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Będą nowe autobusy II Piknik
Od 1 maja, Zarz¹d Transportu Miejskiego wprowadzi rewolucyjne zmia- Ekologiczny

Fot. Ł. Prokop

ny w komunikacji publicznej na terenie Ursusa. Bêd¹ one dotyczyæ wiêkszoœci linii autobusowych, jakie kursuj¹ w naszej dzielnicy.

Bohaterów Warszawy autobusy 401 pojad¹ w obie strony
Dzięki nowym liniom, trasom i zmia−
nie częstotliwości kursujących autobu−
sów, mieszkańcy będą mogli szybciej i
wygodniej dotrzeć do stacji kolejowej.
O problemie wyjazdu z Ursusa wie
doskonale każdy mieszkaniec. Tajem−
nicą poliszynela jest, że do momentu
zakończenia budowy trasy Nowolazu−
rowej (rozpoczęto prace przygotowaw−
cze) oraz budowy nowego przebicia do
Alei Jerozolimskich problem korków
nie zostanie rozwiązany. Przez ten czas
jedyną rozsądną alternatywą jest komu−
nikacja szynowa.
Po wysłuchaniu postulatów miesz−
kańców oraz konsultacjach z Urzędem
Dzielnicy zespół ekspertów ZTM przy−
gotował zmiany komunikacyjne, które
mają ułatwić dojazd autobusami do sta−
cji PKP Ursus i WKD Opacz. W ten spo−
sób szybciej i wygodniej będzie moż−
na dotrzeć do Centrum. Warto dodać,
że obecnie podróż pociągiem do śród−
mieścia trwa 17 minut. Pokonanie tej
samej trasy autobusem zajmuje 40 mi−
nut, a niekiedy nawet godzinę.

Do najważniejszych zmian należy
utworzenie dwóch nowych linii, które
dokończenie na str.2

Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy oraz uczniowie i nauczyciele
SP 2 i 4, Gimnazjum 130 i 132, LO LVI ,
Przedszkola Nr 219 zapraszają wszyst−
kich mieszkańców Ursusa w dniu 18 maja
2008 roku w godzinach 11 – 16 do Parku
Czechowickiego na II Piknik Ekologicz−
ny pod hasłem „Rozważnie konsumujesz−
mniej odpadów produkujesz”.
Przygotowane przez dzieci i młodzież
prezentacje, wystawy, warsztaty nauczą
nas jak ograniczyć ilość wytwarzanych
odpadów, jak z nimi postępować, co
można z nich odzyskać. W uczniowskim
sklepie nauczymy się na co zwracać
uwagę przy zakupach, co oznaczają róż−
ne znaki na produktach. Zobaczymy też
pokaz mody z surowców wtórnych, zaś
mali uczestnicy nauczą się co ciekawe−
go można wykonać ze śmieci.
Ponadto na pikniku zrobimy zakupy
ekologicznych produktów, bezpłatnie
wykonamy badania lekarskie i zoba−
czymy występy grup artystycznych z
Ośrodka Kultury „Arsus".

Międzynarodowa Konferencja
Pod honorowymi patronatami: Han−
ny Gronkiewicz−Waltz – Prezydent m.
st. Warszawy, Henryka Linowskiego –
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ur−
sus m. st. Warszawy, Bogdana Olesiń−
skiego – Burmistrza Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy, Elżbiety Stefańczyk
– Przewodniczącej Stowarzyszenia Bi−
bliotekarzy Polskich, Biblioteka Pu−
bliczna im. W.J. Grabskiego w Dziel−
nicy Ursus oraz wiedeński Internatio−
nales Instititut für Jugendliteratur und
Leseforschung, organizują III Między−
narodową Konferencję EDM Reporter
pt. „Różnorodność kulturowa a inter−
net“.
Dwudniowa konferencja odbędzie
się 15−16 maja w Bibliotece Narodo−
wej (sala im. S. Dembego), al. Niepod−
ległości 213. Tematem konferencji
będzie wykorzystanie internetu w edu−

kacji międzykulturowej dzieci i mło−
dzieży oraz nowatorskie metody wy−
korzystania informatyki i technik
komputerowych w nauczaniu języków
obcych, edukacji międzykulturowej
oraz promocji czytelnictwa.
Konferencja przeznaczona jest dla
edukatorów, nauczycieli języka pol−
skiego i języków obcych, biblioteka−
rzy, animatorów oświaty i kultury.
Uczestniczyć w niej będą przedstawi−
ciele instytucji edukacyjnych i uczelni
wyższych z 14 krajów Europy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 5
maja w Bibliotece Publicznej im. W. J.
Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy, ul. Plutonu Torpedy 47, tel.
fax: 022 882 43 00, e−mail: bibliote−
ka@bpursus.waw.pl.
Szczegółowe informacje − www.bpur−
sus.waw.pl.
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Będą nowe autobusy
dokończenie ze str. 1

będą kursować tylko na terenie naszej
dzielnicy i umożliwią wygodny do−
jazd do nowej pętli przy PKP Ursus
mieszkańcom: Skoroszy, osiedla Re−
gulska, Gołąbek i Niedźwiadka. Będą
to odpowiednio linie 207 oraz 394.
Niestety nie udało się przeforsować po−
mysłu przekształcenia linii E−5 i 405
w jedną linię E−7, kursującą w godzi−
nach szczytu. Ta inicjatywa spotkała
się z protestem radnych Włoch. Od
maja autobusy E−5 będą kursować na
skróconej trasie Gocław – Dworzec
Centralny.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy
wykaz zmian poszczególnych linii:
129 – KOŁO − . . . – Regulska – PKP
URSUS,

(powrót Sosnkowskiego) – Al. Jerozolim−
skie – Starodęby – Składkowskiego – Pry−
stora – Ryżowa − . . . − OKĘCIE,
178 – KONWIKTORSKA − . . . – Ry−
żowa – Prystora – Składkowskiego –
Starodęby – Al. Jerozolimskie – Body−
cha (powrót Al. Jerozolimskie) – Spisa−
ka – PKP URSUS (powrót Sosnkow−
skiego – Kościuszki – Spisaka),
187, 401 – URSUS−NIEDŹWIADEK
− . . . – Cierlicka – Bohaterów Warszawy
(w obu kierunkach) – Sławka − . . . –
STEGNY/MARYSIN,
191 – PL. NARUTOWICZA − . . . –
Kompanii Kordian – Regulska – RE−
GULSKA,
207 – REGULSKA – Regulska –

177 – URSUS−RATUSZ − . . . – Gier−
dziejewskiego – Czerwona Droga – Or−
łów Piastowskich – Warszawska – Gier−
dziejewskiego – Kościuszki – Bohaterów
Warszawy (w obu kierunkach) Sławka –
Pużaka – Kompanii Kordian – Spisaka

Nowe godziny pracy
sto³ecznego ratusza
Od poniedziałku 21 kwietnia 2008 r.
zmianie uległy dotychczasowe godzi−
ny pracy stołecznego ratusza. Zgodnie
z Regulaminem Urząd Miasta będzie
pracował we wszystkie dni powszednie,
w godz. 8−16.
Jednocześnie informujemy, że tak
samo, jak do tej pory czynne będą w
poniedziałki, między 16 a 18, komórki
organizacyjne ratusza prowadzące
bezpośrednią obsługę mieszkańców,
tj.: · Wydziały Obsługi Mieszkańców
dla dzielnic, · stanowiska kasowe w wy−
działach Budżetowo− Księgowych dla
dzielnic, · Delegatury Biura Admini−
stracji i Spraw Obywatelskich w dziel−
nicach, · Urząd Stanu Cywilnego m.st.
Warszawy, · Kancelaria Główna – Biu−
ro Administracyjno−Gospodarcze,
Zmiana godzin pracy została wpro−
wadzona, ponieważ poprzednia organi−
zacja czasu pracy, tj. praca w poniedział−
ki od godz. 10 do 18 wszystkich biur
Urzędu, była uznana przez Państwową
Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspekto−
rat Pracy w Warszawie za niezgodną z
Kodeksem Pracy (w części dotyczącej
doby pracowniczej).
Czat z Burmistrzem Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy – Bogdanem Olesiń−
skim odbywać się będzie w każdy po−
niedziałek w godz. 15−16.

www.ursus.warszawa.pl

Kompanii Kordian – Spisaka – PKP
URSUS – Sosnkowskiego – Kościusz−
ki – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Pry−
stora – Składkowskiego – SKOROSZE,
405 – URSUS−NIEDŻWIADEK –
Keniga – Władysława Jagiełły – Lalki
– Cierlicka – Kościuszki – Bohaterów
Warszawy – Sławka −. . . .− OS. OSTRO−
BRAMSKA,
517 – TARGÓWEK −. . . − Sławka –
Pużaka – Kompanii Kordian – Spisaka
(w obu kierunkach) – Kościuszki −. . . .−
URSUS−NIEDŹWIADEK,
E−5 – GOCŁAW −. . . – Al. Jerozolim−
skie – EMILII PLATER.
Szczegółowa mapka nowych tras znaj−
duje się na stronach ZTM oraz Urzędu
Dzielnicy Ursus: www.ztm.waw.pl,
www.ursus.warszawa.pl.
Łukasz Prokop
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Wspomnienie o ks. Jerzym Ró¿alskim
Minął właśnie pierwszy miesiąc od
śmierci ks. Jerzego Różalskiego, który
ponad 22 lata był rezydentem przy pa−
rafii św. Józefa w Ursusie. W najbliż−

szych dniach będziemy szczególnie Go
wspominać, gdyż 23 dzień kwietnia był
dniem Jego imienin. Z tej także okazji
przypominamy Jego osobę.

Ks. Jerzy Różalski urodził się 15
sierpnia 1923 roku w Nowej Wsi−Gru−
dziądzu w diecezji chełmińskiej. Jego
rodzina zmieniała kilkakrotnie miej−
sce zamieszkania, a było to zwią−
zane z pracą ojca. Wśród miejsc,
do których często wracał w swo−
ich wspomnieniach była wieś
Garbatka w radomskiem i Gro−
dzisk Mazowiecki. Po uzyskaniu
matury w Radomiu, przez kilka
lat pracował, by następnie wstą−
pić do Seminarium Duchownego
w Warszawie. Od młodości Jego
życie było naznaczone cierpie−
niem. Studia seminaryjne wydłu−
żały się ponieważ raz po raz kle−
ryk Jerzy musiał przebywać w
sanatoriach, gdzie walczył z
gruźlicą płuc. Gdy po latach stu−
diów, modlitwy i zmagań z cho−
robą przychodził czas na decy−
zję o kapłaństwie, przełożeni se−
minaryjni mieli wątpliwości, czy
ten „chorowity” młody człowiek
podoła zadaniom stojącym przed
księdzem. Sprawę pomógł roz−
wiązać Ks. Kard. Stefan Wyszyń−
ski, stawiając na sesji profesor−
skiej pytanie: „…czy choroba jest
przeszkodą do święceń kapłańskich?”
Zdecydowano zatem, że Jerzy zosta−
nie księdzem. Tak też się stało: został

„Zaufaj Panu”
13 kwietnia, w kościele pod wezwa−
niem Ciała i Krwi Chrystusa przy ul.
Wojciechowskiego, odbył się czwarty
już finał Konkursu Piosenki Chrześci−
jańskiej „Zaufaj Panu”. Impreza na sta−
łe zadomowiła się już w kalendarzu
wydarzeń kulturalnych naszej Dzielni−
cy. Pomysłodawcami konkursu są Pani
dyrektor Beata Olszewska i ksiądz pro−
boszcz Ryszard Laskowski.
Co wyróżnia tę imprezę od innych or−
ganizowanych w Ursusie? Często bywa
tak, że nawet najbliżsi nie znajdują cza−
su by obejrzeć występy swoich dzieci
czy wnuków. A przecież dla uczestni−
ków właśnie możliwość występu przed
rodziną czy sąsiadami i znajomymi, sta−
nowi większą nagrodę niż wyróżnienia
przyznawane przez jury konkursowe.
Ten konkurs jest inny, bo widoczne jest
zaangażowanie rodzin, opiekunów i za−
interesowanie mieszkańców. Świadczył
o tym wypełniony widzami kościół.
Wielkie brawa dla twórców konkursu,
za pomysł i pracę włożoną w jego ko−
lejne edycje. Wyrazy uznania dla pra−
cy jury pod przewodnictwem księdza

wyświęcony na kapłana 19 grudnia
1952 roku przez ks. bpa Zygmunta
Choromańskiego. Uroczystość odby−
ła się w Warszawie w kościele Sióstr
Wizytek przy Krakowskim Przedmie−
ściu. Jako wikariusz ks. Jerzy praco−
wał w parafiach Kołbiel, Warka, Ra−
dość i Anin. A gdy gruźlica znów da−
wała o sobie znać − jako rekonwale−
scent – pracował ile mógł w Otwocku
i Robercinie. W niedługim czasie zo−
stał proboszczem i był nim kolejno w
parafiach: Czersk (3 lata), Sierzcho−
wy (6 lat) i Worów (17 lat). Od lipca
1985 roku aż do śmierci pełnił posłu−
gę kapłańską w parafii św. Józefa na
Starym Ursusie jako rezydent i kape−
lan środowisk kombatanckich. Ks.
Jerzy pozostanie w naszej pamięci
jako prawdziwie Boży Kapłan, czło−
wiek wielkiej kultury, życzliwy i za−
wsze wdzięczny za każde dobro Jemu
okazywane. W swoim sercu zachował
dozgonną wdzięczność wobec Kard.
Stefana Wyszyńskiego. To bowiem
dzięki „interwencji” Sługi Bożego,
nie tylko w ogóle został kapłanem,
ale przez ponad 55 lat służył Bogu i
ludziom w Kościele Chrystusowym.
Niech Dobry Bóg włączy ks. Jerzego
do grona świętych kapłanów.
Ks. Zbigniew Sajnóg – proboszcz
parafii św. Józefa Oblubieńca NMP

com), którzy zaangażowali się nie tyl−
ko w stronę organizacyjną imprezy lecz
Dariusza Kurzydło. To dzięki ich pracy uczestnictwem dawali znakomity przy−
oglądaliśmy i słuchaliśmy być może kład że „śpiewać każdy może”. Zwłasz−
przyszłe królowe i królów polskiej es− cza że robili to wspaniale.
trady. A przede wszystkim wiwat dla
Nagrodzeni w kategorii wykonawcy
tych uczestników, którzy zdobyli lau− do lat 6: I miejsce – Promyczki,
ry oraz tych, którzy zdobyli się na
II – Oskar Pyrzyna i zespół, III – Mi−
udział w konkursie. Dziękujemy za chalina Smyk, wykonawcy z klas 1 – 3:
I – Weronika Pych, II – Anna Strzał−
kowska, Paulina Kadej, III – Nieza−
pominajki, wyróżnienie – Gwiaz−
deczki. Wykonawcy klas 4 – 6 (so−
liści): I – Marta Wilczyńska, I – Ka−
tarzyna Dziąg, II – Katarzyna Przy−
bysz, III – Monika Gromko, III –
Kinga Florczyk, wyróżnienie – Ju−
styna Ziółkowska. Wykonawcy klas
4 – 6 (zespoły): I – Cantare, I – Tut−
ti, II – Prymka, III – Sekret. Wyko−
nawcy z klas gimnazjalnych: I – Iga
Rakowska, Patryk Małek, I – Dobra
Muzyka, II – nie przyznano, III –
Zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii
Dawid Papiernik. Wśród wykonaw−
klas gimnazjalnych
cy do 28 lat na I miejsce zdobyli
piękne i radosne pieśni i piosenki. Sło− Angelus oraz Edyta Szczerbińska i Mar−
wa szczególnego uznania należą się cin Banasiuk. W kategorii chóry: I –
dorosłym uczestnikom konkursu (mię− Chór Ad Gloriam Dei, II – Forte.
dzy innymi nauczycielom i wychowaw−
Bogdan Olesiński

www.ursus.warszawa.pl
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XXXI Konkurs Recytatorski
Znów min¹³ kolejny rok i dobieg³y koñca eliminacje dzielnicowe konkursu „Warszawska Syrenka”. 10 kwietnia br. odby³ sie Koncert Laureatów
XXXI Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
Aleksandrę Górecką (Gimn. Nr 131).
Wszystkie dzieci biorace udział w
konkursie zostały nagrodzone dyplo−
mami i nagrodami książkowymi oraz
słodyczami.
W Koncercie Laureatów nagrody
uczestnikom wręczali: zastępcy Burmi−
strza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy −
Jolanta Dąbek i Wiesław Krzemień,

Fot. Ł. Prokop

W koncercie w Ośrodku Kultury „Ar−
sus” uczestniczyło około 300 dzieci, na−
uczycieli oraz rodziny uczestników
konkursu.
W trakcie koncertu mogliśmy obej−
rzeć krótki program w wykonaniu Szy−
mona Kusarka – młodego adepta sztu−
ki estradowej, kabareciarza, piosenka−
rza, a z zamiłowania piewcy piękna pol−

Martyna Kacprzyk (w œrodku) w chwili og³oszenia wyników
skiej mowy. Głównym punktem progra−
mu był oczywiście koncert tegorocz−
nych laureatów.
Do etapu warszawskiego jury zakwa−
lifikowało po jednej osobie z każdej
grupy wiekowej. Dzielnicę reprezento−
wać będzie troje recytatorów: Domini−
ka Lewandowska ze Szkoły Podstawo−
wej Nr 11, Martyna Kacprzyk również
ze Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Ka−
tarzyna Bernacik z Gimnazjum Nr 132.
Nagrodzono również popis recytatorski
Zosi Trockiej w kategorii klasy 0−III
szkoły podstawowe. Zosia jest uczen−
nicą Szkoły Podstawowej Nr 2.
Ponadto wyróżniono: Michalinę
Ryś (SP Nr 11), Julię Stańczyk (SP Nr
11), Jakuba Smęta (SP Nr 2), Agatę
Krupę (SP Nr 14), Ulę Mieciek (STO
Nr 4), Krystynę Marczak (SP Nr 4),
Maję Redzik (SP Nr 14), Paulinę Świę−
tochowską (SP Nr 2), Kingę Strzelczyk
(SP Nr 2), Aleksandrę Drab (Gimn. Nr
130), Dorotę Błaszczyk (Gimn. Nr
132), Przemka Strzeleckiego (Gimn. Nr
132), Michała Surdyka (Gimn. Nr 133),
Paulinę Wawszczak (Gimn. Nr 131) i

Wanda Kopcińska – zastępca Przewod−
niczącego Rady Dzielnicy oraz Bogu−
sław Łopuszyński – dyrektor Ośrodka
Kultury „Arsus”.
Trójka reprezentantów naszej dziel−
nicy wzięła udział w etapie warszaw−
skim konkursu organizowanego przez

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztu−
ki w dniach 19 i 20 kwietnia br., zaś
finał warszawski odbył się 26 kwietnia
2008 r.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy!
Bożena Iwaniukowicz

Wieczór
kabaretowy
Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza na
kolejny wieczór kabaretowy z udziałem
kabaretów Dno i Smile. Kabarety wy−
stąpią 21 maja o godz. 19 w Ośrodku
Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14).
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w
sekretariacie ośrodka w godz. 9−19, re−
zerwacja telefoniczna 022 478 34 54
Kabaret Dno występując robi to na
co ma ochotę. Od lat zachowują na sce−
nie młodzieńczą świeżość, a w ich dzie−
łach widać radość tworzenia. Świat za−
dziwili stworzeniem nowego aktora; to
mały stworek z innej planety, który
mieszka w wielkim słoju z formaliną i
jednocześnie śpiewa w kabarecie. Ka−
baret Dno w swoich przedstawieniach
wykorzystuje również bardzo wiele re−
kwizytów, które zaskakują i rozśmie−
szają publiczność.
Kabaret Smile to młody, lecz dyna−
micznie rozwijający się kabaret, posia−
dający już na swoim koncie całkiem
spory dorobek artystyczny. Członkowie
grupy to młodzi i czarujący artyści. Ich
skecze pisze samo życie. Absurdy życia
codziennego są przez nich uwypukla−
ne i przedstawiane w przezabawny spo−
sób. Opowiadając o takich rzeczach jak
szafa, wizyta u psychologa czy rekla−
ma potrafią doprowadzić widza do łez.
Serdecznie zapraszamy

„MAFiA” w „Kolorowej”
Rozpoczęła swoją działalność 21
kwietnia w Domu Kultury „Koloro−
wa”. Młodzieżowa Akademia Filmu
i Aktorstwa – to miejsce nie tylko dla
pasjonatów filmu, ale dla każdego,
kto chce miło spędzić czas, a przy
okazji poznać proces powstawania
filmu różnego gatunku – fabuły, do−
kumentu i animacji.
Każdy będzie mógł poczuć się re−
żyserem, operatorem, pokombinować
coś jako scenograf, kostiumolog,
spróbować swoich sił przy montowa−
niu obrazu, dźwięku a potem wymy−
ślić jakąś muzykę do gotowego fil−
mu. Trochę będzie w tym zabawy,
wymyślania, oglądania dobrych fil−

www.ursus.warszawa.pl

mów i spotkań z reżyserami i aktora−
mi. Najważniejsze, że każdy będzie
mógł zrobić swój własny film.
Ci, których bardziej będzie intere−
sować praca przed kamerą, będą mie−
li szansę spróbować swoich sił przy
różnych zadaniach aktorskich i po−
znać aktorski warsztat.
Spotkania zaplanowano raz w ty−
godniu, w poniedziałki lub wtorki w
godz. 16.30 – 19.30. Będą one trwa−
ły do końca roku szkolnego.
Warsztaty poprowadzą profesjo−
nalni reżyserzy i aktorzy. Kontakt:
Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosn−
kowskiego 16. tel. 022 867 63 95,
0 508 26 5252.
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Zespół Szkół 42 zmienia oblicze
Rok 2007 byt dla Zespołu Szkół Nr
42 wyjątkowy. Najważniejszym wyda−
rzeniem stało się cofniecie decyzji o li−
kwidacji placówki, szkoła zmieniła sie−
dzibę, uruchomiono w niej również
nowe kierunki kształcenia − technik in−
formatyk i technik ekonomista o spe−
cjalności bankowość.
Kształcenie techników informatyków
i techników ekonomistów daje młodym
ludziom szansę zyskania wiedzy i umie−
jętności niezwykle przydatnych we

Moment podpisania porozumienia
współczesnej rzeczywistości, jest więc
dla kadry pedagogicznej Zespołu
Szkół Nr 42 olbrzymim wyzwaniem.
Dlatego też nawiązaliśmy współpracę
z Wojskową. Akademią Techniczną im.
Jarosława Dąbrowskiego. W podjętych

Ekologiczny Ursus
Dnia 25 stycznia 2008 r. w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy złożo−
ny został wniosek o zarejestrowanie
Stowarzyszenia Ekologiczny Ursus. W
związku z uwagami członkowie zało−
życiele na zebraniu w dniu 17 marca
2008 r. dokonali stosownych zmian w
statucie stowarzyszenia. Znowelizowa−
na wersja statutu wraz z protokołem
zebrania została złożona w sądzie. Sąd
odmówił zarejestrowania Stowarzysze−
nia Ekologiczny Ursus w Krajowym
Rejestrze Sądowym. W uzasadnieniu
wskazał, iż uchwała w sprawie zmiany
statutu została podjęta tylko przez 37
spośród 67 członków założycieli i tym
samym jest bezskuteczna.
Komitet założycielski rozważa zgło−
szenie skargi lub zorganizowanie no−
wego spotkania założycielskiego w
mniejszym gronie, aby skutecznie uzy−
skać quorum. Oczywiście osoby, które
widnieją na listach członkowskich sto−
warzyszenia zostaną poinformowane o
postępie prac rejestracyjnych.

działaniach wsparcia udzielił nam Za−
rząd dzielnicy Warszawa Ursus.
W dniu 19. 12. 2007 roku w Urzędzie
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zostało
podpisane Porozumienie o Współpracy
pomiędzy Zespołem Szkół Nr 42 a Wy−
działem Cybernetyki Wojskowej Aka−
demii Technicznej. Z ramienia uczelni
podpis na dokumencie złożył dr hab.inż.
Andrzej Neugebauer – Dziekan Wydzia−
łu Cybernetyki, profesor nadzwyczajny
Wojskowej Akademii Technicznej,
szkołę reprezentowała
dyrektor Zenobia Kon−
dratiuk. W uroczystości
brali udział Burmistrz
Dzielnicy – Bogdan
Olesiński, Zastępca
Burmistrza – Jolanta
Dąbek, Naczelnik Wy−
działu Oświaty i Wy−
chowania – Małgorza−
ta Januszkiewicz oraz
przedstawiciele Rady
Pedagogicznej Zespołu
Szkół Nr 42 i ucznio−
wie.
W zakres współpracy
między obiema pla−
cówkami wchodzić bę−
dzie m.in. możliwość odbywania prak−
tyk przez uczniów na Wydziale Cyber−
netyki, udział młodzieży w seminariach,
konferencjach naukowo−technicznych.
Pierwszym efektem wspólnych dzia−
łań stało się uczestnictwo całej społecz−
ności szkolnej Zespołu Szkół Nr 42 w
Dniu Otwartym w Wojskowej Akademii
Technicznej 24. 11. 2007 roku. Młodzież
miała wówczas okazję, by poznać infra−
strukturę uczelni, spotkać się z pracow−
nikami naukowymi, studentami, posłu−

chać wykładów, zobaczyć ciekawe do−
świadczenia. Mamy nadzieję, iż współ−
praca Zespołu Szkół Nr 42 z Wydziałem
Cybernetyki Wojskowej Akademii Tech−
nicznej okaże się efektywna dla obu
stron, przyczyni się do integracji środo−
wiska akademickiego ze szkolnym,
wpłynie na podniesienie jakości pracy
naszej placówki.

Zarz¹dzamy energi¹
w mieszkaniu
Tak nazwany został pokaz, który
przygotowują uczniowie pod kierun−
kiem pedagogów z Gimnazjum 132
przy ul. Dzieci Warszawy 42.
Na dziedzińcu szkoły w dniach 9 –
16 maja br. w godzinach 8−13 dla szkół
i 13 –16 dla mieszkańców, będzie moż−
na zwiedzać zbudowane przez uczniów
oszczędne energetycznie mieszkanie.
– Nasze mieszkanie wyposażone bę−
dzie w sprzęty elektryczne i elektronicz−
ne pozyskane ze zbiórki elektrośmieci
– zachwalają organizatorzy. Uczniowie
gimnazjum oprowadzając po wystawie
podzielą się ze zwiedzającymi swoją
wiedzą dotyczącą ograniczania zuży−
cia energii elektrycznej. Przygotowane
przez młodzież plansze i ulotki pozwolą
na lepsze zrozumienie konieczności
oszczędzania energii w naszych gospo−
darstwach domowych, pokażą jak i o
ile zmniejszyć opłaty, jak przyczynić
się do zmniejszenia globalnego ocie−
plenia klimatu i niekorzystnych zmian
na naszej planecie. Przedstawiany przez
Gimnazjum 132 Projekt jest laureatem
Konkursu Grantowego 2007/2008 or−
ganizowanego przez Fundację Nasza
Ziemia. Grant ufundowała spółka Vat−
tenfall Heat Poland. Więcej na temat
konkursu: www.szkolazklimatem.pl .

Defibrylator w Urzędzie Dzielnicy
21 marca br. odbyło się uroczyste
przekazanie władzom Dzielnicy Ursus
defibrylatora przez Biuro Bezpieczeń−
stwa i Zarządzania Kryzysowego.
Urządzenie służące ratowaniu życia
umieszczone zostało na ścianie w holu
urzędu. W przypadku nagłej zapaści
osoby przebywającej w urzędzie, prze−
szkoleni teoretycznie i praktycznie
urzędnicy natychmiast przystąpią do
reanimacji.
Umieszczenie defibrylatorów we
wszystkich Urzędach Dzielnic m.st.
Warszawy jest przejawem troski o bez−
pieczeństwo wszystkich osób przeby−
wających na ich terenie. Trzeba pamię−
tać, że wśród odwiedzających urzędy
Marek Kujawa i Wies³aw Krzemieñ podsą osoby chore i w podeszłym wieku.
czas przekazania sprzêtu
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Europejski Dzieñ Wiosny
1 kwietnia br. w Zespole Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 80 w Warszawie odby³ siê fina³ projektu pod nazw¹ Europejski Dzieñ Wiosny.

Olszewską i Martą Surgą. W szkole pod−
stawowej zwyciężyła klasa VIa z wycho−
wawczynią Ireną Jarzębak. Nauczyciele
i uczniowie bardzo silnie zaangażowali
się w realizację projektu, wzajemnie
mobilizując się. Koordynatorami projek−
tu byli: Lucyna Tomczyk, Ludmiła Wa−
ślicka i Irena Jarzębak. W przyszłym roku
organizatorzy planują zaprosić miesz−
kańców Gołąbek do udziału w tym przed−
sięwzięciu.

Folk Rock
Szanty

Uczniowie prezentuj¹ euro-specja³y
Wszystkie klasy Gimnazjum nr 130 i
klasy IV− VI Szkoły Podstawowej nr 2
losowały kraje, które należało zaprezen−
tować w pięciu kategoriach: dekoracja
klasy, gazetki ścienne, stoisko kulinar−
ne, quiz wiedzy i prezentacja scenicz−
na. W projekcie wzięło udział 415
uczniów i 26 nauczycieli.
Finał miał formę festynu, podczas któ−
rego gospodarze prezentowali w salach
swoje państwo uczniom innych klas.
Drugim etapem była prezentacja scenicz−
na związana z danym państwem. Były
piosenki, tańce ludowe, obrzędy i wiele
innych atrakcji. Rodzice również włą−
czyli się w organizację, pomagając w
przygotowaniu potraw takich, jak: ce−
peliny, knedliczki, babki ziemniaczane,
kiełbaski, chleb, sałatki, ciasta. Nagro−
dy, materiały informacyjne i dekoracyj−
ne dostarczyło Centrum Informacji Eu−
ropejskiej. Nagroda główna w gimna−
Ośrodek Pomocy Społecznej Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy zaprasza
kobiety pozostające bez pracy z powo−
du opieki nad dzieckiem do udziału w
programie oferującym możliwości pod−
niesienia kwalifikacji zawodowych,
kursów zawodowych.
Na czas trwania projektu Ośrodek
Pomocy Społecznej zapewnia opiekę
nad dziećmi. Przedsięwzięcie jest bez−
płatne finansowane z funduszy Unii
Europejskiej.
Osoby zainteresowane prosimy o kon−
takt OPS, Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1 sala
15, tel. 022 478 41 15.

zjum przypadła klasie IIc z wychowaw−
czynią − Magdaleną Sobolewską i klasie
IIa z wychowawczyniami Małgorzatą

10 maja w Ośrodku Kultury „Arsus”,
ul. Traktorzystów 14 odbędzie się II
Ogólnopolski Festiwal Szantowy „La−
tający Holender – Ursus 2008”. Kon−
cert rozpocznie się o godz. 18.
W koncercie „Szanty na rockowo i
bluesowo” wystąpią: Muszelki, Młode
Bradeli, Atmosfera, EKT Gdynia, Mie−
tek Folk, Latający Holender, Strefa Moc−
nych Wiatrów. Gościem specjalnym bę−
dzie zespół Atmosfera z Ukrainy.
Koncert nocny i after party z udziałem
zespołu Wyciągnięci z Mesy zaplano−
wano o godz. 24. Prowadzenie – Mirek
„Kowal” Kowalewski. Cena biletu 10 zł.

Szkoła z klimatem
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysła−
wa Broniewskiego w Warszawie wzięła
udział w konkursie grantowym „Szkoła z
klimatem”, który jest elementem kampa−
nii „Klimat dla Ziemi, Ciepło dla War−
szawiaków”. Celem konkursu było zapla−
nowanie i realizacja w okresie od 1 marca
do 15 maja 2008 akcji informacyjnych i
edukacyjnych propagujących oszczę−
dzanie energii elektrycznej i cieplnej.
Nasza placówka jest jedną z 5 szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu
Warszawy i Pruszkowa, która wygrała
ten konkurs i otrzymała grant w wyso−
kości 5000 złotych. Projekt „Solidar−
ni w słusznej sprawie” jest laureatem
Konkursu Grantowego 2007/2008 or−
ganizowanego przez Fundację Nasza
Ziemia. W ramach projektu będą pro−
wadzone: warsztaty dla uczniów róż−
nych grup wiekowych, akcje informa−
cyjne dla społeczności szkolnej i lo−
kalnej, prezentacje multimedialne,
różnorodne działania uczniowskie
(m.in.: dyżur energetyczny, wywiad,
raport, oznaczenie urządzeń, ocena
pomieszczeń szkolnych pod względem
oszczędzania energii).
Obecnie realizowane są: uczniowskie
projekty edukacyjne, konkursy i turnie−
je tematyczne oraz wystawy prac
uczniowskich.
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Projekt jest kolejnym wyzwaniem
zwłaszcza w chwili, kiedy szkoła jest
terenem różnorodnych modernizacji
oraz okazją do wspierania inicjatyw
uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest
szansą zmiany zachowań dzieci i do−
rosłych.
Szkoła stara się być przyjazna środo−
wisku od wielu lat. Potrzebne jest do−
skonalenie tego, co przez wiele lat wy−
pracował zespół nauczycieli jest potrzebą,
gdyż każdy z nas ma wpływ na stan ota−
czającego nas środowiska, a od jego sta−
nu zależy poziom życia obecnych i przy−
szłych pokoleń.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Władysława Broniewskiego w War−
szawie mają zaszczyt zaprosić społecz−
ność lokalną na cykl prezentacji multi−
medialnych: „Żyć z pogodą i w pogo−
dzie”, który odbędzie się 29 kwietnia
2008 r. o godzinie 17 w sali gimnastycz−
nej szkoły przy ul.Walerego Sławka 9.
Tematem prezentacji będzie pogoda, jej
kaprysy, bolączki, a także wpływ na or−
ganizm człowieka i jego zdrowie.
Pogody nie da się ominąć, gdyż jest
ona nieodłącznym elementem człowie−
ka. Każdy z nas musi żyć w niej i z nią,
najlepiej jak umie.
Dyrektor szkoły
Dorota Męckowska
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Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t 2 maja, godz. 19 – koncert Edy-

ty Geppert z zespo³em muzycznym. Scenariusz i re¿yseria – Piotr
Lorentz. Cena biletu 25 z³.
t 5 maja, godz. 16-19 – warsztaty poetyckie w Klubie Literackim
„Metafora”. Wstêp wolny.
t 6-7 maja, godz. 10 – IX Prezentacje Kulturalne Przedszkoli Ursusa (muzyka, taniec, œpiew, plastyka). Wstêp wolny.
t 9 maja, godz. 20 – Projekt „Teatr na Styku – Inicjatywy Offu”.
Monodram „Bia³e Drzwi” w wykonaniu Tatiany Sosna-Sarno.Re¿yseria – Stefan Mrowiñski. Spektakl tylko dla widzów doros³ych.
Cena biletu 10 z³.
t 10 maja, godz. 17 – wernisa¿
wystawy rysunków satyrycznych
i akwareli Ewy Wagi „Maj miesi¹cem satyry”. Wstêp wolny.
t 11 maja, godz. 12.30 – Niedzielne Spotkania z Teatrem – spektakl
dla dzieci pt. „Kopciuszek” w wykonaniu aktorów Teatru „Narwal”
z Bia³egostoku. Cena biletu 7 z³.
t 16 maja, godz. 19 – „Salonik
Sztuk Arsus” – koncert pt. „Muzyka kraju kwitn¹cej wiœni”.
Wstêp wolny.

t 23 maja, godz. 19 – Projekt „Te-

atr na Styku – Inicjatywy Offu”.
Spektakl „Zaliczenie. Lekcja” E.
Ionesco i K. Zanussiego w wykonaniu aktorów Teatru Konsekwentnego: Moniki Rowiñskiej,
Mariusza Bachura, Adama Sajnuka i Arkadiusza Wrzeœnia. Cena
biletu 10 z³.
t 24 maja, godz. 17 – wieczór autorski i biesiada poetów: S³awomira Mierzejewskiego, Ludwika
Wambutta i Wandy Stañczak.
Wstêp wolny.
t 26 maja, godz. 9 i 11 – spektakle teatralne dla m³odzie¿y szkolnej w wykonaniu artystów Teatru
Edukacji z Wroc³awia.
t 27 maja, godz. 9.15 – poranny
koncert Filharmonii Narodowej
pt. „Roztañczona Europa – Tancerze Baletu Dworskiego – Cracovia Danza”. Cena biletu 3 z³.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 11 maja, godz. 16.30 – koncert

muzyki kameralnej w wykonaniu
Duetu „10 Strings Duo”. Wyst¹pi¹:Janusz Raczyñski – gitara klasyczna, Agnieszka Cypryk – skrzypce. Wstêp wolny.
t 13 maja, godz. 10.30 – spotkanie z autork¹ ksi¹¿ek dla m³odzie¿y Ma³gorzat¹ Gutowsk¹-Adamczyk. Wstêp wolny.

Oferta szkó³ ponadgimnazjalnych
z terenu naszej Dzielnicy
na rok szkolny 2008/2009
LVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Leona
Kruczkowskiego
telefon: 022 662 64 12
Klasy:
· sportowa (piłka nożna, akrobatyka);
· z rozszerzonym programem nauczania:
− biologii chemii;
− geografii, matematyki;
− historii, wos−u.
Języki obce to: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski
(drugi język do wyboru)

Zespó³ Szkó³ Nr 42
telefon: 022 662 62 83
Technikum Nr 8
− technik ekonomista o specjalności bankowość;
− technik informatyk;
− technik obsługi turystycznej,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 37
w Zespole Szkół Nr 42
− klasy wielozawodowe
Liceum Uzupełniające − klasa na podbudowie ZSZ

t 17 maja godz. 17 – wernisa¿

rysunku i malarstwa Bo¿eny Koroczyckiej.
t 18 maja godz. 12.30 – Niedzielne Spotkanie z Teatrem. Przedstawienie „Gdzie jest clown”. Wstêp
7 z³.
t 30 – 31 maja – turniej szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Biblioteka dla Dzieci
i M³odzie¿y Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47))
t 5-9 maja, godz.11-14 – tydzieñ

bibliotek i bibliotekarza: konkurs
„Moja pierwsza ksi¹¿eczka”,
przegl¹d recytatorski wierszy o bibliotece; galeria ok³adek najciekawszych ksi¹¿ek minionego
roku.
t 5, 8, 12 maja, godz.17 – warsztaty teatralne „Ma³a sowa” – próby teatrzyku Biblios przed wystêpem na konferencji EDM Reporter.
t 9 maja, godz.14-16 – warsztaty
plastyczne: artystyczne inspiracje
literatur¹ miêdzykulturow¹
„Ma³a Sowa”.
t 13 maja, godz.12 – „Na leœnej
polanie” - spektakl w wykonaniu
Teatru Pro Arte po³¹czony z quizem z wiedzy o teatrze.

OG£OSZENIE
Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr
1180/06 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji: bu−
dowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowa−
nym pod autostradę A2 (Południowa Obwodnica
Warszawy) – odcinek: węzeł „Konotopa” (bez wę−
zła) – węzeł „Opacz” (z węzłem) – wraz z przebu−
dową infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Kra−
jowych i Autostrad pismem z dnia 13 lutego 2008r.
znak: GDDKiA−O/WA−P.3/662/2008 zobowiązała
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do przeka−
zania terenów położonych pomiędzy ulicą War−
szawską i ulicą Orląt Lwowskich.
Z uwagi na powyższe prosimy wszystkich użyt−
kowników ww. terenów o opuszczenie tj. usunięcie
naniesień budowlanych, nasadzeń, rozgrodzenie i
uporządkowanie terenu w terminie do dnia 31 paź−
dziernika 2008 r.
Zarząd Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

www.ursus.warszawa.pl

Dziennik Ursusa

Klub podróżniczy
Klub ten powsta³ z inicjatywy Eryka O³tarzewskiego, pedagoga Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 80 w Warszawie. Tworz¹ go uczniowie, opiekunowie i instruktorzy.
Przynajmniej raz w miesiącu wy−
jeżdżają na wyprawy rowerowe, kajaki,

w zależności od potrzeb: ratownik pod−
czas spływu kajakowego, instruktorzy
wspinaczki, sternik jachtowy. W ten
sposób tworzą Klub Podróżniczy. Pod−
czas wspólnych przygód różnice wie−
kowe między instruktorami i uczniami
trochę się zacierają i dzięki temu czas
mija w przyjemnej atmosferze. Wszy−
scy uczestnicy to około czterdziestu

osób, których połączyła pasja podró−
żowania i przyroda.
Klub funkcjonuje dzięki wsparciu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ursusie
i Wydziałowi Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, któ−
rzy finansują pracę opiekunów i in−
struktorów. Inicjatywa ta wspierana jest
także przez Bank Zachodni WBK któ−
ry przez swój program Bank Dziecię−
cych Uśmiechów wspiera klub finanso−
wo. Klub Podróżniczy jest otwarty dla
wszystkich, których pasjonuje podró−
żowanie i przygoda. Każda nowa oso−
ba będzie mile widziana. Zapraszamy.

Wysoka forma
Wicemistrz
m³odych p³ywaków Polski z Ursusa

Na œcianie wspinaczkowej
paintball, żagle, wspinaczkę albo jadą
po prostu na dwa dni pod namioty do
lasu. Opiekunami są pedagodzy z gim−
nazjum, natomiast instruktorzy to już

Turniej tenisa
sto³owego „Zorza”
12 kwietnia w Domu Kultury „Kolo−
rowa” rozegrany został turniej tenisa
stołowego pomiędzy członkami klubu
„Zorza” a stowarzyszeniami z koalicji
warszawskich klubów abstynenckich.
Do sportowej rywalizacji przystąpiło 24
zawodników, którzy dopingowani
przez liczną grupę kibiców rozegrali
wspaniałe zawody.
Po pięknej sportowej walce wyłonio−
no następujących zwycięzców: I miej−
sce – Grzegorz Korelin „Zorza”, II miej−
sce – Patryk Kurowski „ Serce”, III miej−
sce – Marek Zagrajek „ Zorza”, IV miej−
sce – Krzysztof Benzef „Szansa”. Dzię−
kujemy Wydziałowi Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
oraz kierownictwu Domu Kultury „Ko−
lorowa” za udostępnienie obiektu do
przeprowadzenia zawodów.
Zarząd i kierownik klubu „Zorza”
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W marcu na basenach Warszawy i
Mazowsza ścigali się młodzi pływacy
w kategoriach wiekowych od 10 do 13
lat. Już po raz kolejny startowali zawod−
nicy UKS Skalar Ursus.
Występy potwierdziły wysoką formę
młodych pływaków. Nasi zawodnicy
zajęli czołowe miejsca w następujących
kategoriach: 10−latków: I miejsce na
100 m stylem grzbietowym kobiet za−
jęła Karina Mazurczak; I miejsce na 100
m stylem klasycznym mężczyzn zajął
Janek Zuchowicz. W kategorii 11−lat−
ków: II i III miejsce na 100 m stylem
dowolnym kobiet (Marta Frelian i Bo−
gna Trojgo); II miejsce na 100 m grzbie−
towym kobiet – Bianka Gaszkowska; II
miejsce na 200 m dowolnym kobiet –
Bogna Trojgo. W kategorii 13−latków:
II miejsce na 100 m i 400 m dowolnym

W rozegranych w Lubawie finałach
Halowych Mistrzostw Polski Elektrycz−
nych Modeli Samochodów Zdalnie Ste−
rownych mieszkaniec Ursusa Karol
Mendza zajął drugie miejsce w klasyfi−
kacji za sezon halowy 2007/2008.
Pierwszy bieg finałowy Karol rozpo−
czynał z trzeciego miejsca startowego.
Po 14 okrążeniach walki udało się za−
kończyć rywalizację na dobrym piątym
miejscu. W pozostałych dwóch wyści−
gach było już zdecydowanie lepiej.
Dwa razy 2 miejsce co dało w klasyfi−
kacji końcowej wicemistrzostwo Polski
i jednocześnie mistrzostwo w klasyfi−
kacji juniorów. Końcowa klasyfikacja
juniorów za sezon halowy 2007/2008:
I miejsce Błażej Orłowski Tarnów II
miejsce Karol Mendza Warszawa, III
miejsce Marcin Fortuna Nowy Sącz.

Dam pracê
Importer kosmetyków zatrudni
przedstawiciela regionalnego (han−
dlowca). Mile widziane doświadczenie
w branży kosmetycznej;
e−mail: kosmetyki1@onet.eu.
Zatrudnię młode osoby do kawiar−
ni w Centrum Handlowym Skorosze tel;
604 474 373;
e−mail:tailor@neostrada.pl”.

U³amki sekund przed startem
kobiet – Joanna Dembska; III miejsce
na 100 ma klasycznym i 200 m zmien−
nym kobiet – Martyna Trojgo. Szcze−
gółowe informacje na stronie
www.wmozp.pl.

Zatrudnię fryzjerkę/−ra do damsko−
męskiego studia urody w Ursusie na os.
Skorosze. Oferujemy bardzo dobre wa−
runki i pracę w młodym zespole w stu−
dio urody z dużą ilością klientów.
Kontakt: tel. 501 937 900
www.studiojagoda.com.
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