Orlik jeszcze w tym roku!
Maj¹c na uwadze udostêpnienie Mieszkañcom mo¿liwoœci aktywnego uprawiania sportu poprzez rozbudowê infrastruktury sportowej, Dzielnica Ursus
wziê³a udzia³ w trzeciej edycji programu pod nazw¹
„Moje Boisko – Orlik 2012”.

Fot. Urząd Dzielnicy Mokotów

Program zakłada wybudowanie nowo−
czesnych, bezpiecznych, ogólnodostęp−
nych i nieodpłatnych kompleksów spor−
towo−rekreacyjnych.

Orlik na Mokotowie
Nasz wniosek spotkał się z pozy−
tywną opinią i jeszcze w tym roku in−
westycja ta zostanie zrealizowana. Ur−
suski Orlik będzie zlokalizowany na
terenie stadionu Klubu Sportowego
Ursus od strony ul. Sosnkowskiego (w
miejscu bocznych boisk asfaltowych).
W skład nowego kompleksu wejdą:
boisko piłkarskie ze sztuczną trawą o
wymiarach 30 m x 62 m oraz boisko
wielofunkcyjne do koszykówki i pił−
ki siatkowej o wymiarach 19 m x 32
m i poliuretanowej nawierzchni. Ca−
łość zostanie ogrodzona czterome−
trową siatką stalową i oświetlona
ośmioma jupiterami. Oprócz boisk
wybudowany zostanie budynek sani−
tarno−szatniowy, który zapewni za−
wodnikom odpowiednie zaplecze. W
środku znajdzie się: magazyn sprzętu
sportowego, dwie szatnie, zespół hi−
gieniczno−sanitarny oraz pomieszcze−
nie gospodarza obiektu i trenera śro−
dowiskowego.

Głównym założeniem projektu jest
udostępnienie nowoczesnej infrastruktu−
ry sportowej dzieciom i młodzieży, któ−
ra będzie mogła uprawiać sport pod nad−
zorem trenera−animatora spor−
tu. Element ten jest istotny ze
względu na zapewnienie użyt−
kownikom odpowiedniej opie−
ki i bezpieczeństwa. Zatrudnio−
ny trener będzie również gwa−
rantował prawidłowe wykorzy−
stanie obiektu sportowego.
Dofinansowanie, jakie
otrzyma dzielnica ma wynieść
do 333 000 zł ze środków Mi−
nisterstwa Sportu i Turystyki
oraz do 333 000 zł ze środków
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckie−
go. Resztę kosztów dzielnica pokryje z
własnego budżetu.
dokończenie na str. 3

Zwrot pieniêdzy
za „Acherówkê”

q Czytaj str. 2

Projekt Tygrysy
rynku pracy
q Czytaj str. 4

Konkurs fotograficzny

Ursus – piêkna
czy bestia?
q Czytaj str.8
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141. rocznica urodzin
Stanisława Wojciechowskiego
Nie zabrakło również przedstawicieli
władz – Zarządu Dzielnicy Ursus oraz
reprezentantów Rady Dzielnicy Ursus.
– Na szczyty władzy państwowej wy−

Fot. E. Kowalewska

Jak co roku uczciliśmy rocznicę uro−
dzin wspaniałego polityka i działacza
spółdzielczego, prezydenta II Rzeczpo−
spolitej i wieloletniego mieszkańca Go−

Ojciec Mazur poprowadzi³ modlitwê
łąbek – Stanisława Wojciechowskiego.
Uroczystość odbyła się pod pomnikiem
prezydenta na osiedlu Niedźwiadek. W
uroczystości udział wzięły poczty sztan−
darowe ursuskich szkół oraz delegacje
organizacji pozarządowych: Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów Po−
litycznych oraz Uniwersytetu Trzecie−
go Wieku im. St. Wojciechowskiego.

niosły Stanisława Wojciechowskiego
zasługi niepodległościowe, prawość
charakteru i szczery patriotyzm. Był
wielkim Polakiem, który zapisał się w
naszej historii – powiedział burmistrz
Bogdan Olesiński.
Zebrane delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem oraz oddały hołd drugiemu
prezydentowi II RP minutą ciszy.

Zwrot pieniêdzy za „Acherówkê”
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy w
latach 2007−08 opracowała mikropro−
gram rewitalizacji. Uzyskał on bardzo
wysoką ocenę w komitecie monitorują−
cym programy dzielnicowe.
Komitet został powołany przy Biurze
Polityki Lokalowej. W roku 2009 został
opracowany program dla m.st. Warsza−
wy pt. „Rewitalizacja wybranych obsza−
rów kryzysowych m.st. Warszawy w
aspekcie ochrony zabytków, poprawy
jakości przestrzeni publicznej oraz spo−
łeczno−kulturowym”.
Projekt ten zawierał między innymi
rozbudowę budynku w Parku Achera na
cele kulturalno−społeczne i opiekuńcze.
Koszt budowy tego budynku wyniósł
2 879 764,92 zł. Projekt ubiegał się o
środki z Regionalnego Programu Ope−
racyjnego Województwa Mazowieckie−
go 2007−2013 pt. „Rewitalizacja miast”.
Spotkał się z uznaniem i uzyskał dofi−
nansowanie w wysokości 84,99 %.
Po podpisaniu stosownej umowy
Dzielnica Ursus otrzyma zwrot znacznej

części poniesionych nakładów na zreali−
zowanie tego zadania inwestycyjnego.
W „Acherówce” swoje miejsce znaleź−
li między innymi Stowarzyszenie Eme−
rytów, Rencistów i Inwalidów i miesz−
kańcy, którzy mają tu dom dziennego
pobytu, prowadzony przez Ośrodek Po−
mocy Społecznej. Z jednej z sal korzy−
stają także członkowie Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej.
Wiesław Krzemień

ZARZ¥D DZIELNICY URSUS
M.ST. WARSZAWY informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, a
także na stronach internetowych Urzędu
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
www.ursus.warszawa.pl, został podany
do publicznej wiadomości, na okres 21
dni, wykaz lokali mieszkalnych przezna−
czonych do sprzedaży na rzecz najem−
ców wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu.

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy obradował w lutym bieżącego
roku na czterech posiedzeniach. Zapa−
dły na nich m.in. decyzje, dotyczące
niżej opisanych spraw.
Władze Dzielnicy pozytywnie zaopi−
niowały projekt Uchwały Rady Dzielni−
cy Ursus, dotyczący wniesienia inicjaty−
wy uchwałodawczej do Rady m.st. War−
szawy, w sprawie wniesienia zmian do
uchwały Nr XXIX/936/2008 Rady m.st.
Warszawy, z dnia 17 kwietnia 2008 roku,
dotyczącej ustalenia aktualnego planu
sieci publicznych gimnazjów w m.st.
Warszawie oraz określenia granic ich
obwodów. Jednocześnie Zarząd przeka−
zał w/w projekt pod obrady Rady Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy.
Wyrażono zgodę na prośbę Kusto−
sza – Proboszcza ks. Rocha Walczaka
– na podłączenie iluminacji figur Sta−
cji Drogi Krzyżowej w Parafii i Sank−
tuarium Matki Bożej Fatimskiej do
sieci oświetlenia miejskiego. Jedno−
cześnie Zarząd postanowił, iż konser−
wacja instalacji położonej na terenie
Parafii Matki Bożej Fatimskiej, będzie
leżeć w jej gestii.
Zarząd wyraził zgodę na realizację
listy osób oczekujących w Dzielnicy
Ursus na zawarcie umowy najmu lo−
kalu komunalnego w 2010 roku (bez
wyroków eksmisyjnych) i ponowne jej
wywieszenie na okres 14 dni na tabli−
cach ogłoszeń, celem zapewnienia
kontroli społecznej w myśl § 26 ust. 7
uchwały Nr LV/1751/2009, Rady m.
st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.
Pozytywnie zaopiniowano wystąpienie
Wydziału Ochrony Środowiska, dotyczą−
ce zamiany działek nr 61/1 oraz 79, po−
łożonych przy ul. Wolności, będących
własnością m.st. Warszawy na działkę Nr
70/1, w celu poszerzenia terenów pu−
blicznych i zwiększenia możliwości in−
westycyjnych m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy przyjął do wiado−
mości wystąpienie Wydziału Obsługi
Mieszkańców o konieczności dokona−
nia zmian granic okręgów wyborczych,
utworzonych na terenie Dzielnicy Ur−
sus do wyborów samorządowych, któ−
re odbędą się w 2010 roku.
Zarząd Dzielnicy podjął także m. in.
uchwały w sprawach :
− dokonania zmian w załączniku dziel−
nicowym do budżetu m.st. Warszawy na
2010 rok,
− zatwierdzenia sprawozdania z reali−
zacji budżetu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy.
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Dni Kultury Jêzyka

dium zajęli uczniowie z Żyrardowa.
Propagowanie świadomego i celowe−
go posługiwania się językiem polskim
jest godne naśladowania. Miejmy na−
dzieję, że tego typu imprezy będą od−
bywać się coraz częściej. Zwycięzcom
i uczestnikom serdecznie gratulujemy i
do zobaczenia za rok!
Łukasz Prokop

W dniach 9-12 marca w Zespole Szkó³ nr 42 przy ul. Koniñskiej odby³y siê Dni Kultury Jêzyka. W tym roku dniom
przyœwieca³o motto: „Chodzi mi o to, aby jêzyk giêtki powiedzia³ wszystko, co pomyœli g³owa”, zaczerpniête z poematu „Beniowski” Juliusza S³owackiego.

Fot. Ł.Prokop

Wirtualne
spotkania

Uczeñ z Micha³owic podczas konkurencji
Wydarzenie zostało objęte honorowym pa−
tronatem Burmistrza Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy – Bogdana Olesińskiego.
Pierwszego dnia imprezy przeprowa−
dzono otwarte mistrzostwa szkoły w
szybkim i bezbłędnym pisaniu na kom−
puterze – „Śpiesz się powoli, czyli co
nagle, to po diable”. Rywalizacja była
bardzo wyrównana, a wyniki tego kon−
kursu będą znane za kilka dni.
Drugiego dnia uczniowie wzięli
udział w finale konkursu „Z ortografią
za pan brat”. Było to klasyczne dyktan−
do. – Zadania konkursowe stoją na bar−
dzo wysokim poziomie, o czym prze−
konaliśmy się na własnej skórze. Wczo−
raj, wspólnie z zastępcą burmistrza Da−
riuszem Wosztylem, napisaliśmy dyk−
tando i z niecierpliwością czekamy na
wyniki – powiedział burmistrz Bogdan
Olesiński.
Głównym dniem konkursów i zabaw
słownych był czwartek. Tego dnia w
szranki stanęli uczniowie z 13 gimna−
zjów z: Ursusa, Bemowa, Włoch, Bara−
nowa, Żyrardowa, Piastowa, Michało−
wic, Nadarzyna i Międzyborowa. Tur−
niej „Zabawy z językiem polskim” prze−
znaczony był dla uczniów klas III gim−
nazjów. Młodzież wzięła udział w 7
zadaniach konkursowych. Były to mię−
dzy innymi: kalambury, tworzenie re−
klam na podstawie cytatów z literatury,
quiz wiedzy o literaturze i języku czy
ortograficzna corrida, czyli zmagania z
językowymi pułapkami. Rywalizacja

była tak wyrównana, że o zwycięstwie
musiała zadecydować dogrywka. Przez
kilka rund dodatkowych pytań ucznio−
wie z Gimnazjum im. Ks. Józefa Ponia−
towskiego w Michałowicach oraz Gim−
nazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
szli łeb w łeb. Po serii podchwytliwych
pytań lepsi okazali się gimnazjaliści z
Michałowic, za co otrzymali telewizor
LCD ufundowany przez Burmistrza
Dzielnicy Ursus. Trzecie miejsce po−

Orlik jeszcze
w tym roku!
dokończenie ze str. 1

Na dzień dzisiejszy prowadzone są
prace projektowe i wszelkie działania,
mające na celu przygotowanie inwesty−
cji. Początek budowy planowany jest na
lipiec, a oddanie obiektu do użytku pod
koniec października tego roku.
Program „Moje boisko – Orlik
2012” zakłada w każdym wojewódz−
twie budowę rocznie średnio 20 obiek−
tów. W skali kraju daje to 320 obiek−
tów rocznie, co po pięciu latach reali−
zacji programu (lata 2008−2012) wy−
niesie 1600 kompleksów boisk w ca−
łej Polsce. 21 grudnia 2009 w Kwi−
dzynie (woj. Pomorskie) oddano do
użytku Orlika nr 1000. W Warszawie
działa 8 boisk tego typu. To w Ursu−
sie będzie zatem dziewiąte.
Bogdan Olesiński

W ramach Dzielnicowej Olimpiady
Języka Angielskiego, 10 marca w
Czytelni Naukowej Nr XIX w Ursu−
sie odbyły się warsztaty „Famous
Brits” dla młodzieży, uczestniczącej
w II etapie konkursu. Warsztaty w ję−
zyku angielskim prowadził John Cu−
dak – native speaker programu edu−
kacyjnego „Nauka bez granic”.
W warsztatach wzięło udział 50
uczniów z Gimnazjów nr 130, 131,
132, 133 i nr 4 STO. Zajęcia poświę−
cone były najsłynniejszym Brytyj−
czykom (od gwiazd rock−and−rolla do
największych pisarzy literatury an−
gielskiej). W czasie warsztatów pre−
zentowano filmy dokumentalne, wy−
wiady, fragmenty koncertów w wer−
sjach oryginalnych. Młodzież z du−
żym zainteresowaniem uczestniczy−
ła w warsztatach i wykazała dużą zna−
jomość kultury Wlk. Brytanii. Zasko−
czył ją natomiast krytyczny obraz
premiera Tony’ego Blaira zaprezen−
towany podczas zajęć. Natomiast
prowadzącego zajęcia zaskoczyła nie
tylko szeroka wiedza naszej młodzie−
ży o słynnych Brytyjczykach, ale
również wyposażenie Czytelni Na−
ukowej w nowoczesny sprzęt elektro−
niczny i multimedialny.

Artyœci
Janowi Paw³owi II
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców
dzielnicy na koncert „Artyści Janowi
Pawłowi II – Pamiętamy”.
Będzie to połączenie muzyki wokal−
no−instrumenalnej z recytowaną poezją.
Repertuar stanowić będą utwory mu−
zyczne pochodzące z płyt: „Trzy Sło−
wa” oraz „Artyści Janowi Pawłowi II –
Pamiętamy”. Nad całością czuwać bę−
dzie kompozytor, wokalista i muzyk
Piotr P. Kowalicki. W trakcie koncertu
wysłuchać będzie można poezji twór−
ców z całej Polski.
Koncert odbędzie się po mszy św o
godz. 17 w kościele pod wezwaniem św.
Józefa Oblubieńca NMP.
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Komunikacja w œwiêta
Zarz¹d Transportu Miejskiego informuje, ¿e w
okresie Œwi¹t Wielkanocnych w dniach od 27
marca do 6 kwietnia, œrodki masowej komunikacji kursowaæ bêd¹ nastêpuj¹co:
W dniach 27− 28 marca (sobota−nie−
dziela):
t autobusy, tramwaje, SKM kursują
wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,
t metro kursuje wg rozkładu jazdy so−
botniego (w dniu 28.03.2010 r. bez kur−
sów nocnych),
t linie 17, 25, 26, 112, 140, 156, 159,
170, 181, 189, 190, 409, 507, 509,
517 zasilone zostaną dodatkowym ta−
borem.
W dniach 29−31 marca (poniedziałek−
środa):
t autobusy, tramwaje, metro, SKM kur−
sują wg rozkładu jazdy dnia powsze−
dniego.
W dniach 1− 2 kwietnia (czwartek −
piątek):
t autobusy, tramwaje, metro, SKM kur−
sują wg rozkładu jazdy dnia powsze−
dniego,
t na wytypowanych liniach nastąpi
zmniejszenie liczby kursów (odwołane
kursy oznaczone są w rozkładach jazdy
specjalnymi symbolami, których obja−
śnienie podano w znajdujących się na
przystankach cennikach i informacji
przystankowej.
W dniu 3 kwietnia (sobota):
t autobusy, tramwaje, SKM kursują wg
rozkładu jazdy dnia świątecznego,
t metro kursuje wg rozkładu jazdy so−
botniego (z kursami nocnymi),
t linie 17, 25, 26, 112, 140, 158, 169,
170, 181, 189, 190, 409, 507, 509,
517 zasilone zostaną dodatkowym
taborem.
W dniach 4−5 kwietnia (Wielkanoc:
niedziela−poniedziałek),
t autobusy, tramwaje, metro, SKM kur−
sować będą wg rozkładu jazdy dnia
świątecznego,
t zawieszone będzie kursowanie linii:
8, 18, 101, 108, 107, 119, 126, 130, 140,
150, 160, 168, 178, 193, 197, 202, 205,
206, 209, 211, 212, 218,
t linie: 1, 9, 17, 23, 33 kursować będą
wg specjalnych rozkładów jazdy.
W dniu 4 kwietnia na wytypowanych
liniach nastąpi zmniejszenie liczby
kursów (odwołane kursy oznaczone
są w rozkładach jazdy specjalnymi

symbolami, których objaśnienie po−
dano w znajdujących się na przystan−
kach cennikach i informacji przystan−
kowej)

W dniu 6 kwietnia (wtorek):
t autobusy, tramwaje, metro, SKM kur−
sować będą wg rozkładu jazdy dnia po−
wszedniego
t na wytypowanych liniach nastąpi
zmniejszenie liczby kursów (odwołane
kursy oznaczone są w rozkładach jazdy
specjalnymi symbolami, których obja−
śnienie podano w znajdujących się na
przystankach cennikach i informacji
przystankowej).

Projekt Tygrysy Rynku Pracy
Miasto Stołeczne Warszawa oraz
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy reali−
zują projekt pt. „Tygrysy rynku pracy”,
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego

lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Projekt ma także za zadanie stworze−
nie nowej jakości w systemie szkolnic−
twa zawodowego w Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy.

Funduszu Społecznego – Program Ope−
racyjny Kapitał Ludzki – działanie 9.2
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach”.
Celem głównym projektu jest wy−
równywanie szans edukacyjnych
uczniów Zespołu Szkół nr 42 w Ursu−
sie poprzez organizację dodatkowych
zajęć wyrównawczych i specjalistycz−
nych, nakierowanych na rozwój kom−
petencji kluczowych.
Założenia projektu wpisują się w po−
stanowienia Strategii Lizbońskiej, mówią−
cej o dostosowaniu szkolnictwa do potrzeb

Efekty projektu będzie można ocenić
po zakończeniu jego realizacji, niemniej
jednak już dzisiaj, na bazie półroczne−
go okresu realizacji projektu, można
przedstawić jego pierwsze osiągnięcia.
Temu właśnie celowi poświęcona bę−
dzie I konferencja naukowa pt. „Projekt
Tygrysy Rynku Pracy jako odpowiedź
na problemy szkolnictwa zawodowego
w Dzielnicy Ursus”, która odbędzie
się w dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz
12 w Ośrodku Kultury „Arsus” przy ul.
Traktorzystów 14. Serdecznie zaprasza−
my do udziału w konferencji.

Ursusa
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Bezp³atne konsultacje z doradc¹ biznesowym
Do urzêdów dzielnic codziennie zg³aszaj¹ siê osoby, które zawodowo chc¹
byæ „na swoim”. Nie jest to jednak takie proste, dlatego m.st. Warszawa
zaprasza Mieszkañców stolicy na bezp³atne konsultacje z doradc¹ biznesowym do punktów informacyjnych z zakresu dzia³alnoœci gospodarczej.

Wyk³ady z TUTW
Towarzystwo Uniwersytetu Trzecie−
go Wieku w Ursusie serdecznie zapra−
sza mieszkańców dzielnicy na następu−
jące wykłady:
l 8 kwietnia, godz. 11 – wykład pt.
„Twórczość literacka w Polskich Si−
łach Zbrojnych w czasie II Wojny
Światowej” wygłosi prof. dr hab. Ste−
fan Józef Pastuszka z Uniwersytetu
Humanistyczno−Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
l 15 kwietnia, godz. 11 – wykład pt.
„Wiosna na balkonie, tarasie i w ogro−
dzie” wygłosi dr n. biol. Katarzyna
Goller z Ogrodu Botanicznego Pol−
skiej Akademii Nauk w Powsinie.
l 22 kwietnia, godz. 11 – wykład pt. „Lot
koło nagiej damy” wygłosi mgr Moni−
ka Rogozińska Kierownik Oddziału
Polskiego – Odkrywców Polskich
l 29 kwietnia, godz. 11 – wykład pt.
„Jak produkować bezpiecznie artyku−
ły żywnościowe?” wygłosi dr n. biol.
Monika Trzaskowska mikrobiolog
żywności ze Szkoły Głównej Gospo−
darstwa Wiejskiego.
Wykłady odbywać się będą w Domu
Kultury „Kolorowa” ul. Sosnkowskie−
go 16 – parter.
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego
Wieku zastrzega sobie prawo do zmia−
ny programu.

wym, po umówieniu terminu spotkania
w jednym z punktów informacyjnych,
działających w Urzędach Dzielnicy Ur−
synów i Śródmieście.
Założenie i prowadzenie firmy nie
jest jednak takie proste. Trzeba roz−
ważyć formę nowej działalności, speł−
nić wszystkie formalności, a później
płacić odpowiednie podatki i utrzy−
mać się. Często potrzebny jest też ka−
pitał. Dlatego na terenie urzędów
dzielnic Śródmieście i Ursynów funk−
cjonują punkty informacyjne, w któ−
rych można się dowiedzieć wszystkie−
go na temat zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej. Punkty in−
formacyjne mają duże znaczenie,
szczególne w obecnej sytuacji gospo−
darczej. Taka forma bezpośredniej
rozmowy to sposób na precyzyjne
przekazanie informacji jak rozpocząć

własny biznes. Daje też możliwość
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
Punkty informacyjne działają codzien−
nie w urzędach dzielnic Śródmieście i
Ursynów, w godzinach 10−18 w ponie−
działki i 8−16 od wtorku do piątku.
Kontakt do punktów informacyjnych:
Urząd Dzielnicy Ursynów Al. Komisji
Edukacji Narodowej 61, tel: 22 546 60 18,
e−mail: ip.ursynow@um.warszawa.pl
Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. No−
wogrodzka 43, tel: 22 699 84 33,
e−mail: ip.srodmiescie@um.warszawa.pl
Informacji na temat procedur dotyczą−
cych rejestracji działalności, zmian, za−
wieszeń, wznowień i likwidacji działal−
ności gospodarczej udzielają również
pracownicy Zespołu Działalności Go−
spodarczej dla Dzielnicy Ursus, tel. 22
478 602 5 lub 22 478 61 25,
e−mail: zdg@ursus.warszawa.pl

Nasi Wspaniali
16 marca w Urzędzie Dzielnicy Ursus
odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiego
Samorządowego Konkursu „Ośmiu
Wspaniałych”. Z roku na rok zaintereso−
wanie dzieci i młodzieży konkursem jest
coraz większe.
Tegoroczna edycja stołeczna zapisze się
w tradycji organizatora – Fundacji „Świat

jednych i drugich. Komisja była pod wra−
żeniem podejmowanych przez wolontariu−
szy działań będących wyrazem wrażliwo−
ści i empatii młodych ludzi. Słowa Jana
Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez
to co ma, nie przez to co posiada, lecz przez
to czym dzieli się z innymi” okazały się
być nieodłącznym w życiu mottem dla

Fot. Ł.Prokop

Punkty informacyjne z zakresu działal−
ności gospodarczej już od kilku miesię−
cy działają w urzędach dzielnic Ursy−
nów i Śródmieście. Z tej usługi może
skorzystać każdy mieszkaniec Warsza−
wy, który ukończył 18 rok życia. W każ−
dym z punktów można się dowiedzieć
jakie formalności należy wypełnić przy
zakładaniu działalności gospodarczej
oraz w trakcie jej funkcjonowania, ja−
kie i kiedy należy płacić podatki, z jaki−
mi obowiązkami wiąże się zatrudnianie
pracowników oraz o możliwościach do−
finansowania swojej działalności ze
środków UE. Udzielane informacje do−
tyczą też zagadnień związanych z po−
dejmowaniem i wykonywaniem działal−
ności gospodarczej w aspekcie czynno−
ści formalno−prawnych, zakresu kontro−
li przedsiębiorstw, zawieszania i zamy−
kania działalności oraz udostępniania
danych teleadresowych. Ponadto, każ−
dy z warszawiaków może bezpłatnie
skonsultować się z doradcą bizneso−

M³odzi wolontariusze w dzielnicy Ursus
na Tak” − jako siedemnasta. W konkursie
promującym prospołeczne postawy wzię−
li udział wolontariusze zrzeszeni w „Klu−
bach Ośmiu”, działających w szkołach i
placówkach kultury znajdujących się na te−
renie naszej dzielnicy. Spotkanie wolonta−
riuszy z jury było wielkim przeżyciem dla

wielu z nich. Na pewno możemy być z
nich dumni. W kolejnym etapie konkursu
życzymy Naszym Wspaniałym najwyż−
szych laurów, ale przede wszystkim satys−
fakcji z bezinteresownie niesionej pomo−
cy potrzebującym.
Joanna Hermanowska
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Którêdy do Katynia? A do którego?
Okupacyjny warszawski Gubernator Fischer w dniu
9 kwietnia 1945 roku wezwa³ do siebie 10 osób
spoœród przedstawicieli gminy warszawskiej, duchowieñstwa, Rady G³ównej Opiekuñczej, inteligencji,
przemys³u itp. i zawiadomi³, ¿e otrzyma³ wiadomoœæ
o odkryciu wielkiej zbiorowej mogi³y Polaków wymordowanych przez Sowietów pod Smoleñskiem (teren
ten w tym czasie by³ pod okupacj¹ niemieck¹).
Celem umożliwienia sprawdzenia przez
Polaków autentyczności odkrycia, zarzą−
dził 11 kwietnia 1943 r. zbiorową wy−
cieczkę pod Smoleńsk, złożoną z pol−

Niemcy w swojej warszawskiej gazecie
„Nowym Kurierze Warszawskim” opu−
blikowali wykazy pomordowanych ofi−
cerów znalezionych w grobach pod Smo−
leńskiem. W pierwszej
chwili polskie społeczeń−
stwo z niedowierzaniem
przyjęło tą – wiadomość,
ale po skonfrontowaniu
przez rodziny pomordo−
wanych z otrzymywaną
korespondencją, która
przerwała się w marcu
1940 roku, rodziny i spo−
łeczeństwo uwierzyli smo−
leńskiej prawdzie, że jest
to najokrutniejsza zbrod−
nia dokonana przez rząd
sowiecki i wojskowe wła−
dze sowieckie na polskich
oficerach i polskiej in−
Jan Pawe³ II z ks. Peszkowskim, który prze¿y³ Katyñ teligencji. Ta ponura praw−
da została uznana przez
skich obywateli z Warszawy i kilku osób całe polskie społeczeństwo. Wiadomość
z Krakowa. Cały ten pośpiech spowodo− o zbrodni Katyńskiej ukazała się również
wany był tym, że w dniu 29 marca 1943 w dniu 15 kwietnia 1943 roku w Biulety−
roku władze niemieckie zarządziły przy− nie Informacyjnym Armii Krajowej.
stąpienie do prac ekshumacyjnych na te−
Rząd Polski w Londynie zwrócił się jed−
renie mogił zbiorowych, ujawnionych w nak do Międzynarodowego Czerwonego
lasach katyńskich pod Smoleńskiem.
Krzyża o zbadanie sprawy pomordowa−
W dniu 15 kwietnia 1945 roku wspo− nych oficerów polskich pod Smoleń−
mniana grupa ludzi wróciła do War− skiem. Sowieci odmówili i nie wyrazili
szawy, przywożąc wstrząsające wiado− zgody na udział w zbadaniu grobów smo−
mości.12 km od Smoleńska na wzgórzu leńskich przez przedstawicieli MCK.
w lesie pokazano przybyłym mogiłę 20 Wniosek polski w Genewie stał się bez−
metrów długości, w której trupy ułożone podstawny.
były w sześciu warstwach. Spoczywało
W dniu 27 kwietnia 1943 r. Związek
w niej ponad tysiąc ciał pomordowanych Radziecki wystosował do Rządu Polskie−
oficerów polskich pochodzących z so− go notę, w której zerwał stosunki dyplo−
wieckiego obozu jenieckiego w Koziel− matyczne z Rządem Polskim. Motywem
sku. Przybyli zidentyfikowali kilkadzie− zerwania stosunków był fakt zwrócenia
siąt nazwisk na podstawie znalezionych się Rządu Polskiego do Międzynarodo−
przy zwłokach dokumentów, listów pry− wego Czerwonego Krzyża, dla zbadania
watnych i innych drobiazgów. W tym sprawy pomordowanych oficerów pol−
samym czasie, Niemcy ściągnęli również skich pod Smoleńskiem.
na to miejsce międzynarodową grupę
Groby pod Smoleńskiem były pierw−
specjalistów kryminologii i medycyny szym krokiem do znalezienia kolejnych
sądowej, złożoną z naukowców z 12 kra− miejsc, gdzie Sowieci wymordowali ofi−
jów. Zapewniono udział przedstawicieli cerów i polską inteligencję, przebywa−
Polskiego Czerwonego Krzyża. Niemcy jącą w sowieckich obozach jenieckich i
spowodowali również przyjazd różnych więzieniach.
delegacji, między innymi polskich ofi−
W późniejszym okresie odkryto sze−
cerów – jeńców z niemieckich Oflagów. reg zbiorowych mogił i miejsc straceń,
Już w dniu 13 kwietnia 1943 roku dotyczących obozów jenieckich w Ko−

zielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz
w więzieniach w Mińsku, Berezweczu,
Lwowie, Równym, Łucku, Kijowie i
Zamarstynowie.
Oto bilans tych odkryć:
u Obozy jenieckie w Kozielsku (Opti−
na i Shit). Jeńcy mordowani w Ko−
sogorach − Katyniu i w więzieniu w
Smoleńsku. Łącznie zamordowano 4
566 osób.
u Obozy jenieckie w Ostaszkowie
(Ostaszków, Stałobnoje, Iłowa). Jeń−
cy mordowani w Kijowie – Bykowni,
w Twerze lub topiono w Wołdze.
Łącznie zamordowano 7 397 osób.
u Obozy jenieckie w Starobielsku.
Jeńcy mordowani w Charkowie i
Liesoparku. Łącznie zamordowano
3 997 osób.
u Więzienie w Berezweczu i w Miń−
sku. Mordowani w Mińsku oraz w
klasztorze w Orszy. Łącznie zamor−
dowano 4 465 osób.
u Więzienia we Lwowie, Równym,
Łucku, Kijowie i Zamarstynowie.
Mordowani w Kijowie − Bykowni.
Zamordowano 4 181 osób.
Ogółem w podanych wyżej miejscach
zamordowano 24 606 osób oficerów
Wojska polskiego, polskiej inteligencji,
duchowieństwa i ziemiaństwa.
Na początku 1940 roku w obozach tych
było:
l w Kozielsku około 5 000 jeńców w
tym 4 500 oficerów,
l w Starobielsku około 3 920 jeńców w
tym 3 820 oficerów,
l w Ostaszkowie około 6 570 jeńców w
tym 380 oficerów.
W więzieniach umieszczano cywilną
inteligencję polską oraz polskie ducho−
wieństwo i ziemiaństwo, nie tylko z
ziem wschodnich naszej Ojczyzny, ale
również z terenów centralnych.
17 września 1939 roku do niewoli so−
wieckiej na wschodnich terenach II Rze−
czypospolitej dostało się 181 tysięcy
polskich jeńców wojennych, w tym po−
nad 10 tysięcy stanowili oficerowie za−
wodowi i rezerwy. Do tego trzeba do−
dać oficerów polskich, którzy zostali
aresztowani przez NKWD, między
wrześniem 1939 roku a kwietniem 1940
roku oraz 12 tysięcy internowanych
przez Litwinów i przejętych przez Ar−
mię Czerwoną w czerwcu 1940 roku.
Łącznie liczba oficerów i żołnierzy pol−
skich, którzy znaleźli się jako jeńcy w
ZSRR wynosiła około 240 tysięcy.
Losy tych ludzi były różne. Jedni
opuścili Rosję z generałem Andersem,
inni szli szlakiem wojsk generała Ber−
linga. Najwięcej było tych, co nie prze−
żyli ze względu na nieludzkie warunki
oraz tych, którym zgotowano udosko−
nalone ludobójstwo. Dla wymordowa−

Ursusa
nia Polaków bolszewicy zastosowali
dwa tryby postępowania: zwykły z
udziałem prokuratora i tzw. tryb katyń−
ski. Wobec wszystkich przebywają−
cych w wymienionych obozach jeniec−
kich i więzieniach zastosowano tryb
katyński. Dlatego wszystkie te miej−
sca – określane są jako Katyń mimo,
że miejsce mordu było z dala od tego
pierwszego miejsca zbrodni, które no−
siło nazwę Katyń.
Do przeprowadzenia tej całej zbrod−
niczej operacji zaangażowane były: 34
instytucje centralne NKWD, 455 insty−
tucji zarządów rejonowych NKWD,
106 grup kolejarskich NKWD oraz
inne instytucje towarzyszące. Łącznie
brało udział 1 230 instytucji śmierci.
Przejdę teraz do naszych obrońców
Stolicy i Mazowsza, biorących udział w
Golgocie Wschodu. W wymienionych w
tym artykule pięciu Katyniach, zamor−
dowanych zostało przez sowietów 3 283
Warszawiaków z terenu całego Mazo−
wsza. Należy rozumieć, że mieszkali lub
pracowali do 1939 roku na tym terenie.
Dla uczczenia pamięci w 70 rocznicę
wielkiej sowieckiej zbrodni dokonanej na
polskim społeczeństwie, postanowiliśmy
nasz tegoroczny Rajd „Szlakiem Naszej
Historii” poprowadzić pod hasłem „Ka−
tyń”. Z obszaru objętego rajdem zostało
zamordowanych w Katyniach 80 miesz−
kańców lub zatrudnionych w zakładach
na tym terenie.
Poniżej zamieszczam listę miesz−
kańców Gminy Skorosze z terenu
Czechowic, Michałowic i Gołąbek
oraz pracowników Zakładów Mecha−
nicznych „Ursus” − jeńców z obozów
w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszko−
wie oraz więźniów z Kijowa, zamor−
dowanych w Kosogórach−Katyniu,
Charkowie, Twer − Miednoje i w By−
kowni−Kijowie.
u Mieszkańcy Gminy Skorosze:
t Jan Bastrzyk ur. w 1887 roku, s.
Antoniego kpt. piech. w st. spocz. urzęd−
nik Banku Handlowego w W−wie, zam.
w Czechowicach, obóz jeniecki w Ko−
zielsku, zamordowany w Kosogórach −
Katyniu, identyfikacja potwierdzona.
t Stanisław Hertz ur.1910 r. s. Kazi−
mierza, ppor.piech.rez,30 pp. mgr zam.
W Michałowicach – potw. identyfika−
cja. Obóz jeniecki w Kozielsku zamor−
dowany w Kosogórach−Katyniu.
t Marian Firmin Latek st. strz. w służ−
bach więziennych W−wa Pawiak, mu−
zyk, zamieszkały w Czechowicach.
Obóz jeniecki w Ostaszkowie, zamor−
dowany w Twer−Miednoje.
t Michał Łaski st. posterunkowy Po−
licji Polskiej, zam. w Michałowicach,
obóz jeniecki w Ostaszkowie, zamordo−
wany w Twer−Miednoje.
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t Henryk Quandt kap. rez. inż. arch.
zam. w Gołąbkach, obóz jeniecki w
Starobielsku, zamordowany w Char−
kowie.
t Tomasz Zygoń podoficer rez. słu−
żył we Włodzimierzu Wołyńskim,
prawnik, zatrudniony w ZUS, zam. w
Gołąbkach, więzienie w Kijowie, za−
mordowany Kijów−Bykownia.
u Pracownicy Zakładów Mechanicz−
nych „Ursus”:
t Dionizy Aleksander Bojarunas
ur.1908 r. s. Dionizego, ppor. art. rez. inż.
mechanik. Obóz jeniecki w Kozielsku,
zamordowany w Kosogórach−Katyniu,
identyfikacja potwierdzona,
t Kazimierz Antoni Gruener – ur.1898
r. s. Maksymiliana, kpt. br. panc., sł. sta−
łej, obóz jeniecki w Kozielsku, zamor−
dowany w Kosogórach−Katyniu,
t Antoni Kosk ppor.art. rez. inż. kon−
struktor, obóz jeniecki w Starobielsku,
zamordowany w Charkowie,
t Michał Koziorowski – ur.1906 r.
s. Edmunda, ppor piech.rez.25 pp.,

t Antoni Trepka – ur.1884 r. s. Gu−
stawa, por.br.panc.rez.3 b. panc.urzęd−
nik w zakładach. Obóz jeniecki w Ko−
zielsku, zamordowany Kosogórach−Ka−
tyniu. identyfikacja potwierdzona,
t Jerzy Wierzbicki ppor. rez. inż. w
zakładach. Obóz jeniecki w Starobiel−
sku, zamordowany w Charkowie.
Podana lista zawiera tylko te nazwi−
ska, które znajdują się na udokumento−
wanych i publikowanych wykazach.
Wykazy te nie obejmują nazwisk osób
nie zidentyfikowanych oraz osób nieza−
mordowanych w masowych egzekucjach
lub zmarłych w czasie transportu do obo−
zu. Na liście tej figuruje siedem nazwisk
pracowników Zakładów Mechanicznych
„Ursus”. Obecna tablica upamiętniająca
pracowników Zakładów Mechanicznych
„Ursus” tych nazwisk nie zawiera.
Myślę, że odpowiedni spadkobiercy
Zakładów Mechanicznych „Ursus” i lo−
kalne władze uzupełnią to miejsce pa−
mięci nazwiskami najwspanialszych
pracowników, którzy zostali zamordo−

•ród³o: Z. Peszkowski, M. Zdrojewski „Warszawa w grobach Katynia”,
Warszawa-£ódŸ, Orchard Lake
inż. kier. w zakładach Ursus. Obóz je−
niecki w Kozielsku, zamordowany
Kosogórach−Katyniu.
t Erazm Miazga – kpt. br. panc. sł. st.
nadzorca wojsk tech., obóz jeniecki w
Starobielsku, zamordowany w Char−
kowie.

wani tylko za to, że „byli wielkimi pa−
triotami, wykonującymi rozkazy dla
dobra naszej Ojczyzny. W 70 rocznicę
sowieckich zbrodni
Jan Cierliński
Prezes Koła Nr 6 „Helenów”
Światowego Związki Żołnierzy AK
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Ursus – piêkna czy bestia?
Urz¹d Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy we wspó³pracy z pracowni¹ graficzn¹ Oneshot Design organizuje konkurs fotograficzny pt.: „Ursus – piêkna
czy bestia?”. Za³o¿eniem projektu jest aktualizacja
wizerunku dzielnicy, zainteresowanie Warszawiaków Ursusem, aktywizacja spo³eczeñstwa lokalnego oraz popularyzacja fotografii.
Stawiamy przed uczest−
nikami pytanie: pięk−
na czy bestia? Chce−
my, żeby zmierzyli
się z Ursusem, jego
niejednoznacznością,
historią i specyficz−
nym, niespotykanym
nigdzie w Warszawie
charakterem. Nama−
wiamy do odkrywa−
nia dzielnicy, poznania
jej lepiej i fotograficznej
odpowiedzi na pytanie:
postindustrialne przedmieście czy zacisz−
ne i przyjazne miejsce do życia? Nie
chcemy sugerować odpowiedzi, nie za−
mykamy się na głosy krytyki. Znając po−
mysłowość i oryginalność warszawskich
fotografów liczymy na ich indywidual−
ne i nowatorskie spojrzenie na Ursus.
Konkurs „Ursus − piękna czy bestia?“
będzie wydarzeniem o zasięgu ogólno−
warszawskim.
Chcemy w ten sposób zaktywizować
mieszkańców i za pomocą ich spojrze−
nia przedstawić nową twarz dzielnicy.
Konkurs jest otwarty zarówno dla ama−
torów, jak i profesjonalistów. Nie stawia−
my również granicy wieku. Liczymy na

aktywny udział Warszawia−
ków, których zamiłowanie
do fotografowania mia−
sta obserwujemy na po−
pularnych blogach i
portalach interneto−
wych. Dodatkowym
bodźcem do wzięcia
udziału w projekcie są
również wysokie nagro−
dy: odpowiednio 1000 i
500 złotych za pierwsze
i drugie miejsce. Oprócz
tego kurs fotografii ufundowa−
ny przez Warszawską Szkołę Reklamy
oraz liczne wydawnictwa i akcesoria fo−
tograficzne, które zapewnił sklep foto
JULIA. Konkurs rozpocznie się 1 maja
2010 r. i zakończy 31 lipca 2010 r. .

Zwieńczeniem zmagań będzie plenero−
wa wystawa w Parku Czechowickim,
podczas wrześniowego Pożegnania Lata.
Wystawa następnie zostanie pokazana w
kilku punktach Ursusa.
Honorowy patronat nad przedsięwzię−
ciem objęli: Prezydent m. st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz−Waltz oraz Bur−
mistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warsza−
wy Bogdan Olesiński.
Wszystkie niezbędne informacje wraz
z materiałami prasowymi oraz plikami
do druku znajdą Państwo pod adresem
www.ursusfoto.pl

Dzień promocji
zdrowia
Już 17 kwietnia o godz 10 w Zespole
Szkół nr 42 po raz trzeci odbędzie się
Dzień Promocji Zdrowia dla mieszkań−
ców Dzielnicy Ursus. Jak co roku będzie
można honorowo oddać krew, skorzy−
stać z bezpłatnych porad lekarskich,
wykonać podstawowe badania. Na
wszystkich, którzy odwiedzą w tym dniu
szkołę przy ulicy Konińskiej 2, czeka
ponadto wiele atrakcji. Zapraszamy

Wystawa fotograficzna „S³oneczny dom”
W dniu 11 marca w Ośrodku Kultury
„Arsus” odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy „Parafrazy fotograficzne”. Pre−
zentowane zdjęcia powstały w Środowi−
skowym Domu Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi „Słoneczny
Dom” w ramach koła fotograficznego.

funkcjonuje w strukturach Ośrodka Po−
mocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy i ma na celu udzielanie wspar−
cia osobom po przebytych kryzysach psy−
chicznych poprzez pomoc w poszukiwa−
niu sposobów radzenia sobie ze skutkami
choroby psychicznej, rozwijanie zainte−

Tulipanada
Dom Kultury „Kolorowa” we współ−
pracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus” w
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy orga−
nizuje VIII Konkurs Piosenkarski „Tu−
lipanada”.
Konkurs ma charakter otwartego
przeglądu, do którego zapraszamy dzie−
ci, młodzież i dorosłych z wojewódz−
twa mazowieckiego: amatorskie zespo−
ły wokalne, wokalno − instrumentalne,
chóry, solistów ze szkół, ośrodków spo−
łeczno−wychowawczych, placówek kul−
turalnych, ognisk muzycznych a także
twórców działających samodzielnie.
Konkurs organizowany pod patrona−
tem Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy Henryka Linow−
skiego oraz Burmistrza Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy Bogdana Olesińskiego.
Szczegóły konkursu w regulaminie.29
kwietnia o godz. 18 odbędzie się kon−
cert laureatów oraz wręczenie nagród.

Podczas otwarcia wystawy
Każdy z trzech autorów prac zainspiro−
wał się innym elementem rzeczywistości:
Grzegorz – postindustrialną architekturą,
Krzysztof – krajobrazem, a Mirosław –
makrofotografią przyrody.
Środowiskowy Dom Samopomocy

resowań i umiejętności społecznych.
Wystawę można oglądać do 11 kwiet−
nia. Serdecznie zapraszamy.
Zespół terapeutyczny i domownicy
Środowiskowego Domu
Samopomocy „Słoneczny Dom”
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Kupa problemów
Tegoroczna zima mocno da³a siê we znaki mieszkañcom Warszawy. Ogromne ha³dy œniegu na niemal trzy
miesi¹ce wpisa³y siê w krajobraz stolicy. Bia³y puch
jest ju¿ jednak wspomnieniem, a jego znikniêcie ods³oni³o brutaln¹ – i co gorsza – œmierdz¹c¹ prawdê.
Rzecz jasna mam na myśli wszechobec−
ne psie odchody, które wraz z roztopa−
mi, łapczywie zagarnęły miejskie traw−

rozgorzała debata publiczna na ten te−
mat. Należy mieć nadzieję, że dyskusja
ta przyczyni się do zmiany postrzega−
nia tego problemu i psie odchody prze−
staną być tematem tabu. Wszak nie jest
wstydem poruszać ten temat, ale wsty−
dem − pokazywanie tego „landszaftu”
np. zagranicznym gościom.
W trakcie rozmów z właścicielami
psów jednym z głównych dylematów
jest kwestia specjalnych koszy. Funk−
cjonują one w kilku miejscach Warsza−
wy, jednak z naszych informacji wyni−
ka, że nie zdają one egzaminu. Należy

pamiętać, że odchody można wyrzucać
do zwykłych koszy na śmieci. To wy−
starczy do zachowania porządku i czy−
stości.
– W zeszłym roku Urząd Dzielnicy Ur−
sus rozdał 94 000 zestawów do sprząta−
nia psich odchodów. Zgodnie z regulami−
nem utrzymania czystości i porządku na
terenie m. st. Warszawy każdy właściciel
psa ma obowiązek sprzątania, jednak nie−
wiele osób go przestrzega. W naszej dzia−
łalności skupiamy się na promowaniu
postaw przyjaznych środowisku i akcjach
edukacyjnych, czego doskonałym przy−
kładem jest wspomniane przeze mnie roz−
dawanie zestawów lub akcje plakatowe –
mówi Marek Szymul naczelnik Wydzia−
łu Ochrony Środowiska.
Wszystkich Mieszkańców namawia−
my do bezpłatnego pobierania torebek
na psie odchody, które są dostępne w
budynku urzędu.
Łukasz Prokop

Fot. Ł.Prokop

Nazwijmy park po imieniu
niki i bulwary. Problem ten, chciałoby
się powiedzieć, nie powinien dotyczyć
społeczeństwa, które dumnie nazywa się
zachodnioeuropejskim. Ten przykry
aspekt uwypukla niestety nasze braki w
fundamentalnych nawykach społeczeń−
stwa XXI wieku. Na całym świecie
mieszkanie w kilkumilionowej metropo−
lii nobilituje ludzi do przestrzegania pew−
nych zasad i reguł. Mają one niekiedy
jedynie formę norm zwyczajowych, nie−
koniecznie zawartych w lokalnym pra−
wie. Można śmiało powiedzieć, że prze−
pis o obowiązku sprzątania po swoim
czworonogu jest w Polsce przepisem
martwym. Trudno sobie wyobrazić sy−
tuacje, gdzie strażnicy miejscy skrupu−
latnie sprawdzają przebieg spaceru
wszystkich napotkanych psich właścicie−
li. Problem – w moim przekonaniu – tkwi
w naszej mentalności i roszczeniowej
postawie typu: „płacę podatki, zatem
mogę wymagać sprzątania”. Otóż to nie
do końca tak działa. Ja sam nigdy nie
miałem i nie mam psa. Nie mam wcale
zamiaru występować przeciwko czwo−
ronogom. Chcę tylko stanowczo podkre−
ślić, że posiadanie psa niesie za sobą pew−
ne obowiązki, a jednym z najbardziej
fundamentalnych jest sprzątanie po nim.
Jako użytkownik chodników, parków
stanowczo tego żądam.
Z powodu wyjątkowo długo zalega−
jącej pokrywy śniegu, problem psich
odchodów w tym roku uderzył ze zdwo−
joną siłą. Może to i dobrze, gdyż dzięki
temu w prasie i na forach internetowych

Park przy ul. Wojciechowskiego po−
wstawał sukcesywnie w latach 2006−
2008. Tereny należące do parku daw−
niej były własnością rodziny Hassów.
W końcu lat 60 tych gospodarstwo roz−

ca zaplecze dla odbywających się kon−
certów, kawiarnia, taras z wodnymi ka−
skadami, wielofunkcyjne boisko z prze−
znaczeniem do gry w siatkówkę i koszy−
kówkę, w sezonie zimowym pełniące

Park przy ul. Wojciechowskiego
ciągające się od terenów dzisiejszego
bazaru i basenu kąpielowego do ul. Ja−
giełły zostało przedzielone na dwie czę−
ści ulicą Sienkiewicza (dzisiejsza Woj−
ciechowskiego).
Obiekt zaprojektowała firma Bronisz
Land Design. Park położony jest pomię−
dzy zabudową osiedlową, sąsiaduje z te−
renem rekreacyjno−sportowym Hasanka.
W części południowej parku skoncentro−
wano bierne formy wypoczynkowe, na−
tomiast w północnej – sportu i aktywnej
rekreacji. Część środkową stanowi
łącznik komunikacyjny pomiędzy pół−
nocną i południową częścią. W parku
znajduje się zadaszona scena, stanowią−

funkcję lodowiska oraz drugie boisko do
siatkówki z nawierzchnią syntetyczną.
Stworzone zostały ciągi piesze oraz
ścieżka rowerowa, będąca elementem
dzielnicowego systemu ścieżek rowero−
wych. Występująca zieleń jest bardzo
różnorodna pod względem gatunko−
wym, kolorystycznym.
Zwracamy się z prośbą do mieszkań−
ców dzielnicy o uczestnictwo w ankiecie
dotyczącej wyboru nazwy dla parku przy
ul. Wojciechowskiego. Propozycje na−
zwy: Pole Hassa, Park Hassa, Park Woj−
ciechowskiego lub własna propozycja. Od
kwietnia ankieta będzie umieszczona na
stronie Urzędu: www.ursus.warszawa.pl
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Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury Arsus
(ul. Traktorzystów 14)
t 9 kwietnia, godz. 10 i 12 – spotkania z astronomi¹. Popularnonaukowy wyk³ad multimedialny
z pokazami dr Andrzeja Trêbacza w ramach edukacji kulturalnej dla m³odzie¿y szkolnej.
t 9 kwietnia, godz. 19 – wieczór
autorski poetki i dziennikarki
Wandy Stañczak po³¹czony z
promocj¹ najnowszego zbioru
wierszy autorki pt. „Krople rosy
– Haiku”. Wstêp wolny.
t 10 kwietnia, godz. 18 – wernisa¿ wystawy malarstwa Marii
Woldenberg-Kluza.
t 11 kwietnia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „S³oñ
Tr¹baliñski”.
t 11 kwietnia, godz. 16 – warsztaty twórcze w Klubie Literackim
„Metafora”. Wstêp wolny.
t 12, 19 kwietnia, godz. 16-20 –
casting do zespo³u musicalowego „Grace nowe pokolenie” dla
m³odzie¿y zainteresowanej tañcem, œpiewem i aktorstwem w
wieku 14-21 lat. Zapraszamy osoby uzdolnione muzycznie, tanecznie i aktorsko oraz beat boxerów. Szczegó³owe informacje:
Renata Rokicka – opiekun projektu, tel. 22 478 34 54 oraz Bo¿ena Kupis-Kucharska – koordynator artystyczny (poniedzia³ki,
godz. 17.30-20.30)
t 16 kwietnia, godz. 18 – Klub
Edukacji Samorz¹dowej. Spotkanie z Robertem Kuraszkiewiczem
autorem ksi¹zki „Polityka nowoczesnego patriotyzmu”. Prowadzi dr Henryk Linowski. Wstêp
wolny.
t 17 kwietnia, godz. 18 – „Salonik Sztuk Arsus” - „Zapachy z
ogrodu Saraswati”. Spotkanie z
kultur¹ Indii. Wstêp wolny.
t 21 kwietnia, godz. 9.30 – poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. „Od Palestriny do Beatlesów”.
t 22 kwietnia, godz. 14 – koncert patriotyczny z okazji 70. lecia zbrodni Katyñskiej oraz 25.lecia Rajdu Szlakiem Miejsc Pamiêci Narodowej. Wstêp wolny.
t 22 kwietnia, godz. 9-12 – VII
Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej
Œwietlic Szkolnych Szkó³ Podsta-

wowych Dzielnicy Ursus. Wstêp
wolny.
t 23 kwietnia, godz. 19 – „Salonik Sztuk Arsus” – „W krêgu
Chopina i Schumanna”.
t 24, 25 kwietnia, godz. 9-18 –
XXX Jubileuszowy Wojewódzki
Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych
Dzieci i M³odzie¿y. Wstêp wolny.
t 30 kwietnia, godz. 19 - koncert zespo³u „D¿em” z okazji 30.
lecia istnienia. Cena biletu 40 z³.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 18 kwietnia, godz. 16.30 – koncert muzyki francuskiej z cyklu
Niedzielne Spotkania z Muzyk¹
Kameraln¹. Wstêp wolny.
t 20 kwietnia, godz. 18 – wieczór poetycki grupy Twórców
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Ursusie i Metafory. Wstêp wolny.
t 25 kwietnia, godz. 12.20 –
przedstawienie teatralne dla
dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem „Lataj¹cy kufer”.
Wstêp 10 z³.
t 27 kwietnia, godz. 18 – kabaret Wandy Stañczak „Pó³ serio”
pt. „Wiosna ach to ty”.

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 8 kwietnia, godz. 18 – Papie¿
jakiego nie znamy. Wspomnienie
o S³udze Bo¿ym Janie Pawle II w
rocznicê œmierci. Wstêp wolny.
t 10 kwietnia godz. 17 – „Œwiat
na tak” – program Klubu Seniora „Weso³a Chata”.
t 17 kwietnia godz.15 – „W krainie liryki i satyry”. Wstêp wolny.
t 18 kwietnia godz. 12.30 – bajka dla dzieci „Kot w butach”.
Wstêp 10 z³.
t 20 kwietnia godz. 10 – muzyczny poranek z cyklu „Z muzyk¹ na
ty” – „Dzieci dzieciom”. Wstêp
wolny.
t 23 kwietnia godz.18 – wernisa¿ wystawy Karoliny Przybyszewskiej „Dwanaœcie imion wiosny, czyli impresja kobiecego
piêkna”. Wstêp wolny.
t 24 kwietnia godz.16 – „Jak
przygoda – to tylko w Warszawie”. Program okolicznoœciowy
oraz wieczór taneczny.
t 27 kwietnia – Multimedialne

spotkanie z oper¹ i operetk¹
„Orfeusz w piekle”.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 8 kwietnia, czwartek , godz.9
– „Katyñ. Ocalona pamiêæ” spotkanie dr Andrzeja Kunerta z
m³odzie¿¹ z Gim. nr 4 STO.
t 15 kwietnia, czwartek ,
godz.18 – zakoñczenie Dzielnicowej Olimpiady Jêzyka Angielskiego.
t 27 kwietnia, wtorek, godz.10
–„Katyñ. Ocalona pamiêæ” spotkanie dr Andrzeja Kunerta z
m³odzie¿¹ z Zespo³u Szkó³ nr 42.
t 15, 22, 29, kwietnia, godz. 9 –
kurs jêzyka angielskiego dla
UTW (zawansowani).
t 2, 9, 16, 23, 30 kwietnia, godz.
9 – kurs j. angielskiego dla niezrzeszonych (zaawansowany),
godz. 10.30 – (podstawowy).
t 15, 19, 26 kwietnia, godz. 8.30
– kurs komputerowy dla niezrzeszonych, poziom podstawowy.
t 12, 19, 26 kwietnia, godz. 11 –
kurs komputerowy dla UTW, poziom podstawowy.
t 6,13,20,27 kwietnia, godz.
8.30, 9.45 – kurs komputerowy
dla niezrzeszonych, poziom podstawowy.
t 6,13,20,27 kwietnia, godz. 9.45
– kurs komputerowy dla niezrzeszonych, poziom podstawowy.
t 6,13,20,27 kwietnia, godz. 11
– kurs komputerowy dla UTW,
poziom podstawowy.
t 8, 15, 22, 29 kwietnia, godz.
10.45 – kurs komputerowy dla
niezrzeszonych, poziom podstawowy.

Biblioteka dla dzieci Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47
t 2, 9, 16, 23, 30 kwietnia, pi¹tki, godz. 15-16 – warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Wiosna w
Ursusie”.
t 1-30 kwietnia, pon-pi¹tek,
godz. 10-14 – Klub Malucha
„Weso³e Pszczó³ki” zajêcia dla
dzieci od 2 do 5 lat, godz. 14.3018.30. Zajêcia muzyczne dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
t 12, 19, 26 kwietnia, poniedzia³ki godz. 15-16.30 – „Muzyczna
Torpeda” warsztaty teatralnomuzyczne” dla uczniów szkó³
podst. i gimnazjum.
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Br¹zowa czwórka z UTS Akro-Bad Puchar ULPN
W dniach 5−7 marca w Zielonej Gó− mując V miejsce i trójka kobiet (A. – zima 2010
rze odbyły się Mistrzostwa Polski Se− Hudziak, P. Rozpierska i S. Kraft), któ−
niorów w akrobatyce sportowej. W za−
wodach uczestniczyli zawodnicy z 26
klubów z całej Polski. Tegoroczne mi−

re po wykonaniu dobrego układu sta−
tycznego musiały się wycofać z powo−
du kontuzji. Wyniki sportowe uzyski−

Trójka dziewcz¹t w uk³adzie dynamicznym
strzostwa były pierwszymi ogólnopol−
skimi zawodami w 2010 roku. W za−
wodach uczestniczyło 14 zawodników
z UTS Akro−Bad Warszawa w konku−
rencji trójek kobiet i czwórek męskich.
Udział wzięły dwie trójki i dwie czwór−
ki z naszego klubu. Startując w tych naj−
bardziej widowiskowych konkuren−
cjach nasi zawodnicy zaprezentowali
dobre układy ćwiczeń, zawierające wi−
dowiskowe piramidy i zapierające dech
w piersiach ćwiczenia zespołowe dyna−
miczne. Potwierdzeniem wysokiego
poziomu sportowego jest zdobycie
przez czwórkę męską III miejsca. Me−
dale zdobyli bracia bliźniacy Maciej
Miecznikowski i Michał Miecznikow−
ski, Maciej Sternik i Jan Kocoń. Akro−
batykę sportową uprawiają od 12 lat
pod kierunkiem trenerów Kazimierza
Sternika i Mariusza Wieczorka. Za−
wodnicy UTS Akro−Bad są przykła−
dem, na to że można pogodzić sport z
nauką, gdyż trzech z nich jest ucznia−
mi klas maturalnych czołowych lice−
ów warszawskich (Czackiego, Hoffma−
nowej i Kołłątaja). Najmłodszy jest
uczniem drugiej klasy gimnazjum spo−
łecznego w Ursusie.
Dobry start zanotowały nasze dziew−
częta K. Stępniewska, Z. Rycerska i S.
Pałaszewska w trójkach kobiet, zajmu−
jąc VII miejsce w trudnej rywalizacji.
Startowały jeszcze dwa zespoły: czwór−
ka męska (M. Kodłubański, P. Jawor−
ski, P. Cynowski i D. Czajewski) zaj−

wane przez zawodników i zawodniczki
UTS Akro−Bad potwierdzają wielolet−
nią prawidłową pracę szkoleniową pro−
wadzoną w tym klubie. UTS Akro−Bad
jest organizacją pożytku publicznego i
jako taka od 5 lat może otrzymywać 1%
podatku dochodowego od osób fizycz−
nych na działalność statutową. Jeżeli
uważacie Państwo, że szkolenie dzieci
i młodzieży naszego klubu jest warte po−
mocy to przekażcie nam swój 1%.
Kazimierz Sternik

Akademia
Siatkówki
W ramach programu „Otwarte Obiek−
ty Sportowe” zapraszamy wszystkie
dzieci urodzone w latach 1999 i 2000
na zajęcia z piłki siatkowej. Odbywają
się one w każdy piątek o godzinie 16.30
w Zespole Szkół nr 80, przy ul. Orłów
Piastowskich 47.
Program zajęć opiera się o gry i zaba−
wy ruchowe, kształtowanie sprawności i
koordynacji, zapoznawanie się z zasada−
mi gry w piłkę siatkową, jak również sta−
wianie pierwszych kroków w tej dyscy−
plinie. Uczestnictwo w zajęciach jest bez−
płatne. W razie pytań prosimy o kontakt z
Zespołem Sportu i Rekreacji dla Dzielni−
cy Ursus pod numerem tel. 22 478 61 73.

Zakończyły się rozgrywki w piłkę nożną
o Puchar Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej
– Zima 2010, które stały na bardzo wyso−
kim poziomie. W zawodach , które odbyły
się w miesiącach styczeń i luty w sumie
wzięło udział 13 zespołów (ok. 180 zawod−
ników), ale zainteresowanie było znacznie
większe. Zespoły zostały podzielone na
trzy grupy, a w nich rywalizowały w for−
mie „każdy z każdym”. Do fazy ćwierćfi−
nałowej, która została rozegrana systemem
pucharowym awansowały drużyny z I i II
miejsca z każdej grupy oraz dwie drużyny
z najlepszym dorobkiem punktowym z
miejsc III.
Pierwszą parę ćwierćfinałową stworzy−
ły drużyny Sparta (aktualny mistrz ULPN)
oraz Warsaw Mix Team (beniaminek I ligi
ULPN). Drużyna Sparty nie pozostawiła
złudzeń przeciwnikom wygrywając 9:3.
Druga para drużyn to Sevroll (I liga) i Kró−
lewskie & Warriors (spadkowicz z I ligi).
Są to drużyny, które od początku powsta−
nia ULPN systematycznie uczestniczą we
wszystkich rozgrywkach. I tu zgodnie z
przewidywaniami lepszą ekipą okazała się
drużyna Sevroll, pewnie zwyciężając 5:1.
Kolejną parę utworzyły drużyny Black &
White (beniaminek I ligi) oraz Makton
(spadkowicz z I ligi) i tu spokojnie wygra−
ła drużyna Black & White 11:1. Ostatnią
parę ćwierćfinałową stanowiły Spojenie (I
liga) oraz Wiki Team (wicemistrz ostatniej
edycji ULPN). Niespodziewanie wygrała
drużyna Spojenie 5:3.
Pierwszą parą półfinałową utworzyły
drużyny Sparta oraz Sevroll, gdzie po bar−
dzo zaciętym pojedynku wygrała drużyna
Sevroll 2;1. Drugą parę półfinałową two−
rzyły drużyny Black & White oraz Spoje−
nie i tu największa niespodzianka pucharu
– drużyna Black & White wygrała 6:3. W
meczu o III miejsce spotkały się ekipy, któ−
re przegrały swoje mecze półfinałowe tj.
drużyna Sparty oraz Spojenie. Spokojne i
pewne zwycięstwo osiągnęła drużyna
Sparty 13:6 zapewniając sobie miejsce na
najniższym stopniu podium.
W meczu finałowym zagrały drużyny
Sevroll i Black & White. Mecz był wyrów−
nany, ale tylko w pierwszej połowie. Do
przerwy utrzymywał się wynik 1:0 dla
Black & White. Druga połowa to popis
drużyny Sevroll, która dzięki „dłuższej
ławce rezerwowych” wygrała mecz 6:3
oraz tym samym cały turniej.
Klasyfikacja końcowa turnieju : I miej−
sce – Sevroll, II miejsce – Black & White,
III miejsce – Sparta, IV miejsce – Spoje−
nie. Królem strzelców został Artur Starosz
(Sparta), który zdobył 17 bramek. Najlep−
szym bramkarzem został wybrany Kamil
Czuba (Sevroll).
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Fot. K. Opęchowski

Liga Koszykówki Ursus

W trakcie meczu
Tegoroczna II edycja ligi koszykówki
w Ursusie cieszyła się dużym zaintereso−
waniem i pokazała, że jest potrzebna.
Należy podkreślić lepsze przygotowanie

Sukcesy
szachistów
W DK „Kolorowa” 27−28 lutego dzię−
ki wsparciu Urzędu Dzielnicy odbyły się
III Mistrzostwa Ursusa Kobiet. W za−
wodach wystartowało 18 zawodniczek,
w tym reprezentantki Polski z Mi−
strzostw Europy i Świata.
Najlepszą okazała się Monika Głuszko
z Polonii Warszawa przed Ewą Prze−
ździecką z Miedzi Legnica. Kolejne loka−
ty wywalczyły nasze zawodniczki, III –
Joanna Chmielewska, IV – Agata Kowa−
lewska, V – rewelacyjna Patrycja Reda, VI
– Dominika Tkaczyk (12 lat).
W finale Mistrzostw Polski juniorów (16−
18 lat), które odbyły się w Karpaczu wystar−
towało 4 reprezentantów naszej dzielnicy. W
eliminacjach do tego etapu zawodów startu−
je około 600 klubów a w samym finale gra
około 50 zawodników, więc sam udział jest
już bardzo dużym sukcesem. Najlepiej z na−
szej czwórki spisał się Grzegorz Grochow−
ski zajmując XIV miejsce, Dominika Pałki
była XXII, Agata Kowalewska XXIV, a Jo−
anna Chmielewska XXXIX.
UKS 14 ma jeszcze 3 reprezentantów
w finale 10−12 – latków, które rozegra−
ne zostaną w Wiśle.
Andrzej Kądziołka

Dziennik
Ursusa

wszystkich drużyn niż w ubiegłym roku,
mecze „play−off” były bardzo zacięte i
świadczyły o wysokim poziomie sporto−
wym zawodników. Zawzięta walka na
boisku do końca każdego meczu trzyma−
ła w napięciu, a o zwycięstwie nierzadko
decydowały ostatnie sekundy spotkania.
Liga Koszykówki Ursus na dobre za−
domowiła się w naszej dzielnicy. Roz−
grywki toczyły się w Zespole Szkół nr 80
przy ul. Orłów Piastowskich 47 i wzięło

w nich udział aż 13 dziesięcioosobowych
drużyn. Wszystkie zespoły zostały podzie−
lone na dwie grupy, w których mecze od−
bywały się systemem każdy z każdym. Po
zakończeniu tej części rozgrywek odbył
się Mecz gwiazd. Wystąpili w nim naj−
lepsi zawodnicy wybrani podczas trwa−
nia całej ligi. Kolejnym etapem rozgry−
wek były mecze play−off oraz play−out.
Play−off z udziałem 8 najlepszych zespo−
łów z obu grup, play−out z udziałem po−
zostałych drużyn. 20 lutego odbyły się
mecze finałowe, które wyłoniły trzy naj−
lepsze zespoły. I miejsce – Yelonky, II
miejsce Som Gorsi, III miejsce Geologia.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale
oraz nagrody rzeczowe.

„Szlakiem Naszej
Historii”
XXV Rajd „Szlakiem Naszej Histo−
rii”, odbędzie się 24 kwietnia, Organi−
zatorami są: Jan Cierliński – Prezes Koła
Nr 6 „Helenów” Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wydział
Oświaty i Wychowania, Wydział Kul−
tury i Promocji oraz Zespół Sportu i
Rekreacji. Miejscem startu, wzorem
roku ubiegłego, jest Szkoła Podstawo−
wa nr 14 i LVI Liceum Ogólnokształ−
cące. Regulaminy Rajdu można otrzy−
mać w każdej szkole. Dodatkowe infor−
macje w Wydziale Oświaty i Wycho−
wania tel 22 478 60 48.

III Zimowe Grand Prix Ursusa
27 lutego w Szkole Podstawowej nr
4 odbyła się trzecia edycja zawodów
modeli zdalnie sterowanych. W zawo−
dach brali udział między innymi za−
wodnicy startujący w Mistrzostwach
Polski.
Kierowcy startowali w klasach E12
(szybkość ok. 70km/h), E10TC−Spec i
E10TC−540 (szybkość 50−40km/h) oraz
dla początkujących E10−Start (szybkość
ok. 20 km/h). Modele innych klas moż−
na było obejrzeć w grupie FREE mię−
dzy innymi pojawiły się modele z klasy
F1 wzorowane na nieco większych wy−
ścigówkach. Po raz pierwszy wystarto−
wała reprezentacja klubu RCsprint w
składzie: Marek Radomski, Michał Wie−
czorkowski, Tomek Wieczorkowski,
Michał Wójcik, Bartłomiej Gardyszew−
ski, Arkadiusz Smyk.
W zawodach udział wzięło również

kilku zawodników wybranych spośród
kibiców, którym organizator udostępnił
modele z klasy E10TC−Start. Zawody
odbywały się w bardzo szybkim tem−
pie, każdy z zawodników chciał uzyskać
jak najlepszy czas. Klasyfikacja końco−
wa III Zimowego Grand Prix Ursusa o
Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy Bogdana Olesińskiego
przedstawia się następująco: w klasie
E12 (I miejsce Łukasz Kowalczyk, II
miejsce Piotr Błazucki, III miejsce Piotr
Łękarski), klasa E10TC−Spec (I miejsce
Paweł Rosiński, II miejsce Maciej Cha−
łas, III miejsce Marcin Dobrzyński), kla−
sa E0TC−540 (I miejsce Maciej Kamień−
ski, II miejsce Marek Radomski, III
miejsce Mateusz Zdzych), klasa E10TC−
Start (I miejsce Grzegorz Wdowiński,
II miejsce Mateusz Pawłowski, III miej−
sce Patryk Nagłowski).
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