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Jeszcze raz o edukacji „Dni Ursusa”
Wiêkszoœæ z Pañstwa doskonale wie, ¿e prowadzone s¹ obecnie prace zwi¹zane z przeniesieniem kilku szkó³ w naszej
Dzielnicy. Zgodnie z uchwa³ami Rady Miasta, które zapad³y
29 marca br., zmiana siedziby obejmuje: Zespó³ Szkó³ nr
42, Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Gimnazjum nr 132.
Poszerzona zostanie też baza lokalowa
Szkoły Podstawowej nr 14 o część budyn−
ku, którą do tej pory zajmowało Liceum
Ogólnokształcące.
W ubiegłym tygodniu odbyły się ko−
lejne spotkania z dyrektorami szkół oraz
przedstawicielami Rad Rodziców. Pod−
czas spotkań dokonano podziału budyn−
ku szkoły przy ul. Dzieci Warszawy 42
dla potrzeb poszczególnych placówek.
Zgodnie z ustaleniami pierwsze piętro
budynku zajmie Liceum, a Gimnazjum –
drugie. Przypominamy, że na parterze
budynku funkcjonuje Poradnia Psycholo−

giczno – Pedagogiczna. Tam też mieścić
się będzie siedziba Centrum Edukacji
Wychowania i Sportu oraz eksploratorium
dokończenie na str.2

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy wraz z Ośrodkiem Kultury
„Arsus” zapraszają na XIII „Dni Ursu−
sa”. Odbędą się one w dniach 1 – 3
czerwca. Zainauguruje je o godz.
17.30, I Ogólnopolski Festiwal Szanto−
wy „Latający Holender−Ursus 2007” w
Ośrodku Kultury „Arsus” (ul. Trakto−
rzystów 14).
Szczegółowy program obchodów
„Dni Ursusa” na stronach 4−5.

Zieleniec oddany przed czasem

Zapr oszenie
do konkursów
oświatowych
W tym roku kończą się kadencje na
stanowiskach dyrektorów niektórych
szkół. Konkursy odbędą się w drugiej
połowie czerwca bieżącego roku. Sto−
sowne zarządzenia ukazały się już na
stronach internetowych Biura Edukacji.
Zarząd Dzielnicy zaprasza nauczycieli,
pedagogów, oświatowców do udziału w
konkursach. Kandydaci muszą spełniać
warunki zgodne z Prawem Oświatowym.
Zapraszamy do udziału osoby o wy−
sokich kwalifikacjach, bogatym do−
świadczeniu zawodowym, kreatywne,
otwarte, wrażliwe na dobro dziecka, któ−
re potrafią zaoferować szkołom ciekawe
i skuteczne programy poprawy jakości
pracy placówki. Zapewniamy pełne
wsparcie Zarządu w realizacji ambitnych
zadań merytorycznych i inwestycyjnych.
Konkursy dotyczą następujących szkół:
LVI LO, Gimnazjum nr 131 i 133, Szkół
Podstawowych nr 11 i 14. Wszystkim
kandydatom życzymy powodzenia.
Zarząd Dzielnicy

Fot. Ł.Prokop

Zieleniec przy ul. Dzieci Warszawy 31
Termin ukończenia prac przy budo−
wie zieleńca przy ulicy Dzieci War−
szawy upływa 11 lipca br. Wykonaw−
ca – Konsorcjum firm: AGAdendron,
Arsplay, Święcki zobowiązało się do
oddania inwestycji przed 1 czerwca.
Wszystko wskazuje na to, że dzieci
będą mogły w swoje święto korzystać
z urządzeń zabawowych zainstalowa−
nych na terenie zieleńca. Przypomina−
my, że oprócz placu zabaw zostały za−
instalowane: ławki, kosze i oświetle−
nie terenu. Wykonawca wykonał alej−
ki spacerowe, posadził krzewy, drze−
wa i zasiał trawę. Ponadto utwardzono
ciąg pieszy, którym będzie można

przejść do kościoła Świętej Rodziny
przy ul. Zapustnej, na co mieszkańcy
Skoroszy czekali od dawna. Zieleniec
jest ogrodzony i będzie zamykany w
godzinach nocnych. Zarząd planuje
jeszcze wykonanie nowego ogrodzenia
od ul. Dzieci Warszawy, a także moni−
toringu, który będzie chronił wyposa−
żenie parku przed dewastacją.
Oddanie do użytku zieleńca zbiegnie
się z corocznym świętem „Dni Ursusa”.
Będzie to okazją do zorganizowania fe−
stynu o charakterze sportowo−rekreacyj−
nym. Zarząd zaprasza mieszkańców
Ursusa do wzięcia udziału w zaplano−
wanych grach i zabawach.

II

Dziennik

Jeszcze raz o edukacji Warszawa
w kwiatach
fizyczne. Do zagospodarowania pozosta− zieleniec przy ul. Dzieci Warszawy, sąsia−
dokończenie ze str. 1

ły jeszcze liczne pomieszczenia w piwni−
cy budynku. Istnieje kilka koncepcji, ale o
nich będziemy informować na bieżąco w

Budynek Zespo³u Szkó³ nr 42
następnych wydaniach „Dziennika Ursu−
sa”. Wszystkich zainteresowanych obiek−
tem oraz nowymi warunkami lokalowymi
swoich szkół zapraszamy do zwiedzenia
szkoły w dniu 2 czerwca br. (sobota) w
godzinach 11−14. Tego samego dnia zo−
stanie oddany do użytku nowopowstały

dujący ze szkołą. Uroczystość ta jest jedną
z atrakcji tegorocznych „Dni Ursusa”.
Informujemy, że w chwili obecnej
trwają intensywne przygotowania do re−
montów i przenosin wszystkich szkół.
W najbliższym czasie ukończony zo−
stanie projekt wizualizacji szkoły przy
ul. Dzieci Warszawy 42. Zostanie on
zrealizowany w ciągu kilku najbliższych
lat. Zarząd Dzielnicy zlecił do opraco−
wania projekt pełnej termomoderniza−
cji nowej siedziby Liceum, a także bu−
dynków Szkół Podstawowych nr 4 i 14.
Ponadto zlecono wykonanie projektów
świetlic oraz placów zabaw dla uczniów
klas zerowych, którzy od przyszłego
roku szkolnego rozpoczną naukę w
szkołach podstawowych.
Zarząd Dzielnicy dołoży wszelkich sta−
rań, aby przenosiny szkół oraz adaptacje
pomieszczeń zostały dokonane do końca
wakacji.
Zarząd Dzielnicy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
Urząd Dzielnicy Śródmieście oraz To−
warzystwo Przyjaciół Warszawy ogła−
szają konkurs „Warszawa w kwiatach”.
Konkurs jest wizytówką Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy, ale także swoistą
wizytówką władz miasta, które m.in.
dzięki niemu mogą poszczycić się
znacznym udziałem organizacji spo−
łecznych w działaniach na rzecz popra−
wy estetyki stolicy.
Zainicjowany przez Stefana Starzyń−
skiego i wznowiony po wojnie przez
Towarzystwo konkurs „Warszawa w
kwiatach”, jest jednym z przykładów
udanej próby „uspołecznienia” troski o
miasto i jego urodę. Chęć udziału w kon−
kursie można zgłaszać pisemnie (na for−
mularzu wydrukowanym z internetu
www.ursus.warszawa.pl), wysyłając do
siedziby TPW, 00−277 Warszawa pl.
Zamkowy 10, oraz telefonicznie 0 602
225 685 (w Oddziale TPW w Ursusie).

Oferta Gimnazjum nr 132 z komplementarnymi
programami nauczania w liceum ogólnokształcącym
Gimnazjum nr 132 daje możliwość
szerokiego rozwoju umiejętności
uczniów. Na rok szkolny 2007/2008
proponuje utworzenie klas rozszerzają−
cych umiejętności: językowe, humani−
styczne, matematyczne, artystyczne.
Języki obce do wyboru: język angiel−
ski, język niemiecki, język francuski,
język rosyjski.
Proponowana możliwość wyboru
każdego z języków jako kontynuacja lub
od podstaw, wybór dotyczy także języ−
ka podstawowego i dodatkowego zgod−
nie z oczekiwaniami uczniów i ich ro−
dziców. W najbliższej przyszłości pla−
nowana współpraca i wymiana ze szkołą
niemiecką w Berlinie.
W klasie rozszerzającej umiejętno−
ści humanistyczne proponujemy zgłę−
bianie tajników kultury klasycznej w
dziedzinach: filozofia, teatr, literatura,
architektura a także naukę podstaw ję−
zyka łacińskiego.
Klasa rozszerzająca umiejętności
matematyczne, w znacznym stopniu
rozszerza program nauki matematyki,
daje solidną podstawę do kontynuacji
przedmiotów ścisłych w liceum. Szko−
ła realizuje rozszerzony program „Błę−
kitna matematyka”.
Klasa rozszerzająca umiejętności ar−
tystyczne daje możliwość rozwijania
talentów poprzez zajęcia teatralne, wo−
kalne, ruchu scenicznego, tańca musi−
calowego.

Proponujemy bogat¹
ofertê zajêæ dodatkowych
ECDL – European Computer Driving
Licence – Europejski Certyfikat Umie−
jętności Komputerowych (zajęcia przy−
gotowujące w szczególny sposób do
zdobycia międzynarodowego certyfika−
tu umiejętności komputerowych prowa−
dzi nauczyciel uprawniony do przepro−
wadzania egzaminów ECDL).
Teatr muzyczny – prowadzony przez
dyplomowanego instruktora tańca, na
który składają się zajęcia: tańca musi−
calowego i scenicznego, ruchu scenicz−
nego, projektowania kostiumów, zaję−
cia wokalne, zespół instrumentalny.
Koło teatralne – proponuje: adapta−
cje znanych utworów, projektowanie de−
koracji i kostiumów, wiedzę o teatrze.
Koło kultury klasycznej prowadzo−
ne przy współpracy z Instytutem Filo−
logii Klasycznej Uniwersytetu War−
szawskiego: zgłębianie wiedzy na temat
dorobku starożytnych Greków i Rzy−
mian w dziedzinie kultury, analiza do−
robku społeczno−politycznego staro−
żytnych Greków i Rzymian, nauka
podstaw języka łacińskiego.
Koło ekologiczne − współpraca z
Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu
Warszawskiego, wyjazdy do Muzeum
Ziemi, Instytutu Geologicznego, Mu−
zeum Archeologicznego.
Koło przyjaciół poezji: wieczorki po−

etyckie z udziałem zaproszonych akto−
rów, prezentacja własnej twórczości po−
etyckiej, przygotowywanie programów
słowno−muzycznych, przygotowywanie
do konkursów recytatorskich, analiza i
interpretacja utworów poetyckich.

Ko³a przedmiotowe:
1. Koła informatyczne („Z Pecetem
za pan brat”, „Internetow@ Skarb−
nic@”).
2. Koło chemiczne „ATOMEK” –
współpraca z Wydziałem Chemicznym
Politechniki Warszawskiej.
3. Błękitne Warsztaty Matematyczne
– przygotowujące do konkursów mate−
matycznych.
4. Koła języka polskiego i matematy−
ki − przygotowujące do egzaminów gim−
nazjalnych.
5. SKS – koła sportowe.
6. Koło języka angielskiego „BIG−
BEN”.
7. Koło historyczne „Z przeszłością
w przyszłość”.
8. Koło historyczne realizujące pro−
jekt „Pamięć historii żyje w nas” (hi−
storia, losy mieszkańców Ursusa).
Ze szczegółami bogatej oferty moż−
na zapoznać się na spotkaniu informa−
cyjnym w dniu 30 maja 2007 r. o godz.
18 w budynku przy ul. Konińskiej 2, na
które serdecznie zapraszają
Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 132

Ursusa
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30. urodziny Przedszkola III Dzielnicowe
W dniach 15-17 maja Przedszkole nr 219 obchodzi- Forum
³o swoje 30-lecie. Przez wszystkie lata swojej dzia³alnoœci placówka wypracowa³a w³asny styl i charakter. Profilaktyczne
Wychowa³y siê tu dwa pokolenia mieszkañców.

14 maja Ośrodek Kultury Arsus go−
ścił uczestników III Dzielnicowego Fo−
rum Profilaktycznego. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele władz
dzielnicy, liczne grono pedagogiczne
oraz zainteresowani mieszkańcy.
Forum otworzył Burmistrz Bogdan
Olesiński, następnie swój wykład wy−
głosił dr Maciej Karwowski. W trakcie
spotkania przedstawione zostały wyni−
ki badań diagnostycznych, przeprowa−
dzonych wśród młodzieży 7 szkół, znaj−
dujących się na terenie naszej dzielni−
cy. Dodatkowo zaprezentowano szereg
działań profilaktycznych podejmowa−
nych przez placówki działające w Ur−
susie.

Czerwcowe przerwy
w pracy Biblioteki
Fot. Ł.Prokop

Rapuj¹ce zaj¹ce
Obecnie poprzez współpracę z licz−
nymi instytucjami przedszkole wprowa−
dza dzieci w świat kultury i edukacji.
Wychowankowie uczestniczą w licz−
nych konkursach i przeglądach arty−
stycznych organizowanych zarówno w
Ursusie, jak i innych dzielnicach. Pro−
gram wychowania przedszkolnego
wzbogacany jest o innowacje pedago−
giczne nauczycieli oraz program adapta−
cyjny.
Dnia 15 maja odbyła się z tej okazji
uroczystość, na którą zaproszono: wła−
dze dzielnicy, przedstawicieli kurato−
rium, władze kościelne, rodziców i by−
łych pracowników. Po uroczystym po−
witaniu przez dyrektor Dorotę Ka−
mińską, głos zabrał przedstawiciel ro−
dziców, który opowiedział o historii
przedszkola oraz celach placówki. Na
uroczystość dzieci przygotowały przed−
stawienie słowno − muzyczne pt: „Le−
śna majówka”, które zostało przyjęte
gromkimi brawami. Po zakończeniu
występu goście zwiedzali przedszkole
oraz zapoznali się z dorobkiem placów−
ki. Na pamiątkę pobytu wszyscy wpi−
sali się do kroniki przedszkolnej. Z oka−
zji 30−lecia Urząd Dzielnicy Ursus ufun−
dował dla dzieci urządzenie zabawowe,
które zostanie zamontowane w ogrodzie
placówki.
Dnia 17 maja 2007 roku, w Kościele

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
odbyła się msza w intencji społeczno−
ści przedszkola oraz wszystkich osób
związanych z placówką.
Alicja Borowska

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grab−
skiego uprzejmie informuje, iż z powo−
du przeprowadzanego skontrum Czy−
telnia Naukowa Nr XIX będzie nie−
czynna od 20 do 22 czerwca, natomiast
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr
64 zamknięta zostanie w dniach 25−27
czerwca.

Święto Szkoły na Gołąbkach
„Rodzina Bogiem silna, siłą człowie− i nagrody książkowe za udział w kon−
ka i narodu” – to motto przyświecało kursach. Dyrektor Lidia Romanowska−
tegorocznemu Świętu Szkoły Podstawo− Olejarz odczytała również list mieszkan−
wej z Oddziałami Integracyjnymi im. ki dzielnicy, która dziękowała dwóm
Jana Pawła nr 2.
Tradycyjnie odbyło się ono 18
maja, w dzień urodzin Jana Pawła
II. Uroczystości w szkole, poprze−
dziła msza św. w kościele Jana Apo−
stoła i Ewangelisty, w której uczest−
niczyli przedstawiciele Zarządu i
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy.
− Pośród wielu ludzkich dróg, ro−
dzina jest drogą pierwszą i z wielu
względów najważniejszą. Jest drogą
powszechną, szczególną, jedyną i
niepowtarzalną, tak jak niepowta−
Dyrektor placówki Lidia Romanowska-Olejarz
rzalny jest każdy człowiek – przypo−
mnieli słowa Papieża uczniowie.
uczniom: Michałowi Szajewskiemu i
Podczas Święta uczniowie Zespołu Danielowi Bojarskiemu. Za wzorową
Szkół nr 80 zaprezentowali widowisko postawę obywatelską i wrażliwość na
o rodzinie w tym podstawowym, trady− ludzką krzywdę, Michał Szajewski
cyjnym i najbliższym sercu znaczeniu. otrzymał od dyrekcji placówki upomi−
Uczniowie otrzymali również dyplomy nek.
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1 czerwca pi¹tek
Oœrodek Kultury „Arsus”
ul. Traktorzystów 14
I Ogólnopolski Festiwal Szantowy
„Latający Holender – Ursus 2007”
− godz. 17.30 – Szekla
− godz. 18 – Muszelki z Radomia
− godz. 18.40 – Ponton Band
− godz. 19.20 – Bradeli z Radomia
− godz. 20.15 – EKT Gdynia
− godz. 21 – Klang
− godz. 22 – Latający Holender
− godz. 23 – Smugglers
− godz. 23.50 – Orkiestra Dni Naszych
− godz. 1 – Wyciągnięci z Messy (after
party).

2 czerwca sobota
godz.9 – 14.30 – otwarcie nowego
placu zabaw i boiska sportowego dla
dzieci (ul. Dzieci Warszawy 42).
W programie: turnieje piłkarskie dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, tramp,
wioska indiańska, strzelnica, zamek,
grill i pieczenie kiełbasek.

Park Czechowicki
15 – 15.30 − Występ zespołu folklo−
rystycznego „Babskie Olekanie”
15.30 – 16 – „Dzieci dzieciom” – pre−

zentacje artystyczne placówek kultu−
ry
16 – 17 – Pałac Młodzieży z wizytą
w Ursusie. Występy grup tańca no−
woczesnego oraz towarzyskiego z
duetem z Ursusa Martą i Marcinem
Szerszeń , koncert muzyczny „Prze−
boje na dziś”, prezentacje taneczno –
wokalne zespołu – legendy Gawęda
17 – 18 – Show rozrywkowe w wy−
konaniu Orkiestry Dętej z Nadarzy−
na pod batutą Mirosława Hilmano−
wicza
18.15 – 19.15 − program
satyryczny w wykonaniu
Tadeusza Drozdy
19.30 – 20.15 – koncert
rockowy zespołu Weed
21 – 22.20 – koncert ze−
społu Ich Troje
22.20 – 22.30 – pokaz la−
serowy.

Orkiestra Dni Naszych
Pi¹tek, godz. 23.50
Orkiestra Dni Naszych już 16 lat
organizuje koncerty w Polsce i całej
Europie. W swojej karierze mają

3 czerwca
niedziela
16 – pokaz musztry pa−
radnej Kompanii Repre−
zentacyjnej Wojska Pol−
skiego oraz występ Or−
kiestry Reprezentacyjnej Wojska Pol−
skiego – Park Czecho−
wicki
18 – msza beatowa
Katarzyny Geartner −
„Pan Przyjacielem
Moim” w wykonaniu
zespołu „Trapiści” − ko−
ściół p.w. Najświętsze−
go Ciała i Krwi Chrystu−
sa ul. Wojciechowskie−
go 32.
Podczas trwania „Dni
Ursusa” na terenie par−
ku będą funkcjonować:
miasteczko zabaw dla
dzieci, bungee, wioska
rycerska, namioty pla−
cówek kultury („Ar−
sus”, Biblioteka), spon−
sorów i ogródki gastro−
nomiczne.

Klang
pi¹tek, godz. 21
Zespó³ Klang

wie w 1995 roku. Kreuje jazzowe inter−
pretacje tradycyjnych piosenek żeglar−
skich. Zespół gra liczne koncerty dzię−
ki uprzejmości zaprzyjaźnionych orga−
nizatorów. Są wierni muzyce a cappel−
la, ale na dłuższych występach wyko−
rzystują muzykę gitarową.

Klang jest zespołem
typowo wokalnym. Zo−
stał założony w Rzeszo−

Orkiestra Dni Naszych
1600 koncertów dla widzów doro−
słych oraz 900 zorganizowanych spe−
cjalnie dla dzieci. W swoim dorobku
posiadają 12 płyt, a ostatnia nosi tytuł
„The best of”.
Ich styl muzyki łączy elementy folk−
loru podlaskiego , kaszubskiego, pod−
halańskiego, irlandzkiego, szanty oraz
elementy muzyki klasycznej i ekspre−
sje ostrego rocka.

Tadeusz Drozda
Sobota, godz. 18.15
Artysta był współzałożycie−
lem kabaretu „Elita”. Naj−
większą popularność zyskał
dzięki prowadzeniu w TVP 1
programu „Śmiechu warte”. W
2003 i 2004 r. wg. badań
OBOP−u był najpopularniej−
szym artystą występującym w
programach rozrywkowych.
Występuje też na estradzie −
ostatni jego program „Drozda&
Sami Swoi” wystawiono w
kino−teatrze „Bajka”. Był bar−
dzo dobrze przyjęty przez pu−
bliczność i krytykę.

Ursusa
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Weed
sobota, godz. 19.30

Orkiestra i Batalion Reprezentacyjny WP
niedziela,
godz. 16

Zespół pochodzi z Pruszkowa. Jego
początki sięgają 1999 r. Doświadcze−
nie sceniczne zdobywał grając z ze−
społami z kraju i ze świata, m.in. z:
New Model Army, Kultem, Pidżamą
Porno, Farben Lehre, Cool Kids Of
Death, Jamalem i Turbo. Swoją mu−
zykę Weed określa jako pumping−
core. Jest to połączenie energetyczne−
go czadu z inteligentnymi melodiami
oraz charyzmatycznym wokalem. W
maju 2004 r. ukazało się pierwsze pro−
fesjonalne nagranie zespołu: „Insect”
EP. Nagrania z tejże EP’ki wykorzy−
stywane były w filmach o sportach
ekstremalnych. W ubiegłym roku na
świat wyszło drugie wydawnictwo
Weed, zatytułowane „PrzedDZIEŃ”.
Jest to pięcioutworowe EP zwiastują−
ce pełnometrażowy album, który po−
winien ukazać się w 2007r.

Ich Troje
sobota, godz. 21
Ich Troje to bez wątpienia najbardziej
znany zespół polskiej sceny muzycznej.
Od lat niezaprzeczalny numer 1.
Ich Troje ma na swoim koncie naj−
więcej sprzedanych płyt (ich całkowi−
ta liczba dobiega powoli 12 mln!!!), a
ostatnie wydawnictwo „Siedem Grze−
chów Głównych”, które miało premie−
rę zimą ubiegłego roku znalazło już po−
nad 200 tys. nabywców!
Kontrowersyjny Michał, który tym
razem wystąpi w barwach sieci Avans:
pomarańczu i granacie, wraz z Anią i
Jackiem, wspierani przez kilkunasto−
osobową grupę taneczną oraz muzy−
ków zaprezentują z pewnością show,

Tadeusz Drozda

Ich Troje
którego nie powstydziłaby się niejed−
na z zagranicznych topowych gwiazd.
Specjalnie na tę trasę przygotowano ru−
chomą scenę i efekty pirotechniczne,
które dopełnią całość.
Na koncercie będzie można usłyszeć
utwory z najnowszej płyty jak również
starsze kompozycje.

Orkiestra Reprezentacyjna WP

Jej korzenie sięgają
czasów Legionów,
kiedy to Polska, po
123 latach niewoli, od−
zyskała niepodległość.
Na co dzień orkiestra
zapewnia oprawę mu−
zyczną oficjalnych
uroczystości państwo−
wych i wojskowych.
Orkiestra bierze rów−
nież udział w powita−
niach głów państw, do−
wódców wojskowych
oraz innych ważnych
osobistości. W swoim
dorobku ma liczne wy−
stępy na międzynaro−
dowych festiwalach
muzyki wojskowej.
Występowała m. in. w
Austrii, Belgii, Francji,
Holandii, Niemczech i USA. Dowódcą
i Kapelmistrzem orkiestry jest major
Adam Czajkowski.
Występowi Orkiestry Reprezentacyj−
nej Wojska Polskiego towarzyszyć bę−
dzie pokaz musztry paradnej w wyko−
naniu Batalionu Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego.
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Pielęgnacja drzew
Zgodnie z obowiązującymi uregulo−
waniami prawnymi, Urząd m.st. War−
szawy Wydział Ochrony Środowiska

Drzewa w Parku Czechowickim
dla Dzielnicy Ursus informuje, iż pra−
ce pielęgnacyjne terenów zieleni, w
tym drzew i krzewów należą do obo−
wiązku jej posiadacza (tj. właściciela,
władającego, użytkownika, najemcy,
dzierżawcy) nieruchomości, na której
one się znajdują. Z uwagi na występu−
jące zjawisko niewłaściwej pielęgnacji
drzew w niniejszym piśmie przedsta−
wiamy podstawowe jej zasady.
Zabiegi pielęgnacyjne powinny być
wykonywane w miarę potrzeby. Prace

pielęgnacyjne nowych nasadzeń przede
wszystkim powinny polegać na odbu−
dowie jego systemu korzeniowego, po−
przez nawadnianie i użyź−
nianie gleby, oczywiście
przy uwzględnieniu wa−
runków miejscowych i
wymagań gatunkowych
drzew. W celu poprawy
jakości gleby w sąsiedz−
twie posadzonych drzew
można zastosować różne−
go rodzaju substraty stałe
i żele zwiększające zdol−
ność gleby do gromadze−
nia wody i składników po−
karmowych. Ponadto, w
niezbędnych przypadkach
należy przeprowadzać
okresowe cięcia pielęgna−
cyjne gałęzi drzew.
Odnośnie dojrzałych,
rozwiniętych drzew naj−
istotniejszą dla nich rzeczą
w omawianym zakresie są
umiejętnie przeprowadzo−
ne cięcia korony drzew.
Podkreślamy, że cięcie ga−
Fot. Ł.Prokop łęzi tych drzew nie powin−
no przekraczać 20% ich
objętości, przy czym każ−
dy przypadek pielęgnacji należy po−
traktować indywidualnie. Wszelkie
prace pielęgnacyjne drzew powinny
być przeprowadzone przez uprawnio−
ny do tego podmiot pod nadzorem in−
żyniera, bądź technika ogrodnictwa.
W sytuacji stwierdzenia przez pra−
cowników Wydziału Ochrony Środo−
wiska tutejszego Urzędu nieprawidło−
wości przy pracach pielęgnacyjnych
zieleni miejskiej (szczególnie dotyczy
to ogławiania drzew, zgodnie z art. 88

ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyro−
dy Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880
ze zm.), w imieniu Prezydenta m.st.
Warszawy zostaną wymierzone admi−
nistracyjne kary pieniężne posiada−
czom nieruchomości, na których zie−
leń się znajduje.
Zaznaczamy, iż ogławianie drzew
traktujemy jako uśmiercanie drzew, na−
tomiast pozostawione „szkielety
drzew”, w naszej opinii, pogarszają w
znacznym stopniu estetykę przestrze−
ni miejskiej. Reasumując – dbajmy
wspólnie o zieleń miejską dla nas i
przyszłych pokoleń, bo inaczej przyj−
dzie nam żyć w „kamiennej miejskiej
pustyni”.

OG£OSZENIE
Urząd m.st. Warszawy Wydział
Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ur−
sus informuje, że w ramach zawartej
umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem
Oczyszczania Z−6 istnieje możliwość
wywozu gabarytów z prywatnych po−
sesji.
Gabaryty to wszelkie meble, okna,
drzwi i inne odpady za wyjątkiem elek−
trośmieci. Zgłoszenia przyjmujemy pod
numerami telefonów: 022 478 60 56 – 58,
022 478 61 57 – 58. Dzień wywozu ga−
barytów ustalamy tylko telefonicznie.

Kolejne
windy
Zakończono prace przy budowie wind
na kładce przecinającej ulicę Traktorzy−
stów. Była to reakcja na inicjatywę

Dofinansowanie na likwidacjê szamb
Osoby zainteresowane mogą starać się o dofinansowanie na likwidację szamba z
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy
na podstawie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy Nr 373/2007 z dnia
23.04.2007 r.
Terminy składania wniosków: − dla osób przyłączających się do kanalizacji w
2007 r. – od 30.04.2007 do 29.06.2007 − dla osób przyłączających się do kanaliza−
cji w 2008 r. – od 01.09.2007 do 30.11.2007.
Wnioskodawca musi złożyć wypełniony wniosek wraz kompletem załączników
w kancelarii Biura Ochrony Środowiska, pok. 1120, XI p. Pałacu Kultury i Nauki.
Do wniosku muszą być załączone następujące załączniki: uzgodniony oryginał
projektu przyłącza kanalizacyjnego, umowa na odbiór śmieci (uwzględniająca
obowiązek segregacji odpadów) i rachunki z ostatnich trzech miesięcy, umowa na
wywóz szamba i rachunki, dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego
do nieruchomości, która będzie podłączana do kanalizacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów Biura Ochrony
Środowiska (022 656 61 83, 022 656 61 44) lub na stronie internetowej Urzędu
Dzielnicy Ursus www.ursus.warszawa.pl.

Fot. Ł.Prokop

K³adka przy ul. Traktorzystów
mieszkańców, którzy narzekali na utrud−
nienia w dojściu do Urzędu i okolicz−
nych przystanków autobusowych.
Nowe windy zostały dobudowane z
myślą o niepełnosprawnych, osobach
starszych i matkach z dziećmi.
Inwestycja była zwieńczeniem prac
remontowych, które trwały od roku
2004. Obecnie windy czekają na kon−
trole służb miejskich i oddanie do użyt−
ku. Koszt inwestycji zamknął się w
kwocie 371 000 zł.
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Prezentacje szkó³
W dniach 16 i 17 maja odbyły się w
Ośrodku Kultury „Arsus” IX Prezenta−
cje Aktywności Kulturalnej Szkół Ur−
susa PAKSU 2007.
W prezentacjach udział wzięły wszyst−
kie publiczne szkoły podstawowe i gim−
nazja naszej dzielnicy. Patronat honoro−
wy nad imprezą objęli Przewodniczący
Rady Dzielnicy Ursus Hennryk Linow−
ski oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy Bogdan Olesiński.
Na dużej scenie ośrodka pokazanych
zostało 9 prezentacji, w których dzieci i

młodzież szkolna zaprezentowały
wszystkie formy ekspresji twórczej. Były
to prezentacje teatralne, występy wokal−
ne i instrumentalne, pokazy taneczne, po−
kazy akrobatyki oraz prezentacje pla−
styczne.
Wszystkie szkoły otrzymały nagro−
dy w postaci sprzętu audio−wizualnego
lub sportowego ufundowane przez
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Na imprezach IX Prezetacji obecni
byli przedstawiciele Urzędu Dzielnicy
oraz Rady Dzielnicy.

Co, gdzie, kiedy

Macieja Pietrzyka – legendarnego
barda „Solidarnoœci” z okazji 31.
rocznicy wydarzeñ „Czerwca’76”
w Ursusie. Wstêp wolny.
20 czerwca, godz. 19 – spektakl
teatralny „Oskar i Pani Ró¿a” w
wykonaniu Teatru „Lolek” z Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 56
im. L. Kruczkowskiego w Ursusie.
Wstêp wolny.
22 czerwca, godz. 19 – koncert Ani
D¹browskiej. Cena biletu 20 z³.
23 czerwca, godz. 17 – biennale
Sztuki Ursusa, Warszawy i Regionu Mazowieckiego z udzia³em ok.
40 artystów (Galeria „Ad-Hoc”).
23 czerwca, godz. 18 – dyskusyjny Klub Filmowy „Zwierciad³o”
– projekcja filmu fabularnego i
spotkanie z twórcami.

Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
4 czerwca, godz. 10 – 14 - II Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Wstêp wolny.
4 czerwca, godz. 16 - warsztaty
twórcze w Klubie Literackim „Metafora” – prowadzi Tadeusz Maryniak. Wstêp wolny.
6 – 19 czerwca – wystawa fotografii dokumentalnej ze zbiorów
IPN pt. „Czerwiec’76” o wydarzeniach w Ursusie, Radomiu, P³ocku
i Poznaniu (Galeria „Ad-Hoc”).
Wstêp wolny.
13 czerwca, godz. 18 - premiera spektaklu teatralnego w wykonaniu Klubu M³odych Twórców.
Wstêp wolny.
14 czerwca, godz. 18 - promocja albumu „Czerwiec’76 w Ursusie” – spotkanie z twórcami oraz
dzia³aczami opozycji: Jerzym Dom¿alskim, Emilem Broniarkiem,
Wand¹ Popio³ek, Miros³awem
Chmielewskim, Miros³awem Chojeckim i Wojciechem Borowikiem.
Wstêp wolny. Wspó³organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Wolnego S³owa. Impreza odbywa siê w ramach obchodów 31
rocznicy wydarzeñ „Czerwca’76”.
15 czerwca, godz. 19 - Salonik
Sztuk „Arsus” – wieczór wêgierski: koncert kwartetu jazzowego
„Zoltan Lantos Mirrorworld”, wystawa fotograficzna „Drzewo”
Akosa Engelmayera.
16 czerwca, godz. 18 - dyskusyjny Klub Filmowy „Zwierciad³o” –
projekcja filmu fabularnego i spotkanie z twórcami.
17 czerwca niedziela, godz. 14
– XI Mazowiecki Przegl¹d Orkiestr
Dêtych (Park Czechowicki).
19 czerwca, godz. 18 - koncert

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
2-3 czerwca – turniej szachowy
o puchar Burmistrza Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy
9 czerwca, sobota, godz. 17 –
wernisa¿ wystawy malarstwa pastelowego El¿biety Kani – Chojnackiej. Wstêp wolny.
14 czerwca – „M³ode talenty”
– wystawa prac Dzieciêcej Akademii Sztuk Plastycznych w Galerii
Nad Schodami.
16 czerwca, godz. 18 – premiera teatralna grupy „Przy S³owie”.
17 czerwca niedziela, godz.
12.30 – Niedzielne Spotkanie z Teatrem – przedstawienie dla dzieci. Wstêp 7 z³.
20 czerwca, godz. 18 – „Muzyka lekka, ³atwa i przyjemna”.
Koncert w wykonaniu zespo³u
operetkowego Belcanto. Wstêp
wolny.

Dom Kultury Miś
(ul. Zagłoby 17)
Do koñca maja mo¿na ogl¹daæ

Na widowni zasiadło około 800 osób.
Niebawem na stronie internetowej
www.arsus.pl będziecie można obejrzeć
serwis fotograficzny IX Prezentacji.
Bożena Iwaniukowicz

Czat internetowy
z Zarz¹dem
W każdy poniedziałek miesiąca w
godz. 16−17 członkowie Zarządu Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy odpowiadać
będą na pytania internautów.
wystawê fotografii Bogdana
£opuszyñskiego i Ireneusza Barskiego.
1 czerwca, godz. 18 – „Uœmiech
dziecka” – popo³udniowa zabawa dla dzieci, konkursy, tañce,
niespodzianki.
3 czerwca, godz. 12.30 – Niedzielne spotkanie z teatrem –
bajka dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka „Jacek i Placek”.
4 czerwca – wystawa prac plastycznych z pracowni D.K „Miœ” .
Prace mo¿na ogl¹daæ do koñca
czerwca.
9 czerwca, godz. 16 – spotkanie poetów zadumanych nad
Polsk¹.
16 czerwca, godz. 16 – zabawa
taneczna dla Seniorów i maraton
humoru.
18 czerwca, godz. 17.30 – uroczyste zakoñczenie roku edukacyjno-kulturalnego.
20 czerwca, godz. 12 – festiwal
ma³ych talentów.
22 czerwca, godz. 13 – „Radoœæ
i uœmiech dziecka” - zakoñczenie
roku edukacyjnego w Artystycznym Ognisku Przedszkolnym
„Stokrotka”.

Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47)
1 czerwca, godz. 11 – Dzieñ
Dziecka.
13 czerwca, godz. 11 – przedwakacyjne po¿egnanie Klubu Malucha.

Biblioteka dla Dzieci przy
Wypożyczalni dla Dorosłych
nr 117 ul. Keniga 14
5, 12, 19 czerwca, godz. 11 –
„Wiersze i wierszyki”.
7, 14 czerwca, godz. 11 – „Ksi¹¿ka pe³na magii” warsztaty plastyczno-literackie.
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Małe samochody, duże emocje
W dniach 28-29 kwietnia na torze przy ul. Koniñskiej odby³y siê zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych Grand Prix Ursus-Koniñska, zorganizowane w ramach RcLigi.pl.
W pierwszym dniu, 28 kwietnia na miej−
scu imprezy zjawili się zawodnicy z wo−
jewództwa mazowieckiego, ale także
goście m.in. z Łodzi i Lubawy (kujaw−
sko−pomorskie). Modele były podzielo−

Zwyciêzcy tegorocznej RcLigi
ne w/g konstrukcji na klasy szosowe i
terenowe (tzw. Buggy 4WD/2WD).
Najwięcej zawodników startowało w
klasach szosowych, które też są podzie−
lone na klasy o trochę tajemniczych na−
zwach E10−Stock i E10 TC540. Różnią
się one mocą dopuszczalnych silników.
Zawody, zgodnie z ogólnopolskimi
przepisami składały się z jazd elimina−
cyjnych i finałowych. Po blisko 8 go−
dzinnej walce, która odbyła się przy
pięknej pogodzie wyłonieni zostali zwy−
cięscy w poszczególnych klasach. W
klasie E10 540 zwyciężył Marcin Pogo−
rzelski (jeden z najmłodszych zawod−
ników biorących udział w zawodach),
drugie miejsce zajął Marcin Kiersz, trze−
cie Jakub Rozbicki, reprezentujący Ur−
sus. W klasie E10 Stock na kolejnych
pozycjach uplasowali się: 1. Daniel
Wdowiński, 2. Leszek Pyrka, 3. Mor−
ris Indovino, zaś w klasie E10 Buggy
4WD/2WD: 1. Leszek Pyrka, 2. Stani−
sław Pyrka, 3. Krzysztof Bronikowski.
W drugim dniu, 29 kwietnia w nie−
dzielę, odbyły się dni otwarte dla pu−
bliczności. Można było spróbować sił z
własnym lub wypożyczonym modelem.
Zorganizowana była również wystawa,
na której można było z bliska obejrzeć
samochody, a także porozmawiać z or−
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ganizatorami i zawodnikami. Tego dnia
odbyły się też zawody pokazowe. Pla−
nowane są już kolejne zawody modeli
zdalnie sterowanych, które będą odby−
wały się cyklicznie (następne już 24
czerwca). Rozgrywki zor−
ganizowane zostały przy
współpracy Wydziału
Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy i RrcLigę.pl pod pa−
tronatem
Burmistrza
Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy Bogdana Olesiń−
skiego oraz przewodniczą−
cego Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy Henryka
Linowskiego. Kontrola ko−
lejności zawodników była
nadzorowana przez spe−
cjalnie napisany program
RcStoper, który koordynowała Agniesz−
ka Idzikowska. Całą imprezę prowadził
Zbigniew Mendza.
Osoby zainteresowane zapraszamy,
na stronę www.rcliga.pl, gdzie można
znaleźć m.in. informacje o terminach
kolejnych zmagań miłośników modeli.
Zapraszamy również na tor treningowy,
który istnieje od kilku lat (wytyczyli go
członkowie klubu AMK z Niedźwiad−
ka m.in. Andrzej Zaręba) na boisku do
piłki ręcznej na stadionie przy ul. Sosn−
kowskiego 3.
Zbigniew Mendza

Patryk i Mateusz
w kadrze U-16
Wychowankowie K.S. Ursus od lat za−
silali szeregi III, II i I ligi. Z naszym klu−
bem związani byli reprezentanci Polski
m.in. Krzysztof Sobieska, Krzysztof No−
wak czy kapitan reprezentacji Roman Ko−
secki.
W chwili obecnej wizytówką klubu jest
młodzież z rocznika 1991, która pod opieką
trenera Adama Osęki w okresie ostatnich
czterech lat co roku docierała do finałów
Mistrzostw Mazowsza. Dwa z nich zakoń−
czyły się zwycięstwem Ursusa. Bardzo
dobre wyniki drużynowe sprawiły, że wy−
różniający zawodnicy zaczęli otrzymywać
powołania na konsultacje reprezentacji Ma−
zowsza oraz Reprezentacji Polski U−16.
Na początku maja Reprezentacja U−16
udała się na zgrupowanie, połączone z
meczami towarzyskimi do Portugalii.
Wśród powołanych nie mogło zabraknąć
zawodników Ursusa. Kadrę zasilą Mate−
usz Możdżeń i Patryk Kamiński. Podczas
towarzyskiego meczu z Portugalią obaj wy−
szli w podstawowym składzie narodowej
jedenastki. Bardzo dobry występ w tym
spotkaniu zaliczył Patryk Kamiński, który
w 37 minucie pokonał bramkarza gospo−
darzy. Było to premierowe trafienie mło−
dego piłkarza Ursusa. Do tej pory bilans
Patryka to 7 spotkań i 1 strzelony gol. Ma−
teusz ma na koncie 2 występy w koszulce
z orłem na piersi.
W najbliższym czasie rozstrzygną się
losy Mistrzostwa w Mazowieckiej Lidze
Trampkarzy Starszych, w której na razie
przodują podopieczni trenera Osęki. Zapo−
wiada się emocjonująca końcówka sezo−
nu, gdyż różnice punktowe w czołówce ta−
beli są niewielkie.

Mistrzostwa Ursusa Przedszkolaków
W ostatnią sobotę kwietnia w Domu
Kultury „Kolorowa” rozegrano III Mi−
strzostwa Ursusa Przedszkolaków w
Szachach. Mimo długiego weekendu na
starcie stanęło 31 zawodników, którzy
rywalizowali w kategoriach dziewcząt
i chłopców.
Najlepszym przedszkolakiem został
zawodnik „Agape Białołęka” Jan Mro−
zowski. Na kolejnych trzech miejscach
ukończyli zmagania zawodnicy UKS
„Czternastka”: Aleksy Kozakow, Miko−
łaj Kubicki i Szymon Niziołek. Wśród
dziewczynek zwyciężyła reprezentantka

„Polonii” Warszawa Weronika Górska
wyprzedzając Weronikę Tkaczyk, Patry−
cję Redę i Ritę Nowacką z UKS „Czter−
nastka”.
Drużynowo zdecydowanie zwycię−
żyło Przedszkole „Mikołajek”. W naj−
bliższych dniach tj. 26 – 27.05.2007 r.
i 2 – 3.06.2007 r. odbędzie się kolejny
turniej szachowy. Tym razem do rywali−
zacji o Puchar Burmistrza mogą przystą−
pić wszyscy miłośnicy szachów, bez żad−
nych ograniczeń wiekowych. Zgłoszenia
przyjmowane będą w dniu 26.05.2007 r.
w godz. 9−9.45 w DK „Kolorowa”.
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