Obni¿enie wieku szkolnego.
Prawo, czy obowi¹zek?
W sejmie trwaj¹ prace nad ustaw¹ wprowadzaj¹c¹
obni¿enie wieku szkolnego. Z obecnego kszta³tu
dokumentu wynika, ¿e ten proces mo¿e rozpocz¹æ
siê od 1 wrzeœnia 2009 roku. Reforma zak³ada
podzielenie tego procesu na trzy etapy.
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q Czytaj str. 2
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q Czytaj str. 3
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q Czytaj str. 5
Przedszkolaki szybciej do szko³y
Harmonogram obniżenia wieku szkol−
nego zakłada, że od 1 września 2009
roku 6−latki, które do 30 kwietnia br.
skończą 6 lat, mogą rozpocząć obowią−
zek szkolny. Mogą, ale nie muszą. Na
wniosek pisemny rodziców będą kon−
tynuować obowiązek rocznego przygo−
towania przedszkolnego, a szkołę roz−
począć jako 7−latek. W 2010 roku to
samo prawo będzie również dotyczyć
sześciolatków urodzonych od 1 stycz−
nia do 31 sierpnia, a w 2011 całego rocz−
nika. Sześciolatkowi jako pierwszokla−
siście będą przysługiwać wszystkie pra−
wa ucznia, m.in. stypendium. Dyrektor
szkoły, w której obwodzie znajduje się
dziecko, jest zobowiązany poinformo−
wać rodziców dzieci sześcioletnich o
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przysługujących im prawach.
Począwszy od 1 września 2009 dzie−
ci 5−letnie będą miały prawo do wy−
chowania przedszkolnego realizowa−
nego w przedszkolu lub innej formie
wychowania przedszkolnego. Od 1
września 2011 dla 5 – latków zostanie
wprowadzony obowiązek wychowania
przedszkolnego.
Podsumowując tę sytuację. W 2009
roku obowiązek szkolny jako uczeń kla−
sy I może rozpocząć 6 i 7 latek. Szkoły
mają za zadanie opracowanie takiej or−
ganizacji roku szkolnego, aby te dwa
roczniki były w odrębnych klasach.
Jak przekłada się ta sytuacja na re−
alia Dzielnicy Ursus? Nadal wszystkim
dokończenie na str. 2

Krzy¿
Zes³añców
Sybiru
q Czytaj str. 7

Spotkanie
w klubie
„Polska wobec kryzysu” to tytuł spo−
tkania z redaktorem Stanisławem Mi−
chalkiewiczem, na które zaprasza Klub
Dyskusyjny Myśli Politycznej. Spotka−
nie poprowadzi Jan Parys, a odbędzie
się ono 3 lutego o godz. 17.30 w sali
kameralnej Ośrodka Kultury „Arsus”
przy ul. Traktorzystów 14.
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Dziennik

Obni¿enie wieku szkolnego.
Prawo, czy obowi¹zek?
dokończenie ze str. 1

6−latkom proponujemy realizację obo−
wiązku szkolnego, bądź rocznego przy−
gotowania przedszkolnego w szkołach
podstawowych. Wszystkie szkoły prze−
szły remonty i adaptacje pomieszczeń.
Wykonaliśmy kolejno trzy place zabaw
dla dzieci. Czwarty powstanie w tym
roku przy SP nr 80 na Gołąbkach.
Rodzice, którzy zdecydują się na
pozostawienie 6−latka w przedszkolu,
mogą skorzystać z oferty przedszkoli
niepublicznych. Chcę przypomnieć
wszystkim Państwu, że samorząd te−
rytorialny ma za zadanie nie tylko
tworzenie i dotowanie publicznych
placówek oświatowych, ale też two−
rzenie warunków do powstawania pla−
cówek niepublicznych. Przekazujemy
tym placówkom zróżnicowane dota−
cje celowe na prowadzenie działalno−

ści. Ich wysokość jest ściśle określo−
na w Uchwale Rady miasta stołeczne−
go Warszawy nr LXXVI/2354/2006 z
dnia 13 czerwca 2006 roku z późn.
zm., która znajduje się na naszej stro−
nie pod adresem www.edukacja.war−
szawa.pl w zakładce „Tryb udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół i placó−
wek niepublicznych”.
Trochę inaczej wygląda sytuacja dzie−
ci „integracyjnych”. Decyzję o podję−
ciu obowiązku szkolnego, bądź jego
odroczeniu pozostawia się do decyzji
rodziców i dyrektorów placówek oświa−
towych.
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy będzie stale informował Pań−
stwa o rozwoju sytuacji poprzez za−

Sesja
Rady Dzielnicy

Ursuska policja otrzymała ze środków
samorządu warszawskiego, za ponad
260 tysięcy złotych, nowy sprzęt i wy−
posażenie. Sprzęt przekazała dyrektor

Obniżenie o 10 % stawki bazowej dla
zasobu lokali mieszkalnych, wyrażenie
opinii do Programu Podniesienia Jako−
ści Kształcenia w szkołach to niektóre
z punków porządku obrad, nad którymi
debatowali 15 stycznia radni na XXXI
sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy.
1 stycznia br. weszła w życie uchwa−
ła Rady m.st. Warszawy przyjmująca
wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem m.st. Warsza−
wy na lata 2008−2012, w tym zasady
polityki czynszowej oraz warunki ob−
niżania czynszu. Zgodnie z tym Rady
Dzielnic określają granice stref, w któ−
rych obowiązywać będą poszczególne
rodzaje stawek czynszu. Radni dzielni−
cy ustalili dla zasobów lokali mieszkal−
nych na terenie Ursusa jedną strefę pe−
ryferyjną i tym samym przyjęli obniże−
nie o 10 % stawki bazowej na 1 m kw.
powierzchni użytkowej lokali mieszkal−
nych.
Radni w trakcie obrad pozytywnie
zaakceptowali przedstawiony przez Za−
rząd Dzielnicy Program Podniesienia
Jakości Kształcenia w szkołach dziel−
nicy. Powyższy program będzie obej−
mował pięć projektów:
− Tygrysy Rynku Pracy – projekt skie−
rowany jest do uczniów szkół zawodo−
wych wchodzących w skład Zespołu
Szkół nr 42 i ma na celu doskonalenie
umiejętności językowych, zdobycie
dokończenie na str. 7

mieszczanie artykułów w Dzienniku
Ursusa, przygotowanie ulotek infor−
macyjnych dla rodziców, zamiesz−
czanie bieżących informacji na stro−
nie internetowej dzielnicy oraz na ta−
blicach informacyjnych w szkołach i
przedszkolach, udzielanie telefonicz−
nych informacji przez pracowników
WOW, przeprowadzenie dużego spo−
tkania Zarządu Dzielnicy z rodzica−
mi, utworzenie punktu informacyjne−
go dla rodziców 6−latków działające−
go w okresie 15 luty – 30 kwietnia
2009 r. przy ul. Dzieci Warszawy 42.
Punkt będzie czynny w każdą sobotę
w godzinach 10 – 12. Informacji
udzielać będą pracownicy WOW i
Poradni Psychologiczno – Pedago−
gicznej. Także Dyrektorzy szkół i
przedszkoli zobowiązani zostaną do
przeprowadzenia spotkań informa−
cyjnych z rodzicami.
Jolanta Dąbek

Nowe wyposa¿enie policji

Uroczyste przekazanie sprzêtu
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego m.st. Warszawy – Ewa
Gawor.
Komisariat Policji Warszawa Ursus
otrzymał trzy nowe samochody, w tym
dwa oznakowane – Kia i jeden cywilny
– Fiat Bravo. Pracę naszych policjan−
tów usprawnią nowe drukarki laserowe,
a praca w terenie będzie lepsza dzięki
nowym aparatom fotograficznym i spe−
cjalistycznym latarkom. Wszystkie
sprzęty dostały specjalne naklejki infor−

mujące o tym, że zostały zakupione ze
środków samorządu warszawskiego –
powiedziała Ewa Gawor.
W uroczystości przekazania nowego
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sprzętu ursuskim policjantom uczestniczy−
li zaproszeni goście: Bogdan Olesiński –
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy, nadkomisarz Artur Dobrzyński –
Komendant Rejonowy Warszawa III.
W trakcie uroczystości uhonorowano
dyplomami wyróżniających się poli−
cjantów.
Dyplomy otrzymali: asp. szt. Damian
Tapert, asp. szt. Anna Latoch, sierż. To−
masz Smyl, sierż. Paweł Drapała, mł. asp.
Paweł Skupisz, asp. szt. Jacek Kosakiewicz.
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Podsumowanie wydatków za 2008 rok
Przypominamy, ¿e na 2008 rok Rada Warszawy przyzna³a dla Dzielnicy Ursus œrodki w wysokoœci 133 788 000 z³. w tym 39 266 000
z³. na zadania inwestycyjne.

ne zostały prace ostatniego etapu nowe−
go parku przy ul. Wojciechowskiego.
Oddana została
do użytku pod−
czyszczalnia
wód opado−
wych na kanale
„Konotopa”.
Zakończyli−
śmy także prace
przy nowym
budynku w Par−
ku „Achera” i
budowie ronda
u zbiegu ulic
Lalki – Jagiełły
–
Balicka.
Obecnie prowa−
dzimy postępo−
wanie w wyni−
ku, którego po−
Nieoddane rondo u zbiegu Lalki – Jagie³³y – Balicka
winniśmy
otrzymać w Po−
nicy środki pierwotnie przyznane wzro− wiatowym Inspektoracie Nadzoru Bu−
sły odpowiednio ogółem do kwoty dowlanego pozwolenie na użytkowa−
140 583 004 zł., na inwestycje do kwo− nie, do czego zostaliśmy zobowiązani
ty 42 827 402 zł. a bieżące z kwoty w pozwoleniu na budowę tych zadań
inwestycyjnych.
94 522 000 zł. do 97 755 602 zł.
W trakcie budowy jest budynek ko−
Podsumowując wydatki na 2008 rok
informujemy, że w zakresie środków munalny przy ul. Szancera 5 wraz z
bieżących wydaliśmy 95 028 560 zł. co
stanowi 97,2 % w stosunku do ostatecz−
nie przyznanej wysokości wydatków. W
Za nic mają cudzą własność. Malują Usunięcie ich wiąże się z kosztami. Ale
zakresie inwestycji zostały zrealizowa−
ne zadania na kwotę 36 372 645,76 zł. gdzie się da. Ich „rysunkami” pokryte są jaką mamy pewność, czy po usunięciu
tj. 84,92 % w stosunku do środków osta− elewacje budynków, wiaty śmietnikowe, malunków nie powstaną w tym samym
przejścia podziemne,
tecznie przyznanych.
O zagadnieniach inwestycyjnych zre− przystanki autobusowe,
alizowanych w ciągu roku budżetowe− pociągi. Kolorowe zyg−
go informowaliśmy już czytelników zaki, rysunki wykonane
Dziennika Ursusa. Przypominamy o są zwykłą farbą w
niektórych z nich: oddaliśmy do użyt− sprayu , lub grubym fla−
kowania zmodernizowane ulice: Poboż− mastrem, czasem przy
nego, Malinową, Wiosny Ludów na od− użyciu szablonu. Anoni−
cinku Legnicka – Dzieci Warszawy, mowa sztuka ulicy, bo
Słupską, Rakietników na odcinku Dzie− trudno graffiti nazwać
ci Warszawy – Opieńskiego. Zasiedlo− sztuką przez duże „S”
ny został budynek komunalny przy ul. jest na ogół nielegalna.
Regulskiej 22 ( 18 mieszkań). Wyko− W Ursusie grafficiarze
nana została pełna termomodernizacja zamalowali całe przej−
obiektów oświatowych: Szkoły Podsta− ście podziemne. Ich ry−
wowej Nr 14, budynku Liceum Ogól− sunki widoczne są na fa−
nokształcącego i Gimnazjum 132 przy sadach nowo wyremon− Graffiti na budynku przy ul. Dzieci Warszawy
ul. Dzieci Warszawy 42. Wybudowane towanych budynkach
miejscu następne?
zostały dwie hale namiotowe (sale gim− spółdzielni mieszkaniowych.
Wszyscy chcemy, aby nasze otocze−
Te wątpliwej urody dzieła szpecą na−
nastyczne) do całorocznego wykorzy−
stania boisk przy Szkole Podstawowej sze ulice. Rysunki są aktem wandali− nie wyglądało ładnie i schludnie. To jed−
Nr 14 i Gimnazjum Nr 131. Zakończo− zmu, dewastowania czyjejś własności. nak zależy od nas wszystkich.

Graffiti na murach
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W ciągu roku budżetowego w wyniku
licznych starań Rady i Zarządu Dziel−

przedszkolem w parterze – termin
umowny zakończenia prac to 31 sier−
pień 2009 rok.
O inwestycjach planowanych na rok
2009 informowaliśmy Państwa w po−
przednim numerze Dziennika Ursusa.
Nie wszystkie z zaplanowanych za−
dań udało się zrealizować. Między in−
nymi Ne została zrealizowana budowa
ul. Zielonej Gęsi na kwotę 2 265 000 zł.,
powodem opóźnienia są żmudne i trud−
ne uzgodnienia w Zespole Uzgodnień
Dokumentacji. 22−go stycznia doku−
mentacja została ostatecznie uzgodnio−
na. Posiadamy decyzję środowiskową
na to zadanie i po uzyskaniu pozwole−
nia na budowę w roku bieżącym zreali−
zujemy tą inwestycję drogową. Nie uda−
ło się także zrealizować zakupu i mon−
tażu windy dla niepełnosprawnych do
budynku szkolnego przy ul. Dzieci
Warszawy. Po ogłoszeniu przetargu na
to zadanie nie złożono żadnej oferty. Na
powtórzenie przetargu nie było już cza−
su, to zadanie także zrealizujemy w roku
bieżącym. Decyzją Prezydenta Warsza−
wy i Rady Warszawy środki niewyko−
rzystane w roku poprzednim zostaną
wprowadzone do budżetu roku 2009 w
100 % w zakresie inwestycji i 50 % w
zakresie środków bieżących. W sumie
budżet roku 2009 powinien być po−
większony w miesiącu lutym o kwotę
8 711 525 złotych w tym 5 074 604 zło−
tych na inwestycje. Obecnie Zarząd
Dzielnicy pracuje nad stosowną w tej
sprawie uchwałą Rady Dzielnicy.
Wiesław Krzemień
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„Zima w Mieście 2009” w Ursusie
Zakończyły się ferie, a więc dobiegła
też końca „Zima w mieście 2009”. Jak
co roku dzieci miały możliwość wzię−
cia udziału w szerokiej gamie zajęć kul−
turalnych i sportowych. Dzieciaki i mło−
dzież bardzo chętnie i licznie brały w
nich udział.

ście – mistrzowi Olimpijskiemu na
3 000 m z przeszkodami z Rzymu w
1960 roku, największemu powojenne−
mu długodystansowcowi Polski, dwu−
krotnemu rekordziście świata, dwukrot−
nemu Mistrzowi Europy, 28 – krotne−
mu rekordziście Polski na dystansach od

Zabawa samochodzikami zdalnie sterowanymi
Tętniły życiem sale i korytarze szkol−
ne, lodowiska i baseny, a także placów−
ki kultury w dzielnicy Ursus. Zaciętą
rywalizację o miano najlepszej druży−
ny można było oglądać podczas turnie−
jów unihokeja, koszykówki i piłki noż−
nej, a o miano najlepszego zawodnika
w turnieju tenisa stołowego. Zostały one
zorganizowane przez Wydział Sportu i
Rekreacji dla Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy, w celu propagowania ak−
tywnego spędzania wolnego czasu
wśród dzieci i młodzieży, pogłębiania
zainteresowań sportem oraz promowa−
nia „zdrowej” rywalizacji. Uczestnicy
turniejów wykazali się duchem walki
oraz sportową postawą. Każdy chciał
uplasować się jak najwyżej w klasyfi−
kacji końcowej, dlatego też podczas roz−
grywanych meczów dawali z siebie bar−
dzo dużo (klasyfikacje końcowe i gale−
ria zdjęć na stronie www.ursus.warsza−
wa.pl/sport ). Za dostarczenie wielu
sportowych emocji sobie i publiczności
oraz odpowiednio zajęte miejsca druży−
ny biorące udział w rozgrywkach, otrzy−
mały nagrody rzeczowe oraz słodycze.
Przez tydzień dzieci mogły podziwiać
wystawę zorganizowaną w Szkole Pod−
stawowej nr 11, poświeconą Zdzisławo−
wi Krzyszkowiakowi, złotemu medali−
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1 500m do 10 000 m, najlepszemu lek−
koatlecie świata w 1958 roku. Na wy−
stawie oprócz stałej ekspozycji dzieci

mogły zobaczyć około 400 sztuk uni−
kalnych i archiwalnych zdjęć sporto−
wych, prezentowane były filmy mówią−
ce o idei olimpijskiej i ukazujące ”Ideał
Sportowy” jako wzór do naśladowania
dla współczesnej młodzieży i dzieci.
Uczestnicy programu bardzo chętnie
wzięli udział w zabawie z samochodzi−
kami zdalnie sterowanymi oraz olimpia−
dzie sportowej, podczas, której zorga−
nizowane zostały zabawy zręcznościo−
we, wyścigi rzędów, zabawy biegowe i
wiele innych konkurencji sprawnościo−
wych. Dużym zainteresowaniem cieszy−
ły się także zajęcia w ramach Akademii
Wiercipiołka oraz zajęcia z psami tera−
peutami „merdające ogonki”. W Ośrod−
ku Kultury „Arsus” dzieci mogły obej−
rzeć przedstawienie teatralno – cyrko−
we pt. „Cyrk Pomponi Prezentuje”, ba−
wić się na imprezie karnawałowej pt.
„Wesołe krasnale grają niezłe bale”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
filmy ”Wall−e” i „Wyspa Nim”. Dom
Kultury „Kolorowa” zaprosił dzieci na
spektakl ekologiczny (kukiełkowy) pt.
„Tajemnice starego dębu” i spektakl
grupy aktorskiej studentów MAFiA pt.
„Czy to bajki czy nie bajki”, zaś Dom
Kultury „Miś” na bajeczkę o Fernando
pt. „Wesoła Korrida” i bal kostiumowo
– karnawałowy „Przyszła zima”. Biblio−
teka dla Dzieci „Słoneczny Brzeg” zor−
ganizowała program „Bezkresna zima
z bohaterami Narnii” − przygotowany
wg „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa,
zaś Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
nr 64 program „Zimowe Podróże”.

Mali Maleñkiemu
Koncert „Mali Maleńkiemu” towarzy−
Tradycja ta zobowiązuje nas do kon−
szący zapaleniu pierwszej świeczki tynuowania pracy z grupą dzieci i mło−
przed Urzędem Dzielnicy jest już tra− dzieży, która staje się reprezentacyjnym
dycją. Tradycją
jest też występ
dzieci i młodzie−
ży biorących
udział w tym
koncercie w ur−
suskich parafiach
w Nowym Roku.
Tegoroczny kon−
cert odbył się 11
stycznia,
po
mszy św. , w ko−
ściele św. Jana
Apostoła i Ewan−
gelisty. W wyko−
naniu
dzieci
można było usły− Grupa dzieci i m³odzie¿y reprezentuj¹ca zespó³ Fot. Ł.Prokop
szeć tradycyjne
kolędy w nowych aranżacjach oraz krót− zespołem artystycznym Ursusa. Podczas
kie przedstawienie jasełkowe przy najbliższych Dni Ursusa będziemy mo−
akompaniamencie zespołu Malina Ko− gli posłuchać młodych wykonawców w
walewski Band.
innym repertuarze.
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WOŚP w Ursusie

Kwesta Zarz¹du Dzielnicy
W tym roku Wielka Orkiestra Świą−
tecznej Pomocy grała już po raz siedem−
nasty. Z tej okazji w kraju i poza grani−
cami, odbyło się wiele imprez, koncer−
tów, licytacji, a na ulice wyszło tysiące
wolontariuszy z puszkami i serduszka−
mi Wielkiej Orkiestry. Tego dnia pra−
wie każdy z nas wygospodarował przy−
słowiowe parę groszy, które zebrane
wszystkie razem dały potężną sumę pie−
niążków.
Mieszkańcy Ursusa również mogli
wspomóc tę szczytną akcję podczas
imprezy plenerowej w parku przy ul.
Wojciechowskiego. Wśród wolonta−
riuszy kwestujących na rzecz Wielkiej

Konkurs
recytatorski
Ruszają eliminacje XXXII Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska Syren−
ka”. Na szczeblu dzielnicy kumulacja
działań nastąpi w lutym i marcu. Koor−
dynatorem działań w naszej dzielnicy
jest Ośrodek Kultury „Arsus”. Już dziś
zacznij przygotowywać się do elimina−
cji, pomożemy Ci w przygotowaniach,
a na najlepszych recytatorów czekają
cenne nagrody książkowe.
Poradnia Psychologiczno−Pedago−
giczna nr 15 w Warszawie ul. Dzieci
Warszawy 42 zaprasza Rodziców dzie−
ci niepełnosprawnych, którzy planują
umieścić swoje dziecko w przedszkolu
integracyjnym od września 2009 r. o
zgłaszanie się na badania do Poradni w
styczniu lub w lutym 2009 r.
Zapisy telefonicznie pod numer 022−
886−3017; 503 160 17 lub osobiście.
Osoba odpowiedzialna mgr Joanna
Traczyk.

Fot. Ł.Prokop

Orkiestry można było spotkać człon−
ków Zarządu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy – Burmistrza Bogdana Ole−

sińskiego oraz Zastępców Burmistrza
– Wiesława Krzemienia, Jolantę Dą−
bek, którym udało się zebrać prawie
1500 zł. Mimo kilkunastostopniowe−
go mrozu mieszkańcy Ursusa nie za−
wiedli.
Widzowie przyodziani w czerwone
czapki a’la św. Mikołaj, podziwiali
pięknie jeżdżące na łyżwach postacie
bajkowe oraz pokazy jazdy figurowej
w wykonaniu dwukrotnej Mistrzyni
Polski Doroty Pieńkosz. Na scenie
wspaniale przygrywała kapela góralska
„Hajduki” oraz zespół szantowy „La−
tający Holender”. Nie zabrakło konkur−
sów z nagrodami, a kolejka po
smaczną, gorącą, wojskową grochów−
kę nie kończyła się. Na terenie naszej
Dzielnicy odbył się również jeden z tur−
niejów rozgrywanych w ramach WOŚP
z cyklu „ 100 Turniejów Tenisa Stoło−
wego dla Jerzego”.
Podczas koncertu rockowego w
Ośrodku Kultury „Arsus”, mieszkańcy
naszej dzielnicy mogli również wspo−
móc WOŚP.

Otwarcie nowego oddzia³u banku
Wystrój w kolorach pomarańczy, nie− wego oddziału – Ewa Muszel. Poświę−
bieskiego i jasnego beżu. Wygodne fo− cenia dokonał ks. Proboszcz Ryszard
tele, 4 stanowiska pracy, bankomat – Laskowski. Wśród zaproszonych gości
wszystko to z myślą o mieszkańcach byli również członkowie Zarządu Dziel−
dzielnicy.
nicy, przedstawiciele klientów.
Mieszkańcy osiedla Niedźwiadek nie
Rok 2008 dla PKO Banku Polskiego
muszą jechać na „Stary” Ursus, aby za− zapisał się bardzo dobrze. Otworzyliśmy
łatwić różne formalności w PKO BP. już drugą placówkę. Wcześniej wycho−
31 grudnia przy ul. Wojciechowskiego 39 dząc naprzeciw potrzebom mieszkańców
otwarto nowy oddział tego banku.
uruchomiliśmy bankomat przy ul. War−
Oddział nr 86
PKO Banku
Polskiego SA.
w Warszawie
jest placówką
podporządko−
waną organiza−
cyjne Oddziało−
wi 17 przy ul.
Plutonu Torpe−
dy 41. Oferuje
szeroką gamę
produktów i
usług banko−
wych przygoto−
wanych z myślą
o potrzebach
klientów indy−
Fot. E. Kowalewska
w i d u a l n y c h . Otwarcie nowego banku PKO BP
Bankomat do−
stępny jest całodobowo.
szawskiej 35. Dzięki temu klienci mają
Oficjalnego otwarcia oddziału doko− łatwiejszy dostęp do naszych usług –
nali: Leszek Gałecki – Dyrektor Regio− powiedziała Urszula Kolasińska.
nalnego Oddziału Detalicznego w War−
Nowo otwarty oddział banku czynny jest
szawie, Bogdan Olesiński – Burmistrz od poniedziałku do piątku w godz. 11−18.
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Ur−
Dyrekcja zapowiada, że godziny pra−
szula Kolasińska – Dyrektor Oddziału cy oddziału będą dostosowane do po−
17 w Warszawie oraz p.o. Dyrektora no− trzeb klientów.
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Nowoczesna metoda rozwoju osobistego
i poprawy pracy mózgu EEGBiofeedback
Poradnia Psychologiczno−Pedago−
giczna Nr 15 w Warszawie ul. Dzieci
Warszawy 42, informuje, iż w roku
2009 wprowadza do swojej oferty w
zakresie pomocy psychologiczno−peda−
gogicznej – metodę EEGBiofeedback.
EEGBiofeedback jest wskazaną me−
todą terapii dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy już od 2 roku życia, dla
dzieci nadpobudliwych od 4 roku życia.
Często stosowana jest jako profilakty−
ka problemów z zachowaniem i ucze−
niem się już w przedszkolu, również
jako pomocna w terapii moczenia noc−
nego i dziennego. Badania wykazały, iż
największe efekty uzyskuje się u dzieci
z zaburzeniami koncentracji uwagi. Jest

metodą dla osób w różnym wieku –
dzieci, młodzieży, dorosłych – zdro−
wych i chorych, bowiem znalazła swo−
je miejsce w rozwoju osobistym, w spo−
rcie i w dążeniu do wyższej twórczości,
szczególnie u dzieci i młodzieży utalen−
towanej oraz w profilaktyce i terapii.
Metoda ta jest niezwykła – mózg uczy
się tworzyć prawidłowe fale mózgowe
zamiast nieprawidłowych i tym samym
poprawia się koncentracja, pamięć, po−
jawia się dobre samopoczucie, obniża
poziom stresu, zmniejsza się znacznie
nadpobudliwość psychoruchowa i zabu−
rzenia procesu uczenia się, takie jak
dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia. Jest
metodą bezpieczną – jak każde uczenie

się – nie ma żadnych działań ubocznych
i można ją stosować wg potrzeb. Jest
metodą cyfrową – może służyć jako
metoda diagnostyczna dla psychologa i
pedagoga również przesiewowo. Po
każdym treningu prowadzący drukuje
wynik i kontroluje – jak poprawia się
praca mózgu z treningu na trening. Jed−
na sesja trwa około 1 godziny, pierw−
sze wyniki są widoczne już po kilku, w
trudniejszych przypadkach po kilkuna−
stu spotkaniach.
Wszelkich dodatkowych informacji
udziela poradnia, tel. 022 886 30 17;
503 160 17 lub osobiście.
Osoby odpowiedzialne: mgr Agniesz−
ka Gładysz, mgr Małgorzata Bogiel.

Co, gdzie, kiedy

Dziadka bardzo kochamy…”,
uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i
Dziadka w Artystycznym Ognisku
Przedszkolnym „Stokrotka”.
Wstêp wolny.
t 7 luty, godz. 16 – wieczór karnawa³owy z piosenk¹ satyryczn¹
w Klubie Seniora. Wstêp wolny.
t 13 luty – zabawa karnawa³owa
w Artystycznym Ognisku Przedszkolnym „Stokrotka”. Wstêp
wolny.
t 14 luty, godz. 15 – koncert walentynkowy – wieczór taneczny w
„Weso³ej Chacie”.
t 15 luty, godz. 12.30 – Niedzielne spotkanie z teatrem – bajka
dla dzieci „Królowa œniegu”.
Wstêp 7 z³.
t 21 luty, godz. 15 – „Po¿egnanie karnawa³u”, muzyka, taniec,
œpiew w Klubie Seniora „Weso³a
Chata”.
t 26 luty, godz. 18 – koncert pieœni
pasyjnych w wykonaniu artystów
scen warszawskich „A pod krzy¿em Matka sta³a”. Wstêp wolny.

t 23 luty, godz.16-18 – Harcerski
Kr¹g Seniorów - spotkanie integracyjne.
t 19 luty, godz. 11 – WSZECHNICA „Kod Italii - czyli tajemnice
Rzymu w relacjach uczestników
praktyk naukowych Wydzia³u Historii UW we W³oszech”.

Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t 2 luty, godz. 16 – warsztaty
twórcze w Klubie Literackim
„Metafora”. Prowadzi Tadeusz
Maryniak . Wstêp wolny.
t 6 luty, godz. 19 – Teatr na Styku- Teatr Tañca Dariusza Lewandowskiego. Wstêp 15 z³.
t 11 luty, godz. 9.30 – poranny
koncert Filharmonii Narodowej
pt. „Muzyczne legendy- dŸwiêk i
wyobraŸnia”. Wstêp 3 z³.
t 14 luty, godz. 17 – wernisa¿ wystaw fotograficznych: Erotyka
drzew i Roœliny mi³osne.
t 19 luty, godz.19 – wystêp kabaretu „Pó³ serio” Wandy Stañczak. Wstêp wolny.
t 20 luty, godz.19 – „Salonik
Sztuk Arsus”- koncert pt. „Musicale, musicale- karnawa³owe rytmy”. Wstêp wolny.
t 21 luty, godz.19 – cykl „Jazz po
godzinach”. Wstêp wolny.
t 22 luty, godz. 12.30 – Niedzielne spotkania z teatrem – bajka
dla dzieci pt. „Cudaczek wyœmiewaczek”. Wstêp 7 z³.
t 27 luty, godz. 19 – koncert Micha³a Bajora z zespo³em muzycznym, pt.: „Inna Bajka”. Wstêp 30 z³.

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 2-28 luty, godz. 10-18 – wystawa „Pejza¿ fotografii” Stefana
Œwierczyñskiego. Wstêp wolny.
t 3 luty, godz. 14 – „Babciê i

Czytelnia Naukowa Nr XIX
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 11 luty, godz. 10 – WSZECHNICA – „Wartoœciowe Ÿród³a informacji o ksi¹¿kach” – wyk³ad, redaktor Irena Janowska, miesiêcznik „Nowe Ksi¹¿ki”.
- „Technika decoupage” – warsztaty, Sylwia Zbinkowska, kierownik Wypo¿yczalni Nr 117.
t 3-26 luty, godz. 9.00 – Kurs
komputerowy dla doros³ych –
podstawowy (niezrzeszeni /
cz³onkowie UTW).

Biblioteka dla dzieci „Słoneczny
Brzeg” (ul. Keniga 14)
t 3, 10, 17, 24 luty, godz. 15 –
zajêcia literacko-teatralne kó³ka
czytelniczego dla dzieci „Rach,
Ciach, Ciach”.
t 5, 12, 26 luty, godz. 15 – zajêcia
plastyczno-manualne dla dzieci
starszych w klubie „SOBIERADEK”.
t 13 luty, godz. 17 – „Walentynki - do zakochania jeden krok...
czyli koraoke najpiêkniejszych
piosenek o mi³oœci”.
t 19 luty, godz. 17 – „P¹czuœ” –
spotkanie wielbicieli s³odkiego co
nieco.

Biblioteka dla Dzieci Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 2-16 luty (od poniedzia³ku do
pi¹tku), godz.11-13 – Klub Malucha „Weso³e Pszczó³ki”– „Zimowe igraszki ze œniegiem”.
t 20 luty, godz. 11 – Klub Malucha „Weso³e Pszczó³ki” – „Bal
Karnawa³owy Pszczó³ek”.
t 6-27 luty (poniedzia³ki i pi¹tki),
godz. 16 i 17– Warsztaty Szekspirowskie dla m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej – zajêcia poœwiêcone przygotowaniu spektaklu
„Kupcy” na podstawie W. Szekspira „Kupiec Wenecki”.

Ursusa
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Krzy¿ Zes³añców Sybiru
Pisaliśmy już w Dzienniku Ursusa z
lutego 2004 o sprawach dotyczących
grupy Sybiraków zamieszkujących w
naszej dzielnicy.
Obecnie chcemy poinformować, że
rok 2005 minął jako rok uhonorowania
prawie wszystkich Sybiraków Krzyżem
Zesłańców Sybiru.
Piękny ten krzyż, będący w randze
odznaczenia państwowego, otrzymują
wszyscy, którzy byli na Syberii i żyli
w tym czasie, kiedy było wprowadzo−
ne odznaczenie. Krzyże tłoczone były
w mennicy państwowej i wręczane są
uroczyście przez wysokich urzędni−
ków państwowych na specjalnych
spotkaniach.
Odznaką jest równoramienny krzyż
wykonany z metalu, srebrzony i oksy−
dowany. W środku krzyża na dwu
skrzyżowanych, złożonych mieczach
umieszczona jest tarcza herbowa z or−
łem. Na odwrotnej stronie umieszczo−
ny jest dwuwierszowy napis „Zesłań−
com Sybiru”.

Dla tych, którzy zmarli ostatnio i nie
zdążono wręczyć im krzyża, odbierają
członkowie rodzin (mąż lub żona, syn
lub córka).
Niestety w ostatnich latach zmniej−
szyła się grupa Sybiraków zamiesz−
kujących w naszej dzielnicy, ponie−
waż zmarł p. Janusz Lamprycht, p.
Irena Biechońska – Powolny, wielo−
letnia pracownica Ursusa, p. Jerzy
Szubert, który pięknie opracował
wspomnienia z pobytu na Syberii dla
swoich wnuków. Zmarła również naj−
starsza z naszej dzielnicy, bo licząca
103 lata, p. Olga Połchowska, a tak−
że p. Bolesław Godawa, członek Ko−
misji Rewizyjnej były pracownik
Ursusa, a ostatnio p. Franciszek Gór−
ski, członek Zarządu Koła Sybiraków
na Ochocie, aktywny działacz w śro−
dowisku Sybiraków.
Każdego roku, w miesiącu grudniu,
Sybiracy w naszej dzielnicy spotykają
się z Sybirakami Włoch i Ochoty na tra−
dycyjnym opłatku.

POŻEGNANIE
Z żalem zawiadamiamy, że 12 stycznia 2009 roku zmarł nagle w wieku
83 lat Wojciech Przybylski − długoletni czytelnik i Wielki Przyjaciel
Biblioteki Publicznej w Ursusie. Wojciech Przybylski, jako historyk z zami−
łowania, każdy prawie dzień spędzał
w Czytelni Naukowej Nr XIX przy Plu−
tonu Torpedy 47, gdzie we współpra−
cy z pracownikami Czytelni zajmował
się gromadzeniem i katalogowaniem
dokumentów dotyczących historii Ur−
susa i Warszawy.
Aktywnie uczestniczył i wspierał
działalność edukacyjno−kulturalną Bi−
blioteki biorąc udział w organizacji
„Wszechnicy” i wystaw poświęconych
ważnym wydarzeniom historycznym
lub kulturalnym.
Razem ze zmarłą niedawno Zofią
Umerską był w 2001 roku jednym, z
inicjatorów listu do Rady ówczesnej
Gminy Warszawa−Ursus w sprawie
nadania Bibliotece Publicznej w Ursu−
sie imienia wybitnego Polaka Włady−
sława Jana Grabskiego i aktywnie
uczestniczył w organizacji uroczysto−
ści z tym wydarzeniem związanej.
Zgodnie z ostatnią wolą Zmarłego Biblioteka Publiczna w Ursusie otrzy−
mała wartościowy księgozbiór dotyczący historii Ursusa i Warszawy.
Żegnamy Wojciecha Przybylskiego nie tylko jako Przyjaciela Biblioteki
ale i jako człowieka gorąco oddanego sprawom społecznym i kulturalnym
Ursusa.
Cześć Jego pamięci.
Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus
Dyrekcja i pracownicy Biblioteki Publicznej w Ursusie.

Zbliżająca się właśnie data pierwszej
wywózki na Syberię, tj. 10 lutego 1940
roku, obliguje nas m. in. do tego, aby
poinformować mieszkańców naszej
dzielnicy o aktualnych sprawach zwią−
zanych z grupą Sybiraków.
Sybiraczka Maria Grzegorowska

Sesja
Rady Dzielnicy
dokończenie ze str. 2

wszechstronnej wiedzy zawodowej
zgodnie z potrzebami rynku pracy. Pro−
gram realizowany będzie od marca br.
– Szkoła w Centrum Uwagi – projekt
nakierowany na uczniów gimnazjów,
który ma na celu zapewnienie wszech−
stronnego rozwoju, w tym rozwijanie
zainteresowań, kreowanie pożądanych
postaw, wyrównywanie szans edukacyj−
nych młodzieży.
– Nasza Szkoła Jest Fajna – projekt
skierowany do uczniów szkół podsta−
wowych. Jego celem jest stworzenie
szkoły otwartej na potrzeby środowiska
lokalnego.
– Wychowawca Na Szóstkę – projekt
skierowany do kadry pedagogicznej
zatrudnionej w placówkach oświato−
wych.
– Młodzieżowy Park Nauki – projekt
ma na celu podniesienie jakości eduka−
cji szczególnie w zakresie przedmiotów
ścisłych. Beneficjentem tego projektu
będą wszystkie placówki oświatowe
oraz biblioteka publiczna.
Radni ponadto wnieśli uwagi do pro−
jektu nowej uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkalnego zasobu miasta sto−
łecznego Warszawy.

Panu
dr Hieronimowi Jędrasowi
wyrazy głębokiego współczu−
cia z powodu śmierci

Córki
składają Rada,
Zarząd i wolontariusze
Fundacji „Salus”
Pani
dr Teresie
Piotrowskiej−Jasińskiej
wyrazy głębokiego współczu−
cia z powodu śmierci

Mamy
składają wolontariusze
i pacjenci Fundacji „Salus”

Dziennik Ursusa

R – jak ROWER w Ursusie
Urz¹d Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz Warszawskie Towarzystwo Cyklistów zaprasza do
wspó³pracy wszystkich sympatyków sportu, rekreacji i turystyki „2 kó³ek” Dzielnicy Ursus.
W marcu 2009 startuje wspólna inicja−
tywa Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy Pana Bogdana Olesińskiego,
Naczelnika Wydziału Sportu i Rekreacji
Pana Norberta Pyzy oraz Warszawskie−
go Towarzystwa Cyklistów Pana Miro−
sława Sobka mająca na celu utworze−
nie forum wymiany informacji o moż−
liwościach różnych form aktywności
społecznej oraz pomoc przy tworze−
niu Grup Inicjatywnych wszystkich
sympatyków sportu, rekreacji i tury−
styki „2 kółek” Dzielnicy Ursus.
Jako I etap planowane są różne for−
my zajęć pozaszkolnych propagujące
sport i turystykę rowerową oraz popu−
laryzujące wśród uczestników zasady
bezpieczeństwa jazdy na rowerze. Pro−
gram ma również obejmować aktywne
uczestnictwo w rajdach rowerowych
oraz powstanie cyklicznych imprez ro−
werowych w dzielnicy i gminach
ościennych. W ramach realizowanego
programu przewidziany jest udział wy−
branej grupy uczestników w organiza−
cji tegorocznych Mistrzostw Świata w
kolarstwie torowym w marcu 2009 na
nowo otwartym Velodromie w Prusz−
kowie BGŻ Arena, a także wizyta w
boksie polskich i zagranicznych uczest−
ników sportowej rywalizacji.
2 sierpnia startuje tegoroczna edycja
najlepszej polskiej imprezy sportowej
Tour de Pologne 2009 w Warszawie.
Etap Warszawski startuje od Mini Nu−
tella Tour de Pologne, gdzie każdy
uczeń w wieku 9 do 14 lat może wziąć
udział w sportowej rywalizacji oraz na
żywo i z bliska zobaczyć światowych
mistrzów roweru, którzy będą jechali po
tej samej trasie. Dla zainteresowanych
sportem rowerowym istnieje także moż−
liwość utworzenia sekcji kolarskiej w
Dzielnicy Ursus. Ponadto od marca
2009 roku będzie można brać aktywny
udział w tworzeniu rowerowego porta−
lu Dzielnicy Ursus.
Chcielibyśmy także objąć naszym
programem wszystkich sympatyków 2−
kołowych pojazdów spalinowych. Pod−
czas II etapu planowane jest powstanie
warsztatu dla młodych adeptów mecha−
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niki pojazdów 2−kołowych łącznie z
zajęciami praktycznymi i szkoleniami.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do wymiany infor−
macji i aktywnej współpracy. Kontakt
dla osób zainteresowanych współ−
pracą i udziałem w programie Urząd
Dzielnicy Ursus Wydział Sportu i Re−
kreacji tel. 510 205 783, 478 6073
mail: wsr@ursus.warszawa.pl lub

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów
Mirosław Sobek tel. 692 830 361 mail:
msobek3@wp.pl.

Przygotowania
Ursusa
Od 8 stycznia trwają intensywne przy−
gotowania drużyny seniorów KS „Ur−
sus” do rundy rewanżowej IV Ligi Ma−
zowieckiej. Do tej pory rozegrali trzy
mecze kontrolne (0:5 Znicz Pruszków,
4:2 KS Raszyn , 6:0 GLKS Nadarzyn).
Do 4 lutego zespół będzie trenował na
obiektach przy ul. Sosnkowskiego 3.
Następnie drużyna wyjeżdża na tygo−
dniowe zgrupowanie do Bydgoszczy.

Turniej halowy młodzików

Dru¿yna M³odzików
W sobotę 17 stycznia 2009 roku odbył
się w hali SP nr 11 przy ul. Keniga 20 w
Warszawie halowy turniej młodzików
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus.
Turniej wygrała pierwsza drużyna Ur−
susa pokonując w finale Hutnik War−
szawa 3:1. Ursus I w turnieju odniósł
same zwycięstwa: w grupie pokonał
Przyszłość Włochy 4:1 i Znicza Prusz−
ków 4:0, zaś w półfinale pokonał OSiR
Żyrardów 6:1. Natomiast drugi zespół
Ursusa w grupie przegrał 2 mecze, na−
tomiast w meczu o 5 miejsce pokonał
Przyszłość Włochy 1:0.

Fot. KS. Ursus

Dodatkowo najlepszym strzelcem tur−
nieju został napastnik Ursusa I − Łukasz
Chojnacki.

Zawody
szachowe
Zapraszamy wszystkich miłośników
szachów na zawody , które odbędą się
w dniu 7 lutego. Zapisy w dniu zawo−
dów w godz. 9−9.45. Impreza odbędzie
się w Domu Kultury „Kolorowa” przy
ul. Sosnkowskiego 16. Więcej informa−
cji na stronie www.ursus.mzszach.net.
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