Budowa węzła Al. Jerozolimskie−
Łopuszańska za 160 mln
W maju up³yn¹³ rok, odk¹d Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych zleci³ firmie STRABAG realizacjê budowy wêz³a na skrzy¿owaniu Al. Jerozolimskich i £opuszañskiej. Budowa trzypoziomowego skrzy¿owania
wesz³a w kolejny etap realizacji. W zwi¹zku z powy¿szym w nocy z 19 na
20 czerwca drogowcy wprowadzili now¹ organizacjê ruchu.
Skrzyżowanie przeobraziło się w plan in−
tensywnie prowadzonych robót. Każde−
go miesiąca przy budowie pracuje śred−
nio 200 osób. Drogowcy rozpoczęli bu−
dowę betonowej „wanny”, w której znajdą
się jezdnie Al. Jerozolimskich oraz stawia−
nie kolejnych podpór pod estakady. Ro−
boty te wymagały wybudowania tymcza−
sowego objazdu. Kierowcy ominą teren
budowy poruszając się po nowopowsta−
łym rondzie.

Łopuszańskiej. Rozpoczęło się także wy−
konywanie ścian szczelinowych zabezpie−
czających wykop, którym w przyszłości
przebiegną jezdnie Alej Jerozolimskich.
Wysokość budowanego węzła to ponad
15 metrów – tyle zgodnie z projektem
dzieli estakady od najniżej położonego
elementu węzła, czyli jezdni Alej Jerozo−
limskich. Konieczność przeprowadzenia
licznych robót zlokalizowanych do kilku−
nastu metrów pod poziomem gruntu ozna−

„Lato w
Mieście 2010”
q Czytaj str. 3
ul. Mszczonowskiej. Jeszcze wcześniej
przebudowane zostało rondo Zesłańców
Syberyjskich. Powstał też nowy wiadukt
nad torami kolejowymi.
Umowa została podpisana w maju 2009
roku na kwotę ok. 160 milionów złotych
i przewiduje zakończenie prac w przecią−
gu 24 miesięcy. Oznacza to, że skrzyżo−
wanie Al. Jerozolimskich z ulicą Łopu−
szańską już w przyszłym roku będzie bez−
kolizyjne.
Modernizacja Alej Jerozolimskich jest
współfinansowana przez Unię Euro−
pejską.
Opracował Łukasz Prokop
na podstawie www.zmid.waw.pl

Ostatni dzwonek

Najbardziej zauważalne są prace przy
powstającej estakadzie, która prowadzić
będzie z Al. Jerozolimskich w ulicę Łopu−
szańską. Część podpór jest już gotowa i
na fragmencie estakady wykonano zbro−
jenie i betonowanie ustroju nośnego. Dzię−
ki wprowadzanym zmianom w organiza−
cji ruchu rozpoczną się wkrótce prace przy
palowaniu pod drugą z estakad − jej pod−
pory przewidziano bowiem w miejscu
dotychczas funkcjonującej jezdni ulicy

cza, że przez najbliższe miesiące więk−
szość prac nie będzie widoczna. Nie ozna−
cza to jednak spowolnienia robót.
Powstający węzeł będzie miał trzy po−
ziomy. Wybudowane zostaną chodniki i
ścieżki rowerowe o dł. 3 km. Drogowcy
ustawią również ekrany akustyczne.
Modernizacja Alej Jerozolimskich po−
stępuje od kilku lat. Wiosną 2008 r. odda−
no do użytku rondo i estakady przy ul.
Popularnej, w październiku 2006 r. przy

25 czerwca zabrzmiał ostatni dzwo−
nek oznajmiający koniec roku szkolne−
go 2009/2010. Dla uczniów rozpoczę−
ły się wakacje. Jaki był mijający rok
szkolny dla ursusowskiej oświaty?
Po raz pierwszy do szkół poszły sze−
ściolatki, a uczniowie trzecich klas gim−
nazjów musieli zmagać się z trudnymi
zadaniami w części matematyczno –
przyrodniczej egzaminu. Zakończyła się
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 11.
Planowana jest kolejna inwestycja – roz−
budowa Szkoły Podstawowej nr 4. W
maju po raz drugi odbyło się Forum
Oświatowe, w trakcie którego placów−
ki oświatowe z Dzielnicy Ursus prezen−
towały swoje sukcesy a uczestnicy dzie−
lili się doświadczeniami w pracy ze
zdolnymi uczniami.
Na podsumowania i refleksje przyj−
dzie jeszcze czas. Tymczasem wszyst−
kim uczniom i nauczycielom wypada
życzyć słonecznych, udanych i bez−
piecznych wakacji.
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Mamy kolejn¹ stulatkê

kanką Ursusa. Z okazji tego pięknego
jubileuszu Panią Irenę odwiedził Za−
stępca Burmistrza Wiesław Krzemień.

kolwiek nałogów – w tym tkwi tajem−
nica długowieczności Mamy – opowia−
da córka Izabela Brouze.

Pani Irena urodziła się w 1910 roku
w Warszawie. Dzieciństwo i lata mło−
dzieńcze spędziła przy ulicy Nowo−
grodzkiej w Śródmieściu. Do wybuchu
II Wojny Światowej pracowała w war−
szawskich teatrach jako krawcowa. W
1942 roku wraz z dziećmi przeniosła się
do Ursusa, gdzie została – jak się póź−
niej okazało – na resztę swojego życia.
Po wojnie nadal trudniła się krawiec−
twem. W wolnych chwilach nadal szy−
ła dla warszawskich aktorów m. in. z
Teatru Roma. Przez szereg lat była kie−
rowniczką pracowni krawieckiej w
Ośrodku Kultury „Arsus”.
Pani Irena wychowała dwie córki: Iza−
belę i Grażynę. Doczekała się również
wnuka Leszka oraz dwóch prawnuków
– Jakuba i Joanny.
– Miała świetną pamięć! Pamiętała
mnóstwo przedwojennych piosenek z
repertuaru kabaretowego, które często
śpiewała. Żyła tak, aby każdy dzień przy−
nosił radość. Najbardziej nie lubiła nudy
– opowiada kuzyn Janusz Wąsala.
W uroczystości udział wzięła rodzi−
na, znajomi i przyjaciele oraz personel
hospicjum Caritas, w którym przebywa
Pani Irena.
Łukasz Prokop

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy obradował w maju bieżącego
roku na czterech posiedzeniach. Zapa−
dły na nich m.in. decyzje, dotyczące
niżej opisanych spraw.
Władze Dzielnicy powołały komisję
odbiorową budowy muszli koncertowej
w Parku Czechowickim.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na
przeprowadzenie, zgodnie z obowiązują−
cym Zarządzeniem Burmistrza Dzielnicy
Ursus nr 56/2009 z dnia 31.12.2009 r.,
postępowania przetargowego na podsta−
wie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycz−
nia 2004 r. Prawo Zamówień Publicz−
nych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
późn.zm.), dotyczącego zlecenia zada−
nia w przedmiocie wprowadzenia zmian
geometrycznych na ulicy Sławoja
Składkowskiego oraz ulicy Hassa i uzy−
skania możliwości skrętu w lewo po−
przez wydzielenie pasa do skrętu w lewo
z ulicy Składkowskiego w ulicę Prysto−
ra, celem uzyskania pełnej przepusto−
wości w/w skrzyżowania.
W związku z brakiem w Dzielnicy
Ursus nieruchomości m.st. Warsza−
wy, które umożliwiałyby zorganizo−

wanie parkingów typu „Parkuj i jedź”,
na czas trwania Mistrzostw Europy w
Piłce Nożnej EURO 2012 oraz ze
względu na słabą przepustowość dróg
dojazdowych do centrum z terenu
dzielnicy, Zarząd powiadomił Biuro
Drogownictwa i Komunikacji Urzędu
m.st. Warszawy o możliwości nego−
cjacji z firmą Challenge Eighteen Sp.
z o. o. w sprawie wynajęcia nieczyn−
nego parkingu, położonego przy
ul.Traktorzystów 30.
Zarząd pozytywnie zaopiniował na−
zwę „Park Hassa”, jako nazwę parku
miejskiego, położonego u zbiegu ulic:
Wojciechowskiego i Warszawskiej,
wskazaną przez mieszkańców Dziel−
nicy Ursus w ankiecie internetowej.
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wy−
dział Ochrony Środowiska do przygo−
towania kompletu materiałów doty−
czących nadania nazwy w/w parku i
przedłożenie ich do zaopiniowania
przez radnych Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy.
Zaakceptowano przedłożony przez
Ośrodek Kultury „Arsus” program im−
prez plenerowych, organizowanych w
sezonie letnim 2010 r. i program „Lato
w Mieście 2010”, przygotowany przez
Wydział Oświaty i Wychowania oraz
Zespół Sportu i Rekreacji. Szczegóło−

wy program „ Lato w Mieście 2010” jest
udostępniony dla wszystkich zaintere−
sowanych na stronie internetowej Urzę−
du Dzielnicy www.ursus.warszawa.pl
Wyrażono zgodę na przystąpienie
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do
projektu wydawniczego „Warszawa −
Dzielnice” oraz objęcie niniejszego
przedsięwzięcia patronatem. Udział w
projekcie jest bezpłatny, ponieważ ca−
łość kosztów związanych z przygoto−
waniem i wydaniem albumu pokryta
zostanie z wpływów pochodzących z
prezentacji reklamowych zaproszo−
nych przedsiębiorstw, tworzących wi−
zytówkę gospodarczą prezentowa−
nych dzielnic.
Zarząd podjął także m.in:
t dwie uchwały w sprawie dokonania
zmian w załączniku dzielnicowym do
budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok,
t uchwałę w sprawie przyjęcia spra−
wozdania końcowego z wykonania za−
dania publicznego i zatwierdzenia wy−
datków z przyznanej na 2009 r., dotacji
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
„SKALAR”, zgodnie z umową nr SR/
URS/17/09 z dnia 24.04.2009 r.,
t uchwałę w sprawie ustalenia wyka−
zu miejsc do prowadzenia handlu
owocami miękkimi na terenie Dziel−
nicy Ursus.

– Mama zawsze była niepoprawną
optymistką. Pogoda ducha, radosne
usposobienie, a przy tym brak jakich−

Fot. Ł.Prokop

22 czerwca swoje setne urodziny ob−
chodziła Pani Irena Poniewierska. Ju−
bilatka przez ponad 60 lat była miesz−

Dostojna Jubilatka w otoczeniu rodziny i Zastêpcy Burmistrza Wies³awa Krzemienia

Ursusa
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„Lato w Mieście 2010”
l Świetlica Środowiskowa Stowarzysze−
nia „Przymierza Rodziny” (ul. Zapustna
43) – zajęcia muzyczne i plastyczne w dniach
28 czerwca do 9 lipca w godz. 8 −18.
l Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
przy Ochotniczej Straży Pożarnej War−
szawa (ul. Rynkowa 8) zajęcia: Edukacja
dla bezpieczeństwa, Zdobywamy Odzna−
kę Sprawności Obronnych i Rowerem po
Mazowszu w dniach od 28 czerwca do 14
lipca, w godz. 9−15.
Szereg imprez dla dzieci i młodzieży
organizują placówki kultury. I tak:
Ośrodek Kultury „Arsus”:
− Teatralne Lato w „Arsusie” w dniach
13 i 27 lipca w godz. 11−13 (Park Cze−
chowicki ewentualnie sala kinowa),
– rockowe lato w „Arsusie” w dniach 1
lipca i 27 sierpnia o godz. 20,
– koncert „Wakacje, wakacje” w dniu
18 lipca w godz. 18− 20.
Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkow−

II Forum Oœwiatowe
31 maja 2010 roku już po raz drugi od−
było się Ursuskie Forum Oświatowe. Te−
matem przewodnim była praca z uczniem
zdolnym. Organizatorami forum byli: Bur−
mistrz Dzielnicy, dyrektorzy LVI Liceum
Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskie−
go i Poradni Psychologiczno−Pedagogicz−
nej nr 15. Do udziału zaproszono: dyrek−
torów szkół, nauczycieli, rodziców oraz
uczniów.

Potem zebrani wysłuchali wykładu Tere−
sy Grąziewicz−Jóźwik poświęconego róż−
nym aspektom pracy z dzieckiem zdolnym,
a następnie wzięli udział w zajęciach warsz−
tatowych, dotyczących m.in. „Treningu
twórczego myślenia”.
Jednym z punktów forum były wy−
stąpienia przedstawicieli ursuskich
szkół na temat sukcesów, jakie odnio−
sły w bieżącym roku szkolnym. Na−

Fot. E. Kowalewska

Festynem „Bezpieczne wakacje” zain−
augurowano w Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy program „Lato w Mieście 2010”.
Warszawskie otwarcie programu zostało
zaplanowane na 1 lipca od godz. 11 na te−
renach Agrykoli. Będzie to „Podróż w
czasie z wyobraźnią”. Zabawa od począt−
ku do końca będzie miała charakter tajem−
niczej, przygodowej gry.
W Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
dla dzieci pozostających w miejscu za−
mieszkania od poniedziałku do piątku
czynne będą następujące punkty dzien−
nego pobytu:
l Szkoła Podstawowa nr 14 (ul. Sosn−
kowskiego 10) zajęcia od 28 czerwca do
końca w lipca w godz. 7−17,
l Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Keniga
20) – zajęcia jak wyżej,
l Zespół Szkół nr 80 (ul. Orłów Piastow−
skich 47) zajęcia od 2 do 27 sierpnia, w
godz. 7−17,
l Zespół Szkół nr 42 (ul. Konińska 2)
zajęcia od 2 do 27 sierpnia, w godz. 7−20.
Zajęcia specjalistyczne:
l Gimnazjum nr 131 (ul. Drzymały 1)
– zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe w
dniach 5−23 lipca w godz. 9−15,
l Zespół Szkół nr 80 (ul. Orłów Piastow−
skich 47) – zajęcia ogólnorozwojowe, gry
zespołowe w dniach 28 czerwca 29 lipca
w godz. 13−19.
t Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
– warsztaty plastyczne w dniach 20, 22,
27, 29 lipca oraz 3 i 5 sierpnia w godzi−
nach 10−12, tenis stołowy w dniach 5−16
lipca w godz. 11−13 i 2−6 sierpnia w godz.
11−13, warsztaty taneczne od 19 do 23 lip−
ca w godz. 11−12.
t Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosn−
kowskiego 16) – warsztaty plastyczne
w dniach 18, 20, 25 i 27 sieprnia w godz.
10−12, warsztaty ceramiczne w dniach
17, 19, 24, 26 sierpnia w godz. 10−12,
warsztaty „Wakacyjna przygoda z
bajką” w dniach 3, 5, 10 i 12 sierpnia w
godz 10−11.30,
t Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47) – „Muzyczno−
plastyczne podróże przez krainy małe i
duże” w dniach 28 czerwca – 30 lipca w
godz. 10−13 .
t Biblioteka dla dzieci „Słoneczny
Brzeg” (ul. Keniga 14) – warsztaty pla−
styczne w dniach 2−28 sierpnia w godz.
10−12.
l Muzeum ZPC Ursus (ul. Posagu 7 Pa−
nien 8A) – zwiedzanie muzeum historii
Fabryki Ursus.
l Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla
Dzieci i Młodzieży (ul. Prawnicza 54) –
zajęcia w dniach 28 czerwca – 27 sierpnia
w godz. 9−16.

skiego 16) – bajka dla dzieci „Tajemnicza
przygoda” w dniu 8 sierpnia o godz. 12.30.
Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
– program pt; „W świecie iluzji” – spo−
tkanie z magią i iluzją, w dniu 7 lipca o
godz. 11.
– spektakl teatralno−muzyczny „Kot w
Butach” dnia 14 lipca o godz .11.
W sierpniu odbędą się projekcje w Ki−
nie Ursus:
− 4 sierpnia – „Planeta 51”,
− 11 sierpnia – „Odlot”,
− 18 sierpnia – „Załoga G”.
Wszystkie projekcje rozpoczną się o
godz. 11. Ponadto Zespół Sportu i Rekre−
acji w okresie wakacyjnym organizować
będzie liczne turnieje, zawody oraz olim−
piady „Lata w Mieście”. Dzieci i młodzież
będą mogły również korzystać z basenów.
l Basen Skalar (ul. Sosnkowskiego 3) –
od 28 czerwca do 20 sierpnia w godz. 8 −12,
l Basen Albatros (ul. Orląt Lwowskich
1) − od 28 czerwca do 6 sierpnia oraz od
23 sierpnia do 31 sierpnia.

Prezentacja osi¹gniêæ placówek oœwiatowych
W budynku LVI Liceum Ogólnokształ−
cącego swoje stoiska prezentowały szkoły
publiczne z terenu naszej dzielnicy. Szcze−
gólny akcent położony był na pokazanie
sukcesów, jakie osiągają uczniowie.
II Forum Oświatowe otworzył Burmistrz
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan
Olesiński. Przedstawił założenia, jakie
przyświecały organizatorom spotkania.

stępnie przedstawiciele Młodzieżowej
Rady Dzielnicy zaprezentowali wyni−
ki wcześniej przeprowadzonej w szko−
łach ankiety, skierowanej do uczniów,
dotyczącej form pracy nauczycieli lub
co zmieniliby w swojej szkole. Uczest−
niczący w spotkaniu wzięli też udział
w dyskusji podsumowującej II Forum
Oświatowe.
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O bezprawnym procesie szesnastu przywódców
Polskiego Pañstwa Podziemnego
W dniu 18 czerwca 2010 roku w Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy odbyła się
patriotyczna uroczystość z udziałem:
władz dzielnicy, organizacji kombatanc−
kich i delegacji młodzieży szkolnej, upa−
miętniająca działalność szesnastu Przy−
wódców Polskiego Państwa Podziemne−
go w latach 1940−1945 i ich bezprawne−
go sądzenia w Moskwie w dniach 18−21
czerwca 1945 roku przez władze wojsko−
we ZSRR. W dniu tym minęło również
20 lat od wystawienia pomnika przez Śro−
dowisko Żołnierzy Armii Krajowej VI Re−
jonu „Helenów” VII Obwodu „Obroża”
AK Okręgu Warszawskiego, w miejscu
gdzie doszło do haniebnego aresztowania
w Pruszkowie, szesnastu Przywódców
PPP przez sowieckie służby NKWD w
dniach 27−28 marca 1945 roku.

w Powiatowych Delegaturach Rządu.
Szczebel Powiatowy Delegatury Rządu
związany był bezpośrednio z działalno−
ścią struktur PPP na terenie Placówek w
miastach i gminach.
Wyjaśnijmy sobie jaką rolę w tych
strukturach pełnili aresztowani i sądzeni
Przywódcy PPP. Cztery osoby tworzyły
Delegaturę Polskiego Rządu w Kraju. Jed−
na w randze Wiceprezesa Rady Mini−
strów, a trzej jego zastępcy w randze mi−
nistrów odpowiedzialnych za wszystkie
Departamenty całego pionu służb cywil−
nych Delegatury Krajowej Rządu. Jeden
jedyny gen. Leopold Okulicki odpowie−
dzialny był za działalność wojskową PPP.
Pozostałe 10 osób, to członkowie konspi−
racyjnego Parlamentu Rady Jedności Na−
rodu (RJN). Członkowie Prezydium tego

Tablice na pomniku szesnastu przywódców Polskiego Pañstwa Podziemnego
Obydwa wydarzenia, aresztowanie i
sądzenie prawomocnych Przywódców
PPP było aktem bezprawia wobec całego
Narodu Polskiego.
Struktury Polskiego Państwa Podziem−
nego powstały w roku 1940, w początko−
wym okresie okupacji niemieckiej i funk−
cjonowały na terenie całej Rzeczypospo−
litej w granicach Polski sprzed września
1939 r. Cały schemat organizacyjny De−
legatury Rządu RP na Kraj został wysła−
ny Rządowi Emigracyjnemu do Londy−
nu w październiku 1941 roku i obejmo−
wał działalność PPP na wszystkich szcze−
blach administracji państwowej, począw−
szy od departamentów Delegatury Krajo−
wej Rządu, poprzez wydziały w Okręgo−
wych Delegaturach Rządu oraz referaty

Parlamentu tj. Komitetu RJN z różnych
stronnictw politycznych oraz Prezesi
Zjednoczenia Demokratycznego. Ostatni
szesnasty miał być tłumaczem do prowa−
dzenia rozmów podczas zapowiedziane−
go spotkania w dniach 27−28 marca 1945
roku w Pruszkowie, na które oskarżeni
zostali oficjalnie zaproszeni w dniu 11
marca 1945 roku przez płk. Pimieniowa
w imieniu dowódcy frontu, w celu uzgod−
nienia dwóch zasadniczych problemów:
1) bezpieczeństwa tyłów frontu i zaopa−
trzenia Armii Czerwonej, 2) wyjścia z
konspiracji partii stojących na uboczu, aby
oczyścić atmosferę i włączyć je do ogól−
nego nurtu demokratycznych sił samo−
dzielnej Polski. Był to tylko taktyczny
manewr w celu zaaresztowania całej szes−

nastki. Do żadnego uzgodnienia proble−
mów w ogóle nie doszło. Natomiast po
krótkim pobycie w Pruszkowie, a następ−
nie we Włochach na ul. Cienistej 16, zo−
stali przewiezieni na lotnisko Okęcie i
dalej samolotem do Iwanowo − Wozniem−
sko, skąd już pociągiem do Moskwy do
głównej siedziby NKWD i więzienia na
Łubiance. Jankowski, Okulicki i Pużak
trafili tutaj dzień wcześniej. Zaplanowa−
ny podstęp udał się sowietom doskonale.
4 maja 1945 roku ZSRR przyznał się ofi−
cjalnie do popełnionego gwałtu na pol−
skich przywódcach. Stalin w depeszy do
Churchilla – Premiera Wielkiej Brytanii
tak pisał m.in.: „Grupa szesnastu Polaków
została aresztowana przez Wojskowe
Władze Sowieckie (...) Wszyscy lub część
z nich, w zależności od wyników śledz−
twa, oddana zostanie pod sąd”. Używając
w dalszym ciągu treści kłamstw i łgarstwa,
które niestety na Zachodzie przyjmowa−
ne były jako prawda. Śledztwem i całym
przygotowaniem procesu zajmował się
szef NKWD Beria, jego z−ca Mierkułow
oraz słynny generał NKWD Iwan Alek−
sandrowicz Sierow, wybitny specjalista do
spraw polskich. Brał w 1940 roku udział
przy likwidacji jenieckich obozów Katyń−
skich. Śledztwo w głównej siedzibie
NKWD trwało do połowy czerwca 1945
roku. Śledztwo okrutne, brutalne i
sprzeczne z jakimkolwiek prawem. Od−
bywało się zgodnie z sowieckim szablo−
nem, wszystko było wyreżyserowane i
teatralne politycznie. Podobnie jak kap−
turowy proces, który rozpoczął się 18
czerwca, a wyrok ogłoszono 21 czerwca
1945 roku. Trzymiesięczny areszt i pro−
wadzone brutalne śledztwo wykończyło
psychicznie i fizycznie oskarżonych.
Część z nich bezwiednie przyznawała się
do niepopełnionych czynów, odpowiada−
jąc krótkie słowo tak. Ci, którzy zaprze−
czali postawionym zarzutom i tak nie zna−
leźli swoich wypowiedzi w ostatecznym
protokóle sądu. Proces toczył się przed
osławionym Kolegium Wojskowym Sądu
Najwyższego ZSRR. Oskarżonym zarzu−
cano niepopełnione czyny. Najwyższe
wyroki otrzymali: gen. Leopold Okulicki
i Wiceprezes Rady Ministrów Jan Stani−
sław Jankowski.
1. Kom. Gł. AK gen. bryg. Leopold
Okulicki „Niedźwiadek” – 10 lat (zamor−
dowany został w wigilię Świąt Bożego
Narodzenia 1946 roku w więzieniu so−
wieckim na Butyrkach).
2. Delegat Rządu na Kraj w randze
Wiceprezesa Rady Ministrów Jan Stani−
sław Jankowski – 8 lat (zmarł w sowiec−
kim więzieniu 13 marca 1953 roku, tuż
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16. Minister zastępca Wiceprezesa
Rady Ministrów Antoni Pajdak ze wzglę−
du na chorobę wyłączony ze sprawy.
Podstępnie zwabieni, brutalnie porwani,
a wreszcie skazani w procesie, który miał

Willa Szulcowej, gdzie w dniach 27-28 marca 1945 r. aresztowano przywódców Polskiego Pañstwa Podziemnego
4. Przewodniczący Komitetu RJN Ka−
zimierz Pużak Przewodniczący PPS−
WRN – l,5 roku (w listopadzie1945 roku
przesłany do kraju i przekazany polskiej
bezpiece, która zamordowała go w wię−
zieniu w Rawiczu 30 kwietnia 1950 roku).
5. Minister zastępca Wiceprezesa Rady
Ministrów Adam Bień – 5 lat (po odsiad−
ce wyroku powrócił do kraju, jedyny z
szesnastu obecny przy odsłonięciu pomni−
ka szesnastu w Pruszkowie).
6. Wiceprezes Komitetu RJN Kazimierz
Bagiński Stronnictwo Ludowe – 1 rok (zwol−
niony i zmuszony do emigracji do USA).
7. Wiceprezes Komitetu RJN – Alek−
sander Zwierzyński Stronnictwo Narodo−
we – 8 miesięcy (zwolniony).
8. Prezes Zjednoczenia Demokratycz−
nego Eugeniusz Czarnowski – 6 miesię−
cy (zwolniony).
9. Członek RJN Zbigniew Stypułkow−
ski ze Stronnictwa Narodowego – 4 mie−
siące (zwolniony i zmuszony do emigra−
cji do USA).
10. Członek RJN Stanisław Mierzwa – ze
Stronnictwa Pracy – 4 miesiące (zwolniony).
11. Członek RJN Feliks Urbański ze Stron−
nictwa Pracy – 4 miesiące (zwolniony).
12. Członek RJN Jerzy Chaciński ze Stron−
nictwa Pracy – 4 miesiące (zwolniony).
13. Zastępca Prezesa Zjednoczenia De−
mokratycznego Stanisław Michałowski –
uniewinniony.
14. Członek Komitetu RJN Kazimierz
Kobylański ze Stronnictwa Narodowego
– uniewinniony.
15. Tłumacz Józef Stemler Dąbski –
uniewinniony.

charakter kapturowego i pokazowy zara−
zem, szesnastu przywódców Polski znala−
zło niewielki oddźwięk opinii publicznej
na Zachodzie. Natomiast wśród przebywa−
jących tam uchodźców z Polski zapano−
wało oburzenie, ale też i gorycz osamot−
nienia.
Perfidnym i bezwzględnym cynizmem
Kremla było w dniu ogłoszenia wyroku

21 czerwca 1945 roku, powołanie w in−
nym gmachu w Moskwie „polskiego”
Tymczasowego Rządu Jedności Narodo−
wej, w skład którego wchodził Prezes
PSL Stanisław Mikołajczyk. Wielkim
błędem Rządu Emigracyjnego w Londy−
nie było wysyłanie Stanisława Mikołaj−
czyka do Moskwy, co ułatwiło oczerniać
przez Związek Sowiecki całą Delegatu−
rę Krajową oraz przyczyniło się do całe−
go ciągu represji wobec członków nie−
podległościowego podziemia.
Po procesie szesnastu ostatnim Dele−
gatem Rządu na Kraj został Stefan Kor−
boński, który przez cały okres wojny był
szefem Kierownictwa Walki Cywilnej.
W nocy z 28 na 29 czerwca 1945 roku
został aresztowany przez NKWD w Kra−
kowie, a następnie przewieziony do wię−
zienia do Warszawy na ul. Rakowiecką.
Rada Jedności Narodu poinformowała po
ogłoszeniu odezwy do Narodu progra−
mu demokracji i Testamentu Polski Wal−
czącej, że Polskie Państwo Podziemne z
dniem 1 lipca 1945 roku przestało istnieć
i przeszło do historii.
Po 45 latach na wniosek Prokuratora Ge−
neralnego PRL w postępowaniu rehabilita−
cyjnym w procesie szesnastu, 19 kwietnia
1990 roku Sąd Najwyższy ZSRR wyroki
przeciwko szesnastu uchylił, orzekając, iż
działalność oskarżonych nie miała cech prze−
stępstwa. Skutków Sądu Krzywoprzysięż−
nego nie dało się cofnąć, a Polska na pół
wieku stała się sowieckim satelitą.
Prezes Koła Nr 6 „Helenów”
ŚZŻ AK Jan Cierliński

Rocznica Czerwca
24 czerwca przed pomnikiem Czerwca holu Urzędu Dzielnicy odbyło się otwar−
odbyły się dzielnicowe uroczystości zwią− cie harcerskiej wystawy „Spisujemy histo−
zane z 34 rocznicą Strajku Robotników. rię harcerstwa w Ursusie”. Na 24 planszach
W uroczystości udział wzięli: przedstawi− zobrazowano działalność harcerstwa w Ur−
ciele Zarządu i Rady
Dzielnicy, organiza−
cje polityczne, orga−
nizacje kombatanc−
kie oraz poczty
sztandarowe ursu−
skich szkół.
– Legenda czerw−
ca ’76 jest nadal
żywa. Odwaga ro−
botników Ursusa,
którzy jako jedni z
pierwszych otwar−
cie zbuntowali się
przeciwko wła−
dzom komunistycz−
nym zasługuje na M³odzie¿ sk³ada kwiaty na Placu Czerwca
duży szacunek i
chwilę refleksji – powiedział w wystą− susie. Inicjatorem przedsięwzięcia był Krąg
pieniu Zastępca Burmistrza Dzielnicy Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Ur−
Ursus Wiesław Krzemień.
susie. Wystawę można oglądać codzien−
Przed uroczystościami przy pomniku, w nie w godzinach pracy Urzędu.

Fot. E. Kowalewska

po śmierci Stalina, na dwa tygodnie przed
końcem wyroku).
3. Minister zastępca Wiceprezesa Rady Mi−
nistrów Stanisław Jasiukowicz – 5 lat (zmarł
w sowieckim więzieniu, data nieznana).
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Za nami XVI Dni Ursusa
Œwiêto dzielnicy Ursus na sta³e wpisa³o siê w kalendarz imprez plenerowych lewobrze¿nej czêœci Warszawy. W tym roku na przyby³ych do Parku Czechowickiego goœci czeka³o wyj¹tkowo du¿o atrakcji.
Cykl imprez rozpoczął festyn, który
odbył się 30 maja w Parku Czecho−
wickim. W otoczeniu stoisk gastrono−
micznych, kramów z zabawkami oraz
dmuchanego wesołego miasteczka

śnienia, oświetlenia oraz instrumen−
tów. Obsługa techniczna oraz organi−
zatorzy zadecydowali o przerwaniu
imprezy. Dalsze występy stanowiły
zagrożenie porażenia prądem artystów

Lombelico Del Mondo
bawiło się kilka tysięcy mieszkańców
Ursusa. Pierwsza część programu była
skierowana głównie do najmłodszych,
dlatego park zdominowały rodziny z
dziećmi. Pośród parkowych alejek
swój niezwykle energetyzujący wy−
stęp zaprezentowała grupa bębniarska
Lombelico Del Mondo.
Koncertowa niedziela wypadła tuż
przed Dniem Dziecka, dlatego główną
atrakcją był występ Majki Jeżowskiej.
Stare, sprawdzone przeboje porwały
najmłodszych, a niezwykła osobo−
wość artystki sprawiła, że wszyscy –
bez względu na wiek – śpiewali zna−
ne i lubiane piosenki. W trakcie kon−
certu Majka rozdawała swoje płyty i
plakaty. Po występie zaś, każdy mógł
otrzymać autograf i zamienić kilka
słów z artystką.
W oczekiwaniu na wieczorne wy−
stępy gwiazd – Lao Che i zespołu Stra−
chy Na Lachy, niespodziewanie dla
wszystkich, zerwał się silny wiatr i
rozpoczęło istne urwanie chmury.
Opady były tak silne, że zalane zosta−
ły wszystkie urządzenia znajdujące się
na scenie. Woda dostała się do nagło−

Majka Je¿owska
i osób obsługujących scenę. W toku
przeprowadzonych rozmów ustalono,
że koncerty odbędą się w pierwszym
wolnym terminie. Takim okazała się
niedziela 20 czerwca, czyli festyn Eko−
Ursus, będący jedną z imprez organi−
zowanych w ramach Dni Ursusa.

Tego dnia pogoda była już dużo
łaskawsza. Festyn rozpoczęła plene−
rowa sesja Rady Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy, która została zorgani−
zowana z okazji 20−lecia samorządu
terytorialnego w Polsce. W jej trak−
cie mieszkańcy mieli doskonałą oka−
zję do obejrzenia naszych radnych w
pracy. Przewodniczący Henryk Li−
nowski przedstawił historię Ursusa
ostatnich 20 lat oraz szczegółowo
opowiedział o kroku cywilizacyjnym,
jakiego dokonała nasza dzielnica.
Po sesji otwarta została druga w tym
sezonie wystawa plenerowa „Ursus
wczoraj i dziś”. Na stelażach ustawio−
nych w głównej alei parku, zaprezen−
towano fotografie Ireneusza Barskie−
go. Zdjęcia cieszyły się sporą popu−
larnością, gdyż każdy mógł obejrzeć
zestawienie zdjęć sprzed 20, 30 czy
nawet 50 lat z tym, co obecnie znaj−
duje się na tym terenie. Niewątpliwie
była to atrakcja głównie dla rodowi−
tych mieszkańców Ursusa, którzy pa−
miętają miejsca takie jak Staw Kief−
fera czy ośrodek przywodny TKKF w
Parku Achera.
Tymczasem na scenie głównej trwa−
ły kolejne koncerty. Swoje dokona−
nia zaprezentował OK „Arsus”, DK
„Kolorowa”, Teatr Wagabunda czy
lokalny, niezwykle obiecujący zespół
Rasta Pauki. Swoje pięć minut miał
również zespół Young Ursus Voices,

który we współpracy z Wydziałem
Piosenki Szkoły Muzycznej im. Cho−
pina przygotował mini musical „Nie
tylko Disney”.
Jako pierwszy support na scenie w
Parku Czechowickim pojawił się
serbski zespół KAL. Artyści z Belgra−
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Materiałowi z najnowszej płyty ze−
społu towarzyszyły również najwięk−
sze przeboje grupy takie, jak: „Dzień
dobry kocham Cię”, „Piła tango” czy
„List do Che”.
Z całą pewnością XVI Dni Ursusa
można zaliczyć do udanych. Świad−
czy o tym przede wszystkim bardzo
dobra frekwencja oraz niezapomnia−
na atmosfera w trakcie koncertów. W
trakcie wakacji zapraszamy do udzia−
łu w wydarzeniach organizowanych
przez Wydział Kultury i Promocji, a
na kolejnym dużym koncercie spotka−
my się już we wrześniu. Do zobacze−
nia!
Za tegoroczne wsparcie finansowe
pragniemy poziękować naszym za−
cnym sponsorom: Celtic, RED Deve−
lopment, Sevroll System, Centrum
Handlowemu Skorosze, Centrum
Handlowemu Factory, RSM Ursus,
Oriflame oraz No. 1 Best School.
Zdjęcia i tekst Łukasz Prokop

Lider grupy Strachy Na Lachy
du zaprezentowali żywiołowy reper−
tuar, tak charakterystyczny dla muzy−
ki cygańskiej. Po nich przyszedł czas
na mocniejsze brzmienie. Fani ambit−
nego alternatywnego rocka z pewno−
ścią mieli powody do zadowolenia.
Na scenie pojawił się zespół Lao Che.
Płoccy muzycy zaśpiewali repertuar
z najnowszej płyty „Prąd stały/Prąd
zmienny”. Nie zabrakło również – ku
uciesze fanów w pierwszych rzędach
− utworów z legendarnej już płyty
„Powstanie Warszawskie”. Aby spra−
wiedliwości stało się zadość, tuż po
godzinie 21 na deskach pojawił się
Krzysztof „Grabaż” Grabowski w
asyście muzyków z ekipy Strachy Na
Lachy. Już od pierwszego utworu ze−
brana publiczność dała się porwać
charyzmatycznemu wokaliście i
wspólnie śpiewała teksty piosenek.

Wystawa „Ursus wczoraj i dziœ”

Ekologiczne potyczki
Ekologia to hit, moda czy trend? Za−
pewne też, ale Społeczne Gimnazjum
nr 4 STO chciało przekonać uczniów,
że warto żyć w zgodzie z przyrodą, bo
dzięki temu stajemy się bogatsi. Bogat−
si w wiedzę i doświadczenia, ale też
rośnie nasz stan posiadania, bo umie−
my oszczędzać, odzyskiwać i powtór−
nie korzystać z zasobów natury.
By udowodnić tezę:„Jeśli będziesz
żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie bę−
dziesz ubogi” Sylwia Witek nauczyciel
biologii i chemii Społecznego Gimna−
zjum nr 4 STO zorganizowała przy
współpracy z Urzędem Dzielnicy Ur−

sus m. st. Warszawy I Dzielnicowy
Konkurs Ekologiczny pod tym właśnie
hasłem.
Finał konkursu odbył się 20 maja
2010 r. w Ośrodku Kultury „Arsus”.
Uczestniczyli w nim uczniowie szkół
gimnazjalnych dzielnicy. Młodzież ry−
walizowała w dwóch konkurencjach:
wiedzy ekologicznej i doświadcze−
niach chemicznych. W klasyfikacji ge−
neralnej pierwsze miejsce zajęło Gim−
nazjum nr 133 (opiekunowie uczniów:
Aleksandra Adamus i Anna Zajc), dru−
gie: Gimnazjum z Oddziałami Integra−
cyjnymi nr 132 (opiekun: Joanna Bal−

cerzak), trzecie Społeczne Gimnazjum
nr 4 STO (opiekun: Sylwia Witek), zaś
wyróżnienie Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi nr 130 (opiekun: Elż−
bieta Wojtasiak).
Konkursowi towarzyszyła prezenta−
cja mody ekologicznej przygotowanej
przez uczniów klasy 6 Społecznej
Szkoły Podstawowej nr 4 STO pod
opieką Małgorzaty Gardziny oraz ple−
nerowe pokazy chemiczne i koncert
skrzypcowy.
Potwierdziło się, że edukację ekolo−
giczną można realizować w różny spo−
sób, także poza klasą szkolną. Do zo−
baczenia za rok!
Sylwia Witek
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Tulipanada 2010
W dniu 9 czerwca 2010 roku w sali
widowiskowej Ośrodka Kultury „Ar−
sus” odbył się Koncert Laureatów i
uroczyste wręczenie nagród VIII edy−
cji Konkursu Piosenkarskiego Tulipa−
nada. Organizatorami Konkursu byli:
Ośrodek Kultury „Arsus” oraz Dom
Kultury „Kolorowa”.
Na tegoroczny konkurs wpłynęło po−
nad 350 zgłoszeń – solistów, zespołów
wokalnych i chórów. Łącznie ponad 500
uczestników. Konferansjerem była Syl−
wia Juszczak – znana aktorka filmowa.
Jury przyznało następujące nagrody i
wyróżnienia: kategoria muzyczna wo−
kalna wiekowa (7−9 lat): I nagroda –
Magdalena Kowalczyk, II nagroda –
Zosia Rozbiecka, III nagroda – Marta
Koszewska. Wyróżnienie: Julia Domań−
ska, Aleksandra Wańkowicz. Kategoria
muzyczna zespoły: I nagroda – Zespół
„Animato”. Kategoria muzyczna chóral−
na wyróżnienie: Klub Młodego Artysty.
Kategoria muzyczna wokalna, wiekowa
(10−12 lat): I nagroda – Kuba Anusie−
wicz, II nagroda – Kinga Zielska, III na−

groda – Sylwia Jurek. Wyróżnienie Ur−
szula Rossowska. Kategoria muzyczna
zespoły: II nagroda Zespół „Cantabile”.
Kategoria muzyczna wokalna, wiekowa
(13−17 lat): I nagroda – Justuna Grzy−
waczyk, II nagroda ex aequo – Adraia−
na Kalicińska, Marta Karpińska, III na−
groda ex aequo – Jerzy Gmurzyński,
Karolina Żółkiewska, wyróżnienie –
Milena Kołodziejczyk. Kategoria mu−
zyczna chóralna: I nagroda – Chór
szkolny „Dominata”.
Kategoria muzyczna wokalna wieko−
wa (od 18 lat): I nagroda – Paweł Iz−
debski, II nagroda – Katarzyna Dąbrow−
ska, III nagroda – Łukasz Rosiński,
wyróżnienie – Kamila Wykrętowicz.
Kategoria muzyczna zespoły: I nagro−
da – duet Jerzy Gmurzyńsk – Zofia Pi−
sera. Kategoria muzyczna wokalna se−
niorzy: I nagroda – Teresa Walendzik.
Nagrodę Grand Prix Burmistrza Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy Bogdana
Olesińskiego otrzymał Michał Kaspero−
wicz.
Nagrody i wyróżnienia wręczał Wie−

Zagra³y orkiestry w Ursusie
Patronat nad XIV Mazowieckim
Przeglądem Orkiestr Dętych objęli:
Marszałek Województwa Mazowiec−
kiego – Adam Struzik, Prezydent m.
st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz−
Waltz, Burmistrz Dzielnicy Ursus –
Bogdan Olesiński oraz Przewodni−
czący Rady Dzielnicy Ursus – Hen−
ryk Linowski.
W przeglądzie wzięły udział: Orkie−
stra Dęta Ziemi Mazowieckiej, Mło−

W trakcie przegl¹du orkiestr

dzieżowa Orkiestra Dęta Godzianów,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Rybno,
Miejska Orkiestra z Wołomina, Orkie−
stra Dęta OSP Mogielnica, Młodzieżo−
wa Orkiestra Dęta Gozdowo, Młodzie−
żowa Orkiestra Dęta Bożewo, Miejska
Orkiestra Dęta „Moderato” przy Dwor−
ku na Długiej w Warce. Gościem ho−
norowym tegorocznego przeglądu był
Mizgalski Band.
Publiczność licznie zgromadzona w

Laureatka Tulipanady
sław Krzemień – Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Sponsorzy: Urząd Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy, Ośrodek Kultury „Ar−
sus”, Telepizza Poland sp. z o.o.
parku mogła podziwiać znakomicie
prezentujące się zespoły grające mu−
zykę orkiestralną, nawiązujące do pol−
skiej tradycji muzycznej oraz repertu−
arów innych krajów Europy. Nie za−
brakło popisów pięknie ubranych tam−
burmajorek, które w takt muzyki pre−
zentowały swój kunszt, wzbudzając
aplauz widzów.
W dniu 13 czerwca przegląd ocenia−
ło jury w składzie: Benedykt Konowal−
ski oraz Juliusz Rogulski i wyłoniło naj−
lepsze orkiestry wg. ściśle obowiązują−
cego regulaminu przeglądu.
Grand Prix Przeglądu zdobyła Miej−
ska Orkiestra z Wołomina. Pierwsze
miejsce przypadło Młodzieżowej Orkie−
strze Dętej Rybno, drugie miejsce zaję−
ła Orkiestra Dęta OSP Mogielnica. Trze−
cie miejsce przypadło Młodzieżowej
Orkiestrze Dętej OSP Bożewo.
Wszystkie orkiestry biorące udział
w przeglądzie zostały uhonorowane
dyplomami, nagrodami rzeczowymi
od sponsorów oraz pamiątkowymi pu−
charami.
Dyrygenci i kierownicy artystyczni
zespołów ocenili imprezę jako niezwy−
kle udana i potrzebną, godną kontynu−
acji w następnych latach, co motywuje
organizatorów do większej determina−
cji w poszukiwaniu środków na reali−
zację kolejnych edycji. W przeglądzie
uczestniczyło 500 muzyków, młodzie−
ży i dorosłych.
Renata Rokicka
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Festyn w Go³¹bkach
Już szósty raz w Zespole Szkół z Od−
działami Integracyjnymi nr 80 odbył się
Dzielnicowy Festyn Integracyjny. W tym
roku nabrał on szczególnego znaczenia,
ponieważ miał miejsce pierwszego czerw−
ca w Dniu Dziecka.
Punktualnie o godzinie trzynastej dy−
rektor Magdalena Grabska powitała przy−
byłych gości. Dzieciom i młodzieży zło−
żyła życzenia z okazji Dnia Dziecka i
wszystkim życzyła dobrej zabawy. Jej
życzenia spełniły się. Zabawa była wspa−
niała, aura dopisała. Tego dnia deszcz nie
padał, a chłód przestał dokuczać. Gdy es−
trady płynęła gorąca muzyka w wykona−
niu szkolnego zespołu gitarowego oraz za−
proszonych gości można było podziwiać
układy szkolnego zespołu tanecznego.
Bawiących się rozgrzewały również
słowa sympatycznego konferansjera, któ−
ry zachęcał wszystkich do udziału w kon−
kurencjach sportowych i zabawach oraz
do zwiedzania pełnych atrakcji stoisk
przygotowanych przez uczniów – gospo−
darzy imprezy.
Wzdłuż alejki prowadzącej do budyn−
ku szkolnego uczniowie szkoły podsta−
wowej i gimnazjum rozłożyli swoje sto−
iska. Można było przy nich zrobić gip−
sowy odlew twarzy, wziąć udział w lo−
teriach, zabawach lub konkursach wie−
dzy, popatrzeć na ewolucje rowerowe,
zobaczyć kilka domowych zwierząt i
wiele innych atrakcji. Duże zaintereso−

Ursus
– powodzianom
W dniach 9−12 czerwca Ośrodek Po−
mocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy zorganizował zbiórkę darów
dla powodzian. Apel nie pozostał bez
odzewu. Około 2000 butelek wody
przekazali urzędnicy. Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej zakupili
pościel, kalosze i środki czystościowe.
Młodzież z Gimnazjum 130 – dla dzie−
ci dotkniętych powodzią – dała słody−
cze oraz zabawki. W zbiórkę czynnie
włączyli się również mieszkańcy przy−
nosząc odzież, artykuły żywnościowe.
Trzy samochody dostawcze wypeł−
nione zostały po brzegi. Dary przeka−
zano gminie Dwikozy w woj. Święto−
krzyskim w powiecie sandomierskim.
25 czerwca w Ośrodku Kultury „Ar−
sus” odbył się koncert na rzecz powo−
dzian. Wystąpili laureaci konkursu Tu−
lipanada, Przeglądu Piosenki Angiel−
skiej, Cantate Deo, zespół Degress, Stop
& Go oraz Kabaret Zżyna. Całkowity
dochód z biletów i aukcji przeznaczony
został na pomoc dla powodzian.

gee, malować buźki oraz uczestniczyć w
wielu innych atrakcjach.
Niezawodny jak co roku był też Aka−
demicki Związek Sportowy organizujący
liczne gry, zabawy sportowe, konkuren−
cje na kilku szkolnych boiskach. Szósty
Dzielnicowy Festyn Integracyjny w Go−
łąbkach był udaną imprezą. Wśród licz−
nych komentarzy przekazywanych orga−
nizatorom w trakcie festynu i w następ−

wanie wzbudzały dwa miłe i łagodne psy
wystawowe. Każdego okazującego im
zainteresowanie usiłowały nagrodzić go−
rącym liźnięciem. Nie skupiano się wy−
łącznie na zabawie. Zgodnie z ideą szkoły
pamiętano o dzieciach potrzebujących
pomocy i o dzieciach niepełnospraw−
nych. Im poświęcona była
zbiórka pieniędzy na cele
charytatywne. Niezawodne
wolontariuszki z gimnazjum
z pełnym poświęceniem
przeciskały się pomiędzy
licznie przybyłymi gośćmi,
zachęcając do wrzucania
monet do specjalnych skar−
bonek.
Impreza nie byłaby tak
wspaniała, gdyby nie olbrzy−
mi wkład pracy i funduszy
oraz wsparcie ze strony Nor−
berta Pyzy − kierownika Ze−
społu Sportu i Rekreacji
Urzędu Dzielnicy Ursus. To Kolorowe bañki mydlane
dzięki niemu najmłodsi i ci
nieco starsi mogli bawić się na dmucha−
nych dniach dominowały słowa pochwa−
nych konstrukcjach, podziwiać olbrzymie,
ły i nadziei na kolejne udane imprezy.
kolorowe bańki mydlane, skakać na bun−
Ewa Samuła

Przeszłość zachowana w pamięci...
Czas przemawia do człowieka w
różnych językach – w języku miłości,
wiary, doświadczeń i wspomnień...
11 maja przemówił do dyrektorów, na−
uczycieli, absolwentów, obecnych
uczniów, przedstawicieli władz oświa−
towych i samorządowych oraz wszyst−
kich przyjaciół szkoły zgromadzonych
na uroczystości Jubileuszu 40−lecia SP
nr 16 i 10−lecia Gimnazjum nr 132.
Zaproszonych gości powitała dyrektor
Beata Żeromska mottem spotkania:
„Przeszłość zachowana w pamięci jest
częścią teraźniejszości”. Pamiętając o
tym, dziękowała dyrektorom i zastępcom
za wszelkie działania, za tworzenie hi−
storii szkoły i atmosfery pracy sprzyja−
jącej osiąganiu wspaniałych wyników w
nauce i sukcesów naszych wychowan−
ków w wielu konkursach przedmioto−
wych, artystycznych i sportowych.
W ponad 40−letniej historii szkoły
funkcję dyrektora pełnili kolejno: Bo−
lesław Płatek, Jerzy Polański, Emilia
Kocimowska, Danuta Dyja, Teresa Sa−
lamon i obecnie Beata Żeromska.
Szczególnymi podziękowaniami dy−
rektor uhonorowała Janinę Roma−
nowską, nauczyciela pracującego w tej
szkole od początku jej istnienia do chwi−
li obecnej, rozsławiającemu imię szko−
ły w wielu konkursach krasomówczych

i recytatorskich uwieńczonych sukcesa−
mi na szczeblu ogólnopolskim, woje−
wódzkim i warszawskim. Podziękowa−
ła za osobowość pełną taktu, wrażliwo−
ści i odpowiedzialności za losy młode−
go pokolenia. Wszystkim zadedykowała
parafrazę najpiękniejszej myśli Blaise
Pascala, wyrażającą w pełni tę odpowie−
dzialność: „Nauczyciele otrzymali wiel−
ki dar od losu, bowiem ich opiece po−
wierzono trzcinę najwątlejszą w przy−
rodzie, ale niełamliwą i myślącą− mło−
dego człowieka”.
Program poetycko−muzyczny przygo−
towany pod hasłem „Powróćmy jak za
dawnych lat” w wykonaniu naszych
uczniów i absolwentów wzbogacił kon−
cert zespołu wokalnego z Bemowskie−
go Centrum Kultury „Retro Art−Bem”
pod kierunkiem Krystyny Kowalskiej.
Wśród solistów wystąpiła była dyrek−
tor SP nr 6 i zastępca dyrektora naszej
placówki Bożenna Potocka.
Zebrani, przybyli niekiedy z dalekich
zakątków Polski, podkreślali swoją
uczuciowa więź ze szkołą, odnawiali
przyjaźnie, dzielili się wspomnieniami.
Spotkanie przebiegało w miłej, ser−
decznej atmosferze, sprawiło wszystkim
wiele radości, tym bardziej, że tego typu
uroczystości są już tradycją szkoły.
Zespół redakcyjny Gimnazjum nr 132
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Jan Pastuszko nie ¿yje
5 czerwca 2010 roku w Popowie na zawał serca zmarł Jan
Pastuszko. Przez wiele lat sprawował funkcję zastępcy burmi−
strza Gminy Warszawa−Ursus. Miał 65 lat. Przez całe swoje
życie związany był z Ursusem, który kochał.
Urodził się w 1945 roku na terenie dawnych Czechowic,
które obecnie wchodzą w skład dzielnicy Ursus. Po ukończe−
niu technikum w Pruszkowie podjął pracę w pracowni projek−
towej przy nowej odlewni żeliwa Zakładów Mechanicznych
Ursus. Jednocześnie uczęszczał na studia na Wydziale Mecha−
niczno−Technologicznym Politechniki Warszawskiej. W tym
okresie poznał swoją przyszłą żonę – Elżbietę, z którą przeżyli
wspólnie 42 lata. Owocem ich związku jest córka Agnieszka.
− Janek był wartościowym człowiekiem. Dobrym i kochają−
cym mężem, ojcem i dziadkiem dwóch wnuczek − mówi Pani
Elżbieta.
Gdy przy Zakładach Mechanicznych Ursus powstał Zakład
Projektowo− Technologiczny Zrzeszenia Przemysłu Ciągniko−
wego pracował w pracowni mechanicznej na stanowisku pro−
jektanta. Następnie przeniósł się do biura projektowego ,,Instal” w Warszawie, a ostatnio pracował w Biurze Projekto−
wym Budowy Elektrowni i Przemysłu ,,ELPRO”. Pracował w wielu miastach w Polsce i za granicą. Projektował urzą−
dzenia energetyczne w elektrowniach i elektrociepłowniach (między innymi na Żeraniu, Woli i Siekierkach oraz w
Pruszkowie i Kawęczynie).
Był znaną postacią w środowisku lokalnym. Osoby, które miały przyjemność go poznać zawsze odbierały go jako
człowieka wrażliwego, o wielkiej kulturze i uroku osobistym. Jego szlachetny charakter mógł być wzorem dla wielu.
Kochał muzykę, zwłaszcza graną na skrzypcach. Słynął z tego, że potrafił grać na wielu instrumentach muzycznych.
Lubił przyrodę i każdą wolną chwilę spędzał na działce w Popowie, gdzie spotkała go śmierć.
− Jan był bardzo pozytywną osobą. Zawsze koleżeński, uczynny, wrażliwy na potrzeby ludzkie − tak mówią o Janie
Pastuszce współpracownicy.
27 maja 1990 roku wziął udział w pierwszych wolnych wyborach do samorządu terytorialnego. Został radnym Dziel−
nicy Warszawa Ochota. Do Rady tej dzielnicy zostało wybranych 10 radnych z Ursusa. 1 styczna 1993 roku po wydzie−
leniu Ursusa z dzielnicy Ochota został zastępcą burmistrza odpowiedzialnym za inwestycje i infrastrukturę. To stano−
wisko piastował przez 10 lat. Miał poglądy prawicowe. Należał do Platformy Obywatelskiej i Stowarzyszenia Obywa−
telskiego w Ursusie.
Został pochowany 10 czerwca 2010 roku, po uroczystej mszy żałobnej odprawionej w kościele pod wezwaniem
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, skąd nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku do
grobu na cmentarzu parafialnym Solipce. W pogrzebie, oprócz najbliższej rodziny, przyjaciół i znajomych, wzięły
udział władze dzielnicy oraz przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych.
Cześć Jego pamięci.

Jan Romañczyk „£ukasz £ata”
Był ulepiony jeszcze z dobrej,
przedwojennej gliny. Świetnie pasują
do niego słowa: „W dobrych zawo−
dach wystąpiłem, bieg ukończyłem,
wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożo−
no dla mnie wieniec sprawiedliwości,
który mi w owym
dniu odda Pan,
sprawiedliwy sę−
dzia” (2 Tm, 4,7−
8).
Jan Romań−
czyk urodził się
w 1924 r. Od
1935 r. mieszkał
w podwarszaw−
skich Czechowi−
cach, kilka lat
później – na początku niemieckiej
okupacji – podjął pracę w odlewni
żeliwa PZInż. Niebawem, w wieku 16

lat, wstąpił do konspiracji. Przyjął
pseudonim „Łukasz Łata”.
Był w oddziale dywersyjnym Kazi−
mierza Jackowskiego – używającego
pseudonim „Hawellan”, a później
„Torpeda”. Oddział Jackowskiego
wszedł wiosną 1944 w skład „Miotły”
i w składzie tego batalionu walczył w
zgrupowaniu „Radosława” w Powsta−
niu Warszawskim. Romańczyk prze−
szedł szlak bojowy od Woli przez Sta−
re Miasto do Czerniakowa. 9 września
1944 r. został odznaczony krzyżem
Virtuti Militari V klasy. Ranny w willi
Pniewskiego nie poszedł do niewoli.
W połowie stycznia 1945 r. wziął
udział z chłopakami z plutonu „Tor−
pedy” w brawurowej akcji rozmino−
wania PZInż, przygotowanych przez
Niemców do wysadzenia.
Po wojnie podjął studia w Akade−

mii Górniczo−Hutniczej w Krakowie.
W styczniu 1949 r. został aresztowa−
ny. W operetkowym procesie skaza−
no go na karę śmierci, zamienioną na
dożywocie, potem 15 lat więzienia.
Wolność odzyskał w grudniu 1954 r.
Podjął pracę w ZM „Ursus”, potem
przeniósł się do „Prodlewu”, gdzie za−
kładał „Solidarność”.
W 1959 r. Sąd Najwyższy uchylił
wyrok z 1949 r, ale dopiero w 1991 r.
Sąd Wojewódzki stwierdził, że: „ska−
zany z art. 3 dekretu z dnia 30 X 1944
r. Jan Romańczyk przebywał w wię−
zieniu za działalność związaną z
walką o suwerenność i niepodległość”.
Przez wiele lat Jan Romańczyk był
przewodniczącym środowiska żołnie−
rzy batalionu „Miotła”. W niepodle−
głej Polsce został awansowany do
stopnia pułkownika. Zmarł 1 czerwca
2010 r., został pochowany na Cmen−
tarzu Wojskowym na Powązkach.
Jerzy Domżalski
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Ursusowska Liga Siatkówki
Zakończyła się Ursusowska Liga Siat−
kówki. Uczestniczyły w niej 23 zespo−
ły i przeszło 280 zawodników. Warto
podkreślić, iż przy takiej ilości zaanga−
żowanych w tę dyscyplinę osób, suk−
ces ze zdobycia każdego miejsce jest
bardzo duży – szczególnie dla tych dru−
żyn, które zajęły czołowe miejsca.
Mecze toczyły się w dwóch klasach
rozgrywkowych – pierwsza i druga liga.
Mecze I ligi odbywały się w Szkole Pod−
stawowej nr 11 przy ul. Keniga 20, na−
tomiast II liga walczyła w Zespole Szkół
nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich 47.
Po upływie przeszło 6 miesięcy zacię−
tej walki i ciężkich treningów przygo−
towujących do spotkań w rundzie za−
sadniczej, drużyny uplasowały się na
poszczególnych miejscach.
Pierwsza Liga: I – Wariaty, II – AZS
Gocław, III – Piękni i Młodzi, IV –
Praga Team, V – Bad Boys Team, VI
– KS Siekierka Piła, VII – Nets, VIII

– Iskra Warszawa, IX – 15−50, X− Nie−
dźwiadek.
Pierwsza czwórka zakwalifikowała
się do turnieju play – off o mistrzostwo
naszej ligi, gdzie drużyny rozegrały spo−
tkania systemem każdy z każdym. Osta−
teczna klasyfikacja wygląda następują−
co: I – AZS Gocław, II – Praga Team,
III – Piękni i Młodzi, IV – Wariaty.
Kolejność drużyn II ligi po rundzie
zasadniczej przedstawia się następują−
co: I – Fart Warszawa, II – Dzikie Geo−
walenie, III – Noriz Team, IV – Gimna−
zjum nr 132, V – Pędzące Faworki, VI
– Nierozpruwalni, VII – Zemsta Fara−
ona, VIII – Ściśnięte oko, IX – Volley
team, X – Varsavia, XI – URS Team,
XII – Ladies & Gentelman, XIII – Mó−
zgomiazgatorzy.
Zgodnie z regulaminem rozgrywek
ostatnia drużyna z I Ligi i pierwsza z II
Ligi po rundzie zasadniczej odnotowa−
ły automatyczny spadek do niższej i

awans do wyższej ligi naszych rozgry−
wek. W związku z powyższym od przy−
szłego sezonu ULS drużyna Fart War−
szawa zagra jako beniaminek w I Lidze,
a drużyna Niedźwiadków w II Lidze.
Rozegrany został również turniej ba−
rażowy o I Ligę, w którym udział wzię−
ły 8 i 9 drużyna z I ligi oraz 2 i 3 z II
ligi. Turniej rozegrany został również
systemem każdy z każdym. Po zaciętych
meczach, z których większość kończy−
ła się w tie−breaku, swoje miejsca w I
lidze utrzymali Iskra Warszawa i 15−50.
Zakończenie i podsumowanie ligi
odbyło się 17 czerwca w Urzędzie
Dzielnicy Ursus. Najlepsze drużyny
zostały uhonorowane przez burmistrza
nagrodami, pucharami i medalami.
Dziękujemy wszystkim za wzięcie
udziału w naszych rozgrywkach i zapra−
szamy do walki w przyszłej edycji ULS.
Wszystkie pytania dotyczące naszych
rozgrywek można kierować pod adres
ligasiatkowki@o2.pl.
Szpulass

Mieszkanka dzielnicy w żeglarskiej kadrze Polski
Lato tuż, tuż. A lato kojarzy się z
wodą. I tą dużą i tą małą. Na takich
właśnie wodach żegluje mieszkająca
od urodzenia w Ursusie Anna Wein−
zieher. Dziś studentka I roku rehabi−
litacji Akademii Wychowania Fizycz−

w wieku 7 lat. Na wakacjach przed
rozpoczęciem nauki rodzice posłali ją
na obóz żeglarski. Łódka z lizakiem,
na której dotychczas pływała Ania zo−
stała zmieniona na łódkę klasy Euro−
pa, by ostatecznie kontynuować żeglo−

skim „Pindzią” to członek kadry naro−
dowej w żeglarstwie, członek kadry
olimpijskiej „Londyn 2012” i wicemi−
strzyni Polski w klasie Laser Radial w
2009 roku, mistrzyni Polski w klasie
młodzieżowej (do lat 21) i wicemi−
strzyni Polski w regatach meczowych
w 2009 r. A we wcześniejszych latach
także czołowa zawodniczka Polski i
Europy (6 miejsce na Mistrzostwach
Europy Juniorów w 2008 r.).
Życzymy dalszych sukcesów na are−
nie sportowej jak również w pozyska−
niu sponsora, który pomógłby osiągać
jeszcze większe sukcesy, a logo jego
firmy byłoby pokazywane na całym
świecie.

Joga w parku

Anna podczas ¿eglowania
nego, a w przeszłości absolwentka
Szkoły Podstawowej nr 14 w Ursusie.
Przygodę z żeglarstwem Ania zaczęła

wanie w klasie Laser w Klubie Spój−
nia Warszawa.
Dziś Anna zwana w świecie żeglar−

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warsza−
wy oraz Galeria Fitness Club zapraszają
wszystkich chętnych do wspólnych ćwi−
czeń jogi w parku przy ul. Wojciechow−
skiego na os. Niedźwiadek. Udział w
zajęciach jest bezpłatny. Spotkania od−
bywają się w każdą sobotę o godz. 11 od
3 lipca do 28 sierpnia. W przypadku złej
pogody, zajęcia odbywają się w Galerii
Fitness Club przy ul. Wojciechowskie−
go 37 (I piętro). Prosimy o zabrania ze
sobą maty do jogi. Dodatkowe informa−
cje pod numerem telefonu 22 824 90 07.
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Medaliści WOM wyróżnieni
Mijający rok szkolny obfitował w
sukcesy sportowe w ramach Warszaw−
skiej Olimpiady Młodzieży. Nasi repre−
zentanci rywalizując ze szkołami spor−
towymi, zawodnikami klubowymi
oraz presją, jaka towarzyszy startom
na nieznanych halach, boiskach i sta−
dionach, wykazali się dużą odporno−
ścią, świetnym przygotowaniem i ol−
brzymią determinacją do walki. 17
czerwca, odbyło się spotkanie władz
dzielnicy z naszymi najlepszymi mło−
dymi sportowcami. Wszyscy medaliści
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
wraz ze swoimi trenerami otrzymali z
rąk Burmistrza pamiątkowe statuetki
oraz nagrody rzeczowe.
Wyróżnione osoby to: srebro w gim−
nastyce – Alicja Wojtkowska, Gabry−
sia Podleś, Aleksandra Haponiuk, Zu−
zanna Wierzbik, Ewa Sasimowska, Ju−

lia Galusiakowska, Julia Błażejewska,
Patrycja Pałaszewska (trener Barbara
Sawicka). Indywidualne biegi – Marta
Frelian (trener Magdalena Tkaczyk).
Złoto w szachach – Daniel Sanz (trener
Andrzej Kądziołka). Brąz w tenisie sto−
łowym – Barbara Józefiak, Aleksandra
Ignaczuk (trener Paulina Zaremba−Fus.
Srebro w koszykówce – Weronika Dy−
mek, Martyna Moch, Angelika Paduch,
Natalia Rozińska, Katarzyna Tomczyk,
Sylwia Zygańska, Aleksandra Koseska,
Katarzyna Strzelec, Klaudia Popielarz,
Katarzyna Ślizga, Aneta Kraśniewska,
Emilia Gołębiowska, Olga Gawłowska
(trener Małgorzata Boniowska). Złoto
w łyżwiarskie (złoty krążek) – Michał
Kiryluk, Bartosz Pamin, Maciej Matu−
szewski, Kacper Kędzierski, Maciej
Chwała, Jan Zuchowicz. Srebro w łyż−
wiarstwie (błękitna sztafeta) – Aneta

Dominacja „Jedenastki”
Zakończyły się rozgrywki w piłce
nożnej dziewcząt i chłopców w ra−
mach Warszawskiej Olimpiady Mło−
dzieży. Spośród wszystkich szkół pod−
stawowych na terenie Warszawy, któ−
re brały udział w zawodach były ta−
kie, gdzie piłka nożna jest dyscypliną
wiodącą. Dzieci podczas naboru do−

wicz i Sławomir Bodych, wkładają
dużo serca, pracy i zaangażowania w
przygotowanie
młodzieży do walki
ze szkołami sporto−
wymi na wysokim
poziomie. W kate−
gorii dziewcząt

Borek, Joanna Gromko, Dominika Wi−
lińska, Weronika Chodkowska, Eweli−
na Kucharska, Weronika Kurowicka
(trener dziewcząt i chłopców Barbara
Sawicka). Srebro w piłce nożnej – To−
mek Żebrowski, Michał Więckowski,
Sebastian Grochowski, Damian Wie−
trak, Patryk Domański, Rafał Kwiat−
kowski, Sebastian Tobiasz, Marek Kor−
tała (trener Sławomir Bodych). Brąz w
piłce nożnej – Katarzyna Przybysz, Ju−
lia Król, Aleksandra Winiarz, Domini−
ka Jędrych, Paulina Jurczak, Klaudia
Orzechowska, Natalia Romanowska,
Klaudia Mościcka, Patrycja Paplak,
Aleksandra Woźniak. Srebro w piłce
ręcznej – Adrianna Roszczyk, Anita Ba−
naszkiewicz, Ada Konieczek, Julia Bar−
tosiewicz, Małgorzata Załęska oraz
wszystkie medalistki z piłki nożnej (tre−
nerem obu drużyn jest Dariusz Kraśnie−
wicz).
Szpulass
trycja Paplak i Aleksandra Woźniak.
Chłopcy w finale spotkali się z dru−
żyną ze Śródmieścia – Polonią Warsza−
wa. Regulaminowy i doliczony czas

Srebrni medaliœci

Dziewczêta z „Jedenastki”
bierane są pod kątem tej dyscypliny a
treningi odbywają się codziennie.
Tym większy sukces naszej „Jedenast−
ki”, gdzie trenerzy Dariusz Kraśnie−
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Szkoła Podstawo−
wa nr 11 zajęła III
miejsce, a w kate−
gorii chłopców II
miejsce.
Brązowy skład
to: Katarzyna
Przybysz, Julia Król, Aleksandra Wi−
niarz, Dominika Jędrych, Paulina Jur−
czak , Klaudia Orzechowska, Natalia
Romanowska, Klaudia Mościcka, Pa−

gry nie przyniósł ostatecznego roz−
strzygnięcia. Wszystko miała wyjaśnić
seria rzutów karnych. Skuteczniejsze
okazało się Śródmieście trafiając o jed−
nego karnego więcej. Srebro wywal−
czyli: Tomasz Żebrowski, Michał
Więckowski, Sebastian Grochowski,
Damian Wietrak, Patryk Domański,
Rafał Kwiatkowski, Sebastian Tobiasz,
Marek Kortała.
Szpulass
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