
7 grudnia, przed Urzędem 
Dzielnicy Ursus, już po raz dzie-
siąty, Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy zaprosił mieszkańców 
na uroczyste zapalenie pierwszej 
świeczki na choince przed urzędem.

Symbolicznego zapalenia świecz-
ki dokonali Burmistrz Dzielnicy Wie-
sław Krzemień oraz Zastępcy – Jacek 
Duchnowski i  Janusz Warakomski, 
którzy złożyli wszystkim mieszkań-
com życzenia z  okazji nadchodzą-
cych Świat Bożego Narodzenia.

Po zapaleniu świeczki, w Ośrod-
ku Kultury „Arsus” mieszkańcy wy-
słuchali koncertu kolęd w  ramach 
realizowanego projektu „Mali Ma-
leńkiemu”. Koncert w  wykonaniu 
zespołu Young Ursus Voices pod 
kierunkiem Krzysztofa Matuszaka 
nosił tytuł „Piosenki Bożonaro-
dzeniowe”. Akompaniował zespół 
Christmas Band. Do wspólnego 
śpiewania wlączyło się również 
Przedszkole Niepubliczne Klub 
Malucha Siódme Niebo pod kie-

runkiem Joanny Słowińkiej, dzieci 
z  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w  Ursusie, grupa piłkarzy z  Klu-
bu Sportowego Ursus rocznik 
2003, która na scenie pojawiła 
się w  swoich klubowych strojach 
a  także Zespół wokalny ze Szkoły 

Podstawowej nr 14 pod kierun-
kiem Anny Dudek oraz zespół ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 pod kie-
runkiem Moniki Janowskiej.

Na koniec spotkania, widow-
nia została poczęstowana słodki-
mi pierniczkami.

Zapalanie pierwszej świeczki
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Obchody roku Janusza Korczaka 2012 
W związku z ogłoszeniem przez rzecz-
nika Praw Dziecka roku 2012 Rokiem 
Janusza Korczaka, Przedszkole Integra-
cyjne nr 137 im. Janusza Korczaka przy 
ul. Zagłoby 11, pod Patronatem tego 
wybitnego pedagoga i lekarza opra-
cowało harmonogram imprez, który 
został przyjęty przez Rzecznika Praw 
Dziecka i włączony do kalendarium Ob-
chodów Roku Janusza Korczaka  s. 4

Sprawy ZUS załatw przez internet
Przyjdź 16-17 stycznia do siedziby Urzędu 
Dzielnicy Ursus w godz. 9.00-15.00 aby zało-
żyć lub/i aktywować swoje konto PUE!  s. 2

Krasomówcy – wizytówka Gimnazjum 

nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi

Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi to szkoła, w której żaden 
uczeń nie jest anonimowy. W przyjaznej 
atmosferze, każdy może rozwijać swoje 
zainteresowania i pasje.  s. 5

Bezpłatny odbiór dużych 
elektrośmieci z domu
W Warszawie ruszył program odbioru wiel-
kogabarytowych elektrośmieci z domów. 
W ten sposób mieszkańcy stolicy mogą bez 
problemu i za darmo pozbyć się starego lub 
zużytego sprzętu elektrycznego lub elektro-
nicznego, np. lodówek, pralek, telewizorów 
czy zmywarek. Wystarczy zadzwonić pod nu-
mer 22 22 333 00 albo wypełnić formularz 
na stronie www.elektrosmieci.pl i umówić się 
na odbiór w dogodnym terminie.  s. 9

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p lwww.twitter.com/dzielnicaursuswww.facebook.com/dzielnicaursus

Burmistrz Wiesław Krzemień oraz Zastępca Burmistrza Jacek 
Duchnowski zapalają pierwszą świeczkę
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Spokojnych, radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia

pełnych miłości oraz wzajemnej życzliwości,
a także szampańskiego Sylwestra  

i szczęśliwego Nowego Roku
życzą

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus  
m. st. Warszawy
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W listopadzie 2012 roku odbyło się 5 
posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy. Podjęto na nich 36 uchwał 
i 9 ustaleń dotyczących spraw dzielnicy. 
Poniżej prezentujemy Państwu podsu-
mowanie prac oraz wybrane uchwały.

W  listopadzie Zarząd Dzielnicy 
wprowadzał ostatnie poprawki do 
budżetu na 2012 rok oraz intensyw-
nie pracował nad planem finansowym 
na rok 2013. W wyniku prac podjęto 
w sumie 13 uchwał dotyczących m.in. 
zmian w  załączniku dzielnicowym 
do budżetu m.st. Warszawy na 2012 
rok, dokonania zmian w  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej m.st. Warszawy 
na lata 2012-2042, wprowadzenia 
zmian do projektu Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2013-2042 

oraz do planu finansowego na 2013 
rok. Stosowne uchwały Zarząd skiero-
wał pod obrady Rady Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy do zaopiniowania. 
Przedmiotem działań było m.in. prze-
kazanie zaoszczędzonych środków do 
jednostek organizacyjnych dzielnicy 
oraz wykorzystanie oszczędności do 
uzupełnienia niedoborów w  oświacie 
(płace i pochodne).

W drodze uchwały Zarząd Dzielnicy 
wybrał oferty na realizację zadań pu-
blicznych w zakresie ochrony i promo-
cji zdrowia dotyczące przeciwdziałania 
alkoholizmowi i  przemocy w  rodzinie 
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w la-
tach 2012-2015. Wybrano oferty To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowa-
rzyszenia „Przymierze Rodzin” oraz 

Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich 
„Zorza”. Ogłoszono otwarty konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy w 2013 roku.

Do dalszego najmu przeznaczono 
wybrane garaże przy ul. 1-go Maja, Bo-
haterów Warszawy oraz Michałowicza. 
Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowymi na-
jemcami. 

W  listopadzie br. do zawarcia umo-
wy najmu lokalu mieszkalnego skiero-
wano jedną rodzinę. Zakwalifikowano 
do umieszczenia na liście osób ocze-
kujących na zawarcie umowy najmu 
lokalu socjalnego z  zasobu m.st. War-
szawy dwie rodziny, a dalsze dwie nie 

spełniając warunków, dostały decyzję 
odmowną. 

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy nie wyraził zgody na udzielenie 90% 
bonifikaty do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej 2 lokali mieszkalnych przy  
ul. Walerego Sławka, jednego lokalu 
przy ul Obrońców Helu, jednego lokalu 
przy ul.  Jacka i Agatki oraz jednego lo-
kalu przy ul. Wapowskiego. 

Zarząd Dzielnicy uchwalił zmianę 
dotychczasowej stawki procentowej 
1%, opłaty rocznej z  tytułu użytko-
wania wieczystego nieruchomości 
gruntowej i ustalił od dnia 1 stycznia 
2013 r., nowej stawki procentowej 
3% - dla nieruchomości zabudowanej 
garażami przy ul. Sosnkowskiego oraz 
ul. Kolorowej.

Z prac Zarządu Dzielnicy
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Przyjdź 16-17 stycznia do siedziby 
Urzędu Dzielnicy Ursus w  godz. 
9.00-15.00 aby założyć lub/i  akty-
wować swoje konto PUE!

ZUS unowocześnia się za spra-
wą Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE). To portal, który umożliwia za-
łatwienie wielu spraw z domu, a ko-
rzystanie z niego jest bezpłatne. 

16 i  17 stycznia 2013  r. (środa 
i  czwartek) w  siedzibie Urzędu 
Dzielnicy Ursus będzie można za-
rejestrować się na nowym portalu. 
W tych dniach eksperci z  I Oddziału 
ZUS w Warszawie wyjaśnią krok po 
kroku jak działa PUE i pomogą przy 
założeniu profilu.

Chcemy pokazać naszym klien-
tom, że w  ciągu zaledwie kilku mi-
nut można mieć dostęp do danych 
zgromadzonych na osobistym koncie 
w  Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych. Portal daje bowiem możliwość 
wglądu między innymi w okresy pod-
legania ubezpieczeniom, w  składki 

opłacone przez pracodawców lub 
przekazane do OFE – mówi Małgo-
rzata Zdrodowska, Dyrektor I Oddzia-
łu ZUS w  Warszawie. – Serdecznie 
zachęcam do zarejestrowania się na 
platformie, która bardzo ułatwia do-
stęp do informacji bez wychodzenia 
z domu – dodaje.

Po rejestracji na PUE każdy użyt-
kownik może m.in.: sprawdzić swo-
je dane zapisane na indywidualnym 
koncie w  ZUS, śledzić stan swoich 
spraw, rezerwować wizyty w  pla-
cówce ZUS. W zależności od tego czy 
jesteśmy pracownikiem, pracodawcą 
czy przedsiębiorcą, portal dostosuje 
się do naszych potrzeb. Dla każdej 
grupy klientów przygotowano spe-
cjalny panel ułatwiający załatwienie 
specyficznych dla nich spraw.

W  trakcie styczniowego spotka-
nia mieszkańcy Ursusa będą mogli 
uzyskać informacje w zakresie funk-
cjonowania platformy, otrzymają 
wsparcie podczas zakładania konta 
na PUE i aktywacji konta (niezbęd-

ne jest okazanie dowodu tożsa-
mości i  posiadanie adresu e-mail).
Osoby, które samodzielnie utworzą 
swój profil na stronie www.pue.
zus.pl będą miały możliwość prze-
prowadzenia aktywacji konta bez 
konieczności wizyty w  placówce 
ZUS. Należy jednak pamiętać, że 
termin aktywacji konta mija 7 dnia 
od jego utworzenia, po czym pro-

ces zakładania konta musi zostać 
powtórzony.

Podobna akcja została przeprowa-
dzona 5 grudnia br. dla pracowników 
Urzędu Dzielnicy Ursus i  cieszyła się 
dużym zainteresowaniem.

Szczegółowe informacje znajdą 
Państwo na stronie internetowej 
Urzędu Dzielnicy Ursus. 

Urząd

Sprawy w ZUS załatw przez internet

Rejestracja trwa kilka minut
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Kultura

27 listopada 2012 roku w  Domu 
Kultury „Kolorowa” odbył się uroczysty 
Wieczór Laureatów połączony z  wrę-
czeniem nagród X Jubileuszowego Ma-
zowieckiego Przeglądu Recytatorskie-
go Jednego Poety. Organizowany przez 
Ośrodek Kultury „Arsus” w  Dzielnicy 
Ursus m. st. Warszawy i Dom Kultury 
„Kolorowa” przegląd poświęcony był 
twórczości Zbigniewa Herberta. 

W  tegorocznym przeglądzie pod 
patronatem: Henryka Linowskiego 
- Przewodniczącego Rady Dzielnicy 
Ursus m. st. Warszawy i  Wiesława 
Krzemienia – Burmistrza Dzielnicy 
Ursus m. st. Warszawy wzięło udział 
100 uczestników.

W czasie wieczoru wręczono na-
grody i  wyróżnienia. Kategoria I  - 
uczniowie gimnazjów wyróżnienia: 

Paulina Bartosiak, Maria Burakow-
ska, Angelika Hryciuk, Marta Jarzy-
na, Weronika Lisiak, Aleksandra Peć, 
Julia Toe, Delfina Nadzieja Wierz-
chucka, Kacper Włodarkiewicz, Ka-
rolina Żurek; III nagroda: Aleksan-
dra Błażejczyk; II nagroda: Natalia 
Skórkowska; I  nagroda: Arkadiusz 
Regeńczuk.

Kategoria II - uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych i  dorośli wy-
różnienia: Agnieszka Gontarz, Kin-
ga Grzeszczak, Sebastian Jaworski, 
Radosław Wołkowyski; III nagroda 
ex aequo: Robert Głowacki, Patrycja 
Zielińska; II nagroda ex aequo: Alek-
sandra Kopycińska, Maja Wójciak; 
I nagroda Sylwia Chojnacka.

Nagrodę specjalną Burmistrza 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wie-

sława Krzemienia otrzymała Sylwia 
Girguś.

W  czasie wieczoru zaprezento-
wano oryginalne nagrania utworów 

w  wykonaniu autora – Zbigniewa 
Herberta oraz wiersze śpiewane 
przez Grzegorza Turnau i Przemysła-
wa Gintrowskiego.

Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta

Obchody roku Janusza Korczaka 2012
W związku z ogłoszeniem przez Rzecznika Praw 

Dziecka roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, 
Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Kor-
czaka przy ul. Zagłoby 11, pod patronatem tego 
wybitnego pedagoga i lekarza opracowało harmo-
nogram imprez, który został przyjęty przez Rzecz-
nika Praw Dziecka i włączony do Kalendarium Ob-
chodów Roku Janusza Korczaka. 

Dzieci, rodzice, Rada pedagogiczna i  dyrektor 
przez cały rok realizowali wszystkie przedsięwzię-
cia zawarte w  harmonogramie. Między innymi 
w  lutym 2012 r. przedszkole przystąpiło do pro-
jektu edukacyjnego EKIROOTO Fundacji Usłyszeć 
Afrykę, by przez cały rok wspierać Grace Nakintu 
i  Precilla Kiwewesi w zdobywaniu wykształcenia. 
Patronat nad projektem objął Minister Edukacji 
Narodowej. „Ekirooto” to w języku luganda „ma-
rzenie”. Projekt EKIROOTO miał pomóc w realizacji 
dziecięcych i rodzicielskich marzeń o szkole. W ra-
mach obchodów przedszkole zorganizowało eks-
pozycję „Janusz Korczak – prekursor praw dziec-
ka” w  Urzędzie Dzielnicy Ursus, konkurs literacki 
dla rodziców „Dla mojego dziecka…”, IV Przegląd 
Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Inte-
gracji”, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”, „Januszki” - konkurs recytatorski „Wiersze 

o dzieciach”, Wernisaż „Prawa dziecka” oraz zaję-
cia otwarte „Prawa dziecka według Janusza Kor-
czaka” dla nauczycieli wychowania przedszkolne-
go z Dzielnicy Ursus.

Uwieńczeniem obchodów był spektakl „Król 
Maciuś I” wystawiony w Ośrodku Kultury „Arsus” 
przez dzieci przedszkola i Teatr Nauczycielski „Bel-
ferek”. Obejrzały go dzieci z przedszkoli Dzielnicy 
Ursus wraz z nauczycielami oraz przedstawiciele 
władz i  Rady dzielnicy. Przedstawienie miało na 

celu przybliżyć widzom ważny temat, jakim są 
prawa dziecka. Spektakl w humorystyczny sposób 
zobrazował myśl korczakowską „Nie ma dzieci są 
ludzie”. Oprawa muzyczna, barwne stroje oraz 
scenografia, świetna gra aktorska stworzyły at-
mosferę dobrej zabawy. Na zakończenie nauczy-
cielki z Teatru Nauczycielskiego „Belferek” w we-
soły, ale dostępny sposób wyrapowały dzieciom 
ich prawa, mając nadzieję, że będą one je znały 
i egzekwowały w swoim życiu.
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Wyróżnieni i nagrodzeni w I kategorii wiekowej

Spektakl „Król Maciuś I” z udziałem najmłodszych
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Edukacja

W  naszym życiu coraz większego 
znaczenia nabierają pojęcia takie 
jak ekologia, ochrona środowiska, 
edukacja ekologiczna. Człowiek ko-
rzystając z bogactw ziemi pozbawia 
ją „życia”, co stanowi zagrożenie 
dla równowagi biologicznej świata. 
Zanieczyszczanie powietrza, lasów, 
wody, stanowi podstawowy problem 
mieszkańców naszej ziemi, przez 
co pozbawiamy zwierzęta domów 
i  „okradamy” samych siebie z  natu-
ralnych dóbr.

Dlatego wychodząc naprzeciw po-
trzebom świata musimy kształtować 
w naszych dzieciach właściwe posta-
wy wobec środowiska. 

Dzieci w  wieku przedszkolnym 
są doskonałym „materiałem” do 
wyrabiania nawyków właściwego 

postępowania, aktywnie wchodzą 
w relacje z rówieśnikami i przyrodą, 
są gotowe i  chętne do współpra-
cy, z  przyjemnością dbają o  lokalne 
środowisko, ciesząc się z  każdego, 
nawet najmniejszego osiągnięcia. 
Warto w  tym momencie utrzymy-
wać i pielęgnować taką postawę, bo 
przywołując starodawne powiedze-
nie „czego Jaś się nie nauczy, Jan nie 
będzie umiał”. 

 Chcąc propagować dbanie o śro-
dowisko w  naszym przedszkolu 
realizujemy program edukacji eko-
logicznej „Jesteśmy częścią planety 
Ziemia” i  w  nawiązaniu do niego 
oraz tematu planu rocznego „Jestem 
Eko-przedszkolakiem” na przełomie 
października i  listopada został zor-
ganizowany wewnętrzny konkurs 

dla dzieci i rodziców na „ekologiczną 
torbę”.

 Uczestnicy konkursu wykazali się 
dużą pomysłowością przy wykony-
waniu prac. Torby zostały zrobione 
m. in. z  papieru, nakrętek, kaszta-
nów, butelek plastikowych, materia-
łów tekstylnych.

Członkowie komisji mieli nie lada 
problem z  wyborem najciekawszej 
pracy. Ostatecznie zwyciężczynią zo-
stała Ala Wójtowicz z grupy „Ośmior-
niczek”.

Sikorska-Żołądek Agnieszka

Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi to 
szkoła, w której żaden uczeń nie jest anonimowy. 
W  przyjaznej atmosferze, każdy może rozwijać 
swoje zainteresowania i pasje. Dla uczniów am-
bitnych, przygotowujących się do różnych konkur-
sów przedmiotowych, artystycznych, sportowych 
prowadzone są różne koła zainteresowań. 

Zainteresowani krasomówstwem mogą dosko-
nalić swoje umiejętności oratorskie pod kierunkiem 
doświadczonego nauczyciela naszej szkoły Janiny 
Romanowskiej. W tym roku szkolnym J. Romanow-
ska przygotowała dwie uczennice do wojewódzkich 
eliminacji Konkursu Krasomówczego. Uczennica kla-
sy IIIa Aleksandra Papuga zajęła II miejsce i zakwa-
lifikowała się do etapu ogólnopolskiego w Legnicy, 
a Julia Niezgoda – uczennica kl. IIb zajęła VI miejsce.

W dobie telefonii komórkowej i internetu, już ko-
lejny rok utwierdzamy się w przekonaniu, że nasza 
młodzież potrafi w  piękny sposób posługiwać się 
poprawną polszczyzną, wygłasza oracje krasomów-
cze na temat swojej małej Ojczyzny i  nie tylko…, 
zmaga się z magią słowa i to przynosi jej satysfak-
cję, otwiera przestrzenie turystyczno-krajoznawcze, 
pozwala poznać ciekawych ludzi. Oprócz dwóch 
oracji przygotowanych na konkurs, uczestnicy w fi-

nale muszą zmierzyć się z improwizacjami: „Jestem 
jak niebo, w dobrym humorze”, „Po szerokich ukło-
nach odchodzą za kurtynę kolejne lata”, „Bywa, że 
sobą siebie zdumiewam”, czy „Jest takie miejsce 
w człowieku, a to Polska właśnie, moja Ojczyzna” – 
to tylko niektóre przykłady tematów.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy odbył 
się w  dniach 23-25 listopada 2012 r. Ola Papuga 
uplasowała się na X miejscu, dołączając do grona 
naszych laureatów, już absolwentów, którzy zajmo-
wali wielokrotnie czołowe miejsca. Jesteśmy z nich 
dumni, a ich nazwiska na trwale zapisały się w hi-
storii szkoły. To oni rozsławiali imię naszej szkoły 
w  kraju, w  województwie, biorąc piętnaście razy 
udział w finale Konkursu, co udało się tylko nielicz-
nym nauczycielom-opiekunom w Polsce.

Chcemy dodać, że Ogólnopolski Konkurs Kra-
somówczy to nie jedyny konkurs, w którym bierze 
udział Gimnazjum nr 132. Konkursy krasomówcze 
organizowane przez Muzeum Niepodległości, Dom 
Kultury na Woli czy Szkołę Podstawową nr 11 cie-
szą się w  naszej szkole dużym zainteresowaniem, 
a uczestniczący w nich uczniowie osiągają bardzo 
dobre wyniki. Sami uczniowie i  ich rodzice tak-
że doceniają to, bo wiedzą, że umiejętność sztuki 
przemawiania przyda się w szkołach ponadgimna-

zjalnych przy wygłaszaniu prezentacji maturalnych, 
a później w dorosłym życiu.

Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie naszego 
gimnazjum zakwalifikowali się do IX Wojewódz-
kiego Konkursu Krasomówczego pod patronatem 
Kuratora Oświaty, który odbył się w Muzeum Nie-
podległości 7 grudnia br. Oracje związane z życiem, 
twórczością oraz działalnością Bolesława Prusa 
i  Janusza Korczaka wygłosiły uczennice: Katarzy-
na Kubiak, Aleksandra Kanownik, Julia Niezgoda 
i  Dagmara Łopuszyńska przygotowane oczywiście 
przez Panią J. Romanowską. Wyników jeszcze nie 
znamy, bowiem zakończenie konkursu odbędzie się 
25 stycznia 2013 r. 

Zespół Redakcyjny  Gimnazjum nr 132

Krasomówcy – wizytówką Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi 

Konkurs na ekologiczna torbę

Uczestniczki etapu wojewódzkiego z Janiną 
Romanowską

Przedszkole prezentuje ekologiczne torby
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co, gdziE, kiEdy?
Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 7 stycznia, godz. 16.00 – warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafo-

ra”. Prowadzi Tadeusz Maryniak. Wstęp wolny.
• 11.01, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład dr. Grzegorza 

Górnego (Fronda) pt. „Patriotyzm a nauka społeczna kościoła”. Prowadzi 
dr Tomasz Terlikowski. Wstęp wolny.

• 12 stycznia, godz. 17.00 i  20.00 – występ Kabaretu „Pananienormalni” 
w najnowszym programie satyrycznym „2013”. Cena biletu 50 zł.

• 13 stycznia, godz. 18.00 – koncert noworoczny z udziałem: Grażyny Bro-
dzińskiej (sopran), Marcina Jajkiewicza (wokal) oraz Big Bandu. W  pro-
gramie: muzyka operowa, operetkowa, najpiękniejsze duety, melodie 
z  filmów i  słynnych musicali, światowe przeboje muzyki rozrywkowej.  
Cena biletu 60 zł.

• 17 stycznia, godz. 17.00 – wieczór poetycki twórców Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich. Prowadzenie Janina Wielogurska. Wstęp wolny.

• 18 stycznia, godz. 19.00 – program rozrywkowy „Karnawał ze Zżyną”.
Wstęp wolny.

• 20 stycznia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Zimowe przygody 
pana Mroza”. Wstęp 10 zł.

• 25 stycznia, godz. 18.00 – Klub Edukacji Samorządowej. Wykład red. Pawła 
Zuchniewicza (autora powieściowej biografii o  Janie Pawle II) pt. „Rodzi-
na, Ojczyzna – posłudze Jana Pawła II”. Prowadzi dr Dariusz Grabowski.  
Wstęp wolny.

• 1 stycznia, godz. 19.00 – premiera programu rozrywkowego pt. „Szalo-
ny komisariat”. Wykonawcy: Andrzej Grabowski, Piotr Pręgowski, Ta-
deusz Ross, Michał Milowicz, Tomasz Stockinger, Andrzej Zaborski i  inni.  
Wstęp 40 zł.

Dom Kultury „Kolorowa”
• 19 stycznia, godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa Barbary Filipiak 
• 20 stycznia, godz. 16.30 – „Karnawał pełen blasku” koncert z cyklu Nie-

dzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu Kwintetu Dętego Bla-
szanego Filharmonii Narodowej. Wstęp wolny.

• 27 stycznia, godz. 12.30 – „Tajemnicza pani” przedstawienie teatralne dla 
dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem w wykonaniu Teatru Pro Arte. 
Wstęp wolny.

Dom Kultury „Miś”
• 7-31 stycznia – wystawa malarstwa Anny Tworek. Wystawa czynna w dni 

powszednie w godz. 10.00-16.00.
• 8 stycznia, godz. 18.00 – wernisaż wystawy malarstwa Anny Tworek. 

Wstęp wolny.

• 8 stycznia, godz. 19.00 – „Kolędy polskie , wieczór Trzech Króli”. Ko-
lędy i  pastorałki w  wykonaniu kolędników z  Klubu Seniora. Wstęp 
wolny.

• 10 stycznia, godz. 12.30 – „Mała Filharmonia”. Cykliczne spotkania z muzy-
ką w Klubie Seniora. Wstęp wolny.

• 12 stycznia, godz. 18.00 – „Reminestencje sylwestrowe”. Zabawa taneczna 
w Klubie Seniora.

• 13 stycznia, godz. 12.30 – bal kostiumowy, samba na wesoło, czyli karna-
wałowe hop sasanki dla dzieci. Wstęp 10 zł.

• 15 stycznia, godz. 18.00 – warsztaty taneczne dla członków Klubu Seniora. 

• 16 stycznia, godz. – 19.00 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na „Niedź-
wiadku” – spotkanie z psychologiem w kręgu rodziny. Temat: „Czy istnieje 
recepta na udane małżeństwo?”. Cykliczne spotkania w ramach programu 
„Rodzina Jednością”. Wstęp wolny.

• 17 stycznia, godz. 18.00 – „Maleńka przyszła miłość…” – jasełka w wyko-
naniu dzieci z Przedszkola nr 219 „Niezapominajka”. Wstęp wolny.

• 22 stycznia, godz. 18.00 – spotkanie literacko-poetyckie, prezentacja twór-
czości Marianny Godawy. Wstęp wolny.

• 24 stycznia, godz. 18.00 – „Dzień Babci i Dziadka”. Występy dzieci z Przed-
szkola nr 219 „Niezapominajka” w  ramach łączności i  jedności pokoleń. 
Wstęp wolny.

• 26 stycznia, godz. 18.00 – „Humor i taniec z okazji Dnia Babci i Dziadka”. 
Zabawa taneczna w Klubie Seniora. Wstęp wolny.

Czytelnia Naukowa nr XIX (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 1-31 stycznia, godz. 12.00-20.00 – „Biblioteka 65+” wystawa poświęcona 

historii i działalności Biblioteki Publicznej w Ursusie. 

Biblioteka dla Dzieci Nr 64 (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 23 stycznia, godz. 11.00 – bal karnawałowy w Klubie Malucha „Wesołe 

Pszczółki”.
• 7-22 stycznia, godz. 9.30-14.00 – zajęcia Klubu Malucha „Wesołe Pszczółki” 

- 2 grupy wiekowe. Ilość miejsc ograniczona. 
• 11,18,25 stycznia, godz. 17.00-18.00 – warsztaty plastyczne, wiek uczest-

ników 6-12 lat.
• 28-31 stycznia, godz. 10.00-13.00 – Zima 2013 w Bibliotece „My się zimy 

nie boimy – ferie w  Bibliotece z  bohaterami Epoki Lodowcowej”, wiek 
uczestników: 7-13 lat.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)
• 8 stycznia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Niedź-

wiadek. Prezentacje książek: „Miłość oraz inne dysonanse” Irady Wownen-
ko i Janusza L. Wiśniewskiego, „Trafny wybór” Joanne K. Rowling, „Koniec 
gry” Anny Onichimowskiej. 

• 10,17,24 stycznia, godz. 16.30 – Klub gier planszowych dla dzieci. 
• 22 stycznia, godz. 10.30 (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 13) 

–  bal karnawałowy w  Klubie Malucha „Wesołe Gołąbki” plus zajęcia  
z rytmiki.

• 8,15,22 stycznia, godz. 16.00 (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałe-
go 13) – zajęcia zespołu „Muzyczna Torpeda”.

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)
• 21 stycznia, godz. 12.00 – Dzień Babci i Dziadka w Klubie Malucha „Wesołe 

Wróbelki”. 
• 23 stycznia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Sko-

rosze. Prezentacje książek: „Listy miłości” Marii Nurowskiej i „Korekty” Jo-
nathana Franzena. 

• 10,17,24 stycznia – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Różne gru-
py wiekowe. 

• 11,18,25 stycznia, godz. 16.00-17.30 – zajęcia teatrzyku „Iskierka”, dzieci 
7-10 lat. 
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Edukacja

Psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 15 zapraszają rodziców do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych  
„Szkoła dla Rodziców”. Planowany termin rozpoczęcia zajęć 25 luty 2013 r.  

Szczegółowe informacje u prowadzących w poradni. Zapisy w sekretariacie poradni tel. 22 886 73 28 oraz 503 160 099.

Pod takim tytułem odbył się II uroczysty koncert patriotyczny w Szkole Podstawo-
wej nr 11. Było to niezwykłe wydarzenie muzyczne i historyczne. Na szkolnej scenie 
zaprezentowali się młodzi i dorośli wykonawcy: Chór Szkoły Podstawowej nr 11, dzie-
cięce zespoły wokalne, absolwenci i przyjaciele szkoły, a także rodzice i nauczyciele.

Wysoki poziom artystyczny i łatwość z jaką mówili młodzi ludzie o rzeczach trud-
nych i bardzo dla nich odległych, stworzyły niepowtarzalną atmosferę, dostarczyły 
wielu wzruszeń widzom i artystom. Padło dużo mądrych słów, nie tylko cytowanych 
za poetą, ale pisanych też przez uczestników koncertu. Pojawiły się własne kompo-
zycje i aranżacje utworów muzycznych. Dużą sztuką jest pokazanie tego, co trudne, 
podszyte emocjami w sposób pozbawiony sztywnych form i sztucznego patosu. Uda-
ło się to organizatorom i wykonawcom.

„Bo Trzeba Mieć Nadzieję…”

Oni mają nadzieję
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12 grudnia, w  Szkole Podstawo-
wej nr 4, odbył się doroczny Koncert 
Wigilijny. Występy uczniów podzi-
wiała Dyrektor Ewa Gerełło oraz jej 
zastępcy Edyta Gawlicka i  Janusz 
Gutkowski, a  także nauczyciele i  ro-
dzice. Uroczystość uświetnił swoją 
obecnością Burmistrz Dzielnicy Ursus 
Wiesław Krzemień oraz przewodni-
cząca Rady Rodziców Edyta Bartos. 
Z zaproszenia skorzystali również byli 
dyrektorzy naszej szkoły oraz emery-
towani nauczyciele.

Dzieci wprowadziły gości w świą-
teczny nastrój grając i śpiewając ko-
lędy oraz pastorałki. Wszyscy zebrani 
mogli poczuć magiczną atmosferę 
świąt podziwiając przepiękną deko-
rację i   występy blisko stuosobowej 
grupy uczniów.

Koncert rozpoczął się pastorałką 
„Magia świąt” w wykonaniu zespołu 
dzieci z klas 1-3, którą zaaranżowa-
ła pani Monika Janowska. Pozostałą 
część koncertu przygotowali i   po-
prowadzili uczniowie klas czwartych. 
Przedstawili oni historię kolęd i  tra-
dycji bożonarodzeniowych. 

 Szczególnie wzruszające były 
występy dziecięcych zespołów i  so-

listów, którzy zaprezentowali trady-
cyjne polskie kolędy. Solo zaśpiewali: 
Karolina Polesiak i Ewa Gil (,,W  żło-
bie leży”), Emilia Lupa (,,Gdy śliczna 
panna”), Paweł Jaroszewski (,,Graj 
dudka graj”) przy akompaniamencie 
gitarowym Szymona Szmajdzińskie-
go i Filipa Lisa. Jakub Kupczak zagrał 
na klarnecie ,,Gdy się Chrystus rodzi”, 

zaś Justyna Kałęcka zaintonowała na 
skrzypcach wzruszającą ,,Cichą noc”. 
Ponadto, zespół flecistów zagrał 
,,Lulajże Jezuniu”, a   grupa dzieci 
z klas 1-3 ,,Wesołe nutki” zaśpiewa-
ła pastorałkę ,,Świeć gwiazdeczko”. 
Tradycyjnie do kolędowania włączyli 
się nauczyciele, którzy wykonali wraz 
z dziećmi „Kolędę Warszawską”.

Oprawę muzyczną koncertu przy-
gotowały: Dorota Męckowska i Mał-
gorzata Kołacińska. Nad całością czu-
wali wychowawcy klas czwartych.

Po uroczystym koncercie odbył się 
kiermasz ozdób świątecznych wyko-
nanych przez uczniów i wychowanków 
świetlicy. Dochód z ich sprzedaży zosta-
nie przekazany na cele charytatywne.

Koncert Wigilijny w Szkole Podstawowej nr 4

Tradycyjne kolędy w nowych aranżacjach
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Pomóżmy Karolowi

Zmarł Jan Cierliński

13 grudnia odbył się Koncert Świątecz-
ny w podziękowaniu dla środowisk kultu-
ry i sportu za całoroczną działalność. Na 
scenie wystąpił zespół Klazmafour - finali-
sta III edycji muzycznego programu „Must 
Be The Music”, zespół Czerwony Tulipan, 
a  także znany wszystkim sympatykom 
ciężkiego brzmienia zespół Venflon. 

W  trakcie koncertu odbyła się kole-
żeńska zbiórka dla ciężko chorego Karola 

Anaszkiewicza, pracownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Sytuacja 28 letniego 
Karola jest bardzo trudna. W  zeszłym 
roku zdiagnozowano u niego stwardnie-
nie rozsiane. Choroba postępuje bardzo 
szybko, a  leczenie dostępnymi lekami 
okazało się nie skuteczne. Karol prze-
szedł już pięć rzutów w tym dwa bardzo 
poważne, po których pozostał obustron-
ny niedowład czterokończynowy. Leka-

rze przyznają, że choroba przybiera agre-
sywną postać i ciągle postępuje. Istnieje 
duże ryzyko, że w niedługim czasie cho-
roba uniemożliwi Karolowi chodzenie. 
Nadzieją jest nowoczesny lek, który nie 
jest refundowany przez NFZ. Koszty mie-
sięcznej kuracji są olbrzymie - wynoszą 
8000 zł. Lek ten może okazać się jedyną 
szansą na zatrzymanie rozwoju choroby, 
a  nawet odzyskanie sprawności fizycz-

nej. Karol jest ojcem 3,5 letniej Wiktorii, 
która w  wyniku komplikacji poopera-
cyjnych choruje na mózgowe porażenie 
dziecięce, padaczkę oporną na leczenie 
oraz ma obustronny umiarkowany nie-
dosłuch zmysłowo-nerwowy. W związku 
z tym jej leczenie i rehabilitacja pochła-
niają ogromne nakłady finansowe. Cór-
ka wymaga ciągłej opieki, dlatego tak 
istotne jest to, żeby obydwoje rodzice 
byli silni i jak najdłużej zdrowi i spraw-
ni. Karol z wykształcenia jest politykiem 
społecznym, więc jako wieloletniemu 
pracownikowi pomocy społecznej, po-
maganie osobom w potrzebie było jego 
codziennością. 

Dziś on sam potrzebuje Państwa POMOCY !!!!
Więcej informacji jak pomóc znajduje 

się na stronie www.ops-ursus.pl/index.
php/pomoc-dla-karola.

7 grudnia 2012 r. odszedł na wieczną 
wartę do Pana Boga porucznik Jan Cier-
liński, pseudonim „Wicher”, prezes Koła 
nr 6 „Helenów” Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w Ursusie. Całe 
swoje życie poświęcił służbie Bogu i Oj-
czyźnie. Służył mieszkańcom Ursusa do 
śmierci. Jan Cierliński urodził się 18 grud-
nia 1926 r. w  Warszawie. Gdy Niemcy 
napadły na Polskę w 1939 r. był uczniem 
w gimnazjum „Reja” w Warszawie.

Już na początku swojej drogi życio-
wej ujawniła się w nim potrzeba służby 
ludziom wymagającym pomocy. Dlatego 
zaraz po wkroczeniu Niemców zgłosił się 
do pracy w  Polskim Komitecie Opiekuń-
czym w Gminie Skorosze. Pracował jako 
goniec. Jednocześnie od jesieni 1941 r. 
jako harcerz Szarych Szeregów działał 
w patrolu wywiadowczym zorganizowa-
nym przez phm. Edmunda Pokrzywę. Gdy 
osiągnął 17 lat w 1943 r. wstąpił w szere-
gi Armii Krajowej. Został skierowany do 
służby w X Kampanii „Kordian” w Ursu-
sie. Pełnił odpowiedzialną funkcję łącznika 
między dowódcą kompanii, a dowódcami 
plutonów. W okresie Powstania Warszaw-

skiego po nieudanych akacjach zbrojnych 
oddziałów na zachodnim obszarze pod-
warszawskim dowództwo nakazało po-
wrót do konspiracji i  służby w  zakresie 
ochrony i pomocy ludziom z Powstania.

Jan Cierliński z narażeniem życia udzie-
lał pomocy rannym powstańcom oraz lu-
dziom wysiedlonym z Warszawy. Pomagał 
warszawiakom w  ucieczkach z  transpor-
tów kierowanych do obozu w Pruszkowie 
i przemycał ludzi z przejściowego obozu 
w  Ursusie. Dzięki niemu wielu ludzi za-
chowało życie. Po wojnie pracował przy 
odbudowie Warszawy, a  później działał 
w  spółdzielczości rzemieślniczej, pełniąc 
funkcję prezesa spółdzielni. Zawsze gdzie-
kolwiek był i jakąkolwiek pełnił funkcję, to 
sprawował ją z pełnym zaangażowaniem 
i poświęceniem.

Był człowiekiem honoru, obdarzał 
ludzi szacunkiem i  godnością. Pozosta-
wił po sobie wiele publikacji, w  któ-
rych utrwalał pamięć historyczną, gdyż 
uważał, że pamięć historyczna pozwala 
budować lepszą przyszłość. Dlatego był 
współinicjatorem budowy w  Ursusie 
kilku pomników i organizatorem rajdów 

„Szlakiem naszej historii”, w których licz-
nie uczestniczyła nasza młodzież.

Za swoje zasługi odznaczony został 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, 
Warszawskim Krzyżem Powstańczym, 
medalem „Pro Memoria” oraz wyróż-
niony został godnością Honorowego 
Komandora Rajdów Pamięci.

Jan Cierliński pozostanie w naszej pa-
mięci na zawsze. A gdy ostatni świadek 
jego życia odejdzie z tego świata, to mó-
wić o nim będą jego dzieła. Dobry Jezu 
a nasz Panie daj mu wieczne spoczywa-
nie. Cześć Jego Pamięci!

Henryk Linowski Jan Cierliński
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Rodzinie
Wyrazy głębokiego ubolewania z powodu śmierci 

Jana Cierlińskiego
składają

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
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Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy prowadzi nabór uczestników   
do realizowanego w  2013 r.   projektu systemo-
wego pt. „Ja i moja przyszłość”. Projekt współfi-
nansowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem Projektu jest poprawa dostępu do za-
trudnienia oraz podwyższenie statusu zawodowe-
go i społecznego osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.  Do udziału w  projekcie zapraszamy 

osoby  będące w  wieku aktywności zawodowej, 
pozostające bez zatrudnienia i  zamieszkujące na 
terenie Dzielnicy Ursus.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły sko-
rzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

• kursów umożliwiających zdobycie nowych 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
• treningów kompetencji i  umiejętności spo-
łecznych,

• poradnictwa psychologicznego,
• aktywizacji edukacyjnej,
• doradztwa zawodowego. 
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem 

w projekcie i spełniających powyższe warunki za-
praszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy, ul. Plac Czerwca 1976 r. 
nr 1, 02-495 Warszawa, pok. 15.

Kontakt telefoniczny pod numerem 22 478 41 15. 

W  Warszawie ruszył program od-
bioru wielkogabarytowych elek-
trośmieci z  domów. W  ten sposób 
mieszkańcy stolicy mogą bez pro-
blemu i za darmo pozbyć się starego 
lub zużytego sprzętu elektrycznego 
lub elektronicznego, np. lodówek, 
pralek, telewizorów czy zmywarek. 
Wystarczy zadzwonić pod numer 
22 22 333 00 albo wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy na stronie www.
elektrosmieci.pl i umówić się na od-
biór w dogodnym terminie.

Program odbioru elektrośmieci 
bezpośrednio z  domów ma charakter 
stały i  jest bezpłatny. Skorzystają na 
nim wszyscy mieszkańcy stolicy – za-
równo starsi, którzy nie mają fizycznej 
możliwości wyniesienia wielkogaba-

rytowych elektrośmieci z  domów jak 
i  osoby zabiegane oraz zajęte, które 
cenią swój czas i  wygodę. Wystarczy 
zadzwonić pod numer infolinii i umó-
wić się na odbiór zużytego sprzętu 
w dogodnym terminie. 

W  ramach programu warszawiacy 
mogą oddać duży sprzęt AGD i  RTV, 
taki jak, np. pralki, lodówki, telewizory, 
kuchenki elektryczne, czy też zmywarki. 
Pozostałe elektrośmieci można odda-
wać w  dedykowanych punktach zbie-
rania, które są zlokalizowane na terenie 
każdej dzielnicy. Program powstał jako 
odpowiedź na potrzeby mieszkańców 
Warszawy, którzy często kupując nowy, 
duży sprzęt AGD są zmuszeni płacić za 
zabranie starego. 

Elektrośmieci to wszystkie niedzia-
łające, popsute lub już niepotrzebne 

urządzenia elektryczne i  elektroniczne 
działające kiedyś na prąd lub baterie. 
Selektywna zbiórka tego typu urządzeń 
jest niezbędna ponieważ zawierają one 
szkodliwe substancje, jak na przykład 
rtęć i  freony. Substancje te mogą prze-
nikać do gleby, wód gruntowych lub 
atmosfery i  stanowić zagrożenie dla 
środowiska, a przez to dla życia i zdro-
wia ludzi. Należy również pamiętać, że 
pozbywanie się elektrośmieci w sposób 
niezgodny z prawem lub ich nielegalny 
demontaż jest zagrożony karą grzywny 
do 5 000 złotych.

Bezpłatny odbiór elektrośmieci bez-
pośrednio z  domu można zamówić 
dzwoniąc na numer 22 222 333 00 
lub poprzez formularz zamieszczony 
na stronie internetowej www.elektro-
smieci.pl. 

Program odbioru dużych elektro-
śmieci z  domów prowadzony jest 
przez ElektroEko Organizację Odzy-
sku Sprzętu Elektrycznego i Elektro-
nicznego SA. Jego partnerem jest 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Jednocześnie informujemy, że 
w każdą sobotę w godz. 10.00-14.00 
punkt zbierania elektrośmieci mieści się 
przy Pl. Czerwca 1976 nr 1, przy Urzę-
dzie Dzielnicy.

Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Ja i moja przyszłość”

P r o j e k t  w s p ó ł f i n a n s o w a n y  p r z e z  U n i ę  E u r o p e j s k ą  w  r a m a c h  E u r o p e j s k i e g o  F u n d u s z u  S p o ł e c z n e g o

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 nr 1

02-495 Warszawa
Tel.: 22 478 41 11, fax: 22 478 41 01

e-mail: opsursus@pro.onet.pl www.ops-ursus.pl
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W turnieju „Cztery Pory Roku” wzięło udział 112 zawodników. Grupa A gra-
ła w Domu Kultury „Kolorowa”, pozostałe grupy w Szkole Podstawowej nr 14. 

Turniej odbył się jak zwykle dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy oraz Fundacji Wspierania Szachów w Ursusie. Poniżej podajemy 
klasyfikację medalową.

Tej jesieni wyjątkowo dobrze spisał się siedmioletni Tymon Czernek, który 
po zwycięstwach lokalnych zajął II miejsce w Gliwicach oraz II miejsce w Mię-
dzynarodowym Turnieju w Olkuszu pokonując m. in. 2-krotnego Mistrza Polski 
– Oskara Ogłazę. W Olkuszu, dużymi umiejętnościami popisała się Paulina 
Paździerz, która zajęła III miejsce oraz Ola Tarka klasyfikując się na IV miejscu. 
Fundusz nagród dla dzieci wyniósł 40 tysięcy złotych.

A. Kądziołka

 Grupa A  Grupa B2
I Grabarczyk Mirosław I Iwaszkiewicz Krzysztof
II Janczarski Michał II Wieczorek Krystian (UKS 14)
III Szewczyk Mariusz III Sidorczuk Dominik (UKS 14)

 Grupa B1  Grupa C
I Iwaszkiewicz Adam I Czernek Tymon ( UKS 14)
II Niziołek Szymon (UKS 14) II Skawiński Szymon
III Ostaszewski Jerzy III Iwaszkiewicz Krzysztof

Szach i mat

Impreza mikołajkowa na Skalarze

Turniej dwójek w mini siatkówce o Puchar Dyrektora OSiR

8 grudnia 2012 r. na Pływalni Skalar odbyła się 
impreza mikołajkowa zorganizowana przez: Urząd 
Dzielnicy Ursus, Ośrodek Sportu i  Rekreacji m. st. 
Warszawy w  Dzielnicy Ursus oraz Akademię Ruchu. 
Udział w grach i konkursach na pływalni oraz tanecz-
nych zabawach na sali fitness wzięło ponad 100 dzieci 
w  różnym wieku, zaczynając od przedszkolaków na 
gimnazjalistach kończąc. 

W  niecce sportowej dzieci próbowały swoich sił 
w nurkowaniu z pełnym akwalungiem, a także ściga-
ły się w kołach gumowych na deskach ratowniczych, 
rzucały rzutką, uczyły się podstaw ratownictwa i oby-
cia ze sprzętem. Ci najbardziej aktywni (było ich około 
40) wystartowali w wyścigu w zjeździe na zjeżdżalni. 
Najlepsze wyniki osiągnęły dziewczęta. Iplasowały się 

na pierwszych trzech miejscach, za które oczywiście 
otrzymały puchary. W hollu pierwszego piętra dzieci 
wykonywały ozdoby choinkowe, którymi udekorowa-
ły OSiRowską choinkę. 

Również tam rodzice mogli skorzystać z  porad 
psychologa i  rehabilitanta dziecięcego oraz wziąć 
udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy nie-
mowlętom i dzieciom. Podczas całej imprezy obecny 
był św. Mikołaj, który wręczał słodkie upominki oraz 
Śnieżynka obdarowująca dzieci balonami. Na sam 
koniec wśród wszystkich uczestników wylosowano 
konsolę XBOX 360, którą wręczył sam Św. Mikołaj. 
Każde dziecko dostało pamiątkowy medal oraz drobny 
upominek od Akademii Ruchu. Dzieci chętnie fotogra-
fowały się na kolanach Mikołaja, któremu wcześniej 

musiały opowiedzieć wierszyk lub zaśpiewać piosen-
kę. Uśmiech na twarzach naszych pociech gościł przez 
cały czas trwania imprezy, co jest świetnym powodem 
aby w przyszłym roku ponowić spotkanie z Mikołajem 
na Skalarze.

W niedzielę, 9 grudnia, na terenie obiektu sportowego Zespołu Szkół nr 80, 
przy ul. Orłów Piastowskich 47, odbył się Mikołajkowy Turniej Dwójek w mini 
siatkówce o Puchar Dyrektora OSiR Pana Sławomira Lulińskiego. W turnieju 
udział wzięły trzy kluby: UKS Iskra Warszawa, UKS Dębina Nieporęt oraz Atena 
Warszawa – łącznie 14 par, które walczyły w dwóch grupach, aby zająć miejsca 
premiowane awansem do wielkiego finału. Ten sukces udał się czterem parom, 
które w systemie każdy z każdym walczyły o najwyższe miejsce na podium. Po za-
ciętych meczach najlepszą parą (w całym turnieju przegrała tylko jedno spotkanie) 
okazały się zawodniczki Martyna Zblewska oraz Agata Bąkała. Drugie miejsce za-
jęły Matylda Modrakowska i Zuzia Rosłoń, a brązowe medale wywalczyli Dominik 
Chabetek i Dawid Korzeniewski. 

Każde dziecko dzięki uprzejmości Zespołu Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus 
oraz Roberta Fedorowicza otrzymało słodkie upominki oraz pamiątkowe gadżety. 

Fotorelacja z zawodów dostępna jest na oficjalnym profilu UKS Iskry Warsza-
wa na facebooku. Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

Mikołaj odwiedził OSiR

Dwójki w akcji
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Już po raz trzeci mieliśmy przyjemność gościć ka-
rateków podczas Otwartych Mistrzostw Warszawy 
w  Karate o  Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy. W  przedświątecznych zmaganiach kara-
te, 16 grudnia, uczestniczyło blisko stu zawodników 
z następujących klubów: Rensei Borzęcin, Grot Chy-
nów, Seishinkai Łuków, GOS Raszyn, KK Okęcie, Unsu 
Ożarów, Kakimu Ursynów, Atemi Warszawa i  UKS 
Czternastka. 

Zawody rozgrywane były na dwóch matach rów-
nocześnie co umożliwiło bardzo sprawne przepro-
wadzenie mistrzostw. Poniżej prezentujemy wyniki 
naszych zawodników reprezentujących barwy UKS 

Czternastka oraz Atemi Warszawa KATA: chłopcy 9 
lat III miejsce Michał Bugaj (UKS 14), dziewczęta 9 lat 
II – Anita Białecka (Atemi), III – Agnieszka Tylus (Ate-
mi), chłopcy 10–11 lat: I – Łukasz Sulejczak (UKS 14), 
II – Michał Zawadzki (UKS 14), III – Jakub Koryczan 
(UKS 14) i Kamil Wojtkowski (14); dziewczęta 10–11 
lat: III – Rita Nowacka (UKS 14) i Zuzia Witczak (UKS 
14); młodziki 12–13 lat: I – Jan Świtkowski (UKS 14), 
III – Maciej Łasek (UKS 14); młodziczki 12–13 lat: I – 
Agata Boguska (14), II – Paulina Rączka, III – Natalia 
Zielińska (UKS 14) i Kasia Tylus (UKS 14). KATA DRU-
ŻYNOWE: Dziewczęta do 10 lat: II – Atemi; chłopcy 
do 10 lat: II – UKS 14, III – Atemi; dziewczęta 11–13 

lat: I – UKS 14, II – Atemi chłopcy 11–13 lat: I,II,III – 
UKS 14; kadeci 14 + lat: II – UKS 14. KUMITE: chłop-
cy 9 lat: I – Michał Bugaj (UKS 14); dziewczęta 9 lat: 
I – Anita Białecka (Atemi), II – Agnieszka Tylus (Ate-
mi); chłopcy10–11 lat: I – Michał Zawadzki (UKS 14), 
II – Kamil Wojykowski (UKS 14), III – Łukasz Sulejczak 
(UKS 14) i Jakub Kosiński (UKS 14); dziewczęta 10–11 
lat: II – Zuzia Witczak (UKS 14), III – Rita Nowacka 
(UKS 14) młodziki 12–13 lat: II – Maciej Łasek (UKS 
14), III – Michał Dudziec (UKS 14) młodziczki 12–13 
lat: I  miejsce Agata Boguska (UKS 14), II – Natalia 
Zielińska (UKS 14), III – Kasia Tylus (UKS 14) i Paulina 
Rączka (UKS 14).

Śnieg prószy, mróz ścisnął. Zi-
mowy sezon już w  pełni. Zarząd 
i  Rada Dzielnicy Ursus zapraszają 
mieszkańców na miejskie lodowi-
ska. Każde z  nich jest oświetlone 
i  zaopatrzone w  bezpłatną  wypo-
życzalnię łyżew. Dodatkowo przy 
lodowiskach działają doświadczeni 
animatorzy – instruktorzy, którzy 
pomogą początkującym rozpocząć 
przygodę z łyżwami.

Lodowisko przy Szkole Podstawo-
wej nr 11 ul. Keniga 20
Godziny otwarcia:

Pon.-Czw. 8.00-20.00  
(Przerwa techniczna w godzi-
nach od 14.00 do 15.00) 
Pt. 8.00-21.00
Sob. 9.00-21.00
Nd. 9.00-20.00 

Termin otwarcia: od  7  grudnia 
2012 do końca marca 2013.

Lodowisko przy Szkole Podstawo-
wej nr 14 ul. Sosnkowskiego 10 

Pon.-Czw. 8.00-20.00  
(Przerwa techniczna w godzi-
nach od 14.00 do 15.00) 
Pt. 8.00-21.00
Sob. 9.00-21.00
Nd. 9.00-20.00 

Termin otwarcia: od 23 grud-
nia 2012 (przewidywalny termin 
otwarcia) do końca marca 2013.

Już od kilku lat, na początku grudnia, KS Ursus orga-
nizuje Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmi-
strza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wydarzenie zor-
ganizowane jest dla osób i instytucji zaangażowanych 
w poprawę warunków szkoleniowych i tworzenie co-
raz nowszych warunków do treningu. 

Tegoroczna edycja zgromadziła w  hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 11 osiem zespołów. 
W  I  grupie zmierzyli się Urząd Dzielnicy Ursus, 
Rodzice KS Ursus I, Policja i  KS Ursus (seniorzy). 
W II grupie Trenerzy KS Ursus, Rodzice KS Ursus II, 
EFEKT, Zina Team. Po zakończeniu fazy grupowej 
nastąpiła przerwa, podczas której Zarząd Klubu 
wręczył pamiątkowe patery z podziękowaniami dla 
dobroczyńców za pomoc w rozwoju młodzieżowej 
piłki nożnej w  Ursusie. Działo się to wszystko na 
oczach 450 młodych zawodników Akademii KS Ur-
sus, którzy podobnie jak w  ubiegłym roku zostali 
obdarowani paczkami ufundowanymi przez An-
drzeja Jaczewskiego – Prezesa P.I.B. EBEJOT. W tym 
roku Prezes ufundował również półroczne stypendia 

dla wyróżniających się zawodników i zawodniczek 
z każdego rocznika. 

W pierwszym półfinale zmierzyli się zwycięzca I grupy 
Urząd Dzielnicy Ursus z drugim zespołem II grupy Efek-
tem. Mecz bardzo dobrze ułożył się dla Urzędu, który 
od początku turnieju mocno wspierany dopingiem przez 
Zastępcę Burmistrza m. st. Warszawy Pana Jacka Duch-
nowskiego, szybko objął prowadzenie w  spotkaniu. 
Mimo starań Efektu, Urząd został pierwszym finalistą. 

W  drugim spotkaniu doszło do bardzo ciekawej 
konfrontacji. Naprzeciw siebie wybiegli Trenerzy KS 
Ursus i KS Ursus (seniorzy). Bardzo wyrównane spotka-
nie do ostatnich sekund trzymało w napięciu. Senio-
rzy próbowali powiększyć jednobramkową przewagę 
a Trenerzy bardzo groźnie kontratakowali. Jedna z ta-
kich kontr zakończyła się zdobyciem bramki wyrów-
nującej. O  awansie musiały więc zadecydować rzuty 
karne. Bardzo dobra dyspozycja w  bramce Trenerów 
Konrada Gołaszewskiego, pomogła w  wygraniu serii 
karnych. Wielki finał pomiędzy Urzędem, a Trenerami 
od początku toczony był pod dyktando Trenerów, ale 

jedna z kontr przyniosła prowadzenie przeciwnikowi. 
Urząd mający „krótką” ławkę rezerwowych odczuwał 
trudy całego turnieju, przez to skupiał się na bronieniu 
dostępu do własnej bramki. Ciągłe ataki i liczne zmiany 
pozwoliły Trenerom na doprowadzenie do wyrówna-
nia i w końcówce  do objęcia prowadzenia, którego nie 
oddali aż do końcowego gwizdka sędziego.

Najlepszym zawodnikiem Mikołajkowego Turnie-
ju Piłki Nożnej został wybrany Krzysztof Izwantowski, 
w bramce najlepiej zaprezentował się Sławomir Luliń-
ski, natomiast tytuł Najlepszego Strzelca zawodów zdo-
był Łukasz Sowiński.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Mistrzostwa Warszawy w karate

Lodowiska w Ursusie

W trakcie meczu

Lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 11
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XII Zawody „Mikołajkowe”

PROSIMY O POMOC!!! 
POSZUKUJĘ ŚWIADKÓW!!! 

 W nocy z 1 na 2 grudnia, ok. godziny 23.00-00.30  
na parkingu przy kontenerach PCK (ul. Czerwona Droga)  

ZGINĄŁ W NIEWYJAŚNIONYCH OKOLICZNOŚCIACH MŁODY CZŁOWIEK.

Ktokolwiek widział coś co mogłoby pomóc w ustaleniu  
szczegółów zdarzenia BARDZO PROSZĘ O POMOC. 

PAULINA GOŁASZEWSKA (ŻONA) tel. 505-857-651
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1 grudnia, w  hali namiotowej 
Gimnazjum nr 131, w  obecności 
władz samorządowych Dzielnicy Ur-
sus m.st. Warszawy odbyły się XII 
Zawody Mikołajkowe sekcji akroba-
tyki sportowej naszego klubu. Była 
to fantastyczna promocja akrobatyki 
sportowej wśród mieszkańców na-
szej dzielnicy. 

W zawodach wystąpiło około 260 
zawodników akrobatyki sportowej 
w  wieku od 5 do 21 lat. Zawody 
obejrzało około 500 widzów: rodzin, 
przyjaciół, władz klubu i  Zarządu 
Dzielnicy z  burmistrzem Wiesławem 
Krzemieniem i  radnymi: Marianną 
Jaguścik, Wandą Kopcińską i  Joanną 
Jerzyńską oraz Dyrektor Gimnazjum nr 
131 Elżbietą Karwicką-Gorzkowską. 
Przy okazji zawodów medaliści tego-
rocznych zawodów mistrzowskich zo-
stali uhonorowani okolicznościowymi 
statuetkami i  medalami: za zdobycie 
ponownie złotego medalu w Mistrzo-

stwach Polski Seniorów czwórka mę-
ska: Maciej i  Michał Miecznikowscy, 
Maciej Sternik i  Jan Kocoń, za zdo-
bycie brązowego medalu w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów i  srebrnego 
medalu w Mistrzostwach Polski Junio-
rów dwójka dziewcząt: Aneta Kajda 
i  Julia Galusiakowska, za zdobycie 
złotego medalu w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów czwórka męska: Patryk 
Cynowski, Patryk Jaworski, Patryk Po-
rzeziński i Daniel Kłos oraz za zdobycie 
brązowego medalu w Mistrzostwach 

Polski Juniorów Młodszych czwórka: 
Bartek Stasik, Damian Knap, Piotr 
Błesznowski i  Tymoteusz Piotrowski 
oraz grupa około 20 zawodników 
reprezentujących klub w  zawodach 
ogólnopolskich. Występy zawodni-
ków zachwyciły zebraną publiczność, 
mogącą podziwiać występy najmniej-
szych 5-6 latków i kunszt wykonania 
starszych mistrzów.

Zawody jak co roku zakończyły się 
rozdaniem przez Świętego Mikołaja 
okolicznościowych paczek dla każde-

go uczestnika. Imprez odbyła się przy 
wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. 
Warszawy, firmy P.I.B. EBEJOT Sp. 
z o.o., S.K.A. i rodziców zawodników.

Przy tej okazji przypominamy, że 
jesteśmy organizacją pożytku pu-
blicznego i  jesteśmy uprawnieni do 
otrzymania 1% podatku dochodo-
wego za 2012 rok. Jeżeli uważacie 
Państwo, że szkolenie dzieci i  mło-
dzieży naszego klubu jest warte po-
mocy to przekażcie nam swój 1%.

Kazimierz Sternik

Uczestnicy zawodów mikołajkowych
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Do Zespołu Szkół nr 80, 14 listopada, przyjecha-
li instruktorzy z psami, które biorą udział w dogo-
terapii. Prowadzenie zajęć z udziałem psa, to wy-
konywanie wielu rodzajów ćwiczeń oraz zabaw 
mających służyć rozwojowi dziecka, pobudzaniu 
jego zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku), koncen-
tracji uwagi i powstawaniu pozytywnych emocji. 
Ćwiczenia i zabawy z psami wspomagają rehabi-
litację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych 
dotkniętych takimi chorobami jak: autyzm, pora-
żenie mózgowe, niedowład kończyn oraz wieloma 
innymi. Dogoterapia to także program resocjaliza-
cyjny z ludźmi osadzonymi w zakładzie karnym.

W Polsce dogoterapia ma już 25 lat, tyle też lat 
ma Fundacja Cze-ne-ka, którą założyła Maria Czer-
wińska – Kawaler Orderu Uśmiechu. Po krótkiej 
prelekcji, Pani Maria podzieliła zebrane dzieci na 5 
grup i rozpoczęły się zabawy z pieskami pod czuj-
nym okiem instruktorów. Głaskaniu i przytulaniom 
nie było końca, na boisku szkolnym nasi wolon-
tariusze biegali z  „haskimi”. Iza, Julka, Weronika 
i  Antek mają wprawę, ponieważ systematycznie 
wyprowadzają na spacer pieski ze Schroniska 

przy ul. Prawniczej. W  podziękowaniu za miłe 
spotkanie, goście otrzymali zebraną karmę, kocy-
ki, miseczki i  inne dary. Spotkanie przygotowały 
opiekunki wolontariatu w  szkole. Z  okazji Dnia 

Wolontariusza, który był 5 grudnia, wszystkim na-
szym aktywistom życzę wiele radości z podejmo-
wanych zadań.

 Irena Jarzębak

16 listopada, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 4 wzięli udział w ak-
cji organizowanej przez Biuro Edu-
kacji Miasta Stołecznego Warszawy 
pod hasłem „II śniadanie do szkoły”. 
Jej celem było zachęcenie społeczno-
ści szkolnej do wprowadzenia do-
brego nawyku spożywania drugiego 
śniadania. Była ona również okazją 
do tego, by przypomnieć dzieciom 
zasady prawidłowego żywienia.

W  tym dniu w  widocznym miej-
scu w  szkole została zorganizowa-
na wystawa tematycznie związana 
z  tegoroczną akcją. Złożyły się na 
nią plakaty i  rysunki o  tematyce 
zdrowotnej oraz   formy przestrzen-
ne piramid żywieniowych, a  także 
aranżacja prawidłowo nakrytego 
stołu. W  klasach 0-3 został prze-
prowadzony konkurs plastyczny, 
a  wszystkie klasy 4-6 pisały test 

z  wiedzy pod hasłem „Wiem, co 
jem”. Nagrodą dla zwycięzców 
obu konkursów były smaczne owo-
ce. Dla podkreślenia znaczenia 
spożywania drugiego śniadania 
w szkole większość wychowawców 
ze swoimi klasami przygotowała 
i wspólnie spożyła posiłek podczas 
przerwy śniadaniowej. Szkoła może 
poszczycić się również propagowa-
niem zdrowego stylu życia poprzez 
udział w innym programie o nazwie 
„Owoce w  szkole”. Biorą w  nim 
udział uczniowie z  klas 1-3, którzy 
dwa razy w tygodniu otrzymują do 
zjedzenia świeże porcje owoców 
i warzyw, a do  picia soczki owoco-
wo-warzywne. Program ten spotkał 
się z dużym zainteresowaniem spo-
łeczności szkolnej i rodziców.

Przeprowadzona akcja wniosła 
wiele dobrego do świadomości mło-

dych ludzi, którzy powinni wybierać 
zdrową żywność spośród wielu nie-
właściwych produktów proponowa-
nych w  sklepach. Młody człowiek 
już od najwcześniejszych lat swego 
życia musi nauczyć się dbać o swoje 

zdrowie, a zachowa je, jeżeli będzie 
przestrzegał podstawowych zasad 
żywienia w   życiu codziennym teraz 
i w przyszłości. 

Koordynator akcji
Sylwestra Wojda-Kułak

Dzień Dobrego Jedzenia

Prezentacja potraw

Instruktorki z psami
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Psy leczące
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W  Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II odbyła się wieczornica 
poświęcona Warszawie. Uczniowie 
klas piątych i  szóstych zaprezen-
towali teksty literackie i  piosenki 
związane z naszą stolicą. Nie zabra-
kło m.in. „Alarmu” A. Słonimskiego, 
„Do krytyków” J. Tuwima, fragmentów 
„Pamiętnika z  powstania warszaw-
skiego” M. Białoszewskiego oraz pio-
senek: „Warszawo ma”, „Czerwony 
autobus”, „Warszawa jest smutna 
bez ciebie”. Młodzi artyści przypo-
mnieli najważniejsze momenty hi-
storii – cud niepodległości, II wojnę 
światową, Powstanie Warszawskie, 
odbudowywanie stolicy. Próbowali 
również odpowiedzieć na pytanie, 
jakie naprawdę jest dziś to nasze 
„miejsce na Ziemi”. 

Licznie przybyli na uroczystość 
mieszkańcy Gołąbek, rodzice oraz 

nauczyciele byli poruszeni poezją 
i  muzyką. Goście podkreślali miłą, 
kameralną atmosferę wieczornicy 
i  profesjonalizm młodych aktorów. 
Wzruszona dyrektor szkoły gratulo-

wała uczniom i  dziękowała za trud 
włożony w  przygotowania. Spotka-
nie podsumował również Przewodni-
czący Rady Dzielnicy Ursus – Henryk 
Linowski. 

Wieczór wspomnień „Warszawa 
da się lubić” zorganizowały polonist-
ki – Izabela Łabędzka i  Anita Janus 
oraz pedagog wspomagający – Se-
bastian Porzeziński.

Warszawa da się lubić

Statystyki wskazują, że dzieci są 
najbardziej zagrożonymi uczest-
nikami ruchu drogowego. Dlate-
go ważną rolę spełniają wszelkie 
działania podejmowane na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa najmłod-
szych. 

W Gimnazjum nr 132 z Oddziała-
mi Integracyjnymi od kilku lat pro-
wadzone są zajęcia z zakresu bez-
pieczeństwa w  ruchu drogowym, 
które umożliwiają uzyskanie karty 
motorowerowej. W  październiku, 
29 uczniów przystąpiło do egza-
minu. Obie części - teoretyczną 
i praktyczną zdało 14 uczniów. Był 
to ostatni egzamin zorganizowany 
w szkole, bowiem według zmienia-
jących się od stycznia 2013 r. prze-
pisów uczniowie gimnazjum będą 
mogli ubiegać się o  prawo jazdy 
kategorii AM. Nowa kategoria 
będzie uprawniała do kierowania 

motorowerem i zastąpi wydawaną 
bezpłatnie przez dyrektora szkoły 
kartę motorowerową.

Tegoroczny egzamin w  Gimna-
zjum nr 132 tradycyjnie poprzedzo-
ny był dodatkowymi zajęciami dla 
zainteresowanych uczniów oraz 
cyklem spotkań ze Strażą Miejską. 
Egzamin odbył się w  obecności 
funkcjonariuszy, którzy sprawdzili 
wiedzę teoretyczną i  praktyczną 
uczniów. Współpraca ze Strażą 
Miejską przy przeprowadzaniu 
egzaminu daje pewność, iż mło-
dzi kierowcy opanowali wie-
dzę i  umiejętności niezbędne do 
uczestniczenia w ruchu drogowym. 
Egzamin wśród młodzieży zawsze 
wzbudzał wiele emocji i oczywiście 
radości po jego zaliczeniu. Wręcze-
nie kart motorowerowych uczniom 
klas pierwszych, zgodnie z  tra-
dycją szkoły, odbyło się w  czasie 

ślubowania. Wszystkim uczniom 
serdecznie gratulujemy, życzymy 
szerokich dróg i bezpiecznych tras. 
Koordynatorem działań związanych 

z bezpieczeństwem w ruchu drogo-
wym jest Anna Lewandowska.

Zespół redakcyjny  
Gimnazjum nr 132 

Pożegnanie z kartą motorowerową w Gimnazjum nr 132 
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Śpiewali o Warszawie
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Podczas egzaminu praktycznego

fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 S

zk
oł

y 
Po

ds
ta

w
ow

ej
 n

r 2


