Brat PIT w Warszawie
Jednym z g³ównych Ÿróde³ dochodów miast s¹ podatki p³acone przez mieszkañców. Wiêksze wp³ywy z podatków oznaczaj¹ wiêcej pieniêdzy na remonty dróg, efektywniejsz¹ komunikacjê, ochronê
zdrowia, kulturê i edukacjê.

Rok 2009
pod znakiem
inwestycji

wszechnie panującej opinii,
wcale nie musimy zmieniać
miejsca zameldowania, aby
nasze podatki pracowały na
miejsce, w którym faktycznie
przebywamy. Co ważniejsze
– procedura nie wiąże się z
wymianą dowodu osobiste−
go, prawa jazdy czy przere−
jestrowywania auta, gdyż
miejsce zameldowania i
miejsce faktycznego pobytu
to dwie zupełnie inne kwe−
stie. Wystarczy wypełnić
prosty formularz dostępny w
urzędzie lub na naszej stro−
nie internetowej.
W tym roku Urząd m. st.
Warszawy przygotował wła−
sne materiały dotyczące ak−
tualizacji danych osobo−
wych. Akcja ma zasięg ogól−
nomiejski, a jej bohaterem
jest Brat PIT. Seria plakatów
i billboardów, komiks oraz
filmiki w internecie nakła−
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To pieniądze na realne inwestycje,
które podniosą standard życia wszyst−
kich warszawiaków.
Nasza dzielnica była pionierem w roz−
powszechnianiu informacji o tzw. druku
NIP−3. Urząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy od trzech lat przeprowadza akcję,
popularyzującą płacenie podatków w
faktycznym miejscu zamieszkania.
Każdy z nas płaci podatki. Według
naszych szacunków w Ursusie może
mieszkać 7 000 osób, które są zamel−
dowane poza Warszawą. Akcja rekla−
mowa ma na celu popularyzację druku,
który służy do aktualizacji danych w
urzędzie skarbowym. Wbrew po−

III kadencja
M³odzie¿owej
Rady Dzielnicy
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Dzieñ promocji
zdrowia
Już 17 kwietnia o godz 10 w Ze−
spole Szkół nr 42 po raz trzeci odbę−
dzie się Dzień Promocji Zdrowia dla
mieszkańców dzielnicy Ursus. Jak co
roku będzie można honorowo oddać
krew, skorzystać z bezpłatnych porad
lekarskich, wykonać podstawowe ba−
dania. Na wszystkich, którzy od−
wiedzą w tym dniu szkołę przy ulicy
Konińskiej 2, czeka ponadto wiele
atrakcji. Zapraszamy

Wystawa malarstwa
Do końca marca 2010 r. w Domu
Kultury Kolorowa można obejrzeć wy−
stawę malarstwa Basi Pacześnej – Ver−
cueil.
Są to obrazy w stylu kubistycznym,
przyciągające oko ciepłymi, oriental−
nymi barwami. Głównym ich tematem
jest kobieta i macierzyństwo.
Basia Pacześna−Vercueil to znana
projektantka, malarka, fotograf − arty−
sta. Absolwentka prestiżowej londyń−
skiej Central Saint Martins College of
Art &Design. Obecnie właścicielka
autorskiej Galerii i pracowni biżuterii

w Podkowie Leśnej. Trzykrotna fina−
listka konkursu Student Design&Art
Direction w Londynie. Ma na swoim
koncie wiele wystaw indywidualnych
i zbiorowych w Singapurze, Malezji,
Wielkiej Brytanii i Polsce. W 2006
roku za swoje prace dla BBC otrzy−
mała prestiżową nagrodę Young Jo−
urnalist of the Year w Wielkiej Bryta−
nii w kategorii Projektant Roku.
Jej srebrna branzoleta „Magia orzechów
włoskich” znalazła się pośród trzech zwy−
cięzców w ogólnopolskim konkursie
„Klejnot Polskiej biżuterii 2009”.

II

Dziennik

Brat PIT w Warszawie
niają tytułowego PIT−a do przeprowadz−
ki do Warszawy.
− Zostało nam mało czasu, do końca
kwietnia musisz przenieść się do stoli−
cy. Wejdź na stronę www.um.warsza−
wa.pl, tam dowiesz się wszystkiego –
mówi tajemniczy bohater filmiku rekla−
mowego.

Wypełniając druk NIP−3 zwiększamy
dochody Warszawy. Jednak najlepszym
rozwiązaniem nadal pozostaje zameldo−
wanie się w miejscu faktycznego za−
mieszkania. Dzieje się tak dlatego, że
rosnące dochody miasta bez zmiany
liczby mieszkańców powiększają wyso−
kość tzw. „janosikowego”, jakie War−

szawa musi płacić do budżetu państwa.
W tym roku w Ursusie kolportaż objął
5 000 ulotek oraz 150 plakatów. Zosta−
ły one przekazane wspólnotom miesz−
kaniowym, głównie na nowych osie−
dlach, placówkom kulturalnym, przy−
chodniom, szkołom, centrom handlo−
wym. Wszystkim zarządcom nierucho−
mości, którzy wsparli naszą akcję − ser−
decznie dziękujemy.
Łukasz Prokop

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy obradował w styczniu bieżącego
roku na czterech posiedzeniach. Zapa−
dły na nich m.in. decyzje, dotyczące
niżej opisanych spraw.
Władze Dzielnicy w trosce o zaspo−
kojenie potrzeb mieszkańców Dzielni−
cy w zakresie opieki zdrowotnej w po−
rozumieniu z Dyrektorem Samodzielne−
go Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa −
Ochota wskazały najbardziej korzystną
lokalizację, przeznaczoną pod budowę
nowoczesnej przychodni zdrowia. No−
wopowstająca przychodnia, świadczą−
ca usługi na rzecz mieszkańców Dziel−
nicy Ursus, będzie miała swoją siedzi−
bę przy ul. Warszawskiej.

Zarząd zaakceptował projekt intencyj−
nej uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy, dotyczącej nadania imienia
Jana Pawła II Gimnazjum nr 130 z Od−
działami Integracyjnymi, położonego
przy ul. Orłów Piastowskich 47. Od 1
września 2010 r. Gimnazjum nr 130 z
Oddziałami Integracyjnymi będzie no−
siło nazwę im. Jana Pawła II.
Zarząd zaakceptował strategię budo−
wy wizerunku oraz promocji Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy na 2010 rok.
Strategia ta zawiera szereg działań do
wykonania w roku 2010 przez Wydział
Kultury i Promocji. Założenia strate−
gii to m.in.: gruntowna przebudowa
strony internetowej, zorganizowanie
konkursu na nowe promocyjne logo
Ursusa, współpraca międzynarodowa
z Dzielnicą Kijowa Szewczenkowską
oraz kampania promująca dzielnico−
we maskotki.

Zarząd Dzielnicy podjął m. in. uchwa−
ły w sprawach :
− zawarcia porozumienia z Zakładem
Konserwacji i Remontów Dróg, doty−
czącego użyczenia pomieszczeń na IV
piętrze budynku Urzędu Dzielnicy Ur−
sus, przy ulicy Plac Czerwca 1976 roku
Nr 1 w Warszawie,
− planu sprzedaży, w latach 2010−2012,
lokali stanowiących własność m.st. War−
szawy, usytuowanych w budynkach wie−
lolokalowych, położonych na terenie
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
− wyboru ofert na realizację zadań publicz−
nych , w zakresie upowszechniania kul−
tury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ur−
sus m.st. Warszawy, w roku 2010,
− ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w za−
kresie wypoczynku dzieci i młodzie−
ży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
w roku 2010.

dokończenie ze str. 1
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Rok 2009 pod znakiem inwestycji
W roku 2009 bud¿et Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie inwestycji
wynosi³ 25 572 610 z³. Zarz¹d Dzielnicy dysponuj¹c t¹ kwot¹ realizowa³ zaplanowane w poprzednich latach inwestycje.
częte zostały prace przy przebudowie
muszli koncertowej w parku Czecho−
wickim. W ramach porozumienia po−
między m.st. Warszawa (Dzielnicą Ur−
sus), miastem Pruszków, miastem Pia−
stów i gminą Michałowice wykonano
modernizację pierwszego odcinka rowu
U1 z zadania pod nazwą: „Budowa ko−
lektora deszczowego w ul. Ryżowej i
Alejach Jerozolimskich prowadzącego
do rowu U1 wraz z przebudową rowu

nych, wykonano także instalację tele−
fonii IP w przedszkolach nr: 413 przy
ul. Górna Droga oraz oddziału 137
przy ul. Szancera 7.
W budynku Urzędu Dzielnicy doko−
nano wymiany kolejnych okien i przy−
gotowano następne pomieszczenia pod
potrzeby Urzędu m.st. Warszawy, a tak−
że wyposażono Urząd Dzielnicy w
nowy serwer, niezbędny do fachowej
obsługi stanowisk pracy.

Fot. Ł.Prokop

W zakresie budowy i modernizacji
dróg publicznych, zarówno powiato−
wych, jak i gminnych zostały wykona−
ne: przebudowa skrzyżowania (rondo)
ul. Cierlicka/Kościuszki, budowa od−
cinka ulicy Tomcia Palucha od ul. Bal−
binki do Bohaterów Warszawy (wraz
z wykupem gruntu), rozpoczęta zosta−
ła budowa ul. Zielonej Gęsi. Na pod−
stawie zawartych umów developerzy
wykonali prace przy budowie i moder−
nizacji dróg oraz parkingów: ul. Sko−
roszewskiej od ul. Hassa i ul. Hassa na
odcinku Skoroszewska – Składkow−
skiego, przy Forcie od ul. Apartamen−
towej, wokół budynku przy ul. Wojcie−
chowskiego 35, przedłużeniu ul. Po−
bożnego do ul. Brodatego, ulicy we−
wnętrznej i parkingów przy osiedlu
Szałas. Ponadto zostały wykonane do−
datkowe miejsca parkingowe przy ul.
Szancera, Zagłoby i W. Sławka.
W zakresie budownictwa komunal−
nego zostały dokończone prace przy
budowie budynku Szancera 7 (48
mieszkań) wraz z przedszkolem w par−
terze. Rozpoczęto rozbudowę i pełną
termomodernizację Przedszkola nr 194
przy ul. W. Sławka. Rozbudowana zo−
stała o 6 sal lekcyjnych Szkoła Podsta−
wowa nr 11 przy ul. Keniga. Powstał
plac zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 2 oraz winda przy budynku Gimna−
zjum nr 132 i Liceum Ogólnokształcą−
cym przy ul. Dzieci Warszawy 42. Zbu−
dowane zostało miasteczko ruchu dro−
gowego przy Szkole Podstawowej nr
14. Wykonano pełną termomoderniza−
cję Przedszkola nr 112 przy ul. Wa−
powskiego.
Przygotowano dokumentację projek−
tową dla rozbudowy o 8 sal lekcyjnych
i salę rekreacyjną Szkoły Podstawowej
nr 4 przy ul. W. Sławka oraz dokumen−
tację na rozbudowę i termomoderniza−
cję Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga.
Została opracowana dokumentacja bu−
dowlano−wykonawcza na budowę
żłobka przy ul. Czerwona Droga. Wy−
konano koncepcję budowy szkoły pod−
stawowej przy ul. Pobożnego i budowy
przedszkola w parku Achera.
W zakresie zieleni i rekreacji wyko−
nane zostały: zieleniec wzdłuż kanału
Konotopa, modernizacja oczka wodne−
go w Parku Czechowickim, moderniza−
cja skweru zieleni przy ul. Cierlickiej,
plac zabaw przy ul. Rakietników i 1−go
Maja. Wykonano monitoring zieleńca
przy ul. Dzieci Warszawy 42. Rozpo−

Rozbudowana Szko³a Podstawowa nr 11
U1 oraz budową zbiornika retencyjne−
go w dolinie rzeki Raszynka”.
Placówki oświatowe zostały wypo−
sażone w dodatkowe środki trwałe w
ramach tzw. zakupów inwestycyj−

W kolejnym numerze Dziennika Ur−
susa przedstawimy Państwu budżet
dzielnicy na 2010 rok – w tym plano−
wane zadania inwestycyjne.
Wiesław Krzemień

Moja Ojczyzna − Polska
Gimnazjum nr 133 w Warszawie za−
prasza do udziału w IV edycji dzielni−
cowego konkursu „Cudze chwalicie,
swego nie znacie”. W założeniach or−
ganizatorów konkurs wspomaga reali−
zację ścieżki edukacja regionalna. Po−
budza zainteresowanie historią i kulturą
kraju, kształtuje postawy patriotyczne
młodzieży oraz poczucie tożsamości
narodowej.
Tegoroczna edycja poświęcona jest
Polsce. Wychodząc naprzeciw zaintere−
sowaniom dzieci i młodzieży, proponu−
jemy następujące tematy prac:
· Piękna nasza Polska cała. Polskie pej−
zaże.
· Jestem Polakiem. To powód do dumy
czy wstydu?

· Polska. Tego nie znajdziesz w prze−
wodniku ...
· Polskie zwyczaje, obyczaje i tradycje.
Konkurs daje możliwość przedstawie−
nia proponowanych zagadnień w różno−
rodnej formie – od pracy plastycznej,
poprzez twórczość literacką do prezen−
tacji multimedialnej. Dzięki temu mogą
w nim brać udział uczniowie zarówno
szkół podstawowych, jak i gimnazjów.
Konkurs jest więc ciekawym wyzwa−
niem dla wszystkich zainteresowanych
zwłaszcza, że na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundo−
wane przez władze Dzielnicy Ursus.
Szczegółowe informacje umieszczo−
ne są na stronie internetowej gimnazjum
http://g133wawa.edupage.org
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By³ rok 1945 – pamiêtajmy!!!
Tragiczny by³ bilans 2077 dni bezustannej walki z
niemieckim okupantem. Rok 1945 mia³ byæ rokiem
wielkich nadziei na poprawê ¿ycia narodu w wolnej OjczyŸnie, a sta³ siê rokiem rozczarowañ i trudnych, skomplikowanych prze¿yæ. Dlatego po 65 latach warto do tego okresu powróciæ.
Zanim przejdę do wspomnień z pierwszych
miesięcy roku 1945 warto przypomnieć
wydarzenia z ostatnich miesięcy 1944 roku.
Dzień 2 października 1944 roku był ostat−
nim dniem walk Powstania Warszawskie−
go. Ocalałe oddziały Armii Krajowej, wal−
czące w Warszawie opuściły miasto 5 paź−
dziernika, przechodząc pod eskortą uzbro−
jonych żołnierzy niemieckich do obozu
przejściowego w Ożarowie Mazowieckim,
skąd dalej kierowani byli do obozów jeniec−
kich na terenie Niemiec.
Ludność cywilna stolicy wypędzana była
przez wojska niemieckie z miasta od 6 sierp−
nia 1944 r. do ostatnich dni października
1944 r. Droga prowadziła przez dworzec
W−wa Zachodnia, Włochy i niemieckie
obozy przejściowe w Ursusie, Piastowie i
Pruszkowie. Dalej kierowano wypędzo−
nych Warszawiaków do pracy przymuso−
wej i obozów koncentracyjnych na terenie
Rzeszy niemieckiej, a osoby starsze z dzieć−
mi przewożono na tereny Generalnego Gu−
bernatorstwa, jak najdalej od Warszawy,
W okresie listopad − grudzień 1944 roku
wojska niemieckie dokonały rabunku wszel−
kiego mienia zostawionego przez Warsza−
wiaków oraz palono i wysadzano te budyn−
ki, których nie zniszczyły bomby rzucane
przez Niemców od sierpnia do października
1944 roku. W styczniu 1945 roku miasto zo−
stawiono całkowicie zniszczone. Niezależ−
nie od zniszczeń Stolicy, Niemcy do ostat−
nich dni okupacji stosowali różne represje w
stosunku do ludności zamieszkującej w
okolicznych miejscowościach podwarszaw−
skich, a szczególnie leżących na trasie Wło−
chy − Ursus − Piastów − Pruszków. Za po−
moc wypędzonym Warszawiakom Niemcy
stosowali najsurowsze kary, począwszy od
wywiezienia do obozów koncentracyjnych
do kary śmierci przez rozstrzelanie w maso−
wych egzekucjach. Warto tu przypomnieć
cztery wydarzenia: 1) 16 września we Wło−
chach wywózka do obozów koncentracyj−
nych ponad 4 tys. mężczyzn, 2) 6 grudnia
1944 r. aresztowanie i 9 grudnia rozstrzela−
nie w lasach sękocińskich Komendanta OSP
w Ursusie − Dowódcę I Kompanii w I bat.7
pp „Garłuch” AK por. Stanisława Bodycha.
3) 12 grudnia 1944 roku aresztowanie mał−
żonków Falborskich zamieszkałych w Ur−
susie i rozstrzelanie na polach przy ul. Re−
gulskiej. Ostatnia represja nastąpiła na prze−
łomie grudnia i stycznia 1945 r. skierowana
była wobec członków ZWM. Aresztowania
rozpoczęły się po świętach Bożego Narodze−
nia, a zakończyły 5 stycznia 1945 r. Maso−

wej egzekucji sześciu aresztowanych mło−
dych ludzi, pruszkowskie gestapo dokonało
9 stycznia 1945 r. w lasach sękocińskich.
Wkrótce ruszyła tak bardzo oczekiwa−
na ofensywa wojsk sowieckich stojących
w czasie Powstania Warszawskiego tuż za
Wisłą. Dowództwo podjęło decyzję okrą−
żenia Warszawy od południa i północy.
Niemcy widząc swoje zagrożenie, 15
stycznia 1945 roku opuścili Warszawę
uciekając wzdłuż szosy poznańskiej. Tego
samego dnia w godzinach popołudnio−
wych jednostki niemieckie opuściły rów−
nież Zakłady Ursus i teren tzw. „centrali
telefonicznej” przy obecnej ul. Sosnkow−
skiego róg ul. Kościuszki. W tym rejonie
pozostały tylko oddziały, które miały do−

cji Ludowej RPPS (Robotnicza Partia Pol−
skich Socjalistów), która występowała jako
jednostka Polskiej Armii Ludowej (PAL)
oraz również kilku żołnierzy z AK bat.
,„Miotła”. Około południa od strony Prusz−
kowa pojawiły się w Ursusie na ul. Warszaw−
skiej pierwsze sowieckie wojska pancerne.
Kilkanaście czołgów z pijanym wojskiem,
nie zatrzymując się, skierowało się do cen−
trum Warszawy. Dopiero po złożeniu mel−
dunku o zajętych terenach, wojska sowiec−
kie i jednostki polskie stojące za Wisłą, wkro−
czyły do zniszczonej Warszawy. W późnych
godzinach wieczornych i nocnych 17/18
stycznia wkroczyły do Czechowic wojska
sowieckie i oddziały polskie z I Dywizji im.
T. Kościuszki, zajmując kwatery w budyn−
kach publicznych i mieszkalnych. W grupie
tej nie brakowało jednostek specjalnych
NKWD gotowych do walki ze wszystkim co
polskie. Mieliśmy przecież dobrze fun−
kcjonujące Polskie Państwo Podziemne. Po
co nam tego rodzaju obce służby?
Po rozwiązaniu Armii Krajowej na tym
terenie, poprzedzonym różnymi spotkania−
mi lokalnych dowódców ze swoimi pod−

Wiosna 1945 rok – Al. Jerozolimskie – ruiny Dworca G³ównego
konać ostatecznych zniszczeń na tych te−
renach. W dniu 16 stycznia 1945 roku o
godz. l7 okupant wysadził elektrownię w
Pruszkowie, która zasilała całą okolicę.
Nastąpiła ciemność i zimno. Warto pamię−
tać, że zima tamtego roku była bardzo po−
dobna do naszej tegorocznej. Około godz.
22 nastąpił silny wybuch na terenie Zakła−
dów Ursus, wysadzono zmagazynowane
pociski z działa kolejowego, z którego
Niemcy w czasie powstania ostrzeliwali
Warszawę i tereny po prawej stronie Wi−
sły. W obrębie kilkuset metrów od Zakła−
dów, wyleciały szyby z okien, a nawet w
kilku domach wyrwało okna z futrynami.
Bezsenna noc dopiero się zaczęła. Niem−
cy dokonywali kolejnych zniszczeń. Wy−
sadzano całą noc tory kolejowe i niszczo−
no całą trakcję elektryczną. Wszystko uci−
chło w godzinach rannych. Nawet bom−
bardowania i kanonada sowieckich wojsk
jakby się oddaliła.
Ranek 17 stycznia 1945 roku był zimny,
ale pogodny. Przed Zakładami Ursus przy
głównej bramie stali już wartownicy z Mili−

władnymi, nikt nie wyrażał chęci do dal−
szej walki Czekało nas dużo pracy zwią−
zanej z odbudową kraju i naszej Stolicy.
Wiele osób starało się nawiązać współpra−
cę z powstającymi nowymi władzami.
Wkrótce okazało się, że od tych lokalnych
władz nic nie zależy, a wszystkie decyzje
pochodzą od naszych ,,wyzwolicieli”. Po−
dam tu kilka przykładów z pierwszych
miesięcy 1945 roku. W styczniu, kiedy zo−
stała zorganizowana przez PAL Milicja
Ludowa RPPS, na pierwszego Komendan−
ta zgłosił się żołnierz AK – sekcyjny z I
drużyny z plutonu 1744 – strz. „Kubuś”
Henryk Wieczorkowski. W ciągu miesiąca
usunięto go i na to miejsce sprowadzono z
Anina żołnierza AL, obcego na tym tere−
nie Wacława Żandarka i utworzono Po−
sterunek Milicji Obywatelskiej, którego
został komendantem.
22 stycznia 1945 roku odbyło się pierw−
sze posiedzenie Gminnej Rady Narodo−
wej, na które zaproszony został D−ca 10
komp. AK z terenu Placówki „Kordian” –
kpt. Marian Krawczyk „Janos”, który za−

Ursusa
deklarował swoją pracę w Komisji Oświa−
ty. Człowiek ten przed wojną był inspek−
torem w Ministerstwie Wyznań Religij−
nych i Oświecenia Publicznego. Na tym
pierwszym posiedzeniu GRN został za−
trzymany przez służby NKWD, przewie−
ziony do aresztu przy ul. Cienistej 16 we
Włochach, a następnie wywieziony na
trzyletni pobyt w łagrach sowieckich na
Syberii.
Okazało się później , że początek aresz−
towań przez sowieckie służby NKWD żoł−
nierzy AK na tym terenie zaczął się już w
nocy z 17/18 stycznia 1945 r. W ciągu nie−
całych czterech miesięcy przeprowadzono
czystkę wśród dowództwa i żołnierzy AK
z terenu Włoch, Ursusa, Piastowa i Prusz−
kowa oraz dokonano podstępnego areszto−
wania szesnastu przywódców z najwyższe−
go szczebla Polskiego Państwa Podziem−
nego (27 i 28 marca 1945 r.).
Wśród aresztowanych przez NKWD w
tym pierwszym rzucie z terenu Czecho−
wic znaleźli się również: Dowódca Pluto−
nu 1744 AK – por. „Hańcza” Jerzy An−
czykowski, Dowódca Plutonu 1745 AK −
por.„Nik” Wincenty Szymański oraz Za−
stępca Dowódcy 10 Kompanii AK – por.
„Skiba” Jan Acher (po areszcie nie został
wy wieziony na Syberię).
Większość żołnierzy AK z Czechowic
zmieniała wielokrotnie miejsce zamiesz−
kania, aby uniknąć aresztowań i wywóz−
ki. W tej pierwszej serii aresztowań i wy−
wózki do sowieckich łagrów, znaleźli się
nie tylko żołnierze i dowódcy AK, ale rów−
nież i właściciele większych majątków
ziemskich. Między innymi aresztowano i
wywieziono właściciela majątku Reguły
– Trylskiego. Zginął w czasie transportu
kolejowego w drodze na Syberię, który
trwał około 40 dni, w czasie wielkich trzy−
dziestostopniowych mrozów.
Pobyt na syberyjskiej zsyłce trwał oko−
ło trzech lat dla mężczyzn i około półtora
roku dla kobiet. Ten okres zsyłki dotyczył
tylko osób, których jedyną winą było to,
że chcieli być Polakami a nie sprzedaw−
czykami. W gorszej sytuacji byli ci, któ−
rych zatrzymywano z udowodnieniem
występowania przeciwko tzw. władzy lu−
dowej. Wtedy pobyt na zsyłce trwał do
10 lat i mógł być jeszcze przedłużony.
Głównym sprawcą tych aresztowań
przez NKWD na tym terenie był zasłużo−
ny enkawudzista − generał Iwan Aleksan−
drowicz Sierow, który w latach 1939 −1941
był zastępcą Komisarza NKWD Berii i był
odpowiedzialny za wymordowanie pol−
skich oficerów w Katyniu i innych miej−
scach kaźni w ZSRR.
W swoim raporcie do Stalina, Mołoto−
wa i Malenkowa w dniu 19 stycznia 1945
roku, Iwan A. Sierow komunikował: „W
celu zaprowadzenia należytego porządku
w Warszawie wykonano co następuje: 1.
Zorganizowano operatywno − czekistow−
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skie grupy mające za zadanie filtrowanie
wszystkich mieszkańców, mających za−
miar przemieszczać się na Pragę, 2. Pra−
cują operatywne grupy, w skład których
wchodzą pracownicy polskiego Minister−
stwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz
nasi czekiści w celu ujawnienia i zdjęcia
kierownictwa Komendy Głównej Armii
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych
(NSZ) oraz podziemnych partii politycz−
nych. 3. W celu zabezpieczenia przepro−
wadzanych operatywnych przedsięwzięć,
rozmieszczono w Warszawie i przystąpi−
ły do pracy : II Pograniczny Pułk NKWD
i dwa bataliony 38 pułku pogranicza”.
W okresie od jesieni 1944 r. do jesieni
1945 roku z terenów polskich do sowiec−
kich łagrów zostało wywiezionych ponad
20 tys. Polaków.
Wszystkim Polakom, którzy po trudach
walki z niemieckim okupantem zostali
przez władzę radziecką zesłani do łagrów,
jesteśmy winni słowa wielkiego uznania i
szacunku, za wytrwałość, powrót do kraju
i podjęcie dalszych działań dla dobra Na−
rodu Polskiego. Każdego roku w miesią−
cu marcu w Ursusie, w ramach patriotycz−
nych uroczystości, spotykają się członko−
wie ŚZZAK z młodzieżą i władzami na−
szej dzielnicy, przy mogiłach osób, które
przebywały na nieludzkiej ziemi, powró−
ciły i są pochowani na naszych cmenta−
rzach,
I jeszcze jedna sprawa, o której mało
kto wie, jak działał konspiracyjny Parla−
ment jeszcze w roku 1945.
Parlament Polskiego Państwa Podziem−
nego − Rada Jedności Narodu na za−
kończenie swojej działalności w dniu 1 lip−
ca 1945 roku wystosowała do Narodu Ode−
zwę , jako Testament Polski Walczącej,
składający się z dwunastu postulatów:
1. Opuszczenie terytorium Polski przez
wojska sowieckie oraz przez rosyjską
policję polityczną.
2. Zaprzestanie prześladowań politycz−
nych, którego dowodem będzie:
a) zwolnienie skazanych i uwięzionych
w procesie moskiewskim,
b) amnestia dla więźniów politycznych
oraz dla wszystkich żołnierzy AK i
dla tzw. oddziałów leśnych,
c) powrót Polaków wywiezionych w
głąb Rosji i likwidacja obozów kon−
centracyjnych przypominających
smutnej pamięci metody totalita−
ryzmu niemieckiego.
d) zniesienie systemu policyjnego, znaj−
dującego wyraz w istnieniu tzw. Mi−
nisterstwa Bezpieczeństwa,
3. Zjednoczenie i uniezależnienie Armii
Polskiej przez;
a) spolszczenie korpusu oficerskiego w
armii gen. Rola−Żymierskiego,
b) honorowy powrót z bronią wojsk pol−
skich z zagranicy,
c) połączenie w jedną całość na równych

prawach armii z zagranicy oraz b. Armii
Krajowej z armii gen. Żymierskiego.
4. Zaprzestanie dewastacji gospodarczej
kraju przez władze okupacyjne.
5. Dopuszczenie wszystkich polskich stron−
nictw demokratycznych do udziału w
wyborach pięcioprzymiotnikowych.
6. Zapewnienie niezależności polskiej po−
lityki zagranicznej.
7. Stworzenie pełnego samorządu teryto−
rialnego, społeczno−gospodarczego i
kulturalno−oświatowego.
8. Uspołecznienie własności wielkokapita−
listycznej i zorganizowanie sprawiedli−
wego podziału dochodu społecznego.
9. Zapewnienie masom pracującym współ−
kierownictwa i kontroli nad całą gospo−
darką narodową oraz warunków mate−
rialnych zabezpieczających byt rodzi−
nie i osobisty rozwój kulturalny.
10. Swoboda walki klasy robotniczej o jej
prawa w ramach nieskrępowanego ru−
chu zawodowego.
11. Sprawiedliwe przeprowadzenie refor−
my rolnej i kontrola narodu nad akcją
osiedleńczą na odzyskanych Ziemiach
Zachodnich i w Prusach Wschodnich.
12. Oparcie powszechnego, demokratycz−
nego nauczania i wychowanie na zasa−
dach moralnych i duchowych dorobku
cywilizacji zachodniej i naszego kraju.
Odezwa zawiera jeszcze kilka wskazó−
wek , kończących się zdaniem:
„Wyrażamy nadzieję , że porozumienie
z Rosją na tych zasadach jest możliwe i że
ono jedynie zlikwiduje po wieczne czasy
nieprzyjaźń polsko − rosyjską , mająca swe
źródło w polityce reakcyjnej caratu, zastę−
pując ją wzajemnym szacunkiem, zaufa−
niem i przyjaźnią dla dobra obu narodów ,
Europy i całej demokratycznej ludności”.
Rada Jedności Narodowej
Pamiętajmy, że bardzo trudna i długa
jest droga do Wolności oraz, że wszelkie
nadzieje i oczekiwania w roku 1945 stały
się dla wielu osób wielkim rozczarowa−
niem. Obietnice o pomocy zbrojnej i gwa−
rancji granic Polski z przed 1939 roku,
składana przez aliantów rządowi polskie−
mu na uchodźstwie i konspiracyjnym or−
ganom rządowym PPP w kraju, rozpły−
nęły się na Konferencji w Teheranie już w
grudniu 1943 roku, a ostatecznie spotka−
nie przedstawicieli trzech mocarstw w
lutym 1945 roku w Jałcie i podpisanie
uzgodnień z Teheranu było tylko zwykłą
formalnością. Okazało się wówczas, że
czeka nas nowa okupacja.
Na prawdziwą wolność trzeba było cze−
kać jeszcze 44 lata. Wiele osób z szere−
gów Armii Krajowej i władz cywilnych
Polskiego Państwa Podziemnego tego dnia
nigdy nie doczekało.
W 65 rocznicę wielkich wydarzeń
Jan Cierliński
Prezes Koła Nr 6 „Helenów” Świato−
wego Związku Żołnierzy AK.
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Konferencja „Szeœciolatek w szkole”

W Arsusie dyskutowano o 6-latkach
wszystkich dzielnicach w Warszawie i
są związane z wprowadzoną we wrze−
śniu 2009 roku reformą oświaty, zakła−
dającą m.in. obniżenie wieku rozpoczy−
nania nauki szkolnej.
Ponieważ w Dzielnicy Ursus roczne
obowiązkowe przygotowanie przed−
szkolne realizowane jest już od trzech
lat w szkołach podstawowych, rodzice
mają prawo podjąć decyzję, czy ich po−

ciecha rozpocznie naukę w pierwszej
klasie jako sześciolatek, czy będzie
uczęszczała do tzw. „szkolnej zerówki”.
Prawo decydowania o tym mają rodzi−
ce dzieci urodzonych w 2004 i 2005
roku. Zgodnie z reformą
w 2012 roku wszystkie
sześciolatki idą do
pierwszej klasy.
Licznie przybyłych
na konferencję powitał
Dariusz Wosztyl zasęp−
ca Burmistrza Dzielnicy
Ursus. Następnie psy−
cholog Poradni Psycho−
logiczno−Pedagogicznej
Magdalena Przymus
wygłosiła prelekcję na
temat „Gotowość szkol−
na”. Omówiła w niej
wszystkie aspekty roz−
woju dziecka, niezbęd−
ne do tego, aby podejmując naukę w
szkole dobrze poradziło sobie w pełnie−
niu roli ucznia. Następnie zaprezento−
wały się szkoły podstawowe, które
przedstawiły swoją ofertę lokalową, dy−
daktyczną i opiekuńczą, skierowaną do
najmłodszych i ich rodziców. Barbara
Przybylska−Matula – doradca meto−
dyczny m.st. Warszawy w zakresie
kształcenia zintegrowanego wygłosiła

III kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Wybory młodzieżowych radnych
stają się tradycją w naszej dzielnicy.
Trzy lata temu wystartował projekt Mło−
dzieżowej Rady Dzielnicy, która skła−
da się z reprezentantów samorządów
wszystkich ursuskich szkół.
Programem zostały objęte szkoły
znajdujące się na terenie dzielnicy –
podstawówki, gimnazja i szkoły ponad−
gimnazjalne. Nie ma limitu wieku, każ−
dy uczeń może ubiegać się o mandat
radnego. Wybory miały charakter dwu−
stopniowy – każda ze szkól najpierw
wybrała od 10 do 15 przedstawicieli
samorządu szkolnego, następnie człon−
kowie samorządu spośród siebie wybrali
młodzieżowych radnych.
W tym roku przewodniczącym Rady
został Paolo Pozlutko z LVI L.O. im.
Kruczkowskiego, a jego zastępcami zo−
stali: Robert Grzesiak (LVI L.O.) oraz
Izabela Porębska (Zespół Szkół nr 42).
Skład Prezydium dopełni Maria Chocyk
z LVI L.O. Po złożeniu uroczystego ślu−
bowania na ręce Przewodniczącego Rady
Dzielnicy Ursus – Henryka Linowskie−
go oraz Burmistrza Dzielnicy Ursus –
Bogdana Olesińskiego, młodzież dysku−

prelekcję na temat „Sześciolatek w
szkole”. Nawiązała w niej do problema−
tyki gotowości szkolnej. Omówiła rów−
nież nową podstawę programową dla
nauczania przedszkolnego i zintegrowa−
nego, aby rodzice mogli zorientować się,
jakimi umiejętnościami powinny dyspo−
nować dzieci rozpoczynające naukę w
szkole i jakie są stawiane przed nimi wy−
magania wynikające z programu.
Po zakończonych prezentacjach wy−
wiązała się żywa dyskusja. Na pytania
rodziców odpowiadał Naczelnik Wy−
działu Oświaty Zbigniew Konczewski.
Pytania dotyczyły warunków lokalo−
wych szkół, opieki dla dzieci w świetli−
cach, organizacji posiłków. Były też wy−
powiedzi, w których rodzice wyrażali
swoje obawy, czy program klasy pierw−
szej, do której trafią sześciolatki będzie
realizowany zgodnie z nową podstawą
programową, czy dzieci poradzą sobie
z wymaganiami. Były również pytania
o liczebność klas i o to, czy będą łączo−
ne dzieci sześcio− i siedmioletnie. Naj−
większe obawy rodziców dotyczyły pro−
blemów lokalowych Szkoły Podstawo−
wej nr 4.
Na zakończenie rodzice zostali poin−
formowani o terminach spotkań w po−
szczególnych szkołach podstawowych,
które odbędą się jeszcze w lutym.
w Kijowie. W kwietniu ubiegłego roku
radni brali udział w przyjęciu delegacji
młodzieży ukraińskiej. Wspólnie zwie−
dzili Warszawę, Kazimierz Dolny oraz
przedyskutowali wspólne plany i pro−
blemy. W tym roku planowana jest re−
wizyta ursuskiej młodzieży w Kijowie.
Na dzień dzisiejszy trwają prace nad

towała na temat najbliższych planów oraz
zmian, jakie chciałaby wprowadzić.
Radni mają za zadanie reprezentowa−
nie interesów młodzieży wobec instytu−
cji rządowych, pozarządowych i samo−
rządowych, kształtowanie postaw oby−
watelskich wśród mło−
dego pokolenia, wyra−
bianie umiejętności po−
dejmowania decyzji bez−
pośrednio wpływają−
cych na jakość życia
młodzieży, organizację
imprez i spotkań kultu−
ralnych oraz prowadze−
nie lokalnych kampanii
na rzecz młodzieży.
W wakacje, wspólnie
z Towarzystwem Edu−
kacji Alternatywnej, or−
ganizowane są warszta−
ty samorządowe, w któ− Podczas posiedzenia rady
rych pierwszeństwo
mają członkowie MRD. W tym roku od− ustaleniem szczegółów wyjazdu.
była się druga edycja warsztatów.
Następna sesja Młodzieżowej Rady
Rada bierze aktywny udział w rozsze− Dzielnicy została zaplanowana na 23
rzaniu przyjaźni z naszym ukraińskim marca o godzinie 14.
Łukasz Prokop
partnerem – dzielnicą Szewczenkiwską

Fot. Ł.Prokop

Fot. Ł.Prokop

W dniu 18 lutego 2010 roku w Ośrod−
ku Kultury Arsus odbyła się konferen−
cja dla rodziców dzieci, które w tym
roku kończą swój pobyt w przedszko−
lu. Podobne były lub odbędą się we

Ursusa

VII

Dni Kultury Języka w Zespole Szkół nr 42

Fot. Ł.Prokop

W dniach 9−12 marca w Zespole Szkół
nr 42 przy ulicy Konińskiej 2 odbędą się
Dni Kultury Języka.

Zespó³ Szkó³ nr 42
Przyświeca temu przedsięwzięciu motto
zaczerpnięte z poematu Juliusza Słowackie−
go „Beniowski”: „Chodzi mi o to, aby język
giętki powiedział wszystko, co pomyśli gło−
wa …” . Patronat nad Dniami Kultury Języka
objął Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy.
Impreza adresowana jest do młodzieży
Zespołu Szkół nr 42 oraz uczniów klas III gim−
nazjów z Dzielnicy Ursus, dzielnic i gmin
ościennych. Celami, które przyświecają or−
ganizatorom są: propagowanie kultury języ−
ka polskiego wśród młodzieży, doskonale−
nie świadomego i celowego posługiwania się
poprawną polszczyzną, rozbudzanie zainte−
resowań, możliwości, potrzeb oraz języko−
wych i czytelniczych umiejętności uczniów
w zakresie edukacji polonistycznej, pobudza−
nie do twórczego myślenia, stworzenie moż−
liwości zaprezentowania zdobytej wiedzy a
także ukierunkowanie i rozbudzanie ambicji
i woli szlachetnej rywalizacji.
Program Dni Kultury Języka:
w 9 marca, godz. 11 – „Śpiesz się powoli,
czyli co nagle, to po diable…” – otwarte
mistrzostwa szkoły w szybkim i bezbłęd−
nym pisaniu na komputerze,
w 10 marca, godz. 11 – szkolny finał kon−
kursu „ Z ortografią za pan brat”.
w 11 marca, godz. 10−13 – turniej „ Zaba−
wy z językiem polskim” dla uczniów klas
III gimnazjum z dzielnicy Ursus oraz
dzielnic i gmin ościennych,
w 12 marca, godz. 11 – konkurs literacko−
językowy na napisanie opowiadania kry−
minalnego z użyciem jak największej
liczby frazeologizmów pt. „Siedem pą−
sowych róż”.
W dniach 9, 10 i 12 marca umiejętno−
ściami polonistycznymi będzie mogła wy−
kazać się młodzież Zespołu Szkół nr 42,
natomiast w turnieju „Zabawy z językiem
polskim” udział wezmą trzyosobowe dru−
żyny uczniów klas III gimnazjów. Do udzia−
łu w konkursie organizatorzy zaprosili gim−
nazjalistów z Żyrardowa, Grodziska Ma−
zowieckiego, Milanówka, Brwinowa, Mię−

dzyborowa, Baranowa, Podkowy Leśnej,
Nowej Wsi, Nadarzyna, Michałowic, Prusz−
kowa i Piastowa oraz dzielnic: Ursusa,
Bemowa, Ochoty i Włoch. Zadania
turniejowe, z którymi się zmierzą, obej−
mują umiejętności i wiadomości wy−
mienione w programach nauczania ję−
zyka polskiego dla gimnazjum. Zma−
gających się w „ Zabawach z językiem
polskim” oceniać będzie jury, w któ−
rym zasiądą: Bogdan Olesiński – Bur−
mistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warsza−
wy, Dariusz Wosztyl – Zastępca Bur−
mistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy, Zbigniew Konczewski – Naczel−
nik Wydziału Oświaty i Wychowania
dla Dzielnicy Ursus oraz nauczyciele
poloniści.
Dla zwycięskich szkół i najlepszych dru−

żyn przewidziane są atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Burmistrza.
Zadaniem uczestników Dni Kultury Ję−
zyka będzie nie tylko wykazanie się wiedzą
z zakresu literatury i nauki o języku lecz
również zastosowanie jej w praktyce, wy−
korzystanie polonistycznych umiejętności,
zaprezentowanie ich w oryginalny, twór−
czy sposób.
Obchodom Dni Kultury Języka w Zespo−
le Szkół nr 42 przyświecają słowa Juliusza
Słowackiego, podkreślające ważność i rolę
języka polskiego. Organizatorzy chcą tak−
że, by były to dni radosne, dostarczające
uczniom i nauczycielom wielu przyjemno−
ści i korzyści, by stały się realizacją oświe−
ceniowej maksymy Ignacego Krasickiego
„ Bawiąc – uczyć”.
Katarzyna Kamińska

Biblioteka na konferencji w Brukseli
W dniach 26−28 stycznia w Brukseli od−
była się międzynarodowa konferencja
„Grundtvig – dekada innowacji w kształce−
niu dorosłych w Europie” zorganizowana
przez Komisję Unii Europejskiej z okazji
10−lecia programu Grundtvig. Swoją obec−
nością konferencję zaszczycili wybitni przed−
stawiciele Unii Europejskiej: Doris Pack
(przewodnicząca Komitetu ds. Edukacji i
Kultury Parlamentu Europejskiego), Odille
Quitin (dyrektor generalny ds. edukacji i kul−
tury Komisji Europejskiej) oraz Alan Smith
(dyrektor programu Grundtvig). W konfe−
rencji uczestniczyło 350 reprezentantów in−
stytucji edukacyjnych i kulturalnych, których
osiągnięcia zostały wyróżnione przez Komi−
sję Unii Europejskiej.
Z Polski zaproszono 2 organizacje: spo−
śród instytucji samorządowych – Bibliotekę
Publiczną w Ursusie, a spośród instytucji po−
zarządowych – „Stowarzyszenie Akademia
Pełni Życia z Krakowa”. Bibliotekę reprezen−
towała na konferencji Małgorzata Kołodziej−
czyk – eurokoordynator Biblioteki.
Celem konferencji było podsumowanie
10−lecia programu kształcenia dorosłych
Grundtvig oraz określenie perspektyw dal−
szego rozwoju programu w kontekście
gwałtownych zmian demograficznych w
krajach Europy.
W czasie konferencji zwrócono szcze−
gólną uwagę na fakt, że w ciągu najbliż−
szych 25 lat, 60 % mieszkańców Europy
będą stanowić ludzie powyżej 65 roku życia
a liczba 85 latków podwoi się. W chwili
obecnej 35% mieszkańców krajów UE w
wieku od 25 do 64 lat uczestniczy w for−
malnych i nieformalnych zajęciach eduka−
cyjnych. Jednocześnie 24% dorosłych
uczestniczących w tych zajęciach jest tzw.
„analfabetami funkcyjnymi” co oznacza nie
tylko brak umiejętności posługiwania się

komputerem i innymi urządzeniami elek−
tronicznymi, ale również niezdolność do
wyszukiwania, gromadzenie i porządkowa−
nia zdobywanych informacji i wiedzy.
Doświadczenia ostatnich 10 lat progra−
mu Grundtvig potwierdziły, że projekty re−
alizowane w ramach programu w istotny
sposób przyczyniły się do poprawienia sze−
roko rozumianej jakości życia osób star−
szych, przeciwdziałania ich wykluczeniu
społecznemu a przede wszystkim do posze−
rzania wiedzy i doskonalenia różnorodnych
umiejętności. Instytucje uczestniczące w
projektach stworzyły katalog dobrych prak−
tyk na rzecz aktywizacji i integracji społecz−
ności lokalnych.
W podsumowaniu rezultatów konferen−
cji stwierdzono, że w przyszłości oferta edu−
kacyjna w ramach programu Grundtvig po−
winna być bardziej wszechstronna i w więk−
szym stopniu wspierana organizacyjnie i
finansowo przez instytucje publiczne i wła−
dze samorządowe.
Małgorzata Kołodziejczyk zaprezento−
wała podczas konferencji najważniejsze
osiągnięcia Biblioteki Publicznej w zakre−
sie kształcenia nieformalnego dorosłych i
omówiła wpływ współpracy europejskiej
na kształtowanie nowych form działalno−
ści biblioteki.
Prezentacja spotkała się z uznaniem
uczestników konferencji a komisarz UE
Ann van Bulcke podkreśliła w podsumo−
waniu konferencji, że była to prezentacja
szczególnie wartościowa pod względem
praktycznym. Wielu uczestników konferen−
cji wyraziło chęć uczestniczenia w warsz−
tatach planowanych w przyszłym roku w
Bibliotece Publicznej w Ursusie.
Piotr Jankowski
dyrektor Biblioteki Publicznej
w Ursusie
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Bal integracyjny dla dzieci
29 stycznia 2010 sala Gimnazjum nr
133 zamieniła się w bajkową krainę.
Drzewa z balonów, wielki plakat
Królowej Śniegu stanowiły scenerię do
balu integracyjnego zorganizowanego
przez władze Dzielnicy Ursus. Na bal

Nad tymi dynamicznymi zmianami
czuwała doświadczona terapeutka Ka−
tarzyna Perzanowska, a także 4 inne
kolorowe dobre duszki, czyli pedago−
dzy wyspecjalizowani w pracy z dzieć−
mi niepełnosprawnymi.

piłki, gadające misie−breloczki, kom−
pasy wskazujące drogę do pałacu Kró−
lowej Śniegu, mazaki, jojo i worek sło−
dyczy od firmy Efekt zostały obejrza−
ne z każdej strony przy zimowych pio−
senkach. Nie zabrakło oczywiście dro−
biazgów ufundowanych przez urząd.
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy serdecznie dziękuje Elżbiecie No−
wickiej – dyrektor Gimnazjum nr 133
za udostępnienie sali oraz firmie Efekt
za przekazanie słodyczy.

Pó³ Serio
– na podium

Zabawa z Kotem w butach
– mimo utrudnionego przez śnieg do−
jazdu – przybyło około 80 uczestni−
ków. Dzieci były barwnie przebrane,
na sali zaroiło się od policjantów, księż−
niczek, piratów i różnorakich zwierza−
ków. Po oficjalnym otwarciu balu
przez: Dariusza Wosztyla – zastępcę
Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy, Elżbietę Nowicką − dyrektor
Gimnazjum nr 133 oraz Elżbietę Prze−
piórę − przedstawiciela firmy Efekt, na
scenę wkroczył młynarczyk z bajki o
„Kocie w butach”. To właśnie opo−
wieść o „Kocie w butach” według Jana
Brzechwy, a później „Królowej Śnie−
gu” według J.CH. Andresena stanowi−
ła kanwę balu pełnego terapeutycznych
zabaw. Był trening kocich ruchów za−
lecanych przez Weronikę Sherborne,
było robienie kapeluszy i nauka kłania−
nia się, poszukiwanie ukrytych na ca−
łej sali zajęcy, uciekanie przed zamra−
żającą dzieci Królową Śniegu, jazda na
saniach z worków, a wreszcie śniego−
wa bitwa. Nie zabrakło karnawałowe−
go tańca, dzięki któremu Gerda odcza−
rowała wreszcie zastygłego na scenie
Kaja.
Bajki nie do końca przypominały
oryginał. Z założenia dzieci mogły za−
ingerować w ich treść. Między innymi
podpowiadały Gerdzie sposoby na od−
mrożenie Kaja, a królewnie z „Kota w
butach” same wskazały jak powinien
wyglądać idealny kandydat do jej ręki.

Po pierwszej bajce na dzieci czeka−
ły: gorąca meksykańska zupa, manda−
rynki, orzeszki, wafelki i kolorowe
napoje.
Nietypowy bal z alternatywnymi
wersjami bajek został zakończony wi−
zytą wyjątkowego Mikołaja. Adept
popularnej ostatnio sztuki parkour
wniósł worek chodząc na… rękach.
Ale prezenty dostarczyły jak najbar−
dziej standardowej radości: plecaczki,

Miła wiadomość dla sympatyków ka−
baretu Pół Serio, działającego pod pa−
tronatem Ośrodka Kultury Arsus: Na−
grodę przyniósł IX Festiwal Chórów,
Kabaretów i Zespołów, jaki odbył się
w miniony weekend w Domu Kultury
Zacisze.
Jury w składzie: Andrzej Banasie−
wicz – przewodniczący, Joanna Rawik
i Roman Rewakowicz kabaretowi Pół
Serio przyznało II miejsce ex aequo z
Nie deptać (DKS Ochota). Ta sama sce−
na przyniosła naszemu kabaretowi
Grand Prix przed trzema laty.
W tegorocznej edycji festiwalu
udział wzięło kilkaset osób z kraju, a
także zespół z Litwy, w tym kabarety,
m.in. z: Węgrowa, Rozogowa, Nowe−
go Dworu, Łochowa, Skierniewic i
oczywiście z Warszawy. W tym roku
Grand Prix wywalczył Spóźniony za−
płon ze Skierniewic, a I miejsce Zadra
z Anina. Gala wręczenia nagród odby−
ła się 24 lutego na Zaciszu.
Wanda Stańczak

Koszyczek Wielkanocny
Już po raz szósty organizowany jest
konkurs plastyczny dla przedszkoli z
cyklu „Tradycje Wielkanocne”. Tego−
roczna edycja nosi nazwę „Koszyczek
Wielkanocny”. Patronat nad przedsię−
wzięciem objął Bogdan Olesiński – Bur−
mistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Każde przedszkole może nadesłać na
konkurs jedną pracę wykonaną przez
dzieci. Koszyczek należy wykonać z do−
wolnego materiału, ale nie może to być
gotowy, ma być ozdobiony, a w środku
należy umieścić zwierzątko związane ze
świętami wielkanocnymi (np. baranek,
zajączek, kurczaczek). Prace należy
opatrzyć godłem. W zaklejonej koper−
cie C6 (wymiary 114 x 162 mm), opa−
trzonej godłem należy podać nazwę pla−
cówki przedszkolnej z adresem i tele−

fonem. Prace należy dostarczyć do dnia
19 marca (piątek) do Domu Kultury
Kolorowa, 02 – 495 Warszawa, ul. K.
Sosnkowskiego 16, pokój 230, II pię−
tro w godz. 9−16.
Dla zwycięskich placówek przed−
szkolnych przewidziane atrakcyjne na−
grody i dyplomy.
Ogłoszenie wyników i wernisaż
wszystkich prac odbędzie się 26 marca
(piątek) o godz. 11 w Domu Kultury
Kolorowa (sala kameralna) I piętro.
Wystawa prac, na którą zapraszamy
dzieci z rodzicami i wychowawcami z
wszystkich placówek przedszkolnych,
będzie czynna do 16 kwietnia br.
Organizatorami tegorocznego kon−
kursu są Ośrodek Kultury Arsus oraz
Dom Kultury Kolorowa.
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Z archiwum szkoły

Bior¹ udzia³ w projekcie

Warsztaty z udzia³em uczniów

Społeczne Gimnazjum Dwujęzycz−
ne nr 4 STO Warszawa Ursus ul.
Traktorzystów 16 zaprasza do klasy
pierwszej z rozszerzonym progra−
mem nauczania języków obcych: ję−
zyk angielski − 7 godz. w tygodniu oraz
wykładowy angielski na zajęciach in−
formatyki, muzyki, fizyki, język nie−
miecki − 5 godz. w tygodniu.
Szczegółowe informacje umieszczo−
ne są na stronie internetowej:
www.sto4.edu.pl, tel. 022 478 35 84.
Języki obce to Twoja pasja? Nasza
też! Zapewniamy naukę języka an−
gielskiego oraz niemieckiego na pozio−
mie FCE i B1.

gacji odpadów, kampania promująca
akcję, monitoring funkcjonowania se−
lektywnej zbiórki odpadów w otocze−

Nowa dyrektor w SP 14

Fot. Ł.Prokop

Uczniowie z Klubu Ekologicznego
przy Szkole Podstawowej z Oddziała−
mi Integracyjnymi nr 2 biorą udział w
projekcie, dzięki któremu szkoła ma
szansę zdobyć certyfikat „Szkoła przy−
jazna środowisku”. Organizatorem pro−
jektu jest Ośrodek Działań Ekologicz−
nych „Źródła” Filia w Warszawie. Pro−
jekt finansuje Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Koordynatorem projektu jest
opiekun klubu – Irena Jarzębak, która
uczestniczyła w szkoleniu dla nauczy−
cieli – szkolnych koordynatorów. 29
stycznia odbyły się warsztaty dla człon−
ków Klubu Ekologicznego na temat
gospodarki odpadami. Natomiast 17 lu−
tego ta sama grupa wyjechała na zaję−
cia do Sortowni Remondis Sanitech Sp.
z o.o. Dalsza działalność w ramach pro−
jektu to jeszcze dwa warsztaty szkole−
niowe dla uczniów, wdrażanie segre−

niu szkoły i na Osiedlu Gołąbki. Pro−
jekt zakończy się audytem pod koniec
maja.
Członkowie Klubu będą roznosić
ulotki dla mieszkańców o następującej
treści: Uczniowie Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 dzia−
łający w Klubie Ekologicznym pod kie−
runkiem mgr Ireny Jarzębak uczestniczą
w projekcie, którego celem jest zdoby−
cie Certyfikatu „Szkoła przyjazna śro−
dowisku”. Prosimy mieszkańców Osie−
dla Gołąbki o włączenie się do akcji se−
lektywnej zbiorki odpadów. Makulatu−
rę można składować do kontenerów Re−
cykling ustawionych obok szkoły przy
ul. Czerwona Droga, baterie można
przynosić do pojemnika przy głównym
wejściu do Szkoły ul. Orłów Piastow−
skich, natomiast zużyty sprzęt elektrycz−
ny i elektroniczny prosimy wrzucać w
każdą sobotę do kontenera na parkingu
obok Urzędu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy. Dziękujemy za pomoc

Nominacja dyrektora szko³y
W styczniu odbył się konkurs na sta−
nowisko dyrektora Szkoły Podstawo−
wej z Oddziałami Integracyjnymi nr
14. Wygrała go Aldona Kalińska, któ−
ra od maja pełniła obowiązki dyrek−
tora, a wcześniej była wicedyrektorem
placówki.
17 lutego w Urzędzie Dzielnicy Ur−
sus m. st. Warszawy odbyła się uroczy−
stość, podczas której zarząd w składzie:
Bogdan Olesiński, Wiesław Krzemień
oraz Dariusz Wosztyl oficjalnie wręczył
nominację. Nowej pani dyrektor ser−

decznie gratulujemy i życzymy licznych
sukcesów.

Pani Danieli

Bogusiewicz−Graneckiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają
Zarząd i pracownicy Urzędu
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
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Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury Arsus
(ul. Traktorzystów 14)
t 1 marca, godz. 16 – warsztaty
twórcze w Klubie Literackim Metafora. Prowadzi Tadeusz Maryniak „Tamar”. Wstêp wolny.
t 4 marca, godz. 18 – Klub Edukacji Samorz¹dowej – spotkanie
z red. Janem Mari¹ Jackowskim
nt. „Polska polityka wschodnia”.
Wstêp wolny.
t 5 marca, godz. 19 – program
poetycko-muzyczny z cyklu
„Niepokonani” poœwiêcony
Edwardowi Stachurze pt. „Z nim
bêdziesz szczêœliwsza”. Wstêp
wolny.
t 6 marca, godz. 17 – wernisa¿
wystawy fotografii Tomasza Podbielskiego. Wstêp wolny.
t 8 marca, godz. 19 – koncert
„Bez dwóch zdañ – Panowie dla
Pañ”. Najwiêksze arie operetkowe i pieœni w znakomitym wykonaniu Anny Jeremus – sopran,
Ryszarda Morki – bas, Wies³awa
Bednarka – baryton i Marii Silva
– fortepian. Cena biletu 25 z³.
t 10 marca, godz. 9.30 – poranny
koncert Filharmonii Narodowej
pt. „Magia Flamenco – z gor¹cej
Andaluzji” w wykonaniu zespo³u
Contratempo. Cena biletu 5 z³.
t 12 marca, godz. 19 – koncert
Gabrieli Lenckiej z zespo³em pt.
„Na szpilkach”. Wstêp wolny.
t 16 marca, godz. 10-15 – eliminacje do XXXIII Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
t 17 marca, godz. 9-11 – eliminacje do XXXIII Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
t 18 marca, godz. 19 – wystêp kabaretu Pó³ serio Wandy Stañczak
w nowym programie „Ach te
baby”. Wstêp wolny.
t 19 marca, godz. 20 – koncert
muzyki gospel w wykonaniu zespo³u – chóru „Soundn Grace”.
Cena biletu 20 z³.
t 21 marca, godz. 12.30 – spektakl teatralny dla dzieci pt. „O
królu Apsiku”. Cena biletu 10 z³.
t 22 marca, godz. 19 – spektakl
teatralny pt. „Echo Acherów” w
wykonaniu Teatru „Argonauci”.
Wstêp wolny.
t 23 marca, godz. 18 – Klub Edukacji Samorz¹dowej – wyk³ad

prof. Jerzego ¯y¿yñskiego pt.
„Bezdro¿a finansów publicznych
i polityka podatkowa”. Wstêp
wolny.
t 24 marca, godz. 12 – koncert
Laureatów etapu dzielnicowego
XXXIII Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”. Wstêp
wolny.
t 25 marca, godz. 19 – Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru w Arsusie. Spektakl „Spotkanie w górach” – debiut grupy aktorskiej
ONE oraz „Requiem dla bia³ej
bluzki” – spektakl w oparciu o
teksty Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Grupy Teatralno-Kabaretowej Z¿yna.

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 2 marca, godz. 18 – recital fortepianowy z okazji urodzin Fryderyka Chopina w wykonaniu
Tomasza Lupy.
t 7 marca, godz. 12.30 – Niedzielne spotkanie z teatrem – bajka
dla dzieci „Koguty i kury”. Wstêp
wolny.
t 7 marca, godz. 17.30 – „Kobieta puch nie marny” – program kabaretowy w wykonaniu kabaretu Zadra. Wstêp wolny.
t 11 marca, godz. 17 – multimedialne spotkanie z oper¹ i operetk¹ „Madame Butterfly” G.
Puccini. Wstêp wolny.
t 16 marca, godz.18 – koncert
najpiêkniejszych pieœni pasyjnych
„Getsemani”. Wstêp wolny.
t 18 marca, godz.17.30 – „Jesteœ
moj¹ pieœni¹ i cisz¹”. Wstêp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 4 marca, godz. 18 – „Wielkanoc w tradycji ludowej” – wernisa¿ twórczoœci m³odych ceramików z Pracowni Ceramicznej DK
Kolorowa.
t 14 marca, godz. 12. 30 – „Pani
Wiosna Radosna” – spektakl z
cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem w wykonaniu aktorów z
teatru KOP z Krakowa.
t 17 marca, godz. 18 – koncert
znakomitej wokalistki z Mo³dawii
Natalii Barabanszczykowej oraz
wystêp tancerki z Krzemieñca
Tanyi Pankowej.
t 21 marca, godz. 16.30 – „Od
canzona do jazzu”. Koncert z cy-

klu Niedzielne Spotkania z Muzyk¹ Kameraln¹.
t 27 marca, godz. 17-20 – wernisa¿ wystawy malarstwa Katarzyny Ludwiczak. Jarmark wielkanocny (koszyczki wielkanocne,
baranki, jedwab rêcznie malowany, bi¿uteria srebrna i inne).
t 28 marca – Mistrzostwa Szachowe Przedszkolaków.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 9 marca, wtorek, godz.11 –
„Katyñ. Ocalona pamiêæ” promocja najnowszej ksi¹¿ki wybitnego
historyka Andrzeja Kunerta wydanej z okazji 70 rocznicy zbrodni katyñskiej
t 24 marca, œroda, godz. 10 –
„Promocja biblioteki szkolnej” –
spotkanie z Barbar¹ Michalak,
bibliotekarzem-edukatorem.
t 26 marca, pi¹tek, godz. 11 –
„Dziennik Mary z Regu³” promocja ksi¹¿ki w ramach nowego cyklu „Spotkania z PIWem” z
udzia³em dyrektora PIWu Rafa³a
Sk¹pskiego i dr Ireny Szypowskiej
– literaturoznawcy.
t 1, 8, 15, 22, 29 marca, godz. 9 –
kurs komputerowy dla niezrzeszonych, godz.10 – kurs komputerowy dla UTW.
t 2, 9, 16, 23, 30 marca, godz. 9 –
kurs komputerowy dla niezrzeszonych.
t 4, 11, 18, 25 marca, godz. 9 –
kurs jêzyka angielskiego dla UTW.
t 5, 12, 19, 26 marca, godz. 9 –
kurs jêzyka angielskiego dla niezrzeszonych (œredniozaawansowany), 10.30 – kurs jêzyka angielskiego dla niezrzeszonych (podstawowy).

Biblioteka dla dzieci Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47
t 5, 12, 19, 26 marca, godz. 15-16
– „Wielkanoc w oczach dzieci”
warsztaty plastyczne dla dzieci
wieku od 6 do 13 lat.
t 1-31 marca , pon-pi¹tek godz.
10-14 – Klub Malucha „Weso³e
Pszczó³ki” - zajêcia dla dzieci od
2 do 5 lat.
t 1-31 marca, pon-pi¹tek godz.
14.30-18.30 – „Muzyczna Torpeda”: zajêcia dla dzieci w wieku od
6 do 13 lat.
t 19 marca, pi¹tek, godz. 11-14 –
powitanie witanie wiosny w Klubie Malucha„Weso³e Pszczó³ki”.
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I Puchar Polski Ryute
20 lutego w Szkole Podstawowej nr 11
miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Dzięki wsparciu Zespołu Sportu i Rekreacji
Urzędu Dzielnicy oraz dyrekcji szkoły, w
hali szkoły rozegrano Puchar Polski Ryte.
Honorowy patronat objęła Ambasada Japo−
nii w Polsce oraz Burmistrz Dzielnicy Ur−
sus – Bogdan Olesiński. Wydarzenie było
o tyle znaczące, że miało charakter ogólno−
polski. Wskazuje na wysoki poziom wy−
szkolenia Ryuteków z Ursusa oraz na dy−
namiczny rozwój lokalnego klubu – Aka−
demii Sztuk Walki MICHI (szczegółowe in−
formacje o klubie na www.kempo.waw.pl).
W piękny sobotni dzień na hali sporto−
wej stawiło się ponad 100 zawodników, by
wziąć udział w I Pucharze Polski Ryute,
który został zorganizowany przez Akade−
mię Sztuk Walki MICHI oraz Polską Fe−
derację Ryute. Odbyło się 11 konkurencji,
w trzech kategoriach wiekowych przy
obecności ponad 200 widzów oraz pod
czujnym okiem gości z Zarządu Polskiej
Federacji Ryte: Prezesa Ludwika Orthweina,

Wiceprezesa Marka Tuszyńskiego oraz To−
masza Łazowskiego, a także Sędziego Głów−
nego zawodów − Grzegorza Goworka.
Akademia Sztuk Walki MICHI z Ursu−
sa zdobyła medale w następujących kon−
kurencjach:
Poniżej 13 lat wystartowaliśmy z sukce−
sami w Ryu Te Wyścig Dz. i Chł. – Padarz
Kacper (I) i Kozłowski Patryk (III); Kata I
Krok Dz. i Chł. Początkujący – Stachurska
Julia (III) i Dyszkiewicz Maciej (III); Kata
Dz. i Chł. Zaawansowani – Padarz Kacper
(I), Pochylski Szymon (II), Reda Patrycja
(III) i Mysiorek Kacper (III); Ippon Kumite
Dz. i Chł. – Turos Sebastian (III). Młodzież
i dorośli zdobyli medale w Kata Kobiet
i Mężczyzn Początkujący – Pawlak
Agnieszka (II), Poszepczyńska Anna (III) i
Walkowicz Sebastian (III); Kata K i M Za−
awansowani – Maleszewski Marcin (II); Jiu
Kumite Kobiet – Szymczak Aleksandra (I),
Pawlak Agnieszka (II), Poszepczyńska
Anna (III); Jiu Kumite Chłopców – Karol
Kurlanda (III) i Adrian Kotuniak (III); Jiu

Zimowe przygotowania Ursusa
11 stycznia br. Klub Sportowy Ursus
Warszawa rozpoczął przygotowania do
rundy rewanżowej o mistrzostwo IV ligi.
Sytuacja wyjściowa jest bardzo korzystna
dla naszego klubu, gdyż zajmuje I miejsce
w tabeli po jesiennej rundzie z 34 pkt. Ma
tylko przewagę 2 pkt. nad zajmującym II

Ursusowska Liga
Siatkówki
Jak co roku w okresie zimowym wy−
startowała Ursusowska Liga Siatkówki,
której mecze rozgrywane są w hali sporto−
wej Zespołu Szkół nr 80 przy ul. Orłów
Piastowskich 47. Siatkówka w naszej dziel−
nicy cieszy się coraz większym zaintere−
sowaniem w związku z tym od trzech rund
rozgrywki podzielone są na dwie ligi.
W I lidze występuje 10 bardzo wyrów−
nanych zespołów, zatem walka o tytuł mi−
strzowski jest bardzo interesująca i stoi na
wysokim poziomie. Na czele tabeli plasu−
je się zespół Wariaty z 6 pkt. po 2 meczach,
za nimi są Piękni i Młodzi, zaś ostatnie
miejsce w tabeli zajmuję KS Siekierka Piła
z 1pkt. po 3 meczach. Do II ligi natomiast
zostało zgłoszonych 14 ekip. Poziom w tej
klasie rozgrywkowej jest typowo amator−
ski więc praktycznie każda drużyna, która
zgłosi chęć uczestnictwa na początku roz−
grywek, zostanie zapisana. W tej stawce
przewodzi drużyna Noriz – Team z kom−
pletem punktów po 4 kolejkach. Na mecze
obu lig zapraszamy wszystkich kibiców w
każdą niedzielę od godziny 10.
Maciej Karczewski

miejsce MKS Mława i 3 pkt nad plasują−
cym się na III miejscu MKS Przasnysz.
Na własnym boisku drużyna spisała się
rewelacyjnie, zdobywając komplet zwy−
cięstw w 7 rozegranych meczach, z wy−
jazdami jest trochę gorzej, gdyż nasi pił−
karze ponieśli w 8 meczach 3 porażki. W
pierwszym tygodniu przygotowań piłka−
rze trenowali na obiektach klubowych, a
także na boisku trawiastym ze sztuczną
nawierzchnią. W pierwszym meczu kon−
trolnym drużyna Ursusa zmierzyła się z
miejscowym Drukarzem (Liga Okręgo−
wa). Sparing zakończył się wynikiem 4:0
dla Ursusa. Po wygranej nad Drukarzem
Warszawa przyszła porażka 2:4 z Mazow−
szem Grójec (IV Liga).
Tuż po rozegranym sparingu z Mazow−
szem zespół Ursusa udał się na obóz przy−
gotowawczy do Bydgoszczy na obiekty
tamtejszej Zawiszy. Podczas obozu nasi
zawodnicy ciężko trenowali pod okiem
Marka Krzywickiego i Konrada Goła−
szewskiego, którzy czasem aplikowali
nawet potrójną dawkę treningową, a wie−
czorami dodatkowo prowadzone były
wykłady z taktyki.
Po powrocie z obozu, w trzecim meczu
kontrolnym, Ursus Warszawa przegrał z
liderem III ligi GLKS Nadarzyn 0:2. W
kadrze zespołu doszło do kilku zmian.
Zespół opuścił Tomasz Piotrowski zaś
drużynę zasilili grający ostatnio w I ligo−
wym Dolcanie Ząbki Dariusz Papierz, a
także Artur Cach i Kamil Grochowina
oraz z drugiej drużyny Ursusa 18−letni
Łukasz Iwin.
Mateusz Stępniak

Kumite Mężczyzn Open (Fullcontact) –
Osuch Piotr (I), Maleszewski Marcin (II),
Łukaszczyk Aleksander (III).
Akademią Sztuk Walki MICHI kieruje
Sensei Grzegorz Goworek (IV Dan Kara−
te, II Dan Ryute), trener II klasy karate,
wieloletni wykładowca kursów instruktor−
skich na WSKFiT i członek komisji egza−
minacyjnej.
Puchar Polski był imprezą inauguru−
jącą cały cykl tegorocznych wydarzeń,
które są przygotowaniem, do pierwszej
wizyty Mistrza Oyaty w Europie. To
międzynarodowe wydarzenie będzie
miało miejsce w sierpniu tego roku w
Warszawie, a zaproszeni na nie oprócz
przedstawicieli wszystkich polskich fe−
deracji sztuk walki są także goście z ca−
łej Europy. Wiele osób chce zobaczyć
legendę na żywo, dlatego istnieje możli−
wość wstępu na staż szkoleniowy (szcze−
góły na www.kempo.org.pl) także osób
całkiem początkujących oraz ćwiczących
inne sztuki walki.
Cieszymy się, że nasza Akademia ma tak
wielu wspaniałych zawodników w Ursusie.
Życzymy im jak najwięcej sukcesów w przy−
szłości, a sobie coraz więcej tak wspaniałych
adeptów. Do zobaczenia na treningach.

Cztery Pory Roku
W styczniu odbył się III Turniej Szacho−
wy Cztery Pory Roku. Dzięki olbrzymie−
mu wsparciu Urzędu Dzielnicy Warszawa
Ursus, turniej przyciągnął olbrzymią ilość
zawodników w przedziale wiekowym od
5 do 70 lat. W rozgrywkach udział wzięło
aż 145 zawodników, którzy rywalizowali
w trzech grupach.
W grupie najmłodszej do 8 lat zwycię−
żył Przemysław Eggink z UKS Łady (7
pkt.), przed rewelacyjnie spisującym się
podczas mistrzostw Kamilem Pająkiem z
UKS 14 (6 pkt.). III miejsce zajął Michał
Sobolewski. Doskonale spisali się również
inni zawodnicy z Ursusa: Ala Machniewicz
– V miejsce, Jakub Fus – VI miejsce, Jan
Golecki – VII miejsce, Daniel Sanz – VIII
miejsce, Maciej Delert – IX miejsce. W
grupie B wystartowało 56 uczestników,
gdzie najlepszymi okazali się: I miejsce
Adam Kowalczyk, II miejsce Piotr Wal−
czak, III miejsce Konrad Szczudło. W tej
grupie rewelacyjnie zagrała 10−letnia We−
ronika Tkaczyk z UKS 14 zajmując czwar−
te miejsce.
W grupie A, gdzie zagrało 49 zawodni−
ków zwyciężył po raz trzeci w cyklu Piotr
Nguyen (Jedwabnik Milanówek) przed
Michałem Rudolfem (YMCA Warszawa),
III miejsce zajął Sebastian Malec (Polonia
Warszawa).
Rewelacyjnie zagrali Grzegorz Grochol−
ski (UKS 14), który zajął czwarte miejsce
oraz Jakub Soliborski − piąte miejsce.
Andrzej Kądziołka

Dziennik Ursusa

Zima w Mieście
Tegoroczna Zima w Mieście w naszej
dzielnicy przebiegła w atmosferze hu−
moru, relaksu i dobrej zabawy. Zajęcia

nalnego dzieci, podczas których nazy−
wano i uświadamiano, dlaczego w da−
nych sytuacjach zachowujemy się w

Zabawy z ciasteczkami
odbywały się w stałych punktach dzien−
nego pobytu, gimnazjach oraz wszyst−
kich jednostkach kulturalno−oświato−
wych.
Podczas Zimy w Mieście odbyło się
szereg atrakcji, które umilały czas naj−
młodszym mieszkańcom naszej dzielni−
cy. W punktach dziennego pobytu dzieci
mogły uczestniczyć w zajęciach mu−
zycznych, aerobiku, zajęciach informa−
tycznych, warsztatach origami, jak rów−
nież korzystać nieodpłatnie ze wszyst−
kich obiektów i sprzętu sportowego.
Organizowane były zawody i rozgryw−
ki z piłki siatkowej, nożnej i koszyko−
wej, tenisa stołowego i unihokeja.
Oprócz zajęć sportowych prowadzo−
nych przez instruktorów oraz nauczy−
cieli w poszczególnych szkołach odby−
wały się również imprezy tematyczne
prowadzone przez Akademię Kręcipioł−
ka. Zajęcia rekreacyjno−ruchowe reali−
zowane były poprzez zabawy integra−
cyjne i poprawiające koncentrację, gry
ruchowe oraz zabawy z zakresu gier ze−
społowych. Zajęcia wspomagające pro−
cesy uczenia się dzieci realizowane były
poprzez ćwiczenia integracji wzroko−
wo−słuchowo−ruchowej. Prowadzone
były również zajęcia z rozwoju emocjo−

Dziennik
Ursusa

określony sposób. Pokazywano również
techniki, jakich należy używać, aby

umieć sobie z nimi poradzić.
Do programu zajęć profilaktycznych
dołączone były również warsztaty pod
hasłem „Ciasteczkowo”. Charakteryzo−
wały się tym, że szef kuchni Akademii
Kręcipiołka uczył dzieci jak przyrządza
się niektóre potrawy i każdy mógł wła−
snoręcznie upichcić niektóre z nich. Za−
jęcia te cieszyły się bardzo dużym zain−
teresowaniem i wszyscy bardzo chętnie
w nich uczestniczyli.
Domy Kultury Miś i Kolorowa jak
również Ośrodek Kultury i Biblioteka
miały do zaproponowania wiele cieka−
wych atrakcji. Prowadzone były warsz−
taty plastyczne i taneczne. Dzieci mo−
gły zgłębiać sztukę rzeźbienia z różnych
materiałów i malowania, jak i stawiania
pierwszych kroków w tańcach nowo−
czesnych i towarzyskich. Biblioteki w
swojej ofercie proponowały m. in. spo−
tkanie z pisarką Lilianą Bardijewską,
filmowe adaptacje baśni „Śpiąca Kró−
lewna”, „Czerwony Kapturek” oraz bal
karnawałowy „W krainie Braci Grimm”.
Pływalnie Skalar i Albatros proponowa−
ły zajęcia z nauki pływania, technik ra−
towniczych, nauki gry w piłkę wodną.
Poprzez gry i zabawy w wodzie dzieci
łatwiej oswajały się z nią i czerpały jesz−
cze większą przyjemność.
MK

RC zabawa w zimowe ferie 2010
Podczas ferii zimowych w Szkołach
Podstawowych nr 11 i nr 4 zorganizo−
wane zostały we współpracy z Urzędem
Dzielnicy Ursus pokazy zabawek zdal−
nie sterowanych.
Każdy mógł spróbować swoich sił i
zasiąść za sterami helikopterów, samo−
chodów, dinozaurów jak i robotów człe−
kokształtnych. Największe emocje i za−
chwyt wzbudzały jednak wyścigi samo−
chodowe, gdzie można było wystarto−
wać w bezpośredniej rywalizacji z in−
nymi kierowcami. Drugą grupą modeli
były helikoptery. Tu raczej panowało
skupienie, gdyż manewrowanie a szcze−
gólnie wylądowanie nie uszkadzając
modelu było bardzo trudne. Liczne ka−
tastrofy pozwoliły zaobserwować, że
warto częściej trenować.
Nowością w tym roku były inteligent−
ne roboty. Wyróżniało je to, że jeśli ktoś
się nimi nie bawił to potrafiły same
zwracać na siebie uwagę. Aktywność
tych urządzeń dała okazję do świetnej
zabawy.

Spotkania z modelami zdalnie stero−
wanymi to możliwość poznania zaawan−
sowanej techniki miniaturowych urzą−
dzeń poprzez zabawę. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych kolejne
pokazy. Najbliższe całodniowe zawody
modeli samochodów zdalnie sterowa−
nych odbędą się 27 lutego w Szkole
Podstawowej nr 4.
MK
W³adze Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy pragn¹ podziêkowaæ
Mieszkañcom, którzy w³asnymi
si³ami pomagali w udra¿nianiu
studzienek kanalizacyjnych. W
zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹ zalegaj¹cego œniegu, wynajêta firma nie
by³a w stanie pracowaæ we
wszystkich punktach jednoczeœnie. Za wzorow¹ obywatelsk¹
postawê sk³adamy na Pañstwa
rêce serdeczne podziekowania.
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