Trasa S2 – czas start!
Jedn¹ z najwiêkszych bol¹czek mieszkañców Ursusa s¹ korki, które tworz¹ siê w godzinach szczytu.
Poranny wyjazd do pracy oraz popo³udniowy powrót z centrum do domu zajmuje nawet godzinê.

q Czytaj str. 6

2012 roku. Umożliwi to wykorzystanie
trasy podczas Euro 2012. Warto dodać,
że po otwarciu odcinka autostrady A2
Stryków−Konotopa, Warszawa zostanie
włączona do europejskiej sieci auto−
strad, co znacznie ułatwi podróżowanie
w kierunku zachodnim.
Opisywany odcinek trasy S2 od Kono−
topy do lotniska stanowić będzie zachod−
nią część Południowej Obwodnicy War−
szawy. Jej fragment przebiegać będzie
przez terytorium dzielnicy Ursus. Mowa

Oddaæ ho³d
Powstañcom
Warszawskim
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Rocznica
Powstania
Warszawskiego

Fot. Ł.Prokop

Lekarstwem na korki ma być węzeł Al.
Jerozolimskie−Łopuszańska, którego
budowa ma zakończyć się w pierwszej
połowie 2011 roku. Kolejną inwestycją
drogową, która znacznie usprawni ko−
munikację Ursusa z resztą Warszawy
jest trasa S2, zwana również Połu−
dniową Obwodnicą Warszawy.
1 lipca 2010 roku wojewoda mazo−
wiecki podpisał decyzję o pozwoleniu
na budowę dla drogi ekspresowej S2 na
odcinku od węzła „Konotopa” do wę−

„Lato w
Mieście 2010”

Przygotowanie terenu pod budowê trasy S2
zła „Lotnisko”. Teren budowy został
przekazany wykonawcy 16 lipca 2010
roku i ten dzień można uznać za począ−
tek budowy trasy. Zgodnie z warunka−
mi kontraktu, wykonawca ma obowią−
zek przekazać harmonogram prac do
połowy sierpnia. Umowa zakłada, że
zadanie ma być zrealizowane w 24 mie−
siące, z zastrzeżeniem, że przejezdność
trasy ma być zapewniona już w maju

tu o odcinku długości 2050 metrów.
– Południowa Obwodnica Warszawy
jest kolejną inwestycją drogową, którą
udało się rozpocząć podczas obecnej
kadencji. Przypomnę, że budowany jest
węzeł Aleje Jerozolimskie−Łopuszań−
ska, a w sierpniu zostanie wyłoniony
wykonawca na budowę wiaduktów w
ciągu ul. Gierdziejewskiego i połącze−
dokończenie na str. 3

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy Bogdan Olesiński oraz Przewod−
niczący Rady Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy Henryk Linowski zapraszają
Mieszkańców 1 sierpnia na uroczysto−
ści 66. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
W programie: godz. 16 – złożenie wień−
ców na mogiłach Powstańców na cmen−
tarzu przy ul. Rakuszanki, godz. 17 – uro−
czystości przy obelisku przy ul. Cierlic−
kiej, godz. 18 – msza św. w kościele św.
Józefa Oblubieńca NMP, godz. 20 – kon−
cert pieśni powstańczych w Parku Cze−
chowickim przy akompaniamencie ze−
społu Mikroklimat, godz. 21 – Kino pod
gwiazdami w Parku Czechowickim, film
pt. „Kanał” w reż. A. Wajdy.
W rocznicę Powstania Warszawskiego
oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach pod
patronatem gminy Michałowice oraz przy
współpracy żołnierzy kombatantów AK
w niedziele 8 sierpnia odbędzie się 44.
Rajd „Po kamienistej drodze”. Program
uroczystości: godz. 10 – koncert pieśni
patriotycznych (kościół w Pęcicach),
godz. 11 – msza św. w intencji poległych,
zamordowanych i zmarłych Powstańców,
godz. 12.30 – apel poległych i złożenie
kwiatów na powstańczej mogile.

II

Dziennik

Ursus wybra³ Komor owskiego
Za nami II tura wyborów prezydenc−
kich. Polacy na najważniejszy urząd w
kraju wybrali Bronisława Komorow−
skiego. Po ogłoszeniu oficjalnych wy−
ników okazało się, że wygrał on z Ja−
rosławem Kaczyńskim stosunkiem gło−
sów 53,01% do 46,99%. Frekwencja w
całej Polsce wyniosła 55,31%.
Jak wyglądały wyniki w dzielnicy
Ursus? Podobnie jak w całej Warsza−
wie, zwycięstwo odniósł Bronisław
Komorowski. Zagłosowało na niego
14 840 osób (59,37%). Na Jarosława
Kaczyńskiego swój głos zdecydowa−
ło się oddać 10 154 osoby (40,63%).
Na 48 492 mieszkańców uprawnio−
nych do głosowania było 37 651.
Ogólnodzielnicowa frekwencja wy−
niosła 67,14%. Ursus uplasował się
pod tym względem na przyzwoitym 9.
miejscu, spośród 18 warszawskich
dzielnic. Dla porównania zbliżoną fre−
kwencję zanotowano na Mokotowie
(67,65%). Najlepiej w stolicy pod tym
względem wypadł Wilanów (73,31%),

a najgorzej Praga Północ
(58,32%).
Wyborcy w Ursusie
głosowali w 23 obwodo−
wych komisjach wybor−
czych. W 22 zwycięstwo
odniósł Bronisław Komo−
rowski. Jedyną komisja, w
jakiej Jarosław Kaczyński
uzyskał większość głosów
była komisja nr 700 w
przedszkolu przy ul. Za−
głoby 11. Tam stosunek
głosów wyniósł 560 do
526 dla prezesa Prawa i
Sprawiedliwości. Najwię−
cej zwolenników Komo−
rowskiego głosowało zaś
w komisji nr 698 w szko−
le przy ul. Dzieci Warsza− Prezydent –
wy 42. Marszałek zdobył
tam 1140 głosów (78,40%), a jego ry−
wal 314 (21,60%).
Zaprzysiężenie nowego Prezydenta
odbędzie się w sierpniu. Do tego cza−

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy obradował w czerwcu na pięciu
posiedzeniach. Zapadły na nich decy−
zje, dotyczące m.in. niżej opisanych
spraw.
Władze Dzielnicy wyraziły zgodę na
przedłużenie terminu zakończenia prac
Pracowni Projektowej R−PLAN, na re−
alizację projektu budowy ronda na
skrzyżowaniu ulicy Prystora z ul. Skład−
kowskiego oraz na przedłużenie termi−
nu zakończenia prac nad projektem bu−
dowlanym pod nazwą „Budowa dróg
dojazdowych do wiaduktu nad linią ko−
lejową Warszawa – Katowice w ciągu
trasy POW, na wysokości ul. Orląt
Lwowskich, na odcinku od ul. Słupskiej
do ul. Warszawskiej”, z powodu przed−
łużenia uzgodnień w jednostkach miej−
skich (Inżynier Ruchu, ZUD, MPWiK,
RWE Stoen, TPSA).
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na
wybudowanie trzech terminali do łado−
wania pojazdów elektrycznych na par−
kingu, na działce o nr ew. 123/7 z obrę−
bu 2−09−09, przed budynkiem Urzędu
Dzielnicy Ursus. Terminale do ładowa−
nia pojazdów elektrycznych w znacz−
ny sposób przyczynią się do ochrony
środowiska poprzez redukcję gazów cie−
plarnianych. Zarówno testowane pojaz−
dy, jaki i sieć punktów ładowania bę−

dzie stale monitorowana. Dane z moni−
torowanych obiektów będą spływać do
specjalnie utworzonego centrum, gdzie
zostaną poddane obróbce i analizie.
Zebrane dane w ciągu dwóch lat, po−
zwolą na utworzenie pełnego raportu
określającego możliwości i ekonomicz−
ne przesłanki do wprowadzenia do pro−
dukcji pojazdów napędzanych energią
elektryczną.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek
Delegatury Biura Gospodarki Nierucho−
mościami, dotyczący wyrażenia zgody
na rozbiórkę wiaty wejściowej, znajdu−
jącej się przy byłej stołówce pracowni−
czej przy Placu Czerwca 1976 roku nr
1A, na koszt własny dzierżawiącego
dwa pomieszczenia w budynku.
Zarząd pozytywnie zaakceptował
wniosek Delegatury Biura Gospodarki
Nieruchomościami dotyczący prośby
Mennicy Polskiej S.A., o wydzierżawie−
nie gruntu, położonego przy Placu
Czerwca 1976 roku nr 1 i przy ul. Puża−
ka, z przeznaczeniem na zainstalowa−
nie automatów do sprzedaży biletów ko−
munikacji miejskiej.
Zarząd przyjął do wiadomości infor−
mację Wydziału Zasobów Lokalowych,
dotyczącą wymeldowania wszystkich
osób z budynku przy ul. Regulskiej 74,
położonego na działce nr ew. 66, obręb
2−11−09, podlegającej wywłaszczeniu
na podstawie decyzji o budowie Połu−
dniowej Obwodnicy Warszawy. Jedno−
cześnie Zarząd przekazał sprawę do
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elekt B. Komorowski
su – zgodnie z Konstytucją − jego
funkcję będzie sprawował nowy mar−
szałek Sejmu.
Zdjęcie i tekst: Łukasz Prokop
dalszego procedowania przez Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami
przy udziale Delegatury Bura Gospo−
darki Nieruchomościami.
Przyjęto do wiadomości informację o
planie pracy Ośrodka Kultury „Arsus”
wraz podległymi komórkami organiza−
cyjnymi w miesiącu lipcu i sierpniu
2010 roku. Jednocześnie Zarząd pole−
cił przekazać w/w plan pod obrady Ko−
misji Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd podjął także m. in.:
w pięć uchwał w sprawie dokonania
zmian w załączniku dzielnicowym do
budżetu m. st. Warszawy,
w cztery uchwały w sprawie uaktualnie−
nia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
w dwie uchwały w sprawie przeznacze−
nia do dalszego najmu lokalu użytko−
wego oraz wyrażenia zgody na przed−
łużenie umowy najmu z dotychczaso−
wym najemcą,
w uchwałę w sprawie wstąpienia w sto−
sunek najmu garażu wolnostojącego,
w uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie wypo−
czynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy w 2010 r.,
w uchwałę w sprawie obniżenia czyn−
szu za najem przez Mazowiecką Fun−
dację Opieki nad Zwierzętami lokalu
użytkowego przy ul. Prawniczej 35, o
pow. 242,44 m2.

Ursusa

III

Moja wiedza o II Wojnie Światowej
Dom Kultury „Kolorowa” we współpra−
cy z Ośrodkiem Kultury „Arsus” oraz Bi−
blioteką Publiczną im. W. J. Grabskiego w
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy organizują
II edycję konkursu „Moja wiedza o II Woj−
nie Światowej”.
W roku 2009 przypadała 70. rocznica
wybuchu II Wojny Światowej, a w latach
następnych okrągłe rocznice wydarzeń z nią
związanych.
Konkurs wiedzy o II Wojnie Światowej

Trasa S2
– czas start!
dokończenie ze str. 1

nia z ul. Połczyńską. Trwają zaawan−
sowane wykupy gruntu pod budowę ul.
Nowolazurowej. Po zakończeniu tych
inwestycji Ursus będzie jedną z najlepiej
skomunikowanych dzielnic Warszawy –
mówi burmistrz Bogdan Olesiński.
W ramach inwestycji wykonawca
wybuduje dwie jezdnie po trzy pasy ru−
chu każda, 2,5−metrowy pas awaryjny
przy obu jezdniach, czterometrowy pas
oddzielający. Zjazd i wjazd na trasę bę−
dzie możliwy dzięki wybudowaniu
trzech węzłów: Aleje Jerozolimskie,
Opacz i Aleja Krakowska.
W ramach budowy trasy powstaną
następujące obiekty inżynierskie: 1 tu−
nel kolejowy, 10 wiaduktów w ciągu
drogi głównej, 3 wiadukty w ciągu
łącznic, 7 przejść poprzeczny nad lub
pod drogą oraz 2 kładki.
Aby inwestycja była przyjazna miesz−
kańcom oraz okolicznej faunie, wybudo−
wane zostaną liczne obiekty ochrony śro−
dowiska. W Ursusie na całej długości tra−
sy drogowcy ustawią ekrany akustycz−
ne, chroniące zwartą zabudowę przed
hałasem. Dodatkowo na terenie naszej
dzielnicy wybudowane zostaną zbiorni−
ki do retencjonowania wód opadowych.
– Należy podkreślić, że w ramach tej
inwestycji GDDKiA wykona lokalny
wiadukt, równoległy do wiaduktu trasy
S2 nad torami relacji Warszawa−Kato−
wice. Powstanie on na wysokości ulicy
Orląt Lwowskich, co zapewni dodatko−
we połączenie Ursusa południowego i
północnego – dodaje z−ca burmistrza
Wiesław Krzemień.
Zgodnie z decyzją inżyniera ruchu, w
miejscach prac drogowców kierowcy
będą mieli do dyspozycji po dwa pasy
ruchu w każdą stronę. Informacje o
utrudnieniach będą podawane na bieżą−
co, na stronie internetowej kontraktu.
Wartość inwestycji od węzła Lotnisko
do węzła Konotopa to 908 mln złotych.
Łukasz Prokop

rozpisany jest na lata 2009−2015. Każdy rok
poświęcamy innym, dominującym wyda−
rzeniom z tego okresu. Tegoroczna edycja
konkursu nosi nazwę „Od agresji sowiec−
kiej przez Katyń, Teheran do Jałty”.
Impreza ma charakter otwartego konkur−
su wiedzy, do którego zapraszamy młodzież
i dorosłych z województwa mazowieckie−
go. Celem konkursu jest przybliżenie i roz−
szerzenie wiedzy o tych wydarzeniach. Or−
ganizatorzy zaplanowali konkurs w trzech
kategoriach: uczniowie gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych i dorośli (od 20 lat).
Eliminacje odbędą się w Ośrodku Kultury
„Arsus” przy ul. Traktorzystów 14. Konkurs
obejmuje dwa etapy: I etap − 21 września (wto−
rek) 2010 roku: kat. I − uczniowie gimnazjów
− godz. 10, kat. II − uczniowie szkół ponad−
gimnazjalnych i dorośli − godz. 13.
Uczestnicy otrzymają zestawy 40 pytań
z trzema opcjami odpowiedzi, z której jed−
na będzie prawidłowa. Na wypełnienie ze−

stawu uczestnicy konkursu będą dyspono−
wali 60 minutami.
Informacja o zakwalifikowanych do II
etapu będzie dostępna na stronach interne−
towych www.kolorowa.arsus.pl oraz
www.bpursus.waw.pl. II etap − 28 wrze−
śnia (wtorek) 2010 roku.
Nagrodzeni zostaną wszyscy, którzy w II
etapie otrzymają od 30 punktów wzwyż. Uro−
czysty finał połączony z wręczeniem nagród
odbędzie się w piątek 8 października w Domu
Kultury „Kolorowa” o godz. 18.
Karty zgłoszeń do konkursu należy prze−
słać lub dostarczyć do dnia 15 września na
adres: Dom Kultury „Kolorowa”, 02−495
Warszawa, ul. K. Sosnkowskiego 16 z dopi−
skiem: „Od agresji sowieckiej przez Katyń,
Teheran do Jałty”, tel. 22 867 63 95, fax 22
667 83 75, e−mail: dk.kolorowa@gmail.com
lub online przez stronę organizatora.
Szczegółowych informacji o konkursie
udziela: Dom Kultury „Kolorowa” II pię−
tro, pokój 227 lub 230, tel. 22 867 63 95;
0 604 503 353.

Premiera „Miasta ruin”
Żyjemy w czasach niezwykłych.
Współczesna technika potrafi zadziwić
każdego – nawet osoby, które na co dzień
obcują z najnowocześniejszymi techno−
logiami. Z okazji 66. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego jego muzeum
wraz z pracownią Platige Image przygo−
towali pięciominutową animację kompu−
terową, przedstawiającą ruiny Warszawy
z 1944 roku. Panorama zniszczonego
miasta pokazana jest z perspektywy lotu
liberatora, którego trasa została odtwo−

tarcie do opisów oraz kolorowych zdjęć,
w celu ustalenia kolorystyki miasta,
stopnia zadrzewienia miasta w tamtym
okresie, oraz określenie, które budynki
i budowle wyróżniają się na tle panora−
my miasta, widocznej z pokładu samo−
lotu, co zostało skonfrontowane ze zdję−
ciami współczesnej Warszawy wykona−
nymi z lotu ptaka – mówi Krzysztof
Jaszczyński konsultant historyczny bio−
rący udział w projekcie.
Od 1 sierpnia odwiedzający Muzeum

rzona na podstawie oryginalnego dzien−
nika lotu. Prace nad filmem trwały 2 lata,
a do jego wyprodukowania wykorzysta−
no m. in. 600 zdjęć lotniczych wykona−
nych przez wojska sowieckie.
− Wśród kluczowych elementów, któ−
re należało ustalić na początkowym eta−
pie projektu, było między innymi do−

Powstania Warszawskiego będą mogli
obejrzeć „Miasto ruin” w dwóch wer−
sjach. Wersja 3D będzie dostępna dla
widzów w specjalnie przygotowanej
sali, zaś wersja HD będzie wyświetlana
we wnętrzu repliki liberatora, który
znajduje się w muzeum.
łp
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Ursus bawi się z Burkina Faso!

li elementy afrykańskiego folkloru. Za
rok zespół odwiedzi nas ponownie. Za−
praszamy!
Bożena Iwaniukowicz

W niedzielne deszczowe popo³udnie 18 lipca, mieszkañcy Ursusa mieli mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w
koncercie i warsztatach muzycznych zorganizowanych przez Oœrodek Kultury „Arsus”, z udzia³em
grupy m³odych muzyków z Burkina Faso.

Foto: Bogusław Łopuszyński

Muzyczne lato
w Ursusie

W trakcie warsztatów z afrykañskimi goœæmi
Pierwotnie, koncert miał odbyć się
na tarasie Acherówki, lecz na prze−
szkodzie stanęły warunki pogodowe.
Ostatecznie imprezę przeniesiono do
hallu placówki.
Pan Michał Malinowski, który od
2002 roku systematycznie bada przeka−
zy plemienne afrykańskich szczepów,
wprowadził publiczność w egzotyczne
klimaty. To na jego zaproszenie zespół
przyjechał do Polski. Młodzi artyści
śpiewali, grali i tańczyli. Zabawa była
na całego! Uczestnicy imprezy mieli

okazję do zapoznania się z tradycyjny−
mi, afrykańskimi instrumentami, np.
balafonami. Balafony, zwane „afrykań−
skimi ksylofonami”, to rodzaj wykona−
nych z egzotycznego drewna cymba−
łów. Bracia Massa i Noumassan Dem−
bele zademonstrowali nam, jak się na
nich gra.
W repertuarze nie zabrakło pozycji
humorystycznych i miłych niespodzia−
nek. Goście odegrali wariacje utworu
Chopina oraz zaśpiewali po polsku gó−
ralską przyśpiewkę. Polacy zaś, pozna−

Kolejny sezon koncertów muzyki kameralnej
Od września do maja w każdą trze−
cią niedzielę miesiąca salon muzycz−
ny „Kolorowej” gościł znakomitych
artystów reprezentujących szeroki wa−
chlarz różnorodnych zespołów mu−
zycznych.
Mieliśmy trio smyczkowe Archetto,
które w jednym ze swoich programów
uwzględniło obchodzony na świecie
Rok Haydna. W lutym ten sam zespół
włączył się ze swoim repertuarem w
obchody Roku Chopina.
Po raz pierwszy „Kolorowa” gościła
artystów z innych miast. Jesienią me−

lomani mogli usłyszeć Duet Święto−
krzyski w składzie Elwira Śliwkiewicz
i Jerzy Mądrawski. W maju natomiast
wystąpił Polski kwartet fletowy, któ−
rego członkinie przyjechały do nas z
Poznania, Olsztyna i Warszawy.
Niezwykle ciekawy projekt artystycz−
ny przedstawiło nam trio stroikowe
Atreas. W świąteczny nastrój wprowa−
dził nas zimą kwartet Mademoiselle.
Największą gratką dla miłośników mu−
zyki w tym sezonie był występ rewela−
cyjnego kwartetu puzonowego Tromba−
stic. Artyści wykonali utwory zawarte
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Lato to piękna pogoda i więcej wol−
nego czasu. W Ursusie to również wspa−
niała muzyka i różnorodne wydarzenia
kulturalne. Przez lipiec i sierpień w par−
kach miejskich są organizowane różne
koncerty i przedstawienia. Mieliśmy już
możliwość posłuchania jazzu i muzyki
operetkowej.
Sierpień zaś, to wspaniała okazja do
obejrzenia występu kabaretu czy filmu
w kinie plenerowym.
Sierpniowy program Muzycznego
lata w Ursusie:
t 1 sierpnia godz. 20 – koncert pieśni
powstańczej i projekcja filmu A. Waj−
dy „Kanał” w Parku Czechowickim,
t 7 sierpnia godz. 20 – Kino Pod
Gwiazdami w Parku Czechowickim
film Janusza Majewskiego „Po sezonie”
t 8 sierpnia godz. 17 – kabaret Wandy
Stańczak w Parku Achera,
t 14 sierpnia godz. 20 – Kino Pod
Gwiazdami w Parku Czechowickim film
Oscara Donaldsona „Trzynaście dni”,
t 21 sierpnia godz. 20 – Kino Pod
Gwiazdami w Parku Czechowickim
film Kathryn Bigelow „The hurt locker.
W pułapce wojny”,
t 22 sierpnia godz. 17 – koncert Bel
Canto w parku przy ul . Wojciechow−
skiego,
t 28 sierpnia godz. 18 – koncert „The
best of Broadway” w Parku Czechowic−
kim,
t 28 sierpnia godz. 20 – Kino Pod
Gwiazdami w Parku Czechowickim
film Julie Delpy „Dwa dni w Paryżu”.
na płycie „Battalia”, za którą otrzymali
prestiżową nagrodę „Fryderyka”.
Tyle o wykonawcach minionego se−
zonu. Możemy śmiało stwierdzić, że
koncerty w „Kolorowej” to już nowa
tradycja kulturalna. Doskonałą atmos−
ferę, stworzoną przez prowadzącą kon−
certy Barbarę Krystyniak i ciepłą,
żywiołowo reagującą publiczność ar−
tyści zapamiętają na długo.
Od września ruszy kolejny sezon na
doskonałą kameralistykę. Melomani
mogą być pewni, że jak zwykle usłyszą
świetnych wykonawców i najpięk−
niejszą muzykę.
Marta Straszyńska
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Szkoła z klimatem
W trakcie realizacji I bloku odbyło się
10 warsztatów stacjonarnych ,,Śladami
człowieka”, w trakcie których ucznio−

Z archiwum szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4 w Warsza−
wie wzięła udział w konkursie granto−
wym ,,Szkoła z klimatem” i otrzymała

Prace w przyszkolnym ogródku
dofinansowanie działań ekologicznych,
mających na celu ograniczenie negatyw−
nego wpływu człowieka na środowisko
poprzez ograniczenie zużycia prądu i
wody oraz stworzenie naturalnego fil−
tru z drzew. Fundatorem grantu w wy−
sokości 2000 zł była Fundacja Nasza
Ziemia i Vattenfall Haet Poland. Do−
tacja w całości została przeznaczona
na zakup tuj kolumnowych, którymi
zostanie obsadzony teren szkoły w
celu stworzenia zielonej bariery od
ulicy Walerego Sławka. Autorem pro−
jektu ,,Zielony filtr atmosfery” był na−
uczyciel przyrody. Bezpośrednio w
projekcie wzięło udział 30 uczniów,
członków Szkolnego Klubu Ekolo−
gicznego ,,Tęcza”, a pośrednio ponad
200 uczniów klas 4−6 oraz wspierają−
cy akcję rodzice. Projekt był realizo−
wany od marca do maja br. Dla
uczniów zaangażowanych w realiza−
cję projektu została zorganizowana
wycieczka do Ogrodu Botanicznego w
Powsinie, której fundatorem był
Urząd Dzielnicy Ursus.
Projekt składał się z 2 bloków, które
realizowane były dwutorowo, wśród
uczniów klas 4−6. I blok ,,Zrozumieć
przyrodę” – miał na celu zdobycie wie−
dzy przez uczniów, dokonanie oceny
własnego i innych postępowania oraz
rozpatrzenie wszystkich możliwości
działania. II blok ,,Być partnerem przy−
rody” – miał na celu podjęcie konkret−
nych działań zarówno indywidualnych,
jak i zbiorowych przez społeczność
szkolną.

wie poznali ślady, które cieszą i smucą
środowisko, swój ślad węglowy i eko−
logiczny oraz potrzeby współczesnej
atmosfery. Określili, co mogą zrobić dla

klimatu. Opracowali dwa konkursy wie−
dzy: ,,Serce dla przyrody” dla klas 4 i
,,Wszystkie drzewa są aptekami” dla
klas 5. Wzięli udział w konkursie pla−
stycznym w celu wyłonienia projektu
oznaczenia urządzeń elektrycznych w
szkole.
Realizując II blok podjęli próbę
zmiany nawyków szkodzących śro−
dowisku, wzięli udział w akcji ,,Go−
dzina dla Ziemi” oraz zbiórce surow−
ców wtórnych. Wspólnie podsumo−
wali podjęte działania indywidualne.
Zaangażowali się w sprzątanie tere−
nu ogrodu szkolnego, przygotowanie
gruntu i sadzenie drzew oraz szereg
akcji informacyjnych dla społeczno−
ści szkolnej i lokalnej. Zaprezento−
wali pracę społeczności szkolnej,
między innymi w formie happenin−
gu, forum ekologicznego i wystawy
prac. Spodziewanym efektem działań
było ograniczenie ilości CO 2 w at−
mosferze na dwa sposoby, poprzez
ograniczenie zużycia energii ze stro−
ny uczniów i filtrowania przez ota−
czające szkołę drzewa.
Ze szczegółowym opisem działań i
harmonogramem projektu można zapo−
znać się na stronie internetowej szkoły
www.sp4.waw.pl
Małgorzata Rykowska

Szko³a Podstawowa nr 2 jest eko!
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2
w Ursusie, prężnie działa Klub Ekolo−
giczny. Uczniowie, nauczyciele i rodzi−
ce dbają o środowisko, angażując się w
różne pro−ekologiczne akcje, np. w zor−
ganizowany przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej projekt „Ekotrasa”. Eko−
trasy to ogólnopolski projekt edukacyj−
ny dla uczniów ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych zainteresowa−
nych promowaniem piękna przyrody i
zasobów naturalnych swoich okolic.
Uczniowie przy pomocy nauczycieli od−
najdują miejsca cenne przyrodniczo
oraz ważne dla mieszkańców, a następ−
nie opracowują zdobyte informacje,
tworzą opisy, robią zdjęcia, wytyczają
trasy spacerów i wycieczek. W ten spo−
sób powstają ekotrasy, czyli dydaktycz−
ne ścieżki przyrodnicze. Ekotrasa wy−
tyczona przez SP nr 2 w Ursusie zajęła
III miejsce w kraju! Została opisana w
książce „Ekotrasy – czyli dokąd ucznio−
wie chodzą po szkole” wydanej przez
Centrum Edukacji Ekologicznej.
Szkoła Podstawowa nr 2 może spo−
kojnie pretendować do miana prawdzi−
wej eko−szkoły Ursusa! 16 czerwca
szkoła ukończyła realizację kolejnego
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projektu, w którym uczestniczyło 30
uczniów. Otrzymała certyfikat „Szkoły
przyjaznej środowisku”. Inną akcją jest
„Święto drzewa”. Polega na sadzeniu
drzew i krzewów wokół szkoły, przez
uczniów klas czwartych, którzy zaczy−
nają właśnie naukę przyrody. W Dniu
Ziemi, 22 kwietnia, odbył się finał VI
Dzielnicowego Konkursu Ekologiczne−
go „Zwierzęta Mazowsza”, któremu
patronował Naczelnik Ochrony Środo−
wiska Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
oraz dyrektor Kampinoskiego Parku
Narodowego. W konkursie uczestniczy−
li uczniowie pięciu szkół podstawowych.
Zwyciężyła Karolina Aniołkowska z SP
nr 2. Drugie miejsce wywalczyła Alek−
sanda Liczenia z SP nr 11, trzecie zaś −
Wojciech Kos z SP nr 14. Ponadto, wy−
różnienie przyznano Katarzynie Filip−
kowskiej z SP nr 4, natomiast Urszula
Kurek z klasy Via otrzymała wyróżnie−
nie w VII Dzielnicowej Olimpiadzie
Przyrodniczej. Lekcje przyrody w SP nr
2 stają się ciekawsze dzięki zapraszanym
gościom. Ostatnio u uczniów zagościł
himalaista Leszek Cichy − leśnik z Kam−
pinoskiego Parku Narodowego.
Irena Jarzębak
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Lato w Mieœcie na sportowo
„Lato w Mieœcie” ju¿ na pó³metku, a w naszej dzielnicy atrakcji dla najm³odszych nie
brakuje. Te dzieci, które spêdzaj¹ wakacje w domach mog¹ korzystaæ z rozmaitych zajêæ

Przyszli nastêpcy Adama Ma³ysza
Wszystkie placówki oświatowe i kul−
turalne tętnią mnóstwem atrakcji
przygotowanych specjalnie dla naj−
młodszych mieszkańców naszej
dzielnicy. Cały program rozpoczął
festyn rekreacyjny „Bezpieczne Wa−
kacje”, który odbył się na terenach
sportowo−rekreacyjnych Liceum
Ogólnokształcącego nr LVI przy ul.
Dzieci Warszawy 42. Imprezę rozpo−
częli aktorzy teatru Wariacja, bajką
dla dzieci „Korsarz”. Następnie w
swoim wakacyjnym repertuarze wy−
stąpił zespół teatralno – kabaretowy
„Zżyna”. O 19 wystąpiła gwiazda
wieczoru – zespół „After Work”.
Oprócz programu artystycznego
przygotowany był ogródek z grillem
i zimnymi napojami. Dla rodziców i
dzieci udostępniony był dmuchany
zamek zjeżdżalnia i ścianka wspi−
naczkowa. Prezentowane były jed−
nostki specjalistyczne straży pożar−
nej, policji i straży miejskiej. Można
było pojeździć na kucykach oraz po−
ścigać się ekologicznymi gokardami,
napędzanymi siłą własnych mięśni.
Przez całą imprezę odbywały się kon−
kursy i loterie z nagrodami.
W ramach programu „Lato w Mie−
ście” Ośrodek „Arsus” przygotował

w muszli koncertowej w Parku Cze−
chowickim dwa spektakle z cyklu
„Teatralne Lato” − „Duch Indianina”

„Faso Djigui” z Burkina Faso oraz
„Rasta Pauki” – młodych artystów
wywodzących się z naszej dzielnicy.
W ramach programu organizowane są
również wyjścia do kina „Arsus”,
gdzie grane są między innymi filmy
„Planeta 51”, „Odlot” , „Załoga G”.
Przy ul. Spisaka organizowane jest
kino plenerowe „Pod Gwiazdami”.
Repertuar dostępny jest na stronie in−
ternetowej „Arsusa” www.arsus.pl.
Dom Kultury „Miś” również swo−
imi propozycjami przyciąga i zachę−
ca do odwiedzania. Organizowane są
spektakle teatralno – muzyczne,
warsztaty plastyczne oraz taneczne.
W programie pt. „W świecie iluzji”
dzieci mają bezpośredni kontakt z
magią.
Od sierpnia ze swoją ofertą rusza
Dom Kultury „Kolorowa”. Dzieci
będą mogły przenosić się w świat ba−
jek oraz tajemniczych przygód pod−
czas warsztatów i spektaklów, jak
również na zajęcia plastyczne „Kre−
ska, kolor, wyobraźnia” i zajęcia ce−
ramiczne „Kreowanie przestrzeni”.
W dniach 6−13.07 na terenie Szko−

Zajêcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 14
− „Tańce świata” z udziałem dzieci
oraz spektakl z hiszpańską muzyką i
tańcem „Wesoła Corrida”. Ponadto w
muszli odbyły się koncerty zespołów
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ły Podstawowej nr 11, odbyła się wy−
stawa poświęcona pamięci Zdzisława
Krzyszkowiaka, polskiego lekkoatle−
ty, który Podczas igrzysk olimpij−

Ursusa
skich w Rzymie w 1960 zdobył zło−
ty medal w biegu na 3000 m z prze−
szkodami, wyprzedzając na ostatniej
przeszkodzie Rosjanina Nikołaja So−
kołowa.
W ramach programu, w szkołach
organizowane są zajęcia przez Aka−
demię Kręcipiołka. Dzieci podczas
zabaw z LEGO uczą się twórczego
myślenia. Mogą budować i konstru−
ować różne statki, zamki, pojazdy a
nawet postacie bajkowe. Zajęcia pt.
„Ciasteczkowo” to wprowadzanie
dzieci w świat przyjemności, jaką
może być gotowanie. Ponadto orga−
nizowany jest szereg gier i zabaw
ruchowych w których dzieci uczą się
pracy w zespole i podejmowania
szybkich decyzji.
Oprócz imprez rekreacyjnych,
dzieci uczestniczące w programie
mogą brać udział w rejsach statkiem
po Wiśle oraz wycieczkach nad Ze−
grze, gdzie mogą spędzić cały dzień
nad wodą pływając kajakami i grając
w piłkę plażową. Swoją ofertą rów−
nież przyciąga OSiR, gdzie młodzież
może bezpłatnie korzystać ze wszyst−
kich atrakcji na terenach pływalni
„Skalar” i „Albatros”.
Ponadto dzieci organizowane mają
wycieczki do sejmu, gdzie mogą zo−
baczyć jak pracują posłowie, a na−
wet usiąść na miejscu któregoś z
nich i spróbować swoich sił w gło−
sowaniu. Podczas zwiedzania Mu−
zeum Traktorów najmłodsi mogą
zobaczyć jak wyglądały pierwsze

VII

M³odzi ³y¿worolkowcy z Ursusa na Stegnach
maszyny tego typu. Wyjście do Hula
Kula to możliwość spróbowania
swoich sił na jednej z największych
kręgielni w Polsce.
„Lato w Mieście” to nie tylko za−
bawa i rozrywka, ale też nauka. Pod−
czas zajęć z pierwszej pomocy, które
odbywają się w formie gry terenowej,
dzieci uczą się bandażowania,
usztywniania stawów, masażu serca,
sztucznego oddychania itp.
Zespół Sportu i Rekreacji przygo−
tował cykl zawodów z różnych dys−
cyplin sportowych, w których każde
dziecko biorące udział w akcji „Lato

W muzeum ZPC Ursus
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w Mieście 2010” może sprawdzić się
w rywalizacji. Najwyższą frekwencją,
jak do tej pory, cieszył się turniej te−
nisa stołowego, który odbył się na te−
renie Szkoły Podstawowej nr 11.
Udział w nim wzięły dzieci z „jede−
nastki” i „czternastki”. Wyróżnione
były 4 kategorie z podziałem na płeć i
wiek. W najmłodszych dziewczyn−
kach najlepsza okazała się Zang Kra−
jewska wyprzedzając Sylwane Dajdę
i Karolinę Zalewską. W kategorii naj−
młodszych chłopców po eliminacjach
grupowych do finału zakwalifikowali
się Viet Krajewski, Piotr Kosmala, Al−
bert Gambarial i Bartek Żebrowski.
Pierwsze miejsce wywalczył Albert,
drugie Piotrek, trzecie Viet. W kate−
gori klas IV−V wygrał Bartek Grudziń−
ski, drugie miejsce zajął Tomasz Sa−
mociuk, a trzecie Kamil Adamczyk. W
najstarszej kategorii wiekowej klasy
VI i starsi najwięcej spokoju zacho−
wał Sebastian Grochowski w finałach
pokonując zdobywcę drugiego miej−
sca Patryka Wietraka i Tomka
Żebrowskiego.
Informacji na temat turniejów
udzielają koordynatorzy akcji w po−
szczególnych placówkach oraz Ze−
spół Sportu i Rekreacji pod numer tel.
478 61 73 Poniżej przedstawione są
terminy zawodów:
03.08 – turniej badmintona
12.08 – turniej koszykówki
17.08 – turniej piłki nożnej
szpulass
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Oddaæ ho³d Powstañcom Warszawskim
ny z dowódcy brygady spadochronowej i
przeniesiony do służb wartowniczych. Na
te pytania brak mi jednoznacznej odpo−
wiedzi, a przecież wszyscy trzej polscy
generałowie byli bardzo związani z losem
Polski i mieli odegrać ważną rolę w dniach
walki o odzyskanie niepodległości.
W tym roku 1 sierpnia wypada w nie−
dzielę. Poświęćmy ten dzień tym wszyst−
kim, którzy w ciągu 64 dni Powstania
oddali Polsce to, co najcenniejsze – swo−
je życie. Bez względu na to czy byli żoł−
nierzami czy walczącymi cywilami.
Na naszym terenie są trzy miejsca zwią−
zane z Powstaniem Warszawskim.
Pierwszy – Pomnik−Mauzoleum w Pę−
cicach, poświęcony bitwie powstańczej
pod Pęcicami stoczonej rankiem. 2 sierp−
nia 1944 roku. Pomnik został postawiony
staraniem rodzin, spoczywających tam
powstańców. Lista poległych zawiera 72
nazwiska oraz 19 osób niezidentyfikowa−
nych. W kwietniu 1946 roku dokonano
ekshumacji i identyfikacji poległych i po−
mordowanych, a w sierpniu 1946 roku
zakończono budowę pomnika. W akcie
erekcyjnym pomnika umieszczono słowa
: „Ku wiecznej chwale poległych Po−
wstańców Warszawskich, żołnierzy Ar−
mii Krajowej, harcerzy z organizacji Sza−
re Szeregi z Warszawy i okolic, ku wiecz−
nej pamięci przyszłych pokoleń Narodu

Fot. Ł.Prokop

Ostatnie dni gorącego lipca 1944 roku
były okresem oczekiwania na możli−
wość odwetu za pięć lat okupacji nie−
mieckiej, setki tysięcy rozstrzelanych
Polaków na ulicach Warszawy w ma−
sowych egzekucjach, za tysiące mordo−
wanych w obozach koncentracyjnych i
za murami Pawiaka. Walki żądały nie
tylko oddziały żołnierskie Armii Kra−
jowej, ale całe społeczeństwo.
Ten wielki patriotyczny zryw ludzi mło−
dych przygotowywanych do walki w sze−
regach Armii Krajowej i innych konspi−
racyjnych organizacjach zbrojnych nastą−
pił 1 sierpnia 1944 roku.
Walka miała trwać 3−4 dni. Na tyle dni
miało starczyć broni i amunicji. Mimo to
trwała 64 dni.
Nasi sąsiedzi ze wschodu oraz sojusz−
nicy alianccy z zachodu byli głusi na proś−
by naszego dowództwa wnoszone o po−
moc w uzbrojeniu. Wszystkie ustalenia z
aliantami do drugiej połowy 1943 roku
takie zapewnienia uwzględniały. Nato−
miast po konferencjach trzech mocarstw
w grudniu 1943 roku w Moskwie i Tehe−
ranie sprawa Polski była przemilczana, a
protokoły z tych konferencji nie były pu−
blikowane. Tam, gdzie w grę wchodzi
polityka, interes narodu potrzebującego
pomocy nie jest brany pod uwagę.
Zawsze, kiedy nadchodzą obchody ko−

Pomnik przy ul. Cierlickiej
lejnych rocznic Powstania Warszawskie−
go, zadaję sobie trzy pytania: 1) dlaczego
gen. Władysław Sikorski musiał zginąć w
1943 roku, 2) dlaczego gen. Kazimierz
Sosnkowski został zdymisjonowany z
dowódcy PSZ i zmuszony do wyjazdu do
Kanady, 3) dlaczego gen. Stanisław Fran−
ciszek Sosabowski został zdymisjonowa−

Polskiego w miejscu, które jest grobem, a
jednocześnie jednym z wielu miejsc kaź−
ni. Pomnik został wzniesiony ze składek
rodzin i społeczeństwa, 1 sierpnia 1946
r.”. Poniżej przytaczam jedną zwrotkę z
wiersza pt. „Pęcice 44” Andrzeja Kurca:
„ Śpią tu cicho chłopcy i dziewczęta, szum
drzew czule ich do snu kołysze, a w tym
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szumie − rzecz to niepojęta! − wciąż po
latach młode głosy słyszę.”
Do roku 1952 Pęcice należały do gmi−
ny Skorosze i było to jedyne miejsce upa−
miętniające na tym terenie Powstanie
Warszawskie. Organizatorami uroczysto−
ści sierpniowych od 1946 r. do 1952 r.
były organizacje kombatanckie z Ursusa.
Drugi − Pomnik przy ul. Cierlickiej,
poświęcony mieszkańcom Ursusa, którzy
zginęli w latach 1939−1945, w tym rów−
nież w Powstaniu Warszawskim. Jest to
głaz z wykutą sylwetką orła oraz umiesz−
czoną tablicą z napisem „Pamięci Boha−
terów, Mieszkańców m. Ursusa i Okolic
Poległych w Walce z Najeźdźcą Hitlerow−
skim w latach 1939−1945, za Wolność,
Polskę i Lud−Społeczeństwo”.
Propo−
zycja i projekt pomnika powstał w roku
1954, lecz jego realizacja i uroczyste od−
słonięcie nastąpiło 29 września 1962 roku.
Pomnik symbolizuje martyrologię miesz−
kańców Ursusa, z których ponad 400 po−
legło lub zostało zamordowanych przez
hitlerowców w latach 1939−1945. Od
1962 roku odbywają się przy tym pomni−
ku wszystkie patriotyczne uroczystości
rocznicowe.
Trzeci – Pomnik ofiar z Powstania
Warszawskiego na cmentarzu przy ul.
Rakuszanki w Ursusie. Jest to ciąg gro−
bów ludności cywilnej i żołnierzy z Po−
wstania Warszawskiego, którzy jako
ranni przebywali w szpitalach powstań−
czych w Ursusie lub w Piastowie. Mo−
giły powstały od października do grud−
nia 1944 roku. Pochowanych jest 110
osób, 69 znanych nazwisk i 41 bezi−
miennych. Miejsce to oznakowano i
ogrodzono w roku 1959. Odrestaurowa−
nie i uroczyste odsłonięcie pomnika
nastąpiło 6 października 1973 roku, a
w roku 1981 zajęto się wykonaniem
imiennych tablic i umieszczono je na
pomniku dnia 28 kwietnia 1982 roku.
Poza wymienionymi pomnikami na
cmentarzach: na ul. Rakuszanki i przy ul.
Ryżowej jest wiele mogił naszych zasłu−
żonych członków − żołnierzy Powstania
Warszawskiego, które są oznakowane ta−
bliczką VII Obwodu „Obroża” AK. Od−
wiedźmy te miejsca i uczcijmy pamięć
Warszawskich Powstańców.
Dla nas ursusiaków z oddziałów linio−
wych brakowało broni. Wielu po czte−
rech dniach koncentracji w lasach sę−
kocińskich podejmowało walkę cywilną
o przetrwanie wypędzonych ze stolicy
Warszawiaków lub przebywających w
obozach przejściowych na terenie Ur−
susa lub Piastowa. Pion ten zasadniczo
obsadzony był przez koleżanki z WSK
i wolontariat, ale również przez żołnie−

Ursusa

Pomnik-Mauzoleum w Pêcicach
rzy z A.K. Akcję pomocy Warszawia−
kom podjęto od chwili utworzenia
pierwszych szpitali powstańczych oraz
powstania pierwszego obozu przejścio−
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wego „Dulag 121”
w Pruszkowie i
trwała do stycznia
1945 roku. Los ty−
sięcy wygnanych
Warszawiaków był−
by daleko bardziej
okrutny, gdyby nie
ówczesna wielka
solidarność, ofiar−
ność, heroizm lokal−
nych społeczeństw.
Działania te niosły
dodatkowo otuchę
w okresie najwięk−
szego załamania po
klęsce powstania,
kiedy wiele osób
uważało, że wszyst−
ko stracone. Solidarność była silniejsza
od tego stanu. Dla wyobrażenia tamtych
wydarzeń można je porównać z dzi−

Wspomnienie o „Kropelce”
Pochodziła z jednego z najsławniej−
szych ursusowskich rodów – Kiferów.
Jako jedyna kobieta z terenów obej−
mujących dzisiejszą dzielnicę Ursus
walczyła w Powstaniu Warszawskim.
Urodziła się i całe długie życie miesz−
kała w Ursusie.

Halina Kifer−Pomykalska, bo o niej
mowa, przyszła na świat w 1923 roku.
Kiferowie byli już wtedy zasiedziałą
rodziną w Czechowicach − mieszkali w
nich od 1860 roku. Mieli rozlegle go−
spodarstwo ciągnące się szerokim pa−
sem wzdłuż dzisiejszej ul. Spisaka − od
torów kolei Warszawa−Żyrardów do
dzisiejszych Al. Jerozolimskich. W la−
tach trzydziestych XX wieku ojciec
Haliny − Jan Kifer rozparcelował mają−

tek na ponad 100 działek budowlanych.
Halina Kifer mając 17 lat , w 1940 r.,
wstąpiła do konspiracji. Była w oddziale
dywersyjno−sabotażowym Mirosława
Palczewskiego „Mirka” z bratem Tade−
uszem. On miał pseudonim „Kruszyn−
ka”, ona – „Kropelka”. Oboje brali udział
w wielu akcjach małego sabotażu.
1 października 1942 r. doszło do tra−
gedii. „Kropelka” wraz z bratem „Kru−
szynką” i matką Aleksandrą – „Oleńką”
została zadenuncjowana Niemcom. W
ich domu znaleziono magazyn broni,
radio i prasę konspiracyjną. Brat zginął
w Oświęcimiu. Halina wraz z matką
przeszły ciężkie przesłuchania w Al.
Szucha. Miesiąc spędziły na Pawiaku −
wyszły z więzienia za duży okup. Ko−
lejnym ciosem dla „Kropelki” była w
1943 r. śmierć matki spowodowana tra−
gicznymi przejściami w Al. Szucha i na
Pawiaku.
Po okresie rekonwalescencji Halina
Kifer wróciła do konspiracji.
Pracowała też społecznie w ursusow−
skiej delegaturze Rady Głównej Opie−
kuńczej i w PCK. Prowadziła kwesty
na cele społeczne, również uczyła się
na tajnych kompletach.
W dniu wybuchu Powstania Warszaw−
skiego, 1 sierpnia 1944 r., „Kropelka”
zgłosiła się do komendantki Wojskowej
Służby Kobiet AK w Ursusie – Jadwigi
Lesnobrodzkiej „Wigi”. W trzy dni póź−
niej wyruszyła na ochotnika z meldun−
kiem z łącznicy przy ul. Chopina w Ur−
susie (dziś ul. Opieńskiego) do płonącej
Warszawy. Na towarzyszkę tej niebez−
piecznej wyprawy wybrała sobie kuzyn−
kę Wiesławę Wójcicką−Reiff „Sławę”.

www.ursus.warszawa.pl

siejszą pomocą powodzianom, którzy
utracili wszystko, z tą „małą” różnicą,
że wówczas za pomoc Warszawiakom
można było dostać się do obozu kon−
centracyjnego. Taką cenę zapłacili
mieszkańcy Włoch. Za pomoc Warsza−
wiakom w Ursusie, zginęła rodzina Fal−
borskich i Naczelnik OSP w Ursusie
por. Stanisław Bodych. Dziś nam to nie
grozi, żyjemy w wolnym kraju, ale pa−
miętajmy, że wolność łatwo stracić. Za−
leży od tego z kim się przyjaźnimy i ja−
kie zawieramy sojusze . Im większe
obiecanki, tym mniejsze korzyści. Tego
nauczył mnie okres wydarzeń po Po−
wstaniu Warszawskim.
Spotkajmy się w 66. rocznicę Powsta−
nia Warszawskiego przy opisanych w tek−
ście miejscach.
Jan Cierliński Prezes Koła Nr 6 „He−
lenów” Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
Kilkakrotnie uniknęły cudem śmier−
ci. 5 sierpnia dotarły do Monopolu Ty−
toniowego na ul Pawiej (w pobliżu ul.
Okopowej) − miejsca koncentracji bata−
lionu „Miotła”.
„Kropelka” przeszła, w zgrupowaniu
„Radosława”, szlak bojowy poprzez
Wolę, Stare Miasto, Śródmieście i Czer−
niaków. Miodowa, Franciszkańska, Sa−
pieżyńska, Podwale to tylko niektóre
ulice, którymi biegała z meldunkami.
Pod gradem kul nie wahała się udzielać
pomocy rannym. Miała za sobą ciężkie
marsze kanałami. Na Muranowie odnio−
sła kontuzję, na Czerniakowie 8 wrze−
śnia została ranna po wybuchu „grubej
Berty”.
„Kropelka” nie poszła do niewoli. Po
upadku powstania dołączyła do transpor−
tu z ludnością cywilną. Pociąg zatrzymał
się w Ursusie przed stacją. Skorzystała z
okazji, wyskoczyła z wagonu.
Powojenna rzeczywistość nie oszczę−
dziła problemów okupacyjnym bohate−
rom z AK. Również „Kropelce”. Żyła
skromnie, dzielnie pokonując piętrzące
się przed nią kłopoty. Pracowała jako
redaktor techniczny w czasopiśmie „Pol−
ska”. Jej okupacyjny szef płk Jan Ma−
zurkiewicz „Radosław” − późniejszy ge−
nerał − tak ją wspominał : „Wykazała
wiele odwagi oraz ofiarności w pełnie−
niu służby. Była przedstawiona przeze
mnie do odznaczenia Orderem Virtuti
Militari, którego nie otrzymała w związ−
ku z zakończeniem powstania i nie ogło−
szeniem tego w rozkazach”.
Halina Kifer−Pomykalska zmarła przed
rokiem − w lipcu 2009 r. Spoczęła na ur−
susowskim cmentarzu w Solipsach. Po−
żegnano ją z honorami wojskowymi.
Jerzy Domżalski
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Mistrzyni Polski w pływaniu z Ursusa
Podczas tegorocznych Mistrzostw
Polski Juniorów 15−letnich w pływaniu
rozgrywanych w lipcu w Oświęcimiu,
mieszkanka Ursusa Joanna Dembska
zdobyła złoty medal i tytuł Mistrza
Polski w konkurencji 100 m stylem
dowolnym na olimpijskim basenie 50
metrowym.
Renomę znakomitej kraulistki potwier−
dziła w czasie tegorocznych mistrzostw
jeszcze dwukrotnie zdobywając srebrne
medale na 50 i 200 m stylem dowolnym
oraz czwarte miejsce na 400 m stylem
dowolnym. Na dystansie 50 m zabrakło
jej 1/100 sekundy do zdobycie złota,
ale… to właśnie piękno sportu.
W czerwcu br. na stołecznym base−
nie Warszawianka, w Otwartych Let−
nich Mistrzostwach Warszawy w pły−
waniu (różne kategorie wiekowe od 10
do 17 lat) zdobyła Puchar Najlepszego
Zawodnika, czym potwierdziła swoją
pozycję najlepszej pływaczki naszego
miasta.
Joanna jest wychowanką klubu UKS

Joanna Dembska na podium
Skalar (trener Artur Przywara), ukoń−
czyła z wyróżnieniem Szkołę Podsta−
wową nr 4 przy ul. W. Sławka w Ursu−
sie. Od roku trenuje w barwach klubu

MKS Polonia Warszawa i uczęszcza do
Gimnazjum Sportowego przy ul. Kon−
wiktorskiej.
Tekst i zdjęcie: Beata W. Dembska

Ratownicze wakacje

dnia i nocy musieli być gotowi na ra−
tunek. Pozoracje ratownicze były
przygotowywane z użyciem odpo−
wiednich środków, aby jak najlepiej
oddawały realizm sytuacji, w których
mamy do czynienia z poszkodowany−
mi. Choć nie zabrakło momentów,
gdzie młodzież naprawdę miała oka−
zję żeby wykazać się swoimi umiejęt−
nościami. Poza pierwszą pomocą mło−
dzież szkoliła się z ratownictwa wod−
nego.
Celem wyjazdu była również walka
z własnymi słabościami i praca nad
kondycją fizyczną. Młodzi ratownicy
poza chodzeniem po górach ćwiczyli
wspinaczkę, zjazdy na linach i prze−
ciskanie się przez jaskinię.
Osoby chętne z ostatnich klas szkół
podstawowych i gimnazjów zaprasza−
my do przeżycia podobnej przygody
podczas zajęć śródrocznych, organi−
zowanych w czasie roku szkolnego na
terenie jednostki straży pożarnej OSP
Ursus w każdy wtorek o godz. 16.30.
Szczegółowe informacje udzielane są
telefonicznie pod numerem 606−491−
873 oraz na stronie internetowej
www.ursus.osp.org.pl
Adam Acher
Opiekun MDP OSP Ursus

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
przy OSP Ursus po raz kolejny zorga−
nizowała ratownicze wakacje. Zajęcia

wego przebywali na terenie Jury Kra−
kowsko Częstochowskiej. Na czas wy−
jazdu wcielili się w lokalnych ratow−

Podczas obozu szkoleniowego
organizowane są w ramach programu
dzielnicowego „Lato w mieście”. Mło−
dzi strażacy podczas obozu szkolenio−

ników i zmagali się z działaniami ra−
towniczymi, jakie mogą przydarzyć
się w trudnym terenie. O każdej porze

www.ursus.warszawa.pl
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Liga Pi³ki No¿nej – wiosna 2010
Dobiegła końca kolejna edycja Ursu−
sowskiej Ligi Piłki Nożnej. Rywaliza−
cja – tak jak w poprzednich edycjach –

nia do czerwca. Najlepszą drużyną w
rozgrywkach I Ligi okazał się Sevroll
United, prezentując bardzo dobry, wy−

towali Słabi. wygrywając tylko jedno li−
gowe spotkanie. W barażach o utrzyma−
nie drużyna Oldboys uległa FC Siepa−
cze 1:6, przez co Oldboysi rozgrywki
kolejnej edycji ULPN rozpoczną w II
lidze. Do najwyższej klasy rozgrywko−
wej obok FC Siepacze, zajmując pierw−
sze miejsce w II lidze i uzyskując auto−
matyczny awans, weszła drużyna Per−
fekt. Warto podkreślić, że losy awansu
do I ligi ważyły się do samego końca,
gdyż przed ostatnią kolejką aż cztery
drużyny miały równe szanse. Ostatecz−
na kolejność przedstawia się następują−
co:
I liga: 1. Sevroll, 2. Sparta, 3.
Black&White, 4. Wiki Team, 5. War−
saw Mix Team, 6. Bez Napinki, 7. Old−
boys, 8.Słabi.
II liga: 1. Perfekt, 2. FC Siepacze, 3.
Jeden 4, 4. FC Skorosze, 5. ST. Nissan
Klub, 6. International Level, 7. Ale
Urwał!, 8. Skorosze United, 9. Makron,
10. URS−Team, 11. Nankatsu, 12. Fusy,
13. Ewatex.
szpulass

Akro – Bad
Zawody dostarczy³y wiele niezapomnianych emocji
toczyła się na dwóch szczeblach rozgry−
wek – I i II Ligi. W zawodach wzięły
udział 22 zespoły (około 300 zawodni−
ków). Stwierdzić po tym można, iż za−
interesowanie 5− osobową piłką nożną
w naszej dzielnicy jest imponujące.
Mecze toczyły się w okresie od kwiet−

równany poziom. Drugie miejsce zaję−
ła Sparta, która po kilkusezonowej do−
minacji w ULPN musiała uznać wy−
ższość Sevrollu. Trzecie miejsce zajął
beniaminek rozgrywek I Ligi –
Black&White.
Bezpośredni spadek do II Ligi odno−

RC zawody
20 lipca w Szkole Podstawowej nr 11 padnięcia z toru to normalność i oznaka,
przy ul. Keniga 20 odbyły się zawody iż rywalizacja jest naprawdę zacięta. Zma−
samochodów zdalnie sterowanych w ra− gania kierowców za sterami modeli mia−
mach programu „Lato w Mieście”.
ły wielu fanów wśród uczniów, czego do−
W ramach RC−zabawy
uczestnicy mieli możliwość
bezpłatnego pojeżdżenia
modelami samochodów
zdalnie sterowanych. Ilość
jazd nie była ograniczona.
Każdy mógł pojeździć wie−
lokrotnie na torze wytyczo−
nym przez specjalne bandy.
Wymiana akumulatorów
odbywała się błyskawicznie
w punkcie serwisowym po−
dobnym do „pitstop−u” w
Formule1. Sądząc po zaan−
gażowaniu serwisantów Zabawa na torze
pracy było sporo, szczegól−
nie że bardzo często z toru dochodziły wodem była konieczność wydłużenia cza−
okrzyki np. „urwało się koło”, lub „mo− su trwania zabawy tak, by następcy Ro−
del się rozleciał”. Jednak podczas takich berta Kubicy mogli nieco podszlifować
zawodów kolizje, wypadki i częste wy− formę na kolejne starty w RC zawodach.
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W dniach 7−8 maja br, odbyły się za−
wody w akrobatyce sportowej w ramach
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Wystartowało w nich ponad 220 mło−
dych sportowców z całej Polski. Zawo−
dy zdominowała ekipa z Mazowsza zdo−
bywając 13 medali, z czego zawodnicy
ursuskiego UTS Akro−Bad zdobyli aż 4
w poszczególnych konkurencjach.
Złoto w czwórkach: Kacper Ćwiek,
Wojciech Świtalski, Jan Salmanowicz,
Kacper Iwanow. Złota trójka żeńska:
Wiktoria Przygoda, Dominika Narczyk,
Agnieszka Zalewska. Srebrna dwójka
żeńska: Julia Galusiakowska, Aneta
Kajda. Brązowi medaliści w czwórce
męskiej: Bartłomiej Pamin, Damian
Knap, Bartek Stasik, Dominik Mierze−
jewski. Ponadto czwórki męskie z UTS
Akro−Bad zdobyły w czerwcu złoty
medal na zawodach Pucharu Polski w
składzie: Michał Kadłubiński, Patryk
Jaworski, Patryk Cynowski, Daniel Cza−
jewski oraz brąz na Mistrzostwach Pol−
ski w marcu w składzie: Maciej Miecz−
nikowski, Michał Miecznikowski, Ma−
ciej Sternik, Jan Kocoń. Twórcami za−
równo tych jak i wielu innych sukce−
sów byli trenerzy Kazimierz Prędki,
Kazimierz Sternik i Mariusz Wieczorek.
Warszawsko – Mazowiecki Związek
Akrobatyki Sportowej zaznaczył, iż
widzi bardzo duży potencjał sportowy
w tych zawodnikach i wiąże z nimi
ogromne nadzieje podczas występów w
wyższych kategoriach wiekowych.
szpulass
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KS Ursus pod wodz¹ nowego trenera
Zawodnicy Klubu Sportowego Ursus
po okresie roztrenowania wznowili trenin−
gi pod okiem nowego szkoleniowca Ar−
tura Kalinowskiego – trenera II klasy.
Przez ostatnie lata pełnił on funkcję asy−
stenta trenerów I−ligowego Znicza Prusz−
ków (Dariusza Kubickiego, Jacka Grem−
bockiego, Janusza Wójcika i Leszka Oj−
rzyńskiego). Trener Kalinowski również
samodzielnie prowadził Znicz w rozgryw−
kach I ligi. Oprócz pracy w Polsce wy−
jeżdżał na staże do klubów Bundesligi. Jak
widać miał styczność z piłką nożną na
dużo wyższym poziomie niż III liga. Za−
rząd Klubu wierzy, iż nowy szkoleniowiec
poprowadzi naszą drużynę do oczekiwa−
nego od wielu lat powrotu do II Ligi.
W sobotę 10 lipca br, został rozegrany
pierwszy mecz kontrolny z beniaminkiem
IV Ligi Żyrardowianką Żyrardów, który
nasi piłkarze pewnie wygrali 3:1. Po me−
czu trener powiedział, iż jest bardzo zado−
wolony ze sparingu, a szczególnie z kilku
testowanych młodzieżowych zawodników,
dla których była to możliwość wywalcze−
nia sobie miejsca w podstawowej „11” III−
ligowego KS Ursus. W rozgrywkach III ligi
jest obowiązek, aby w drużynie przez 90

min. na boisku przebywało 3 zawodników
w wieku do 21 lat. (przyp. red.).
Za nami również sparingi z Tęczą
Płońsk i II−ligowym Zniczem Pruszków.
Oba kontrolne spotkania KS Ursus prze−
grał. Pomimo dużej ilości dogodnych sy−
tuacji strzeleckich w meczu z Płońskiem,
żadnej z nich nie udało się wykorzystać.
Gospodarze mieli więcej szczęścia i z
wypracowanych trzech akcji jedną udało
się im wykorzystać. Ostatecznie mecz
zakończył się 1:0 dla Płońska. Spotkanie
ze Zniczem było bardzo dobrą lekcją dla
naszych zawodników, pokazującą jakie
elementy powinny zostać jeszcze popra−
wione. Pierwsza część spotkania zakoń−

czyła się wynikiem 4:2 dla Znicza. W dru−
giej na boisko weszła zupełnie inna jede−
nastka, jednakże ursuskiej młodzieży nie
udało się odrobić strat. Spotkanie zakoń−
czyło się wynikiem 6:2 dla Pruszkowa.
Rozpoczął się również remont i moder−
nizacja stadionu przy ul, Sosnkowskiego.
Na trybunie głównej zostały wymienione
krzesełka oraz wygrodzenie dookoła sta−
dionu. Pomyślna współpraca między wła−
dzami dzielnicy, dyrekcją OSiRu i zarzą−
dem klubu od razu owocuje dobrymi wy−
nikami organizacyjnosportowymi.
Wszystkie aktualne informacje, jak
również nowy terminarz rozgrywek
można znaleźć na klubowej stronie
www.ursus.org.pl
szpulass

Liga Koszykówki Ursus
Zakończyły się rozgrywki Ursusow−
skiej Ligi Koszykówki. III edycja na−
szej ligi to cykl siedmiu tygodni rozgry−
wek grupowych, mecz gwiazd oraz roz−
grywki play−off i play−out. W rywali−
zacji udział wzięło przeszło 144 zawod−
ników z Ursusa oraz innych warszaw−
skich dzielnic.
Szesnaście zespołów rywalizowało ze

19 czerwca rozegrane zostały mecze
finałowe, które zadecydowały o ostatecz−
nej kolejności w tabeli. Najlepszy oka−
zał się zespół Geologii, drugie miejsce
zajął Probasket M.M., trzecie zaś wywal−
czyła drużyna Som Gorsi.
Kolejny sezon rozgrywek Amator−
skiej Ligi Koszykówki w Dzielnicy Ur−
sus pokazał, iż jest to doskonałe miej−

XX Bieg Powstania
Warszawskiego
24 lipca Warszawski Ośrodek Sportu i
Rekreacji zorganizował maraton z okazji
zbliżającej się 66 rocznicy Powstania
Warszawskiego. Start umieszczono na
ulicy Konwiktorskiej, następnie trasa po−
prowadziła ulicami Bonifraterską, Mio−
dową do Krakowskiego Przedmieścia
dalej ulicą Karową, Wybrzeżem Gdań−
skim oraz ulicą Sanguszki aż do mety na
ulicy Konwiktorskiej. Uczestniczyło w
nim przeszło 4000 zawodników.
Cały bieg miał bardzo ciekawą opra−
wę. Na trasie rozbrzmiewały powstań−
cze piosenki, wszędzie było słychać
strzały i wybuchy a na mecie paliło się
mnóstwo zniczy. Nasza Dzielnica rów−
nież miała swoich reprezentantów z Pa−
nem Burmistrzem Bogdanem Olesiń−
skim na czele. Wszystkim udało się
ukończyć bieg w bardzo dobrym cza−
sie, choć nie on był tu najważniejszy
.Satysfakcja z udziału w takim wielkim
i pięknym przedsięwzięciu oraz uczu−
cie radości po przekroczeniu mety na
piątym lub dziesiątym kilometrze napa−
wało dumą niejednego biegacza.
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Akcja pod koszem
sobą w dwóch grupach systemem „każ−
dy z każdym”. Po tym okresie przepro−
wadzony został Mecz Gwiazd, w któ−
rym swoje umiejętności zaprezentowa−
li najlepsi zawodnicy ligi. W play – off
grało osiem najlepszych zespołów z obu
grup, a w play – out drużyny, które za−
jęły miejsca od 5 do 8.

sce do sportowej rywalizacji i cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród fanów
tej dyscypliny sportu. Dzięki dobrej
współpracy z Zespołem Szkół nr 80
udało się stworzyć dogodne warunki do
rywalizacji sportowej, która z sezonu na
sezon podnosi poziom rozgrywek.
szpulass
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