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BEZPŁATNY

M u z e u m D z i e l n i c y „Warszawska
Przedwojenne ciągniki, motocykle Junak, dokumenty, zdjęcia pamiątki …
Wszystkie te eksponaty będzie można już niedługo podziwiać w powstającym muzeum Dzielnicy Ursus i Zakładów Przemysłu Ciągnikowego.
Wstępne rozmowy i ustalenia zostały już podjęte. Na ekspozycjach
oprócz pamiątek związanych z Zakładami Mechanicznymi znajdą się także
eksponaty związane z dawną gminą obecnie dzielnicą Ursus.

pozycja.
Rozmowy związane z lokalizacją
między władzami Dzielnicy a Zakładami „Ursusa” będą prowadzone.
W założeniu samej istoty Muzeum
nie może być izbą pamięci umieszczo-

Syrenka”
Czy pamiętasz młody czytelniku
z czym wiąże się wiosna dla miłośników poezji i recytacji? Tak, właśnie powinieneś zacząć już szukać
dla siebie ciekawych wierszy, które
możesz przedstawić w ramach eliminacji dzielnicowych XXVII Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
16 i 17 marca w Domu Kultury
„Kolorowa” i „Miś” odbędą się
konsultacje z profesjonalnymi mistrzami słowa (będą to jak co roku
znani aktorzy). 20 i 21 kwietnia
w sali kameralnej Ośrodka Kultury
„Arsus” zaplanowano przesłuchania reprezentantów poszczególnych
szkół. Oczywiście wcześniej trzeba
przejść pomyślnie eliminacje szkolne.
30 kwietnia o godz. 12 odbędzie
się Koncert Laureatów w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus”.

Ulubione miejsca

Fot. Archiwum Fabryki Ciągników „Ursus” Sp. z o. o.

- Dzielnica i zakłady przez wiele lat
funkcjonowały wspólnie - mówi burmistrz dzielnicy Maria Łukaszewicz to tutaj nasi mieszkańcy znajdowali
zatrudnienie, tutaj mieszkali i tu wychowywali swoje dzieci. Warto więc
fragment tej historii przekazać też
młodym
ludziom.
Jednoczenie
chcemy wykorzystać szansę związaną
z wejściem do Unii Europejskiej. Być
może uda nam się pozyskać część funduszy na tą inwestycję.
Gdzie będzie mieściło się Muzeum?
Wstępna lokalizacja zaproponowana
przez ZPC to specjalnie wydzielone
pomieszczenia znajdujące się na terenie obecnie czynnej części fabryki jest to jednak dopiero pierwsza pro-

ną przy fabryce.
Powszechnie mówi się natomiast
o następującym rozwiązaniu - powinien to być obiekt wydzielony i w całości przeznaczony na liczne zbiory,
które znajdują się w dyspozycji ZPC
„Ursus” oraz Urzędu Dzielnicy. Takie
rozwiązanie daje gwarancję sukcesu
i pewność w pozyskiwaniu środków
unijnych. Już za dwa tygodnie kolejne
robocze spotkanie zespołu ds. muzeum.
Warto pamiętać, że projekt ten cieszy się poparciem Rady i Zarządu
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Również media warszawskie z zainteresowaniem przyglądają się tego rodzaju inicjatywom.
ROD

Dom Kultury „Kolorowa” organizuje
drugą edycję konkursu plastycznego.
W tym roku konkurs nosi nazwę „Ursus - ulubione miejsca”. „Kolorowa”
zaprasza do uczestnictwa w nim dzieci
i młodzież do lat 18. Patronat nad imprezą objęła Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Warunkiem udziału w konkursie
jest nadesłanie jednej opisanej pracy,
nigdzie dotychczas nie pokazywanej,
w dowolnej technice (malarstwo, grafika, collage, plansze i prace przestrzenne, batik, tkanina, makiety,
techniki mieszane), w formacie minimalnym 15 x 21 cm. Prace należy nadsyłać do 19 marca na adres: Dom Kultury „Kolorowa”, 02-495 Warszawa,
ul. K. Sosnkowskiego 16.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodę specjalną ufunduje burmistrz dzielnicy. Wernisaż nagrodzonych i najciekawszych prac konkursowych odbędzie się 26 marca (piątek) o godzinie 17 w DK „Kolorowa”.
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Nowi radni
19 lutego odbyła się XX sesja Rady Dzielnicy Ursus. W trakcie obrad radni pozytywnie wypowiedzieli się na temat projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Miasta w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez dzielnicę. W poczet Rady przyjęto dwóch nowych radnych.
Waldemar Paweł Humięcki i Bolesław
Staniszewski to nowi radni Dzielnicy Ursus. Pierwszy z nich wszedł do składu, po
wygaśnięciu mandatu radnej Katarzyny
Fliszkiewicz i zrzeczeniu się pierwszeństwa przez Stanisława Marczyka. Drugi zastąpił Iwonę Maciejewicz-Molendę, której mandat również wygasł.
Wieloletni Program Inwestycyjny jest
jednym z elementów systemu planowania
rozwoju m. st. Warszawy. Program ten zawiera zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2004-2007
przez dzielnicę. W planie ujęte zostały takie zadania jak: budowa parkingów
i chodników oraz wzmocnienie istniejącej
konstrukcji nawierzchni ulicy Orląt
Lwowskich (na odcinku Warszawska-Wojciechowskiego), budowa studni oligoceńskich w Gołąbkach i Czechowicach, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 i boisk przy innych placówkach oświatowych, budowa fontanny
w pasażu Zagłoby. W trójkącie ulic: Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły powstanie nowy park, zakładane będą liczne
zieleńce. Środki finansowe przeznaczone
zostaną na: termomodernizację budynków
szkół, wykonanie sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Dzieci Warszawy i Poczty Gdańskiej, budowę hali sportowej na
terenie stadionu.

Radni pozytywnie zaopiniowali wnioski
do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy. We
wnioskach wskazano na potrzebę: połączenia ulicy Gierdziejewskiego z ulicami:
Przejazdową (wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Poznań) oraz z ul. Połczyńską,
znalezienia terenów pod stację metra naziemnego przy ul. Orląt Lwowskich. Wysłuchano również sprawozdań z działalności poszczególnych komisji Rady i Zarządu
Dzielnicy Ursus.

Bliższe informacje na temat działalności placówki udzielane są pod
numerami telefonów: 329-60-03,
0503-944-190, 0501-026-220.

Kto ma dbać o czystość?
Każdy z nas chciałby żyć w czystym
otoczeniu. Jednak utrzymanie porządku
w dużym stopniu zależy od nas samych.
Wyraźnie precyzują to przepisy.
Zgodnie z ustawą „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z dnia 13
września 1996 roku (Dz. U. nr 132 poz.
622 z późn. zm.), właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści i osoby posiadające nieruchomości w zarządzaniu,
zobowiązani są między innymi do:
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego

Wspomnienie o Marku
W piątek, 22 lutego
na cmentarzu w Gołabkach pożegnaliśmy naszego kolegę Marka
Biernackiego. Odszedł
od nas nagle, w wieku
57 lat.
Marek Biernacki urodził się 8 listopada
1946 r. w Pruszkowie. Z Ursusem, Marek był związany od dawna. Swoją pierwszą pracę, czterdzieści lat temu, podjął
w Zakładach Mechanicznych „Ursus”.
Od 1993 r. był inspektorem w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
Urzędu Gminy Warszawa Ursus, a
ostatnio pracował w Wydziale Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Posiadane przez niego uprawnienia budowlane w specjalności instalacji
urządzeń elektrycznych przydały się bardzo na jego stanowisku. W jego gestii były wszystkie sprawy związane z elektrycznością.

Hipopo Niepubliczne Przedszkole oraz Centrum Edukacji Lokalnej serdecznie zapraszają
wszystkich zainteresowanych na
dni otwarte. Odbędą się one
w dniach: 27 lutego w godz. 12-19
oraz 28 lutego w godz. 10-14,
w siedzibie placówki przy ul.
Dzieci Warszawy 27a.

Marek nie był typowym urzędnikiem, który siedział za biurkiem. Jego praca była głównie w terenie.
Przemierzał Ursus wzdłuż i wszerz.
Dbał o stan oświetlenia naszych ulic
i podwórek. Dzięki jego inicjatywie
m. in. wymieniono stare słupy oświetleniowe w parkach i na ulicach. Wiele ciemnych do niedawna podwórek zostało oświetlonych. Wszystkie powierzone zadania wykonywał bez zarzutu. Był fachowcem w swej dziedzinie.
W stosunku do nas, koleżanek i kolegów z pracy, był wspaniałym przyjacielem, zawsze otwartym, pomocnym
i niezwykle uczynnym. Uśmiech zawsze gościł na Jego twarzy. Pogodnym usposobieniem zjednywał sobie
wszystkich.
Pożegnaliśmy Go na zawsze, ale
wiemy, że Marek będzie żył tak długo, jak długo będzie żyła pamięć po
nim.

położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości
nie jest obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym jest dopuszczony
płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych.
Za wszelkie niedopełnienia wyżej wymienionych obowiązków nałożonych na
właścicieli nieruchomości może być nakładana kara w postaci grzywny.

Biała niedziela
14 marca (niedziela) w godz. 10-16
w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 odbędą się bezpłatne badania i konsultacje
lekarskie.
Przeprowadzone
będą
m. in. badania: krwi, cukru, PSA, osteoporozy, słuchu, wad postawy.
Organizatorami akcji są: Samodzielny
Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego z ul. Szczęśliwickiej 36
i Stowarzyszenie „Promocja Zdrowia
Ochota”.
Szczegółowe informacje na temat akcji
można znaleźć na plakatach i w przychodniach zdrowia.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marka Biernackiego
wieloletniego pracownika
Urzędu. Rodzinie składamy
najserdeczniejsze wyrazy
współczucia
Zarząd, Rada i pracownicy
Urzędu Dzielnicy Ursus

Ursusa
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Ferie na wesoło
Każdego dnia średnio 700 dzieci uczestniczyło w tegorocznej edycji „Zimy w Mieście”
na terenie Dzielnicy Ursus. W czasie trwania akcji wydano ponad 6 tysięcy bezpłatnych
posiłków, z których skorzystały wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach.

Wyjścia do teatrów, pokazy kinowe, zajęcia na basenie i lodowisku, wycieczki Urząd Dzielnicy zorganizował dla wszystkich, którzy pozostali w domach.
- Zadaniem naszym było, aby wszystkie
dzieci odpoczywały jak najbardziej efektywnie. Chcieliśmy, żeby ferie spędzone
w domu nie kojarzyły się wyłącznie
z przymusem oglądania telewizji i nudą mówi Wiesław Krzemień, zastępca burmistrza. - Program został tak dobrany,

tegoroczna „Zima w Mieście” ma wyjątkowy priorytet i staraliśmy się, oczywiście w miarę możliwości, maksymalnie
zagospodarować czas młodych ludzi.
Przygotowaliśmy zajęcia związane z ekologią, konkursy, rozgrywki w unihokeja.
Mam nadzieję, że dzieciaki będą miło
wspominać ten czas - dodaje.
Kiedy zapytaliśmy naszych milusińskich, co im najbardziej podobało się
w czasie „Zimy w Mieście” zgodnie odpo-

Fot. I. Barski
A tak grano w unihokeja.

aby każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Wszystkie współpracujące z nami
szkoły otrzymały niezbędne środki na
prowadzenie akcji. Uznaliśmy, że

wiadali filmy i zabawy sportowe.
- „Mali agenci” byli super - stwierdził
Jacek po wyjściu z bezpłatnego seansu
przygotowanego w kinie Ursus. - Jeszcze

Niebezpieczny azbest
Kiedyś azbest miał szerokie zastosowanie
w budownictwie. Płyty azbestosowo-cementowe używane były do krycia dachów a także
jako wykładziny ścian zewnętrznych budynków. Dziś się go nie używa.
Jednak właściciele nieruchomości i zarządcy obiektów budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest muszą
stosować się do pewnych przepisów. Są to:
l Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 14 sierpnia 1998 roku w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 138 poz. 895). Z wymienionego rozporządzenia dla właścicieli i
zarządców wynikają następujące obowiązki:
- sporządzenie oceny stanu i możliwości ich
bezpiecznego użytkowania, jeden egzemplarz oceny należy złożyć do właściwego te-

renowego organu nadzoru budowlanego,
drugi właściciel lub zarządca obiektu przechowuje łącznie z dokumentacją obiektu;
- prowadzenie okresowych przeglądów stanu
technicznego obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
l Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania azbestu
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192 poz. 1876).
Wynikają z niego obowiązki:
1. dokonanie inwentaryzacji zastosowanych
wyrobów zawierających azbest, poprzez
sporządzenie spisu z natury,

ich nie widziałem a tu puścili za darmo.
Zarząd Dzielnicy wyraża zadowolenie
z całej akcji „Zima w Mieście”, doświadczenia zdobyte w czasie jej trwania posłużą do zorganizowania kolejnych. Już
za kilka miesięcy odbędzie się „Lato
w Mieście”, na które serdecznie
zapraszamy.

„Popatrzcie na
jamniczka”
Spotkanie w z pisarką Dorotą Gellner
zorganizowane w Przedszkolu nr 168
przy ulicy Zagłoby 27 z pewnością na
długu zapadnie w pamięć wszystkim maluchom.
Były piosenki, fragmenty przedstawienia w wykonaniu młodych ludzi przygotowane specjalnie dla pisarki. Odśpiewana gromko przez dzieciaki „Zuzia lalka
nieduża” wzbudziła uśmiech i radość pisarki.
Dorota Gellner jedna z najbardziej
znanych autorek młodego pokolenia debiutowała w 1982 roku na łamach najbardziej wtedy popularnego pisma dla
dzieci „Świerszczyka”.
Wiersze, piosenki (m. in. „Zuzia” czy
„Popatrzcie na jamniczka”) natychmiast
zyskiwały popularność zarówno wśród
młodzieży jak i dorosłych. Uznanie przyniosły autorce także powieści dla dzieci
takie jak „Mysia wyprawa”, „Spacer po
niebie” czy zbiór opowiadań „Przy gwiazdach świeczkach”.
W 1997 pisarka za swoją prace otrzymała największe z dziecięcych wyróżnień
- Nagrodę Literacką im. K. Makuszyńskiego.
Tym razem szczególne podziękowania
składamy pani Dorocie Maleckiej nauczycielce z przedszkola 168 za zorganizowanie spotkania.
ROD
2. przeprowadzenie inwentaryzacji w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. do dnia 15 maja 2004 roku.,
3. przygotowanie wyniku inwentaryzacji według wzoru zawartego w załącznikach do
rozporządzenia, w dwóch egzemplarzach,
4. przekazanie jednego egzemplarza Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub Informacji
o wyrobach zawierających azbest, których
wykorzystywanie zostało zakończone właściwemu organowi ochrony środowiska;
5. przechowywanie drugiego egzemplarza wymienionych Informacji przez okres jednego
roku, do czasu sporządzenia drugiej informacji,
6. corocznej aktualizacji informacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
7. oznakowanie instalacji, urządzeń lub pomieszczeń zawierających azbest lub wyroby
go zawierające w terminie do 15 maja 2004
roku.
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System informatyczny w bibliotece
Ten rok przyniesie wszystkim czterem placówkom Biblioteki Publicznej w Ursusie poważne zmiany w obsłudze czytelników. Planowane jest zakończenie wdrażania systemu informatycznej obsługi bibliotecznej „Sowa”. Wypożyczanie książek oraz rejestrowanie czytelników zostanie skomputeryzowane.
Czytelnicy otrzymają plastikowe karty
biblioteczne z identyfikacyjnym kodem
kreskowym. Katalog kartkowy zostanie
prawie całkowicie zastąpiony katalogiem
elektronicznym. Pod koniec roku katalog
Czytelni Naukowej Nr XIX będzie udostępniony na stronie internetowej biblioteki.
Na początku II kwartału w Wypożyczalni
117 przy ul Keniga 14 na osiedlu Niedźwiadek zostanie uruchomione stanowisko
dla czytelników z bezpłatnym dostępem do
internetu dla poszukiwań bibliograficznych i bibliotecznych oraz informacji
o Unii Europejskiej.
1 kwietnia rozpocznie się w pasażu przy
Plutonu Torpedy 47 comiesięczny Festiwal
Taniej Książki, w którym weźmie udział
wiele znanych wydawnictw. Festiwalowi towarzyszyć będą spotkania z pisarzami,
a znani mieszkańcy Ursusa poczytają dzieciom swoje ulubione książki. Spotkania
z tanią książką zaplanowano raz w miesiącu aż do września.
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż mimo skromnej powierzchni katalog biblioteki jest stale aktualizowany zgodnie z regułą „Najlepsze dzieła, najlepsi wykonawcy”.
Nie sposób zapomnieć o niezwykle
atrakcyjnych stałych formach pracy biblioteki. Są to: lekcje biblioteczne w ramach
ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja
czytelnicza i medialna” dla wszystkich klas
i poziomów szkół; zajęcia dla dzieci w Bibliotece dla Dzieci Nr 64, które poprzez zabawę przybliżają „świat książek”; książki
na telefon dla osób chorych oraz niepełnosprawnych; książki mówione dla osób niewidomych lub chorych.

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14):
U 6 marca (sobota), Galeria „Ad-Hoc”,
godz. 17 - wernisaż malarstwa Małgorzaty
Wiśniewskiej. Wystawa czynna do 28 marca. Wstęp wolny.
U 8 marca (poniedziałek), godz. 16 - Klub Literacki „Metafora” - warsztaty twórcze z udziałem krytyków literackich. Wstęp wolny.
U 11 marca (czwartek), godz. 9 - „Koncert na
życzenie - muzyczna karuzela” - koncert Filharmonii Narodowej. W programie utwory:
J. S. Bacha, L. Bernsteina, J. Brahmsa, M.
de Falla. Wykonawcy: T. Szumakowa (cymbały), N. Kowalewskaja (cymbały), W. Borowikow. Cena biletu 3 zł
U 12 marca (piątek), godz. 19 - koncert zespołów rockowych. Wstęp 5 zł
U 13 marca (sobota), sala kameralna, godz.
17 - koncert Szkoły Muzycznej „YAMAHA”.
Wstęp wolny.
U 19 marca (piątek), sala kameralna, godz. 17
- Wieczór autorski i promocja twórczości literackiej poetki Janiny Wielogurskiej oraz
Zofii Staśkiewicz. W programie m. in.: wy-

Zainteresowanym podajemy ważne telefony i adresy dotyczące naszej biblioteki.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZIELNICY WARSZAWA URSUS im. Władysława
Jana Grabskiego, ul. Plutonu Torpedy 47
http://www.bpu.tpi.pl,
e-mail:biblioteka@bpu.tpi.pl. Placówki przy ul. Plutonu
Torpedy 47 tel./faks: 662-70-01 - Czytelnia
Naukowa Nr XIX, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 116, Biblioteka dla
Dzieci Nr 64.
Filia biblioteki przy ul. Keniga 14 (osiedle Niedźwiadek), tel 667-09-56 - Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 117
(przy wypożyczalni działa czytelnia dla dorosłych i biblioteka dla dzieci).

Urodziny 100.latki
Mieszkanka Ursusa, Aleksandra Wojtczuk nie tak dawno obchodziła swoje 100
urodziny. Na uroczystość zjawiła się cała
rodzina, z wnuczętami i prawnuczętami.
Był szampan i tort z symbolicznymi świeczkami.
Pani Aleksandra urodziła się 7 lutego
1904 r. w Kobylanach. W wieku 25 lat wyszła za mąż. Nie pracowała zawodowo.
Była na utrzymaniu męża. Od 48 lat jest
mieszkanką Ursusa. Doczekała się dwóch
córek, trójki wnucząt i sześcioro prawnucząt. Panią Aleksandrą opiekuje się córka
Krystyna z mężem. Jeszcze do niedawna,
ulubionym zajęciem pani Wojtczuk była
praca w ogródku i pielęgnacja kwiatów.
O dostojnej Jubilatce, pamiętały władze
dzielnicy Ursus. Przekazano bukiet kwiatów i skromny prezent.

„Kochajmy bajek cudowny świat” - pod takim tytułem w Ośrodku Kultury „Arsus” odbył się koncert Ojca Bogusława Palecznego z zespołem tanecznym „Etiuda” z Natolińskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Na koncert
przybyły dzieci ze szkół i przedszkoli Ursusa. Dzieci bawiły się, tańczyły, brały udział w konkursach a także otrzymały nagrody w postaci płyt CD. Koncert poprowadziła Aleksandra Magierecka.
Fot. I. Barski

stęp Teatru „Jana S”, otwarcie wystawy
prac Janiny Wielogurskiej. Wstęp wolny.
U 26 marca, sala kameralna godz. 19 - Międzynarodowy Dzień Teatru - „Teatr bez granic”. Wstęp wolny.
Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16):
U 27 - 29 lutego, piątek godz. 17-21, sobota-niedziela godz. 10-18 - otwarte mistrzostwa juniorów Ursusa w szachach.
U 3 marca (środa), godz. 17.30 - uroczyste
otwarcie Klubu Puszystych.
U 7 marca (niedziela), godz. 17 - wernisaż
malarstwa Anny Rutkowskiej.
U 19 marca (piątek), godz. 11 - „Porady wróżki Dobrej Rady” - premiera przedstawienia
w wykonaniu zespołu teatralnego „Kurtynka” z DK „Kolorowa”. Wstęp wolny.
U 21 marca (niedziela), godz. 12.30 - „Wesoły pociąg pełen instrumentów” - bajka muzyczna dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstęp 7 zł od osoby.
U 29 marca (poniedziałek), godz. 11 - „Była
kiedyś planeta Ziemia” - premiera przedstawienia ekologicznego w wykonaniu zespołu teatralnego „Kurtynka” z DK „Kolorowa”. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17):
U 6 marca (sobota), Klub Seniora „Wesoła
Chata”, godz. 16 - „Współczesny świat kobiety” prelekcja oraz życzenia i piosenki
pogodne.
U 8 marca (poniedziałek), wernisaż malarskiej ilustracji do bajek i baśni dziecięcych
Iwony Magdaleny Kijewicz.
U 9 marca (wtorek) - konkurs plastyczny pt.
„Warszawa moja stolica - traktem królewskim”.
U 11 marca (czwartek), Klub Seniora „Wesoła Chata”, godz. 16 - „Wiersze jak ptaki na
wiosnę” - biesiada poetycka z udziałem poetów Ursusa, Piastowa, Warszawy.
U 14 marca (niedziela), godz. 12.30 - bajka
dla dzieci.
U 25 marca (czwartek), godz. 14 - przedstawienie satyryczne pt. „Humor Kofty”.
U 25 (czwartek), Klub Seniora „Wesoła Chata”, godz. 16 - wieczór poezji i pieśni Maryjnej pt. „To wszystko czuję”.
U Klubo-kawiarnia czynna w poniedziałki,
środy i piątki w godz. 16-19 - brydż, szachy, czytelnia gazet, kawa, herbata, ciastka.
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Jak pomóc dziecku?
Pomagają dzieciom z różnymi problemami. Wszystkie formy pomocy są
nieodpłatne. Tu nie jest potrzebne skierowanie. Rodzice zgłaszają się
osobiście lub telefonicznie do specjalisty i umawiają termin wizyty.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 jest jedną z wielu placówek tego typu w Warszawie i działa
w oparciu o Ustawę o systemie
oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Rejonem działania poradni jest dzielnica Ursus. Po pomoc mogą się zgłosić więc rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek z naszego terenu. Do specjalistów poradni można zwrócić się
z różnymi problemami np.: opóźnienie rozwoju mowy, nieprawidłowa
wymowa, trudności szkolne, w tym
dysleksja (czyli trudności w pisaniu
i czytaniu), problemy wychowawcze,
trudności rodzinne, sytuacje konfliktowe w domu i szkole, podjęcie decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi
kształcenia.
W ich rozwiązaniu pomogą: 2 logopedzi, pedagog oraz 7 psychologów
a także lekarz konsultujący potrzebę
leczenia neurologicznego czy psychiatrycznego. Pracownicy poradni
mają kontakt ze szkołami i przedszkolami na terenie Ursusa i w sytuacjach tego wymagających rozmawiają w sprawie dziecka bezpośrednio
z pedagogami, psychologami szkolnymi oraz nauczycielami. Mogą pomóc rozpoznając przyczynę trudności, udzielając porady rodzicom,
obejmując dziecko terapią, prowadząc interwencje i mediacje oraz pisząc opinie do szkoły dotyczące właściwej opieki, objęcia dodatkowymi
zajęciami (np. reedukacją), dostosowania wymagań programowych, czy
warunków zdawania sprawdzianów
i egzaminów.
Wydawane opinie dotyczą też przyśpieszenia i odraczania obowiązku
szkolnego, przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problema-

mi zdrowotnymi, organizowania indywidualnego programu czy toku nauki dla uczniów zdolnych. W stosunku do dzieci z poważnymi problemami rozwojowymi wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na jego podstawie dzieci
przyjmowane są do placówek specjalnych i integracyjnych. Gdy dziecko choruje i wiadomo, że nie będzie
mogło chodzić do szkoły dłużej niż
trzy tygodnie - wydawane są orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego na podstawie, których szkoła
organizuje dla dziecka lekcje w jego
domu.
W pierwszym tygodniu września
dzieci można zapisać na terapię pedagogiczną.
Na
początku
roku
szkolnego, najłatwiej też uzyskać stałą opiekę logopedyczną. Dzieci mogą
też zostać objęte terapeutycznymi zajęciami grupowymi. W bieżącym roku
jest to terapia plastyką, muzyką i ruchem dla dzieci z klas I-III, grupa dla
dzieci z trudnościami w koncentracji
uwagi i obniżoną motywacją do nauki, a dla gimnazjalistów trening zastępowania agresji. Dla młodzieży
z liceum, przed maturą, prowadzony
jest trening antystresowy. Rodzice
mogą doskonalić swoje umiejętności
wychowawcze na corocznie organizowanych warsztatach, prowadzonych
w oparciu o książki E. Mazlish
i A. Faber „Jak słuchać, by dzieci mówiły, jak mówić, by dzieci słuchały”.
W lutym rozpoczęto pracę z ósmą już
grupą rodziców.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 (tel. 662 - 68 - 50) mieści się przy ulicy Sosnkowskiego 10.
Jest czynna w poniedziałki, wtorki
i czwartki od 8 do 18, w środy od
8 do 19 a w piątki od 8 do 16.
Joanna Traczyk

Kwietniowa „Tulipanada”
Ursus ma swój konkurs piosenkarski.
Jest nim „Tulipadada”. Już w kwietniu
odbędzie się ona po raz drugi.
Tegoroczna „Tulipanada ’2004” odbędzie się w czterech kategoriach
wiekowych oraz w dwóch kategoriach
muzycznych. Eliminacje zaplanowano
w dniach 21 - 23 kwietnia, w sali kameralnej Ośrodka Kultury „Arsus”
ul. Traktorzystów 14. Dla zwycięzców
przewidziano atrakcyjne nagrody,
a nagrodę Grand Prix ufunduje burmistrz dzielnicy.

Koncert Laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 18 w sali widowiskowej OK „Arsus”.
Karty uczestnictwa należy przesłać
lub dostarczyć do dnia 9 kwietnia na
adres: Dom Kultury „Kolorowa”,
02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego
16. Bliższe informacje udzielane są
pod numerem telefonu 867 63 95.
Organizatorem konkursu jest Dom
Kultury „Kolorowa” we współpracy
z Ośrodkiem Kultury „Arsus”.

Karan
Na terenie dzielnicy Ursus działa od kilku
lat Katolicki Ruch Antynarkotyczny - Karan.
Początkowo ruch miał swoją siedzibę w Domu Kultury „Miś”. Od paru miesięcy mieści
się w Domu Kultury „Kolorowa” przy ulicy
Sosnkowskiego 16 w pokoju 126.
Punkt prowadzi konsultacje w zakresie
przeciwdziałania narkomanii oraz pomocy
dzieciom i rodzinom dotkniętym tym problemem. W ramach proponowanego programu
punkt udziela informacji dla osób uzależnionych na temat możliwości leczenia. Prowadzi konsultacje indywidualne i grupowe oraz
bezpłatnie udostępnia materiały informacyjne. Można także bezpłatnie wykonać testy
na obecność narkotyków w organizmie.
Kontakt:
Elżbieta Artman tel. kom. 501 216 943.

28 lutego o godz. 19 w Ośrodku Kultury „Arsus” odbędzie się koncert Reni Jusis z zespołem.
Reni od najmłodszych lat fascynowała się muzyką. Jako sześciolatka wygrała konkurs śpiewając
piosenkę pt. „Jestem księżniczką Dianą”. Pod
koniec liceum zagrała w musicalu „Fatamorgana” w Koszalinie, gdzie wypatrzył ją Yaro i zaproponował chórki na swojej płycie. Na tej właśnie
płycie, Reni zaśpiewała „Refrenatę”. Od tego momentu zaczęła się przygoda z piosenką. Jej funkowo-taneczną płytkę pt. „Zakręcona” okrzyknięto debiutem roku, a tekst piosenki nuciła cała Polska. Ostatnim jej wielkim przebojem była
piosenka „Kiedyś Cię znajdę”. Bilety na koncert
w cenie 20 zł można nabyć w sekretariacie OK
„Arsus” ul. Traktorzystów 14.

Zapisy do
Uniwersytetu
Zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie przyjmowane są w każdy
wtorek w godz. 16-17 w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ul. Plutonu Torpedy
47 (tel. 662-70-01) oraz w każdy czwartek w godz. 11-13 w pomieszczeniu Koła
Forum Emerytów i Rencistów przy ul.
Sosnkowskiego 16, pok. 132, I piętro.
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Dziennik
U C H WA ŁY z Z A R Z Ą D Z E N I A z K O M U N I K AT Y
Uchwała Nr XXIV/436/2004

Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 roku
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1 Określa się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie
sprzedaży na targowiskach w wysokości określonej w załączniku
do uchwały.
§ 2 1. W przypadku dokonywania sprzedaży różnorodnych towarów,
dla których stosowane są różne stawki opłaty targowej,
pobiera się wyższą ze stawek określonych w załączniku do
uchwały.
2. Powierzchnia zajęta przez dokonującego sprzedaż oznacza
powierzchnię zajętą przez sprzedającego i towary przez niego
sprzedawane oraz urządzenie (obiekt), z którego dokonuje się
sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez towary
znajdujące się wokół tego urządzenia (obiektu).
3. Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej
powierzchnię, z której pobierana jest opłata za zajęcie
każdego metra kwadratowego zaokrągla się w taki sposób, że
końcówkę do 0,5 m2 pomija się, a większą niż 0,5 m2
podwyższa się w górę do pełnego metra kwadratowego.
4. W przypadku, gdy dokonujący sprzedaży zajmuje, w
rozumieniu ust. 2, mniej niż 1 m2 powierzchni, opłatę targową
pobiera się w wysokości należnej za m2.
§ 3 Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 4 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną:
1) na targowiskach pod dachem oraz w halach używanych do
targów, aukcji i wystaw oraz w pomieszczeniach
usytuowanych w przejściach podziemnych ulic,
2) przed sklepami, jeżeli ma ona charakter promocyjnohandlowy, w zakresie zgodnym z asortymentem
oferowanym przez te sklepy,
3) w tymczasowych obiektach budowlanych w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego z zastrzeżeniem ust. 2 z
wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w takich obiektach:
a) na obszarze m.st. Warszawy ograniczonym ulicami:
Sokolą, Zamoyskiego na odcinku Sokola - Zieleniecka,
Aleją Zieleniecką, Rondem Waszyngtona, Aleją ks.
Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim na odcinku
Aleja ks. Poniatowskiego - Sokola wraz z tymi ulicami
granicznymi,
b) na obszarze m.st. Warszawy ograniczonym ulicami:
Al. Krakowską, Podborską, Borsuczą (oraz drogą bez
nazwy łączącą ul. Borsuczą i Al. Krakowską) wraz
z tymi ulicami granicznymi.
2. Zwolnienia z opłaty targowej określone w ust. 1 pkt 3) nie
obejmują sprzedaży dokonywanej w namiotach bez względu
na rodzaj powłok namiotowych, barakowozach, kontenerach,
a także w tzw. szczękach.
§ 5 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 tracą moc:
1) uchwała Nr 453/XLIII/97 Rady Gminy Warszawa-Centrum
z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu
jej poboru,
2) uchwała Nr XX/207/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z
dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu
jej poboru,
3) uchwała Nr 611/III/98 Rady Gminy Warszawa-Bielany z
dnia 28 lutego 1998 r. w sprawie opłaty targowej z
późniejszymi zmianami,
4) uchwała Nr XIII/154/95 Rady Gminy Warszawa-Targówek
z dnia 29 czerwca 1995 r.,

z

5) uchwała Nr 658 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 18
grudnia 2001 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 279, poz. 7811),
6)uchwała Nr 539/XLVII/2001 Rady Gminy Warszawa-Wawer
z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłat targowych (Dz.
Urz. Woj. Maz. Nr 272, poz. 7312 z późn. zm.),
7) uchwała Nr 125/XV/99 Rady Gminy Warszawa-Włochy z
dnia 4 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty targowej na
terenie Gminy Warszawa-Włochy.
2. Do czasu określenia nowych inkasentów oraz ich
wynagrodzenia, opłaty targowe pobierane są przez
inkasentów wskazanych na podstawie dotychczasowych
uchwał organów stanowiących, za wynagrodzeniem
wynikającym z tych uchwał.
§ 6 1. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
m.st. Warszawy przy Placu Bankowym 3/5 i w siedzibach
Dzielnic m.st. Warszawy oraz ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Załącznik do uchwały podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń targowisk i rejonów sprzedaży wymienionych w pkt
I a załącznika.
3. Obowiązek wymieniony w ust. 2 wykonuje inkasujący opłatę
targową.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady m.st. Warszawy Wojciech Kozak

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Ursus

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo
Ochrony Środowiska podaje się do publicznej wiadomości informację o złożonym wniosku przez Oriflame Products Poland sp z o.
o o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni ścieków na terenie działki ew. nr 26 obręb 211-15) przy ul. Bohaterów Warszawy 2 w Warszawie - Dzielnica Ursus.
Zgodnie z art. 32 w/w ustawy każdy ma prawo zapoznać się ze
sprawą oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowym postępowaniu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, w internecie, w prasie lokalnej oraz w pobliżu miejsca przedsięwzięcia.
Uwagi i wnioski w sprawie można składać w Delegaturze Biura
Naczelnego Architekta Miasta st. Warszawy w dzielnicy Ursus, Plac
Czerwca 1976 r. nr 1.

Prezydent m.st. Warszawy
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717), że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrz Dzielnicy Ursus w m. st. Warszawie z dnia 30.12.
2003 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ronda (w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. Lalki, Jagiełły, Balickiej) na działkach o nr Ew. 69/2, 64/3, 63, 70
w obrębie 2-09-09 oraz dz. ew. 46/9 z obrębu 2-09-08 położonych
przy ul. Lalki, Balickiej/, na terenie dzielnicy Ursus w Warszawie.
Strony mogą zapoznać się ze sprawą oraz złożyć wniosek
w przedmiotowym postępowaniu w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz w internecie.
Wnioski należy składać na piśmie do Delegatury Biura Naczelnego Architekta m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca
1976 r. nr 1 i w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter).

Ursusa
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Rozkład jazdy autobusów z Ursusa

Ez pêt-li prz5y

517

z pêtli przy ul. Keniga D Targówek
dzieñ powszedni
minut

h
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

177

z pêtli przy Pl. Czerwca
1976 r. D Odolany

ul. Keniga D Goc³aw

soboty i œwiêta
h
minut

[40] 55
08 20 [30] 40 50
00 05 10 15 20 25 30 [35] 40 45 50 55
[00] 05 10 15 20 25 30 35 40 50
[00] 10 20 30 40 52
05 18 31 [44] 57
[10] 24 38 52
[06] 20 35 50
05 [20] 35 [50]
05 15 25 34 43 [52]
01 10 19 28 37 44 51 57
04 [10] 16 22 29 36 [43] 50 57
04 11 18 25 32 39 [46] 53
00 07 14 21 30 39 48 57
[06] 15 25 36 [48]
00 12 25 [40]
00 20 40
[00] 20 45
10 50

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[50]
20 50
[14] 38
[02][18][34]50
04 [18] 30 42 54
[06] 18 30 [43][56]
[09] 22 35 48
[01] 13 26 39 [52]
04 16 [28][40][53]
06 19 [32] 45 58
11 [24] 37 [50]
[05][20] 35 50
[06] 22 38 [54]
10 [26][42][58]
14 32 [50]
08 26 [45]
10 [45]
15 [45]
15

401

z pêtli przy
ul. Keniga D Ursynów P³d

dzieñ powszedni
h
minut
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

30
06
06
06
05

55
15
00
08
08
05

42
18
14
20
25

30
12
19
25
25

soboty
i œwiêta

54
26 34 42 50 58
22 30 38 46 55
34 48

K
u
r
s
u
j
e

45
24 35 46 57
30 42 54
45

191

N
i
e

dzieñ powszedni
h
minut
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

45
15
00
11
12

10
00
00
00
05

30 45
15 30 45 58
24 40 56
30

28
15
15
15
25

Go³¹bki D Cm. Wolski

soboty i œwiêta
h minut

dzieñ powszedni
h minut

soboty i œwiêta
h minut

dzieñ powszedni
h minut

soboty i œwiêta
h minut

dzieñ powszedni
h minut

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5
6 [14][54]
7 [34]
8 [14]
9 [00][40]
10 [20]
11 [00][40]
12 [20]
13 [00][40]
14 [20]
15 [00][40]
16 [20]
17 [00][40]
18 [20]
19 [02][48]
20 [34]

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

5 [00][35]
6 [02][28][50]
7 [17][44]
8 [08][40][59]
9 [21][44]
10 [06][29][52]
11 [15][37][57]
12 [17][37][57]
13 [17][37][57]
14 [17][37][57]
15 [17][37][57]
16 [17][37][56]
17 [15][35][55]
18 [16][37][56]
19 [20][43]
20 [08][30][57]
21 [25][50]
22 [20]

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4 [50]
5 [20][50]
6 [14][36][58]
7 [20][42]
8 [04][26][48]
9 [10][32][55]
10 [18][41]
11 [04][27][47]
12 [07][27][47]
13 [07][27][47]
14 [07][27][47]
15 [07][27][47]
16 [07][27][46]
17 [05][25][45]
18 [05][26][48]
19 [10][32][54]
20 [17][40]
21 [05][35]
22 [05][35]

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[35]
[05] 33 59
[20] 40 [55]
[10][23][36][49]
[02] 15 30 [46]
[02] 18 [35] 52
[09][26][43]
[00] 17 [33][50]
06 [22] 38 [54]
[10][25][40] 54
08 [22][36] 50
[04] 18 [33][48]
[03][18] 33 48
[02][16] 30 [45]
00 [15][31][48]
[05] 25 [45]
[05][25] 50
[15][40]
10 [40]

716
h

5 07 32 55
6 15 31 46
7 01 [17] 34 50
8 12 36
9 [02] 30
10 05 [44]
11 22
12 [02] 42
13 [23]
14 01 21 41
15 [01] 21 41
16 01 [21] 41
17 01 21 [41]56k
18 14 54
19 [33]
20 13 [54]
21 34
22 [12]40k
23 [19k]

5 05 [40]
6 10 35
7 [05] 35
8 05 [36]
9 06 36
10 [13] 46
11 16 [46]
12 13 46
13 [16] 46
14 16 [46]
15 16 46
16 [16] 46
17 16 [46]
18 16 42
19 [16] 46
20 16 [46]
21 15 45
22 15
23

soboty i œwiêta
h minut

[30]
4
[15][39]
5
[02][17][32][48]
6
[03][19][36][55]
7
[12][25][45]
8
[10][30][50]
9
[10][30][50]
10
[10][30][50]
11
[10][30][50]
12
[10][25][48]
13
[04][20][28][40][48] 14
[03][19][29][47][59] 15
[07][23][43]
16
[03][23][40][53]
17
[00][20][38#][57#] 18
#
#
#
[20 ][38 ][58 ]
19
[22#][36#][55#]
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[15#][40#]
21
[00#][35#]
22
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10
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13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
22
20
20

50
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25
26
25
16
18
16
16
16
16
16
16
16
17
52
50

55
40
56
43
31
31
31
31
31
31
31
31
31
35

55

46
48
46
46
46
46
46
46
46
59

OBJAŒNIENIA

LINIA PODMIEJSKA
W. Hermana D Cm. Wolski
dzieñ powszedni
h minut

K
u
r
s
u
j
e

194

187

z pêtli przy
z pêtli przy ul. Wojciechowul. Keniga D Pl. Narutowicza
skiego D Stegny
00 40
[05] 25 [45]
04 [22] 37 55
[15] 35 [55]
15 40
[00][20][40]
00 20 [40] 59
[17] 35 53
[11] 29 [48]
08 28 [48]
08 [30] 55
[15] 35
[00] 25 [50]
15 [40]
10 [34]
00 [28][56]
23 [50]
[20]

N
i
e

44
30 45
30 45
30 45

dzieñ powszedni
h minut
[00][45]
[20][55]
[30]
[02][37]
[12][37]
[11][40]
[10][40]
[10][40]
[10][40]
[10][40]
[10][40]
[10][40]
[10][40]
[12][45#]
[20#][55#]
[30#]
[10#]

soboty
i œwiêta

znaków i skrótów stosowanych w
rosk³adach jazdy

soboty i œwiêta
minut

384

z pêtli przy
ul. Keniga D M³ociny
dzieñ powszedni
h
minut
4
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14
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45
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00i
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19
26
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15 35
05i 23f
05 17
08 30
22

40f
33 41f 49f 56
42f
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55
43
30 48f
55

soboty
i œwiêta
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N
i
e
K
u
r
s
u
j
e

z pêtli przy ul.
Keniga D Dw.
Centralny
h
22
23
0
1
2
3
4

minut
56
26
26
26
26
26
26x

56
56
56
56
56

[ ] - kurs realizowany przez autobus
niskopod³ogowy,
# - kurs odwo³any w dniu 24
grudnia (Wigilia),
f - kurs odwo³any w dniach 24 i 31
grudnia,
k - kurs tylko do przystanku Si³aczki,
i - kurs na skróconej trasie:
Pu³kowa-Heroldów-Improwizacji,
x - kurs tylko do Dw. Centralnego,
Linia E-5 nie kursuje w okresie
zimowych ferii i letnich wakacji
szkolnych.
Linia 384 nie kursuje w okresie
letnich wakacji szkolnych.
Linia 177 nie kursuje w Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok.

Dziennik Ursusa

Złoto dla Iwony
Podczas halowych mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych,
które odbyły się w dniach 23-25 stycznia w Spale, Iwona Brzezińska
nasza lekkoatletka zdobyła złoty medal.
Iwona jest dwukrotną wicemistrzynią Polski w kategorii juniorów młodszych. Na swoim koncie
ma szereg medali. Jednak do tej
pory nie udało jej się wywalczyć
złota. W tym roku, startując już jako juniorka dopięła swego. Ze Spały wróciła ze złotym medalem. Jest
zatem mistrzynią Polski juniorek
w biegu na 60 m. Uzyskany przez
nią czas to 7.56 sek. Pozostałe zawodniczki, nie da się ukryć, miały
czasy o wiele gorsze. Zdobywczyni
drugiego miejsca miała czas 7.67
sek, a trzecia - 7.78 sek. Do rekordu Polski juniorek, który wynosi
7.48 sek., Iwonie niewiele już brakuje. Ustanowiony przez nią wynik
w hali jest czwartym czasem w tym
sezonie wśród juniorek i seniorek
w całej Polsce.
Podczas mistrzostw Iwona startowała również w biegu na 200 m
i dostała się do finału „A”. Zajęła
4 miejsce ze swoim życiowym halowym rekordem - 25.29 sek. Teraz
czeka ją okres wytężonej pracy, aby
dobrze przygotować się do licznych
startów w lecie.

Iwona Brzezińska (w środku) na podium.

Kino „Ursus” zaprasza
29 lutego „Mali agenci 3D” prod.
USA, b/o. Niedziela godz. 12, 14.
Bilety: 10 i 12 z³. „Pan i w³adca na
krañcu œwiata”, prod. USA, od lat
15. Niedziela godz. 16, 18.30.
Wszystkie bilety po 12 z³.
1-3 marca „Mali agenci 3D” prod.
USA, b/o. Poniedzia³ek, wtorek,
œroda godz. 16. Bilety po 10 i 12 z³.
6-7 marca „Wzgórze nadziei”,
prod. USA, od lat 15. Sobota i niedziela godz. 16,19. Wszystkie bilety po 12 z³.
Kierownictwo kina zastrzega sobie
mo¿liwoœæ zmian w repertuarze.

Dziennik
Ursusa

Mat na
szachownicach
W Wiśle, w dniach 4-12 lutego odbyły się mistrzostwa Polski do lat
20. Doskonale spisała się w nich
mieszkanka Ursusa - Beata Kądziołka. Zdobyła srebrny medal.
Rewelacją turnieju okazał się 15.
letni Michał Olszewski. Jednak
4 ostatnie partie przegrał i zajął
ostatecznie 10 miejsce.
W dniach 10-14 lutego w Domu
Kultury „Kolorowa” w ramach
akcji „Zima w Mieście” odbyły się
3 turnieje szachowe dla dzieci.
Wzięło w nich udział 19 zawodników. W turnieju „A” zwyciężył Tomasz Głuszko przed Moniką
Głuszko. Oboje reprezentowali
klub Polonia Warszawa. W turnieju „B” najlepszym był Adam Dyk
przed Zbigniewem Faranem (oboje UKS Kolorowa Ursus). W grupie najmłodszych zwyciężył Filip
Adamus (Polonia Warszawa)
przed Michałem Senderowskim
i Hubertem Kielichem (UKS Kolorowa Ursus).
Nasz rodzimy klub UKS Kolorowa Ursus będący wylęgarnią talentów przeżywa kłopoty finansowe. W dużej części rodzice sami
finansują wyjazdy na turnieje
i mistrzostwa.

Kolejny medal w unihokeju
Nie obniżają poziomu reprezentantki z Gimnazjum nr 3 w Ursusie grające
w unihokeja. W finałach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, w dniach 12-16
stycznia, dziewczęta obroniły złoty medal, pokonując w finale Gimnazjum
nr 7 z Bielan 2:0. Przed zawodami, to nie nasz zespół był faworytem rozgrywek.
W nowym roku szkolnym zmienił się nieco
skład drużyny. Trzy podstawowe zawodniczki
ukończyły szkołę, a doświadczona Marta Wiśniewska (III klasa) nie mogła grać z powodu
kontuzji. Tym samym honoru ubiegłorocznych
mistrzyń musiał bronić odmieniony zespół
w następującym składzie (na zdjęciu): Martyna
Chojnacka, Agata Gasik, Sylwia Niedziółka,
Magda Trzepizór, Ola Paleczna oraz Sylwia Głuchowska.
Trenera zespołu pana Sławomira Tomporowskiego cieszy najbardziej fakt, że jest to już
czwarty kolejny złoty medal zdobyty na imprezach warszawskich oraz wojewódzkich. Obecnie
mamy najlepszą drużynę unihokeja dziewcząt
w województwie mazowieckim. Na koniec przypominamy naszym czytelnikom złote medale
zdobyte przez dziewczęta z Gimnazjum nr 3.
ROK SZKOLNY 2001/2002 - I MIEJSCE
W W IV MAZOWIECKICH IGRZYSKACH

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SIEDLCACH.
ROK SZKOLNY 2002/2003 - I MIEJSCE
W W WARSZAWSKIEJ OLIMPIADZIE MŁODZIEŻY, I MIEJSCE W W V MAZOWIECKICH
IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W CIECHANOWIE.
ROK SZKOLNY 2003/2004 - I MIEJSCE
W WOM.
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