywalizacja była bardzo zacięta.
z medalami
zawody modeli zdalnie sterowanych. Młodzi zawodnicy walczyli tym ra−
Młodzi adepci ze szkół Ursusa mogli
sprawdzić swoje umiejętności w kon−

zem o helikopter czterokanałowy po−
zwalający wykonać złożone ewolucje.

W trakcie zawodów
kurencji modeli zdalnie sterowanych
w klasie E10TC−Start, czyli modeli w
skali 1:10 o napędzie elektrycznym.
W tej konkurencji odbyły się elimina−
cje, w których sprawdzane były umie−
jętności wszystkich zawodników w
kierowaniu modelami samochodów.
Zawodnicy mieli w przeciągu 3 minut
przejechać jak największą liczbę okrą−
żeń. To ostatecznie decydowało o za−
kwalifikowaniu się do finałów. W fi−
nałach zawodnicy jeździli parami i
mieli do pokonania swojego przeciw−
nika. Jazda parami wyłoniła zwycięz−
ców, którzy awansowali do dalszych
wyścigów. W zawodach rozegranych
5 grudnia w Szkole Podstawowej Nr
4 zwyciężyli:
1, Michał Uchman−Lech G 131
2, Piotr Piasecki G 131
3, Wojtek Mierzejewski SP 4
4, Kamil Wyszyński SP 4
W dniu 12 grudnia podobna konku−
rencja została rozegrana w Gimnazjum
Nr 133. Kolejność była następująca
1, Damian Staniaszek G 131
2, Piotr Żuprański G 130
3, Arkadiusz Gurej SP 11
4, Mateusz Grzęda SP 2
Klasyfikacja szkół:
1, Gimnazjum 131 przy ul. Drzymały 1
2, SP 4 przy ul Walerego Sławka 9
3, SP 11 przy ul. Mariana Keniga 20

Również w czasie oczekiwania na
swoją jazdę modelem samochodu RC
młodzi zawodnicy mieli możliwość
zapoznania się z modelem helikopte−
ra RC i sprawdzać swoją celność w lą−
dowaniu w specjalnie przegotowanej
strefie. Lądowisko było podzielone na
punktowane obszary celności lądowa−
nia, dzięki czemu można było zdoby−
wać punkty.

W dniu 12 grudnia odbyły się Otwar−
te Mistrzostwa Łodzi w karate. Był to
ostatni sprawdzian młodych karateków
w mijającym roku. W turnieju wystar−
towało blisko 230 zawodników z 16 klu−
bów z Polski i Słowacji. Z konfrontacji
tej wyszliśmy z dorobkiem 12 medali.
Żaden ze zdobytych medali nie przy−
szedł jednak łatwo. Zarówno chłopcy,
jak i dziewczęta musieli sporo się na−
męczyć, aby zająć miejsce na podium.
W większości konfrontacji nasi karate−
cy wychodzili jednak obronną ręką.
Na zakończenie turnieju wręczono
medale i drobne upominki dla uczestni−
ków. W swoich kategoriach wiekowych
na podium stawali: Kata: Jakub Chro−
nowiąt (III miejsce), Darek Chrupek (II
miejsce), Kinga Kobus (III miejsce),
Mateusz Jakutowicz−Onisk (III miej−
sce). Kata drużynowe: F.Bednarczyk,
M. Pawlak, M. Łasek (II miejsce). J.
Chronowiąt, D. Kozłowski, M. Kamiń−
ski (III miejsce). D. Chrupek, J.
Uchman−Lach, A. Bedyński (III miej−
sce). J. Majczyk, A.Boguska, K. Kobus
(II miejsce). M. Mak, Sz. Witkowski,
M. Preibisch (III miejsce). Kumite: Kin−
ga Kobus (I miejsce), Sz. Witkowski (I
miejsce). Kumite drużynowe: M. Mak,
F. Pietryka, Sz. Witkowski (III miejsce).
Taki wynik bardzo cieszy i dobrze ro−
kuje na przyszłe lata.

Mełgiew Cup 09
W dniu 6 grudnia odbył się Lubelski
Turniej Karate „Mełgiew Cup”. W im−
prezie udział wzięły drużyny z całej Pol−
ski. Nasza drużyna z Ursusa pojechała
okrojonym 9−osobowym składem i jak
się później okazało została wybrana naj−
lepszą drużyną turnieju zdobywając grad
medali. Zawody przyciągnęły do hali
dużą ilość zagorzałych sympatyków ka−
rate, którzy nie mogli się nudzić, gdyż
mogli zobaczyć wiele emocjonujących
pojedynków. Walki były zacięte, ponie−
waż w zawodach udział wzięły drużyny
prezentujące zbliżony poziom sportowy.
Kilka starć przyniosło nieoczekiwane
wyniki, a także nie obyło się bez niespo−
dzianek. Na zakończenie turnieju przy−
znano nagrody drużynowe, nagrody in−
dywidualne oraz rozdano medale. Naj−
lepszymi zawodnikami zostali Kinga

Kobus i Adrian Rudowski. Klasyfikacja
medalowa przedstawia się następująco:
1. Mateusz Chruściel – dwa brązowe
i jeden srebrny,
2. Łukasz Sulejczak – złoty i dwa
srebrne,
3. Albert Bedyński – złoty, srebrny i
brązowy,
4. Jakub Uchman−Lach – złoty,
5. Darek Chrupek – złoty, srebrny i
brązowy,
6. Adrian Rudowski – trzy złote,
7. Michał Preibisch – złoty,
8. Kinga Kobus – dwa złote,
9. Agata Boguska – dwa złote.
Gratulujemy zawodnikom i całemu
sztabowi szkoleniowemu za tak udany
start. Jednocześnie życzymy dalszych
sukcesów sportowych.
Mateusz Stępniak
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Wywiad z prezesem KS Ursus Markiem Szymulem
Jak podsumowałby Pan sportowy po−
ziom KS Ursus podczas rundy jesien−
nej?
Uważam że runda była jak najbardziej
udana. Drużyna seniorów, grająca w IV

lidze zajmuje pozycję lidera. Mamy prze−
wagę 3 punktów nad wiceliderem MKS
Mława i mamy ogromne szanse na awans
do III ligi, czyli powrotu Ursusa do do−
brych lat. Pozostałe drużyny też grały na
miarę oczekiwań – druga drużyna jest w
czołówce A−klasy seniorów. Grają tam
juniorzy z roczników 1989−93. Dobrze
sprawują się trampkarze Ursusa z rocz−
ników 1994−1995, którzy zaliczani są do
czołowych zespołów na Mazowszu.
Młodsze roczniki zajmują pozycje w
środku tabeli, ale w tych przypadkach nie
kładziemy nacisku na wyniki, tylko na
ich szkolenie. Na dzień dzisiejszy w KS
Ursus łącznie trenuje ok. 300 zawodni−
ków, z czego ponad 80% to dzieci i mło−
dzież w wieku od 6 do 16 roku życia.
Czy w najbliższej przyszłości planowa−
na jest modernizacja bazy sportowej na
stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3?
Stadionem zarządza Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dzielnicy Ursus. Klub
wielokrotnie zwracał się z prośbami do
jego dyrektorów o poprawę stanu tech−
nicznego i estetycznego stadionu. Mie−
liśmy licencję warunkową do listopa−
da 2009 roku. W tej chwili obiekt nie
spełnia wymagań licencyjnych Mazo−
wieckiego Związku Piłki Nożnej.
Mimo to mamy nadzieję, że Dyrekcja
OSiR przy wsparciu Zarządu Dzielni−
cy Ursus rozwiąże ten problem i w
pierwszym kwartale 2010 roku doko−
na niezbędnej modernizacji obiektu.
Do najpilniejszych remontów należy
wymiana starego, zniszczonego ogro−
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dzenia otaczającego płytę boiska i bież−
nię oraz wyznaczenie na stałe drogi dla
zawodników i sędziów.
Oprócz wywalczenia pozycji lidera i
udanej rundzie jesiennej klub boryka
się z problemami natury
prawnej. Czy mógłby Pan
powiedzieć kilka słów na
ten temat?
Sprawa dotyczy rzeko−
mego zużycia wody w la−
tach 2005−2007. W tym
roku nastąpiła kumulacja
całej sprawy. Ku zaskocze−
niu wszystkich działaczy
klubu, bez naszej wiedzy
uprawomocnił się nakaz
zapłaty za wodę wydany
przez Sąd Gospodarczy m.
st. Warszawy i zostało
wszczęte postępowanie egzekucyjne. W
tej chwili zarząd klubu – zgodnie z prze−
pisami – złożył wniosek o przywrócenie
terminu i sprzeciw przeciwko prawomoc−
nemu nakazowi zapłaty. Jawne posiedze−
nie sądu wyznaczono na 7 stycznia 2010
roku. W ostatnim okresie okazało się, że
poczta przy doręczeniu przedmiotowe−
go nakazu zapłaty dopuściła się niepra−
widłowości. Klub od ponad dwóch mie−
sięcy spłaca zadłużenie. Istniało zagro−
żenie upadku KS Ursus, jednakże dzięki
pomocy sponsorów i we współpracy z
władzami dzielnicy udało się wyjść z tej
podbramkowej sytuacji. Na dzień dzisiej−
szy jesteśmy dobrej myśli. Jak na spor−
towców przystało będziemy walczyć do
końca o dobre imię klubu, stanowiącego
ikonę Ursusa.
Jak wyglądają najbliższe plany klubu
na okres przygotowawczy?
W grudniu trwa okres roztrenowania
dla wielu drużyn. Od początku stycznia
zaczynają się treningi. Pierwszy zespół
Ursusa rozpoczyna treningi na własnych
obiektach 11 stycznia 2010 roku. Już 15
stycznia mamy pierwszy sparing z
pierwszoligowym Zniczem Pruszków.
Poprzednim razem zremisowaliśmy z
nimi 3:3. Ponadto zaplanowano jeszcze
13 sparingów. W większości przypad−
ków zmierzymy się z wyżej notowany−
mi rywalami – m. in. liderem trzeciej
ligi Nadarzyn, wiceliderem trzeciej ligi
KS Piaseczno oraz Legionovią.
Głównym punktem planu przygoto−
wawczego będzie obóz treningowy w

Bydgoszczy na obiektach Zawiszy.
Jeśli chodzi o transfery to Zarząd Klu−
bu nie próżnuje i wraz ze sztabem szko−
leniowym chcemy sprowadzić dwóch
doświadczonych graczy z I lub II ligi
oraz dwóch−trzech perspektywicznych
juniorów. Wszyscy nowo pozyskani za−
wodnicy mają stanowić bezpośrednie
wzmocnienie pierwszego składu senior−
skiej drużyny KS Ursus. Seria sparin−
gów pokaże, z którymi zawodnikami
podpiszemy umowy. Chcemy dalej bu−
dować silny zespół godny trzeciej ligi.
Czy przez zimę klub pozyska nowych
sponsorów?
W chwili obecnej prowadzimy rozmo−
wy z dwoma ewentualnymi sponsorami.
Nie są to rozmowy łatwe przy obecnej
sytuacji gospodarczej oraz złym klima−
cie wokół PZPN. Dlatego przy tej okazji
chciałbym podziękować za wsparcie do−
tychczasowym sponsorom: największe−
mu deweloperowi w Ursusie firmie Ebe−
jot, bardzo znanej i dobrej firmie drogo−
wej Efekt, firmie Sevroll, która specjali−
zuje się w produkcji drzwi i profili alu−
miniowych oraz firmie Zina, która do−
starcza nam sprzęt piłkarski. Liczymy na
dalszą, równie udaną współpracę. Od
przyszłego roku rozpoczynamy nowy
program sponsorski pt. „100 Przyjaciół
KS Ursus”. Poprzez ten projekt wspar−
cia dla Klubu będą mogły udzielać oso−
by fizyczne oraz małe i średnie przed−
siębiorstwa. Osobom, które wezmą
udział w programie przysługiwać będzie
mini reklama oraz ulgi podatkowe.
Jakie cele stawia Pan przed zespołem
na rundę wiosenną?
Oczywiście utrzymanie pozycji lide−
ra i upragniony awans do III ligi. Oprócz
tego oczekuje jeszcze lepszej i bardziej
widowiskowej gry. Dwa punkty prze−
wagi to niewątpliwy plus przed startem
drugiej rundy, lecz mimo wszystko bę−
dziemy musieli uważać na rywali.
Awans do III ligi będzie pierwszym kro−
kiem w odbudowie warszawskiej piłki
nożnej. Sportowa Warszawa niech nam
kibicuje, a za wsparcie z góry dziękuję.
Na zakończenie w imieniu zarządu
KS Ursus oraz lokalnej sportowej spo−
łeczności życzę wszystkim pogodnych,
życzliwych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz trzeciej ligi dla Ursusa
i stolicy w przyszłym roku.
Rozmawiał Łukasz Prokop
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