BIBLIOTEK@SKOROSZE
Biblioteka Publiczna w Ursusie, dziêki ¿yczliwoœci w³adz dzielnicy i miasta,
otworzy wkrótce swoj¹ drug¹ filiê przy ul. Dzieci Warszawy 27A na osiedlu Skorosze. Pierwsza filia dzia³a na osiedlu NiedŸwiadek przy ul Keniga
14, a siedziba Biblioteki znajduje siê przy ul. Plutonu Torpedy 47.
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Metro II linia

Wizualizacja nowej filii biblioteki na Skoroszach
Całkowita powierzchnia placówki wy−
niesie 235 m2. Ze względu na to, że są
to pomieszczenia po biurach EBEJOT,
konieczna będzie renowacja pomiesz−
czeń, wyburzenie niektórych ścian i
przede wszystkim – wykonanie wejścia
od strony placu zabaw.
Placówka ma mieć charakter uniwer−
salny zarówno pod względem groma−
dzonych zbiorów (książki, filmy DVD,
audioksiążki, prasa, muzyka, książki ob−
cojęzyczne, internet), jak i działalności
edukacyjno−informacyjnej (zajęcia dla
dorosłych, dzieci i młodzieży). Szcze−
gólny nacisk położony zostanie na po−
trzeby edukacyjne i kulturalne najmłod−
szych.
Działalność placówki będzie rozwi−
jana stopniowo w miarę pozyskanych
środków i etatów.
W pierwszym etapie planowane jest
rozpoczęcie działalności podstawowej

tzn. udostępnienie zbiorów biblioteki i
uruchomienie stanowisk komputero−
wych z internetem dla mieszkańców. Na−
tomiast rozpoczęcie zajęć edukacyjnych

q Czytaj str. 5

dokończenie na str. 3

Najbli¿sze imprezy plenerowe
Wraz z początkiem maja w Dzielnicy
Ursus rozpoczyna się cykl imprez ple−
nerowych. Wydarzenia kulturalne będą
miały zróżnicowany charakter, dzięki
czemu każdy znajdzie coś dla siebie.
Już 2 maja zapraszamy na majówkę,
która w tym roku będzie miała formę
Mini Festynu Strażackiego w Parku
Czechowickim. W programie przewi−
dziano: zawody strażackie na wesoło,
rodzinną sztafetę strażacką, program ar−
tystyczny, karaoke dla dzieci i doro−
słych, zabawę taneczną, pokaz strażac−
ki z zakresu pierwszej pomocy, gasze−

nia pożaru i wypadku drogowego. Po−
nadto tego dnia zaprezentowana zosta−
nie pierwsza w Ursusie wystawa plene−
rowa pt. „Ursus na mapach i planach”.
3 maja zaś odbędzie się koncert po−
święcony 219. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Uroczystości roz−
poczną się od złożenia kwiatów pod
Obeliskiem przy ul. Cierlickiej. Następ−
nie o godz. 12:30 w kościele św. Józefa
Oblubieńca NMP odprawiona zostanie
msza św. w intencji Ojczyzny. Tuż po
mszy św. rozpocznie się koncert patrio−
tyczny.
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Hołd dla Katynia

Zarz¹d Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
obradowa³ w marcu bie¿¹cego roku na piêciu posiedzeniach. Zapad³y na nich m.in. decyzje, dotycz¹ce ni¿ej opisanych spraw.
W³adze Dzielnicy wyrazi³y zgodê na opracowanie projektu organizacji ruchu, zwi¹zanego z ustanowieniem drogi jednokierunkowej na ulicy Rakietników oraz ulicy Plutonu Torpedy od ul. Bohaterów Warszawy
do ul. K. Sosnkowskiego, poprzez ustawienie znaku pionowego D-3 „droga jednokierunkowa” oraz na wyst¹pienie do In¿yniera Ruchu m.st. Warszawy z wnioskiem o
jego zatwierdzenie.
Zarz¹d wyrazi³ zgodê, na przed³u¿enie z
firm¹ „Us³ugi Brukarskie Budowa Dróg” do
dnia 11 czerwca 2010 r., terminu zakoñczenia robót zwi¹zanych z budow¹ ulicy Zielonej Gêsi, z uwagi na wczeœniej wystêpuj¹ce niekorzystne warunki atmosferyczne.
Zarz¹d Dzielnicy wyrazi³ zgodê na podpisanie aneksu do umowy z Pracowni¹ Projektow¹ „Grafit Architekci” na opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy skrzyd³a Przedszkola nr 219, po³o¿onego przy ul. Keniga 16 w Warszawie.
Podjêto decyzjê o wstrzymaniu przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie projektu budowlanego na przystosowanie pomieszczeñ dla oddzia³ów filialnych klas „0” na parterze w prawym skrzy-

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z ul.
Drzymały 1, Gimnazjum z Oddziała−
mi Integracyjnymi nr 132 z ul. Dzieci
Warszawy 42, Zespół Szkół nr 42 z ul.
Konińskiej 2 oraz Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 z
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13 kwietnia Ursus oddał hołd polskim
oficerom zamordowanym w Katyniu. W
tym roku przypadała 70. rocznica zbrod−
ni, której na Polakach dokonał sowiec−
ki reżim.
Tegoroczne obchody miały wyjątko−
wy charakter. Uroczystości odbyły się
3 dni po katastrofie lotniczej pod Smo−
leńskiem, w której zginął m. in. Prezy−
dent RP Lech Kaczyński z małżonką
Marią oraz elita polskiego życia poli−
tycznego.
W związku z ogłoszoną żałobą naro−
dową z programu usunięto wszelkiego
rodzaju przemówienia i apel poległych.
Delegacjom i pocztom sztandarowym
towarzyszył jedynie cichy rytm werbla.
W uroczystościach udział wzięli przed−
stawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy
Ursus, reprezentacje środowisk kom−
batanckich: Światowego Związku Żoł−
nierzy AK oraz Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Związku Harcerstwa Polskiego i
Ochotniczej Straży Pożarnej. Swoje de−
legacje licznie wystawiły również ur−
suskie szkoły: Gimnazjum nr 131 im.

ul. Sosnkowskiego 10. Kwiaty złoży−
li również przedstawiciele Biblioteki
Publicznej w Ursusie oraz reprezen−
tanci stowarzyszeń i ugrupowań poli−
tycznych. Wspólną modlitwę popro−
wadził ks. Piotr z Kościoła św. Józefa
Oblubieńca NMP.
łp

Burmistrz Olesiñski dokonuje wpisu do ksiêgi kondolencyjnej
dle budynku szko³y, po³o¿onym przy ul.
Dzieci Warszawy 42, do czasu wyjaœnienia
wielkoœci naboru do Szkó³ Podstawowych
nr 14 i 4, tj. do po³owy kwietnia 2010 r.
Zarz¹d wyrazi³ zgodê na realizacjê planu
remontów w placówkach oœwiatowych w
Dzielnicy Ursus w 2010 roku, po zabezpieczeniu w roku szkolnym 2010/2011 miejsc
dla uczniów klas pierwszych.
Przyjêto do wiadomoœci sprawozdanie
merytoryczno - finansowe z realizacji programu „Zima w mieœcie 2010” na terenie
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przed³o¿one przez Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania
oraz Zespó³ Sportu i Rekreacji. Jednoczeœnie
Zarz¹d poleci³ przekazaæ w/w dokument
pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Wyra¿ono zgodê na przeprowadzenie
Dzielnicowego etapu Ogólnopolskiego Samorz¹dowego Konkursu Nastolatków
„Oœmiu Wspania³ych”. Konkurs promuje
m³odych ludzi, maj¹cych z jednej strony pozytywn¹ projekcjê w³asnego ¿ycia, z drugiej
- wielk¹ wra¿liwoœæ na potrzeby cz³owieka
s³abego, szukaj¹cego oparcia, gotowych zawsze wyci¹gn¹æ rêkê do potrzebuj¹cego i
pospieszyæ mu z pomoc¹.
Zarz¹d zaakceptowa³ projekt uchwa³y
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dotycz¹cy uchwalenia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzale¿nieñ i Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy na rok 2010. Jednoczeœnie Zarz¹d
poleci³ przekazaæ w/w projekt uchwa³y pod
obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

W zwi¹zku z prowadzonym postêpowaniem s¹dowym z powództwa m.st.
Warszawy - Oœrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy przeciwko Klubowi Sportowemu Ursus, Zarz¹d Dzielnicy podj¹³
decyzjê o cofniêciu wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zajêcie rachunków bankowych pozwanego, maj¹c
na uwadze fakt wczeœniejszego wyegzekwowania nale¿noœci w postêpowaniu
egzekucyjnym.
Zarz¹d podj¹³ tak¿e m. in.:
t dwie uchwa³y w sprawie dokonania
zmian w za³¹czniku dzielnicowym do bud¿etu m.st. Warszawy na 2010 rok,
t dwie uchwa³y w sprawie przyjêcia sprawozdania koñcowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków z przyznanej na 2009 r., dotacji Klubowi Sportowemu „Ursus” Warszawa,
t szeœæ uchwa³ w sprawie przyjêcia sprawozdania koñcowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków z przyznanej na 2009 r. dotacji
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
„Czternastka”,
t dwie uchwa³y w sprawie przyjêcia sprawozdania koñcowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków z przyznanej na 2009 r. dotacji Ursusowskiemu Towarzystwu Sportowemu
„Akro- Bad”,
t uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy za rok 2009.

Ursusa
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Konferencja Tygrysów Rynku Pracy
20 kwietnia 2010 r. w Oœrodku Kultury Arsus odby³a siê I Konferencja
Naukowa w ramach realizowanego przez Dzielnicê Ursus m.st Warszawy
i Zespó³ Szkó³ Nr 42 projektu „Tygrysy rynku pracy”.
nicząc w ramach projektu w zajęciach
sportowych, tanecznych oraz spędzając
czas w kinie, teatrze, czy na innych im−
prezach kulturalnych.
Niewątpliwą zaletą projektu jest
również to, że w jego ramach wypo−
sażono pracownię językową, matema−
tyczną, fizyczną a także zakupiono
sprzęt sportowy.
W ramach projektu prowadzone są
również testy ewaluacyjne pod nadzo−
rem prof. Elżbiety Putkiewicz z Uniwer−
sytetu Warszawskiego. Pani profesor w
swoim wystąpieniu nawiązała do wyni−
ków testów, które są
obecnie przeprowa−
dzane. Na dzień dzi−
siejszy w projekcie
bierze udział 106
uczestników, zatem
pełna diagnoza nastą−
pi po przeprowadze−
niu testów na tak
zwanym „wejściu” i
„wyjściu”.
Sławomir
Ka−
sprzak – Dyrektor
Zespołu Szkół Lice−
alnych i Technicz−
nych oraz Jerzy So−
liński nauczyciel z Swoj¹ prezentacjê
zespołu Szkół nr 7 przedstawili reali−
zowane przez ich szkoły projekty fi−
nansowane ze środków UE, podwyż−
szające umiejętności uczniów i wpły−
wające na lepsze wyniki w nauce. Dr
hab. Urszula Jeruszka i prof. Stefan
Kwiatkowski z Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w
Warszawie w swoich wystąpieniach
pokazali losy absolwentów szkół zawo−
dowych na rynku pracy oraz wskazali
kierunki zmian i perspektywy kształ−
cenia zawodowego.

Przedstawicielka Mazowieckiego Ob−
serwatorium Rynku Pracy – Katarzyna
Kozakowska poinformowała o powią−
zaniach rynku pracy ze szkolnictwem
zawodowym na podstawie badań pro−
wadzonych przez Obserwatorium, na−
tomiast Jacek Całus− Prezes Związku
Pracodawców Warszawy i Mazowsza
oraz jednocześnie Przewodniczący Wo−
jewódzkiej Rady Zatrudnienia zwrócił
uwagę na oczekiwania pracodawców
względem przyszłych pracowników.
Konferencja nie znalazła gotowych od−
powiedzi na pytania dotyczące kształce−
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Projekt jest współfinansowany ze środ−
ków Unii Europejskiej w ramach Euro−
pejskiego Funduszu Społecznego – Pro−
gram Operacyjny Kapitał Ludzki – dzia−
łanie 9.2.
Głównym przesłaniem realizowane−
go projektu jest podniesienie rangi
szkolnictwa zawodowego oraz wspar−
cie dla młodzieży uczestniczącej w pro−
jekcie w postaci dodatkowych zajęć wy−
równawczych i specjalistycznych.
Konferencja odbyła się pod hasłem
„Projekt Tygrysy rynku pracy jako od−
powiedź na problemy szkolnictwa za−
wodowego w Dzielnicy Ursus”. Sam
tytuł konferencji może wskazywać na
zawężenie problematyki szkolnictwa
zawodowego tylko do Dzielnicy Ursus,
jednakże był on jedynie punktem wyj−
ścia do dalszej dyskusji.
W konferencji wzięło udział wielu
znakomitych gości ze świata nauki,
przedstawicieli urzędów zajmujących
się powiązaniami szkolnictwa zawodo−
wego z rynkiem pracy, osoby reprezen−
tujące związki pracodawców, nauczy−
ciele realizujący projekty współfinanso−
wane ze środków Unii Europejskiej i
młodzież biorąca udział w projekcie.
Konferencję otworzył Zastępca Bur−
mistrza Dzielnicy Ursus – Dariusz
Wosztyl. Witając wszystkich zgroma−
dzonych na sali zachęcał do wspólnej
dyskusji. Debata miała wskazać głów−
ne problemy szkolnictwa zawodowego.
Pokazać jakie działania należy podjąć,
aby jego ranga nabrała właściwego zna−
czenia, a absolwenci osiągali jak najlep−
sze wyniki i odnajdywali swoje miejsce
na rynku pracy. Głos w dyskusji zabra−
ła m. in. Iwona Safteruk – Dyrektor Ze−
społu Szkół nr 42. W swoim wystąpie−
niu wskazała na główne problemy, z
którymi musiała się zmierzyć realizu−
jąc projekt. Poinformowała zgromadzo−
nych gości o głównych działaniach pro−
jektu i oczekiwanych rezultatach, jakie
projekt ma przynieść.
Główne działania projektu są skiero−
wane do uczniów Zespołu Szkół w po−
staci zajęć wyrównawczych i specjali−
stycznych, mających na celu podwyż−
szenie wiedzy i umiejętności w zakre−
sie matematyki, fizyki, informatyki, a
także języka polskiego, niemieckiego i
angielskiego. Dodatkowo młodzież ma
możliwość korzystania z porad dorad−
cy zawodowego w formie konsultacji
indywidualnych i grupowych. Czas wol−
ny młodzież może wykorzystać uczest−

przedstawia Katarzyna Kozakowska
nia zawodowego i jego odniesienia do
rynku pracy, ale była próbą wskazania
kilku dróg rozwiązań, które należy wdro−
żyć. Mają one pomóc wyjść szkolnictwu
zawodowemu na właściwą drogę tak, aby
absolwenci kończyli kierunki adekwat−
ne do potrzeb pracodawców, a ich kwa−
lifikacje teoretyczne i praktyczne były na
jak najwyższym poziomie.
Mamy nadzieję, że realizowany
przez nas projekt przyczyni się do po−
prawy stanu szkolnictwa zawodowego
w Warszawie.

BIBLIOTEK@SKOROSZE
dokończenie ze str. 1

planowane jest od września 2010. Ich
istotnym elementem będzie Klub Ma−
lucha dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat
działający w godz. 10:00−14:00, które−
go program obejmować będzie szeroki
wachlarz zajęć opiekuńczych i eduka−
cyjnych, opartych na pedagogice zaba−
wy z wykorzystaniem gier edukacyj−
nych, książek−zabawek, multimediów,
plastyki i muzyki.
Dla młodzieży planowana jest orga−
nizacja zajęć plastycznych i literacko−

teatralnych w godzinach popołudnio−
wych.
Biblioteka będzie zintegrowana po−
przez elektroniczny system obsługi bi−
bliotecznej „Sowa” ze wszystkimi pla−
cówkami Biblioteki Publicznej w Ursu−
sie. Placówka zatrudniać będzie biblio−
tekarzy− edukatorów i bibliotekarzy−in−
formatyków. Placówka będzie nazywać
się „Biblioteka Skorosze”.
Piotr Jankowski
Dyrektor Biblioteki w Ursusie
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Rozpoczęły się weekendowe remonty dróg

Remont ulicy Sosnkowskiego
Zarząd Dróg Miejskich jak co roku na
wiosnę, rozpoczął weekendowe wymia−
ny nawierzchni ulic. System ten jest pro−
wadzony w Warszawie od siedmiu lat i
cieszy się pochlebną opinią kierowców.
Pozytywna ocena wiąże się z krótkim cza−
sem wykonywania prac.
W kwietniu przeprowadzony zostanie
remont ulicy Sosnkowskiego, na odcinku
od ul. Kościuszki do ul. Pużaka. Robotni−
cy od kilku dni wymieniają krawężniki i
poziomują studzienki kanalizacyjne. Pra−

ce te są jedynie preludium do właściwego
remontu.
Prace mają potrwać do 5 maja 2010 r.
Taki termin otrzymał wykonawca i do tego
czasu ulica będzie wyłączona z ruchu.
Weekendowe remonty stały się wizy−
tówką Zarządu Dróg Miejskich. Odnowie−
nie nawierzchni ulic tą metodą jest efek−
tywne ekonomicznie, a dzięki temu, że
roboty wykonywane są tylko w weeken−
dy, stanowi minimalne zakłócenie w funk−
cjonowaniu miasta. Pozwala w krótkim

Muszla koncertowa prawie gotowa
Wraz z końcem kwietnia mija termin
umowny budowy nowej muszli koncer−
towej w Parku Czechowickim. Długo
oczekiwana inwestycja będzie służyć
mieszkańcom jeszcze w tym sezonie. Data
otwarcia uzależniona będzie jednak od ter−
minu otrzymania zgody na użytkowanie.
Budowa obiektu rozpoczęła się 17
września ubiegłego roku. Tego dnia roz−
poczęły się prace rozbiórkowe starej wia−
ty i sceny, które pełniły do tej pory funk−
cję muszli. Inwestycja była planowana od
wielu miesięcy. Było to spowodowane
między innymi względami akustycznymi.
Aby tego typu obiekt zapewniał odpo−
wiednia słyszalność, jego konstrukcja nie
może zawierać żadnych łączeń. Innymi
słowy – czasza obiektu, dla poprawy aku−
styki, została wylana z żelbetonu. Aby
uzyskać ten efekt wykonawca musiał
skonstruować odpowiednią formę, w któ−
rej zainstalowano zbrojenia i wlany zo−
stał beton. Zewnętrzne ściany muszli zo−
staną obłożone metalowymi płytkami w
kolorze grafitu. Wnętrze czaszy zaś wy−
pełnią metalowe elementy poprawiające

akustykę, a przy okazji zwiększające wa−
lory estetyczne obiektu. Nowa muszla
będzie miała własne oświetlenie, węzeł
sanitarny oraz dwie garderoby dla wy−
stępujących artystów. Powierzchnia
muszli to ponad 300 m2.
W ramach budowy powsta−
nie również: plac manewrowy
dla obsługi technicznej koncer−
tów, nowe chodniki, plac dla
widowni, 10 rzędów stalowo−
drewnianych ławek.
– Po zakończeniu budowy
będzie to obiekt służący nie
tylko gwiazdom wielkiego
formatu, ale również będą
tam występować dzieci i mło−
dzież z ursuskich szkół oraz
artyści promowani przez
Ośrodek Kultury Arsus –
mówi zastępca burmistrza Wiesław Krze−
mień.
Aby otrzymać zgodę na użytkowanie
inwestor – czyli w tym przypadku Urząd
Dzielnicy Ursus − po zakończeniu budo−
wy wystąpi o wydanie opinii do: Państwo−

czasie przywrócić komfort i bezpieczeń−
stwo ruchu pojazdów.
Nowa wzmocniona nawierzchnia jest
znacznie bardziej odporna na zniszcze−
nia. Poprawia nie tylko bezpieczeństwo,
ale również usprawnia ruch pojazdów.
Wykorzystywana technologia jest kilku−
krotnie tańsza, niż remont kapitalny na−
wierzchni. Trwałość tak odnowionej na−
wierzchni szacowana jest na 10 lat. Pra−
ce trwają przy tym zaledwie 12 do 36 go−
dzin, a ich długość zależy od remonto−
wanego odcinka drogi. Remont kapital−
ny wymaga zazwyczaj zamknięcia ulicy
na dwa do sześciu miesięcy i wymusza
konieczność wprowadzenia objazdów.
− Remont ulicy Sosnkowskiego zosta−
nie przeprowadzony przez firmę Efekt.
Obecnie robotnicy wymieniają krawężni−
ki oraz regulują poziom włazów studzie−
nek kanalizacyjnych. Następnie zdjęte
zostanie ok. 12 cm starego asfaltu, który
zastąpią dwie warstwy: wiążąca i ścieral−
na. W niektórych miejscach używana jest
również siatka wzmacniająca. Szacujemy,
że tak wykonany remont jest dziesięcio−
krotnie tańszy od remontu generalnego i
niesie za sobą dużo mniej utrudnień dla
mieszkańców stolicy – powiedziała rzecz−
nik ZDM Urszula Nelken.
ZDM planuje w tym roku wyremonto−
wanie ok. 70 km stołecznych ulic, na co
przeznaczy 70 mln złotych.
Łukasz Prokop
wej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska oraz Powiatowej Stacji Sani−
tarno−Epidemiologicznej. Jeżeli okażą się
one pozytywne, wówczas Państwowy In−
spektorat Nadzoru Budowlanego przepro−
wadzi kontrolę obiektu. Dopiero po

stwierdzeniu zgodności wykonania obiek−
tu z projektem i uzyskaniu pozwolenia
na użytkowanie na scenie będą mogli po−
jawić się pierwsi artyści.
Wartość inwestycji to 2 650 000 złotych.
Łukasz Prokop
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Metro II linia
Druga linia metra zmieni
oblicze Warszawy
Warszawa to dziś największy plac bu−
dowy w Polsce. Powstaje m.in. most
Północny, ważne węzły drogowe na ul.
Marsa i ul. Łopuszańskiej, Centrum Na−
uki Kopernik, miejski stadion przy ul.
Łazienkowskiej. Ale największym

przedsięwzięciem będzie budowa dru−
giej linii podziemnej kolejki, która po−
łączy dwa brzegi Wisły.

Wygodne przesiadki
Centralny odcinek II linii metra bę−
dzie miał 6,3 km długości, 7 stacji i po−
łączy Wolę z Pragą Północ. Wszystkie
przystanki, tj. Rondo Daszyńskiego,
Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy
Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wi−
leński znajdą się pod największymi wę−
złami komunikacyjnymi na trasie, a
wyjścia z nich będą we wszystkich
ważnych punktach – na przystankach
komunikacji miejskiej i po każdej stro−
nie ulicy. Przy Świętokrzyskiej można
będzie się przesiąść do pociągów me−
tra jeżdżących I linią – stacja II linii
powstanie na styku z istniejącą stacją.
Stacja Powiśle ulokowana będzie pod
tunelem Wisłostrady, a jedno z wyjść
prowadzić będzie wprost nad Wisłę, tuż
obok warszawskiej Syrenki.

Mechaniczne krety
Konsorcjum firm z Włoch, Turcji i
Polski, które jest wykonawcą prac, ma
48 miesięcy na ich zakończenie. Pocią−
gi pojadą pod Wisłą na przełomie 2013
i 2014 roku. To największa samorządo−
wa inwestycja w Polsce – kontrakt opie−
wa na 4,117 mld zł. To także przedsię−

wzięcie o najwyższym dofinansowaniu
z Unii Europejskiej. Sięgnie ono 2,973
mld zł. Dodatkowo Unia dołoży się do
zakupu wagonów – zwróci 255 mln zł z
658 mln zł potrzebnych na tabor.
Budowa rozpocznie się od Ronda Da−
szyńskiego oraz stacji Powiśle. Dwie
specjalne tarcze drążące tunele pod zie−
mią ruszą z Woli w kierunku Wisły. Trze−
cia wydrąży odbywa tunele pomiędzy
Powiślem a Dworcem Wileńskim. Tune−
le metra przejdą pod I linią metra, tune−
lem Wisłostrady oraz pod dnem Wisły.

Trudne lata dla kierowców
Budowa stacji metodą odkrywkową
oraz szybów koniecznych do montażu
tarcz drążących oznacza duże utrudnie−
nia w ruchu w samym centrum miasta.
W lewobrzeżnej części nieprzejezdny
będzie ciąg ulic Prosta−Świętokrzyska
(od ul. Karolkowej do ul. Nowy Świat)
– niemożliwy będzie przejazd nimi po−
między Wolą a Śródmieściem, ponie−

waż w kilku miejscach będą tam wyko−
py. Placem budowy staną się odcinki:
t na ul. Prostej – od ul. Karolkowej do ul.
Towarowej, od ul. Twardej do Ronda ONZ
t na ul. Świętokrzyskiej – od Ronda
ONZ do ul. Emilii Plater, od ul. Emilii
Plater do ul. Marszałkowskiej, od. ul.
Marszałkowskiej do ul. Jasnej, w oko−
licy ul. Mazowieckiej, od ul. Czackie−
go do ul. Nowy Świat.

Ruch na głównych ciągach poprzecz−
nych tj. ul. Karolkowej, Towarowej,
Żelaznej, Al. Jana Pawła II, Emilii Pla−
ter, Marszałkowskiej (z wyłączeniem na
ok. 2 – 3 miesiące) będzie utrzymany.
Na prawym brzegu Wisły w wielki
plac budowy zamieni się Plac Wileń−
ski. Konsekwencją tego będą duże
utrudnienia dla kierowców pojazdów
indywidualnych w poruszaniu się po
centrum Pragi. Nieprzejezdne będzie
skrzyżowanie al. Solidarności i ul. Tar−
gowej. W ciągu ul. Targowej zamknię−
ta zostanie ul. Sokola. Mocno ograni−
czony będzie ruch w al. Solidarności na
linii wschód−zachód. Przejezdne pozo−
staną ul. Wybrzeże Helskie, Wybrzeże
Szczecińskie i Zamoyskiego. Skrzyżo−
wanie ul. Targowej i al. Solidarności ma
być czynne już w kwietniu 2012 r. Na
czynnych ulicach będą jeździły autobu−
sy komunikacji miejskiej, utrzymany
pozostanie ruch tramwajów.

VI

Dziennik

Przegląd świetlic
VII Przegląd Twórczości Artystycz−
nej Świetlic Szkolnych Dzielnicy Ur−
sus odbył się w dniu 22 kwietnia 2010
w Sali Kameralnej OK Arsus pod pa−
tronatem Burmistrza Dzielnicy Ursus.
Wzięły w nim udział świetlice szkol−

otrzymanego tekstu w najkrótszym
czasie, robiąc przy tym jak najmniej
błędów edycyjnych i ortograficz−
nych. Konkurs organizowany był w
dwóch etapach: I – szkolny, II – mię−
dzyszkolny.

M³odzi artyœci nie bali siê œwiate³ reflektorów
ne wszystkich szkół podstawowych
w Ursusie: Szkoły Podstawowej nr 2,
Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły
Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawo−
wej nr 14 oraz Społecznej Szkoły Pod−
stawowej nr 4 STO. Dzieci z poszcze−
gólnych świetlic zaprezentowały przy−
gotowane pod kierunkiem swoich na−
uczycieli inscenizacje teatralne i wła−
sne piosenki świetlicowe oraz plaka−
ty reklamujące swoje świetlice. Tema−
tem przewodnim programów arty−
stycznych i plakatów był: „A w na−
szej świetlicy fajnie jest”. Wystawy
prac były oceniane przez specjalnie
powołane jury, artystów plastyków z
OK Arsus: Grażynę Kostawską i Pio−
tra Szałkowskiego. Przyznano nastę−
pujące miejsca: I SSP nr 4 STO, II SP
nr 2. Innych miejsc jury nie przyzna−
ło. Nagrodami w konkursie plastycz−
nym były dyplomy.

MISTRZ KLAWIATURY
25 lutego 2010 r. w Szkole Podsta−
wowej nr 14 odbył się VII Kon−
kurs Informatyczny „Mistrz Klawia−
tury” przeznaczony dla uczniów
z klas 4−6 szkół podstawowych
Dzielnicy Ursus, sprawnie posługu−
jących się klawiaturą i myszką. Po−
legał na jak najszybszym przepisaniu

Kolejne miejsca w etapie dzielnico−
wym zajęli: I miejsce zajęła uczennica
klasy 6d z SP nr 11 –Katarzyna Jakub−
czak, I miejsce zajął uczeń klasy 6d z
SP nr 14 – Szymon Parszewski, II miej−
sce zajęła uczennica klasy 5c z SP nr 4
– Katarzyna Strzelec, III miejsce zaję−
ła uczennica klasy 6d z SP nr 14 – Ka−
tarzyna Kubiak

MA£Y INFORMATYK
10 marca 2010 r. odbyła się IV edy−
cja Konkursu Informatycznego „Mały
Informatyk”, przeznaczonego dla

uczniów z klas 1−3 szkół podstawo−
wych Dzielnicy Ursus, wykazujących
umiejętność posługiwania się narzę−
dziami i poleceniami programu gra−
ficznego Paint. Polegał on na naryso−
waniu rysunku przedstawiającego
wazon z wiosennymi kwiatami. Wa−
zon ten należało ozdobić i pokoloro−
wać oraz narysować w nim kwiaty.
Konkurs organizowany był w
dwóch etapach: I – szkolny, II – mię−
dzyszkolny.
Kolejne miejsca w etapie dzielnico−
wym zajęli: I miejsce zajęła uczenni−
ca klasy 3c z SP nr 14 – Ania Bali−
szewska, II miejsce zajęła uczennica
klasy 1c z SP nr 4 – Łucja Karwacka,
II miejsce zajął uczeń klasy 3e z SP
nr 11 – Mateusz Kozłowski, III miej−
sce zajął uczeń klasy 2c z SP nr 14 –
Adrian Janiuk.
Finaliści i zwycięzcy konkursu in−
formatycznego „MAŁY INFORMA−
TYK” otrzymali dyplomy i nagrody
ufundowane przez Zarząd Dzielnicy
Ursus: odtwarzacze mp3 i gry kom−
puterowe.
Nagrody laureatom wręczyli: Da−
riusz Wosztyl – Z−ca Burmistrza
Dzielnicy Ursus i Aldona Kalińska –
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali rów−
nież nauczyciele informatyki, którzy
przygotowali uczniów do konkursu,
byli organizatorami etapów szkolnych
oraz brali udział w pracach komisji
konkursowej.
Organizatorem konkursu była Szko−
ła Podstawowa nr 14.
Bożena Szałkowska
kierownik świetlicy, nauczyciel
informatyki w SP nr 14

Wystawa malarstwa
Do końca maja w Domu Kultury ,,Ko−
lorowa’’ można oglądać wystawę ma−
larstwa Katarzyny Ludwiczak.
Nastrojowe pejzaże, martwe natury z
kwiatami, pełne subtelnego wyrazu por−
trety, sielskie pejzaże z wiejską chałupą
i strachem na wróble, opuszczona przy−
stań. Malarstwo to, pełne dionizyjskiej
afirmacji świata, cechuje bogactwo gry
świateł i barw.
Katarzyna Ludwiczak jest miesz−
kanką Ursusa, absolwentką Wydzia−
łu Sztuk Pięknych w Toruniu. Zdo−
była I nagrodę w Ogólnopolskim
Konkursie na plakat „Pokój na Świe−

cie”. Przygotowała Polską część eks−
pozycji „Rok pokoju na świecie” w
ONZ w 1987 r.
Ma w dorobku kilka wystaw indywi−
dualnych oraz udział w kilkunastu wy−
stawach zbiorowych np. „Arsenał 88”,
„Tumult Toruński”, kolejne edycje
„Warszawskiego Miesiąca Malarstwa”
i inne. Brała udział w wielu plenerach
malarskich i wystawach poplenerowych
w Polsce i zagranicą (Francja, Czechy,
Chorwacja).
Obrazy Katarzyny Ludwiczak zdo−
bią domy prywatne i instytucje w Pol−
sce i zagranicą.
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Sukces „Stop and Go” i „Argonautów”
W IX Warszawskim Festiwalu Dzie−
cięcej I Młodzieżowej Twórczości Ar−
tystycznej Dzieci i Młodzieży „Asteria−
da” zespoły ursuskich placówek kultu−
ry znów sięgnęły po najwyższe laury.
Podczas finałowej gali w Okęckiej Sali

zował kilka spektakli teatralnych i cztery
widowiska plenerowe m. in.: „Na nie−
pełnym morzu”, „Ważka traszka”,
„Czechowickie pluskanie” i „Echo
Acherów” w ramach cyklu „Legendy
Ursusa”. Część grupy teatralnej w ubie−

dzież Teatru „Argonauci” przygotowu−
je spektakl według sztuki Tadeusza
Różewicza „Pogrzeb po polsku”. Latem
realizowane będą nowe widowiska ple−
nerowe na terenie Warszawy i okolic,
w oparciu o historię stolicy. W planach
mają również historyczny spektakl
„Bunt robotników Ursusa – Czer−
wiec’76”. Zespół poszukuje partnerów
i sponsorów do zrealizowania tego wy−
darzenia z udziałem aktorów i muzyków
Teatru „Węgajty”.
Bogusław Łopuszyński

MAFiA zaprasza
na casting

Teatr „Argonauci”
Widowiskowej nagrody odebrali: w ka−
tegorii taniec współczesny za pierwsze
miejsce zespół „Stop and Go” z Domu
Kultury „Kolorowa” pracujący stale pod
kierunkiem instruktorki Jolanty Wdow−
czyk oraz Młodzieżowy Teatr „Argo−
nauci” z Ośrodka Kultury „Arsus” w
kategorii teatr za spektakl „Echo Ache−
rów” znany już mieszkańcom Dzielni−
cy Ursus. Reżyserem i choreografem
spektaklu była Anna Rakoczy.
Teatr „Argonauci” od 2007 r. zreali−

głym roku wyjechała do Bukaresztu w
ramach międzynarodowego projektu
CRAFT biorąc udział w przedstawieniu
„Gila Romana” (Pieśń cygańska) opra−
cowanym przez Annę Rakoczy na pod−
stawie życia i twórczości romskiej po−
etki Papuszy.
Pod koniec roku Teatr pokazał spek−
takl „Echo Acherów” w Teatrze „Stara
Prochoffnia” na dużej scenie, jako lau−
reat finału Warszawskiego Festiwalu
Teatralnego Młodych. Obecnie mło−

MAFiA –Młodzieżowa Akademia
Filmu i Aktorstwa działająca w Domu
Kultury „Kolorowa” w Warszawie za−
prasza na casting do nowej, młodzieżo−
wej sztuki teatralnej „Próba Generalna”.
Casting odbędzie się w poniedziałek
10 i 13 maja w godz. 15−16.30. Jeśli
chcesz: poznać i rozwinąć swój talent
aktorski, wykorzystać swoją wyobraźnię,
dać upust swoim emocjom, pogłębić
swoją wrażliwość, być w grupie fajnych
ludzi – przyjdź na casting. Będziemy pra−
cować nad sztuką, napisaną specjalnie dla
młodych ludzi. Ci, którzy w niej zagrają,
znajdą w niej swoje myśli, rozterki i sporo
zabawy. Sztuka będzie zaprezentowana
na Festiwalu Teatrów Młodzieżowych.
To wielka szansa do poznania warsztatu
aktorskiego pod okiem profesjonalnej
aktorki teatralno−filmowej.
MAFiA przyjmuje młodzież w wie−
ku 14−20 lat. Działa w dwóch sekcjach:
aktorskiej i filmowej.

Olimpiada jêzyka angielskiego
23 kwietnia 2010 r. zakończyliśmy
zmagania IV Dzielnicowej Olimpiady
Języka Angielskiego. Poziom przygo−
towania uczestników był niezwykle
wyrównany i używając języka sporto−
wego można śmiało powiedzieć, że o
zwycięstwie decydowały milimetry i
czasami Jury potrzebowało lingwistycz−
nej fotokomórki. Gratulujemy więc suk−
cesu nie tylko młodzieży uczestniczą−
cej w Olimpiadzie, ale również nauczy−
cielom języka angielskiego.
Organizatorzy Olimpiady: Gimna−
zjum nr 133 i Biblioteka Publiczna w
Ursusie podjęli się nowatorskiej formuły
konkursu łączącego tradycyjny test z
programem zajęć i warsztatów eduka−
cyjnych wzbogacających nie tylko
umiejętności językowe, ale i wiedzę o
kulturze i historii Wielkiej Brytanii.
Pytania przygotowało jury pod prze−

wodnictwem Ewy Sawickiej z Instytu−
tu Anglistyki Uniwersytetu Warszaw−
skiego na podstawie propozycji nauczy−
cieli j. angielskiego z gimnazjów. Do II
etapu przeszło po 10 uczniów z każde−
go gimnazjum. 25 marca trzydziestu
dziewięciu solidnie przygotowanych
uczniów gimnazjów Ursusa przystąpi−
ło do testu II etapu, który odbył się w
Gimnazjum nr 133.
Wszyscy uczniowie biorący udział w
II etapie Olimpiady otrzymali pamiąt−
kowe dyplomy i książki w języku an−
gielskim z płytą CD, ufundowane przez
Wydawnictwo Pearson Longman.
Laureatem I miejsca został Mikołaj
Czarnocki ze Społecznego Gimnazjum
nr 4 STO − otrzymał laptopa i Mega pa−
kiet Prof. Henry do nauki języka angiel−
skiego.
Laureatka II miejsca − Sylwia Strze−

mińska, uczennica Gimnazjum nr 133
otrzymała iPoda NANO 80GB i zestaw
edukacyjny SUPER MEMO – Say It
Right.
Laureat III miejsca Tomasz Siczek,
uczeń Gimnazjum Nr 131otrzymał od−
twarzacz MP4 firmy VOBIS i zestaw
multimedialny SUPER MEMO do sa−
modzielnej nauki języka angielskiego.
Specjalne wyróżnienie dla najaktyw−
niejszej czytelniczki Biblioteki Publicz−
nej w Ursusie otrzymała Patrycja Ro−
gulska z Gimnazjum nr 133. Nagrodą
był upominek z Uniwersytetu w Liver−
poolu, współpracującego z Biblioteką
Publiczną w Ursusie.
Elżbieta Nowicka
Dyrektor Gimnazjum Nr 133
Piotr Jankowski
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Ursusie
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Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku
Centrum jest placówką specjali−
styczną o charakterze psychologiczno−
terapeutycznym, pedagogicznym i pro−
filaktycznym dla rodzin dysfunkcyj−
nych, zarówno dla dorosłych jak i dzie−
ci. Funkcjonuje w strukturze organiza−
cyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus. Swoją działalność
Centrum rozpoczęło 2 lutego 2009 r.,
wypełniając brak tego rodzaju placów−
ki specjalistycznej na terenie Dzielnicy
Ursus.
Centrum zaprasza klientów na ul.
Prawniczą 54 od poniedziałku do piąt−
ku w godzinach 8−18, tel. 22 667 73 03.
Centrum realizuje program szeroko
rozumianego wsparcia psychologiczno−
edukacyjnego dla rodzin wykazujących
różnego rodzaju dysfunkcje takie, jak:
nadużywanie alkoholu, bezrobocie,
konflikty wewnątrzrodzinne, problemy
i trudności związane z wychowaniem

Dzień otwarty
w Acherówce
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy i Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy or−
ganizują Dzień Otwarty dla mieszkań−
ców Dzielnicy Ursus w dniu 21 maja
2010 r. pod hasłem: „2010 Rok Euro−
pejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym”.
Dzień otwarty odbędzie się w Domu
Dziennego Pobytu Seniorów „Ache−
rówka” ul. Walerego Sławka 2. Zapra−
szamy w godzinach 15−17.
W programie: występ zespołu mu−
zycznego „Solo i w duecie” – Maria
Sarna – sopran, Ryszard Cieśla – bary−
ton, Ewa Seroka – akompaniament, po−
kaz cyrkowy − Adagio Duo Fokus, re−
cital dzieci i młodzieży – uczestników
Integracyjnego Ośrodka Wsparcia „Sto−
krotka”
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej
zaprezentuje swoją działalność poprzez:
wystawę zdjęć wykonanych przez
uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy, prac seniorów z Domu
Dziennego Pobytu Seniora, prac dzieci
i młodzieży uczęszczających do Integra−
cyjnego Ośrodka Wsparcia „Stokrotka”,
zaprezentowanie programów działalno−
ści powyższych placówek
Na terenie Parku Achera, gdzie od−
będą się pokazy, koncerty i prezenta−
cje, przewidziany jest poczęstunek dla
mieszkańców Ursusa i odwiedzających
nas w tym dniu gości.

dzieci i ich edukacją.
Zatrudniona w Centrum kadra specja−
listów: psychologów i pedagogów pro−
wadzi bezpłatnie indywidualną pracę
psychologiczną, wychowawczą oraz
warsztaty dla dorosłych i dzieci.
Podejmując działania zmierzające do
udzielania pomocy i wspierania klien−
tów w rozwiązywaniu ich trudności i
problemów związanych z rozwojem,
wychowaniem oraz przemocą. Każdy
pracownik dysponuje odpowiednio
wyposażonym w narzędzia badawcze i
pomoce dydaktyczne gabinetem. Dosto−
sowuje metody i narzędzia do potrzeb i
możliwości klienta.
Aktualnie centrum realizuje również
programy edukacyjno−terapeutyczne
takie jak:
t program wyrównywania szans dla
dzieci − praca z dziećmi z dysfunkcjami
w zakresie mowy, kojarzenia, koncen−
tracji uwagi prowadzona przez specja−
listę−logopedę oraz z dziećmi wymaga−
jącymi zajęć reedukacyjnych. Realizo−
wany program obejmuje również dzie−
ci romskie,
t program socjoterapeutyczny dla mło−
dzieży gimnazjalnej z Ursusa – dla osób
u których pojawiają się trudności zwią−
zane z nawiązywaniem trwałych kon−

taktów z rówieśnikami, rozpoznawa−
niem, nazywaniem i wyrażaniem uczuć,
rozwiązywaniem w sposób konstruk−
tywny konfliktów i brakiem umiejętno−
ści obrony własnych praw bez okazy−
wania agresji,
t program relaksacyjno−poznawczy dla
osób starszych−seniorów z Domu Dzien−
nego Seniora – nastawiony na zapozna−
nie uczestników z możliwościami psy−
chofizycznymi, jakie mogą być ich
udziałem, przy wykorzystaniu odpo−
wiednich ćwiczeń fizycznych (terapia
Dennisssona), techniki Mandali, muzy−
ki i technik oddechowych.

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.

Wieczorek poetycki
W dniu 29 marca br. wychowanko−
wie świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4
przedstawili niezwykły program arty−
styczny pt. „Dziecko jest poezją”. Pod
kierunkiem nauczycieli pracujących w
świetlicy szkolnej przygotowali recyta−

Dzieci i ich ma³a twórczoœæ
cję zabawnych wierszyków, które w
całości utworzyły niezwykły, poetycki
portret dziecka.
Przed zebraną w kameralnej sali pu−
blicznością, w blasku świec, zaprezen−

towali się: Michał Komar, Oliwia
Krzyszczak, Kacper Dygas, Małgosia
Bizunowicz, Bartek Kowalczyk, Mał−
gosia Rapacka, Zang Krajewska, Da−
niel Łapa, Emilka Rosła, Julia Proko−
powicz, Wiktoria Szadkowska, Asia
Thiel, Oskar Czarnecki, Ma−
teusz Zagórski, Karolina
Żołnowska, Michał Potap−
czuk, Julia Spychała, Łucja
Tarwacka, Kinga Basińska,
Ola Boguszewska oraz Zu−
zia i Hania Chmielewskie.
Mali artyści przedstawia−
li wiersze na tle pięknej de−
koracji, którą stanowiły
ich własne zdjęcia, wykona−
ne w niezwykły, artystycz−
ny sposób. Zebrani podzi−
wiali również wzruszającą
prezentacją multimedialną,
przygotowaną przez panią
Katarzynę Dygas.
Na zakończenie organizatorzy zapro−
sili publiczność oraz recytatorów na
słodki poczęstunek.
Anna Tarwacka

Ursusa

Co, gdzie, kiedy
Oœrodek Kultury Arsus
(ul. Traktorzystów 14)
t 5 maja, godz. 10 – koncert pianistyczny Wojciecha Skowrona z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina. Wstêp wolny.

IX
koncert Filharmonii Narodowej pt.
„Estrada m³odych – sceny dzieciêce”.
Cena biletów 5 z³.

t 26 maja, godz. 18 – koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu œwiatowej s³awy œpiewaczki Niny Nowak
(mezzosopran) z zespo³em muzyków.
Wstêp wolny.

niora „Weso³a Chata”. Wstêp wolny.

t 31 maja, godz.18 – Radosny Dzieñ
Dziecka dla zespo³ów artystycznych
Domu Kultury „Miœ” i zaproszonych
goœci. Wstêp wolny.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
(ul. Plutonu Torpedy 47)

t 27maja, godz. 17.30 – Klub Edukacji Samorz¹dowej – spotkanie panelowe nt. „Stosunki polsko-rosyjskie”.
Prowadzi prof. Adam Wielomski.

t 26 maja, œroda, godz. 19.30 –
„Uniewa¿nienie ma³¿eñstwa koœcielnego” - spotkanie z prawnikiem kanonist¹ Katarzyn¹ Magnuszewsk¹

t 8 maja, godz. 17– wernisa¿ wysta-

t 28 maja, godz. 19.30 – koncert m³odzie¿owych zespo³ów rockowych.

t 6 maja, czwartek, godz. 10.45 – za-

wy akwareli Dariusza Kowala z I³¿y.
Wystawa czynna do 30 czerwca.
Wstêp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)

t 9 maja, godz. 15 – koncert patrio-

t 5 maja, godz. 18 - koncert patriotyczny z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja w wykonaniu
zespo³u operetkowego Belcanto.
Wstêp wolny.

t 6 maja, godz. 17.30 – koncert
uczniów szko³y Muzycznej Yamacha
pod kierunkiem Moniki Naro¿niak.
Wstêp wolny.

tyczny zespo³u „TRIM”. Wstêp wolny.

t 10 maja, godz. 17 – promocja Almanachu III pt. „•ród³o” poezji i prozy cz³onków Klubu Literackiego „Metafora” oraz spotkanie z twórcami.
Spotkanie z udzia³em krytyka literackiego i autora noty krytycznej Andrzeja Gnarowskiego poprowadzi
Bogus³aw £opuszyñski. Wstêp wolny.

t 16 maja, godz. 16. 30 - „Czar brzmienia fletu w zespole”- Koncert z cyklu
Niedzielne Spotkania z Muzyk¹ Kameraln¹ w wykonaniu Polskiego Kwartetu Fletowego. Wstêp wolny.

t 11 – 12 maja, godz. 9-14 – X Pre-

t 18 maja, godz. 18 – wernisa¿ wy-

zentacje Dzia³alnoœci Kulturalnej
Przedszkoli Ursusa.

stawy laureatów II konkursu ceramicznego „Art Ceramika”

t 13 maja, godz. 19 – premiera spektaklu „Pogrzeb po polsku” wed³ug
Tadeusza Ró¿ewicza w wykonaniu
Teatru „Argonauci”. Wstêp wolny.

t 25 maja, godz. 18 – „Notebook Norwida”- wieczór poetycki z nut¹ humorystyczn¹ Mi³osza Kamila Monasterskiego. Wstêp wolny.

t 14 maja, godz. 19 –„Teatr na Sty-

t 30 maja, godz. 12. 30 -„O Ani zwa-

ku” – baœniowy poemat sceniczny „Taniec z DUSIO£EM”. Cena biletów 20 z³.

nej Czerwonym Kapturkiem” – przedstawienie z cyklu Niedzielne Spotkania
z Teatrem. Bilet 10 z³.

t 16 maja, godz. 12.30 – bajka dla
dzieci (4 – 8 lat) pt. „Doktor Zdrówko” w wykonaniu aktorów Teatru
„Narwal” z Bia³egostoku. Cena biletów 10 z³.

t 17, 18, 19 maja, godz. 9.00 – 20 –
Eliminacje do konkursu Polskiej Piosenki „Tulipanada” .
t 19 maja, godz. 10.00 – 15 – Dzielnicowy Festiwal Piosenki Angielskiej.
Wstêp wolny.

t 20 maja, godz. 9.30-13 – Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny.

t 20 maja, godz. 19 – wystêp kabaretu „Pó³ serio” Wandy Stañczak.
Wstêp wolny.

t 22 maja, godz. 18 – koncert Klezmer Jazz Project. Muzyka ¿ydowska
we wspó³czesnych, wyj¹tkowych
aran¿acjach. Cena biletów 50 z³.

t 25 maja, godz. 9 -16 – II etap eliminacji do Konkursu Piosenki Polskiej
„TULIPANADA”.

t 26 maja, godz. 9.30 – poranny

Dom Kultury „Miœ”
(ul. Zag³oby 17)
t - 1-15 maja – wystawa prac
fotograficznych Karoliny Przybyszewskiej „Impresja Kobiecego Piêkna”.
Wstêp wolny.

t 8 maja, godz. 16. „Wspomnienie z
frontowych dróg” – program okolicznoœciowy w zwi¹zku z 65 rocznic¹
zakoñczenia II wojny œwiatowej w
wykonaniu Klubu Seniora „Weso³a
Chata”.

t 12 maja, godz. 10 – „Poranek Chopinowski” program s³owno-muzyczny z okazji obchodów roku chopinowskiego w wykonaniu uczniów Szko³y
Podstawowej nr 14. Wstêp wolny.
t 25 maja, godz. 18 – „Jak dobrze
mamo, ¿e jesteœ”. Program artystyczny
z okazji Dnia Matki w wykonaniu kabaretu „Weso³a Chata”. Wstêp wolny.

t 29 maja, godz. 16 – dyskoteka w
saloniku przyjaznych serc w Klubie Se-

koñczenie kursu komputerowego
dla niezrzeszonych (poziom podstawowy, grupa B)

t 10 maja, poniedzia³ek, godz. 8.30
– zakoñczenie kursu komputerowego dla niezrzeszonych (poziom podstawowy, grupa A)

t 11 maja, wtorek, godz. 8.30 i 9.45
– zakoñczenie kursu komputerowego dla niezrzeszonych (poziom podstawowy, grupa C i D)

t 11 maja, wtorek, godz. 11 – zakoñczenie kursu komputerowego dla
UTW (poziom podstawowy)

t 7- 28 maja, pi¹tki, godz. 9 i 10.30 –
kurs j. angielskiego dla niezrzeszonych (zaawansowany i podstawowy)
t 27 maja, czwartek, godz. 9 – zakoñczenie kursu j. angielskiego dla
UTW (poziom zaawansowany)

Biblioteka dla dzieci Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47
t 10 maja, poniedzia³ek, godz. 17 –
„Kurza plotka” – przedstawienie
muzyczno-teatralne.
t 26 maja, œroda, godz. 10 – Dzieñ
Mamy w Klubie Malucha „Weso³e
Pszczó³ki”

t 7-28 maja, pi¹tki, godz. 15 - warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Wiosenne kolory maja”

t 4-31 maja, pon.- pi¹tek, godz.
10-14 – Klub Malucha „Weso³e Pszczó³ki” - zajêcia dla dzieci od 2 do
5 lat.

t 4, 6,11,13 maja, godz. 15– zajêcia
muzyczne dla dzieci od 6 do 13 lat.

Biblioteka dla dzieci
„S³oneczny Brzeg”
(ul. Keniga 14)
t 19 maja, œroda, godz. 14 – „S³oneczna Zak³adka 2010” - uroczyste
og³oszenie wyników konkursu na
najpiêkniejsz¹ zak³adkê do ksi¹¿ek
oraz otwarcie wystawy najlepszych
projektów zg³oszonych w ramach
konkursu.

X
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W pływackim światku

Nasi p³ywacy na podium
Jak co roku, wiosna to dla młodych pły−
waków czas gorących przygotowań do let−
nich Mistrzostw Polski. Najmłodsi – 10 i
11−latkowie zmagać się będą pod koniec
maja w Korespondencyjnych Mistrzo−
stwach naszego kraju. 12−latkowie mają
swoje, traktowane jako Mistrzostwa Polski,
Międzywojewódzkie Zawody Młodzików
25−27 czerwca, a juniorzy − Letnie Mistrzo−
stwa Polski w pływaniu na początku lipca.

20 i 21 kwietnia w Żyrardowie, w ra−
mach eliminacji do tych najważniejszych
zawodów w roku, odbyły się Mistrzostwa
Województwa Mazowieckiego z udziałem
12−letnich młodzików z Uczniowskiego
Klubu Sportowego SKALAR, trenujących
na co dzień na pływalniach w Ursusie. W
zawodach centralnych będą mogli wziąć
udział zawodnicy, którzy przynajmniej w
jednej konkurencji uzyskali czas dający im

Walka o III ligê
Pierwszy zespół KS Ursus Warszawa
bardzo dobrze rozpoczął rundę rewan−
żową o mistrzostwo IV ligi. Marzec dla
naszej drużyny był bardzo udany. Wy−
grała ona wszystkie 3 mecze, zdobywa−
jąc 9 punktów. Strzeliła przy tym 9 bra−
mek zachowując jednocześnie czyste
konto.
Najlepszy mecz z pewnością rozegrali
w Glinojecku, gdzie wygrali pewnie i
zasłużenie 3:0. Kwiecień rozpoczął się
nieszczęśliwie dla naszych zawodni−
ków. W XIX kolejce w meczu na szczy−
cie Ursus udał się na gorący teren do
Mławy. Niestety uległ tam najgroźniej−
szemu rywalowi do awansu, miejscowe−
mu MKS−owi 1:2, tracąc drugą bramkę
w 90 minucie spotkania. Strzelcem je−
dynego gola dla naszej drużyny był
Bartosz Pomarański. Po 19 kolejkach
Ursus ma przewagę 4 pkt nad drugim
zespołem MKS Mława i 5 pkt nad Hut−
nikiem Warszawa.
dokończenie na str. 12

Walka o III-ligowe boiska trwa

co najmniej 36 pozycję spośród tych, któ−
rzy brali udział w tegorocznych Mistrzo−
stwach Województw w całej Polsce. Jak
wypadli zawodnicy z Ursusa na tle całej
Polski będzie wiadomo, gdy spłyną do
Polskiego Związku Pływackiego wyniki ze
wszystkich województw. Dzisiaj już wie−
my, że w naszym województwie młodzi
pływacy z Ursusa należą do najlepszych.
Sztafeta chłopców w składzie Bartosz
Palimonka, Maciej Rybiński, Michał Wa−
lentynowicz i Jan Zuchowicz, zarówno
4x100 m stylem dowolnym, jak i 4x100 m
stylem zmiennym nie dała żadnych szans
przeciwnikom, wygrywając obie konku−
rencje z bardzo dużą przewagą. W konku−
rencjach indywidualnych, jak zwykle
błyszczeli Jan Zuchowicz – trzykrotnie
zdobywając złoto, Zofia Sajecka – dwu−
krotnie na drugim stopniu podium oraz
Maciej Rybiński i Michał Walentynowicz,
którzy zdobyli po 1 srebrnym i 1 brązo−
wym medalu. Dwukrotnie blisko podium
były Ilona Białecka i Karina Mazurczak.
Jest wielce prawdopodobne, że wyniki,
które osiągnęli nasi zawodnicy, pozwolą
im wszystkim wziąć udział w czerwco−
wych zawodach centralnych.
Jeśli mowa o najlepszych, to należy też
wspomnieć o powołaniu do Kadry Naro−
dowej zawodniczki UKS SKALAR, aktu−
alnej mistrzyni z zimowych Mistrzostw
Polski 13−latków Nikoli Petryki. Między−
narodowy meeting pływacki z jej udzia−
łem będzie miał miejsce 8−9 maja w sło−
wackiej Żilinie.
Paweł Sternik

Ursusa

XI

Mistrzostwa Świata w Karate
W dniach 16−18 kwietnia we wło−
skiej miejscowości Rimini odbyły
się Mistrzostwa Świata w Karate. Z
23 zespołów reprezentujących 15

zdobywając łącznie 26 medali! Cięż−
ka, wielomiesięczna praca włożona
w przygotowania do tego startu, do−
bre rozeznanie taktyczne, pomoc

Nasi karatecy na mistrzostwach w Rimini
państw zawodnicy naszego kraju
wywalczyli drugie miejsce w klasy−
fikacji medalowej! Duży wkład w
odniesieniu tego sukcesu mieli re−
prezentanci UKS „Czternastka”

Sukcesy
czternastki
W dniach 21−22 marca odbył się finał
zawodów Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży w jeździe na łyżwach. W tej
dyscyplinie chłopcy walczą w konku−
rencji „Złoty krążek”, a dziewczęta w
„Błękitnej sztafecie”. Warto zauważyć,
iż Szkoła Podstawowa nr 14 w ubiegłym
roku zakończyła tę rywalizację na miej−
scach medalowych.
W tym roku nasi reprezentanci popra−
wili jeszcze swoje wyniki. Chłopcy zdo−
byli złoty medal, a dziewczęta – srebro.
Głównym rywalem naszych zawodni−
ków i zawodniczek była szkoła sporto−
wa ze Śródmieścia, z którą rywalizowali
o najwyższe stopnie podium. Chłopcy
z dużą przewagą pokonali rywali ze
Śródmieścia, natomiast dziewczyny za−
ledwie o kilka sekund przegrały w wal−
ce o złoto. Jeżeli dalej tak pójdzie, to w
przyszłym roku możemy liczyć na kom−
plet zwycięstw w tej dyscyplinie.
Szpulass

sponsorów i rodziców zaowocowa−
ły gradem medali i tytułów mi−
strzowskich. W swoich konkuren−
cjach i kategoriach tytuły Mistrzów
Świata i złoty medal zdobyli: Kata
drużynowe dziewcząt − Julia Maj−
czyk + Kinga Kobus + Agata Bogu−
ska, Kata młodzieżowe parami −
Agata Boguska + Albert Bedyński,
Kata drużynowe seniorów starszych
− Mirosław Boguski + Witold Ku−
charski + Jacek Łukawski, Kata se−
niorów parami − Mirosław Boguski
+ Witold Kucharski, Kata indywidu−
alne seniorów starszych − Witold
Kucharski, Kumite indywidualne
chłopców − Franciszek Bednarczyk,

Kumite drużynowe dziewcząt − Mo−
nika Durmaj + M. Szypcio(Biały−
stok)+E. Gąsiewska(Borzęcin).
Vice Mistrzami i srebrne medale
zdobyli: Kata młodzieżowe dziew−
cząt − Monika Durmaj, Kata chłop−
ców − Łukasz Sulejczak+Albert Be−
dyński+Franciszek Bednarczyk, Kata
drużynowe chłopców starszych − Da−
rek Chrupek+Jakub Uchman−Lach,
Adrian Rudowski, Kata drużynowe
dzieci mix − Albert Bedyński+Agata
Boguska+Franciszek Bednarczyk,
Kata indywidualne seniorów star−
szych − Mirosław Boguski, Kumite in−
dywidualne chłopców − Łukasz Sulej−
czak, Kumite indywidualne kadetów −
Michał Mak, Kumite drużynowe chłop−
ców − Jakub Uchman−Lach+Albert Be−
dyński+Adrian Rudowski, Kumite mło−
dzieżowe mix − Kinga Kobus+Jakub
Uchman−Lach+Adrian Rudowski.
Brązowe medale zdobyli: Kata chłop−
ców − Franciszek Bednarczyk, Kata
chłopców starszych − Adrian Rudowski,
Kata dziewcząt − Agata Boguska, Kata
kadetów mix − Szymon Witkowski+Mi−
chał Mak+Monika Durmaj, Kumite ka−
detów − Szymon Witkowski, Kumite
dziewcząt − Kinga Kobus, Kumite dru−
żynowe Kadetów − Filip Pietryka+Mi−
chał Mak+Szymon Witkowski, Kumite
drużynowe kadetów mix − Michał
Mak+Filip Pietryka+Monika Durmaj,
Kumite drużynowe seniorów ( 2X ) − Ja−
cek Boguski+Witold Kucharski+Krzysz−
tof Chałupka (Raszyn).
Zaznaczyć należy, że cała reprezen−
tacja Polski miała widoczny znak żało−
by przyszyty na lewym kołnierzu, de−
dykując swój start ofiarom katastrofy
pod Smoleńskiem. Organizator oraz
wszyscy zawodnicy, trenerzy i sędzio−
wie oraz zgromadzeni widzowie uczcili
minutą ciszy pamięć wszystkich, któ−
rzy zginęli w tej katastrofie.

Szachiœci na podium
Olbrzymi sukces odniósł Daniel Sanz
z Uczniowskiego Klubu Sportowego
Czternastka na Mistrzostwach Polski
przedszkolaków, rozegranych w Sielpi
w województwie świętokrzyskim. Zdo−
był złoty medal wśród 100 uczestników,
uzyskując 9 punktów z 9 partii. Bardzo
dobrze spisała się również Maria Do−
mińczak, zajmując 13. miejsce. Pozo−
stałe miejsca zajmowali odpowiednio:
38. Krystian Wieczorek, 39. Mateusz
Bujalski i 82. Jacek Pączek.

UKS Czternastka odniósł równiez nie−
mały sukces w rywalizacji drużynowej
na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzie−
ży. Nasi zawodnicy drużynowo zajęli 2.
miejsce, za zdobywcą złotego medalu −
Polonią Warszawa. Indywidualnie me−
dale zdobyli odpowiednio: złoty medal
Aleksy Kozakow i Jakub Ogonowski,
srebrny medal Adrianna Duda i Joanna
Chmielewska, brązowy medal Sylwia
Truszkowska, Agata Kowalewska, Do−
minika Tkaczyk i Mikołaj Kozakow.

Dziennik Ursusa

Zimowe starty Iwony
Sprinterka Iwona Brzeziñska rozpoczê³a halowy
sezon startami w miêdzynarodowych mitingach w
Niemczech, rywalizuj¹c z zawodniczkami zajmuj¹cymi wysokie miejsca w tabelach œwiatowych.

stwami Polski, gdzie dwukrotnie była
czwarta w biegu na 60 i 200 metrów.
Przygotowania do sezonu letniego roz−
poczęła w Wiśle, obecnie przebywa na
zgrupowaniu klimatycznym na Cyprze.
Sezon letni rozpoczyna w maju, przy−
gotowując się do startu podczas mi−
strzostw Polski, aby zapewnić sobie start
w drużynowych mistrzostwach Europy
w Bergen w Norwegii i mistrzostwach
Europy w Barcelonie w Hiszpanii.

Walka o III ligê
dokończenie ze str. 10

Iwona zakoñczy³a sezon halowy
Pod koniec stycznia 2010 r. wystarto−
wała w biegu na 60 metrów oraz w mię−
dzynarodowej sztafecie 4x100 metrów
podczas światowego halowego mityngu
BW Bank – Meeting Karlsruhe z cyklu
IAAF Permit Indoor Meetings rywalizu−
jąc z drużyną Niemiec, która podczas
ostatnich mistrzostw świata w Berlinie
zdobyła brązowy medal. Zwyciężył ze−
spół Niemiec. W lutym Iwona próbowa−
ła swoich sił w biegu na 60 metrów pod−
czas europejskiego mitingu International
PSD Bank Meet w Duuseldorfie, gdzie
poprawiła swój wynik sezonu. Startowała
również podczas drugiego mityngu z se−
rii IAAF Permit Indoor Meetings − Spar−
kassen – Cup Stuttgart. Podczas mitingu
biegła na 60 metrów oraz w sztafecie
4x100 m. Zespół Niemiec ponownie ry−
walizował z drużyną Europy, w składzie
której wystąpiły dwie Polki: Iwona Brze−

Cztery Pory Roku
W Domu Kultury „Kolorowa” odbę−
dzie się IV Turniej Cztery Pory Roku o
Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus.
Grupy B i C do rankingu 1400 rozegrają
pojedynki w dniach 22−23 maja, zapisy
22 maja w godzinach 9−9:45. Grupa A
powyżej 1400 zagra 5−6 czerwca, zapi−
sy 29 maja w godzinach 9−9:45.

Dziennik
Ursusa

zińska i Marika Popowicz. W rewanżu
Europa zwyciężyła w czasie 45,40 s. wy−
przedzając gospodynie o 25 setnych se−
kundy. Polki wystąpiły wspólnie z naj−
szybszą obecnie Francuzką Miryam So−
umaré oraz z aktualną halową mistrzy−
nią Europy na płotkach Belgijką Eliną
Berings. W biegu na 60 metrów Iwona
ponownie poprawiła wynik sezonu.
W dniu 14 lutego 2010 r. wystąpiła
podczas trzeciego międzynarodowego
mitingu Flanders Indoor Gent w Bel−
gii. Sezon halowy zakończyła pod ko−
niec lutego w Spale halowymi mistrzo−

W przerwie między kolejkami spowo−
dowanej żałobą narodową pierwsza dru−
żyna Ursusa rozegrała mecz sparingo−
wy z zespołem Naprzód Zielonki (IV
liga), wygrywając pewnie 4:1. Jeżeli
forma strzelecka zostanie utrzymana w
kolejnych spotkaniach awans do III ligi
nie powinien być zagrożony. Bramki w
tym meczu strzelali: Mateusz Goliczew−
ski, Dominik Dukalski, Kamil Rokicki,
Darek Papierz. Bardzo cieszy debiutanc−
ka bramka Kamila Rokickiego, który w
przerwie zimowej został przesunięty do
pierwszego zespołu z drużyny rezerw.
Jeżeli tak dalej pójdzie może w przy−
szłości stanie się on podstawowym gra−
czem pierwszego zespołu. Jest to kolej−
ny przykład, że „drzwi” do pierwszej
drużyny nie są zamknięte dla młodych
wychowanków KS Ursus i każdy z dru−
żyn młodzieżowych może dostać szan−
sę gry na wyższym poziomie.
Mateusz Stępniak

Mistrzostwa przedszkolaków
W Domu Kultury „Kolorowa”, dzię−
ki wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus,
odbyły się IV Mistrzostwa Ursusa
Przedszkolaków w szachach. Do zawo−
dów przystąpiło aż 59 zawodników.
W grupie 15 dziewcząt zwyciężyła
Marysia Domińczak z UKS 14 wygry−
wając wszystkie partie. Kolejne miejsca
zajęły Dominika Olszewska II miejsce,
Aleksandra Tarka III miejsce a najmłod−
sza Zuzia Bukowska z UKS 14 zajęła
miejsce IV. W grupie 44 chłopców zwy−
ciężył Kacper Lewicki z Chylic przed
Szymonem Poziomkowskim i Janem
Wojnowskim obaj z Warszawy. Również

wysokie miejsca zajęli zawodnicy nasze−
go klubu. Mateusz Bujalski V a Franci−
szek Wrzosek VI. Drużynowo zwycię−
żyło przedszkole Mikołajek Ursus.
W Wiśle odbyły się Mistrzostwa Pol−
ski juniorów U−12.
W turnieju znakomicie spisał się Ja−
kub Ogonowski z UKS Czternastka,
który zajął 4 lokatę minimalnie przegry−
wając. Do lat 10 Aleksy Kozakow zajął
20 miejsce a Weronika Tkaczyk 37
miejsce w kategorii dziewcząt. W kwiet−
niu, aż 8 zawodników uda się na Mi−
strzostwa Polski Przedszkolaków.
Andrzej Kądziołka
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